الوحـــــــــــــــــــــــــــدة 01 :
الموضوع :

المــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام  :التعرف على المدح في عصر الضعف
الھدف الخــاص  :الوقوف على خصائص النمط الوصفي
تذكر اإلعراب التقديري
التعرف على تشابه األطراف

الكفـاءة
المقيسة

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

المراحل

التحليل

المضــــامين

الطريقة
والوسيلة

ﻫﻮ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي وﻟﺪ ﺑﻤﺼﺮ ﻋﺎم608ه ،وﻋﺎﺻﺮ أﺣﺪاﺛﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ
أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺠﻤﺔ اﻟﻤﻐﻮل ﺑﺮع ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وأﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮدة
وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ :

إلقائيـــــــــــة

أﻣﻦ ﺗﺬ ّﻛﺮ ﺟﻴﺮان ﺑﺬي ﺳﻠﻢ

ﺷﺮﺣﻬﺎ وﻋﺎرﺿﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮون ،واﻟﻬﻤﺰﻳﺔ وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ:
أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

للبوصيري

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

في مدح الرسول -صلى-

المستوى :السنة الثالثة
الشعبـــة3 :آف ل

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻗﻰ رﻗﻴﻚ اﻷﻧﺒﻴـﺎء ،ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  696ه
في معاني األلفاظ:
السنا:الضياء ،السناء :الرفعة ،إضاء :مفردھا أضاة وھي الغدير
اليتيمة العصماء :اللؤلؤة الفريدة من نوعھا ،الھوينا:الرفق ،اإلغفاء :النوم
الخفيف ،مقسط :عادل.
في الحقل المعجمي:
 ما ھي األلفاظ الدالة على الصفات ُالخلقية في النص؟ من األلفاظ الدالة على
الصفات الخلقية رحمة ،عزم ،حزم ،وقار ،عصمة ،حياء
 ما ھي األلفاظ الدالة على الصفات َالخلقية في النص؟ من األلفاظ الدالة على
الصفات الخلقية ضحكه التبسم،المشي الھوينا ،نومه اإلغفاء
في الحقل الداللي:
 عد إلى المعجم وتعرف على معاني "عصم"ساكُ،
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 ما مكانة النبي  -صلى -من باقي األنبياء والرسل؟ ھي مكانة تفوق ارتفاعالسماء قدرا ،وتسمو على جميع الرسل واألنبياء قيمة وشأنا ،فقد أرسله ﷲ إلى
الناس كافة ،وختم به الرسل واألنبياء ،وأعطاه الشفاعة العظمى وحده يوم
القيامة.
 ما البيت الذي يشير إلى أنه جمع كل مكارم األخالق؟ البيت السابع . أين تتجلى صفة التسامح في شخص النبي  -صلى-؟تتجلى في حلمه وصبرهالطويل على أذى قومه ،والرأفة بھم ،والدعاء لھم بالھداية والتوفيق ،فقد كان
الرسول – صلى – يردد قوله المأثور ":اللّھم اھد قومي فإنّھم ال يعلمون"
 أين تتجلى صفة التواضع في شخص النبي  -صلى-؟ تتجلى في اللين والرفقالذي عرف به الرسول – صلى -
 حدد فكرة عامة للنص.الفكرة العامة :خصال الرسول – صلى -ومنزلته الرفيعة.
 ما الھدف الذي يرمي إليه الشاعر من خالل النص؟ يرمي الشاعر من خاللمدح الرسول – صلى -و إبراز مكانته ،واإلشادة بصفاته وخصاله ،إلى دعوة
الناس إلى االقتداء بسيرة الرسول – صلى -
 ھل تحفظ أبياتا في مدح الرسول لشاعر آخر؟ اذكرھا وبين ما األقوى عبارة:أبيات ھذه القصيدة أم التي تحفظھا؟ من شعراء المديح النبوي حسان بن ثابت و
الكميت بن يزيد.

إلقائيــــــــــــة

حواريـــــــــة

البحـث عن
العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد
أحدد بنــــاء
النــــــــــص

التقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

أتفحـــــــص
االتســــــاق
واالنسجــام في
تركيـــب
فقـــــــــرات
النــــــــــص

أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

قواعــــد
اللغــــــة

ضح.
 ھل ترى في مقارنة الرسول بباقي األنبياء وباقي الخلق ما يخدم المدح؟ و ّنعم في ھذه المقارنة ما يخدم الموضوع ،ألن ﷲ منحه علما غزيرا لم يعطه أحدا
من البشر،وھدى به امة ،وانزل عليه دستورا خالدا ھو القرآن الكريم ،الذي كان
سببا في تقدم المسلمين عندما تمسكوا به ،فميزه بذلك عن باقي األنبياء والبشر.
 ھل وصل الشاعر إلى إقناعنا بأنّ محمدا أفضل المخلوقات؟ عللنعم استطاع الشاعر إقناعنا بذلك  ،ألنه ركز على صفاته الحسية والمعنوية،
فأمتعنا بمديح في ذات الرسول وصفاته ،فلقد بلغ الكمال َخلقا ُ
وخلقا ،و حوى كل
معاني الفضيلة .
 ھل تفاعل الشاعر عاطفيا مع ما قاله في النص؟ وضح .نعم فقد مزج بينالوصف وإحساسه الذاتي ،ويتجلى ذلك في قوله :كيف ترقى رقيّك األنبياء ،ال
حواريــــــــــة
تقس بالنبي في الفضل خلقا ،اليتيمة العصماء،الشمس
 وظف الشاعر كثيرا من ألوان البيان ،ما الصورة البارزة في النص وأين تكمنبالغتھا مع التمثيل؟ الصورة البارزة في النص ھي التشبيه وتكمن بالغتھا في
توضيح المعنى وتجليته ،ومن أمثلة ذلك :أنت مصباح كل فضل ،أنه الشمس
رفعة وضياء.
 مزج الشاعر بين الخبر واإلنشاء ما غرضه من ذلك؟ غرضه المدح والتعبيرعن على تفاعل الشاعر مع موضوعه وإعجابه الشديد بخصال النبي -صلى-
التي تميزه عن باقي الناس
 ظاھرة االقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف جلية في النص ،استخرجبعض األمثلة وبين األثر البالغي الذي أحدثته
يبدو الشاعر متأثرا بالقرآن الكريم والحديث الشريف  ،ومن أمثلة ذلك قوله:
مشيه الھوينا ،جھلت عليه قومه فأغضى ،فھذا مقتبس من قوله تعالى في سورة
ض ھ َْونا ً َوإِ َذا َخاطَبَ ُھ ُم
الفرقانَ ":و ِعبَا ُد ٱل ﱠر ْح َم ٰـ ِن ٱلﱠ ِذينَ يَ ْمشُونَ َعلَ ٰى ٱألَ ْر ِ
سالَما ً " وفي ذلك تجميل لألسلوب.
الجا ِھلُونَ قَالُو ْا َ
َ
 اذكر ثالث صفات صريحة وثالث صفات مكناة وصف بھا الشاعر محمدا -صلى-
الصفات الصريحة :معجز القول والفعال،كريم الخلق ،مقسط
الصفات المكنــــاة:ضحكه التبسم ،مشيه الھوينا ،نومه اإلغفاء
 ما النمط الغالب في النص مع التعليل؟ غلب على النص النمط الوصفي،ألن الشاعر في مقام تعداد صفات النبي  -صلى-
 تحول الشاعر من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب ،ما داللة ذلك في النص؟يدل ذلك انتقال الشاعر من مدح الرسول – صلى -بالحديث عن مكانته إلى
الحديث عن صفاته الحسية والمعنوية.
 ھل اعتمد الشاعر على وحدة البيت أم وحدة الموضوع في ھذه القصيدة؟ علل.لقد اعتمد الشاعر على وحدة البيت  ،فأبياته غير متماسكة ،بحيث يمكن التقديم
والتأخير فيھا  ،أو حذف بعضھا دون تأثير في المعنى.
 ما البيت الذي توجه فيه الشاعر إلى المتلقي؟ ما كان غرضه؟لقد توجه الشاعر في البيت  15إلى المتلقي و ھو نھي يدل على استحالة مقارنة
الرسول – صلى -بغيره في علو الشرف والمكانة.
 بم يمتاز شعر البوصيري؟ وما قيمة ھذه القصيدة فنيا؟يمتاز شعر البوصيري في المدائح النبوية بالرصانة والجزالة وحسن استعمال
البديع وتحتوي القصيدة على معاني دينية وخلقية باإلضافة
إلى الرصيد اللغوي والجمال الفني.

حواريــــــــــة

 -1اإلعراب اللفظي:
 ما ھو اإلعراب  ،وما ھي عالماته؟اإلعراب ھو تغير الحركة في آخر اللفظ بحسب موقعه في الجملة ،وفائدته
توضيح المعنى ،والحركات اإلعرابية ھي  :الفتحة ،الضمة ،الكسرة ،السكون.
 بم تختص كل حالة من الحاالت اإلعرابية؟يشترك الرفع والنصب بين األفعال واألسماء ،والجر خاص باألسماء ،والجزم
خاص باألفعال.
 ما ھي أنواع اإلعراب؟ ھناك إعراب لفظي وإعراب تقديري ما ھو اإلعراب اللفظي؟ ھو أن تظھر عالمة اإلعراب آخر الكلمة للداللة علىموقعھا اإلعرابي.

حواريـــــــــة

حواريــــــــــة

أستثمـــــــــر
موارد النص
وأوظفـــــــھا

المرفوع من األسماء :عالمته الضمة ،األلف للمثنى ،والواو لجمع المذكر السالم
المرفوع من األفعال :عالمته الضمة ،وثبوت النون
المنصوب من األسماء :عالمته الفتحة  ،الياء للمثنى وجمع المذكر السالم،
الكسرة في جمع المؤنث السالم ،األلف في األسماء الخمسة
المنصوب من األفعال :عالمته الفتحة ،حذف النون
المجرور من األسماء :عالمته الكسرة ،الفتحة النائبة عن الكسرة في الممنوع
من الصرف ،الياء في المثنى وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة
المجزوم من األفعال :عالمته السكون ،وحذف النون في األفعال الخمسة
ب -اإلعراب التقديري
الحظ قول الشاعر:
يا سماء ما طاولتھا سمــاء
كيف ترقى رقيّك األنبياء
وانظر إلى قوله:
لم يساورك في عالك وقد حا ل سنا منك دونھم وسناء
وتامل قول الشاعر:
الح ّكام
قاضي المنيّ ِة ناف ُذ األحكام
عدل القضا حتى على ُ
 ما إعراب ترقى في البيت األول؟ فعل مضارع وعالمة رفعة الضمة المقدرةعلى آخره للتعذر
 ما إعراب عال في البيت الثاني؟ اسم مجرور وعالمته الكسرة المقدرة علىآخره للتعذر
 ما إعراب قاضي في البيت الثالث؟ مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخرهللثقل
 متى أيضا تعرب الكلمة إعرابا تقديريا؟ إذا اتصلت بياء المتكلم ماذا نستنتج؟ تعرب الكلمة إعرابا تقديريا إذا انتھت بألف للتعذر ،أو ياء أو واوللثقل ،أو إذا اتصلت بياء المتكلم.

الموضوع  :تلخيص نص
النشــــــــــــــاط :تعبير كتابـــــي
األھداف التعليمية :الوقوف على مفھوم التلخيص
اإللمام بشروط ومنھجية التلخيص
الكفـاءة
المقيسة

وضع المتعلم
في جو
الموضوع

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل

وضعية
االنطالق

المضــــامين

 كيف يتعامل القارئ مع النصوص األدبية؟ قراءتھا حتى يتسنى لهالوقوف على المعاني
 ماھي الطريقة المناسبة إليجاز النصوص دون إخالل بالمضمون؟التلخيص يعد إحدى طرق إيجاز النصوص دون إخالل بمضامينھا

الطريقة
والوسيلة

إلقائيـــــــــــة

بناء التعلمات

الفھـــــــم

 ماذا نعني بالتلخيص؟ وما ھي أھم الشروط التي ينبغي توفرھاإلنجاز عملية التلخيص؟
التلخيص ھو وصف لمضمون النص يشمل أھم أفكاره بصورة موجزة
مع الحفاظ على ترتيب أفكاره وانسجامھا بأسلوب ذاتي.
 ما ھي المراحل التي نعتمد عليھا إلنجاز التلخيص؟ يقتضي الناجحالفعال مراعاة الخطوات التالية:
 -1فھم النص المراد تلخيصه فھما دقيقا ،وال يتأتى ذلك إال ب:
 قراءة النص بتأن إيضاح الكلمات التي تحول بيننا وبين الفھم الصحيح وضع خط تحت الكلمات المفتاحية ،والعبارات األساسية التي تشكلموضوع النص ،وأفكاره الجزئية  ،ونمطه
 -2رسم التخطيط:
 وفيه نرتب أفكار النص ،ونضع الھيكل المفصل له -3التحرير :نشرع في تحرير التلخيص الذي يعطينا فكرة سريعة عن
المضمون ،بحيث نراعي أفكار النص وترتيبھا وكيفية اتساقھا
وانسجامھا ،كما يجب أن نضفي على التلخيص طابعنا الخاص باعتماد
 األسلوب الواضح مع مراعاة قواعد اللغة مراعاة حجم التلخيص ،إذ تحدد نسبته بين ربع النص األصليوعشره
تطبيق :لخص النص التواصلي الذي عنوانه"الشعر في عھد المماليك"

يعبﱢـــــــر
يحــــــدد
يستنتـــج

حواريـــــــــة

التقييـــــم

 تذكير بتقنية التلخيص ومنھجيتھا استفسار المتعلمين عن الكيفية التي أتموا بھا إنجاز أعمالھم عرض بعض الملخصات ،مع التعليق والتعقيب وإبداء المالحظات -مطالبة المتعلمين بإحضار أعمالھم بعد تنقيحھا

المعالجة
والدعم

-1
-2
-3
-4

عرض المالحظات العامة عن أعمال التالميذ من حيث:
احترام الحجم
المحتوى الفكري وضبطه
اللغة واألسلوب ومدى خصوصيتھا
توزيع أعمال المتعلمين
مراقبة عملية التصحيح الذاتي
إضافة جدول شبكة التقييم للتعبير

الموضوع :إنسان ما بعد الموحدين

النشــــــــــــــاط

:مطالعة موجھة

لمالك بن نبي
التوقيت:
الكفـاءة
المقيسة

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل

المضــــامين

1سا
الطريقة
والوسيلة

وضع
المتعلم في
جو
الموضوع

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يفســـــــر

وضعية
االنطالق

بناء التعلمات  -ما الوضع الذي تعاني منه األمة اإلسالمية؟ ومنذ متى؟ تعاني األمة اإلسالمية
من التخلف واالنحطاط ،منذ سقوط دولة الموحدين.
 ماذا يقصد الكاتب ب "إنسان ما بعد الموحدين"؟ يقصد اإلنسان العربي فيالوقت الحاضر
اكتشاف
 ما ھي مظاھر التخلف التي يعيشھا مجتمعنا اآلن؟ من مظاھر تخلف مجتمعنامعطيات
عجز أفراده عن تطبيق مواھبھم ،واھتمامھم بالمظاھر الزائفة التي تبرز تناقضا
النص
صارخا بين الظاھر والجوھر ،وتمسكھم بالعادات السلبية.
 ما األولى في نظر الكاتب التصحيح الخلقي أم التصحيح المادي؟ لماذا؟ األولىفي نظر الكاتب ھو التصحيح الخلقي  ،ألن مھمة إعداد إنسان الحضارة تعد
أساسا في حل مشكالت العصر باعتبار اإلنسان عنصرا جوھريا ال ينبغي إغفال
دوره في تحريك عجلة الحياة.

التحليل
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

 ما ھو واقع األمة اإلسالمية اليوم؟ وما أسباب ذلك؟تعيش األمة العربية اليوم وضعا مأساويا لعدة أسباب  ،أھمھا :انقسام شمل
األمة ،جمود في التفكير ،الركون واالستسالم ،عدم الشعور بالمسؤولية األفراد
نحو أمتھم ووجوب النھوض بھا
 في رأيك ما ھي الوسائل الكفيلة للنھوض باألمة واسترجاع أمجادھا؟العودة إلى تعاليم الدين اإلسالمي التي تدعو إلى التغيير والتحلي بروح
المسؤولية

مناقشة
معطيات
النص

 يرى الكاتب أن روح التقليد راسخة في حياة البشر ،بم علل ذلك؟ وما رأيك فيھذا الحكم؟ علل الكاتب ذلك بالوراثة االجتماعية  ،فالسلوك االجتماعي عند
األفراد عادة ما يكون مرتبطا بعادات سائدة في المجتمع الذي يعيش فيه.
 اعتمد الكاتب على أسلوب المقارنة في عرض أفكاره .فيم تمثّل ذلك؟ وھلتراه أسلوبا ناجعا في التحليل والتفسير؟ تمثّل ذلك في المقارنة بين واقع إنسان
الحضارة اإلسالمية وإنسان ما بعد الموحدين ،ويبدو أسلوبا ناجعا في التحليل
والتفسير .
ضح
 ھل أسباب التخلف الواردة في النص أسباب موضوعية؟ و ّأسباب التخلف الواردة في النص أسباب موضوعية ،ألننا نلمسھا في واقعنا وال
زال اإلنسان العربي يعتمد على مواريثه االجتماعية وطرائقه التقليدية في
مزاولة نشاطه الحياتي دون أن يجدد في نمط حياته ،أو يغير في أسلوب حياته.
 ھل استعمل الكاتب في لغته األسلوب العلمي أم األسلوب األدبي؟ علّل إجابتكبشواھد من النص.
استعمل الكاتب في لغته األسلوب العلمي ،ألنه اعتمد على الحقيقة ،وصاغ فكرته
في لغة بسيطة ،ومن أمثلة ذلك :العالم اإلسالمي ال يعيش اآلن في عام 1949م،
بل في عام 1269ه ،وإنا لمضطرون إلى أن نؤكد ھذا التاريخ.

التقييــم
يحـــــكم
يتحـــقق
يقــــارن

استثمار
المعطيات

 أين نشأت دولة الموحدين؟ ومتى كان ذلك؟ عد إلى بعض المراجع التاريخيةلالستناد عليھا في إجابتك.
نشأت دولة الموحدين في المغرب العربي سنة 515ه1128 -م  ،وكانت قوية
الجانب عزيزة السلطان  ،فأعانت المسلمين في األندلس على ص ّد الھجوم
المسيحي.
 على نسق أسلوب الكاتب  ،اكتب فقرة تقارن فيھا بين نھضة مجتمعنا فيالعصر الحديث ونھضة المجتمع الماليزي .استعن بآخر اإلحصاءات في العلوم
واالقتصاد.
يفسح المجال إلبراز كفاءات المتعلمين.

الموضوع  :في الزھد البن نباتة
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام  :الوقوف على مظاھر التقليد في الشعر
الھدف الخــاص  :التعرف على أسباب لجوء شعراء عصر الضعف إلى الزھد
التذكير بإعراب معتل اآلخر

الشعبـــة3 :آفل
التوقيت :أربع ساعات

إلقائيـــــــــــة

حواريـــــــــة

حواريـــــــــة

حواريـــــــــة

حواريـــــــــة

التذكير بالتضمين أو التناص
الكفـاءة
المقيسة

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

التحليل
البحـث عن
العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

ﻫﻮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،وﻟﺪ ﻋﺎم 686ه ﺑﻤﺼﺮ وﻧﺸﺄ ﺑﻬﺎ ،ورﺣﻞ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﺛﻢ
اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺆﻳﺪ وﻛﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻟﻪ ،ﺛﻢ دﻋﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻟﻪ ،ﻓﻠﺒﻰ

اﻟﺪﻋﻮة ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم 768ه

إلقائيـــــــــــة

ﻣﺨﻠﻔﺎ دﻳﻮاﻧﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ وﺳﺮح اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ زﻳﺪون وﺳﺠﻊ اﻟﻤﻄﻮق

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

المضــــامين

الطريقة
والوسيلة

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

في معاني األلفاظ:
الثرى :التراب ،النكد :الھم ،المرام :المطلب
في الحقل المعجمي:
 اجمع من النص األلفاظ الدالة على الزھد في الدنيامن األلفاظ الدالة على الزھد في الدنيا :عفت اإلقامة ،صدئت ،سجن
عيش منفرد ،الحمام
في الحقل الداللي:
 عد إلى المعجم وتعرف على معاني "خلد"َخلَ َد ُخلوداً :دا َم ،وـ َخ ْلداً ُ
بالمكان ،وـ
وـ
،
س
أ
وقد
،
ب
ي
الش
وخلوداً :أ ْبطَأ عنه
نﱠ
ْ
ُ
َ
ِ
َ
وأخل َدَ
جارةُْ .
َ
إليه :أقا َم ،كأ َ ْخلَ َد َ
والجبا ُل،
وخلﱠ َد فيھما .والخوالِدُ :األثافي،
والح َ
ِ
ِ
ُ
س ﱠورونَ  ،أو ال
بصاحبه :لَ ِز َمهُ ،وـ إليه :ما َل .و} ِو ْلدانٌ ُم َخلﱠدُونَ {ُ :مقَ ﱠرطونَ  ،أو ُم َ
ِ
يَ ْھ َرمونَ أبَداً
 ما الذي يعانيه الشاعر في حياته؟ يعاني الشاعر من الحاجة والفاقة ما المقصود من قول الشاعر" قد صدئت "؟ يدل ذلك على طول معاناتهوحرمانه
 مسحة الفخر ظاھرة في النص فيما تتمثل؟وأي األبيات يشير إليھا؟تتمثل مسحة الفخر في إشادة الشاعر بملكته الشعرية ،ويشي إلى ذلك البيت
4و5
 يعتبر الشاعر نفسه أنه شاعر مجيد أين ذلك من النص؟ نجد ذلك في قوله :العار في أدبي ،وفي قوله :فيا عجبا مني لثروة لفظ
 فيم يحسد الناس الشاعر؟ يحسد الناس الشاعر في زھده وإعراضه عن ملذاتالحياة
 ھل يفضل الشاعر حياة العزلة أ حياة الجماعة؟ ولماذا؟ يفضل الشاعر حياةالعزلة لما فيھا من منفعة للنفس
 يربط الزھد عادة بالمفاھيم الدينية.ھل تجد ذلك في ھذه القصيدة؟عللالنجد ذلك إال في إشارة الشاعر إلى انقضاء عمر اإلنسان ،تذكيره بمصير
اإلنسان الحتمي وھو الموت
 زھد الشاعر ناتج عن فقر أم عن قناعة وعفة؟وضح انطالقا مما جاء فيالنص
زھد الشاعر ناتج عن فقر ،فھو يشير إلى حاجته وعوزه وافتقار يده
 درست شعر الزھد في السنة الثانية من خالل نص ألبي العتاھية .إذا ما قارنتذاك بھذا  ،ما األقوى تأثيرا في نفسك؟ ولماذا؟ شعر أبي العتاھية أقوى تأثيرا
من شعر ابن نباتة ،ألن زھده كا عن تعفف بينما زھد ابن نباتة كان بسبب
الحاجة والفقر ،كما في شعر أبي العتاھية كل معاني الحكمة الصادقة والمؤثرة.
 قال أحد الشعراء:فكيف أرضى وقد ولت على عجل
لم أرتضي العيش واأليام مقبلة
أين يظھر ھذا المعنى في النص؟وما األقوى تعبيرا في نظرك؟ ولماذا؟
يظھر ھذا المعنى في البيت الثاني ،والبيت السابق أقوى من حيث المعنى ،ألن
ابن نباتة بدا مقلدا غير مجدد في المعنى

إلقائيــــــــــــة

حواريـــــــــة

حواريــــــــــة

التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد
أحدد بنــــاء
النــــــــــص

التقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

 عنصر المحاكاة أو التضمين سيطر على القصيدة .ھل تراه إعجابا بنظمالقدامى أم ضعفا فنيا في الشاعر؟ وضح
أرى أن عنصر التضمين في القصيدة ضعف فني في الشاعر ،ألنه أسھم في
برودة أحاسيسه وفتوره
 االھتمام بالبيان والبديع ظاھر في النص ھات أمثلة تجسد ذلك .من الصورالبيانية الواردة في النص :االستعارة المكنية في عفت اإلقامة ،قد صدئت ،ذبت
من األسى ،والتشبيه البليغ في :حياة كل امرئ سجن ،الھموم بحر ،ومن
المحسنات البديعية :التصريع بين ولدي -جسدي ،والطباق بين جالء -صدي،
وبين ابخل -جد.
 يشكو الشاعر من التھميش باعتباره أديبا ،لماذا في نظرك؟ وما البيت الذيورد فيه ذلك؟ علل.
ألنه شھد عصرا أنكر فضل األدباء وتجاھل مواھبھم ،وقد ورد ذلك في البيت
الرابع ،إذ يشير إلى أن العيب في أھله وزمنه ،ألنھم لم يقدروا موھبته األدبية
 نبرة النصح المفتعل تظھر في آخر النص ،ما األساليب التي وظفھا الشاعرلذلك؟ وظف الشاعر في آخر النص األساليب اإلنشائيةكالنداء :يا جامع المال،
واألمر :ابخل ،جد .
 ما النمط الغالب في النص؟ علل .نمط النص سردي  ،ألن الشاعر اعتمد علىأسلوب الحكي في عرض معاناته

 بعض المعاني تكررت في النص ھل تجد لھا مبررا؟ وضحليس ھناك مبرر لتكرار المعاني ،فالشاعر حشد كثيرا من األلفاظ ليعبر عن معنى
أتفحـــــــص
االتســــــاق
قليل ،لذلك راح يكرر المعاني ويدور حولھا
واالنسجــام في  -لماذا انطلق الشاعر من ذاته ليعبر عن أفكاره؟ ألن دافعه إلى الزھد يختلف عن
تركيـــب
بقية الخلق الذين يميلون في العادة إلى الزھد تعففا وخشية
فقـــــــــرات
 ھل يمكن أن تحذف بعض األبيات من القصيدة مع اإلبقاء على الفكرة واضحة؟ حواريــــــــــةالنــــــــــص
عالم يدل ذلك؟ يمكننا حذف بعض األبيات من القصيدة مع اإلبقاء على الفكرة
الواضحة ،ويدل ذلك على أن الشاعر كرر كثيرا من المعاني،كما أنه اعتمد على
وحدة البيت.
أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

 ماذا عرف الشعر في عصر الضعف؟ بات الشعر تنميقا لفظيا ،ومال معظمالشعراء إلى التقليد شكال ومضمونا لعجزھم عن التجديد في المعنى أو التجويد
فيه ،كما في النص مما أسھم في فتور الحالة الشعورية لألديب،
حواريــــــــــة

إعراب معتل اآلخر
قواعــــد
اللغــــــة

أستثمـــــــــر
موارد النص
وأوظفـــــــھا

بالغـــــة
أكتشفُ
أستنتج
ُ

مالحظة األبيات:
ورد في نص ابن نباتة:
آسى عليه إن ضم الثرى جسدي
أستغفر ﷲ ال مالي وال ولـــدي
وورد في نص البوصيري:
فھو بحــــر لم تعيـــته األعبـــاء
وسع العالمين علما وحلمـــــــا
وجاء في قول الشاعر:
عــــــار عليك إذا فعلت عــــظيم
ال تنه عن خلق ،وتأتي مثلــــه
وجاء في قول البوصيري:
وقد حال سنا منك دونھم وســناء
لــــــــــم يساووك فـــي عالك
 ما إعراب آسى في المثال األول؟آسى :فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره للتعذر
 ما إعراب تعي في المثال الثاني:تعي :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة
 ما إعراب تأتي في المثال الثالث؟تأتي :فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية وعالمة نصبه الفتحة
 ما إعراب يساووا في المثال الرابع؟يساووا :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون ،ألنه من األفعال
الخمسة.
 ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج أن عالمة إعراب الفعل المضارع معتل اآلخرھي:
 الحركة المقدرة في حالة الرفع ثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة حذف حرف العلة إذا كان مجزوما حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة في حالة النصب والجزم.التضــــمـين
تأمل النماذج التالية:
قال الشاعر:
تعودت قھر النفس طفال وإنّـــــه لك ّل امرئ من دھره ما تعودا
وقد قال قبله المتنبي:
العدا
ئ ِمن دَھ ِر ِه ما تَ َع ﱠودا
َوعادَتُ َ
يف ال َدولَ ِة الطَعنُ في ِ
س ِ
لِ ُك ﱢل اِم ِر ٍ
وقال أبو فراس الحمداني:
َوفي اللَيلَ ِة ال َ
ظلما ِء يُفتَقَ ُد البَد ُر
سيَذ ُك ُرني قَومي إِذا َج ﱠد ِج ﱡدھُم
َ
وقد قال قبله عنترة من شداد:
سيَذ ُك ُرني قَومي إِذا َ
َوفي اللَيلَ ِة الظَلما ِء يُفتَقَ ُد البَد ُر
الخي ُل أَقبَلَت
َ
 ماذا تالحظ؟ نالحظ أن الشاعر األول في كال المثالين أخذ شيئا من شعر الثانيوضمنه في كالمه.
إذن :لقد تعرفت على محسن بديعي آخر :ھو التضمين وھو من المحسنات
اللفظية ،أي أن يضمن الشاعر شيئا من شعر غيره بعد ان يوطئ له توطئة
حسنة تلحقه بكالمه ،والتضمين نو من أنواع التناص في النقد المعاصر ،الذي
يرى بأن الشعراء ال ينطلقون من فراغ في إبداعھم وإنما لھم مرجعية ثقافية
يشتركون فيھا وينھلون منھا ،فتتقاطع أفكارھم وعباراتھم وأساليبھم.
كقول ابن نباتة:
ﱢ
عفتُ اإلقامةَ في الدنيا لو ا ْنش َرحت حالي فكيف وما حظي سوى النكد
وما عجبتُ لدھ ٍر ذبتُ منه أســـ ًى لكن عجبتُ لض ﱟد ذاب من حســـد
وقول الطغرائي:
العيش واأليا ُم مقبلـةٌ
أرضى وقد ولﱠتْ على ع ََج ِل
فكيف
ض
َ
َ
لم أرت ِ
وقول المتنبي:
باك ِمنهُ َمحسو ُد
عجبُهُ
ماذا لَقيتُ ِمنَ الدُنيا َوأَ َ
أَنّي بِما أَنا ٍ
فإن ما قاله ابن نباتة في البيت األول مأخوذ من قول الطغرائي وأن البيت الثاني
مأخوذ من قول المتنبي
وھذا كثير سواء عند الشعراء المتقدمين أو المتأخرين ،وغرضه التحسين
وتقوية المعنى بإحالته إلى مرجعية معينة

حواريـــــــــة

إلقائيـــــــــــة

النص التواصلي

الموضوع  :الشعر في عھد المماليك  /لحنـا الفاخـوري
وضعيات
التعلم
وضعية
االنطالق

أنشطة التعليم
 (1ما الموضوع الذي تحدث عنه
حنا الفاخوري ؟
ــــــــــــــــــــ
 (2أكتشف معطيات النص
ـ كيف كان يتعامل الحكام مع
الشعراء في ھذا العصر؟
ـ ھل أثر ذلك في حياتھم االجتماعية
؟ كيف ؟
ـ ھل كان ذلك العامل الوحيد لفتور
الشعر؟ اذكر األسباب األخرى

وضعية
بناء
التعلمات

ـ ما الذي يميز شعر ھذا العصر ؟
ـ ما أنواع المحسنات اللفظية التي
شاعت في ھذا العصر ؟
ـ ما ھي أغراض الشعر التي شاعت
في ھذا العصر ؟
ـ ما األوزان الشعبية التي أسرف
فيھا شعراء ھذا العصر؟

وضعية
استثمار
وتوظيف
التعلمات

ـــــــــــــــــــــ
 (3أناقش معطيات النص
ـ ھل العامل السياسي ضروري
للنھوض بالشعر واألدب عامة ؟
ـ ھل ترى النصراف الشعراء إلى
التنميق اللفظي بعدا نفسيا واجتماعيا
؟ وضح مع التعليل .
ـ ما المقصود باأللغاز واألحاجي ؟
ھل تجدھا في ثقافتنا الشعبية اليوم ؟
وھل ھذا يدل على ضعف في اإلبداع
األدبي ؟
ـ لماذا شاعت المدائح في ھذا العصر
؟
وھل كان يطبعھا التقليد المحض أم
فيھا بعض اإلبداع  .علل انطالقا مما
درست في ھذا النص .
ــــــــــــــــــــ
 (4أستخلص وأسجل
ـ ما العبارة الجامعة لكل مضمون
النص؟
سجلھا .
ـ سجــل

أنشطة التعلم

نوع
التقويم

ـ تحدث حنا الفاخوري عن الشعر في عھد الماليك
تشخيصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ملوك وسالطين ھذا العصر كانوا أعاجم ال يعنون إال في النادر
بتشجيع الشعراء وتقريبھم إليھم وإغداق الخير عليھم .
ـ نعم أثر ذلك في حياتھم االجتماعية  ,حيث اتجه الشعراء إلى
كسب معيشتھم عن سبيل الحرف والصناعات  .فكان بينھم الجزار
والدھان ..
ـ لم يكن ذلك العامل الوحيد لفتور الشعر  ,بل إضافة إلى فتور
العصبية والحمية اللتين نھضتا قديما بالشعر الفخري والقومي ,
وقلت دواعي اللھو في جو االضطراب السياسي وصرامة العيش .
ـ تميز شعر ھذا العصر بالتنميق اللفظي الذي ذھب برونق الشعر .
والمعاني
مكرورة مسروقة غثة
ـ المحسنات اللفظية التي شاعت في ھذا العصر ھي  :التشطير
والتخميس واالقتباس والتضمين .
ـ شاع في ھذا العصر شعر األلغاز واألحاجي والمدائح النبوية
ـ األوزان الشعبية التي أسرف فيھا شعراء ھذا العصر ھي :
المواليا والقوما
والزجل والدوبيت والموشح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ نعم يعتبر العامل السياسي ضروريا للنھوض بالشعر واألدب
عامة
ـ نعم أرى النصراف الشعراء إلى التنميق اللفظي بعدا نفسيا
واجتماعيا
ألن الشعراء أصبحوا مھمشين من طرف الحكام والسالطين وشعر
الشعراء بعجزھم عن اإلبداع .
ـ المقصود باأللغاز واألحاجي ھو الشعر الذي يتضمن لغزا أو
أحجية ,وھو موجود في ثقافتنا الشعبية اليوم  ,وھو يدل على
ضعف في اإلبداع األدبي
ـ شاعت المدائح في العصر ألن ھذا العصر شھد ھجمات
الصليبيين بالسالح والفكر  ,كذلك شدة فقر الشعراء وتطلعھم إلى
نعيم اآلخرة  .وكان يطبعھا التقليد المحض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ العبارة الجامعة لكل مضمون النص ھي  :زالت في عصر
المماليك كثير من األسباب التي تنھض بالشعر وتحمل أصحابه
على اإلجادة .
ـ لقد أصيب الشعر في ھذا العھد بوباء التنميق اللفظي الذي ذھب
بمائه ورونقه وتركه على حالة المريض المدنف بعد أن ألح عليه
السقم والھزال  ,فإذا أزحت ستار األلفاظ البراقة ال تقع غالبا إال
على معان مكرورة مبتذلة غثة .

كلمة )دوبيت( كلمة يرجع أصلھا للفارسية وتعني )بيتين( وھي قصيدة صغيرة مشطرة من بيتين إلى أربعة عرفت ا بالسودان بنظمھا
باللھجة العامية
القوما قوما :فن اخترعه البغداديون  .وكان يبدأ المقطع الشعري بجملة قوما نتسحر قوما أو في نھاية كل بيت شعري ومن الشعراء
المشھورين الذين كتبوا في ھذا الفن الشاعر صفي الدين الحلي
المواليا أول من نطق به أھل واس ط و ُذك ر أن ھ ارون الرش يد لم ا قت ل البرامك ة وم ن بي نھم جعف ر البرمك ي أم ر أن يرث ى بش عر .فرثت ه
جارية بھذا الوزن وجعلت تقول يا مواليا،
الموشح اسم لنوع من الشعر استحدثه األندلسيون ،وأكثر ما ينتھي عندھم إلى سبعة أبيات وللموشحات اصطالحات مثل" :الالزمة" و
"المبدأ" و "الدور" و "الدرج" و"البطايحي" و"المجنح" و"الخرجة" و "السلسلة" و "القفلة" و"االنصراف" و"المجنب" ..
الزجل ھو شكل تقليدي من أشكال الشعر العرب ي باللغ ة المحكي ة .وھ و ارتج الي ،وع ادة يك ون ف ي ش كل من اظرة ب ين ع دد م ن الزج الين
)شعراء ارتجال الزجل( مصحوبا بإيقاع لحني بمساعدة بعض اآلالت الموسيقية .ينتشر الزجل بشكل كبير في لبنان وغ رب س ورية .م ن
أشھر شعراء الزجل :زين شعيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحـــــــــــــــــــدة 02:

الموضوع  :خواص القمر وتأثيراته  /للقزويني
النشاط  :نص أدبي
األھداف التعلمية :
ـ أستنتج خصائص النثر العلمي
ـ أعلل ضعف اإلبداع وازدھار حركة التأليف في ھذا العصر
ـ تحديد نمط النص
ـ أدرك أھمية معاني حروف الجر وحروف العطف في بناء النص وأوظفھما في وضعيات متنوعة
ـ أتدرب على إنتاج نصوص في وضعيات ذات داللة مشافھة وكتابة
نوع
وضعيات
أنشطة التعلم
أنشطة التعليم
التقويم
التعلم
ھو زكريا بن محمد القزويني  ,ولد حوالي  605ھـ  ,ولما
 (1أتعرف على صاحب النص
شب رحل إلى دمشق  ,واحتك بابن عربي المتصوف  ,ثم
ـ من ھو القزويني؟ ـ متى وأين ولد ؟ ب َم
رحل إلى بغداد وتولى القضاء فيھا  ,حتى سقوطھا في يد
اشتغل ؟ ومتى توفي ؟
المغول  ,توفي في  682ھـ
تشخيصي
ـ ألف كتابين أحدھما في علم الجغرافيا " آثار البالد
ـ ماذا ألف ؟
وضعية
وأخبار العباد"
اإلنطالق
واآلخر في علم الھيئة " عجائب المخلوقات وغرائب
الموجودات "
ضمنھما األدب والسياسة إضافة إلى المادة األساسية .
ـــــــــــــــــــــــــ
 (2تقديم النص
ـ ل َم اختلط علم الفلك مع أعمال التنجيم في
بادئ األمر ؟
ـ اختلط علم الفلك مع أعمال التنجيم في بادئ األمر بسبب
ـ أين يكمن الفرق بين علم الفلك وأعمال
الظروف السياسية .
التنجيم ؟
ـ اذكر بعض الوقائع التاريخية التي تؤكد ھذه ـ علم الفلك يخضع للقواعد العلمية  ,بينما التنجيم يخضع
للخرافة
المقولة
ـ يؤكد ھذه المقولة موقعة " عمورية " التي انتصر فيھا
المسلمون على الروم .
 (3القراءات ) النموذجية ـ بعض التالميذ(
 (4أثري رصيدي اللغوي
ـ في معاني األلفاظ
الفلك الحاوي ـ وتد األرض ـ األخالط ـ غور
البدن ـ البحرانات
ـ في الحقل المعجمي
اذكر الكلمات الواردة في النص والتي تنتمي
إلى مجال الفلك .
ـ في الحقل الداللي
ابحث عن معاني الكلمات التي تحتھا سطر
قال تعالى " :إنا أرسلنا عليھم ريحا صرصرا

الفلك الحاوي  :الشامل ـ وتد األرض  :مركزھا
األخالط  :األصناف ـ غور البدن  :عمقه وداخله
البحرانات  :البحران ھو التغير الذي يحدث للمريض دفعة
في األمراض الحادة
ـ الكلمات الواردة في النص والتي تنتمي إلى مجال الفلك
:
القمر ـ كوكب ـ الفلك ـ برج ـ جرم القمر ـ دورة القمر ـ
فلك عطارد ـ محدب كرة النار ـ المغرب ـ المشرق ـ
الفلك الحاوي ـ مركز األرض .

في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنھم
أعجاز نخل منقعر "
سورة القمر  19ـ 20
قال كعب بن زھير :
كل ابن أنثى وإن طالت سالمته
يوما على آلة حدباء محمول
ـ استعن بما درست في الجغرافيا لوضع
تعريف دقيق
لظاھرة المد والجزر

 (5أكتشف معطيات النص
ـ في الفقرة األولى تحدث الكاتب عن عالم
القمر  .اذكر النواحي التي تناولھا .
ـ لدورة القمر وحركته أھمية في التقاويم
وضبطھا  ,بين حاجة المسلمين إلى ذلك .
وضعيات
بناء
التعلم

وضعية
استثمار
وتوظيف
التعلمات

ـ صرصرا  :الصرصر من الرياح الشديدة البرد والصوت
ـ منقعر  :انقعر  :انقطع من أصله

ـ حدباء  :يريد بھا النعش  ,وقيل أراد باآللة  :الحالة
وبالحدباء  :الصعبة الشديدة
ـ المد والجزر ھو عبارة عن ارتفاع وانخفاض دوري لكل
مياه المحيطات بما في ذلك مياه البحار المفتوحة
والخلجان .وينتج المد والجزر بتأثير من جاذبية كل من
القمر
و الشمس على األرض ذاتھا ،وبصفة خاصة على الماء .

ـ تحدث الكاتب في الفقرة األولى عن عالم القمر معرفا
إياه  ,ذاكرا مكانه ومميزاته ولونه ومدة بقائه في كل
برج  ,ثم مدة قطعه لجميع الفلك .
يقوم القمر بدورة كاملة حول األرض مرة واحدة كل
أربعة أسابيع تقريباً ،وللقمر أھمية كبيرة في اإلسالم
حيث يستخدم في التقويم الھجري .

ـ عالم يدل بناء المراصد واختراع االصطرالب ـ االصطرالب ھو جھاز لتحديد اتجاه رياح السماء
بأنواعه المختلفة وما ھي استخداماتھا ؟
بواسطة رصد الكواكب وحساب زواياھا  .وھو مك ّون من
قاعدة اسطوانية مع لوح دائري يدور حول محوره .
بواسطة االصطرالب ،يُمكن تحديد اتجاه القبلة من كل
مكان في العالم .
ـ لم يقتصر تأثير القمر وفعله على حركة
البحر من مد وجزر وفعله في سائر الكائنات
ـ أبدان الحيوانات في وقت زيادة القمر وضوئه تكون
األرضية بل امتد تأثيره إلى اإلنسان والحيوان أقوى والسخونة والرطوبة والنمو عليھا أغلب وتكون
األخالط في بدن اإلنسان ظاھرة  ,والعروق تكون ممتلئة
 .استخرج من النص نواحي التأثير
واألبدان أضعف  ,والبرد عليھا أغلب  ,والنمو أقل ,
واألخالط في غور البدن والعروق أقل امتالء .
ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (6أناقش معطيات النص
ـ ال شك أن النص حافل بالمعلومات  ,ولكنه
ـ النص حافل بالمعلومات  ,ولكنه ضعيف القيمة العلمية
ضعيف القيمة العلمية ألنه ال يرضي العقل
ألنه ال يرضي العقل المفكر في كثير من نواحيه  .والدليل
المفكر في كثير من نواحيه  .في حال دعمك
ھو قوله :
أو نقضك لھذا الحكم النقدي
" زعموا أن جرم القمر جزء من تسعة وثالثين جزءا
قدم أدلة وبراھين وأمثلة .
وربع جزء من جرم األرض .ودورة القمر أربع مائة
ـ يعالج الكاتب الخرافات معالجة ساذجة  ,ال
يعمل فيھا النظر الثاقب ,وال يلجأ إلى الشك في واثنان وخمسون ميال بالتقريب"..
ـ نستنتج من ھذا المقتطف أن الكاتب ال يفرق بين
الروايات  ,وال يتبع أسلوب التحقيق  ,ألنه
الحقائق العلمية والخرافات  ,و ال يتبع األسلوب العلمي
رجل جمع  ,تھمه المعلومات أكثر مما يھمه
الذي ينطلق من الشك  ,ثم يشرع في التحقيق  .ويسند
النظر في حقيقة تلك المعلومات .
ھذا قوله  :ودورة القمر أربع مائة واثنان وخمسون ميال
استنتج من ھذا المقتطف بعض األحكام ,
بالتقريب"..
وأوجد ما يسندھا من النص
 (7أحدد بناء النص
ـ ما الداللة الفكرية لكلمة " زعموا " الواردة
في النص ؟
ـ ماذا تفيد صيغة " والذين يمرضون في آخر
الشھر بالضد "
ـ اذكر ما يقابل ھذه الصيغة من النص .

ـ الداللة الفكرية لكلمة " زعموا " ھي الظن أي عدم
القطع والفصل واليقين
ـ تفيد صيغة " والذين يمرضون في آخر الشھر بالضد
" أن الذين يمرضون في نھاية الشھر تكون أبدانھم
وقواھم على دفع المرض أضعف .
ـ ويقابل ھذه الصيغةمن النص  ,قوله  :زعموا أن الذين
يمرضون في أول الشھر تكون أبدانھم وقواھم على دفع

تكويني

ـ ما نوع اللغة التي اعتمدھا الكاتب إليصال
معلوماته؟ ھات أمثلة من النص .

ـ بم تفسر قلة األساليب اإلنشائية في ھذا
النص ؟
وھل يعد ذلك دليال على نمطه ؟ وضح .
ـ اعتمد الكاتب على النقل " المرويات " ولم
يعتمد التجربة كمصدر من مصادر المعرفة .
ھل كان ذلك قصورا أو تقصيرا ؟ لماذا؟
 (8أتفحص االتساق واالنسجام في النص
ـ تبين من النص معاني حرف الجر) الباء (
وفائدته في اتساق النص .

المرض أقوى .
ـ اعتمد الكاتب اللغة البسيطة السھلة إليصال معلوماته
منھا :
القمر كوكب مكانه الطبيعي الفلك األسفل ـ زعموا أن جرم
القمر جزء من تسعة وثالثين جزءا وربع جزء من جرم
األرض ـ
زعموا أن تأثيراته بواسطة الرطوبة  ,كما أن تأثيرات
الشمس بواسطة الحرارة .
ـ قلتْ األساليب اإلنشائية في النص  ,ألن طبيعة النص
علمية  ,تتطلب األساليب الخبرية  .وھذا دليل على نمط
النص " تفسيري"
ـ اعتمد الكاتب على النقل  ,وذلك قصور منه  ,ألن اإلبداع
قد جمد في ھذا العصر .

ـمعاني حرف الجر الواردة في النص
ـ ...التي تختص به  :أفاد معنى اإللصاق
ـ ...بوجھه  :اإللصاق
ـ استخرج من النص التضاد ) الطباق ( ثم
ـ ....تأثيراته بواسطة الرطوبة  :أفاد معنى السبب
اذكر وظيفته
ـ فائدته في اتساق النص  :ساھم في ربط الكلمات بعضھا
ببعض مما أدى إلى وضوح المعنى  ,وترابط األفكار
ـ األعلى ـ األدنى  ,المغرب ـ المشرق  ,شامل ـ غير شامل
ـ ما داللة األفعال اآلتية  ) :ابتداء  ,يزال ,
المد ـ الجزر  ,أقوى ـ أضعف  ,السخونة ـ البرد  ,زيادة ـ
يصير(
نقص  ,أول ـ آخر
في ترابط معاني النص
وظيفته  :ساھم في توكيد المعنى وتوضيحه .
ـ استخلص خصائص النص العلمية مع
ـ تدل ھذه األفعال  ) :ابتداء  ,يزال  ,يصير ( على تسلسل
التمثيل
األفكار
وھذا ما أدى إلى ترابط معاني النص
ـ سھولة اللغة ووضوح األفكار  ,عدم توظيف الصور
ـ بين مدى التسلسل في عرض أفكار النص  ,البيانية  ,خلو النص من العاطفة  .توظيف المصطلحات
والمعيار الذي اعتمده الكاتب في ترتيب
العلمية واألرقام
التمثيل  :وأما القمر فھو كوكب مكانه الطبيعي الفلك
الفقرات .
األسفل ـ
وھو يحده سطحان كرويان متوازيان مركزھما مركز
ـ يبدو من خالل النص أن أسلوب الكاتب شديد العالم .
الوضوح رغم كثافة المعلومات واالستشھاد  ,ـ أفكار النص متسلسلة حيث بدأ الكاتب بوصف القمر ,
وقبوله النور من الشمس ثم تحدث عن دورانه ومدة
ما السر في ذلك ؟
بقائه في الفلك وحجمه بالنسبة لألرض وموقعه  ,ثم
تحدث عن تأثيراته .
 (9أجمل القول في تقدير النص
ـ قال أحد الدارسين  :ال شك أن عمل القزويني معتمدا على معيار المقدمة والعرض والخاتمة
ـ أسلوب الكاتب شديد الوضوح رغم كثافة المعلومات
شريف الغاية  ,حافل بالمعلومات  ,ولكنه
ضعيف القيمة العلمية  ,ال يرضي العقل المفكر واالستشھاد والسر في ذلك ھو طبيعة الموضوع العلمية
التي تتطلب اللغة السھلة الواضحة المفھومة .
في كثير من نواحيه .ما سبب ذلك ؟
ـ حدد مميزات أسلوب القزويني من خالل
النص
ـ ألنه جمع في نصه ھذا ما توصل إليه من معلومات حول
كوكب القمر  ,من حيث شكله ولونه وحركته وموقعه من
الفلك وتأثيراته على الكائنات ويبالغ في نقل المرويات
إلى حد الخرافة .
ـ أسلوب القزويني شديد الوضوح متسلسل  ,رغم اإلطالة
والتفصيل واالستشھادات وھو ال يكاد يميز بين الحقيقة
والخرافة  ,ألنه كان يتبع خطة الجمع .

تحصيلي

أستثمر موارد النص
 1ـ في مجال قواعد اللغة

الموضوع  :معاني حروف الجر
وضعيات
التعلم

وضعية
اإلنطالق

أنشطة التعليم

أنشطة التعلم

 (1عود إلى النص
" وأما القمر فھو كوكب مكانه الطبيعي الفلك
األسفل  ,من شأنه ان يقبل النور من الشمس
على أشكال مختلفة  ,ولونه الداني إلى السواد
 ,يبقى في كل برج ليلتين وثلث ليلة  ,ويقطع
جميع الفلك في شھر  ,وھو أصغر الكواكب فلكا
وأسرعھا سيرا  ,وزعموا أن جرم القمر
جزء من تسعة وثالثين جزءا وربع جزء من
جرم األرض ,ودورة القمر أربع مائة واثنان
وخمسون ميال
بالتقريب  ,وھذا ما وصل إليه آراء الحكماء
بحكم المقدمات الحسابية "
ـ اقرأ ھذا النص واستخرج ما فيه من حروف
الجر
ـ تعلمت أن االسم يجر في موضعين  ,ما ھما ؟
ـ إن الحروف نوعان :حروف مباني وحرف
معاني .
ما الفرق بينھما ؟

ـ حروف الجر الموجودة في النص ھي  :من ـ على ـ إلى
في ـ ب
ـ يجر االسم  :باإلضافة وبواسطة حروف الجر
ـ حروف المباني  :ھي الحروف الھجائية التي نبني منھا
الكلمات
عددھا  28حرفا ) قمرية وشمسية (
ـ حروف المعاني  :ھي كلمات ليس لھا معنى إال مع
غيرھا  ,نحو
ال ـ إلى ـ لم ـ من .....

 (2أكتشف أحكام القاعدة
ـ ما ھي معاني حروف الجر الواردة في ھذا
المقتطف

ـ اذكر بقية حروف الجر األخرى
ـ قسم النحاة حروف الجر إلى ثالثة أنواع  .ما
ھي ؟
وضعيات
بناء
التعلم

ـ ال بد لحروف الجر من متعلق  ,ما ھو ؟ اذكر
االستثناء من ھذا الحكم

ـ قال تعالى  " :من المؤمنين رجال صدقوا ما
عاھدوا ﷲ عليه  ,فمنھم من قضى نحبه
ومنھم من ينتظر  ,وما بدلوا تبديال " األحزاب
23
بين المعنى األصلي لـ " من " ومعناھا في
اآلية القرآنية
 (3بناء أحكام القاعدة
اذكر المعنى األصلي لحروف الجر ومعانيھا
الفرعية

نوع
التقويم

تشخيصي

ـ معاني حروف الجر الواردة في ھذا المقتطف :
من شأنه  :صفاته ـ على أشكال  :أحوال ـ إلى السواد :
النھاية
في كل برج  :الظرفية المكانية ـ في شھر  :الظرفية
الزمانية
من تسعة وثالثين جزءا  :التبعيض ـ بحكم  :السبب
والواسطة
ـ بقية حروف الجر األخرى  :تاء القسم وواوه ـ الالم ـ
ب ـ حتى ـ الكاف ـ واو القسم ـ خال ـ
عن ـ مذ ومنذ ـ ُر ّ
عدا ـ حاشا ـ كي
ـ قسم النحاة حروف الجر إلى ثالثة أنواع  .ھي :
تكويني
الحروف األصلية  ,والحروف الزائدة  ,وحرف شبيه
بالزائد
ـ يكون الجار والمجرور متعلقين ومرتبطين بالفعل ارتباط
الجزء بالكل .ويسمى ھذا الفعل متعلقا ً به  .حروف الجر
من حيث األصالة وعدمھا ثالثة أنواع :حرف جر أصلي:
وھو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلﱠق ،حرف جر
زائد :ليس له معنى خاص وال يحتاج إلى متعلﱠق ،كذا؟
حرف جر شبيه بالزائد :له معنى خاص وال يحتاج إلى
متعلﱠق.
ـ من  :معناھا األصلي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية
ومعناھا في اآلية  :التبعيض
ـ من  :معناھا األصلي  :ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية
المعاني الفرعية  :التبعيض  .المقابلة ك أين العالم من
الجاھل ؟
البدل :أترضى من الكرامة بالذل
ـ إلى  :معناھا األصلي انتھاء الغاية المكانية أو الزمانية
المعاني الفرعية  :التبيينية لفاعلية مجرورھا بعد تعجب

تحصيلي

أو اسم تفضيل  :ما أبغض الكذب إلي
ـ عن  :معناھا األصلي المجاوزة الحقيقية أو المجازية
المعاني الفرعية  :بمعنى بعد  ,نحو قوله تعالى  :قال عما
قليل ليصبحن نادمين " المؤمنو40
بمعنى الباء  ,نحو قوله تعالى  :وما ينطق عن الھوى إن
ھو إال وحي يوحى " النجم 4 ,3
ـ على  :معناھا األصلي االستعالء حقيقة أو مجازا
المعاني الفرعية  :ـ بمعنى التعليل مثل  :قصدتك على
أنك كريم
ـ المصاحبة نحو  :غفرت له ذنبه على جوره
ـ االستدراك  :ال يشفى ھذا المريض لخطورة مرضه على
أنه ال ييأس من رحمة ﷲ
ـ في  :معناه األصلي الظرفية حقيقية أو مجازية
المعاني الفرعية  :ـ بمعنى المصاحبة مثل  :جاء القائد
في موكبه
ـ بمعنى التعليل  :أتعاديني في ذنب بسيط
ُرب  :معناھا التقليل وشرطھا أن تكون في صدر الكالم ,
ويكون اسمھا اسما ظاھرا نكرة
المعاني الفرعية  :ـ بمعنى التكثير  ,مثل  :رب كاسية في
النيا عارية في اآلخرة  " .إذا لحقتھا ما كفتھا عن العمل
 ,ليس لھا متعلق "
ـ الكاف  :األصل ھو التشبيه
المعاني الفرعية  :ـ بمعنى التوكيد و نحو  :ليس كمثله
شيء
ـ بمعنى مثل  ,نحو  :لو كان في صدري كقدر قالمة ......
الالم  :المعنى األصلي ھو الملكية
المعاني الفرعية  :ـ التبليغ  :أوحى ﷲ له
ـ للتقوية  ,مثل  :ولما سكت عن موسى الغضب أخذ
األلواح وفي نسختھا ھدى ورحمة للذين ھم لربھم
يرھبون " األعراف 154
ـ االستغاثة " الالم المفتوحة "
ـ الباء  :األصل لإللصاق الحقيقي أو المجازي
المعاني الفرعة  :للتعدية  ,ذھبت به ـ للقسم  :با
ألساعدن المحتاج ـ لالستعانة  :كتبت بالقلم ـ للمقابلة :
اشتريت ھذابألف
ـ زائدة للتوكيد :كفى با شھيدا
ـ حتى  :النتھاء الغية المكانية أو الزمانية  ,ويكون
مجرورھا اسما ظاھرا
ـ مذ  ,منذ  :ابتداء الغاية الزمانية
ـ لوال  :تكون حرف جر إذا دخلت على الضمير المتصل ,
مثل :
لوالي  ,ومجرورھا في محل رفع على االبتداء  ,والخبر
محذوف وجوبا  ,وھي حرف شبيه بالزائد
ـ كي  :معناھا التعليل  ,وال تجر إال " ما " المصدرية
مع صلتھا
و " م " االستفھامية
ـ التاء والواو  :للقسم
ـ خال  ,عدا  ,حاشا  :تفيد االستثناء

الموضوع  :مثقفونا والبيئة
النشــــــــــــــاط :مطالعة موجھة
األھداف التعليمية :تحليل النصوص الفكرية ومناقشتھا
التعليل والتعبير عن وجھات النظر

التوقيت:

1سا

الكفـاءة
المقيسة

وضع المتعلم
في جو
الموضوع

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يفســـــــر

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل

وضعية
االنطالق

بناء التعلمات
اكتشاف
معطيات النص

التحليل
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

مناقشة
معطيات النص

المضــــامين
 ما المقصود بعلم البيئة؟يقصد بعلم البيئة العالقة المتبادلة يبن الوسط الطبيعي والكائن الحـي الذي
يعيش فيه .
 فيم تتجلى أھمية علم البيئة؟ويعتبر علم البيئة حديث النشأة  ،ففي مطلع القرن العشرين بدأ علـــم البيئة
يتطور ويأخذ مكانا ھاما بين العلوم األخرى لما له من أثر ھام على حياة
الكائنات الحية التي تعيش في الطبيعة وعالقة بعضھا ببعض وتأثيراتھا على
بعض.

يحـــــكم
يتحـــقق
يقــــارن

استثمار
المعطيات

إلقائيـــــــــــة

 ما سبب التغير المذھل في تعامل اإلنسان مع محيطه؟ سبب التغير المذھل فيتعامل اإلنسان مع محيطه حاجة البشر الالمحدودة للمعادن والطاقة والنباتات
حواريـــــــــة
وما إلى ذلك من مكونات تشكل سياجا طبيعيا للحياة
 اذكر بعض مظاھر تخريب الطبيعة وتدميرھا؟ من مظاھر تخريب الطبيعةوتدميرھا االستنزاف المنظم لثرواتھا ،االنبعاثات الكربونية ،التناقص في
الخريطة البيولوجية للكائنات الحية المنقرضة.
 لماذا تعتبر المجتمعات العربية نفسھا غير معنية بالمشاركة في حماية البيئة؟ألنھا ال تشعر بالذنب في الضلوع في األعمال الجائرة ضد البيئة.
 ھل ينطبق ذلك على الجزائر؟ ما دليلك؟ نعم ينطبق ذلك على الجزائر ،بدليلالتلوث اإلشعاعي الناتج عن التجارب النووية التي أجراھا االحتالل الفرنسي،
فبعد سنوات طويلة ال يزال أھل رقان يتعرضون لإلشعاع النووي في ظل غياب
الوعي النووي والوعي بتلوث المكان و الجو والمحيط.
 ھل يعفي الشعور بعدم الضلوع في األعمال الجائرة ضد البيئة من حقالمشاركة في حمايتھا؟ لماذا؟ ال يعفي الشعور بعدم الضلوع في األعمال الجائرة
ضد البيئة من حق المشاركة في حمايتھا ،ألن الكوارث البيئية تلحق األذى بكل
الكائنات في كل مكان.
 ما الذي يسمح بتنظيم العالقة بين اإلنسان والطبيعة؟ المعرفة المرتبطةبعالقات اإلنسان بالطبيعة ھي التي تسمح بتنظيم العالقة بين اإلنسان والطبيعة.
 يعتبر الكاتب الدعوة إلى حماية البيئة نضاال اجتماعيا وفكريا وشيك الصلةبالنضال السياسي ،وضح بضرب أمثلة من الواقع المعيش.
فبعض منظمات حماية البيئة تناھض األسلحة النووية بكافة أشكالھا ،كما تسعى حواريـــــــــة
إلى تحقيق التوازن البيئي من خالل التنديد بالحروب التي تنجم عنھا في الغالب
كوارث بيئية كانتشار األمراض واألوبئة وتلوث المياه الصالحة للشرب .
 ماذا ينتظر الكاتب من المثقف العربي إزاء حماية البيئة؟ ينتظر الكاتب منالمثقف العربي أن يشارك في إنتاج وعي بيئي ،يسھم في حماية األرض  ،ويحد
من عمليات استنزاف ثرواتھا الطبيعية.
 استخرج من النص المصطلحات المتعلقة بموضوع البيئة ،والمصطلحات الدالةحواريـــــــــة
على الخطر المحدق بھا) .صغ جوابك في جدول بخانتين(
البيئة

التقييــم

الطريقة
والوسيلة

الخطر المحدق بھا

الكائنات المنقرضة -الكوارث
النباتات -الطيور -كوكب-المعادن
الطبيعية -استنزاف ثروات األرض-
الطاقة -األرض-المحيط الطبيعي
تناقص الخريطة البيولوجية
الغالف الجوي
للكائنات المنقرضة
االنقالب المناخي -االنبعاثات
الكربونية
 حرر فقرة من النمط الحجاجي تبرز فيھا مدى موافقتك الكاتب فيما ذھب إليهأو مخالفتك إياه.
يفسح المجال إلبراز كفاءات المتعلمين
 توجد منظمات عالمية لحماية البيئة ،أوضح الدور الذي تقوم به ،والنتائج التيحققتھا.
تقوم ھذه المنظمات بنشر وعي بيئي ،وذلك من خالل إبراز خطورة االنبعاثات
الكربونية التي أدت إلى ظاھرة االحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم،كما
تدعو إلى المحافظة على التوازن البيئي وتناھض األسلحة النووية.

ومن النتائج التي حققتھا  :إبرام اتفاقيات لحماية البيئة من األسلحة النووية
بحظرھا ،إنشاء محميات للحفاظ على سالالت نباتية وحيوانية وحمايتھا من
االنقراض ،توجيه أنظار العالم إلى الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتحقيق
التوازن البيئي والتقليل من األضرار التي تلحق بالبيئة

الموضوع :في الطبيعة والنفس اإلنسانية
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام  :التعرف النثر العلمي في عصر الضعف
الھدف الخــاص  :الوقوف على خصائص النمط الحجاجي
التعرف على معاني حروف العطف
التعرف على التقسيم
الكفـاءة
المقيسة

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج

لعبد الرحمن بن خلدون

الشعبـــة3 :آفل
التوقيت4 :ساعات

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

المضــــامين
عبد الرحمن بن خلدون ولد بتونس 723ه1332 -م نشأ على حب العلم تحصيله،
اتصل بعلماء عصره وأخذ عنھم شتى المعارف ،بقي يتقلب بين بالد األندلس
والمغرب العربي حتى بلغ مصر ،وتوفي بھا 808ه1406-م.
تولى عدة مناصب منھا القضاء وترك عدة آثار أھمھا :كتاب" العبر وديوان
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان
األكبر" وما يعرف اآلن بمقدمة ابن خلدون و له أيضا شرح البردة و ھي كتاب
في مدح الرسول ،و كتاب لباب المحصل في أصول الدين  ،وھو تلخيص كتاب
الفخر الرازي في علم التوحيد .وكتاب في الحساب ،ورسالة في المنطق.
في معاني األلفاظ:
اإلحكام :أحكم الشيء واألمر أتقنه ،محض :خالص ال يخالطه شيء
انسالخ :تحول
في الحقل المعجمي:
ابحث عن المفردات التي تنتمي إلى عالم الطبيعة كما وردت في النص
األرض ،الماء ،الھواء ،النار ،المعادن ،النبات ،الحيوان ،الحشائش ،النخل،
الكرم ،الحلزون ،الصدف.
في الحقل الداللي:
 حدد جذر كلمة "الر ّوية" مع ذكر المعاني التي تدل عليھا في سياقات مختلفةباعتماد أحد المعاجم
وارت ََوى ،ب َم ْعنًى ،وـ
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الح ْب َل :فتَلهُ،
الحديث ،يَ ْر ِوي ِروايَة وتَ َر ﱠواهُ ،ب َم ْعن ًى ،وھو َرا ِويَة لل ُمبالغ ِة ،وـ َ
ش ﱠدهُ على البَعي ِر
فارت ََوى ،وـ على أ ْھلِه ،وـ لھم :أتاھُم بالما ِء ،وـ على ال ﱠر ْح ِلَ :
ْ
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َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ﱠ
ش ْع َرَ :ح َملتُه على ِروايته ،كأ ْر َو ْيتُه،
ستَقى لھم .و َر ﱠو ْيتُه ال ﱢ
سقط ،وـ الق ْو َم :ا ْ
لِئَال يَ ْ
س ُم :ال ﱠر ِويﱠةُ.
واال ْ
وـ في األ ْم ِر :نَظَ ْرتُ  ،وفَ ﱠك ْرتُ ِ ،
 استعن بما درسته لمعرفة الفرق بين التعقل بالقوة والتعقل بالفعلاألول يفيد االستعداد الفطري لتحصيل المعرفة والثاني يفيد المعرفة المكتسبة..
ففالسفة اإلسالم مثال يميزون بين العقل الموھوب والعقل المكسوب؛ أو بتعبير
آخر ،بين العقل بالقوة والعقل بالفعل وفي الفلسفة الحديثة نجد الالند Lalande
يميز بين معنيين للعقل  :العقل المكون )بكسر الواو( والعقل المكون )بفتح
الواو( .أما األول فالمقصود به الفكر الذاتي أو النشاط الذھني الذي يقوم به كل
مفكر ؛ وأما الثاني فھو مجموع المعارف السائدة في عصر من العصور.
 حدّد المسألة التي استرعت نظر الكاتب و أثارت اھتمامه.المسألة التي استرعت نظر الكاتب و أثارت اھتمامه ھي الترتيب واألحكام الذي
تخضع له الكائنات في العالم.
 الحظ العلماء أن األصناف النباتية والحيوانية ال تبقى على حالتھا من تاريخنشأتھا إلى حين انقراضھا .بيّن موقف الكاتب من ھذه المالحظة
يرى الكاتب أن عالم التكوين ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على ھيئة

الطريقة
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يفســـــــر

التحليل

البحـث عن
العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد
أحدد بنــــاء
النــــــــــص

من التدرج.
 يرى الكاتب أن األوصاف التي تميز األنواع بعضھا عن بعض ال تدوم علىوتيرة واحدة ،بل تتطور تدريجيا ويؤدي ذلك إلى تكوين أنواع جديدة .استدل
على ذلك من النص
يدل على ذلك قوله :آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش،
وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون
والصدف...ومعنى االتصال في ھذه المكونات أن آخر أفق منھا مستعد باالستعداد
الغريب ألن يصير أول األفق الذي بعده.
 يعتقد الكاتب أن التطور ال ينحصر في األنواع النباتية والحيوانية وحدھا فھوضح ھذا الرأي معتمدا على النص.
يشمل النوع البشري أيضا .و ّ
إن نظرية التكوين عند ابن خلدون تصنف األنواع النباتية والحيوانية وترتقي
باإلنسان باعتباره عاقال مفكرا ،وتشير إلى أن خلق اإلنسان قد م ّر بأطوار عن
طريق النشوء واالشتقاق من نوع آخر.
 يعد الكاتب من العلماء الروحيين الذين يعتقدون بوجود روح منفصل عن البدن .استنتج ذلك من النص.
يرى الكاتب أن في عالم الحس آثار من حركات األفالك والعناصر ،وفي عالم
التكوين آثار من حركة النمو واإلدراك ،ومرد ذلك مؤثر روحاني مباين لألجسام.
 للنفس اإلنسانية في ھذا النص قوى عديدة ومتنوعة .عدد مختلف تجلياتھا.من قوى النفس البشرية اإلدراك والحركة  ،وتحتاج إلى وجود آخر يعطيھا قوى
اإلدراك والحركة لترقى إلى جنس المالئكة في وقت من األوقات.
 قسم الكاتب اإلدراك إلى نوعين أبرزھما مع التمثيل من النص.أشار الكاتب إلى اإلدراك الحسي الذي يتعلق بالسمع والبصر واللمس و اإلدراك
العقلي الذي يتعلق بالمعرفة العلمية والغيبية
 يرى الكاتب أن معرفة األحداث واألسباب غير كافية للعمل على تغييرسيرھا،قارن بين ھذه النظرية) القدر المحتوم( وبين الحتمية والسببية التي يقول
بھا الفالسفة والعلماء.
يمكن التمييز بين موقفين أو مدرستين  :مدرسة تقول أن جميع الحوادث
المستقبلية محددة سلفا و ستحدث ضرورة )وھذا ما يعرف بالقدرية Fatalism
( )و ھي نظرة أكثر تعلقا بالميتافيزيقيا( ,و الحتمية التي ترتبط أساسا و تعتمد
على أفكار المادية و السببية
 بين مدى التطابق بين آراء ابن خلدون في ھذه المسألة وبين نظرية التطورعند "داروين"
تقترب آراء ابن خلدون في ھذه المسألة مع نظرية التطور عند دارون في
االرتقاء من الناحية العضوية البيولوجية واستحالة الكائنات بعضھا إلى بعض.
 يالحظ ابن خلدون تأثير األحوال النفسية في األحوال البدنية عن طريق اإليحاءالذاتي حسب تعبير علماء النفس الحاليين .قدّم أمثلة على ذلك وھل يمكن أن
يحدث العكس.
من أمثلة ذلك شعور اإلنسان بالخوف والفزع نتيجة مؤثر حسي يوحي له بالھلع
 ،فھذه الحالة النفسية تدفع به إلى الھرب وھنا يتدخل البدن فتتحرك األرجل
حواريــــــــــة
واأليدي .
 حدّد مقاطع النص باعتماد المضامين معيارا ،وضح العالقة بين ھذه المقاطعوداللة المخاطب في ذلك.
تحديد مقاطع النص :اعلم...الجثماني،وأوال..ھذه اآلثار فيھا،ثم انظر..
ال ّروية ،ثم إنا...غير زمان ،ثم إن ھذه النفس...الخارجة فقط
والعالقة بين ھذه المقاطع وداللة المخاطب في ذلك تتمثل في التوضيح والتدرج
بالتفصيل لإلقناع.
 تح ّول الكاتب من اإلجمال إلى التفصيل ،عين مواطن ھذا التحولمواطن ھذا التحول تتمثل في :وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني ،وقد
ورد تفصيل ذلك في  :وأوال عالم العناصر المشاھدة....
ثم إننا نجد في العوالم آثارا متنوعة ورد تفصيل ذلك في  :ففي عالم الحس،...
فلھا في االتصال ..ورد تفصيل ذلك في:فھي متصلة بالبدن..
فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومتفرقة .. ...ورد تفصيل ذلك في :أما الفاعلية،...
وأما المدركة...
 بين كيف تضافر الواقع وربط األسباب بالنتائج في تحقيق مقصد الكاتب؟إن ابن خلدون قدم لنا نظرية التطور واالرتقاء في الطبيعة و النفس اإلنسانية
حيث أوضح أن العالم جاء على ھيئة من الترتيب و اإلتقان و لم يجئ صدفة و

وظف أمثلة لفھمھا و روابط للوصول إلى المقصد و توصل إلى نتيجة أن التطور
يشمل النوع البشري و أن النفس اإلنسانية قادرة على الرقي إلى أعلى درجات
 عين نمط ھذا النص وأھم خصائصهنمط النص تفسيري حجاجي،إذاعتمد الكاتب على التفصيل والتوضيح ،كما اعتمد
على األدلة والحجج لتحقيق اإلقناع.

التقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

قواعــــد
اللغــــــة

 عين الروابط التي وظفھا الكاتب في تنامي النص وتناسقهمن الروابط التي وظفھا الكاتب حروف الجر والعطف مثل:الواو ،ثم من،إلى،
أتفحـــــــص
االتســــــاق
الباء ،في
واالنسجــام في  -في النص تدرج موضوعاتي يعتمد على استعمال السببية والتضاد اكشف عن
ذلك مقدما أمثلة من النص.
تركيـــب
حواريــــــــــة
ما أشار إليه الكاتب في بداية النص،إذ رأى أن ھذا الكون يخضع لترتيب
فقـــــــــرات
وتنسيق محكمين  ،ويعود السبب في ذلك إلى التدرج في الخلق والتكوين  ،ومن
النــــــــــص
أمثلة التضاد ما أشار إليه في استعداد النفس لالنسالخ من البشرية إلى الملكية.
 وضح العالقة التي تربط بين الطبيعة والنفس اإلنسانية حسب ما ورد فيالنص وداللة ذلك على االنسجام
إن الطبيعة والنفس اإلنسانية تخضع للتطور واالرتقاء ،كما تنتقل من حال أدنى
إلى حال أعلى بالتدرج  ،وفي توضيح ھذه العالقة تحقيق لالنسجام والتنسيق في
عرض المعاني.
 تكررت بعض الحروف ومنھا الواو وث ّم في فقرات النص ،كيف وظف الكاتبھذه الحروف في بناء النص ؟
وظفھا في التدرج الموضوعاتي الذي اعتمد فيه على التفصيل والتوضيح بعرض
األسباب و النتائج.
 ابتعد الكاتب عن العبارات المسجعة والمنمقة .استخرج بعض العبارات منالنص للداللة على ذلك.
انظر إلى التكوين كيف بدأ من المعدن ثم النبات ثم الحيوان ،فوجب من ذلك أن
يكون للنفس استعداد لالنسالخ من البشرية إلى الملكية.
 ماذا تناول ابن خلدون في ھذا النص؟ وما ھي النتيجة التي توصل إليھا ؟أجمل القـول
تناول ابن خلدون نظرية التطور التدريجي في الطبيعة والنفس اإلنسانية ،وقدّم
في تقديـــــر
النـــــــــص
أمثلة لفھمھا ،واستعان بنمط من التعابير للوصول إلى مقصده ووصل إلى نتيجة حواريــــــــــة
وھي أن ھذا التطور ال ينحصر في األنواع النباتية والحيوانية بل يشمل النوع
البشري أيضا .وأن النفس اإلنسانية قادرة على الرقي إلى أعلى الدرجات بفضل
ما ركب فيھا من قوى عديدة ومتنوعة لتسمح لھا بذلك.
معاني حروف العطف
تأمل ھذا المقتطف من النص:
"ثم إن ھذه النفس اإلنسانية غائبة عن العيان وآثارھا ظاھرة في البدن ،فكأنه
وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آآلت للنفس ،ولقواھا أما الفاعلية فالبطش باليد
والمشي بالرجل والكالم باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعا،وأما المدركة
وإن كانت قوى اإلدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا "...
 تعلمت أن خروف العطف تربط بين المتعاطفين إلصدار حكم معين ،وأن بعضالحروف لھا معان تفھم من خالل الجملة النحوية.
 انطالقا مما تعلمت اذكرحروف العطف الواردة في المقتطف وحاول أن تتبينحواريـــــــــة
معانيھا.
أستثمـــــــــر
حروف العطف الواردة في المقتطف:
موارد النص
ثم :تفيد الترتيب مع التراخي ،الواو :تفيد الجمع.
وأوظفـــــــھا
 -إذا كانت حروف الجر تختص باألسماء فبماذا تختص حروف العطف؟ تختص

باألفعال واألسماء والجمل.
 اذكر بقية حروف العطف التي تعرفھا .أو،أم،ال،بل،لكن ،الفاء ،حتى حاول أن تصنف حروف العطف حسب وظائفھا ما ھي شروط العطف ب"الواو ،الفاء ،ثم ،حتّى" مع إعطاء أمثلة ما ھو حكم "أو ،أم" قدّم أمثلة عن ذلك ما ھي المعاني التي يمكن استخدامھا من "ال ،بل ،لكن" قدّم أمثلةبناء أحكام القاعدة:
حروف العطف ثالثة أقسام:
 -1ما يجمع بين المتعاطفين تحت حكم واحد وھي )و،ف،ثم،حتى(
 -2ما يفرد أحدھما بالحكم على سبيل التعيين وھي )لكن،ال،بل(
 -3ما يفرد أحدھما بالحكم على سبيل اإلبھام وھما )أم،أو(
 الواو :لمطلق الجمع بين المتعاطفينِ
ِ
ِ
ﱠ
ﱠ
ﺎﻓﺄﺧﺮ َﺟ ُﻬ َﻤﺎ ﻣ ﱠﻤﺎﻛﺎﻧَﺎ ﻓﻴﻪ{
 الفاء :تفيد الترتيب والتعقيب}ﻓَﺄ ََزﻟ ُﻬﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄَﺎ ُن َﻋ ْﻨـ َﻬ َﻀﻰ َﻋﻠَ ِﻴﻪ{
ﻮﺳﻰ ﻓَـ َﻘ َ
تفيد السببية} :ﻓَـ َﻮَﻛ َﺰﻩُ ُﻣ َ
ﻚ َوإِن ﻟﱠ ْﻢ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓَ َﻤﺎ
تكون رابطة للجواب مثل} :ﻳَـۤﺄَﻳﱡـ َﻬﺎ ٱﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻚ ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢ َ
ﻮل ﺑَـﻠﱢ ْﻎ َﻣﺂ أُﻧ ِﺰ َل إِﻟ َْﻴ َ
ِ
ِ
ﺖ ِرﺳﺎﻟَﺘَﻪُ وٱﻟﻠﱠﻪُ ﻳـ ْﻌ ِ
ﻚ ِﻣ َﻦ ٱﻟﻨ ِ
ﻳﻦ {.
ﺼ ُﻤ َ
ﺑَـﻠﱠ ْﻐ َ َ َ َ
ﱠﺎس إِ ﱠن ٱﻟﻠﱠﻪَ ﻻَ ﻳَـ ْﻬﺪي ٱﻟْ َﻘ ْﻮَم ٱﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
 ث ّم :تفيد الترتيب مع التراخي حتّى :للتدريج ويشترط في معطوفھا أن يكون ظاھرا مفردا جزء من المعطوفعليه مثل  :أعجبني الفتى حتى حديثه
اس حتّى األنبيا ُء
تكونَ َغايةً لما قَ ْبلَ َھا ،نحو :ماتَ النﱠ ُ
تكون حرف استئناف إذا تلتھا جملة نحو :لم يفتح المجرم فاه أمام القضاة حتى
تعب الحاضرون.
 أو :األصل فيه التسوية في الحكم بين المتعاطفين نحو :جالس العلماء أوالزھاد وتأتي للتقسيم مثل :الكلمة اسم أو فعل أو حرف وتأتي لإلضراب وھو
ف أَ ْو
اإلعراض عن الشيء بعد اإلقبال عليه مثلَ " :وأَ ْر َ
س ْلنَاهُ إِلَ ٰى ِمئَ ِة أَ ْل ٍ
يَ ِزيدُونَ "
 أم :التسوية بين المتعاطفين وتقع بعد ھمزة التسوية أو ھمزة االستفھام مثل:" إن الذين كفروا سواء عليھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم ال يؤمنون" وتأتي
لإلضراب مثل " :قل ھل يستوي األعمى والبصير أم ھل تستوي الظلمات
والنور"
 ال :تثبت لألول ما نفته عن الثاني بل :لإلضراب نحو :ما فلسطين صھيونية بل عربية -لكن :لالستدراك

النص التواصلي
الموضوع  :حركة التأليف في عصر المماليك  /لبطرس البستاني
وضعيات
التعلم
وضعية
االنطالق

أنشطة التعليم
 (1ما الموضوع الذي تحدث عنه
بطرس البستاني ؟
ــــــــــــــــــــ
 (2أكتشف معطيات النص
ـ لماذا كانت مصيبة النثر أفدح ,
وخطبه أعم بالمقارنة مع الشعر؟
ـ ما المقصود بإنشاء المترسلين ؟

وضعية
بناء
التعلمات

ـ لم انصرف العلماء في ھذا العصر
إلى الجمع والتصنيف والشرح
والتحشية ؟
ـ ما الدافع إلى اإلكثار من المحسنات
البديعية في التآليف األدبية ؟
ـ اذكر بعض التآليف األخرى التي لم
ترد في النص .

أنشطة التعلم

نوع
التقويم

ـ تحدث بطرس البستاني عن مميزات النثر في عصر المماليك
تشخيصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كانت مصيبة النثر أفدح وخ ْطبه أعم بالمقارنة مع الشعر  ,ألن
عدد المتطفلين عليه أكثر من عدد المتطفلين على الشعر
ـ المقصود بإنشاء المترسلين ھو النثر الذي يكون أسلوبه واضحا
ويخلو من التعقيد .
ـ انصرف العلماء في ھذا العصر إلى الجمع والتصنيف والشرح
والتحشية
لقلة االستنباط نتيجة تصلب األذھان .
ـ الدافع إلى اإلكثار من المحسنات البديعية في التآليف األدبية ھو
ستر عجزھم عن توليد المعاني واختراعھا .
ـ بعض التآليف األخرى التي لم ترد في النص منھا صبح األعشى
للقلقشندي

تكويني

ـ ماذا يعني الكاتب بقوله  " :الكتب
الجامعة " ؟

وضعية
استثمار
وتوظيف
التعلمات

ـــــــــــــــــــــ
 (3أناقش معطيات النص
ـ إليك نموذجا من إنشاء المترسلين ,
يقول ابن زيدون في رسالته الھزلية
:
" أما بعد أيھا المصاب بعقله ,
المورط بجھله ,البين سقطه ,
الفاحش غلطه ,العاثر في ذيل
اغتراره ,األعمى عن شمس نھاره,
الساقط سقوط الذباب على الشراب,
المتھافت تھافت الفراش في
الشھاب ,فإن العجب أكذب  ,ومعرفة
المرء نفسه أصوب
ـ استنبط من ھذا المقتطف خصائص
ھذا النوع من األدب  ,وھل تجد فيه
طبعا أو تكلفا؟
ـ ظھرت كثير من " المتون " لغاية
تعليمية من مثل ألفية ابن مالك التي
يقول فيھا :
بتا فعلت وأتت ويا افعلي
ونون اقبلن فعل ينجلي
عم يتحدث ابن مالك في ھذا البيت ؟
ــــــــــــــــــــ
 (4أستخلص وأسجل
ـ فيم انحصرت موضوعات النثر
الفني خالل عصر الضعف ؟
ـ بم امتاز أسلوب ھذا العصر ؟ وبم
اھتم الكتاب ؟ وإالم انصرفوا ؟

و الجامع لمفردات األدوية واألغذية البن البيطار
ـ يعني الكاتب بقوله  :الكتب الجامعة التي لم تكن متخصصة فذكر
فيھا األدب والرياضيات والفلسفة والعلوم اإلسالمية ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ خصائص ھذا النوع من األدب :
استعمال اللغة السھلة  ,توظيف الصور البيانية والمحسنات
البديعية توظيفا حسنا  .وضوح الفكرة  ,وجالء العاطفة "
االحتقار
 .وھذا النوع من األدب فيه طبع ألن براعة الكاتب تظھر جلية من
خالل فصاحة أسلوبه

ـ يتحدث ابن مالك في ھذا البيت عن عالمات الفعل
تحصيلي

ـ انحصرت موضوعات النثر الفني خالل عصر الضعف ضمن
نطاق الكتابة الديوانية والرسائل األدبية والمناظرات
ـ امتاز أسلوب ھذا العصر بأن أصبح غاية الكتابة  ,واھتم الكتاب
بالزخرفة البديعية وكثيرا ما انصرفوا إلى التأليف في األدب
والتاريخ واللغة والعلوم الدينية  ,جامعين  ,ملخصين  ,مذيلين .

ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚNÖŠ’½a@õaŠÈ‘@†äÇ@óÐä½a@ŠÈ‘@åß :
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ﺁﻻﻡ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻟﻤﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي.
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ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ.
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ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺒﺨﺎري.
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ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻷﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ.
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ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻟﻔﻮاز اﻟﺴﺤﺎر.
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ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ :ﺷﻬﺮزاد ﺑﻮﺑﺸﻴﺮ.
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ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــــﺔ

اﻟﻤـــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ
اﻟﻨﺸـــــــﺎط :ﻧــﺺ ﺃﺩﺑــﻲ

اﻟﻤﻮﺿﻮع @@laËüa@âüe@@Z

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð…ë‰bjÛa@ïßb@…ìàاﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ :ﲬﺲ ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺒﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﻭﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺑﻼﻏﺘﻬﻤﺎ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
ﻣﻌﺮﻓــــﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻــﺔ

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣـــﺐ
اﻟـﻨــــﺺ

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ
ﻫﻮ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻚ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ،ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻡ 1839ﻡ
ﻭﻧﺸﺄ ﺎ ﰲ ﻛﻨﻒ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺍﳌﻴﺴﻮﺭﺓ ،ﻭﺗﻌﻠﹼﻢ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺎﺑﻄﺎ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟﻌﺎ ﲝﻔﻆ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺩﻩ ﺣﱴ ﺻﺎﺭ
ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻓﺼﻴﺤﺎ ،ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ،ﻓﺼﻘﻠﺖ ﻗﺮﳛﺘﻪ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﻲ ﺇﱃ ﺳﺮﻧﺪﻳﺐ ﻓﻠﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺟﻮﺩ ﺷﻌﺮﻩ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﻭﳌﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﺪﻳﻮﻱ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ،

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﳌﺮﺽ ﻭﺿﻌﻒ ﺑﺼﺮﻩ .ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 1904ﻡ.
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﹰﺎ  ،ﻭﻟﻘﺐ ﺑﺎﺳﻢ " ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ" .
ﺷﻜ ﹰ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻭﺣﻴﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺃﺣﺒﺎﺋﻪ؟ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺪ ﻭﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﳛﺒﻬﺎ ﻭﻳﻌﺸﻘﻬﺎ ﺣ ﺪ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ؟
* ﺇ ﹼﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ﻭ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺣﺒﺎﺋﻪ ﺍﻧﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳊﺰﻥ
ﻭﺍﻷﱂ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
 ﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻣﺮﻫﻒ ﺍﳊﺲ؟* ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ ﻭ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﺣﺰﻧﻪ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻟﻮﻋﺘﻪ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻮﻕ.
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 ﻓﻬﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ....؟* ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﻌﺪﻭﺍ ﻋﻨﻮﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﻃﺎﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﱏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﺔ  ،ﻭﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﳌﻪ
ﻭﺣﻨﻴﻨﻪ.
ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ:
ﺇﻳﺮﺍﻕ :ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻬﺎﺩ ،ﺍﳌﻬﺠﺔ :ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﺑﺮﺍﱐ :ﺃﺿﻌﻔﲏ ،ﻋﺪﺍ :ﲞﻞ
ﻭﺷﺢ ،ﺳﺮﻧﺪﻳﺐ :ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﻼﻥ ،ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ :ﻫﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻏﺮﰊ

اﻛﺘﺴـــﺎب
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ

ﺍﻟﻨﻴﻞ ﲟﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﺍﻟﺼﺒﺎ :ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ.
ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ:
أﺛـــــــﺮي
رﺻﻴـــــﺪي  -ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺬﺭ "ﺫﻛﺮ" ﻭﺑﻴﻦ
اﻟﻠﻐـــــﻮي ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﺬﻛﹼﺮ :ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻓﺎﺕ ،ﺃﺫﻛﺮﺗﲏ :ﺃﻱ ﺫﻛﹼﺮﺗﲏ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ،
ﺍﺫﺩﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﺩﻛﺮ :ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻴﺎﻥ.
ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ:

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

 ﺍﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﺭﻋﻰ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺭﻫﺎ.ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻷﺭﻋﻰ ﻫﻮ ﺭ ﻋ ﻲ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺃﺭﻋﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ :ﺃﻧﺒﺖ ﳍﺎ ﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺎﺯ ﺭﻋﻴﺖ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ
ﻭﺭﺍﻋﻴﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﺭﺍﻋﻴﺖ ﺍﻷﻣﺮ :ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻻﻡ ﻳﺼﲑ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﺍﻋﻲ ﻓﻼﻥ:
ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ،ﺃﺭﻋﻴﺘﻪ ﲰﻌﻲ :ﺃﺻﻐﻴﺖ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺸﺎﻋﺮ ؟ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﹼﺘﻪ؟ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ؟
 -ﻋﻤﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟ 

اﻟﻔﻬــــﻢ
ﻳﻌﺒFـــــــﺮ
ﻳﻤﺜـــــــFﻞ
ﻳﻌﻴــــــــﺪ
ﻳﺴﺘﺨﺮج
ﻳﻌـــــــﺪد
ﻳﻔﺴـــــــﺮ

* ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺭﺍﻕ ﳜﻔﻒ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﺎﺭﻳﺢ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺁﻻﻡ
ﺍﳊﺐ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻠﹼﺔ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻷﻫﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ.
ﺐ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺰﻝ؟ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
 -ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺒﻪ ﻭ ﺣ 

ﺺ.
أﻛﺘﺸــــــﻒ ﺍﻟﻨ 
ﻣﻌﻄﻴـــــﺎت
اﻟﻨــــــﺺ * ﻳﺒﺪﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺣﺒﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻭﺷﻮﻗﻪ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺧﻼﻧﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﱪ
ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﳓﻮ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﺃﺻﺒﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ....ﺇﺫﺍ ﺗﺬﻛﹼﺮﺕ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻢ ﺳﻠﻔﺖ....ﺑﻠﹼﻎ ﺩﻭﻱ ﺭﲪﻲ...
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻇﻞ ﻳﺸ ﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱﻳﻬ ﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﻂ؟
* ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻇﻞ ﻳﺸ ﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻮﻕ
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ﻭﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﲢﺮﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺷﺮﻳﻂ
ﺍﻟﺬﹼﻛﺮﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﳐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ.
 ﺑﲔ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ.ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ.
* ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ :ﺩﺍﺀ،ﺣﺰﻥ ،ﺃﺷﻮﺍﻕ ،ﻭﻳﺢ
ﻧﻔﺴﻲ ،ﳘﹼﻲ ،ﺇﻃﺮﺍﻗﻲ ،ﺟﺎﺯﻋﺔ ....ﻭﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﱂ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺣﺰﻧﻪ.
 ﻣﺎﺫ ﲤﺜﹼﻞ "ﺳﺮﻧﺪﻳﺐ" "ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ""،ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ"ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ.* ﲤﺜﹼﻞ ﺳﺮﻧﺪﻳﺐ ﻣﻨﻔﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﻓﺘﺊ ﳛﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 ﲟﺎﺫﺍ ﻳﺬﻛﹼﺮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﺇﱃ "ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎ""،ﻃﺎﺋﺮﺍﻳﺒﻜﻲ"؟
* ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﺇﱃ "ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎ""،ﻃﺎﺋﺮﺍ ﻳﺒﻜﻲ"
ﰊ ﻗﺪﳝﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻟﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭﺃﱂ
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻼﻝ ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮ 
ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﻭ ﻫﺠﺮ ﺍﻷﺣﺒﺔ.
ﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﺪﺓ ﺃﻡ ﺇﻧﻪ ﺣﺎﻓﻞ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳌﻈﺎﻫﺮ
 ﻫﻞ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ ﺺ.
ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ؟ﻣﺜﹼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ 
* ﺍﻟﻨﺺ ﺣﺎﻓﻞ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﻛﺎﺑﻦ ﻣﻌﺘﺰ ﻭﺃﰊ ﻓﺮﺍﺱ ﻭﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺇﺫ ﳒﺪ ﺃﺑﺎ ﻓﺮﺍﺱ ﻳﻘﻮﻝ:
ﺐ ﻣﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻭﻟﺪﺍﺀ ﳐﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ.
ﻫﻞ ﻟﺼ 

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ

اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ
واﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

 ﻣﺰﺝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.ﻓﻴﻢ ﲤﺜﹼﻞ ﻛ ﹼﻞ ﺟﺎﻧﺐ؟ ﻭ ﻋﻼﻡ ﻳﺪ ﹼﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ؟
أﻧﺎﻗـــــــﺶ * ﲤﺜﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ ﻭﺃﺳﺎﻩ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻣﻌﻄﻴــــــﺎت

اﻟﻨــــــــﺺ ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ﻭﺃﺣﺒﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ ،ﻭﻳﺪﻝ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﰊ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﲣﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺭﻛﺎﻛﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ.
ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮ 
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ﺺ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﻫﻮ ﰲ
 ﺃﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﰲ ﺍﻟﻨ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺃﻡ ﺗﺮﺍﻩ ﻭ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻛﺄﰊ ﻧﻮﺍﺱ ﻭ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ؟
* ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻤﺜﹼﻞ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻛﺄﰊ ﻧﻮﺍﺱ ﻭﲨﻴﻞ ،ﺇﺫ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺍﻟﻨﺺ
ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
 ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﲡﺪﻳﺪﺍ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﺃﻡ ﺗﺮﻯ ﺃ ﹼﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ؟ ﻋﻠﹼﻞ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ.18 ،14 ،12 ،6 ،3:
* ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺇﺫ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﺜﻞ :ﺑﺮﺍﱐ ،ﺭﻋﺖ ﻛﺒﺪﻱ،
ﺃﺭﻋﻰ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ،ﺟﻴﺎﺩﻱ ،ﺟﲑﰐ ،ﺍﻟﺼﺒﺎ ،ﻃﺎﺋﺮﺍ،ﻋﺼﺮ ﺗﻮﻟﹼﻰ....
ﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ " ﺗﺸﺒﻴﻪ،ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ،ﻛﻨﺎﻳﺔ "
 ﻻ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻨ ﺺ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻴﺰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.ﻣﺎﺫﺍ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ 
ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟
ﺐ ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ
* ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ :ﺩﺍﺀ ﺍﳊ 
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﺃﺑﻘﻰ ﺍﳍﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻬﺠﱵ ﺭﻣﻘﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻣﻜﻨﻴﺔ ،ﺃﺑﻴﺖ ﺃﺭﻋﻰ ﳒﻮﻡ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻭﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮ.
ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺪﻋﺎ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﻞ ﻣﻘﻠﺪﺍ.
 ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﲡﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ" ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ"؟ﻋﻠﹼﻞ.* ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﲡﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﺇﺫ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲝﺮ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ  ،ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  ،ﺇﺫ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻭﻃﻦ ﺍﻷﺣﺒﺔ؟ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂﺺ.
ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻟﺬﻟﻚ؟ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ 
* ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ :ﺣﺰﻥ ﺑﺮﺍﱐ ﻭﺃﺷﻮﺍﻕ ﺭﻋﺖ ﻛﺒﺪﻱ ،ﺃﻛﻠﹼﻒ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺻﱪﺍ ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺯﻋﺔ ،ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ ﰲ ﻗﻨﺔ ،ﻣﺮﻋﻰ ﺟﻴﺎﺩﻱ....
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* ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻣﺮﻱ ،ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻨﻤﻂ ﺍﻷﺻﻠﻲ

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ
ﻳﺴﺘﺨــﺮج
ﻳﺼﻨـــــﻒ
ﻳﻔﺴــــــــﺮ
ﻳﺤـــــــﺪد

ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ.
 ﺍﺫﻛﺮ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭ؟أﺣﺪد ﺑﻨــــﺎء * ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭ.18-9-5-4 -2 :
اﻟﻨـــــــﺺ  -ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺝ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳕﺎﻁ؟

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

* ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺰﺝ ﺃﺳﻬﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ
ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ .

 ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ  2ﺇﱃ 6؟* ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ  2ﺇﱃ  6ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﺇﲨﺎﻝ ﹼﰒ ﺗﻔﺼﻴﻞ.
أﺗﻔﺤــــــﺺ  -ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ " ﺍﻟﻔﺎﺀ " ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،12ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ
اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺗﺴـــــﺎق 14 ،13؟
واﻻﻧﺴﺠــﺎم
ﻳﻨﻘـــــــﺪ
.
ﺑﻂ
ﺮ
ﻭﺍﻟ
ﺍﳉﻤﻊ
ﻓﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺍﻭ
ﺎ
ﻣ
ﺃ
،
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺎﺀ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
*
ﺣﻮارﻳــــــﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ
ﻳﺤﻜـــــﻢ
ﻓﻘــــــﺮات  -ﻫﻞ ﺗﻼﺣﻆ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ؟ﻣﺎﺫﺍ
ﻳﺘﺤﻘـــﻖ
ـــﺺ
ــ
اﻟﻨــ
ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟
* ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺃﳌﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺇﺫ
ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺇﱃ ﺗﺬﹼﻛﺮ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻭﻃﻨﻪ ﺑﲔ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺣﺒﺎﺑﻪ ،ﻓﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺷﻮﻗﻪ ﻭﺣﻨﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺄﺭﺿﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﳏﻜﻤﲔ.
 ﻭﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺺ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻭ ﻭﺣﺪﺎ؟ﻣﺎ
ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ.ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﰲ ﻣﺎ ﳜ 
ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺣﻘﹼﻖ ﺫﻟﻚ؟
* ﰲ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﱂ ﻭﺣﺴﺮﺓ ﻭﺣﺮﻗﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﱃ ﺗﻮﻟﹼﻲ ﻋﻬﺪ ﺫﻛﺮﻳﺎﺗﻪ.
ﻭﰲ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺣﺪﺍﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻘﹼﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ.
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 ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ؟* ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﻔﻰ.
أﺟﻤﻞ اﻟﻘـﻮل  -ﳌﺎﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﻛ ﹼﻞ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﲝﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــــﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﳌﻨﻔﻰ؟
اﻟﻨــــــﺺ * ﻷ ﹼﻥ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﱂ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﳊﻨﲔ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ.

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

 ﺃﻳﻦ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؟* ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ.
ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻛﺔﺇﻋﺮﺍﺎ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ؟ ﻋﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﺗﺄﻣﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ:
....ﺃﺑﻘﻰ ﺍﳍﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻬﺠﱵ...

ﻗﻮاﻋــــﺪ
اﻟﻠﻐـــــﺔ

أﺳﺘﺜﻤـــــﺮ
ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ
وأوﻇﻔـــﻬﺎ

....ﺭﻋﺖ ﻛﺒﺪﻱ.
....ﳍﻢ ﻭﺩﻱ ﻭﺇﺷﻔﺎﻗﻲ.
 ﻣﺎ ﺇﻋﺮﺍﺏ " ﻣﻬﺠﺔ -ﻛﺒﺪ -ﻭ ﺩ -ﺇﺷﻔﺎﻕ" ؟* ﻣﻬﺠﺔ :ﺍﺳﻢ ﳎﺮﻭﺭ ﲟﻦ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ .
* ﻛﺒﺪ :ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻨﻊ
ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﶈﻞ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺀ.
* ﻭ ﺩ :ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻨﻊ
ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﶈﻞ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎﺀ.
* ﺇﺷﻔﺎﻕ :ﺍﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
 ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺁﺧﺮﻫﺎ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﺻﻠﻴﺔ؟ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟
* ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻣﺔ
ﺃﺻﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﺈ ﹼﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ
ﺗﻈﻬﺮ ﻭﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮﺓ ﻟﺘﺠﺎﻧﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ،ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﺑﻼﻏﺔ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ
ﺳﺒﻖ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻜ ﹼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؟
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ:
..ﻻ ﻋﺪﺗﻚ ﲰﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺇﻏﺮﺍﻕ
ﻭﺇﻥ ﻣﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻓﺎﻫﺪ ﻟﻪ ﻣﲏ ﲢﻴﺔ..

ﺑﻼﻏـــﺔ
@@
@@Ñ
Ž ’n×c
wŽ nänc

 ﻫﻞ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪﺍ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻡ ﳎﺎﺯﻱ؟* ﻫﻮ ﺇﳊﺎﻕ ﳎﺎﺯﻱ.
 ﻓﻤﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ؟ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺀ؟* ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ،ﺇﺫ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ.
 ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﲨﺎﻟﻴﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ؟* ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﲣﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻭﺍﺎﺯﻱ.
 ﻫﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺃﻡ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮﻧﻪ؟* ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮﻧﻪ.
 ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟* ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
 ﺃﻳﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ؟* ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ
ﺃﺳﺘﻨﺘﺞ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫﻮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ
ﻟﻪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺒﺒﻴﺔ...
ﻓﺈ ﹼﻥ ﺑﻼﻏﺘﻬﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ :ﺍﻹﳚﺎﺯ ،ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﲣﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﺎﺯﻱ ،ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺧﲑ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ.
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ﻣـﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ

اﻟﻤــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ
اﻟﻨﺸــــــﺎط  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع ò½ìÈÛa@pbîÇa†më@ïmbßìÜÈ½a@Éàna:
ð‰b‚jÛa@†à

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻭﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ.
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

وﺿﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ1 :ﺳﺎ

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ
 ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻫﻲﲡﻠﻴﺎﺎ؟
* ﲡﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﳎﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﰲ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ  ،ﻭﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ.
 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ،ﻓﱪﺯﺕ ﺇﱃﺍﻷﻓﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﺇﺫﺍ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ ﻓﺮﺽ ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺓ
ﻣﻮﺣﺪ؟

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

* ﻳﺒﺪﻭ ﺃ ﹼﻥ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻭﺟﻬﲔ ﻓﻬﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻭﻧﻘﻤﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺮﺽ ﳕﻂ
ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻓﻠﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺇﻣﺪﺍﺩ
ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت  -ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻚ؟ﳌﺎﺫﺍ؟
* ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﰲ

اﻟﻔﻬـــﻢ
ﻳﻌﺒFـــــــﺮ
ﻳﻤﺜـــــــFﻞ
ﻳﻔﺴـــــــﺮ

اﻛﺘﺸﺎف
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﺺ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﻓﻜﺮﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
 ﳋﹼﺺ ﻛﻞ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨ * ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
 -1ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
 -2ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
 -3ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
 -4ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
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ﺣﻮارﻳــــــﺔ

 ﻣﺎ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ "؟ﺍﺳﺘﻨﻔﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕﺺ.
ﺍﻟﻨ 
* ﺗﻮﺣﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ " ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻋﺎﳉﻪ:ﺇﳚﺎﰊ ﺃﻡ ﺳﻠﱯ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲﺃﻡ ﳏﺎﻳﺪ؟
* ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ،ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻭﺗﺄﺛﹼﺮ ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﰲ ﻃﺮﺣﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ
ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ.
ﺺ ؟ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻪ.
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ * ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺣﺠﺎﺟﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫ ﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ.
 ﻫﻞ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﳐﺎﻭﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺗﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ؟ﻋﻠﹼﻞ.* ﻧﻌﻢ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﺳﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆﺩﻱ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﱯ.
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ) ﻓﻘﺮﺍﺕ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ :ﻭﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ،
ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻛﻤﻦ....

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

 ﺑﻴﻦ ﺃﻫ ﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦﺺ.
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨ 
* ﺃﻫ ﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﳌﻘﺎﻝ:
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻖ. -ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﺡ.

اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
ﻳﺤـــــﻜﻢ
ﻳﺘﺤـــﻘﻖ
ﻳﻘــــﺎرن

اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 ﻋ ﺪ ﺇﱃ ﳐﱪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ ﻭ ﺍﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ،ﹼﰒ ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻚ.
* ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 ،ﻭﺍﻷﺩﺏ  ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :ﺣﻮارﻳـــــﺔ
 ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ10

ﰲ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺣﻴﺎﺎ  ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ﻭﺑﻴﺌﻴﺎ .
 ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ  ،ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻭﻃﻦ ﳏﺪﺩ  ،ﺃﻭ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﺺ ،ﻭ ﺍﻧﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ
 ﺻﻤﻢ ﳐﻄﹼﻄﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﲨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﳊﺠﺎﺟﻲ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﳉﺪﱄ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ) ﻓﺮﺽ
ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺗﺮﻛﻴﺐ(
* ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰﱄ.
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ﻧﻘﻴﺾ

ﻣـﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع @ @NNNÝ’Ðã@æc@a‰bÇ@îÛ :

اﻟﻤـــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻨﺸـــــﺎط  :ﺗﻌﺒﲑ ﻛﺘﺎﺑــﻲ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ 3 :ﺳﺎ

ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺸـﺮﻭﻁ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻘـﺎﻝ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ
وﺿﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

ﻳﻌﺒFــــــﺮ
ﻳﺤـــــﺪد
ﻳﺴﺘﻨﺘـــﺞ

 ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻫ ﻢ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟* ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ :ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ،ﺍﳌﻘﺎﻝ....
 ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻌﲏ ﺑﺎﳌﻘﺎﻝ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ؟إﻟﻘﺎﺋﻴــــــﺔ
* ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻗﺼﲑ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ :ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺍﻷﺩﰊ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ....

ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

اﻟﻔﻬــﻢ

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﻧﺺ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
ﻟﻴﺲ ﻋﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﻧﻔﺸﻞ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﳛﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻀﻌﻒ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺺ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ؟ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ،
ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ....
ﺣﻮارﻳــــــﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺑﻪ؟ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﲡﺎﺭﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺸﻞ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ :ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
ﺍﻟﻌﺮﺽ:
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﳌﺆﳌﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ. ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ .12

 ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.ﺍﳋﺎﲤﺔ:
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﰲ ﺃﻥ ﳔﺴﺮ ﻭﻧﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﺄﺱ...
 -ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ.

اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
واﻟﺪﻋﻢ

 ﺗﺬﻛﲑ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ. ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﲤﻮﺍ ﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ. ﻋﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻠﺨﺼﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ. ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ. -1ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻝ. ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺿﺒﻄﻪ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ. -2ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.
 -3ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﺍﰐ.
 -4ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ.
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ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــــﺔ

اﻟﻤـــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ
اﻟﻨﺸـــــــﺎط :ﻧــﺺ ﺃﺩﺑــﻲ

اﻟﻤﻮﺿﻮع óÐä½a@ïyë@åß@@Z

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÓì‘@†»þاﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ :ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺑﻼﻏﺘﻪ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
ﻣﻌﺮﻓــــﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻــﺔ

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣـــﺐ
اﻟـﻨــــﺺ

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ
-ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﻢ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

* ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ،ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﱯ ،ﻧﺎﺻﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪﻱ ،ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ.....
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ؟ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻚ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻡ  1868ﻷﺏ
ﻛﺮﺩﻱ ﻭ ﺃﻡ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﺗﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﺷﺮﻛﺴﻴﺔ ﻭ ﺟﺪﺗﻪ ﻷﻣﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﺩﺧﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ "ﺍﳌﺒﺘﺪﻳﺎﻥ" ﻭ ﺃﻰ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺈﲤﺎﻣﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ  ،ﰒ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰒ ﺳﺎﻓﺮ

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

ﻟﻴﺪﺭﺱ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳋﺪﻳﻮﻱ ﺗﻮﻓﻴﻖ .ﻟﻘﺐ ﺑﺄﻣﲑ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﰲ ﺳﻨﺔ  1927ﻭ ﺗﻮﰲ ﰲ  23ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1932ﺧﻠﺪ ﰲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺼﺐ
ﲤﺜﺎﻝ ﻟﻪ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺭﻭﻣﺎ ،ﻭ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﳌﺴﺮﺡ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ .ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ :ﺩﻳﻮﺍﻥ "ﺍﻟﺸﻮﻗﻴﺎﺕ" ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ  -ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺟﺰﺍﺀ.
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻣﺼﺮﻉ ﻛﻠﻴﻮﺑﺘﺮﺍ"  ،ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﳎﻨﻮﻥ ﻟﻴﻠﻰ" ،ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻗﻤﺒﻴﺰ"،
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻋﻠﻲ ﺑﻚ ﺍﻟﻜﺒﲑ" ،ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻋﻨﺘﺮﺓ" ،ﻣﻠﻬﺎﺓ "ﺍﻟﺴﺖ ﻫﺪﻯ".

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ – ﻭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ -ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﻻﻣﻬﻢ
ﻭﺃﺷﻮﺍﻗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭﻃﺎﻢ ﻭﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﻢ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﺷﻮﻗﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﰐ.
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إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

اﻛﺘﺴـــﺎب
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ

ﻧﺎﺋﺢ ﺍﻟﻄﹼﻠﺢ :ﺍﻟﻨﺎﺋﺢ  :ﺍﻟﺒﺎﻛﻲ ،ﺍﻟﻄﹼﻠﺢ :ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩ
أﺛـــــــﺮي
رﺻﻴـــــﺪي ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﻪ ،ﻋﻮﺍﺩﻳﻨﺎ :ﻣﺼﺎﺋﺒﻨﺎ ،ﺍﻷﻳﻚ:
ﺐ،ﺭﻭﺍﻗﻴﻨﺎ :ﲨﻊ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﻟﺼﱯ
اﻟﻠﻐـــــﻮي ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ،ﻣﻘﺔ :ﺣ 
ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﻋﻼﺟﺎ ﻟﻪ ،ﺍﻟ ﹼﻄ ﹼﻞ :ﺃﺿﻌﻒ ﺍﳌﻄﺮ ،ﺃﻳﺒﺘﻨﺎ :ﻏﻴﺒﺘﻨﺎ.

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

 ﻣﻦ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ؟* ﳜﺎﻃﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﺎﺋﺮﺍ ﻳﻨﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﻄﻠﺢ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻣﻠﻚ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﳐﺎﻃﺒﻪ؟ ﻋﻠﹼﻞ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑﻘﺮﺍﺋﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ.* ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻫﻲ ﲨﻌﺖ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﳐﺎﻃﺒﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻮﺍﺩﻳﻨﺎ،ﺑﻨﺎ ،ﻓﺮﻗﻨﺎ ،ﻧﺎﺩﻳﻨﺎ.
 -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﹼﱵ ﺭﲰﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻮﻃﻨﻪ؟ﻭ ﻋﻼﻡ ﻳﺪ ﹼﻝ ﺫﻟﻚ؟

اﻟﻔﻬــــﻢ
ﻳﻌﺒFـــــــﺮ
ﻳﻤﺜـــــــFﻞ
ﻳﻌﻴــــــــﺪ
ﻳﺴﺘﺨﺮج
ﻳﻌـــــــﺪد
ﻳﻔﺴـــــــﺮ

* ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻮﻃﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻛﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ،ﻭﻳﺪ ﹼﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻮﻃﻨﻪ.
 ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﹼﱵ ﺍﳌﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﺷﺪﺓ ﺷﻮﻗﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ؟ﻣﻨﺘﻘﻴﺎأﻛﺘﺸــــــﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺣﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ.
ﻣﻌﻄﻴـــــﺎت * ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﱪﺕ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ12-11-10-9:
اﻟﻨــــــﺺ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺣﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﻳﻬﻤﻲ -ﺩﻣﺎ-ﻫﺎﺝ-ﻣﺂﻗﻴﻨﺎ
ﺧﻀﺒﻨﺎ -ﺑﺎﻛﻴﻨﺎ.
ﺐ ﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ ،ﺃﻳﻦ ﲤﺜﹼﻞ ﺫﻟﻚ؟
 ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺣ * ﲤﺜﹼﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳊﻨﲔ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻷﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﻗﻪ.
 ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷ ﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ.ﻫﻞ ﺗﻠﺤﻆ ﺫﻟﻚﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ؟ ﻛﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ؟ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ؟
* ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺣﺪﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷ ﻡ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ،ﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺃ ﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻴﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻣﺖ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻴ ﻢ ،ﻭﻳﺪ ﹼﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﱪﺓ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﻠﻤﺲ ﺫﻟﻚ؟* ﻧﻠﻤﺲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻳﺎ ﻧﺎﺋﺢ ﺍﻟﻄﹼﻠﺢ ،ﻳﺎ
ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﱪﻕ ،ﻗﻒ،ﺁﺱ...
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ:ﻧﺸﺠﻰ ،ﻧﺄﺳﻰ،ﻫﺎﺝ.15
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ﻭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ:ﺍﳋﻠﺪ،ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭ،ﺭﳛﺎﻥ،ﺗﻜﻔﻞ؟
* ﻧﺸﺠﻰ ،ﻧﺄﺳﻰ،ﻫﺎﺝ :ﺗﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻥ ﻭﺃﱂ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ
ﺐ ﻭﺗﻌﻠﻖ
ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳋﻠﺪ،ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭ،ﺭﳛﺎﻥ،ﺗﻜﻔﻞ ﻓﺘﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺣ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻮﻃﻨﻪ .
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﻌﺎﻧﻴﻪ؟* ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﻮﺣﻴﺔ ﲝﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
 ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚﺺ.
ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨ 
* ﺍﺳﺘﻮﺣﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻄﹼﻠﺢ ،ﺍﻷﻳﻚ ،ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭ،
ﺍﻟﱪﻕ ،ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﺍﳋﻤﺎﺋﻞ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﲔ...ﻛﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ.
اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪ ﹼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ؟اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ أﻧﺎﻗـــــــﺶ * ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﻍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻃﻼﻋﻪ ،ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
واﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻌﻄﻴــــــﺎت ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﲏ .
اﻟﻨــــــــﺺ

ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

 ﺑﲔ ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻭ ﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺃﻭﺟﻪﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﺪﺓ.ﻭﺿﺤﻬﺎ.ﻫﻞ ﺗﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ؟ﳌﺎﺫﺍ؟
* ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻭﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ،ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻴﺒﺎ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻇﻬﺮ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎﺓ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ.
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﹼﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ :ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 2 ،1* ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻁ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﳊﺰﻥ ﺃ ﻣﺎ
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻲ .
 ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﺃﻡ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ؟ﻋﻠﹼﻞ.* ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺎﻝ ﺇﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳋﻴﺎﻝ
ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻛﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ﰲ :ﻳﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﱪﻕ،
ﻭﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﰲ :ﻳﺪﺍ ﻗﺼﺖ ﺟﻨﺎﺣﻚ.
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻦ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ،ﻭ ﻣﻦﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
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* ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺧﺎﺭﺝ
ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺭﺍﺡ ﳛ ﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﺄﻟﹼﻢ ﻟﻔﺮﺍﻗﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻟﹼﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﺮﺍﻕ
ﻣﺼﺮ ،ﻓﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ،ﺇﺫ ﻭﻇﹼﻒ ﻗﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻮﻃﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷ ﻡ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ.
 ﻫﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺃﻡ ﳎﺮﺩ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ؟ﻋﻠﹼﻞ.
* ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳎﺮﺩ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﺇﺫ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.
 ﻣﺎ ﺇﻋﺮﺍﺏ "ﺳﻌﻴﺎ" ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ  16ﻭ ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒﺍﻟﺸﺎﻋﺮ؟
* ﺗﻌﺮﺏ )ﺳﻌﻴﺎ( ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﺳﻌﻰ ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺇﳊﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ .
 ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺼﺮ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ؟* ﻳﺪ ﹼﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻭ ﺷﻮﻗﻪ ﻭﺗﻌﻠﹼﻘﻪ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﻮﺓ.
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ  8ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﺳﻘﺎﻃﺎ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪﺑﻮﻃﻨﻪ.ﺍﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭ ﻭﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ
ﺩﻻﻟﺘﻪ.
* ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺃ ﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ،ﺇﺫ ﺃﺳﻘﻂ ﻗﺼﺔ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﻴﻪ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﻴﺤﻔﻈﻪ ﻭﺳﲑﺩﻩ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ
ﻛﻤﺎ ﺭﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﱃ ﺃﻣﻪ.
 ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳉﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ.12 ،2 ،1:ﰲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﳌﺴﺤﺔﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ؟
* ﺍﳉﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  12-2-1ﺃﺿﻔﻰ ﻣﺴﺤﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻐﻤﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﺗﺮﺗﺎﺡ ﳍﺎ ﺍﻷﺫﻥ.

17

 -ﻋ ﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ؟

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ
ﻳﺴﺘﺨــﺮج
ﻳﺼﻨـــــﻒ
ﻳﻔﺴــــــــﺮ
ﻳﺤـــــــﺪد

* ﻳﻌﱪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻭﺷﻮﻗﻪ ﻭﺣﻨﻴﻨﻪ ﺇﱃ ﻭﻃﻨﻪ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ؟ﺍﻋﻂ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺷﺎﻫﺪﺓ.ﺣﻮارﻳــــــﺔ
أﺣﺪد ﺑﻨــــﺎء * ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  :ﺍﳊﺰﻥ ،ﺍﻷﺳﻰ ،ﺍﻟﺸﻮﻕ ،ﺍﳊﻨﲔ.
اﻟﻨـــــــﺺ ﻣﺜﻞ :ﺟﺌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﱪ ﻧﺪﻋﻮﻩ ،ﺳﻌﻴﺎ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ،ﻧﺎﺏ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﻟﻴﻜﻢ....
ﻱ ﳕﻂ ﲢﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟ ﺃﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺃﻡ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ؟
 ﺇﱃ ﺃ * ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺻﻔﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻷ ﹼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .
ﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭ ﺍﻷﻣﺮ.ﺣﺪﺩﳘﺎ.ﻭ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻂ
 ﰲ ﺍﻟﻨ ﺺ.
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﻨ 
* ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺴﺮﺩ ﻭﺍﻷﻣﺮ ،ﺇﺫ ﳒﺪ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﺭﻣﻰ
ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺒﲔ ،ﻭﳒﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﻒ،ﺍﻫﺘﻒ ،ﺁﺱ ،ﺳﻌﻴﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺎ ﰲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻱ.
 -ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ؟ ﹼﰒ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺜﹼﺎﻧﻴﺔ؟
* ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳚﺪ ﺃﻥ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ
أﺗﻔﺤــــــﺺ ﻫﻮ ﺧﻴﻂ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﳌﺎ ﺣﻞ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﺗﺴـــــﺎق ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﻨﻠﻤﺲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﳑﺰﻭﺟﺔ ﺑﺒﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ
واﻻﻧﺴﺠــﺎم
ﻳﻨﻘـــــــﺪ
.
ﺍﻷﻫﻞ
ﻭﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺣﻮارﻳــــــﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ
ﻳﺤﻜـــــﻢ
ﻓﻘــــــﺮات  -ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ "ﻟﻜ ﻦ" ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﺤﻘـــﻖ
ـــﺺ
اﻟﻨــــ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﻓﹼﻖ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ؟
* ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ "ﻟﻜ ﻦ" ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ،ﺇﺫ ﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻣﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ.
ﺺ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؟
 ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻓﺎﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ "ﻣﺼﺮ" ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨ * ﺇ ﹼﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺐ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ.
ﻭﺇﳍﺎﻣﻪ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻭﻟﹼﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﳊ 
 ﺍﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ.4،* ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻥ ،ﺇﺫ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺗﻔﺮﻕ
ﺟﻨﺲ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺠﻴﻌﺔ
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 ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ؟أﺟﻤﻞ اﻟﻘـﻮل ﻟﻘﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﻫﻞ ﻗﺮﳛﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻌﺒﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــــﺮ ﻋﻦ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﲡﺎﻩ ﻭﻃﻨﻪ .ﻭﻳﻌﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻓﺬﺓ ﺃﻓﺎﺩ
اﻟﻨــــــﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﰲ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﻮﻁ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،
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ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻴﺢ ﺑﻪ ﻭﻧﻔﻲ ﻭﺃﻥ
ﺣﺰﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺰﻥ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﻓﻨﺎﻏﺎﻩ ﰲ ﺑﻜﺎﺋﻴﺘﻪ :
ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺋﻲ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻧﻴﻨﺎ *** ﻭﻧﺎﺏ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻟﻘﻴﺎﻧﺎ ﲡﺎﻓﻴﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻌﲑﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ .
ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ :ﺃﻫﻲ ﳓﻮﻳﺔ ،ﺻﺮﻓﻴﺔ ،ﺃﻡ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ؟ﻣ ﻢ ﺗﻘﻲ؟
ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻗﺒﻞ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ،ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺗﻘﻲ ﻣﻦ

ﻗﻮاﻋــــﺪ
اﻟﻠﻐـــــﺔ

أﺳﺘﺜﻤـــــﺮ
ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ
وأوﻇﻔـــﻬﺎ

ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ:
...ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﺗﻜﻔﻠﻨﺎ.
...ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺗﺴﻘﻴﻨﺎ.
 ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻔﻠﻨﺎ ﻭﺗﺴﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ. ﺣﺪﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ ..ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺗﻜﻔﻞ ﻭﺗﺴﻘﻲﻭﺑﲔ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ؟ ﺣﺎﻭﻝ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺩﻭﻥ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻨﻮﻥ..ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ؟
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ :ﺗﻜﻔﻠﲏ -ﺗﺴﻘﻴﲏ
ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻤﻠﺘﲔ:
ﺍﻟﻔﻌﻞ  :ﺗﻜﻔﻞ ،ﺍﻟﻨﻮﻥ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻲ ،ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﺍﻟﻔﻌﻞ :ﺗﺴﻘﻲ ،ﺍﻟﻨﻮﻥ ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻲ ،ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺩﻭﻥ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻨﻮﻥ.
 ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ؟ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
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ﺇﱃ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﺇﻋﺮﺍﺎ :ﺣﺮﻑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ.
ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻋﺮﻓﺖ -ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ -ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ،ﻭﺍﻵﻥ ﺑﻘﻲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﺛﺮ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ ،ﻭﳌﺎﺫﺍ ﺩﺃﺏ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
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ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
 ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﺪ ،ﻛﺄ ﻡ ﻣﻮﺳﻰ... ﺍﻧﺰﻝ ﻛﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻄﹼﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﻴﻨﺎ. ﺣﻠﹼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ.ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﲔ ﻣﺎﺀ ،ﻭ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﺮﺑﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻮارﻳــــــﺔ
ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻔﻲ ﰒ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺣﻀﻦ ﺃﻣﻪ  ،ﺑﻐﺮﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻦ ﻭﻃﻨﻪ
ﰒ ﲝﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻮﺩﺗﻪ ،ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻨﺰﻭﻝ
ﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺣﲔ.
 ﺗﺄﻣﻞ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ .ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﻟﻠﻤﻌﲎ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺜﲑ ﻓﻴﻚ؟ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺯﺍﺩﻩ ﻗﻮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.
 ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؟ﺃﺳﺘﻨﺘﺞ:
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳋﻔﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﻳﻜﺴﺒﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ.
ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﳛﺮﻛﻬﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﱃ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻓﻴﺰﻭﻝ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺐ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻼﻏﺘﻪ – ﺃﻳﻀﺎ -ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﺷﻜﻠﻪ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ .
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ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳـــﺔ
اﻟﻤـــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع l…þaë@ŠÈČ’Ûa@¿@ê‰bqeë@òîiŠÈÛa@…ýjÛa@Þýnya:
‰bzČÛa@‹aìÐÛ
اﻟﻨﺸــــــﺎط  :ﻧﺺ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ - :ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ:

1ﺳﺎ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ.

 ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑاﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

وﺿﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﱃ ﻏﺰﻭ ﺃﻭﺭﰊ ﻛﺒﲑ ﺃﺩﻯﺇﱃ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ..ﻓﻬﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺗـﺐ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ؟
إﻟﻘﺎﺋﻴــــــﺔ
* ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﲣﻠﻒ ﻭﲨﻮﺩ ﻭﺍﳓﻄﺎﻁ ﻭﺳﻠﺐ ﻷﺑﺴﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؟* ﱂ ﻳﺒﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻜﺘﻮﰲ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺑﻞ ﺗﺼﺪﻭﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩﻩ
ﺑﻜ ﹼﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ.
 ﻛﻴﻒ ﺃﺛﹼﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻷﺩﺏ؟* ﻭﻟﹼﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ.

ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت  -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ؟
*ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ  ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ
ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ.

اﻟﻔﻬـــﻢ
ﻳﻌﺒFـــــــﺮ
ﻳﻤﺜـــــــFﻞ
ﻳﻔﺴــــــﺮ

اﻛﺘﺸﺎف
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﺼﻪ؟ﺣﺪﺩﻫﺎ.* ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺼﻪ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 _1ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ.
 _2ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﳍﺎ.
 _3ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ .
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ؟* ﲡﻠﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
 ﻛﻴﻒ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ؟21
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* ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺎﺩﻱ
ﰊ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺑﺎﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺮ 
 ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟* ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
ﻭﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﺍﺅﻫﺎ.
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟* ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﺖ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺯﻕ. ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﲔ ﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ؟* ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ :ﻓﻮﺯﻱ ﻣﻌﻠﻮﻑ ،ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ،ﺃﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ....
 ﻭﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﲔ ﻭ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ .* ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ ﺣﻨﻴﻨﻬﻢ ﺍﳉﺎﺭﻑ ﺇﱃ ﺃﻭﻃـﺎﻢ
ﻭﳛﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻭﻃﺎﻢ  ،ﻓﺈ ﹼﻥ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺷﻌﺮ ﺍﳊﻤﺎﺳـﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﺺ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭ ﺭﺩﻭﺩ
ﺺ ﺍﻟﻨ 
-ﺧ 

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ.ﳋﹼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ .ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﱪﺯﺍ ﻣﻴﻠﻚ ﺇﱃ
ﺣﻮارﻳــــــﺔ
ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﻌﻠﹼﻼ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ.
* ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷ ﻡ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻮﺑﺔ.
ﺺ.
 ﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨ * ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻨﺺ:
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ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ _ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ.
ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﳍﺎ.
ﺍ_ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
ﺏ_ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﺎ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺝ_ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﺔ  ،ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﺍﺋﻬﺎ.
ﺩ_ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﲔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺩﻋﻮﻢ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ.
ﺍﳋﺎﲤﺔ  :ﻏﺎﺋﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ.
ﻱ ﳕﻂ ﻧﺼﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ:ﺍﳊﺠﺎﺝ،
 ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ،ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ،ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﺣﻠﹼﻞ ﻭ ﻋﻠﹼﻞ.
* ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ ﺍﻹﺑﻼﻏﻲ  ،ﻷﻧﻪ
ﻳﻮﺭﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،
ﻓﻼ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ  ،ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ .
 -ﻣﺎ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺮﺍﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؟

اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
ﻳﺤـــــﻜﻢ
ﻳﺘﺤـــﻘﻖ
ﻳﻘــــﺎرن

اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

* ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻫﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺰﻋﺎﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﳌﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؟* ﻻ ﻳﺪﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺰﻋﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﻏـﲑ ﺃ ﹼﻥ
ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﻟﹼﻒ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ؟ ﺗﻮﺳﻊ ﰲﲢﻠﻴﻠﻚ.
* ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﻟﹼﻒ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.
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ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻣـــﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑـﻮﻳﺔ
اﻟﻤـﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع ðŠÈ‘@†ä@òa‰… :

اﻟﻨﺸـﺎط :ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻊ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺑﻴـﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛـﺔ ﰲ ﺃﺩﺑﻨﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ1 :ﺳﺎ

ﺳﻴــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻠﺘﻪ؟
* ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﺣﺒﺔ ،ﺇﺫﻋﺎﺵ
ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺃﺣﻴﻂ ﺧﻼﳍﺎ ﲜﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﺧﺎﻧﻖ ﻓﻬﺎﺟﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ  ،ﻭﺗﺄﺟﺞ

اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻓﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻛﺮﺑﺘﻪ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺚ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﻧﻪ ﻭﺣﻨﻴﻨﻪ ﻭﺷﻮﻗﻪ ﻟﺒﻼﺩﻩ .
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .* ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ :
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي

 ﻣﻨﺎﺟﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﲔ ﻟﺘﺬﻛﲑﻩ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﺍﳋﻮﺍﱄ 1..............ﺣﻮارﻳـــﺔ
 ﺫﻛﺮﻯ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ 6 -2................................. ﺳﺨﻄﻪ ﻭﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ8 -7 ........... ﺣﺐ ﻭﻭﻟﻊ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ 11- 9................................. ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﰎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ .ﻫﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﺿﺢ ؟ﻣﺎﺫﺍﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟
* ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ ﻻ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ،ﻭﻻ
ﺍﺧﺘﻼﻻ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻌﺪ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻭﺭﺍﺋﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ .
 ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻔﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ .ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﰲ24

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؟ﻋﻠﻞ ؟
* ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺸﺪﻭﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﲝﺒﺎﻝ
ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺑﻴﻌﻪ ﻭﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺰﺍﺩﻩ ،ﺣﱴ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺭﺳﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ
ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﺟﺎﺓ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ  :ﻗﻔﺎ
ﻧﺒﻚ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻣﻨﺰﻝ .ﻭ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﲤﺎﻡ :
ﻳﺎﺻﺎﺣﱯ ﺗﻘﺼﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﻜﻤﺎ * ﺗﺮﻳﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻮﺭ .
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺒﲎ ﻓﻠﻐﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺰﻟﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻗﺎﻣﻮﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻣﺜﻞ  ) :ﺍﻟﺼﺒﺎ – ﺃﺳﺎ – ﺟﺮﺱ – ﺍﻟﺪﻭﺡ –ﺃﺭﺳﻲ ( ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺯﻧﺎ
ﻭﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﲑ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﰲ ﺳﻴﻨﻴﺘﻪ .
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؟* ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﳌﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻨﻔﺎﻩ ،ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻴﻨﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺒﻼﺩﻩ ،ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ )ﻭﻃﲏ( ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﱃ ﻳﺎﺀ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﲟﺼﺮ .ﺃﻣﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
)ﻧﺎﺯﻋﺘﲏ ( ﻓﻤﺆﺷﺮ ﻟﻐﻮﻱ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﺣﻲ ﲟﺪﻯ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﰲ ﺟﻨﺎﻥ ﺍﳋﻠﺪ  ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﻨﻘﻄﻊ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ،ﻭﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﳓﺐ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
 ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  5-4-3-2ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻞ .ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ..
اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي

* ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  5-4-3-2ﻳﻼﺣﻆ ﺃﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺮﺑﺎﻁ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﳛﺲ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ
ﺣﻮارﻳـــﺔ
ﺑﻌﻴﺪ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﳊﻨﲔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻀﻤﲑ ﺍﳍﺎﺀ ﰲ
)ﺟﺮﺣﻪ  -ﻋﻠﻴﻪ – ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻄﺎﺭ – ﻫﻮ ﺭﺍﻫﺐ ( ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ
ﻭﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ .
 ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﲔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ .
* ﺍﻟﻨﺺ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﻫﺬﺍ
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ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﻮﻟﻪ :
)ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺮﺟﻞ ( ﻭ )ﻗﻠﱯ ﺷﺮﺍﻉ ( ﻭﳘﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﻥ ﺑﻠﻴﻐﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻴﺴﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﻮﺿﺢ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺃﲰﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﺎﻥ
ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﺮﺩﺓ ﺇﱃ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﳏﺴﻮﺳﺔ
ﻓﺠﻠﺖ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻗﺮﺑﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ .
 ﺃ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺃﻡﻧﺘﻴﺠﺔ ﶈﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ؟
* ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺇﻳﻮﺍﻥ ﻛﺴﺮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﺣﺪ ﳜﻔﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ،ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳊﺮﻑ ﺍﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻮﺱ ﻳﻌﻄﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﺎﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﻧﻔﺴﻪ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ .
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻭﺃﻧﺖ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ،ﺍﻛﺘﺐ ﻧﺼﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎ – ﺑﲔ 220ﻭ 250ﻛﻠﻤﺔ -ﺗﻌﱪ
ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻙ ﳓﻮ ﻭﻃﻨﻚ ﻭﺃﻫﻠﻚ ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻚ
ﻭﺃﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻚ ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﺼﻮص

ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﺣﺒﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻨﻔﻰ .ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ :
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺑﺸﻌﺮ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻣﻊ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ .
 -ﻳﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺴﺨﲑ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
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إﻟﻘﺎﺋﻴـــــﺔ

ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ@@N´íŠvè½a@ŠÈ‘@¿@òîãbã⁄a@òÇŒäÛa :

-1

ﺃﻧﺎ ﻹﻳﻠﻴﺎ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ.

-2

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺼﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.

-3

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺰﻛﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد.

-4

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺮوي.

-5

ﺍﻟﺸﻌﺮ :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻟﻤﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ.

-6

ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ :ﺷﻬﺮزاد ﺑﻮﺑﺸﻴﺮ.

1

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــــﺔ
اﻟﻤــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮعï™bß@ïic@bîÜí⁄@bãc :

اﻟﻨﺸـﺎط  :ﻧــﺺ ﺃﺩﺑــﻲ
اﻷﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﲔ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ

اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﺸﻌﺒـﺔ  :ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ  :ﲬﺲ ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ " ﺇﺫ ﻭﺇﺫﺍ ﻭ ﺇﺫﻥ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ " ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻴﻠﻪ
ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﺇﻳﻠﻴﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ  :ﺃﺩﻳﺐ ﻭﺷﺎﻋﺮ ﻟﺒﻨﺎﱐ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﶈﻴﺪﺛﺔ ﺳﻨﺔ . 1889
ﺑﺪﺃ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺚ ﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ
ﻣﻌﺮﻓــﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻـﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣـــﺐ
اﻟـﻨــــﺺ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ  .ﺗﻔﺠـﺮﺕ ﻗﺮﳛﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﺄﻟﻒ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ
"ﺗﺬﻛﺎﺭ ﺍﳌﺎﺿﻲ ".
ﻫﺎﺟﺮ ﺇﱃ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ "ﺍﻟﺴﻤﲑ" ﺳﻨﺔ  ،1916ﻭ ﺃﺳﺲ ﻣﻊ

إﻟﻘﺎﺋﻴــﺔ

ﺟﱪﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪﺍﻥ " ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ " ﺳﻨﺔ  ، 1920ﻭﺃﺻــﺪﺭ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻴـﻪ " :ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ " ﻭ" ﺍﳋﻤﺎﺋﻞ " ﻭﺍﻓﺎﻩ ﺍﻷﺟﻞ ﺳﻨﺔ 1957
 -ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ :

اﻛﺘﺴــﺎب
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ

أﺛـــــــﺮي
رﺻﻴـــــﺪي
اﻟﻠﻐـــــﻮي

ﺍﻟﻐﺎﻭﻱ= ﺍﻟﻈﺎﱂ .
ﻃﻴﺎﻟﺲ= ﻋﺒﺎﺀﺍﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﻓﺎﺭﺳﻴﺔ( .
ﺳﺒﺴﺐ :ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ،ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ  .ﺍﻟﻨﺎﺟﺬ = ﺳﲏ
 ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ :ﺏ  ،ﺩﺍﻓﻌﺖ  ،ﺷﺪﺩﺕ
 ﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﺗﻴﺔ  " :ﺣ ﺮ  ،ﻣﻬﺬ ﺳﺎﻋﺪﻩ  ،ﻣﺘﻘﺮﺏ  ،ﺿﻤﲑﻱ  ،ﺃﺭﺣﻢ " ؟
* ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ .
 ﺁﺕ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻀﺎﺩ ﳍﺎ .* ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﳍﺎ  :ﺃﺳﲑ ،ﺳﻲﺀ ﺍﳋﻠﻖ ،ﻏﺼﺒﺖ  ،ﺧﺬﻟﺖ..

2

ﺣﻮارﻳـﺔ

 ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ : ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ " ﻛﺮﱘ" ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﲟﻌﲎ ﳏﺪﺩ  ،ﻣﺎ ﻫﻮ ؟ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﻔﻴﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻚ ﲟﻌﻨﻴﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ .
* ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻈﺔ "ﻛﺮﱘ" ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺘﺄﺻﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ .ﻭﲟﻌﲎ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ  :ﻓﻤﻌﲎ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﳉﻮﺩ ﰲ  :ﺇ ﹼﻥ ﺣﺎﰎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﺍﳉﻮﺍﺩﻳﻦ  .ﻭﻣﻌﲎ  :ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﰲ  :ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺆﺫﻳـﻪ
ﺍﻷﺳﲑ ﺍﻟﺬﻟﻴـﻞ .
 ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ؟* ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﲡﻠﻲ ﺃﺧﻼﻗﻬﺎ
 ﻋﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .* ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ  :ﺣﺮ ،ﺃﺣﺐ  ،ﻣﻬﺬﺏ  ،ﺃﺭﺣﻢ  ،ﻳﺄﰉ
ﻓﺆﺍﺩﻱ ،ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻨﻪ ...
اﻟﻔﻬـــﻢ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ؟ﻳﻌIﺒHـــــــﺮ
أﻛﺘﺸــــــﻒ * ﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺧﻼﻗﺎ ﲢﺮﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺰﻋﺘﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﺪ ﻓﺎﺿﻞ
ﻳﻤﺜIـــــــHﻞ
ﻳﻌﻴــــــــﺪ ﻣﻌﻄﻴـــــﺎت ﺍﳋﻠﻖ ،ﻭﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ .
ﻳﺴﺘﺨﺮج
اﻟﻨــــــﺺ  -ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ؟ ﻭﱂ ؟
ﻳﻌـــــــﺪد
* ﻟﻘﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﳔﺪﺍﻉ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻳﻔﺴـــــــﺮ
ﻭﲪﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ،ﻷ ﹼﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﻓﺎﺿﻞ .
 ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺩ ﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﻜﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .* ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺩ ﺎ  :ﺣﺐ ﺍﳊﺮﻳﺔ  ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ،
ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺿﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ،ﻭﺣﺐ ﺍﳌﻬﺬﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔ
ﺑﻐﲑﻫﻢ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﻳﺬﺍﺋﻬﻢ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﳔﺪﺍﻉ ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ.
* ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻜﺮﻫﺎ :ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺨﱪ ،ﺻﻐﺮ ﻋﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﱪﻳﻦ ...
 ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ؟* ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  :ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﳍﻢ  ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻭﺳﺘﺮ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ
ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺘﻌﺼﺒﲔ ،ﻭﺗﻄﺎﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻷﺩﻧﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ .
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 ﰈ ﻳﻮﺣﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ؟* ﻳﻮﺣﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺬﺍﺗﻴﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﻲ  ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ .
 ﱂ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺿﻤﲑﻱ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ؟* ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺿﻤﲑﻱ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻟﺘﻌﻤﻴـﻖ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،ﻭﺍﳍﻮ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﺍﳌﺘﻌﺼﺐ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻷﻧﺎ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ

اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ
واﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

أﻧﺎﻗـــــﺶ
ﻣﻌﻄﻴــــﺎت
اﻟﻨــــــﺺ

ﻭ ﺍﳍﻮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ .
 ﺗﻨﻮﻋﺖ" ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ" ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ؟ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ .* ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﲔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﲑﺓ ،
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ  ،ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﱪ .
 ﻭﻇﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﺑﻜﺜﺮﺓ  ،ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﱪﺯﺍ ﺃﺛﺮﳘﺎ ﰲﺍﳌﻌﲎ .
* ﻭﻇﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  :ﻛﻞ ﺣﺮ ،ﻣﺬﻫﱯ ،ﻏﲑ ﻣﻬﺬﺏ ،
ﻓﺆﺍﺩﻱ  ،ﺣﺐ ﺍﻷﺫﻳﺔ  ،ﻃﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ...
ﻭﻣﻦ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ  ،ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ
ﲤﻠﻜﻪ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﻐﲑ
ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ .ﻭﺃﳊﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳊﺐ ﻟﻸﺫﻳﺔ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،
ﻭﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺏ ﺇﳊﺎﻕ ﺛﺒﺎﺕ .
* ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  :ﺍﻟﻐﺎﻭﻱ  ،ﺍﳌﺘﻌﺼﺐ  ،ﺧﻠﺐ  ،ﺃﺟﺮﺏ ﺃﴰﻂ  ،ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ...ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻌﻮﺕ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺘﺼﻼ  ،ﺃﻭ ﳏﺬﻭﻓﺎ
ﻣﻘﺪﺭﺍ  ،ﺃﻡ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ .ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﱯ
ﺇﻣﻌﺎﻧﺎ ﰲ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ .
 ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  13 ،12 ، 11ﻋﻼﻗﺔ  ،ﻓﻴﻢ ﺗﻜﻤﻦ ؟ ﻭﻋﻢ ﺗﻔﺼﺢ ؟* ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  13 ،12،11ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺜﺮﺓ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻼﺯﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ  .ﻭﻫﻲ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﺔ .
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 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ؟* ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﺇﳚﺎﰊ ﻳﺪﻋﻮ
ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﻲ ﺑﺮﻓﻴﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ .
 ﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﰲ ﻧﻔﺴﻚ ؟* ﺁﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺴـﻪ ﻭﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﻨﺎ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﺘﻤﲎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ

ﻳﺴﺘﺨــﺮج
ﻳﺼﻨـــــﻒ
ﻳﻔﺴـــــــﺮ
ﻳﺤـــــــﺪد

أﺣﺪد ﺑﻨـــﺎء
اﻟﻨــــــﺺ

ﺻﺪﻳﻘﺎ  ،ﻓﻜﻼﻧﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ  /ﺍﳌﻮﻗﻒ .
 ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ؟ ﺣﺪﺩ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ .* ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ  :ﻭﺻﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻲ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻣﺒﺪﺋﻪ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ

إﻟﻘﺎﺋﻴــﺔ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ )ﻛﻞ ( ﻭ)ﺇﱐ (
ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ) ﻷﻏﻀﺐ (  ،ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  ،ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ .
 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ؟* ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ .
 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑﺍ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ؟* ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑﺍ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ

اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ
ﻳﻨﻘـــــــﺪ
ﻳﺤﻜـــــﻢ
ﻳﺘﺤﻘـــﻖ

أﺗﻔﺤـــــﺺ
اﻻﺗﺴــــﺎق
واﻻﻧﺴﺠــﺎم
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ
ﻓﻘـــــﺮات
اﻟﻨــــــﺺ

ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﺸﺎﺫ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻈﺎﱂ ﻭﺍﳌﺘﻌﺼﺐ
 ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ؟* ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺃﺛﺮ ﻣﺘﺠﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ  ،ﻭﲡﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،
ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ...
 ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ  ،ﺣﺪﺩﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ .
* ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ":ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﱂ ﺃﺫﻧﺐ " ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ) ، (6ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﺄﻧﻴﺐ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺴﻲﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺎﺀ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺈﺳﺎﺀﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺫﺍﺗﻪ )ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﺝ (
ﻳﺎﻟﻴﺘﲏ ﱂ ﺃﺫﻧﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ  .ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺍﳌﺴﻲﺀ ﺗﺄﻧﻴﺐ ﺿﻤﲑﻩ ﻟﻪ .
 ﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﰲﺭﺳﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ؟
* ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺑﻂ ﺎ ﺑﲔ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻟﺮﺳﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ :
ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﺑﻜﺜﺮﺓ .
 ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ  ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﻬﻤﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﺛﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ* ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﻣﻨﻪ :
ﺃﻏﻀﺐ ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ  =/ﻭﺃﻟﻮﻡ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻐﻀﺐ  ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺑﲔ :
ﻷﻏﻀﺐ = ﻣﻦ ﱂ ﻳﻐﻀﺐ  ،ﺍﻟﻜﺮﱘ = /ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ .
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 ﻛﻞ ﻣﻬﺬﺏ = /ﻏﲑ ﻣﻬﺬﺏ – ﺟﻨﺔ = /ﺳﺒﺴﺐ – ﺃﺭﻯ = /ﻻ ﺃﺭﻯ . ﻣﻘﺘﺮﺏ = /ﱂ ﺃﺗﻘﺮﺏ – ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﻣﻌﻘﻞ = /ﺳﺎﺋﺮ ﰲ ﻣﻮﻛﺐ . ﺍﻧﻄﻮﻯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  :ﺍﺫﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ .* ﺍﻧﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﳘﻬﺎ  :ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ .
أﺟﻤﻞ اﻟﻘـﻮل  -ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ  .ﺍﺫﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ .
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــــﺮ
ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻨــــــﺺ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﱪﻕ ﺧﻠﺐ  ،ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ  ،ﺟﻨﺔ ،ﺳﺒﺴﺐ  ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ
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ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ .
 ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺍ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﺼﻪ ؟*ﺑﺪﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﺍﻷﺩﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﳊﻖ  ،ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﺇﺫ  ،ﺇﺫﺍ  ،ﺇﺫﻥ  ،ﺣﻴﻨﺌﺬ

ﻗﻮاﻋـــﺪ
اﻟﻠﻐــــﺔ

* ﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ :
 ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺼﺮﺕ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﺕ ﺑﺄﴰﻂ . ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﺼﺎﺣﺒـــﻲ -ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﱄ ﱂ ﺃ ﺗﻌﺘﺐ .

ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎﺑﺬﻱ ﻭﲟﺨـــﻠﱯ

أﺳﺘﺜﻤـــــﺮ  -ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺁﱐ ﺫﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﻭﺓ ﺩﻭﻧــﻪ
ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ
وأوﻇﻔـــﻬﺎ  -ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ؟
*ﺩﻟﺖ ﺇﺫﺍ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ  ) :ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎﺽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭﻉ (
ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﻇﻞ ﺍﻟﻜـﻮﺍﻛﺐ

ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ  ،ﻭﻫﻲ ﻣﻀﺎﻑ  .ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ .
* ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺃﻧﺸﺒﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﺎ ﺃﻟﻔﻴﺖ ﻛﻞ ﲤﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﺃﻛﺮﻣﺖ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻠﻜﺘﻪ . ﺇﺫﺍ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺃﺗﻴﺖ . ﻋﻼﻡ ﺩﺧﻠﺖ ؟* ﻫﻨﺎ ﰎ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻌﻞ .ﻭﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ
ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ .
ﻓﺎﳌﻨﻴﺔ  :ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ) ﺃﻧﺸﺒﺖ (
ﺍﳌﻌﻠﻢ  :ﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ) ﻛﺎﻥ (
ﻭﺃﻧﺖ  :ﺿﻤﲑ ﻳﻌﺮﺏ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺍﳌﻔﺴﺮ
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ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ) ﺃﻛﺮﻣﺖ (
* ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ :
 ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﳌﺆﺩﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ . ﺍﺳﺘﻜﺘﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﺮ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﻩ . ﻣﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺜﺎﻝ ؟* ﺃﻓﺎﺩﺕ ) ﺇﺫﺍ ( ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫ ﻻﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ  ،ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺇﺫ ﻻﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ .
* ﲤﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻧﺼﺤﺘﻚ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺯﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ . ﻧﺼﺤﺘﻚ ﻭﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺷﺎﺭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻦ . ) ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺎ ﻣﺮﱘ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ (  .ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ 42 : ) ﻭﺍﺫﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻧﺒﻴﺎ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻷﺑﻴﻪ ( ﻣﺮﱘ41: ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟـ  /ﺇﺫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؟* ﺩﻟﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  ،ﻓﺈﻥ ) ﺇﺫ ( ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ  ،ﻭﻣﻨﻬﺎ :
 ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ) ﺣﲔ ( ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﻞﻧﺼﺐ ،ﻭﺇﺫ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻨﻮﻧﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻮﺽ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮﺍﺭ،
ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ )ﺣﻴﻨﺌﺬ( ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻋﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻗﺘﲔ .
 ﻭﺗﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ  (...ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳـﺮﻩ )ﺍﺫﻛﺮﻭﻗﺖ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ( ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ .
 ﻭﺗﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ) ﺇﺫ ﻗﺎﻝ  ( ...ﺑﺪﻻ ﻣﺒﲏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ  .ﻭﲨﻠﺔ ) ﻗﺎﻝ ( ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺏ  :ﻭﺍﺫﻛﺮ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻗﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﺑﻴﻪ .
* ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺎﺋﻤﲔ ﺇﺫ ﺭﻥ ﺍﳍﺎﺗﻒ . ﻛﺎﻓﺄﺕ ﺍﺘﻬﺪ ﺇﺫ ﳒﺢ .ﻭﳘﺎ ﻻ ﳏﻞ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ

 ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ* ﺍﻗﺮﺃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ،ﻭﺗﺄﻣﻞ " ﺇﺫ ﺍ" ﻭ "ﺇ ﺫﻥ " ﰒ ﺍﺳﺘﻨﺘـــﺞ :

ﺃ -ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﳝﺮﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ) ﺃﻭ ( ﻣﺮﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ .
ﺏ -ﻟﻮ ﺗﻨﺎﺻﺢ ﺍﻷﺧﻼﹲﺀ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺻﺤﻨﺎ .
ﺝ -ﺇﺫﻥ ﺗﻨﺠﺢ ) ﺟﻮﺍﺑﺎ ﳌﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ  :ﺳﺄﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﱵ ( :
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ﻓﻔﻲ – ﺃ -ﺣﺮﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻬﻤﻞ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ .
ﻭﰲ – ﺏ -ﺣﺮﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻬﻤﻞ ﺃﻓﺎﺩ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﻮﻛﻴﺪﻩ .
ﻭﰲ– ﺝ -ﺣﺮﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻬﻤﻞ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ .
ﺍﳋﻼﺻـﺔ :
 ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺇﺫﻥ ﻭﻣﻌﻤﻮﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻨﺼﺐ . -ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺘﲔ ﺟﺎﺯ ﺇﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﺇﳘﺎﳍﺎ .
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ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ
 ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺑﺮﺯﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
* ﲦﺔ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ،
ﻭﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺣﲔ َﺛﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻧﻮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻠﻠﻴﺔ ،ﻭﻧﻈﻢ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﱂ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﱂ ﺗﺘﻄﻮﺭ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﳒﺎ ﺡ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ
ﺣﲔ ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻦ ﺍﳌﻮﺷﺢ.
ﻭ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻇﻬﺮ ﻟﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ .ﺣﻮارﻳــﺔ
 ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟* ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﺍﳌﻮﺷﺤﺎﺕ.
 ﻣﱴ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊ ﺮ؟ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺑﺮﺯ ﺭﻭﺍﺩﻩ؟ﺍﳋﻼﺻﺔ:
ﻳﺮﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺭﺧﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ
ﻧﺎﺯﻙ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺑﺪﺭ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻭﻝ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺣﺮﺓ ﲤﺜﻞ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ " ﺍﻟﻜﻮﻟﲑﺍ" ﺍﻟﱵ
ﻧﺸﺮﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻧﺎﺯﻙ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﺍﻟﺒﲑﻭﺗﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﻳﺴﻤﱪ  1947ﺻﻮﺭﺕ ﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﳓﻮ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ
ﺃﺻﺎﺎ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻟﲑﺍ.
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﺪﺭ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺏ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺫﺍﺑﻠﺔ"  ،ﻭﰲ ﺳﻨﺔ  1949ﺻﺪﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻟﻨﺎﺯﻙ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
"ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻭﺭﻣﺎﺩ" ﺗﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﳊﺮﺓ ،ﻭﺗﺘﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺩﻭﻭﺍﻳﻦ ﻟﺸﻌﺮﺍﺀ
ﺁﺧﺮﻳﻦ  ،ﻭﺭﺍﺣﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺃﻗﻮﻯ ﺗﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺮﻗﻠﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻋﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ "ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ"
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ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑﻣﻦ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  ،ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻘﺔ  ،ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ" :ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ،ﺃﻭ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ" ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺩﻕ ﻷﻥ ﻗﺼﺎﺋﺪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﲝﻮﺭ ﺻﺎﻓﻴﺔ  ،ﺫﺍﺕ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﺷﻄﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﻱ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻨﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ،ﻣﺎ ﳘﺎ؟ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ؟ﺍﳋﻼﺻﺔ:
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ ﺷﻌﺮ ﺫﻭ ﺷﻄﺮ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻄﺮ ﺇﱃ ﺷﻄﺮ ﺁﺧﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.
ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  ،ﻫﻲ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻭﺗﺎﺩ،ﻭ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﺗﺪﺍ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻭﺗﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺳﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﲔ  .ﻓﻼ ﻳﺘﺠﺎﻭﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺪﺍﻥ ،ﻭﻻ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ.
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﳊﺮ ﻫﻲ :
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ،ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ،ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ،ﻓﺎﻋﻠﻦ ،ﻓﻌﻮﻟﻦ ،ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ،ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ
ﻭﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻭﺗﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﲔ
ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻤﺜﻞ:
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ  ،ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ  ،ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ  ،ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  ،ﻣﻔﺎﻋﻠـﱳ  ،ﻓﻌﻮﻟﻦ  ،ﻓﺎﻋﻠﻦ
0//0/ 0/0// 0/ //0// 0/0/0// 0//0/0/ 0//0/ // 0/0//0/
ﺱﻭﺱ ﺱﺱﻭ ﺱﺱﻭ ﻭﺱﺱ ﻭﺱﺱ ﻭﺱ ﺱﻭ
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ﻣـﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ
اﻟﻤــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ
اﻟﻨﺸــــــﺎط  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع ôŠc@òÏbÔq :
…ìàª@kî¬@ï×ŒÛ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠـﻰ ﲡـﺎﺭﺏ ﺍﺘﻤـﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ،ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ
ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس

اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

وﺿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ1 :ﺳﺎ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟* ﺍﺳﺘﻘﺖ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ....
 ﻣﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ؟* ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 -ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــــﺔ

* ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﳜﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ.
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

اﻟﻔﻬـــﻢ
ﻳﻌIﺒHـــــــﺮ
ﻳﻤﺜIـــــــHﻞ
ﻳﻔﺴـــــــﺮ

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ؟ ﳋﺺ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﰲ ﺑﻀﻌﺔ ﲨﻞ.* ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﹼﺜﻞ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ.
 ﻛﻴﻒ ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻣﺔ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ؟* ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺃﻣﺔ.

اﻛﺘﺸﺎف
 ﺇﻻﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ؟ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ
* ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ
ﲣﺪﻡ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ.

 ﻋﻼﻡ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ؟* ﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ.
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ؟ ﻭﻋﻼﻡ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ؟* ﺗﺒﺪﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ.
 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳊﺠﺎﺝ .ﻣﺜﹼﻞ ﻟﻜﻞ ﳕﻂ* ﺍﻟﺴﺮﺩ :ﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﻗﻠﺐ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﰲ ﻛﺜﺮﺓ...
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* ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ :ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﳊﺪﻭﺙ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ :ﻓﺄﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻷﻡ....
* ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ :ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻳﺼﻮﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻗﺼﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﺴﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ....
* ﺍﳊﺠﺎﺝ :ﻭﻟﻌ ﹼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ...
 ﺃﺗﺮﻯ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﺃﺩﺏ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺃﻡ ﺇﱃ ﺃﺩﺏ ﺍﳌﻘﺎﻝ؟ ﻋﻠﹼﻞ .* ﳝﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﱃ ﺃﺩﺏ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ،ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺩ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺟﺮﺕ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﰲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﳏﺪﺩ.
 ﺍﲝﺚ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﺹ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻥ.
* ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ – ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻗﺎﻟﺖ " :ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠ ﻲ ﺃﻣﻲ
ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ – ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ – ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻗﻠﺖ :ﺇ ﹼﻥ ﺃﻣﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﻫﻲ ﺭﺍﻏﺒﺔ ،ﺃﻓﺄﺻﻞ
ﺃﻣﻲ؟ ﻗﺎﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﺻﻠﻲ ﺃﻣﻚ "

اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
ﻳﺤـــــﻜﻢ
ﻳﺘﺤـــﻘﻖ
ﻳﻘــــﺎرن

اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

* ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ – ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ –  " :ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰲ ﻫﺮﺓ
ﺭﺑﻄﺘﻬﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ ﻭﱂ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺸﺎﺵ ﺍﻷﺭﺽ "
ﺺ.
 ﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨ ﺺ:
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨ 
* ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ :ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
* ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
* ﺍﳋﺎﲤﺔ :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ.
 ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ.
* ﻋﺮﺽ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
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ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳــــﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع @Úbäçë@bäç@åß@@Z

اﻟﻤـــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

@

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðëŠÔÛa@ŠÇb’ÜÛاﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ

اﻟﻨﺸـــــــﺎط :ﻧــﺺ ﺃﺩﺑــﻲ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﳊﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺭﺳﻮﺥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﻭﺍﳋﻠﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ :ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻭﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
ﻣﻌﺮﻓــــﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻــﺔ

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ

أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣـــﺐ
اﻟـﻨــــﺺ

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﻫﻮ ﺭﺷﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﳋﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ1877ﻡ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﱪﺑﺎﺭﺓ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ .ﺗﺮﰉ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ،ﻭﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻑ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 1900ﻡ إﻟﻘﺎﺋﻴـــــﺔ
ﺇﱃ  ،1909ﻫﺎﺟﺮ ﺇﱃ ﺳﺎﻥ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮﱃ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ  1937ﻡ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﰒ ﺭﺋﺎﺳﺔ "
ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ" ﻋﺎﻡ  1958ﻡ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻭﻳﻨﻪ "ﺍﻟﱪﺍﻛﲔ" ﻭ "ﺍﻷﻋﺎﺻﲑ" ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ
1984ﻡ
ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﻢ ﻣﺒﻨﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

اﻛﺘﺴـــﺎب
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ

أﺛـــــــﺮي
رﺻﻴـــــﺪي
اﻟﻠﻐـــــﻮي

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺻﺤﺘﻪ.ﻭﻟﻌ ﹼﻞ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺘﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺃﻭ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ،ﻓﻤ ﻢ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﴰﺄﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ؟

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــﺔ

ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ:
ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ :ﺍﳊﺎﺟﺔ ،ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺍﻟﻌﻮﺯ ،ﺍﻟﻘﻤﻊ :ﺍﻟﻘﻬﺮ ،ﺍﻟﻨﺪﻯ :ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﴰﻢ:
ﺭﻓﻌﺔ ،ﺍﻟﻨﻄﻊ ﻓﺮﺍﺵ ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺪ ﻳﻔﺮﺵ ﲢﺖ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ:
 ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺿﺮﻋﻮﺍ ﻭﺭﻛﻌﻮﺍ ؟ ﺃﺟﺐ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﻮﺱ.ﺿﺮﻋﻮﺍ :ﺃﻱ ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻭﺫﻟﹼﻮﺍ ﻭﺍﺳﺘﻜﺎﻧﻮﺍ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﻛﻌﻮﺍ ﺍﳓﻄﺖ ﺣﺎﳍﻢ ،ﻭﺧﻔﻀﻮﺍ
ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ﻭﺍﳓﻨﻮﺍ.
ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ:
 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﳓﻮ " ﺍﳉﻮﻉ ،ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ،ﺳﺪﻩ " ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ12

إﻟﻘﺎﺋﻴـــــﺔ

ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻼ ،ﺻﻨﻒ ﳎﺎﻟﲔ ﺩﻻﻟﻴﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻻﱄ :ﺫﻣﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ

ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻻﱄ :ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ

ﺍﻟﻄﻤﻊ -ﺍﳉﺸﻊ -ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﺟﻮﺩﻭﺍ -ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ -ﺍﻟﻨﺪﻯ
 ﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ

اﻟﻔﻬــــﻢ
ﻳﻌIﺒHـــــــﺮ
ﻳﻤﺜIـــــــHﻞ
ﻳﻌﻴــــــــﺪ
ﻳﺴﺘﺨﺮج
ﻳﻌـــــــﺪد
ﻳﻔﺴـــــــﺮ

 ﻛﻴﻒ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ؟* ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻝ ﻭﺟﺎﻩ ،ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﳉﺸﻊ،
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲨﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﻢ.
 ﻭﺿﺢ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺨﻴﻞ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.أﻛﺘﺸــــــﻒ * ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻃﻤﺎﻋﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ ﺩﻧﻴﺔ ،ﳚﺐ
ﺣﻮارﻳـــــﺔ
ﻣﻌﻄﻴـــــﺎت ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﳋﲑﺓ ،ﻭﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ.7-6-5 :
اﻟﻨــــــﺺ
 ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺩ ﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﺎﺫﺍ ﲤﺜﹼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ؟* ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﻭﲤﺜﹼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﺘﻤﻊ.
 ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻣﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ،ﻭ ﱂ؟* ﺫ ﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﲔ ﻭﺍﳌﺘﻤﻠﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺫﳑﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﻢ
ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﻢ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﻭﺯﻧﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻣﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
،ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮﻧﻮﻥ ،ﻭﻳﺘﻐﲑﻭﻥ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ

 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ " ﻻ ﺗﺮﺳﻠﻮﺍ ﺍﳋﺒﺰ...ﺑﻞ ﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌ ﺰ " ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻟﺔﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
* ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃ ﹼﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎﺩﻱ ،ﻻ ﻳﻌﲑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ
أﻧﺎﻗـــــــﺶ  -ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﻨﺒﻮﺫﺓ ،ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻫﻞ
واﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻌﻄﻴــــــﺎت
اﻟﻨــــــــﺺ ﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ؟ ﻋﻠﹼﻞ.
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
* ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﺓ ﺍﻟﱵ ﻻﺣﻈﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻬﺠﺮ،
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

ﺟﺸﻊ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﳉﻮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ ،ﻭﲞﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺷﺤﻬﺎ،
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ .ﻭﺿﺢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ.* ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ:
 ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.ﻣﺜﻞ :ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﻱ ﺍﻷﻛﻒ ﻧﺪﻯ؟
 ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ .ﻣﺜﻞ :ﺟﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻫﻮ ﺍﳉﻮﻉ...13

ﺣﻮارﻳـــــﺔ

 ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ)ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ(ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ )ﰲ ﻋﺠﺰﻩ(
* ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳌﺼﺎﺋﺐ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺃ ﹼﻥ
ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ ،ﻓﺎﳌﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺟﻠﺪﺗﻪ ﱂ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲨﻌﻬﻢ ﲢﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،ﺑﻞ ﺯﺍﺩﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﻭﺗﺸﺘﺘﺎ

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ

 ﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻛ ﹼﻞ ﻣﻦ "ﻫﻨﺎ" ﻭ"ﻫﻨﺎﻙ" ﰲ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﻫﻨﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺃﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ.

ﻳﺴﺘﺨــﺮج
 ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑـ "ﻫﻨﺎ" ﻭ"ﻫﻨﺎﻙ" ؟ﻳﺼﻨـــــﻒ
أﺣﺪد ﺑﻨــــﺎء * ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﺑﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﺵ ﰲ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﻭﺍﺣﺘﻚ ﺑﺄﻫﻠﻪ .
ﻳﻔﺴــــــــﺮ
ﻳﺤـــــــﺪد اﻟﻨـــــــﺺ  -ﻣﺎ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑـ "ﻫﻨﺎ"؟ ﻭﻣﺎ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ "ﻫﻨﺎﻙ"؟

ﺣﻮارﻳـــــﺔ

* ﻟﻘﺪ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻏﺮﰊ ،ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﺷﺮﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻲ ﺻﻠﺔ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ.
 ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﻳﻌﻮﺩ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﰊ.

 ﻫﻞ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺺ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ؟* ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ
أﺗﻔﺤــــــﺺ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ،ﻭﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ.
اﻻﺗﺴـــــﺎق
اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ واﻻﻧﺴﺠــﺎم  -ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺒﲔ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺐ؟
ﻳﻨﻘـــــــﺪ
ﻳﺤﻜـــــﻢ
ﻳﺘﺤﻘـــﻖ

ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ * ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺬﻭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻓﻘــــــﺮات ﺇﱃ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
اﻟﻨـــــــﺺ
 -ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻼﺕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻛﻴﻒ ﲡﺴﺪﺕ ؟ ﻣﺜﹼﻞ ﻟﺬﻟﻚ.

* ﲡﺴﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﺓ ،ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ
ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ.11-3 :
 ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
 ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ؟ ﻋﻠﹼﻞ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ* ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳊﻮﺍﺭﻱ  ،ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﺭﺓ ﻭﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮ
ﻹﺑﺮﺍﺯ ﻋﻴﻮﺏ ﳎﺘﻤﻌﻪ ،ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
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 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ؟ ﻛﻴﻒ ﺻﺎﻍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ؟أﺟﻤﻞ اﻟﻘـﻮل
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــــﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻓﺎﻧﺘﻘﺪ ﲨﻠﺔ
اﻟﻨــــــﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ ،ﻭﺃﺷﺎﺩ ﲟﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺎﻍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ.

ﺣﻮارﻳـــــﺔ

ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺧﻂ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺰﻫﺮ ﰲ ﺻﺤﺮﺍﺋﻪ ﺃﻣﻞ -ﻭﻣﻠﻜﻮﻫﻢ ﺭﻗﺎﺑﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻄﻊ

ﻗﻮاﻋــــﺪ
اﻟﻠﻐـــــﺔ

أﺳﺘﺜﻤـــــﺮ
ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ
وأوﻇﻔـــﻬﺎ

 ﻣﻦ ﻻ ﳛﺮﻛﻬﻢ ﻇﻠﻢ ﳚﻮﻋﻬﻢ ﻳﺮﻧﻮ ﺍﻻﺑﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺩﻣﻌﻪ ﺑﺮﻙ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻌﺮﺏ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻘﺮ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ؟ ﺗﻌﺮﺏ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ. ﺃﻳﻦ ﺧﱪﻩ؟ ﺃﻫﻮ ﻣﻔﺮﺩ ﺃﻡ ﲨﻠﺔ؟ ﻭﺭﺩ ﺍﳋﱪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﺰﻫﺮ ﰲ ﺻﺤﺮﺍﺋﻪ. ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻛﻴﻒ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺎ ﻭﻇﻠﻤﺎ؟ ﻭﺭﺩﺗﺎﻧﻜﺮﺗﲔ ،ﺑﻌﺪﳘﺎ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ.
 ﺃﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻛ ﹼﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﻔﺮﺩ؟ ﺑﻠﻰ ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﺭﻗﺎﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮﻋﺔ ،ﻭ ﻇﻠﻢﳎﻮﻉ  ،ﻓﺎﻷﻭﱃ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺻﻔﺔ.
ﻛﻴﻒ ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﺑﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ؟ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﲰﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺆﻭﻝ ﲨﻠﺔ ﺩﻣﻌﻪ ﺑﺮﻙ ﺑﺼﻔﺔ؟ ﻛﻼ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺟﻮﺍﺑﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﻴﻒ ،ﻓﺘﻌﺮﺏ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻝ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ؟ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺢ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩ ،ﻓﺘﻌﺮﺏ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻫﻲ:
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﱪﺍ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻧﻌﺘﺎ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺣﺎﻻ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳉﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﳏﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﺸﺮﻁ ﺟﺎﺯﻡ ،ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ.
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ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺑﻼﻏﺘﻬﺎ
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻗﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺪﻭﺍ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﴰﺨﻮﺍ ***ﻧﺎﺳﲔ ﻛﻢ ﻗﺮﻋﻮﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﻭﻛﻢ ﺭﻛﻌﻮﺍ
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 ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺘﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﳌﺎﺿﻴﻬﻢ،ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺎﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﺎﺩﺓ؟ ﻫﻞ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺮﺍﺩ؟
ﻚ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻔﺘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳍﻤﺎ ،ﺇﺫ ﻳﻠﺰﻡ
ﻻﺷ 
ﻛﺜﺮﺓ ﻗﺮﻉ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣ ﺪ ﺍﻟﻴﺪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺍﻟﺘﺬﻟﻞ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺼﻔﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ.
 ﲤﻌﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:ﺣﻮارﻳـــــﺔ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ " :ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ "
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻇﻠﹼــــﻪ**ﻭﺍﺪ ﳝﺸﻲ ﰲ ﺭﻛﺎﺑــــﻪ
ﺏ ﺩﺑﻴﺒﻬﺎ **ﺇﱃ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻗﻠﺖ ﳍﺎ ﻗﻔﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :ﻓﻠﻤﺎ ﺷﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭﺩ 
 ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ،ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦﻧﺴﺒﺔ ،ﻭﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻠﺐ.
 ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻜﲎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦﺻﻔﺔ ،ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ،ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ.
 ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ؟ ﺑﺘﺄﻣﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ:* ﺗﻌﻄﻴﻚ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﻠﻬﺎ
* ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﰲ ﻃﻴﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎﺎ
*ﺗﻀﻊ ﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺻﻮﺭ ﳏﺴﻮﺳﺔ
* ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﺗﺮﺗﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
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اﻟﻤـــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع éníbËë@éßìèÐß@ŠÈ’Ûa:
½òàîÈã@Ýîöb‚î

اﻟﻨﺸــــــﺎط  :ﻧﺺ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ1 :ﺳﺎ

ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ.
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻲ
ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس

اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

وﺿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺩﺏ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ،ﻣﺎ ﳘﺎ؟ ﺷﻌﺮ ﻭﻧﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻚ ﻟﻠﺸﻌﺮ؟ ﻫﻮ ﻛ ﹼﻞ ﻛﻼﻡ ﳜﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.إﻟﻘﺎﺋﻴــــــﺔ
 ﻓﻴﻢ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ؟ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﺮﲨﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ؟ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺮﲨﺎﻥ ﺻﺎﺩﻕ  ،ﻳﺼﻮﺭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻭﺭﺅﺍﻩ ﺍﳋﺎﺻﺔ....
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

اﻟﻔﻬـــﻢ
ﻳﻌIﺒHـــــــﺮ
ﻳﻤﺜIـــــــHﻞ
ﻳﻔﺴــــــﺮ

 ﺣﺪﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ؟* ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻏﺬﺍﺀ ﻟﻘﺮﳛﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺇ ﹼﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ
ﺃﺷﻌﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺃﺷﻌﺎﺭﻩ ،ﻓﻴﻨﺪﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﳝﺪﺡ ﻭﻳﻜﺮﻡ...
 -ﻣﺎ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳊ ﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ؟

اﻛﺘﺸﺎف
* ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳊ ﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭﻣﺼﻮﺭ ﻭﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭﻛﺎﻫﻦ.
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ
 ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ.* ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﱃ ﺍﳊ ﻖ ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ،ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ  :ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻏﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ  ،ﻭﺍﳊ ﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ..ﻫﻮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻝ

 ﻏﻠﹼﺐ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻓﻴﻢ ﲡﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟* ﲡﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
 ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﺗﻴﺔ " :ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﺍﳊ ﻖ ،ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ،ﻃﻔﻞ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﺍﳉﻤﺎﻝ ،ﻧﺴﻤﺎﺕ ،ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ " ؟
* ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻫﻲ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳍﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ..
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ﺣﻮارﻳــــــﺔ

 -ﺇﻻﻡ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ " ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻭﻳﺴﻤﻌﻪ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺤﻠـــــــﻞ
ﻳﻘــــــﺎرن
ﻳﻼﺣـــــﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘــــﺞ

ﰲ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ " ؟
* ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ
 ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﺍﺷﺮﺡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.
* ﻛﻼﳘﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ .ﻓﻬﺎﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻳﺮﺻﺪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﻳﻨﺸﺪ ﻋﺎﳌﺎ ﻳﺴﻮﺩﻩ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﺍﳊﺐ ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻔﻌﻢ ﻋﻦ

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﺐ ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ.
 ﻋﻼﻡ ﻳﺪﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟* ﻳﺪ ﹼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﲔ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ " :ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻭﻱ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﰲ ﻛ ﹼﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ " ؟
* ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱃ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ؟ -ﻓﻴﻢ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ؟

اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
ﻳﺤـــــﻜﻢ
ﻳﺘﺤـــﻘﻖ
ﻳﻘــــﺎرن

اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

ﻗﺪﻡ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ
ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻛﹼﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﱵ
ﺗﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﳊ ﻖ ﻭﺍﳋﲑ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ.
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ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑﻮﻳـــﺔ
اﻟﻤــــــﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع @@@@@@@@òîi…þa@÷‰a†½a@åÇ@òjî–Ôm@…a†Çg:اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻨﺸــــــﺎط  :ﻣﺸﺮﻭﻉ

اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻏﺮﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ :ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺳﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس

اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

وﺿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﺟﻮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع

وﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ
 ﻣﺎﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ؟* ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﲑ  ،ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﺎﻝ
ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲣﻠﺼﺖ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ؟* ﲡﻠﺖ ﺑﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﺣﻮارﻳـــــﺔ
ﻛﺘﺐ وﻣﺠﻼت
أوراق وأﻗﻼم

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ؟* ﻫﻲ ﺗﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺘﻨﱮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻜﺮﺍ ﳏﺪﺩﺍ.
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:
ﲢﻀﲑ ﺗﻘﺼﻴﺒﺔ ﲤﺜﹼﻞ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﻊ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻛ ﹼﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﻭﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﺇﱃ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲡﺴﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ؟* ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ -ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ -ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ -ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ -ﺍﻟﱪﻧﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻟﻴﺔ
 ﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ؟* ﲡﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﰒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺃﻓﻮﺍﺝ. ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺒﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ19
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اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻓﻨﻴﺎت اﻹﻧﺠﺎز

 ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻓﻮﺍﺝ ﻷﻋﻤﺎﳍﺎ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎز

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛ ﹼﻞ ﻓﻮﺝ. -ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

ﺣﻮارﻳــــــﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮض
و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺝ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛ ﹼﻞ ﻓﻮﺝ. -ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺎ.
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ﻣـــﺬﻛﺮة ﺗﺮﺑـﻮﻳﺔ
اﻟﻤـﺎدة  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع ðŠÈ‘@†ä@òa‰… :

اﻟﻨﺸـﺎط :ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳊﻮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﳊﺠﺎﺟﻲ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺸﻌﺒـــﺔ3 :ﺁﻓﻞ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ1 :ﺳﺎ

ﻣـﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴـﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻛـ ﹼﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺳﻴــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪرس
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻤﻀــــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﰈ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ؟ ﻋﻢ ﻳﻨﻢ ﺫﻟﻚ؟* ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺎﻻﺑﺘﻬﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻀﺮﻉ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳝﻨﺤﻪ ﺻﺪﺭﺍ
ﺭﺣﺒﺎ ﻭﻗﻠﺒﺎ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﺣﻠﻴﻤﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻳﺮﺗﻮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻇﻤﺂﻥ .ﻭﻫﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻭﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﳋﲑ ﺍﻟﱵ ﻭﻟﻊ ﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﲔ .
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﲑ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ؟* ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ ﺭﻭﺣﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ،
اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻭﻓﻜﺮﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻭﺃﻣﻠﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻭﺇﳝﺎﻧﻪ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ  .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺡ ﻳﺪﻋﻮ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﺁﻣﻦ ﺎ ﻭﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﺳﺮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﳍﻨﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﺣﺐ ﺍﳋﲑ ﺣﻮارﻳـــﺔ
ﻟﻠﻐﲑ ﳎﺴﺪﺍ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺗﺴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ( ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ
ﻭﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ .
 ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻥ ﳚﺴﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ؟ﻓﻴﻢ ﲤﺜﻠﺖ ؟ ﻣﺜﻞ ﺑﺄﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ .
* ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪﺓ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﱂ ﻳﺸﺬ ﻋﻦ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﲔ ﻭﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ :
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ :
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ – ﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ – ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ –
ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﺿﺤﻰ
ﺿﺮﻳﺮ .ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﺧﱪ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺃﺑﺎﺣﺖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ :
ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  -ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻔﲏ – ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺼﻮﻍ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ .
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 ﻣﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺎﺩﺎ )ﺇﺫﺍ ( ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ؟ ﻭﻣﺎ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎﺭﺍﺡ ﻓﻜﺮﻱ ﻋﺒﺜﺎ .....؟
* ﺇﺫﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﲰﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻇﺮﻑ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻭﻫﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺎﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺗﻴﻪ ﻭﻣﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫﻫﺎ  .ﺃﻣﺎ ﺇﻋﺮﺍﺎ ﻓﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ .
 ﺍﻟﻨﺺ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﺎﺯ  ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﱪﺯﺍ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡاﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي

* ﻭ ﹼﻇﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﻓﺤﻔﻞ
ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﰲ )ﻭﺍﺣﺔ ﺗﺴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ(
ﺣﻮارﻳـــﺔ
)ﻣﺮ ﻣﻨﻬﻮﻛﺎ ( )ﺟﺜﺎ ( )ﳝﺘﺺ ﻣﻦ ﻗﻠﱯ ( )ﺃﻣﻠﻲ ﻣﺸﻰ ()ﻭﳌﺎ ﻛﺎﺩ ﻳﻘﻀﻲ
ﻋﻄﺸﺎ( ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﻷﻣﻞ
ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ ﺑﺈﻧﺴﺎﻥ ﻇﻤﺂﻥ ﺣﺬﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ  ،ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﺃﺿﺎﻓﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﱃ
ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﳌﺎ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﻓﻘﺮﺑﺖ ﺍﳌﻌﲎ
ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ .
 ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ  .ﻭﺑﲔ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓﺣﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ .
* ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺪﺓ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺜﻞ  :ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ –ﺍﳉﻤﻴﻞ – ﺍﻟﺴﺤﻴﻖ – ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ
– ﺍﻷﺧﲑ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺺ  ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﱪﺕ ﺑﺼﺪﻕ ﻋﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻻ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺼﱪ ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﺤﻠﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺷﻘﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ
ﲡﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳊﺐ ﻭﺍﻷﻣﻞ  ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﺲ ﺍﳌﺮﻫﻒ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻪ .
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ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻳﻘﻮﻝ ﺟﱪﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪﺍﻥ ... :ﺇﻧﻜﻢ ﺗﻌﻄﻮﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻄﺎﻡ ﻣﺎ

ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﺼﻮص

ﲤﻠﻜﻮﻥ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ
ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ .ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ،ﻓﺨﺰﺍﻧﺎﺕ
ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﺗﻔﺮﻍ ﺃﺑﺪﺍ .
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ

ﻫﺐ ﺃﻧﻚ ﺣﺎﻭﺭﺕ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ  ،ﻭﻛﻨﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺟﱪﺍﻥ
ﰲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻋﱪ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﺭﻓﻚ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﻋﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ) ﰲ ﳓﻮ
 150ﻛﻠﻤﺔ (.
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺍﺩﻉ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﺍﻟﻨﻤﻄﲔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭ
ﱐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﳊﺠﺎﺟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻧﺎ ﹼ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳊ ﻖ ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ) ﰲ ﳓﻮ  120ﻛﻠﻤﺔ (.
 -ﻳﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺴﺨﲑ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
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إﻟﻘﺎﺋﻴـــــﺔ

الوحدة التعلﱡمية  :الرابعـــــة
المــادة  :اللغة العربية وآدابھا

أنـــــــا
الموضوع:
لـ  /إيليــا أبــي ماضي

الھدف العــــــام :مظاھر التجديد في الشعر العربي الحديث
الھدف الخــاص - :اكتشاف النزعة اإلنسانية في شعر المھجريين
 مفھوم الوحدة العضوية في القصيدة العربية الحديثة تحديد نمط النص والتعرف على أھم خصائصه أھمية توظيف " إذ وإذا و إذن وحينئذ " والتمييز بين مختلف معانيھاسير الدرس
الكفـاءة
المراحل
المقيسة
المضــــامين
المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

أثـــــــــــري
رصيــــــدي
اللغـــــــوي

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
التوقيت  :أربع ساعات

 إيليا أبو ماضي  :أديب وشاعر لبناني ولد بالمحيدثة سنة . 1889بدأ تعلمه فيھا ليسافــر إلى مصر حيث مكــث بھـا عشــر سنـــوات لممارسة
التجارة ،ومطالعة عيون األدب العربي  .تفجـرت قريحته الشعرية فألف ديوانه
"تذكار الماضي " .ھاجر إلى أمريكا وأصـدر منھا جريدة "السمير" سنة
 ،1916وأسس مع جبران خليل جبران " الرابطة القلمية " سنة ، 1920
وأصدر ھنـاك ديوانيـه " :الجداول " و" الخمائل " وافاه األجل سنة . 1957
 في معاني األلفاظ  :الغاوي= الظالم  .طيالس= عباءات خضراء يرتديھاخواص الناس )فارسية( .
سبسب :األرض الوعرة البعيدة ،الصحراء القاحلة  .الناجذ = سني
 في الحقل المعجمي :مھــذب  ،دافعــت ،
س :في أي مجال يمكن إدراج األلفاظ اآلتية  " :حــ ٌر ،
ٌ
شــددت ساعـــده  ،متقرب  ،ضميري  ،أرحـــم " ؟
ج  :يمكننا إدراجھا في مجال مبادئ األخالق الفاضلة .
س :آت بأربعة ألفاظ يمكن إدراجھا في مجال مضاد لھا .
ج -من األلفاظ المضادة لھا  :أسير ،سيء الخلق ،غصبت  ،خذلت..
 في الحقل الداللي :س :وردت كلمــة " كريــم" في النــص بمعنى محــدد  ،ما ھـــو ؟
أوردھا في جملتيـن مفيدتيــن من إنشائك بمعنييـــن آخريــــن .
ج -وردت لفظة "كريم" في النص بمعنى المتأصل أي من له أصل .وبمعنى
الرفيع السامي .
أما معناھا اآلخران  :فمعنى الكرم والجود في  -1 :إن حاتم الطائي إمام
الكرماء الجوادين  .ومعنى  :الحرية وعدم الخضوع في :
 -2إن الكريم يؤذيـــه األسير الذليـــــل .
س :ما الموضوع الذي شغل بال الشاعر في ھذه األبيات ؟
ج -الموضـــوع الـذي شغــل بـــال الشاعـــر ھي النزعـة اإلنسانيــة
في تجلي أخالقھـــــا .
س :عين بعض األلفاظ الدالة على ذلك .
ج -ومن األلفاظ الدالـة على ذلك  :حر ،أحب  ،مھذب  ،أرحم  ،يأبي
فؤادي دافعت عنه ...
س :ما الذي دفعه إلى نظم ھذه القصيـــدة ؟
ج -لما رأى فسـاد بعض الناس أخالقــا تحركت فيه نزعته اإلنسانية
تنشــد فاضــل الخلــق  ،ورفيــع السلــوك ھــو الــذي دفعــه إلــى نظم ھذه
القصيدة .
س :ما الدعــوة التي يوجھھـــا إلينـــــا ؟ ولــــــــم ؟
ج -لقد وجـه الشاعر دعــوة تتمثـــل في التسامح  ،وعــدم االنخداع
بمظاھر الناس  ،وحمـل النفـس على الصبــر على مكـارھــــم .
ألن من شأنـه أن يقرب الناس بعضھـم من بعض لبنـــاء مجتمـع
إنساني فاضـــل .
س :حدد الصفـــات التي أشــاد بھا والتي أنكرھا في ھذا الصــدد .
ج -من الصـفات التي أشاد بھا  :حب الحريـة  ،واالبتعاد عن الظلــم
والتعصــــب والغصـــب لتطـــاول الوضعـــاء علــى الكرمـــاء
1

الطريقـــة
والوسيلة

إلقائيــــــــة

حواريـــة

حواريــــــة

التحليل
البحـث عن
العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

التركيــب
يستخرج
يصنـــف
يرتـــــب
يحـــــــدد
أحدد بنــــاء
النــــــــــص
التطبيــق
يحــــرر
يصــف

وحــب المھذبيـــن من النـاس  ،والرأفة بغيرھــم  ،وعـدم الميــل
إلى إيــذائھـــم  ،وعــدم االنخـــداع للمظاھـــــر...
 ومن الصفات التي أنكرھا :خداع الناس ومخالفة المظھرللمخبر ،صغــــر عقول النـــاس  ،التودد للمتكبـــرين ...
س :تنوعت عواطف الشاعر ،فھل يمكــن أن تتبينھـــــا ؟
ج -مـــن عواطـــف الشاعـــر المتنوعـــة  :عاطفـــة حب النـــاس ،
والتواضع لھـــم  ،ومساعـدة الضعيـف  ،وستـــرمساوئ النـــاس
وعاطفـــة االحتقـــار التـي تمثلـــت فــي نبــذ الظالمين المعتديـــن
والمتعصبيــن  ،وتطاول الضعفاء األدنياء على األقويـاء الكرماء .
س :بم يوحي عنــــوان القصيــــدة ؟
ج -يوحي عنوان القصيدة بالذاتية  ،وبالتسامي والعلــــو .
س :لم استعمل ضميري المتكلم والغائب على وجه الخصوص ؟
ج -استعمل الشاعر ضميري المتكلم والغائب على وجه الخصوص
لتعميق الصراع الدرامي بين األنا العاقلة وھو الظالم المتعصب .
وبين األنا الموجبة وھو السالب .
س :تنوعـت" دالالت الغائــب" فھل يمكن تحديدھـــا ؟ مثــل لذلــك
من النص .
ج -تنوعـــت دالالت الغائـــــب بيـــن داللـــة الظلـــم والتعصــــب ،
وداللة الدونيـــة الحقيـــرة  ،وداللة النفـــاق  ،وداللة التكبــــــر .
س :وظف الشاعر اإلضافات والنعوت بكثرة  ،مثل لكل منھما مبرزا أثرھما في
المعنى .
حواريـــــــة
ج -وظف الشاعر من اإلضافات ما يلـــي  :كــــل حـــر ،مذھبــــي ،
غير مھـــذب  ،فـــؤادي  ،حب األذيـــة  ،طباع العقـــرب ...
 ومن أثرھــا على الداللـــة أنه عمم الحرية لكل إنســان  ،وإبــراز عقيــدةالشاعـــر في تملكــه المذھــب والفــؤاد عــن طريـــق يـــاء الملكية المضافـــة
،
 كما استفادت النفي بغير لنفـي الوسطيــة بين التھذيــب وغيـــره .كما ألحق إضافة الحــب لألذيـــة إلحاق اللــزوم  ،وإلحــاق الطباع
للعقــــارب إلحاق ثبــــات .
 ومن النعوت ما يلي  :الغاوي  ،المتعصب  ،خلب  ،أجرب أشمط  ،الضعيفالعربي ...وجاءت ھذه النعوت سواء أكان المنعوت ضميرا متصال  ،أو محذوفا
مقدرا  ،أم اسما ظاھـــرا لتثبيـــت الصفات .
 وجــاءت ھـــذه النــعوت في بعدھــا السلبي إمعانـــا في لزومھــــاصغـــارالنفـــوس والعقـــــول .
س :بين األبيات  13 ،12 ، 11عالقة  ،فيم تكمن ؟ وعم تفصح ؟
ج -بين األبيات  13 ،11،12عالقة تتمثـل في كثرة ضميـــر المتكلـم
والمخاطـــب لتأكيـــد تالزميـــة الصداقـــة التي يــراھا الشــاعـر
والتي يدافـــع عنھا  ،وھــذه الثنائيـــة إيجابيـــة  .وھــي تفصـح
عـن مبدأ الصداقة اإلنسانيـــة الحقـــة .
س :ما موقف الشاعر من عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ؟
ج -موقف الشاعر من عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان موقف إنساني إيجابي
يدعو فيه إلى التسامي برفيع األخالق .
س :ما آثار ذلـــك في نفسه وفي نفســــك ؟
ج -آثـار ذلك في نفسـه وفي نفسي أن كلينا يسانــد اآلخـــر ويتمنى أن يكون
له صديقا  ،فكالنا يدعو إلى مثل ھذا المبدأ  /الموقف .
س :ما النمط الغالب على النص ؟ حدد أھم خصائصه .
ج -نمط النــص  :وصفي تعليلــي إذ يقــوم فيـه الشاعــر بتفسيـــر مبدئـــه
وموقفه من العالقة اإلنسانية التي تحكم البشر  ،ومن أھــم خصائص التأكيـــد
) كــل ( و ) إني ( الم التوكيـــد ) ألغضب (  ،الصفـــات  ،واإلضافـــات .

س :على من يعـــود ضميـــر المتكلـــــم في النـــص ؟
ج -يعود ضميـــرالمتكلم في النص على الشاعــــــر .
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إلقائيــــــــة

التقييــــم

ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق
يقـــــرر

س :على من يعـــود ضميرا المخاطب والغائـــب ؟
ج -يعود ضميرا المخاطب والغائب على القارئ ممثـــال للمجتمــــع وضمير
الغائب على المتجرد من فاضل خلق اإلنسان ممثال للشـــاذ من المجتمع كالظالم
والمتعصب ....
س :ما أثر ھــذه الضمائر في بنـــاء النص ؟
حواريــــــة
ج -لھذه الضمائر أثر متجـل في النص يتمثل في تعميـــق الصراع  ،وتجلية
األفكار  ،وإبراز العواطف والمشاعــــر...
س :تغيـــرالعائـــد عليــه فــي ضميـــر المتكلـــم فــي موضــع مــن مواضــع
القصيدة  ،حــدد البيت واذكر السبـــب .
أتفحـــــــص
ج -تغير العائدعليه في ضميرالمتكلم في قوله ":يا ليتني لم أذنب " في البيت
االتســــــاق
واالنسجــام في السادس ) ، (6والسبــب أن الشاعــر استطــاع أن يعـرف تأنيب ضمير
المســيء الذي أساء للشاعر عندما ال يقابلــه بإســاءة مثلھا فيقول مخاطبا
تركيـــب
ذاته )مونولوج ( يا ليتني لم أذنب مع الشاعر  .ويكفي المســـيء تأنيـــب
فقـــــــــرات
ضميـــره له .
النــــــــــص
س :ما أھم القرائن اللغوية التي اھتدى إليھا الشاعر في الربط بين األبيــــات
في رسم مشاعـــره وأفكاره ؟
ج -من أھم القرائن اللغوية التي ربط بھا بين أبياته لرسم مشاعــره وأفكاره :
حروف العطف وحروف الجر ومنھا الواو والبـاء بكثرة .
س :اشتملت القصيدة على التقابــل والتضــد  ،استخرجھمــا وبيــن
أثرھما في المعنى .
ج -اشتملت القصيدة على التقابل والتضاد ومنه :
أغضب للكريم من دونه  =/وألوم من لم يغضب  ،والتضاد بيـن :
ألغضب = من لم يغضب  ،الكريم = /من دونه .
 كل مھذب = /غير مھذب – جنة = /سبسب – أرى = /ال أرى . مقترب = /لم أتقرب – ساكن في معقل = /سائر في موكب .س :انطوى النص على قيم متعددة  :اذكر أھمھا .
ج -انطوى على قيم متعددة أھمھا  :القيمة االجتماعية واألدبية .
أجمل القـول س :جسد الشاعر مبادئ مدرسة الرابطة القلمية  .أذكر أھمھا .
في تقديـــــر ج -جسد الشاعر فيه مبادئ الرابطة القلمية ومنھا  :سھولة اللغة وأنسنتھا  ،حواريـــــــة
توظيف مظاھر الطبيعة كبرق خلب  ،العقرب  ،جنة سبسب  ،واالبتعاد
النـــــــــص
عن التكلف والتعقيد .
س :كيف بدا لكم الشاعر في نصــه ؟ ج  :بـدت إنسانيــة التفكيـر لــدى
الشاعـر معتبرا األدب رسالــة إنسانية تقوم علـى إرسـاء دعائـم الحـق ،
والخيـر والجمـال في اإلنسان والطبيعة كليھما .

ص 75

قواعــــد
اللغــــــة

إذ  ،إذا  ،إذن  ،حينئذ
أستثمـــــر * تأمل ھذه الجمل :
مــــــــوارد  -وإذا بصرت به بصرت بأشمط .
دافعت عنه بنابذي وبمخلبي
النــــــــص  -إذا نزل البالء بصاحبي
 إذا أساء إلي لم أ تعتب . فإذا رآني ذو الغباوة دونه فكما ترى في الماء ظل الكواكب .س :ما داللة إذا في األمثلة المذكورة ؟
ج* دلـت إذا ھنــا على الظرفيــة الزمانيــة  ) :الفعـل بعدھــا مـاض
إعراب إذ إذا غالبــا أو مضـــارع ( متضمنــة معنـى الشــرط متعلقــة بجــواب
إذن
الشـرط  ،وھي مضاف  .والجملة بعدھا في محل جر مضاف إليه .
* تفحص األمثلة التالية :
 وإذا المنية أنشبت أظفارھا ألفيت كل تميمة ال تنفع .أكتشـــــف  -وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته .
أحكـــــــــام  -إذا المعلم كان حاضرا أتيت .
القاعــــــدة س :عالم دخلت ؟
ج -ھنا تم دخول إذا الظرفية على غير الفعل  .ولذا يجب تقدير فعـل
محـذوف يفسـره الفعــل المذكور في الجملــة حتى يسھـــل إعــراب حواريــــــة
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االســـم الذي يليـــه .
فالمنية  :فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل ) أنشبت (
المعلم  :اسم كان لفعل محذوف يفسره الفعل ) كان (
وأنت  :ضمير يعرب توكيد لفظي للضمير المتصل بالفعل المحذوف
المفسر بالجملة ) أكرمت (
* تأمل ما يأتي :
 دخلت المدينة فإذا بالمؤدن ينادي إلى الصالة . استكتمته السر إذا طلبت منه أن يستره .س :ما المعنى الذي تحمله إذا في كل مثال ؟
ج -أفادت ) إذا ( الظرفية ھنا الفجائية إذ المحل لھا من االعراب ،
وفي الثانية أفادت التفسيرية إذ المحل لھا من االعراب .
* تمعن في األمثلة التالية :
 نصحتك إذ كان نازال من بيته . نصحتك وكنت حينئذ شارد الذھن . ) وإذا قالت للمالئكة يا مريم إن ﷲ اصطفاك (  .آل عمران 42 : ) واذكر في كتاب ابراھيم أنه مان صديقا نبيا إذ قال ألبيه ( ...) مريم ( 41 :
س :ما الدالالت المختلفة لـ  /إذ من خالل األمثلة السابقة ؟
ج -دلت كلھا على الظرفية  ،فإن ) إذ ( لھا من الدالالت المختلفة ما
يجعلھا متباينة  ،ومنھا :
 جــاءت في المثال الثاني مضافــا إليه إذ سبقتھا ) حين ( الظرفيـةالزمانية في محل نصب ،وإذ جاءت منونة بتنوين عوض عن جملة
محذوفة تفاديا للتكرار ،وتستعمل )حينئذ( إذا بوعد بين الوقتين .
 وتعرب في الثالثة ) إذا قالت  (...مفعوال به لفـعل محذوف تقديـره)اذكر وقت قول المالئكة( والجملة بعدھا في محل جر مضاف إليه .
 وتعرب في الرابعة ) إذ قال  ( ...بدال مبني في محل نصب منإبراھيم المفعول به  .وجملة ) قال ( في محل جر مضاف إليه وتقدر
ب  :واذكر في الكتاب إبراھيم وقت قوله ألبيه .
* تأمل اآلن العبارات اآلتية :
 بينما كنا نائمين إذ رن الھاتف . كافأت المجتھد إذ نجح .وھما ال محل لھما من اإلعراب

 أفادت األولى الفجائية -أفادت الثانية التعليلية

* اقرأ ما يلي  ،وتأمل " إذ ا" و "إ ذن " ثم استنتـــج :
أ -للمتعلمين أستاذ إذا يمرنھم على الفھم ) أو ( مرنھم على الفھم .
ب -لو تناصح األخالٌء إذا تناصحنا .
ج -إذن تنجح ) جوابا لمن قال لك  :سأجتھد في دراستي ( :
ففي – أ -حرف جواب مھمل ال محل له من اإلعراب .
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وفي – ب -حرف جواب مھمل أفاد تقوية المعنى وتوكيده .
وفي – ج -حرف جــــواب مھمـــل أفاد الجـــزاء في المستقبــــل
ونصب المضارع .
الخالصــــة :
 إذا فصل بين إذن ومعمولھا بالقسم عملت النصب . -إذا سبقت بالواو أو الفاء العاطفتين جاز إعمالھا وإھمالھا .

البالغة

اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ و
ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ

.1ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻌﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ :
اﻷﻣﺜﻠﺔ :
 .1ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺮب  :ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻬﻮى اﻟﻘﺮط .
 .2ﻗﺎﻟﺖ اﳋﻨﺴﺎء ﰲ أﺧﻴﻬﺎ ﺻﺨﺮ :
ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣــﺎد إذا ﻣـﺎ ﺷﺘﺎ .
 . 3ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد رﻓﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎد
 .3وﻗﺎل آﺧﺮ ﰲ ﻓﻀﻞ دار اﻟﻌﻠﻮم ﰲ إﺣﻴﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب :
ذﻛـﺮﻳﻬﺎ ﺑﺪاوة اﻷﻋ ـﺮاب.
وﺟﺪت ﻓﻴﻚ ﺑﻨﺖ ﻋﺪﻧﺎن داراً
 .4وﻗﺎل آﺧﺮ :
واﻟﻄـﺎﻋﻨﲔ ﳎﺎﻣﻊ اﻷﺿﻐﺎن .
اﻟﻀـﺎرﺑﲔ ﺑﻜﻞ أﺑﻴﺾ ﳐﺪم
 .5اﺠﻤﻟــﺪ ﺑﲔ ﺛﻮﺑﻴـ ــﻚ واﻟﻜــﺮم ﻣﻞء ﺑﺮدﻳــﻚ .
اﻟﺒﺤﺚ :
ﻣﻬﻮى اﻟﻘﺮط اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺤﻤﺔ اﻷذن إﻟﻲ اﻟﻜﺘﻒ  .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺑﻌﻴﺪة ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﻖ ﻃﻮﻳﻼً  ،ﻓﻜﺄن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪل أن ﻳﻘﻮل " :أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮأة

ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺠﻴﺪ " ﻧﻔﺤﻨﺎ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ .

وﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺼﻒ اﻟﺨﻨﺴﺎء أﺧﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد  ،رﻓﻴﻊ اﻟﻌﻤـﺎد  ،ﻛﺜﻴـﺮ
اﻟﺮﻣﺎد  .ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺪل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﺷﺠﺎع  ،ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻣـﻪ  ،ﺟـﻮاد ،
ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت إﻟﻲ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴﻬـﺎ واﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻋﺒﻬـﺎ  ،ﻷﻧـﻪ ﻳﻠـﺰم
ﻣﻦ ﻃﻮل ﺣﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻃﻮل ﺻﺎﺣﺒﻪ  ،وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋـﺎدة ،
ﺛﻢ أﻧـﻪ ﻳﻠـﺰم ﻣـﻦ ﻛﻮﻧـﻪ رﻓﻴـﻊ اﻟﻌﻤـﺎد أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻈـﻴﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻮﻣـﻪ وﻋﺸـﻴﺮﺗﻪ ،
ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ ﻛﺜــﺮة اﻟﺮﻣــﺎد ﻛﺜــﺮة ﺣــﺮق اﻟﺤﻄــﺐ ،ﺛــﻢ ﻛﺜــﺮة اﻟﻄــﺒﺦ  ،ﺛــﻢ ﻛﺜــﺮة
اﻟﻀﻴﻮف  ،ﺛﻢ اﻟﻜﺮم  ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻛـﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴـﺐ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ  ،وﻫـﻲ ﺑﻌﻴـﺪة
ﻣﻬﻮى اﻟﻘﺮط  ،وﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد  ،ورﻓﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎد  ،وﻛﺜﻴـﺮ اﻟﺮﻣـﺎد ُ ،ﻛﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ
ﻻزﻣﻪ  ،ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ  ،ﻛﺎن ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻛﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ وﻓـﻲ اﻟﻤﺜـﺎل

اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ أراد اﻟﺸ ــﺎﻋﺮ أن ﻳﻘ ــﻮل  :إن اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ وﺟ ــﺪت ﻓﻴ ــﻚ أﻳﺘﻬ ــﺎ اﻟﻤﺪرﺳ ــﺔ
ﻣﻜﺎﻧـﺎً ﻳــﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﻬــﺪ دواﺗﻬــﺎ .ﻓﻌــﺪل ﻋــﻦ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ إﻟــﻲ ﺗﺮﻛﻴــﺐ
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ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻌﺪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻮ " ﺑﻨﺖ ﻋﺪﻧﺎن "
وﻓــﻲ اﻟﻤﺜــﺎل اﻟﺮاﺑــﻊ أراد اﻟﺸــﺎﻋﺮ وﺻــﻒ ﻣﻤﺪوﺣﻴــﻪ ﺑــﺄﻧﻬﻢ ﻳﻄﻌﻨــﻮن اﻟﻘﻠــﻮب وﻗــﺖ
اﻟﺤﺮب ﻓﺎﻧﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب ﻏﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻣﻠﺢ وأوﻗﻊ ﻓـﻲ اﻟـﻨﻔﺲ وﻫـﻮ "
ﻣﺠ ــﺎﻣﻊ اﻷﺿـ ـﻐﺎن "  ،ﻷن اﻟﻘﻠ ــﻮب ﺗﻔﻬ ــﻢ ﻣﻨ ــﻪ إذ ﻫ ــﻲ ﻣﺠﺘﻤ ــﻊ اﻟﺤﻘ ــﺪ واﻟ ــﺒﻐﺾ
واﻟﺤﺴﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ .
وإذا ﺗﺄﻣﻠ ــﺖ ﻫ ــﺬﻳﻦ اﻟﺘ ــﺮﻛﻴﺒﻴﻦ وﻫﻤ ــﺎ  " :ﺑﻨ ــﺖ ﻋ ــﺪﻧﺎن "  " ،ﻣﺠ ــﺎﻣﻊ اﻷﺿ ــﻐﺎن "
رأﻳﺖ أن ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ُﻛﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋـﻦ ذات ﻻزﻣـﺔ ﻟﻤﻌﻨـﺎﻩ  ،ﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن ﻛـﻞ ﻣـﻨﻬﻢ ﻛﻨﺎﻳـﺔ
ﻋﻦ ﻣﻮﺻﻮف وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ .

أﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺜـﺎل اﻷﺧﻴـﺮ ﻓﺈﻧـﻚ أردت أن ﺗﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺠـﺪ واﻟﻜـﺮم إﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺗﺨﺎﻃﺒـﻪ ،
ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﻴﻬﻤﺎ إﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻪ أﺗﺼﺎل ﺑﻪ  ،وﻫـﻮ اﻟﺜﻮﺑـﺎن واﻟﺒـﺮدان ‘ وﻳﺴـﻤﻲ ﻫـﺬا
اﻟﻤﺜﺎل وﻣـﺎ ﻳﺸـﺒﻬﻪ ﻛﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻧﺴـﺒﺔ  .وأﻇﻬـﺮ ﻋﻼﻣـﺔ ﻟﻬـﺬﻩ اﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ أن ﻳﺼـﺮح ﻓﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﺼــﻔﺔ ﻛﻤــﺎ رأﻳــﺖ  ،أو رﺑﻤــﺎ ﻳﺴــﺘﻠﺰم اﻟﺼــﻔﺔ  ،ﻧﺤــﻮ  :ﻓــﻲ ﺛﻮﺑﻴــﻪ أﺳــﺪ  ،ﻓـﺈن ﻫــﺬا
اﻟﻨﺜﺎل ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ .
وإذا رﺟﻌــﺖ إﻟــﻲ أﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ رأﻳــﺖ أن ﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺠــﻮز ﻓﻴ ـﻪ إرادة
اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻠﻔﻆ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ .
الخالصة

 .1اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻔﻆ أﻃﻠﻖ وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادة ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ .
 .2ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻜﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم  ،ﻓﺈن اﻟﻤﻜﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔً ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻓﺎً  ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺑــﻼﻏﺔ ِ
اﻟﻜﻨ ــﺎﻳﺔ
ِ
وﺻﻔﺖ
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ َﻣﻈْ َﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ,وﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻳَﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻟَﻄﻒ ﻃﺒﻌُﺔ َ
ﻗﺮﳛﺘﻪ  ,واﻟﺴﺮ ﰲ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ أ ﺎ ﰲ ﺻﻮر ﻛﺜﲑة ﺗُ ِ
ﻴﻚ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﻠﻬﺎ  ,و
ﻌﻄ َ
ُ
اﻟﻘﻀﻴﺔ وﰲ ﻃَﻴﻬﺎ ﺑـُْﺮَﻫﺎ ُن ,ﻛﻘﻮل اﻟﺒﺤﱰي ﰲ اﳌﺪح :
ﻬﻴﺐ ﰲ اﻟﺼﺪور ﳏَ ِ
ﻋﻦ َﻣ ٍ
ﺒﺐ
ﻳﻐُﻀﻮنَ ْ
اﻟﻠﺤ ِﻆ ِﻣ ْﻦ ُ
ﻓﻀﻞ ْ
ﺣﻴﺚ َﻣﺎ ﺑَ َﺪا ﳍُﻢ ْ
ﻓﺈﻧﻪ َﻛﲎ ﻋﻦ إﻛﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻤﺪوح َوَﻫْﻴﺒِﺘ ِﻬ ْﻢ إﻳﺎﻩ ﺑﻐَﺾ اﻷﺑﺼﺎر اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺒﺔ وا ِﻹﺟﻼل  ,وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﺟﻠﻴﺔً ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ
واﻟﻨﺴﺒﺔ .
ِ
ﺿﻊ ﻟﻚ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺻﻮر اﶈﺴﻨﺎت  ,وﻻ
ت َ◌ َ
َ◌ َ◌ ﺎ َ
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أ َ
ﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﻓﺈن اﳌﺼﻮر إذا رﺳﻢ ﻟﻚ ﺻﻮرة ﻟﻸَﻣﻞ أَو اﻟﻴﺄس َ َﺮك و
ﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ واﺿﺤﺎً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً .
َﺟ َﻌﻠﻚ ﺗﺮى ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗَـ ْﻌ ُ
ﻓﻤﺜﻞ )ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد ( ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺮم و )رﺳﻮل اﻟﺸﺮ ( ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﺰاح
وﻗﻮل اﻟﺒﺤﱰي :
أَﻣﺎَ رأَﻳﺖ اﻟْﻤﺠ َﺪ أَﻟْﻘﻰ رﺣﻠﺔُ ِﰲ ِآل ﻃَْﻠﺤﺔَ ﰒ َﱂ ﻳﺘَﺤ ِ
ﻮل
َْ
َ َْ َْ
ْ َ
ﻛﻞ أُوﻟﺌﻚ ﻳُ ِﱪُز ﻟﻚ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺻﻮرة
ﰲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮف إﱃ آل ﻃﻠﺤﺔ  ,ﱡ
ﻧﻔﺴﻚ إﻟﻴﻬﺎ .
ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ و ﺗﺮﺗﺎح ُ
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ِ
ش وﺟﻪ اﻷَدب  ,وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺴﻤﻰ
وﻣﻦ ﺧﻮاص اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أ ﺎ ﲤ ﱢﻜﻨﻚ ﻣﻦ أن َﲣْﺪ َ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ  ,وﻣﺜﺎﻟﻪ اﳌﺘﻨﱯ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﳝﺪح ﺎ ﻛﺎﻓﻮراً وﻳُﻌﱢﺮض ﺑﺴﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ :
ﺑﺎك ﺑﺄَﺟﻔﺎن ِ
ﺷﺎد ٍن ﻋﻠَﻰ وﻛﻢ ٍ
رﺣﻠﺖ ﻓ َﻜﻢ ٍ
ﺑﺎك ﺑﺄ ِ
ﺿْﻴـﻐَ ِﻢ"اﻟﺸﺎدن" .
َﺟﻔﺎن َ
َ ﱠ
ُ ْ
ِ
اﳊﺴﺎم اﳌﺼﻤﻢ"اﻟﻘﺮط" .
ع ﻣﻦ َر ﱢ
ﺑﺄﺟَﺰ َ
َوَﻣﺎ رﺑﺔ اﻟ ُﻘ ْﺮط اﳌﻠﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧُﺔُ ْ
ب َ
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺒﻴ ٍ
ﻓَـﻠَﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ ﰊ ِﻣ ْﻦ ٍ
ﺐ ُﻣ َﻌ ﱠﻤ ِﻢ
ﺣﺒﻴﺐ ُﻣﻘﻨﱠ ٍﻊ ﻋ َﺬ ْر ُ
تو ْ
ْ
ِ
َرﻣﻰ واﺗﻘﻰ رﻣﻰ وﻣﻦْ دون ﻣﺎ اﺗﻘﻰ َﻫ ﱠﻮى ﻛﺎﺳﺮٌ ﻛﻔﱢﻰ وﻗﻮﺳﻲ و أﺳﻬﻤﻲ
إذا ﺳﺎء ﻓﻌﻞ اﳌﺮء ﺳﺎءَت ﻇﻨﻮﻧﻪ وﺻﺪق ﻣـﺎ ﻳﻌﺘﺎدﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﲎ ﻋﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ أوﻻً ﺑﺎﳊﺒﻴﺐ اﳌ ﱠﻊ َ◌ﻣﻢ  ,ﰒ وﺻﻒ ﺑﺎﻟﻐﺪر اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ
َ
ﻣﻦ ﺷﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎء  ,ﰒ ﻻﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎد ﻫﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪوان  ,ﰒ رﻣﺎﻩ ﺑﺎﳉﱭ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ وﻳﺘﻘﻲ
اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺘﺎر ﺧﺎف ﻏﲑﻩ  ,ﻋﻠﻰ أن اﳌﺘﻨﱯ ﻻ ﳚﺎزﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ ﲟﺜﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال
ِ
وﻗﻮﺳﻪ وأﺳﻬﻤﻪ إذا ﺣﺎول اﻟﻨﻀﺎل ,ﰒ
ﳛﻤﻞ ﻟﻪ ﺑﲔ ﺟﻮاﳓﻪ ﻫﻮى ﻗﺪﳝﺎً ﻳﻜﺴﺮ ﻛﻔﻪ َ
وﺻﻔﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺊ اﻟﻈﻦ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺊ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺜﲑ اﻷوﻫﺎم و اﻟﻈﻨﻮن ﺣﱴ ﻟﻴﻈﻦ
أن اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎً ﻣﺜﻠﻪُ ﰲ ﺳﺆ اﻟﻔﻌﻞ وﺿﻌﻒ اﻟﻮﻓﺎء  .ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻧﺎل اﳌﺘﻨﱯ ﻣﻦ ﺳﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﲰﻪ ﺣﺮﻓﺎً .
,وﻣﻦ أوﺿﺢ ﻣﻴﺰات اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﲟﺎ ﺗﺴﻴﻎ اﻵذان ﲰﺎﻋﻪ  .وأﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ
ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻛﻼم اﻟﻌﺮب  ,ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﱪون ﻋﻤﺎ ﻻ ﳛﺴﻦ ذﻛﺮﻩ
إﻻ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ  ,وﻛﺎﻧﻮا ﻟﺸﺪة ﳔﻮ ﻢ ﻳﻜﻨﻮن ﻋﻦ اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺔ واﻟﺸﺎة .
وﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎت ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب :
أﻻ ﻳﺎ ﳔﻠﺔ ﻣﻦ ذات ﻋﺮق ﻋﻠﻴﻚ ورﲪﺔ اﷲ اﻟﺴﻼم "ذات ﻋﺮق ".
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﲎ ﺑﺎﻟﻨﺨﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﳛﺒﻬﺎ .
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اﻟﻮﺣﺪة 05 :
اﻟﻨﺸﺎط :ﻧﺼﻮص

*اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:

ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻨﺰر ﻗﺒﺎﻧﻲ

اﻟﻘﺴﻢ : 3آ ل أ

* أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ  ،وأن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻋﻼﻣﻪ */.أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻨﺺ وأن ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.

*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس:
1ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ2/ .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءﺗﻪ 3 .اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ4/ .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨـ ــﺎء اﻟﻨﺺ وﺗﻔﺤﺺ اﺗﺴﺎﻗﻪ واﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ

ﺗﻤﻬﻴﺪ  :اﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﺛﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﺷﻌﺮﻫﻢ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺮﻓﺾ  ،ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑﺘﻌﺮ ﻋﻦ أﻟﻤﻪ وﻏﻀﺒﻪ ،وﺧﻠﻒ

ﺗﺮاﺛﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻬﺮة ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ" ﻫﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﻨﻜﺴﺔ "وﻗﺼﻴﺪة " ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﻤﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻨﻪ؟

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ  :.وﻟﺪ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم 1923ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق – اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  1944-دواوﻳﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ :ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ اﻟﺴﻤﺮاء
1944ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ  1970أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ  :اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻨﺪﻳﻞ أﺧﻀﺮ ،ﻗﺼﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ واﻓﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻳﻮم  30اﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن

1998ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻋﻦ ﻋﻤﺮ  75ﻋﺎﻣﺎ .ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﻴﺐ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ .

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ ﺛﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ :ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ.

إﺛﺮاء اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي:

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ  :ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻧﺬﻛﺮ :اﻏﺘﺼﺎب اﻷرض.
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ:

اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ:

ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ  ،ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪي واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ  ،و رﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ  ،ﻣﺴﺠﻼ

ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ  1967أﻻ وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  .ﻓﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎ

ﺣﺪث ﻓﻬﻲ ﻣﻬﺒﻂ اﻷدﻳﺎن وﺣﻖ ﻟﻠﻌﺮب ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ﺑﺎﻗﻮن ﻓﻲ ﻧﺒﻴﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻓﻲ ﻗﺮآﻧﻬﺎ  ..وﻓﻲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸﺮ (

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ :ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺛﻨﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺤﻮرﻫﺎ ( اﻟﻌﺮب  /و إﺳﺮاﺋﻴﻞ)
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ:

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻫﻲ أن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﺮوﻧﻬﺎ وﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻨﻬﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ آﺛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ

اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻳﺼﻒ اﻷﺣﺪاث ....,وﻗﺪ وﺿﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﻲ ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ) ﻧﺤﻦ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
) ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻗﻮن ﻫﻨﺎ( وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﺻﻒ ﻛﺎﻟﻨﻌﻮت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻤﻬﺎ .واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ  :ﻣﺜﻞ ﺣﺸﻴﺶ

اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  :آذارﻫﺎ  ،ﻧﻴﺴﺎﻧﻬﺎ ،اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ

ﺗﻔﺤﺺ اﻻﺗﺴﺎق واﻻﻧﺴﺠﺎم :ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ إﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻧﻔﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻛﻞ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :إذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﺧﺎﻟﺪا  ..ﻓﺴﻮف ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﺮ وﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاق ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻲ واﻷﻟﻔﺎظ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ

ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ .وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﺑﺎﻗﻮن...

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل:

_ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ؟/ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وإﻇﻬﺎر اﻟﺠﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ؟/اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ

اﻟﺠﻤﺎل اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ؟ ...إن ﻗﺼﻴﺪة " ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران إﺳﺮاﺋﻴﻞ " ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ

ﻣﻌﺎن وأﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،إذ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻪ؛ وﺗﺤﺮﻳﺮ أرﺿﻪ ،ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ
ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،وﻫﻲ ﺟﺪﻳﺮة أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻖ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻷوﻟﻰ

ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ و اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻤﻴﺰان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،و أﺑﺪع ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻏﻨﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ أﺷﻌﺎرﻩ ،أﺑﺮزﻫﻢ أم ﻛﻠﺜﻮم
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﺠﺎة اﻟﺼﻐﻴﺮة و ﻓﻴﺮوز و ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺴﺎﻫﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،و اﻛﺘﺴﺐ ﻣﺤﺒﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻨﺸﺎط :ﻗﻮاﻋﺪ

ت

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ل ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

اﻟﻘﺴﻢ : 3آل+ع

*اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:

*أن ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ل ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب* / .أن ﻳﻮﻇﻒ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻟﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس:

1اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ  ،ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب2 /ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻛﺘﺸﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة 3 /ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

4إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ و ﺿﺒﻄﻬﺎ.

ﺗﻤﻬﻴﺪ :ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ،ﻓﻤﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻬﺎ؟ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول إﻟﻰ ﻣﻔﺮد ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب؟
اﻷﻣﺜﻠﺔ:.

ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :ﻟﻦ ﺗﺠﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻫﻨﻮد ﺣﻤﺮ.

ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻗﻮن.

...ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻤﻬﺎ إﺳﻮرة.

اﻛﺘﺸﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة:

اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷول واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ؟ ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟ وﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ" ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻗﻮن"؟ ﻫﻞ ﺗﺆل إﻟﻰ ﻣﻔﺮد؟ ﻣﺎذا ﺗﺒﻌﺖ ؟ وإذا ﻧﻈﺮت
إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ؟ ﻫﻞ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺗﺆول إﻟﻰ ﻣﻔﺮد ؟ ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟

ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة____________________________________________ _................................................. :
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ل ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب :ﻫﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ل ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻔﺮد  ،و ﺗﺄﺧﺬ إﻋﺮاﺑﻪ  ،وﻻ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ رﻓﻊ  ،أو ﻧﺼﺐ  ،أو ﺟﺮ  ،أو

ﺟﺰم  .وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

*اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﺘﺪئ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻠﻢ ﻟﻔﻈﺎ  ،أو ﺗﻘﺪﻳﺮا  ،وﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﺳﻤﻴﺔ  ،أم ﻓﻌﻠﻴﺔ.

* اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ل ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

*ﺟﻤﻠﺔ ﺻﻠﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮل اﻻﺳﻤﻲ  ،أو اﻟﺤﺮﻓﻲ :ﻫﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺻﻠﺔ ﻻﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل  ،أو ﺣﺮف ﻣﺼﺪري. ،وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮل ﻫﻲ  :اﻟﺬي  ،اﻟﺘﻲ  ،اﻟﻠﺬان

 ،اﻟﻠﺘﺎن  ،اﻟﺬﻳﻦ  ،اﻷﻟﻰ ،اﻟﻠﻮاﺗﻲ اﻟﻼﺗﻲ  ،اﻟﻼﺋﻲ  ،أﻟﻤﻦ  ،ﻣﺎ  ،ذا  ،ﻣﺎذا  ،ذو  ،أ ي  ،أﻳﺔ

*_اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ :ﻫﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﺘﻼزﻣﻴﻦ  ،ﻳﺤﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻸﺧﺮ  ،وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻢ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ  ،أو ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ  ،أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﻗﻮل زﻫﻴﺮ :ﺳﺌﻤﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺣﻮل ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ ﻳﺴﺄم

*اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﺟﺎزم .أدوات اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎزﻣﺔ  :إذا  ،ﻟﻮ  ،ﻟﻮﻻ  ،ﻟﻮﻣﺎ ،

ﻟﻤﺎ ﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮط  ،ﻛﻴﻒ  .ﻛﻘﻮل اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ  :إذا أﻧﺖ أﻛﺮﻣﺖ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻠﻜﺘﻪ وإن أﻧﺖ أﻛﺮﻣﺖ اﻟﻠﺌﻴﻢ ﺗﻤﺮدا
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮا ﺑﺎ ﻟﺸﺮط ﺟﺎزم ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﻔﺎء  ،أو إذا اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ  .وأدوات اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺎزﻣﺔ ﻫﻲ

 ،أﻳﺎن  ،إن  ،إذﻣﺎ  ،ﻣﻦ  ،ﻣﺎ  ،ﻣﻬﻤﺎ  ،ﻛﻴﻔﻤﺎ  ،ﺣﻴﺜﻤﺎ  ،أﻳﻨﻤﺎ  ،ﻣﺘﻰ  .ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :وإن ﺗﻌﻮدوا ﻧﻌﺪ

* اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻔﺴﺮة  :ﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻀﻠﺔ زاﺋﺪة ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ  .ﻧﺤﻮ  :ﻫﻮ ﻣﺆدب أي أﺧﻼﻗﻪ ﻧﺒﻴﻠﺔ .ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب
أﻟﻴﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ

* اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ :ﻧﺤﻮ  :واﷲ ﻻﻗﻮﻟﻦ اﻟﺤﻖ

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺿﺒﻄﻬﺎ.......................................................................................................................:

ﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ل ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب:

اﻟﻨﺸﺎط :ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :رﺻﻴﻒ اﻷزﻫﺎر ﻻ ﻳﺠﻴﺐ  /ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد

اﻟﻘﺴﻢ  3آ  /ع

*اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:
* أ ن ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ /

* أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف أﻫﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.

*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس :
1اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

2اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ واﺳﺘﺨﻠﺺ أﻓﻜﺎرﻩ
3ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ
4اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺺ واﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ

ﺗﻤﻬﻴﺪ  :ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ؟
_ﻫﻲ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد ﺣﺎدﺛﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﺟﺮت ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ زﻣﻨﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد واﻟﻮﺻﻒ
واﻟﺤﻮار.

_ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﺼﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ( اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻀﻄﻬﺪ )ﻓﻤﺎذا ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ؟ ﻣﺎذا ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ؟

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ :ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ﻛﺎﺗﺐ ﺟﺰاﺋﺮي وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  1927ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ .أﺳﺲ ﺳﻨﺔ 1969ﻣﺠﻠﺔ آﻣﺎل  ،وﻛﺎن أول أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻮات  1974و  1978وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻣﻦ آﺛﺎرﻩ :اﻟﺸﻘﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺮ  .اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺪرس  .رﺻﻴﻒ اﻷزﻫﺎر ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﺠﻴﺐ... .
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ :ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ:
*اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ رﺻﻴﻒ اﻷزﻫﺎر ل ﻳﺠﻴﺐ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل و ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ  .وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ

أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ وﻗﺪ

*ﺑﻠﻐﻪ ﺧﺒﺮ وﻃﻨﻪ وﺷﻌﺒﻪ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻗﺴﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻳﻜﺘﻮي ﺑﻨﺎرﻩ.

*واﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻦ ﻃﻮﺑﺎل اﻟﺒﻄﻞ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ورﻳﺪة زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ وﻫﺎﺟﺮ ﺗﺘﺠﺮع ﻛﺄس اﻟﻠﻢ واﻟﻤﺮارة ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺗﻌﺎﺗﺒﻪ وﺗﻠﻮﻣﻪ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ
ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺤﺒﻪ.

*رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻷﻟﻢ إل أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻋﺒﺎرات اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﺤﺐ  ،ﺳﻴﺸﺮق اﻟﻔﺠﺮ  ،ﺳﺘﻌﻮد اﻟﺴﻴﺎدة…

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ :
*ﻗﺼﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮﺣﺶ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.
* اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﻘﺪم اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻳﻌﺮف اﻷﺟﻴﺎل ﺑﻤﺎﺿﻴﻬﻢ وﻟﻜﻨﻪ ل ﻳﺮﺳﺦ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪب اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺤﺬ اﻟﻬﻤﻢ
وﻳﻘﻮي اﻟﺤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
* اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻳﺠﺪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﻨﺺ ﻣﺘﺮﺟﻢ إل أﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ
ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﺤﺐ ..ﺳﻴﻌﻴﺶ اﻷﻃﻔﺎل  ..ﺳﻴﺸﺮق اﻟﻔﺠﺮ  ..ﺳﺘﻌﻮد اﻟﺴﻴﺎدة..
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ:

*ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﺤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻗﻮﻟﻪ :ﺳﻴﺮﺣﻞ اﻟﻮﺣﺶ ،ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﺷﺪﻳﺪة اﻹﻳﺤﺎء ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻋﺐ وﻣﻔﺰع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ.
*رواﻳﺔ ذاﻛﺮة اﻟﺠﺴﺪ ﻟﺤﻠﻢ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻤﻲ ﻫﻲ ذاﻛﺮة ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ واﻷﺣﺰان اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻳﺮوﻳﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮت

ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ ﻳﻮﺻﻴﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺎﺑﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﻌﺪ  ..وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﺑﻨﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺼﺔ
ﺣﺐ ﺟﺪﻳﺪة  ...وﺗﻨﺘﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.

*ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺑﻄﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﻌﻴﺶ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ وﻃﻨﻪ وزوﺟﺘﻪ  ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ إل ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻗﺪ
ﻇﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﻨﺎﺿﻞ ﺑﺸﻌﺮﻩ وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة ﺑﺄﻟﻤﻪ ووﺟﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻄﻞ رواﻳﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ_.

اﻟﻨﺸﺎط :ﻧﺼﻮص

ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﺎر ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ

اﻟﻘﺴﻢ : 3آ ل أ

*اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :
1.أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ  ،وأن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻋﻠﻤﻪ.
2.أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻨﺺ وأن ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس:

ﲤﻬﻴﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ /.ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءﺗﻪ/.اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ / .ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ وﺗﻔﺤﺺ اﺗﺴﺎﻗﻪ واﻧﺴﺠﺎﻣﻪ
ﺗﻤﻬﻴﺪ  :ﻗﺪ ﻳﻌﱪ ﻛﻞ ﻋﺮﰊ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ و ﻳﺒﺪع  ...ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻮا ﻣﺎﺳﺎ ﺎ ﺑﻌﻤﻖ .ﻓﻬﻞ
ﺗﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء أﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎة ﻓﻠﺴﻄﲔ؟
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ :ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻟﺪ ﻋﺎم  1941ﰲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮرة ﺑﻌﻜﺎ  .واﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ف ﻛﻔﺮ ﻳﺎﺳﲔ  .ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻮاﺋﺰ و أوﲰﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ و ﻋﺎﳌﻴﺔ  .ﺗﺮﲨﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ إل أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ .ﻣﻦ دواوﻳﻨﻪ  .ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ .
ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ ﺛﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ :ﻗﺮاءة ﳕﻮذﺟﻴﺔ ث ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ.
إﺛﺮاء اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻠﻐﻮي:
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﺠﻤﻲ :ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :اﳊﺼﺎر.اﻷﱂ .ﺳﻴﺪة اﻟﺒﻴﺖ.اﻟﻮاﻗﻔﻮن .اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ :ﺧﺎﻃﺮة ﻣﺬﻛﺮ ﺧﻮاﻃﺮ اﻟﺒﺎل
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ :ﻳﻌﻴﺶ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﻳﻄﺎق .وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﳒﺪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻞ و ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻗﻮﻟﻪ ..ﺟﻨﺮال ﻃﺮوادة دﺑﺎﺑﺔ _..اﻟﻮاﻗﻔﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﺒﺎت ﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮد و ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ إل ﺷﺮب اﻟﻘﻬﻮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .و إﱃ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ _ وﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻬﺎد  .اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻨﺎ  .ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ أﻧﻨﺎ ﺑﺸﺮ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ :ﺑﻢ ﻳﻮﺣﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺺ و ﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﻟﻪ ﺻﺪى داﺧﻞ اﻟﻨﺺ.؟ _ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل ..ﻧﻌﻢ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺻﺪى اﳚﺎﰊ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
 ﻫﻞ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻴﺰة أم ﻋﻴﺒﺎ وﺿﺢ ذﻟﻚ ﻣﻊ إﺑﺪاء رأﻳﻚ؟ اﻋﺘﱪ اﻷﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻴﺰة ﻻن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ذﻟﻚ _ﻟﻤﺎذا وﻇﻒاﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺺ ادم ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻞ؟ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺺ ادم ﻟﻠﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ _ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺮﻣﻮز اﻷﺧﺮى آﻟﺘﻲ
وﻇﻔﻬﺎ  .و ﻣﺎ دﻟﻠﺘﻬﺎ؟ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ :اﻟﺴﺠﻨﺎء رﻣﺰ ﻟﻠﺨﻀﻮع .اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن رﻣﺰ ﻟﻠﻌﺠﺰ .اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻣﺰ ﻟﻠﻜﺮم اﻟﻌﺮب اﻷﺻﻴﻞ _.ﻳﺒﺪو
اﻟﺸﺎﻋﺮ – رﻏﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺼﻌﺐ – ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺴﻠﻢ و دﻋﺎﺗﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ أﻣﺘﻔﺎﺋﻞ أم ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﻮح اﻟﻌﺪو إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻢ؟ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺣﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻢ .اﻟﺴﺎدس و ﻫﻮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﲝﺪوث ذﻟﻚ _اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ .ﻧﻠﻌﺐ
اﻟﻨﺮد ﻧﺘﺼﻔﺢ أﺧﺒﺎر اﻟﺮاﺋﺪ ...ﻣﺎ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ؟ ﻳﻬﺪف اﻟﺸﺎﻋﺮ إل ﻛﺸﻒ ﻋﻴﻮب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و إل ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ:ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻧﻌﺖ ﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﶈﺘﻞ .أ ﻢ أﻋﺪاء ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﲏ..وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ و ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ

ذﻟﻚ.ﻗﻮﻟﻪ ( ﻧﺮب اﻷﻣﻞ ،ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻟﻔﺠﺮ ،اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺜﻞ ورد اﻟﺼﺒﺎح  ،ﺟﺎءﱐ اﻷﻣﺲ...ﻫﺬا وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد أﺣﻮال اﻟﻨﺎس ووﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻤﻦ
اﻟﺴﺮد ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ( ﻧﻠﻌﺐ  .ﻧﺘﺼﻔﺢ ﻧﻘﺮا) وﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﺑﻴﺎﻧﺎ ﻷوﺻﺎﻓﻪ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ :أن ل ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻴﺪة اﻟﺒﻴﺖ
ﺣﺒﻞ اﻟﻐﺴﻴﻞ...
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﻌﻮت و اﻷﺣﻮال و اﳉﻤﻞ اﻻﲰﻴﺔ و اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ..
ﺗﻔﺤﺺ اﻻﺗﺴﺎق واﻻﻧﺴﺠﺎم :اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﲑ ﳓﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ اﳉﻤﻌﻲ و اﳌﺼﲑ اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ﺟﻠﺪﺗﻪ
وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺺ وﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺮوادة وﻫﻮﻣﲑوس  ..ورﺑﻂ ذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل :ﻟﻘﺪ ﺟﺴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﺼﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ أو ﻋﺒﺎرة وﻇﻔﻬﺎ  .أﻋﺪاؤﻧﺎ ﻳﺴﻬﺮون
و أﻋﺪاؤﻧﺎ ﻳﺸﻌﻠﻮن ﻟﻨﺎ اﻟﻨﻮر  .و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﺑﺮز ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺰوﻋﻪ إل اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ ﰲ ﻋﺪل و ﻣﺴﺎواة ﻟﻜﻨﻪ
ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﻮر ﺑﻌﻤﻖ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺸﺎرع  .ادﺧﻠﻮا و اﺷﺮﺑﻮا ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .و
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮأة ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ  .أن ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻴﺪة اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺒﻞ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺻﺒﺎﺣﺎ  .ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﺷﺒﻪ اﻷزﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺮﻳﺒﺔ إل اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻓﻤﺴﺤﺔ
اﳊﺰن و اﻷﺳﻰ ﺑﺎدﻳﺔ ﰲ ﺟﻞ ﻋﺒﺎراﺗﻪ  .ﲟﺎذا ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻲ  ...ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ آﻟﻒ ﻋﺎم.

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ

اﻟﻨﺸﺎط :ﺑﻼﻏﺔ


اﻟﻘﺴﻢ  3آ ل أ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ  :اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوزان اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ

اﻟﻬﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺘﻘﺎرب وﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ
*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس1 :ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ
 2ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ

3اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺮﺟﺰ
 4ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﻤﻬﻴﺪ :ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أن ﺑﺤﺮ اﻟﺮﺟﺰ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﺒﺤﻮر إﻟﻰ اﻟﻨﺜﺮ .وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻰ وزﻧﻪ وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ؟
اﻷﻣﺜﻠﺔ :ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺑﻼد ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻟﻔﺠﺮ /0/0//0/0//0/0//ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓـ ـ
 0/0///0//0/0/ﻋﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮﻟﻦ

ذﻛﺎء
ﺻﺮﻧﺎ أﻗﻞ ً
ﻷﻧﺎ ﻧﺤﻤﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻨﺼﺮ /0/0//0/0///0//0/0//ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓـ
ﻻ ﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﻨﺎ اﻟﻤﺘﻠﻠﺊ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ//0//0/0///0///0//0/0//0/0/ﻋﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮل ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮل ﻓـ
اﻛﺘﺸﺎف أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ:
اﻷﺑﻴﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ) ﻓﻌﻮﻟﻦ( وﻫﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮدي وﻣﻔﺘﺎﺣﻪ:

ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ  //ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮل

واﻟﻤﻼﺣﻆ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺗﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت وﻗﺪ وردت ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻣﺰاﺣﻔﺔ ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ

ﻳﻠﻲ:

ﻓﻌﻮﻟﻦ ______ ﻓﻌﻮل ﺑﺤﺬف اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺴﺎﻛﻦ وﻫﻮ زﺣﺎف
ﻓﻌﻮﻟﻦ ______ ﻓﻌﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﻨﺸﺎط :ﻧﺼﻮص

اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ

ل

*اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:

1.أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻷدب وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة

 2.أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻤﻠﺘﺰم.
*ﺧﻄﻮات اﻟﺪرس..................................................................................................... :
*.1ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ.
*.2ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ وﻗﺮاءﺗﻪ.

*.3اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
*.4ﺧﻼﺻﺔ.

ﺗﻤﻬﻴﺪ  :ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ أدب اﻻﻟﺘﺰام؟ ﻫﻞ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺾ دﻋﺎﺗﻪ؟

اﻟﻘﺴﻢ : 3آ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ:.
د .ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ اﻟﺪب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب :ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص اﻻﺳﺪي  -أﺧﺒﺎرﻩ وأﺷﻌﺎرﻩ .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﺘﻈﺮف ﻟﻼﺑﺸﻴﻬﻲ )ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ(
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ ﺛﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ :ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ.
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ:
ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷدﻳﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻳﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﻮم واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻲ ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻞ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻓﻴﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻳﺮﺳﻢ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻸﺟﻴﺎل ،وأن ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.

وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻟﻸدب اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن .وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻷدب ﺗﺮﻓﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ  ،ﺑﻞ

ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ:

اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻤﺘﻊ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن واﻻﻟﺘﺰام ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻌﺒﺮ اﻷدﻳﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﻮﻣﻪ ﺑﺼﺪق وﻟﻜﻦ ﻫﺪا ل ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻷدﻳﺐ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﻣﻔﻮﻫﺎ ﻫﻤﻪ

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻷدﻳﺐ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أن اﻷدب ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻜﺎدﺣﺔ) اﻟﺒﺮوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ( ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ.

ﺧﻼﺻﺔ :ﻣﻦ ﻫﻮ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎ اﻟﺸﻌﻮب؟
ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻮن اﻷدﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك؟

اﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ

ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ:

اﻟﺴﻤﺎء رﺻﺎﺻﻴﺔ .اﻟﺴﻤﺎء  :ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  ،رﺻﺎﺻﻴﺔ  :ﻣﺴﻨﺪ.
ﻳﺘﺬﻛﺮ آدم  .آدم :ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  ،ﻳﺘﺬﻛﺮ  :ﻣﺴﻨﺪ.

ـ ـ ﻣﺎ اﻟﺬي أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪإ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ؟ ـ اﻟﺨﺒﺮ.
ـ ـ ﻣﺎ اﻟﺬي أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟ ـ اﻟﻔﻌﻞ
ـ ـ اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﺣﺪد وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ.
روﻳﺪك ﻻ ﻳﺨﺪﻋﻨﻚ اﻟﺒﻴﻊ  .روﻳﺪك  :اﺳﻢ ﻓﻌﻞ .

أﻗﺎﺋﻢ أﻧﺖ ﺑﻮاﺟﺒﻚ ؟ ﻗﺎﺋﻢ  :ﻣﺒﺘﺪأ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﻩ.

ﺻﺎر اﻟﺠﻮ ﻣﻌﺘﺪﻻ  .ﻣﻌﺘﺪﻻ  :ﺧﺒﺮ ﺻﺎر .
إ ّن اﻟﺼﺪق ﻓﻀﻴﻠﺔ  .ﻓﻀﻴﻠﺔ  :ﺧﺒﺮإ ّن.

وﺟﺪت اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺳﻬﻼ  .ﺳﻬﻼ  :ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎن.

أﻋﻠﻤﺖ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺤﻘﻘﺎ  .ﻣﺤﻘﻘﺎ  :ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ.

إﺣﺴﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  .إﺣﺴﺎﻧﺎ  :ﻣﺼﺪر ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ.

 1ـ اﻟﻤﺴﻨﺪ  :ﻫﻮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ أو اﻟﻤﺨﺒﺮﺑﻪ  ،أو ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ  .وﻫﻮ:
ا ـ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم.

ب ـ اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ

ﺟـ ـ ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ.
د ـ ﻣﺎ أﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ  ) :ﺧﺒﺮ ﻛﺎن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  ،ﺧﺒﺮ إ ّن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  ،اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻦ  ،اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ) .
ﻫـ ـ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ.

ـ ـ اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﺣﺪد وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ.
اﻧﺘﺼﺮ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن  .اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن  :ﻓﺎﻋﻞ.

أﻧﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻚ  .ﺧﻠﻘﻚ  :ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ.

ﻣﺎ ﻣﺮﻓﻮض ﻃﻠﺒﻚ .ﻃﻠﺒﻚ  :ﻓﺎﻋﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل .

ﻳﻜﺮم اﻟﻤﺘﻔﻮق  .اﻟﻤﺘﻔﻮق  :ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ.
ّ

ﻇﻞ.
ﻇﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺠﺘﻬﺪا  .اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  :اﺳﻢ ّ
ّ
ﻟﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ  .اﻟﻔﻬﻢ  :اﺳﻢ ﻟﻌﻞ.
ّ

ﻇﻨﻨﺖ اﻷب ﻣﺴﺎﻓﺮا  .اﻷب  :ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أول.

أﻧﺒﺄت اﻟﻜﺴﻮل اﻹﻫﻤﺎل ﺿﺎرا  .اﻹﻫﻤﺎل  :ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺛﺎن.

 2ـ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ  ،أو ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻼم و ﻫﻮ :
ا ـ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ) اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت)
ب ـ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ .

ﺟـ ـ اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺧﺒﺮ.
د ـ ﻣﺎ أﺻﻠﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ) :اﺳﻢ ﻛﺎن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  ،اﺳﻢ إ ّن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  ،اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻷول ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻦ  ،اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ).
ﻣﺎزاد ﻋﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺪ.

واﻟﻘﻴﻮد ﻫﻲ  :أدوات اﻟﺸﺮط  ،أدوات اﻟﻨﻔﻲ  ،ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ  ،اﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ  ،اﻟﺤﺎل  ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،اﻟﻨﻌﺖ  ،اﻟﺒﺪل  ،اﻟﻌﻄﻒ  ،اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.
اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ " ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺼﺎر " ﺧﻤﺲ ﺟﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ.

الوحــــــــــــــــــــــدة 06 :
المــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا

الموضوع :

اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎوﻳﺔ

المستوى :السنة الثالثة

النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام  :التعرف على قيم الثورة الجزائرية
الھدف الخــاص  :الوقوف على القضايا الفنية في الشعر الحر
التعرف على أحكام التمييز والحال وما بينھما من فروق و الفضلة وإعرابھا
سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
الكفـاءة
المراحل
المقيسة

المضــــامين

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

ولد الشاعر باوية في المغير سنة  1930درس الطب بعد االستقالل وتحصل على
الشھادة في بلغراد وشھادة االختصاص من الجزائر سنة  ، 1979اھتم بالشعر فقرضه
وكان متميزا من أوائل الجزائريين الذين كتبوا القصيدة الحرة.
من دواوينه أغنيات نضالية الذي تغنى فيه بالقضايا الوطنية والقومية منھا قضية
الثورة الجزائرية التي يعالجھا في ھذا النص

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

في معاني األلفاظ..........:
في الحقل المعجمي :الحقل المعجمي الذي ينتمي إلى حقل القيم:
القيم اإلنسانية :السالم الحب  ،الحياة االبتسام ،الشوق ،اإلنسان
القيم التاريخية :وحدنا المصير التاريخ  ،بطوالت شھيد  ،أنا حدث ثر ،الطواغيت ُ
الثورة
في الحقل الداللي:
الحقل الداللي
البكر :أول مولود ألبويه  ،أو أول كل شيء
/
العذراء
بكر
األبكار :ج
ِ
البكور:االستعجال في االستيقاظ باكرا  /ال َب َكر :التعجيل واإلسراع
 يوجه الشاعر القصيدة إلى كل مسكون بالثورة الجزائرية والقضية العربية بصفةعامة في موقف تاريخي لما أعلنت تجربة الوحدة المصرية السورية في قمة تأجج
الثورة الجزائرية وكانت تحقق أكبر االنتصارات الداخلية والخارجية سنة  1958مما
كان يثير اعتزاز كل الشعوب العربية.
 فالشاعر يفتخر بما يحققه العرب آنذاك -في زمن االنتصارات -على األعداء وخاصةالوحدة المصرية السورية التي كانت أمنية الشعوب العربية في تحقيق الوحدة العربية
بعد طرد المستعمر الغربي منھا فرمز للعربي المنتصر بقيمه اإلنسانية باإلنسان الكبير
وھي البنية الداللية التي يحملھا العنوان
 النص)شعر حر( من الشعر السياسي التحرري ألنه يتغنى بقضايا سياسية جمع فيهبين اإلشادة ببطوالت الشعب الجزائري والوحدة العربية اللتين كانتا الشغل الشاغل في
زمن نظم القصيدة .
 فضاء النص ينطلق من حقائق واقعية كأحداث الثورة والوحدة  :وحدنا المصير منخطى طفل يحمل المدفع في أرض الجزائر ،بطوالت شھيد.
كما ينطلق من قاموس الشاعر في الخيال مثل االستعارات والرموز التي يوظفھا في
التعبير وھي أغلب النص

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

التحليل

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

 معجم الشاعر عكس طبيعة الثورة الجزائرية التي استلھمت القيم اإلنسانية فيمواجھة المستعمر من حب وتسامح وعدالة والتفاؤل بغد مشرق  ،ألنھا ليست ثورة
خبز فحسب وإنما الطموح السترجاع كرامة اإلنسان  -ولھذا ليس من الصدفة أن يمثل
الشاعر ويستلھم ھذه المبادئ في النص فيجمع بين قيم السلم والحرب .
 -ففي رأيه أن الثورة علمته قيما سامية جميلة أصبح بفضلھا كغيره ممن تعلم منھا

الطريقة
والوسيلة

إلقائيـــــــــــة

إلقائيــــــــــــة

حواريـــــــــة

حواريــــــــــة

التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد

التقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

إنسانا كبيرا.
 اللغة أدت وظيفة جمالية كبيرة بانزياحاتھا ورموزھا ،وھو خروج جميل عنالمألوف في التعبير عن األفكار إلثارة الذھن والمتلقي.
 كما أن لغة النص سايرت مضمونه المتحدث عن الثورة بما الزمھا من حدة فيالفعل فكانت لغة النص مزدوجة بين اللين والقوة حسب سياق الفكرة.
 كما اعتمد النص على التكرار لإللحاح على فكرة معينة في مواقف كثيرة مثل)قال شعبي  ،يا جراحي  ،أوقفي التاريخ ،إنسان كبير( وھذه المعطيات المتكررة
ھي الرسائل التي يحملھا الشاعر بإلحاح إلى القارئ المتلقي.
أحدد بنــــاء
 في النص صور كثيرة تعكس طابع الحرب :مثل في دمي كنز السنابل  ،منالنــــــــــص
ضلوعي من دمي عبر الجزائر  ،طفل يحمل المدفع (
 الرموز الواردة في النص تحيل إلى ثالثة فضاءات* فضاء المستعمر :أساطيل عتيقة ،أصنام غبية... ،
* فضاء الثورة :قلب بركان ثورة بكر حزمة
مصلوبة...
* فضاء المستقبل واالستقالل :صوت المناجل ،شوقا إلى قبلة طفلي
وزغاريد ..
 وردت في النص أفعال األمر وھي ذات داللة نفسية تتمثل في انفعال الشاعر معاألحداث)بطوالت الثورة( وافتخاره بھا .
أتفحـــــــص
االتســــــاق
 ولھذا فالنص ممزوج بين النمط االنفعالي)الجملة اإلنشائية المتكررة( والنمط السرديواالنسجــام في سرد األحداث ألن النص أشبه بقصة رمزية ) مر بك خصائصھما(
للطبيعة حضور متنوع قوي وربما ھو انعكاس لتأثر الشاعر بطبيعة وطنه المتنوعة
تركيـــب
بين الشمس السخية ،الربى ،الزھر ،ھنا بحر وأمطار..
فقـــــــــرات
 لغة الشعر في العادة تتراوح بين اللغة الجاھزة وھي التقليد في التعابير السابقة وبينالنــــــــــص
التجديد في التجربة الشعرية بخلق صور جديدة من التراكيب والتعابير وھو دأب
الشاعر في ھذا النص الذي أنشأ فيه معجما جديدا من التعابير غير المألوفة.
عد إلى الكتاب.......
أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

حواريــــــــــة

حواريــــــــــة

أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺤﺎل
قواعــــد
اللغــــــة

أستثمـــــــــر
موارد النص
وأوظفـــــــھا

تمھيد:
 عرفت فيما سبق الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب  ،فماھي ؟عد إلى النص و اقرأ قول الشاعر:
 - 1يزرع الكونَ سالما وابتساما و بطوالت شھيد.
 - 2ينحني شوقا إلى صوت المناجل.
 تعلمت أنّ التمييز نوعان :تمييز مفرد وتمييز نسبة ،وأنّ أحكام التمييز إ ّما النصب وإ ّماالجر وإ ّما الرفع على البدلية
 كما تعلمت أنّ صاحب الحال ال يكون إالّ فاعال أو مفعوال به أو مجرورا ،وأنّ يكونمعرفة
الحال
وتتعدد
بالنكرة،
لت
و
أ
معرفة
وردت
وإذا
نكرة،
تكون
فاألصل
الحال
 أ ّماأنْ
ّ
حواريـــــــــة
وصاحبھا واحد .
 وأنّ الحال تأتي على أشكال مختلفة مفردة ،جملة ،وشبه جملةأكتشف أحكام القاعدة :
 *1ما ھي المواضع التي ينصب فيھا التمييز وجوبا ؟
* ينصب وجوبا إذا كان المميز ملحوظا أي تمييز جملة ،ومنقوال عن فاعل أو مفعول به
أو مبتدأ ،مثل -:انفجر ضاحكا  -طبت ْم ُمقاما - .أنا أكثر منك علما
 *2ما ھو حكم تمييز " كم " االستفھامية و" كم " الخبرية و" كأيّن " و " كذا " ؟
* حكم تمييز " كم " االستفھامية مفردا منصوبا ،مثل :كم قصةً طالعْتَ ؟
 وحكم تمييز " كأيّنْ " الخبرية مفردا مجرورا ہ" من" ،مثل :كأيّنْ من رجل أصيببنكسة ؟
 وحكم " كم " الخبرية مجرورا باإلضافة ،مثل :كم مھندس تخ ّرج من المعھد ؟ -وحكم " كذا " مفردا منصوبا على التمييز ،مثل :أكلنا كذا رغيفا .

عروض

 *3ما ھو عامل التمييز في المفرد وفي الجملة؟
* عامل النصب في تمييز المفرد ھو االسم المبھم ال ُم َميﱠزُ ،مثل :اشتريت عشرينَ كتابا ً .
* وعامل التمييز في الجملة ھو ما فيھا من فعل أو شبھه ،مثل :طاب المجتھد نفسا ً.
 *4ما ھي الحاالت التي يجب فيھا تأخير الحال؟
* تتأخرا لحال عن عاملھا وجوبا ً :
 -1أنْ يكون العامل فيھا جامدا ،مثل " :بئس العالم مغرورا ".
 -2أنْ يكون اسم فعل ،مثل " :ھل ﱠم مسرعا ".
 -3أنْ يكون اسم تفضيل ،مثل " :عال ُء أفض ُل صامتا ً
 *5الحال لھا عامالن :لفظي أو معنوي ،وضح ذلك بأمثلة.
الشمس
* العامل األول " اللفظي "  :ما تقدم عليھا من فعل ،أو شبھه ،مثل - :طلعت
ُ
صافية ً - .ما مساف ٌر خلي ٌل ماشيا ً .
* العامل الثاني " المعنوي ":
مثل -1 :اسم الفعل ،مثل :ص ْه ساكتا ً.
 -2اسم اإلشارة ،مثل :ھذا خال ٌد مقبالً .
 *6متى تتقدم الحال على صاحبھا ؟
الطالب.
* تتقدم الحال على صاحبھا جوازا بشروط ،مثل :وصل متأخرا
ُ
 إذا حصرت فيه ،مثل :ما ذھبت إالّ غاضبا .ّ
ً
 أو كان صاحبھا محصوراً ،مثل :لم يع ْد مريضا إال ھ َو . أو كان مضافا إليه ،مثل :أزعجني صوتُ أخي َك ثائراً . *7متى يجب حذف عامل الحال ؟
* يحذف عامل الحال ،وذلك على قسمين :جائز و واجب .
أي :تساف ُر راشداً .
 -1فالجائز ،كقولك لقاصد السفر " :راشداً "ْ ،
أي :أعرفك
 -2والواجب :أنْ تكون مؤ ِكدة لمضمون الجملة ،مثل :أنت أخي مواسياْ .
مواسيا .
 *8ماھي الجوانب التي يتفق فيھا الحال والتمييز؟ وماھي الجوانب التي يفترقان فيھا ؟
* جوانب االتفاق ،ھي :أنْ يكونا نكرتين فضلتين منصوبتين مزيلتين للغموض  .مثل-
  اشتعل الرأس شيبا ً حضرالطالب فرحا ً .مريم 1 /* جوانب االختالف ،في أمور ،منھا:
 يكون التمييز مفردا  ،وتكون الحال مفردة وجملة وشبه جملة . التمييز مبيّن للذات أو النسبة . التمييز جامدا  ،والحال مشتقة . تمييزالمفرد ال يتقدم على صاحبھا  ،وتتقدم الحال على صاحبھا. التمييز ال يكون مؤكدا لعامله،والحال قد تكون مؤكدة ،مثل :تبسم ضاحكا .
أبني أحكام القاعدة :
 تسجل أحكام القاعدة الموجودة في الكتابالمدرسي س  3ع ت ،ص  117في دفتر الدرس .
اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ
 -1اﻟﺮﻣﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ :ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ.

2-ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ :ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ،ﻓﻌﻼﺗﻦ وﻳﺒﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوﺿﻴﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ

أكتشفُ
أستنتج
ُ

)ﻓﺎﻋﻼت( ﺑﺤﺬف اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻷﻧﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ،

 3ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﺮى اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل:ﻓﺎﻋﻼت أو ﻓﻌﻼت ﺑﺤﺬف اﻷﺧﻴﺮ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺴﺎﻛﻦ،-ﻓﺎﻋﻠﻦ أو ﻓﻌﻠﻦ ﺑﺤﺬف اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺧﻴﺮ.

4-أﻣﺜﻠﺔ:أ( ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ))أﺣﺰان اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ(( ﻧﻮرد ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت:

اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺪح ﻻ ﺗﺤﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮت ﻓﺮا َﺷﻪ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ

اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
وﺑﺄﺣﺰان
ْ

ﻳﺘﻮﻫﺞ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
أو ﺷﺮاع
ْ

ﺗﺤﺖ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ٍ
ﺻﻴﻒ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ
أو ﻏﺮاﻣﻴﺎت ﻣﺠﻨﻮن ٍ
ﺑﻄﻴﻒ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
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اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺪح ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓﻌـ
ﺗﻌﺮى ــﻼﺗﻦ

ﺗﺘﻤﺰق ﻓﻌﻼﺗﻦ
اﻟﺰﺣﺎف  :ﻫﻮ ﻛ ﱠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﺛﻮاﻧﻲ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻓﻲ ) ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ( ﻓﺘﺼﺒﺢ ) ﻣ ْﺘﻔﺎﻋﻠﻦ (
ِ
وﺣﺬﻓﻪ ﻓﺘﺼﻴﺮ ) ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ (  ,وﻫﻜﺬا .
وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ) ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ) ,
ٍ
ِ
ﺣﻜﻢ اﻟﺰﺣﺎف  :أﻧﻪُ إذا ﻋﺮض ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء ﻻ ﻳﻠﺰم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة.
اﻟـﻌـﻠّـﺔ  :وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب واﻷوﺗﺎد  ,وﻣﺜﺎﻟﻪُ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺤﺬف اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻌﻮ)ﻟﻦ( ﻓﺘﺼﻴﺮ )

ﻓﻌﻞ  ) ,وﻣﺜﺎﻟﻪُ ﻓﻲ اﻷوﺗﺎد ﻛﺰﻳﺎدة ﺳﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﺪ ﻓﻲ ) ﻓﺎﻋﻠﻦ ( ﻓﺘﺼﻴﺮ ) ﻓﺎﻋﻠﺘﻦ
ﻓﻌﻮ ( وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ) ْ
( وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ) ﻓﺎﻋﻼ ْن ( وﻫﻜﺬا.

ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻠﻞ  :أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض ) آﺧﺮ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ( واﻟﻀﺮب ) آﺧﺮ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ( وأﻧّﻬﺎ
إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻟﺰﻣﺖ  ,ﻓﻼ ﻳﺒﺎح ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة.

الموضوع  :ﺟﻤﻴﻠ ـ ـ ـ ــﺔ  /ﺷﻔﻴﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .1:أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻄﻼت اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وأن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻐﻨﻮا ﺑﻬﺎ.
الكفـاءة
المقيسة

 . 2أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ وأن ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل
المضــــامين

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الطريقة
والوسيلة

ﺗﻤﻬﻴﺪ  :ﻟﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺜﻮار ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻠﺖ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺮاء .ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺛﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻋﻦ أﺑﻄﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ  :ولد الشاعر العراقي شفيق الكمالي سنة  1929م في البوكمال  ،البلدة
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القريبة من الحدود السورية والمجاورة لنھر الفرات  ،حصل على الماجستير في األدب العربي من
جامعة القاھرة  ،عين وزيرا للشباب ثم وزيرا لإلعالم ،فسفيرا للعراق في إسبانيا  ،له عدة دواوين
منھا " رحيل األمطار " و " تنھدات األمير العربي " وھو صاحب النشيد الوطني العراقي  ،قبل
أن يستبدل  ،زج به في السجن لمعارضته نظام الحكم  ،ومات تحت تأثير الصدمة  1984م

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ  .:ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻧﺬﻛﺮ :اﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ،اﻟﺴﻴﺎط ،اﻟﺠﻼد....
ِ ٍ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ :ﻓُـﺘُﻮر) :ﻣﺺ .ﻓَـﺘَـﺮ(".1 .ﻓُـﺘُﻮر اﻟ ِ
ﺎﺟ ٍﺔ إِﻟَﻰ
ْﺤ َﺮَﻛﺔ" ُ :ﺳ ُﻜﻮﻧُـ َﻬﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ﺣﺪﱠة _.ﻓَـ ْﺘـ َﺮةٌ  :ﺑِ َﺤ َ
ُ َ
ٌ
َ
ﻓَـ ْﺘـﺮِة راﺣ ٍﺔ" :اﻟْﻤ ﱠﺪةُ اﻟْ َﻔ ِ
ِ
ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟ ُﻔﺘﺎر ﻣﻦ
ة؛
ﻮ
ﺸ
اﻟﻨ
اﺑﺘﺪاء
:
ـ.
ﺼ
ﻣ
:
ﺎر
ﺘ
ﻔ
اﻟ
_
.
ْﺖ
ﻗ
ْﻮ
ﻟ
ا
،
ﻦ
ﻴ
ـ
ﻨ
ﻣ
ز
ﻦ
ﻴ
ـ
ﺑ
ﺔ
ﺎﺻﻠَ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ
َ َْ َ
َ ََ
َُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻓﺘﺤﺖ َ◌ﻫﻤﺎ؛ ﻗﺎس
ﺴﺒﱠﺎﺑﺔ إذا
اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟﻔ ْﺘﺮ ج
اﻟﻜﺄس اﻷوﻟﻰ _ اﻟﻔ ْﺘـ ُﺮ  :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف اﻹﺑﻬﺎم وﻃﺮف اﻟ ﱠ
َ
َ
ﺎر.
أَﻓْـﺘَ ٌ

ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮﺣﻴﺮد ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻟﺪت ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻋﺎم 1935اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻋﺎم  1957وأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﺎم
1957م،وﺗﺤﺪد ﻳﻮم  7ﻣﺎرس 1958م ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ

ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ اﻻزور اﻻﺳﺪي :ﺷﺎﻋﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺷﺠﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﺎ ،وﺗﺸﺒﻪ ﺑﺨﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ

ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ.وﻫﻲ أﺧﺖ ﺿﺮار ﺑﻦ اﻻزور.ﻟﻬﺎ أﺧﺒﺎر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎم.وﻓﻲ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺟﺰاﻟﺔ وﻓﺨﺮ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ
أواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن
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الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

أكتشــــــــف
معطيـــــــات
النــــــــــص

_ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻜﻞ ﻗﻮل ) ﻧﺺ( ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ )ﻣﺮﺳﻞ (،و )ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ (  ،و)رﺳﺎﻟﺔ

= ﻧﺺ (  ،و )ﺳﻴﺎق ( ﻫﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺬي ﻳُﺤﺎل إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ إدراك ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،و ) ﺷﻔﺮة (
وﻫﻲ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ  ،و ) وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ( ) اﻟﻠﻐﺔ
ﺳﻴﺎق _ رﺳﺎﻟﺔ

ﻏﺎﻟﺒﺎ(

حواريـــــــــة

ﻣﺮﺳﻞ ) اﻟﺸﺎﻋﺮ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ) اﻟﻘﺎرئ(

ﺷﻔﺮة _ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ) ﻛﻞ اﻟﺜﻮار(

واﻟﻤﻔﺘﺮض )اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر(  .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  .ﻫﻲ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻄﻠﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺘﻨﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺬﻛﺎر ﺑﻄﻮﻻت ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ اﻷزور  .وأﻣﺎ ﺷﻔﺮة اﻟﻨﺺ
ﻓﻬﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﺤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.ﻫﺬا وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء
اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺜﻮرة ﻣﺜﻞ :اﻟﺼﻤﻮد ..اﻟﺴﺠﺎن  .وﻓﻀﺎء ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ﻣﺜﻞ) :ﺣﻀﺎرة اﻟﻤﺸﻌﻞ( رﻣﺰ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﻗﺪ ﺗﺼﻮر

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺳﺠﻴﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل وﻫﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻦ
اﻷزور
-

زﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ زﻣﻦ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ  ،واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﺠﻦ

-اﻟﻘﺎرئ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺬي ﺗﺼﻮرﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻧﺴﺎن

اﻟﻤﺴﻠﻢ

 -ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻣﺠﺎﻫﺪة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،

ﻳﺨﺎﻓﻬﺎ اﻟﺴﺠﺎن ﺑﻔﻀﻞ ﺻﻤﻮدﻫﺎ :ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ اﻟﺴﺠﺎن ﻳﺨﻴﻔﻪ إﺻﺮار ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل
ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﻠﺒﻮءة اﻟﺠﺮﻳﺤﺔ...

-أﺟﺮى اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﻟﺔ وﺟﻤﻴﻠﺔ  ،ﻓﺨﻮﻟﺔ ﺧﻠﺼﺖ أﺧﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺳﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل

-دﻻﻟﺔ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺨﻮﻟﺔ  ،ﻫﻮ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎرﻛﺖ أﺧﺎﻫﺎ ﻓﻲ

اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﺎرك وﺗﺼﻨﻊ اﻟﻤﻌﺠﺰات

-اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل

اﻷوﻃﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ.

-ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻄﻮﻻت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ  ،و اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﺑﺚ اﻟﺤﻤﺎس

ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،وﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ

التحليل

أناقــــــــــش
معطيـــــــات
النــــــــــص

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر

وﻳﻌﺰف ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﺤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ :ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ

ﻗﻠﺐ اﻟﺜﺮى اﻷﺣﻤﺮ /.ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺳﺠﻴﻨﺔ ../وﻟﻌﻞ ﺷﻔﻴﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ وﺣﺪﻩ ﻣﻦ أﻋﺠﺒﺘﻪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻞ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ  ،وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺄﺛﺮ

اﻟﻘﺎرئ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﻮرﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ

وﺗﻐﻨﻰ ﺑﺄﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ وﻗﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﺔ وراﺋﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﺳﺠﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ وأﺧﺬت ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﻴﺮا .
ﻣﻮﻗﻒ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ  ،ﻷﻧﻬﻢ رأوا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﻌﺮب واﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻐﺮﺑﻲ "  .اﻟﺴﻴﺎب"

اﻷدب أرﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ أﺳﺮارﻫﺎ  ،وﻳﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎاﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
.

حواريــــــــــة

ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزن واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻤﺜﻼ

لتركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد

أحدد بنــــاء
النــــــــــص

التقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

أتفحـــــــص
االتســــــاق
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﻬﺎ وﺻﻤﻮدﻫﺎ.
في
واالنسجــام
*اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ :ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ  :اﻟﻔﺎء اﻟﻮاو ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ  :ﻓﻲ
تركيـــب
ﻋﻦ اﻟﻼم اﻟﺒﺎء اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل  :اﻟﺬي ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺎ وﻣﺘﺴﻘﺎ
فقـــــــــرات
النــــــــــص
* ﻳﺪل ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﺔ ﺣﻀﺎرة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ

ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ اﻷزور .ﻣﺤﺎوﻻ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮوح روح اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ  ،وﻓﻲ

ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل :ﻣﺎ أروع اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻠﺔ.
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ:

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻣﺰ " ﺧﻮﻟﺔ " ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ  :اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  ،اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮرة

 ،ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎن اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﺘﻞ وﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﺰاﺋﻔﺔ  ،إذن ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺮح واﻟﻬﺪف واﻟﻤﺼﻴﺮ

ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪي " ﺟﻤﻴﻠﺔ " ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ:
ﺗﻔﺘﺮ ﻓﻮق ﺛﻐﺮﻫﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺮب اﻟﺴﻴﺎط ﻣﻦ دﻣﻲ ﻟﻴﺮﺗﻮي اﻟﺠﻼد ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ب " ﻟﻦ " ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ

اﻟﻨﺺ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و "ﻟﻤﺎ" دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،أي إن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﻦ ﻳﺰول.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺰﻣﻦ :ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ اﻷزور ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻴﻠﺔ

ﺑﻮﺣﻴﺮد ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أﻫﺪاف ﺟﻤﻴﻠﺔ

 -اﻟﻔﺎرس اﻷﺳﻤﺮ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﺪ اﻷﺳﻤﺮ ﻟﺨﻮﻟﺔ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﻫﻮ أن ﺧﻮﻟﺔ ﻗﺪ

ﺟﺎﻫﺪت ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﺿﺪ اﻟﺮوم وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺠﺎﻫﺪ اﻵن ﺿﺪ اﻟﺮوم اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﻠﻮا اﻟﺠﺰاﺋﺮ

 -اﻟﺴﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﻬﺰاﻣﻪ ﻷن ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ  :ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ اﻟﺴﺠﺎن  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻷن

ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﺻﺒﺢ ﻳﺤﺎرب اﻟﻌﺪو :زﻳﺘﻮﻧﻨﺎ ﺑﻨﺎدق وﻧﺨﻠﻬﺎ رﻣﺎح وﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺻﺨﺮة ﺳﻨﺎن
-اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻠﺔ " ﺟﻤﻴﻠﺔ " ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﺮﻫﺎن

-اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ  :اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ أن ﻧﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ:ﺟﻤﺎد /إﻧﺴﺎن  /ﻣﻜﺎن...إﻟﺦ و ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻒ رؤﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺺ أو ﺷﻲء أو

ﻣﻜﺎن...ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻤﻮﺿﻌﺔ داﺧﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ( ﻓﻀﺎء ﻣﺎ )و ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ
*اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮ اﻟﻤﻜﺎن ( اﻟﺴﺠﻦ ) وإرﻏﺎم اﻟﺰﻣﺎن ( ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ)ﻫﻲ  :اﻟﺼﻤﻮد ﻳﻬﺎﺑﻬﺎ

اﻟﺴﺠﺎن ﻳﺨﻴﻔﻪ إﺻﺮار ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﻠﺒﻮءة اﻟﺠﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﺸﺮب اﻟﺴﻴﺎط ﻣﻦ دﻣﻲ ﻟﻴﺮﺗﻮي اﻟﺠﻼد..
ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻜﺒﺮﻳﺎء وﺻﻤﻮد ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

* ﻋﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :ﺣﻀﺎرة اﻟﻘﺮﺻﺎن ﺣﻀﺎرة اﻟﺨﻨﺠﺮ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :ﺣﻀﺎرﺗﻲ ﺣﻀﺎرة اﻟﻤﺸﻌﻞ

*رأﻳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ

اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺒﺎدﻩ.

*ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ( ﻟﺘﺸﺮب اﻟﺴﻴﺎط ﻣﻦ دﻣﻲ ،ﻟﻴﺮﺗﻮي اﻟﺠﻼد ) ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺑﻂ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮب ﻫﻮ

ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ارﺗﻮى  ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺆدي ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﺪي ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻵﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺴﺠﺎن.

*ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﻄﻠﺔ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺴﻼﻣﻬﺎ واﻧﻬﻴﺎرﻫﺎ أﻣﺎم آﻟﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ

اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻ زال ﺑﺎﻗﻴﺎ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻹﺑﺎدة ووﺟﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻷن ﻋﺮوﺑﺘﻬﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ.

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺳﺮد أﺧﺒﺎرﻫﺎ وﻧﻘﻞ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ

ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻮﻟﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

حواريــــــــــة

اﻷﺧﺮى.
إ ﱠن ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﻋﻜﺲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷ ﱠﻜﻠﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ

ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻬﻮ اﺑﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺒﺖ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺒﻄﻼت وﻓﺠﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرات وﻟﻌﻞ ﺗﻜﺮر ﻛﻠﻤﺔ )
اﻟﺤﻀﺎرة( وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺼﻮد .وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺺ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎرن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﺨﻨﺠﺮ وﺣﻀﺎرة اﻟﻤﺸﻌﻞ.
أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

_ ﻛﻴﻒ ارﺗﺒﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟

_ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮ ؟

حواريــــــــــة

_ وﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻔﻴﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎط

اﺗﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ راﻓﻀﺎ ﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ،وﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺄﺑﺸﻊ اﻟﺼﻮر ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻘﺪم واﻹﺧﺎء واﻟﻌﺪل.

اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ:
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ

اﻟﻔﻀﻠﺔ وإﻋﺮاﺑﻬﺎ – اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ.

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ؟

واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

وﻛﻴﻒ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ

ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻀﻠﺔ.

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻔﻀﻠﺔ؟

اﻟﻔﻀﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﺠﻤﻠﺔ واﺳﺘﻔﺎء أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ؟

ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﺪة ،وﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻀﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻔﻀﻞ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺰﻳﺎدة.

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء

ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻀﻠﺔ

ﺣﻜﻤﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮﻻت وﻫﻲ:

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ

اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ).ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻠﻤﺎءَ(
اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻔﻀﻠﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻌﺎﻣﻠﻪ أﺣﺴﻨﺖ إﺣﺴﺎﻧﺎ أو اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻨﻮﻋﻪ )ﻓﺰت ﻓﻮزا

اﻹﻋﺮاب؟

ﺑﺎﻫﺮا( أو اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻌﺪدﻩ )...ﻓﺪﻛﺘﺎ دﻛﺔ واﺣﺪة(.
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ :وﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻓﻀﻠﺔ ﻣﻌﻠﻞ ﻟﺤﺪث ﻣﺸﺎرك ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ) :وﻗﻒ

اﻟﻨﺎس اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء(

اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ :وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﻀﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ
"ﻓﻲ" ﻣﺜﻞ) :أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،أو ﺟﻠﺴﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺒﺮ(.
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ:وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﻀﻠﺔ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻮاو ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ) :اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺎﺋﺮ واﻟﺸﺎﻃﺊَ(
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت أﻳﻀﺎ:

اﻟﺤﺎل :وﻫﻮ وﺻﻒ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻓﻀﻠﺔ ﻧﻜﺮة ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ):ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺪر ﻛﺎﻣﻼ(.
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻜﺮة ﻓﻀﻠﺔ ﺗﺰﻳﻞ إﺑﻬﺎم ﻣﻔﺮد أو ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻔﺮد أو اﻟﺬات ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪد ،و)ﻛﻢ( اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ .وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻫﻮ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻦ

اﻟﻔﺎﻋﻞ :اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻃﺒﺎﻋﺎ ،واﻟﻤﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ) :ﻧﺴﻘﺖ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ أزﻫﺎرا(.
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ :وﻫﻮ ﻣﺎ ورد ﺑﻌﺪ )إﻻ( اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ .ﻣﺜﻞ) :ﺟﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻻ زﻳﺪا(.
 ا إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻔﻀﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ أو ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻀﺎف ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮورة ،ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺒﺖِ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
ﺑﺎﻟﻘـﻠﻢ  -ﻗﺮأت ﻛﺘﺎب

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت

اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺮف ﻣﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ

ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻂ؟

ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﺎغ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻂ.

ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻦ ﻳﺼﺎغ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ وﻳﻌﻮض
ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ؟

ﺑﻬﻤﺰة وﺻﻞ.

ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ،وﻟﻤﺎذا ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ؟

ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ،ﺗﻠﻔﻆ ﻓﻲ أول
اﻟﻜﻼم وﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ وﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ.

ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ أول

ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻴﻦ

ﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ

ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ؟

وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ

ﺐ
ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ :ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺘُﺐ  -اُﻛﺘُ ْ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺲ
ﺲ – اﺟﻠ ْ
اﻷﻣﺮ ﻣﻜﺴﻮرة ،ﻣﺜﻞ :ﻳﻔﺘَﺢ – اﻓﺘَﺢ أو ﻳﺠﻠ ُ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل
ﻧﺸﻐﻞ  ،اﺳﺘﻐﻔﺮ -اِ ِ
ِ ِ
ﺳﺘﻐﻔ ْﺮ.
اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ .ﻣﺜﻞ :اﻧﺸﻐﻞ -ا ْ
ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ .وﺗﺴﻤﻰ

اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ؟

ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ؟

ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻬﻤﺰة ﻗﻄﻊ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﻛﺮم ،أﻗﺒﻞ ،أﻧْﺠﺰ – أَﻛ ِﺮْم،
أَﻗﺒِ ْﻞ ،أَﻧْ ِﺠ ْﺰ.

اﻷﻣﺮ؟

وﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺴﻮرة؟
وﻫﻞ ﺗﺨﺺ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ

ﻓﻘﻂ؟

ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة:

ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ،ﺗﻠﻔﻆ ﻓﻲ أول اﻟﻜﻼم

وﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ وﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ .ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ
أول اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ :ﻣﺜﻞ

ﺐ
ﻳﻜﺘُﺐ  -اُﻛﺘُ ْ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺲ
ﺲ – اﺟﻠ ْ
ﻣﻜﺴﻮرة ،ﻣﺜﻞ :ﻳﻔﺘَﺢ – اﻓﺘَﺢ أو ﻳﺠﻠ ُ
وﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ :اﻧﺸﻐﻞ -اِ ِ
ﻧﺸﻐ ْﻞ ،
اﺳﺘﻐﻔﺮ -اِ ِ
ﺳﺘﻐﻔ ْﺮ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ .وﺗﺴﻤﻰ ﻫﻤﺰة
اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻬﻤﺰة ﻗﻄﻊ،
وﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﻛﺮم ،أﻗﺒﻞ ،أﻧْﺠﺰ – أَﻛ ِﺮْم ،أَﻗﺒِ ْﻞ ،أَﻧْ ِﺠ ْﺰ.

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد

اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت

وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ

إﻋﺮاﺑﻬﺎ.

اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻠﺔ وﺑﻴﻦ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ »:إﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻚ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ«  01ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ.
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ» :ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣﻜﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﺎً«  42ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ.

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ »:إﻧﻲ رأﻳﺖ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎً«  04ﻳﻮﺳﻒ

ﺻﻎ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل

ﻓ ِﻬﻢ – اﺷﺘﻐﻞ – أﺑﻘﻰ – ﻓﺘﺢ – اﺳﺘﻌﻤﻞ – اﻧﺘﺸﺮ – اﺧﺘﺮع – ﺻﻔﺢ – أﺟﺎب – ﻧﺸﻂ –

اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﻤﺰة

ﺺ
أﺳﻠﻢ  -ﻗ ﱠ

اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ

عروض

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ

 1اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ :ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ.2-ﺗﺮد ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ :ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ،ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ،وﻧﺎدراً ﻣﺎ ﻧﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﺑﺤﺬف

أكتشفُ
أستنتج
ُ

ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
3-ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺖ:

ﻗﺪ ﻳُﻀﺎف ﺳﺎﻛﻦ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ.-وﻗﺪ ﻳُﻀﺎف ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ

-وﻗﺪ ﻳُﺤﺬف اﻟﻮﺗﺪ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ.

4-دراﺳﺔ أﻣﺜﻠﺔ:

أ( ﻟﺴﻤﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ))ﺛﻮرة ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮﺑﺎﺑﺔ((:

ﻏﻨّﻴﺖ ﻣﺮﺗﺠﻼً ﻋﻠﻰ ﻫﺬي اﻟﺮﺑﺎﺑﺔ ،أﻟﻒ ﻋﺎم!
أﺳﺮﺟﺖ ﻓﺮﺳﻲ ﻗﺮﻳﺶ،
ﻣﺬ َ
وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ اﻟﻬﻤﺎم:

ﻳﻮﻣﻜﻢ! ﻓﻘﻮﻣﻮا واﺗﺒﻌﻮﻧﻲ،
اﻟﻴﻮم
ُ

أﻳﻬﺎ اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺮ ْام
ﻳﻮﻣﻜﻢ..
اﻟﻴﻮم
ُ

وﺻﺎح :إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ..إﻟﻰ اﻷﻣﺎم!

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼن
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣـ
ــﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼن

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼن ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴـ
ــﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼن

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎ
ﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼن
ﻧﺮى أن اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﻴﻦ :ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ،ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ .وﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ
أُﺿﻴﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺳﺎﻛﻦ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ) ، (OII OI IIﻣﺘﻔﺎﻋﻼن(OO II OI II).
ﺴﻘﺖ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
(( ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺠﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ:وﺑﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔً وﻣﻜﺘﺒﺔً وﻧ ﱠ
ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻼﺗﻦ

وﻧﺮى أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺿﺎف إﻟﻰ )ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﺧﻔﻴﻔﺎً ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻼﺗﻦ).
(ج( وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )اﻟﺤﺰن واﻟﻐﺼﺐ) :

ﻳﻄﺮب
اﻟﺼﻮت ﻓﻲ ﺷﻔﺘﻴﻚ ﻻ
ْ
ﺗﻐﻠﺐ
واﻟﻨﺎر ﻓﻲ رﺋﺘﻴﻚ ﻻ ْ

ﻳﺼﻠﺐ
وأﺑﻮ أﺑﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺬاء ﻣﻬﺎﺟﺮٍ
ْ
وﺷﻔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺳﻮاك ،ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ*

ﺗﻐﻀﺐ
ﻓﻌﻼم ﻻ
ْ
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ

إلقائيـــة

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ
ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ

ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ
ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ
وﻧﺮى أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﺣﺬف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﺗﺪ ﻓﺂﻟﺖ )ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ( إﻟﻰ )ﻣﺘﻔﺎ( ﺑﺤﺬف اﻟﻮﺗﺪ وإﺳﻜﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻧﻘﻠﻨﺎﻫﺎ إﻟﻰ )ﻓﻌﻠﻦ( وﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وﺷﻔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺳﻮاك ،ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ*:

أﻛﻠﻤﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﺑـ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ *ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ ﻧﻐﻤﻪ ،أﻣﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻜﺬا ،إﻧﻤﺎ
ُ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻳُﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ واﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ إﺗﺒﺎﻋﺎً ﺑﻘﻴﻮد اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت

اﻟﺨﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة و وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷوزان ﻻ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻓﻴﻬﺎ

اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
الكفـاءة
المقيسة
المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المضــــــــــــــــــــــــــــــــامين

المراحل
تمھيد

عبد ﷲ الركيبي

وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ .1928ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ.أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:ﻟﻪ

ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

الطريقة
والوسيل
ة

حواري
ة

ﻣﻦ أﻳﻦ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺜﻮرة ؟)ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ( ؟ *اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺠﺒﺎل اﻷوراس ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ *ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﻘﻞ ﺛﻮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
*ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺣﺪت اﻹرادة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ؟* .......أﺻﺒﺤﺖ اﻹرادة واﺣﺪة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ

اﻟﻔﻬـﻢ
أﻛﺘﺸﻒ

اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻄﻐﻴﺎن و اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ وزرع ﻗﻴﻢ اﻷﻣﻞ و اﻟﺤﻖ و اﻟﺨﻴﺮ

ﻣﻌﻄﻴﺎت

* ﻟﻤﺎذا ﺣﻖ ﻟﻠﺸﻌﺮاء أن ﻳﺘﻐﻨﻮا ﺑﺎﻟﺜﻮرة و ﺑﺄﻣﺠﺎدﻫﺎ و أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ روادﻫﺎ ؟ *...ﻷﻧﻬﺎ أﻋﺎدت ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺠﺎدﻫﺎ

اﻟﻨ ـﺺ

ﺑﻜﺒﺮﻳﺎء ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻬﺎ و ﺻﻤﻮدﻫﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪوﻫﻢ وإرادﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻮا ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ .
*ﻛﻴﻒ ﺻﺎر "اﻷوراس " رﻣﺰا ﻓﻲ وﺟﺪان اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ *....أﺻﺒﺢ رﻣﺰا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻟﺤﻠﻢ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ .

حواري
ة

*ﻟﻤﺎذا ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ " ﻷوراس"؟*....ﻷن ﺟﺒﺎل اﻷوراس ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ

اﻧﻄﻼق اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ

*ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺰاز اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ؟*....اﻟﺤﺮﻳﺔ  ،اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻖ  ،اﻟﺨﻴﺮ

*اﺳﺘﻤﺮ "اﻷوراس" ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﻣﺠﺎد اﻟﺤﺎﺿﺮ و أﻣﺠﺎد اﻟﺤﺎﺿﺮ  ،ﻛﻴﻒ ﺣﻘﻖ اﻷوراس ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ؟
*ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻧﺘﺼﺎرات اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻧﺘﺼﺎرات اﻷﺑﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ .

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

 -ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ  " :ﺻﺤﻴﺢ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ أو ﺗﺤﺪث

أﻧﺎﻗـﺶ

ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ رﻣﺰا ﻟﻸﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻷوراس ﻓﻲ وﺟﺪان اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" -ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ؟

ﻣﻌﻄﻴﺎت

دﻋﻢ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻟﻨـﺺ

*ﻧﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ  ،اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻗﺘﺮن ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ة اﻟﻨﻤﺎء وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ رﻣﺰا أدﺑﻴﺎ.

*دﻣﺸﻖ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ) ﺑﻌﺪ إﺣﺮاﻗﻬﺎ( وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ رﻣﺰا أدﺑﻴﺎ ،ﻳﻘﻮل أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ:

ﺳﻼم ﻣﻦ ﺻﺒﺎ ﺑﺮدى أرق*

ودﻣﻊ ﻻ ﻳﻜﻔﻜﻒ ﻳﺎ دﻣﺸﻖ* .ﻣﺎذا ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎوﻳﺔ :

حوار
ية

ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻤﻼق ﻳﻤﻨﺎﻩ دﻣﺎء*

وﻳﺴﺮاﻩ ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ رﻗﻴﻘﺔ

*ﻣﻌﻨﺎﻩ :أن اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻴﻤﻨﺎﻩ وﺣﺎﻣﻼ اﻟﺮﻗﺔ واﻷﻣﻞ ﻳﻴﺴﺮاﻩ
-ﻣﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ؟ * ........اﻟﺤﺐ و اﻟﺤﺮب

*ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﺮ اﺳﻢ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ؟......ﺗﺄﺧﺮ اﺳﻢ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﺮف اﻟﺮوي.
اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ":اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ " .....ﺷﺒﻪ اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﻮ ﻗﻤﻢ اﻷوراس وﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ب "

ﺗﻜﺴﻮ" وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ.
اﻟﺘﺮﻛﻴ ـﺐ

اﺳﺘﺨﻠﺺ
وأﺳﺠﻞ

....................................................................
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المــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي

األھداف التعليمية :

الموضوع:أغنيات لأللـــــم نازك المالئكة المستوى :السنة الثالثة

الوحدة 07 :

 -ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺰن و اﻷﻟﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ.

 ﻳﺒﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﺰاج اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻮاﺣﺪة. ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻤﻮع و ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ. ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻼ و ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺪارك ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮالكفـاءة
المقيسة

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المراحل
التمھيد:

المضــــامين
 -ذﻛﺮ إﻳﻠﻴﺎ اﻟﺤﺎوي ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  .ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻬﻢ ؟

المعرفـــة

نازك المالئكة ) (2007-1923ﺷﺎﻋﺮة و ﻧﺎﻗﺪة ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد أﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻷوﺟﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺸﻌﺮ

معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ راﺋﺪة ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ إذ درﺳﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

تعريف
بصاحـــــب ﺑﺮﺳﺘﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ درﺳﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وأﺗﻘﻨﺖ اﻷﺧﻴﺮة وﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
الـنــــص ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  1959ﻋﺎدت إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﺖ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮ
واﻟﻨﻘﺪ ،واﻟﺘﺤﻘﺖ ﻋﺎم  1954ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﺳﻜﻮن ﺳﻦ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن ،اﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺒﻐﺪاد ﻋﺎم  ، 1957ﻟﻨﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺿﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎب وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺼﺤﻒ اﻷدﺑﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻣﺠﺎﻣﻴﻌﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ:ﻋﺎﺷﻘﺔ اﻟﻠﻴﻞ  ،1947ﺷﻈﺎﻳﺎ ورﻣﺎد  ،1949ﻗﺮار اﻟﻤﻮﺟﺔ

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

إثراء
الرصيــد
اللغــــوي

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

اكتشــــاف
معطيــــات
النـــص

 ،1957ﺷﺠﺮة اﻟﻘﻤﺮ ،1968ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺤﻴﺎة وأﻏﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن "ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ"  ،1970ﻳﻐﻴﺮ أﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺒﺤﺮ ،1977وﻟﻠﺼﻼة واﻟﺜﻮرة
1978
في الحقل المعجمي :
في الحقل الداللي:

 ﺑﻠﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮة؟ و ﻣﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ؟ .تتحدث بلسان المجتمع ( الناس) ومايشغلھا ھي المعاناة و األلم الذي يعيشه اإلنسان وحقه في أن يحب ويحيا و يحقق أحلمه وكيف يستطيع
التعايش مع اللم و تجاوزه.
من تحمل الشاعرة أسباب ھذه الحالة النفسية؟ أھي اإلرادة الحرة أم الحتمية القاھرة‐تحملھا للحتمية القاھرة التي يفرضھا المجتمع على أفراده بقيوده وتضيقه على الناس
 ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ  :ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ اﻷﻟﻢ ـ ﻛﻴﻒ ﻧﻨﺴﻰ اﻷﻟﻢ ؟داللة على أن األلم متجذر في أمتنا فال ندري سببه ولكيف نتخلص منه.
 اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة ‐.األسى  ،الحرق ،الكآبة  ،اللم الرق الدمع جراحنا. -ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺳﺮدا ﻗﺼﺼﻴﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﻳﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﻷﻟﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس  .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرادت إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ

؟.مضمون الرسالة التي أرادت إيصالھا أن الحزن و الكآبة التي يعيشھا اإلنسان ناتج أن الحياة عكس ما
يتصوره ويشتھيه  ،فھذا األلم و المعاناة نتاج الكبت و الصرامة و القيود التي يحياھا اإلنسان
 ﻫﻞ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ؟-نعم لتغير القافية ارتباط بتغير المعاني في كلمجموعة من السطر فالمجموعة األولى فيھا تمھيد للموضوع وحديث عن طريق الشاعرة  .أما الثانية فيھا
رسم لمعالم الموضوع .األلم .ثم ننتقل في القسم الموالي
إلى تحديد ھوية اللم لتختتم في المجموعة الخيرة بتساؤالت
 -ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ؟-أنھا تضخمه  ،فھو عندھا تشبيه بالمرض المزمن الذي يتعود اإلنسان

مناقـــــشة

معطيــــات
النــــص
التحليل
البحـث
عن
العناصــر
والعالقات

اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﻌﻲ

‐.تحليل االستفھامات الواردة في النص
من أين يأتينا االلم؟ /من أين يأتينا ؟  /فيھا داللة على المكان فھو مجھول.
وتتحمل معاني الضياع و الشعور بالقھر.
‐ومن عساه يكون ذلك األلم ؟ فيه تشخيص لأللم ويدل على المعاناة.
كيف ننسى األلم؟ /كيف ننساه؟ /إشارة إلى حال الشاعرة ومن تتحدث باسمھم .وتدل على المعاناة الجماعية
الشديدة‐.من يضيء لنا ليل ذكراه ؟ فيھا تشخيص تحمل األمل في تجاوز األلم
وازن بين بناء الفقرة األولى في المقطع األول ونظيرھا في المقطع الثاني من حيث الصورة الشعرية ،الموسيقى الشعرية  ،الموقف الشعري أين ترى الفروق و أين ترى االتفاق ماذا تستنتج؟
الموازنة بين المقطع األول للفقرة األولى و المقطع األول من الفقرة الثانية:
أ)الصورة الشعرية:
أوجه التشابه:
‐توظيف أنواع الصور الشعرية في المقطعين :الصور البالغية:
الفقرة األولى المقطع األول  :مھدي ليالينا اللم /ذاك الصباح الكئيب
الفقرة الثانية المقطع األول :األلم....طفل صغير ناعم .تحفر في عيوننا معايرا للدمع
)2الرمز:
الفقرة األولى المقطع األول  :ليالينا ،األسى  = ،رمز المعاناة و التخبط في األلم
األلم :رمز المعاناة
الفقرة الثانية المقطع األول :طفل  :تعاطفھا مع األلم غفرنا  :تجاوز األلم
*واختلفا في المعاني التي أدتھا ھذه الصور الشعرية
*الموسيقى الشعرية:
تتفقان في توظيف تفعيالت بحر المتدارك وتختلفان في الروي و القافية
*الموقف الشعري:
يتفقان في تعبيرھما عن الحالة النفسية للشاعرة ويختلفان في أن المقطع األول  :تعبير عن الضياع واأللم
المقطع الثاني  :تحديد لمعالم األلم.
نستنتج :أن الشاعرة استطاعت أن تخلق تناسقا و تناغما بين موسيقى القصيدة بتنويعھا للقوافي و بنائھا لھا
على شكل مقاطع و بين صورھا الشعرية  :خيال ( ألوان بديع) ورمزية تعكس العمق الداللي للغة
الموظفة لتسخر ھذه العناصر في خدمة الموقف الشعري بل تتفاعل معه

يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد

على العيش به ول يمكنه أن يشفى منه أو يتخلى عنه.
ھل ترى– أنت -ما تراه ھي  ،على كونه مرتبطا بماضينا السحيق و أنه حتمية ال نستطيع التخلي عنه؟ إالمترده؟ علل.
بل أخالفھا الرأي  ،فاأللم ليس مرتبطا بماضينا السحيق و ال ھو حتمية ال نستطيع التخلي عنه بل إنه منصنعنا و يمكننا أن نتجاوزه بالصبر والتسليم بقضاء ﷲ وقدره( الرضا).
 ﻋﻠﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺮار ﻣﻔﺮدة اﻷﻟﻢ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ– .تكرار لفظة "األلم" داللة على معاناة الشاعرة فھي تعكس حالتھا النفسية :خيبة األمل المريرة وحزنھا
العميق .كما تدل على الموقف الرافض للقيود و التضييق
 -ﺣﻠﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ و ﺑﻴﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﺸﺎﻋﺮة و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ

تحديد
بنــــاء
النـص

 ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي وﻇﻔﺘﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ ﺣﻠﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻓﻌﺎل و اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ و اﻟﺤﺪث.وظفت الشاعرة النمط السردي :ونوعت في زمن األفعال  ،نجد الماضي :وجدناه  ،أعطيناه ثم المصارع :
ينبض....
ونوعت الضمائر في إطار تنوع اللغة السردية  ،الغائب  :ينبض  ،مھدي  ،في سياق حديثھا عن االلم نحن في
لسان الشاعرة تعبير عنھم.
 -وﻇﻔﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮة أﻧﻤﺎﻃﺎ أﺧﺮى .اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺰج

 -.من األنماط األخرى  :النمط الوصفي وھي ظاھرة نعثر عليھا في أغلب النصوص  ،فھي تشمل النمط السائد
 ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟‐نمط وصفي( ركزت فيه الشاعرة على وصف المشاعر فھو وصفداخلي)من خصائصه توظيف النعوت  :الصغير والصور البيانية  :تحفر في عيوننا معابرا للدمع  ،وتستثير
جرحنا في موضع و موضع و موضع.

 ﻣﺎ اﻟﺨﻴﻂ اﻟﺸﻌﻮري اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ أﺟﺰاء اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ ‐اإلحساس بالمعاناة و األلمالتقييـــــم
ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق

 إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي و اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺺ و اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ؟لفظة األلم التي تكررت  ،طفل  ،طفلنا  ،صباح تدل على المعاناة و محاولة التغلب عليھا وتقبلھا والتعايشمعھا فھناك ترابط بين المعاني التي أدتھا ھذه المفردات
ما ھو الرابط المنطقي بين الفقرةتفحـــــــص األولى والثانية ؟ وما نوع ھذه الرابطة التي أقامتھا بين الفقرتين ؟
الرابط المنطقي ھو الحديث عن نتائج اللم وھي المعاناة ومسبب ھذه المعاناةاالتســــاق
واالنسجــام -قامت الفقرة الثالثة بالربط بين المقطعين الشعريين كيف ذلك ؟ بين الفقرات الثلث للمقطع الثاني قرائن لغوية
ربطت بينھما ما ھي ؟
‐في المقطع الثاني تحديد لمعالم األلم وصفه خارجيا ثم في المقطع الثاني وصف تأثيراته الداخلية في وجدان
الشاعرة ،وفي الخير تجمع ما بين الفقرتين فھي تريد تجاوز األلم لما سببه لھا من معاناة وتتعاطف معه فھو
طفلھا الذي كبر بين ذراعيھا ول تريد التخلي عنه.
‐القرائن اللغوية التي تربط تلك الفقرات الثالث ھي :األلم ‐يا طفلنا -كيف ننسى اللم؟
مجمل
القـول

ما رأيكم في ظاھرة الحزن و األلم عند نازك المالئكة؟
ظاھرة الحزن و اللم عند الشاعرة متجذرة في الضمير الجمعي للشعوب العربية إلى حد بروز موقفھاالمتناقض منھا بين الرغبة في تجاوزھا و المحافظة عليھا حميمية تعاطفية.

ﺻﻴﻎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻤﻮع و ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
 ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ:قواعـد
اللغـــة

استثمـــار
موارد
النص
وتوظيفـھا

و رﻋﻰ ﻗﻮاﻓﻴ ــﻨﺎ

ﺗﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮا ﻟﻸدﻣﻊ

ﻣﺎ وزن ﻗﻮاﻓﻲ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ؟
ﻣﺎذا ﻧﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻊ؟

ﻫﻞ ﻟﻬﺬ اﻟﺠﻤﻊ ﺻﻴﻎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ؟
صيغ منتھى الجموع :كل جمع مكون من خمسة أحرف أو ستة أحرف يتوسطھا ألف زائدة.
أوزانھا :فعالل /دراھم ـ فعاليل /قناديل ـ أفاعل /أصابع ـ أفاعيل /أساطير ـ تفاعل /تجارب ـ تفاعيل /تسابيح ـ
مفاعل /معايش ـ مفاعيل /مصابيح ـ يفاعل /يحامد ـ يفاعيل /ينابيع ـ فياعل /صيارف ـ فياعيل /دياجير ـ
كراسي.
فعالي/
فواعل /جواھر ـ فعائل /رسائل ـ فعالى /فتاوى ـ فعالي /ليالي ـ
ّ
ّ
وﻫﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺪ أَﻟﻒ ﺗﻜﺴﻴﺮﻩ ﺣﺮﻓﺎن أو ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف أوﺳﻄﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺪارس وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،وﺻﻴﻐﻪ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ  ،19إﻟﻴﻚ

أﺷﻬﺮﻫﺎ:

وﺳ َﻔ ْﺮ َﺟﻞ
 -2 -1ﻓﻌﺎﻟِﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﻞ :ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻣﺰﻳﺪﻩ ﺑﺤﺮف واﺣﺪ ،وﻟﻠﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ :درﻫﻢ ودراﻫﻢ ،وﻏَ َ
ﻀ ْﻨﻔﺮ وﻏﻀﺎﻓﺮَ ،

وﺳﻔﺎرج ،وﻋﻨﺪﻟﻴﺐ وﻋﻨﺎدل ،وﻟﻠﺜﻼﺛﻲ زﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﻞُ :ﺳ ْﻨﺒُﻞ وﺳﻨﺎﺑﻞ .أَﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻞ ﻓﻠﻠﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ زﻳﺪ ﻗﺒﻞ
آﺧﺮﻫﻤﺎ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ ﻣﺜﻞ :ﻗِﺮﻃﺎس وﻗﺮاﻃﻴﺲ ،وﻓِﺮ َدوس وﻓﺮادﻳﺲ ،ودﻳﻨﺎر ودﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻟﻠﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ :ﺳ ﱡﻔﻮد وﺳﻔﺎﻓﻴﺪِ ،
وﺳﻜﻴﻦ
ْ ْ
ْ
وﺳﻜﺎﻛﻴﻦ.
 -3أ ِ
َﻓﺎﻋﻞ :ﻟﻮزن ))أَﻓْﻌﻞ(( اﺳﻤﺎً أو ﻋﻠﻤﺎً أَو اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺜﻞ :أَﺳﻮد )اﻷَﻓﻌﻰ( وأَﺳﺎود ،أﺣﻤﺪ وأَﺣﺎﻣﺪ أَﻓﻀﻞ وأَﻓﺎﺿﻞ،

وﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺬي أَوﻟﻪ ﻫﻤﺰة زاﺋﺪة ﻣﺜﻞ أَﺻﺎﺑﻊ وأَﻧﺎﻣﻞ وأَراﻧﺐ.

 -4أَﻓﺎﻋﻴﻞ :ﻟﻤﺎ زﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺮف ﻣ ّﺪ ﻣﺜﻞ :أُﺳﻠﻮب وأَﺳﺎﻟﻴﺐ ،وإِﺿﺒﺎرة وأَﺿﺎﺑﻴﺮ.

ِ -5
ﺗﻔﺎﻋﻞ :ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺬي أَوﻟﻪ ﺗﺎءُ زاﺋﺪة ﻣﺜﻞ :ﺗِﻨﺒﻞ )ﻗﺼﻴﺮ( وﺗﻨﺎﺑﻞ ،وﺗﺠ ِﺮﺑﺔ وﺗﺠﺎرب.

ِ -6
ﺗﻔﺎﻋﻴﻞ :ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وزﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ :ﺗﺴﺒﻴﺢ وﺗﺴﺎﺑﻴﺢ .ﺗِْﻨﺒﺎل وﺗﻨﺎﺑﻴﻞ.
ِ
 -7ﻣ ِ
اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻤﻴﻢ زاﺋﺪة :ﻣﺴﺠﺪ وﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﻔﺎزة وﻣﻔﺎوز.
ﻔﺎﻋﻞ :ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ

ِ
اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻤﻴﻢ زاﺋﺪة وﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﻣ ّﺪ زاﺋﺪ ﻣﺜﻞ :ﻣﺼﺒﺎح وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ،وﻣﻴﺜﺎق وﻣﻮاﺛﻴﻖ.
 -8ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ :ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ

ِ
ﺟﻮﻫﺮ وﺟﻮاﻫﺮ.
 -9ﻓﻮاﻋﻞ -1 :ﺟﻤﻊ ﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺛﺎﻟﺜﻪ واو أَو أَﻟﻒ زاﺋﺪﺗﺎن :ﺧﺎﺗﻢ وﺧﻮاﺗﻢّ ،
 -2وزن ﻓﺎﻋﻞ ﺻﻔﺔً ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺜﻞ :ﺷﺎﻫﻖ وﺷﻮاﻫﻖ ،وﻧﺎﻫﺪ وﻧﻮاﻫﺪ.
 -3وزن ﻓﺎﻋﻠﺔ :ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻋﺮة وﺷﻮاﻋﺮ.
 -10ﻓﻮاﻋﻴﻞ :ﻟﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺮف ﻣ ّﺪ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ :ﻃﺎﺣﻮن وﻃﻮاﺣﻴﻦ ،ﺳﺎﻃﻮر وﺳﻮاﻃﻴﺮ.
 -11ﻓﻌﺎﺋﻞ :ﻟﻤﺎ ﻳﺄْﺗﻲ -1 :ﻟﻠﺮﺑﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﺣﺮف ﻣﺪ زاﺋﺪ ﻣﺜﻞ :ﻟﻄﻴﻔﺔ وﻟﻄﺎﺋﻒ ،وﻛﺮﻳﻤﺔ وﻛﺮاﺋﻢ.
 -12ﻓَﻌﺎﻟﻰ :ﺟﻤﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﻋﺬراء وﻏَﻀﺒﻰَ :ﻋﺬارى وﻏﻀﺎﺑﻰ.
 -13ﻓَﻌﺎﻟِﻲ :ﺟﻤﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﺗَـﺮﻗُﻮة وﻣﻮﻣﺎة :ﺗﺮ ٍ
اق ٍ
وﻣﻮام.
ْ
ْ
 12و 13ﻣﻌﺎً :ﻓﻌﺎﻟﻰ وﻓﻌﺎﻟِﻲ ﺟﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻓَـ ْﻌﻠﻰ ﻣﺜﻞ :ﻓﺘﻮى وﻓﺘﺎوى أو ﻓﺘﺎ ٍو

 -2اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻓِ ْﻌﻠﻰ ﻣﺜﻞِ :ذﻓْﺮى وذﻓﺎرى أَو ذﻓﺎ ٍر

 -3اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻓَـ ْﻌﻼء ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺮاء وﺻﺤﺎرى أَو ﺻﺤﺎ ٍر ،أَو ﺻﻔﺔ ﻷُﻧﺜﻰ ﻻ ﻣﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺬا ٍر وﻋﺬارى.

وﺣ ٍ
ﺒﺎل وﺣﺒﺎﻟﻰ.
 -4ﺻﻔﺔ ﻷُﻧﺜﻰ ﻻ ﻣﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞُ :ﺣ ْﺒﻠﻰ َ

وﺳﻜﺎرى.
 -14ﻓُﻌﺎﻟﻰ :ﺟﻤﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﻏﻀﺒﺎن وﺳﻜﺮان :ﻏُﻀﺎﺑﻰ ُ

ٍ
وﻗﻤﺎري.
ي
ﺑﺨﺎﺗﻲ ،وﻗُ ْﻤﺮ ﱟ
 -15ﱡ
اﺳﻲ ،وﺑُ ﱟ
ﻓﻌﺎﻟﻲ :ﺟﻤﻊ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻴﺎء ﻣﺸﺪدة ))ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺐ(( ﻣﺜﻞ :ﱟ
ّ
ﻛﺮﺳﻲ وﻛﺮ ّ
ﺨﺘﻲ و ّ

اﻟﻘﺎﻋﺪة:

 -1ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻤﻮع ﻫﻲ :ﻛﻞ ﺟﻤﻊ وﻗﻊ ﺑﻌﺪ أﻟﻒ ﺗﻜﺴﻴﺮﻩ ﺣﺮﻓﺎن أو ﺛﻼﺛﺔ أوﺳﻄﻬﺎ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ.
ﻔﺎﻋﻞ ،وأﻓَ ِ
اﻋﻞ ،وﻓَـﻌﺎﺋِﻞ ،وﻓَـﻌﺎﻟِﻞ ،وﺷﺒﻪ ﻓَـﻌﺎﻟِﻞ ﻣﺜﻞ :ﻣ ِ
 -2أﻫﻢ ﺻﻴﻎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻤﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ :ﻓَـﻮ ِ
ﺎﻋﻞ.
َ
َ
َ
َ
َ
 -3ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ )ﻓَـﻮ ِ
اﻋﻞ( اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
َ
)أ( وزن )ﻓَ ِ
ﺎﻋﻠَﺔ( اﺳﻤﺎً ﻛﺎﻧﺖ أو ﺻﻔﺔ.

)ب( و زن )ﻓَـ ْﻮ َﻋﻞ( أو )ﻓَـ ْﻮﻋﻠَﺔ(.
ﺎﻋﻞ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ.
)ﺟـ( وزن )ﻓَ َ
)د( وزن )ﻓَ ِ
ﺎﻋﻞ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﻴﻦ ،اﺳﻤﺎً أو ﺻﻔﺔ ﻟﻤﺆﻧﺚ أو ﻟﻤﺬﻛﺮ ﻻ ﻳَـ ْﻌﻘﻞ.
 -4ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ )ﻓَـ َﻌﺎﺋِﻞ( اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﺣﺮف ﻣ ّﺪ.
 -5ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ )ﻓَـ َﻌﺎﻟِﻞ( اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺮد واﻟﻤﺰﻳﺪ ،واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺮد واﻟﻤﺰﻳﺪ .وﻳﺤﺬف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف.
ِ
 -6ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ )ﺷﺒﻪ ﻓَـ َﻌﺎﻟﻞ( ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻤﻌﻪ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ وزن آﺧﺮ ﻣﻦ أوزان ﺟﻤﻮع اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ.
ﻳﺎء .وﻗﻠﺐ ﻳﺎء إن ﻛﺎن أﻟﻔﺎً أو واواً.
 -7إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺮف ﻣ ّﺪ ،ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ إن ﻛﺎن ً

عروض

أكتشفُ
أستنتج
ُ

اﻟﻤﺘﺪارك ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ........
اﻫﻮ?
ﺳﺎﻫﻮ? ﻣﻦ ﻳُﻀﻲ ءُ ﻟﻨﺎ
ﻛﻴﻔﻨ ـﻦ ﺳﻸﻟَﻤـْ ﻛﻴﻔـﻨﻦ
ﻟﻴﻞ ذك ر ُ
ُ
َ
0/0/ 0//0/ 0/// 0// 0 / 0 /0/ 0/ /0/ 0//0/ 0/ / 0 /

ﻓﺎﻋــﻠﻦ ﻓﺎﻋـﻠﻦ ﻓﺎﻋـﻠﻦ ﻓﻌـﻠﻦ ﻓﺎﻋـﻠﻦ ﻓﻌـﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌـﻠﻦ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮاء ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪارك :اﻟﻨﻮع اﻷول ﻫﻮ ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻤﺘﻘﺎرب واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺨﺒﺐ ،وﻫﻤﺎ ﻓﻲ رأﻳﻨﺎ ﺑﺤﺮان

ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن.

أ -ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻤﺘﻘﺎرب

1- 1ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ )ﻓﺎﻋﻠﻦ

- 2ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﺖ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ:
ﻓﺎﻋﻠﻦ ،ﻓﻌﻠﻦ

- 3ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﻳُﻀﺎف ﺳﺎﻛﻦ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ )ﻓﺎﻋﻼن( أو )ﻓﻌﻼن( وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻞ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أي ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ

ﺳﺒﺒﺎً ﻓﺘﺼﺒﺢ )ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ

- 4أﻣﺜﻠﺔ:ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ))أﻧﺎ آت(( ﻧﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت:
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺮاﻳﺎ؟ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ

ﻳﺢ َﺷ ْﻮﻛﺎً ،وﻓَ ْﺤ َﻢ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﺮاﻳﺎ؟ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮ َ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺰع اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻨﻲ ...وﻳﺜﻘﺐ ﻋﻈﻤﻲ؟ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦ ﻓﻌﻼﺗﻦ

ﻧﺮى أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ( ﻓﺎﻋﻠﻦ( أو )ﻓﻌﻠﻦ( وﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺮﻓﻠﺔ أي
ﺑﺴﺒﺐ زاﺋﺪ

ب  -اﻟﺨﺒﺐ
1ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪارك ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ )ﻓﻌﻠﻦ( اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺛﻘﻴﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ.ﻓﻌﻠﻦ
ﻓﻌﻠﻦْ ،
2-ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦَ :

اﻹﺿﻤﺎر ﻋﻨﺪ
واﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ
ُ

اﻟﻌﺮوﺿﻴﻴﻦ.

وﺗﺄﺗﻲ ،أﺣﻴﺎﻧﺎً ،اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔُ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ )ﻓﺎﻋﻞ( وﻫﻮ ﻧﺎدر ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺮاء.

)ﻓﻌﻼن( ،ﻛﻤﺎ ﻳُﻀﺎف أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻟﻰ آﺧﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻴﻒ
3ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﻳُﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﺘﺼﺒﺢ( ﻓَـ َﻌﻼن( أو ْﻓﻌﻼﺗﻦ).
ﻓﺘﺼﻴﺮ )ﻓَ ِﻌﻼﺗﻦ( أو( ْ
4-أﻣﺜﻠﺔ(:أ( ﻣﻦ دﻳﻮان ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻨﻮاب)) :وﺗﺮﻳﺎت ﻟﻴﻠﻴﺔ(( ﻧﻮرد ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت

ﻓﻌـ
ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻞ ْ
أﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺮﻗﺎت ﻣﺪﻳﻨﺘﻜﻢ ﻋﻦ وﺟﻪ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻋﻞ ْ
ﻓﻌﻠﻦ
أﺑﻜﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻗﺎت ﻣﺪﻳﻨﺘﻜﻢ ﻟﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓَﻌﻠﻦ َ

ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌـ
ﻓﻌﻠﻦ ْ
ﻋﻦ وﺟﻪ ﻳﻌﺮف ﺣﺰﻧﻲ ْ
ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻌﻠﻦ
ﻳﻌﺮف ﻣﺎذا ﻓﻲ وﻃﻨﻲ ﻟﻦ ﻓﻌﻠﻦ ْ

المــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا

الموضوع  :اإلحساس الحاد باأللم عند الشعراء المعاصرين اليا الحاوي

المستوى :السنة الثالثة
الكفـاءة
المقيسة المراحل

المعرفـة
أتعرف
معرفـــة على
المعطيات صاحب
الخاصة الـنـص

اكتســاب
المعطيات

اللغويـــة
الفھـــــم
يعبﱢــــر
يمثّـــــِل
يعيــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــر

أثـــري
رصيـدي
اللغـوي
أكتشـــف
معطيـات
النــص

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المضــــامين
ولد إيليا الياس الحاوي في بلدة الشوير بلبنان حيث تعلم في مدرستھا االبتدائية ثم دخل المدرسة الوطنية العالية البروتستانتية
فمدرسة يوحنا الصايغ في الشوير .التحق بدار المعلمين االبتدائية في بيروت ونال شھادته عام  .1949انضم إلى الجامعة اللبنانية
وتخرج بإجازة جامعية في اآلداب عام1956.
كتب سلسلة "أعالم الشعر العربي القديم والفنون األدبية" التي صدرت على مراحل عالج فيھا شعر ابن الرومي وامرؤ القيس
والنابغة الذبياني والحطيئة واألخطل والمتنبي .وقد صدرت ھذه السلسلة بين  .1990-1960كما كتب سلسلة "الشعر العربي
المعاصر" فدرس أبو شبكة وأحمد شوقي والشابي واألخطل الصغير وأبو ماضي ولبكي وقباني والسياب وسواھم .كما أصدر
سلسلة" المذاھب الشعرية "وسلسلة "شرح دواوين :األخطل ،أبي تمام ،جرير وأبي نواس ".وأصدر أربع روايات بينھا الدوامة
والقصر .وكتب عن شقيقه الشاعر خليل حاوي ثالثة كتب.

ادﻟﻬﻢ :ﻛﺜﻒ واﺷﺘﺪ ﺳﻮادﻩ  /ﺗﺠﻬﻢ  :ﻋﺒﺲ  /أوﻏﻞ إﻳﻐﺎﻻ:ﺑﺎﻟﻎ  /ﻋﻀﺪ :أﻋﺎن وﻧﺼﺮ.
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ؟؟؟؟
*بدر شاكر السياب  (24ديسمبر 1926-1964م )شاعر عراقي ولد بقرية جيكور جنوب شرق البصرة درس االبتدائية في مدرسة
باب سليمان في أبي الخصيب ثم انتقل إلى مدرسة المحمودية وتخرج منھا في  1أكتوبر 1938م .ثم أكمل الثانوية في البصرة ما بين
عامي  1938و 1943م .ثم انتقل إلى بغداد فدخل جامعتھا دار المعلمين العالية من عام  1943إلى 1948م ،والتحق بفرع اللغة
العربية ،ثم اإلنجليزية .ومن خالل تلك الدراسة أتيحت له الفرصة لإلطالع على األدب اإلنجليزي بكل تفرعاته .دواوينه أزھار ذابلة
1947م.أعاصير 1948أزھار وأساطير 1950م.فجر السالم 1951حفار القبور 1952م .قصيدة مطولة المومس العمياء 1954م .
األسلحة واألطفال 1955م .أسمعه يبكي أنشودة المطر 1960.المعبد الغريق 1962م .منزل األقنان 1963م .شناشيل ابنة الجلبي
1964م.سفر أيوب .في المستشفى .نشر ديوان إقبال عام 1965م ،وله قصيدة بين الروح والجسد في ألف بيت تقريبا ضاع معظمھا.
وقد جمعت دار العودة ديوان بدر شاكر السياب 1971م ،وقدم له المفكر العربي المعروف األستاذ ناجي علوش .وله من الكتب
مختارات من الشعر العالمي الحديث ،ومختارات من األدب البصري الحديث .ولم مجموعة مقاالت سياسية سماھا "كنت شيوعيا".
*خليل حاوي :ولد في عام  1919في الشوير في لبنان وتوفي عام 1982درس في المدارس المحلية حتى سن الثانية عشرة حين
مرض والده فاضطر إلى احتراف مھنة البناء ورصف الطرق ،وخالل فترة عمله عامالً للبناء والرصف كان كثير القراءة والكتابة
والحر بالفصحى والعامية.علَّم حاوي نفسه اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية حتى تمكن من دخول
و َن َظم الشعر الموزون
ّ
المدرسة ثم الجامعة األمريكية في بيروت التي تخرج منھا بتفوق مكنه من الحصول على منحة لاللتحاق بجامعة كامبردج البريطانية
فنال منھا شھادة الدكتوراه .وعاد بعدھا إلى لبنان ليعمل أستاذا في الجامعة التي تخرج فيھا واستمر في ھذا العمل حتى وفاته.منذ
بداياته بدا شعر خليل حاوي وكأنه قد )أدخل رعشة جديدة على الشعر(العربي ،كما قال فكتور ھيغو عن شعر بودلير.فقد ابتعد حاوي
عن ارتياد الموضوعات الوصفية والمعاني والصور المستھلكة في شعره واستضاء دربه الشعري بثقافته الفلسفية واألدبية والنقدية
موضوع شعره.كانت الرموز قوام شعره  ،وھي رموز حسية ونفسية وأسطورية وثقافية.
وجعل النفس والكون والطبيعة والحياة
َ
ً
كما عرف شعره الرموز المشھدية التي ضمت في قلبھا رموزا متعددة ومتوالدة .ومع دخول القوات اإلسرائيلية إلى بيروت لم يتحمل
الشاعر خليل حاوي ما رآه فأطلق النار على راسه في منزله في شارع الحمرا في بيروت فتوفي منتحراً.نشرت سيرته الذاتية
من دواوينه نھر الرماد عام1987الناي والريح عام 1961بيادر الجوع عام
بعنوان رسائل الحب والحياة وذلك بعام1987.
1965ديوان خليل حاوي عام 1972الرعد الجريح عام 1979من جحيم الكوميديا عام1979

* عبد الوھّاب البياتي ) (1926 - 1999شاعر عراقي ولد في بغداد .ويعد واحدا من أربعة أسھموا في تأسيس مدرسة
الشعر العربي الجديد في العراق )رواد الشعر الحر( وھم على التوالي نازك المالئكة و بدر شاكر السياب و شاذل طاقه .تخرج
بشھادة اللغة العربية وآدابھا  1950م ،واشتغل مدرسا من عام 1950-1953م .مارس الصحافة عام 1954م مع مجلة الثقافة
الجديدة لكنھا أغلقت ،وفصل عن وظيفته ،واعتقل بسبب مواقفه الوطنية .فسافر إلى سورية ثم بيروت ثم القاھرة .وزار
االتحاد السوفييتي ما بين عامي  1959و  1964م ،واشتغل أستاذاً في جامعة موسكو ،ثم باحثا ً علميا ً في معھد شعوب آسيا،
وزار معظم أقطار أوروبا الشرقية والغربية .وفي سنة  1963م أسقطت عنه الجنسية العراقية ،ورجع إلى القاھرة  1964م
وأقام فيھا إلى عام  1970م .وفي الفترة )(1980-1970م أقام الشاعر في إسبانيا ,وھذه الفترة يمكن تسميتھا المرحلة
األسبانية في شعره ,صار وكأنه أحد األدباء اإلسبان البارزين ,إذ أصبح معروفا على مستوى رسمي وشعبي واسع,
وترجمت دواوينه إلى اإلسبانية ,بعد حرب الخليج 1991م توجه إلى األردن وأقام بعمان فترة من الزمن شارك فيھا بعدد
من األمسيات والمؤتمرات ثم سافرالى بغداد حيث أقام فيه  3أشھر ثم غادرھا إلى دمشق وأقام فيھا حتى وفاته عام
1999م.وكانت له صداقات أدبية مع العديد من الشعراء مثل نزار قباني من الشام وفتاح الفتيوري من السودان والسياب

من العراق وفالح الحجية من العراق ومحمود درويش منت فلسطين وبلندالحيدري من العراق وغيرھم من أعالم الشعر
في العالم العربي دواوينه وأعماله ديوان مالئكة وشياطين 1950م.أباريق مھشمة 1955م.المجد لألطفال والزيتون 1956م رسالة
إلى ناظم حكمت 1956م .أشعار في المنفى 1957م .عشرون قصيدة من برلين 1959م.كلمات ال تموت 1960م.طريق الحرية
(بالروسية) 1962م.سفر الفقر والثورة.النار والكلمات 1964.الذي يأتي وال يأتي 1966م.الموت في الحياة 1968م.تجربتي الشعرية
1968م.عيون الكالب الميتة 1969م.بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة 1969م.الكتابة على الطين 1970م.يوميات سياسي
محترف 1970م.وقد صدر له ديوان عبد الوھاب البياتي الذي ضم دواوينه المذكورة في  3أجزاء نشْر دار العودة ببيروت
1972مقصائد حب على بوابات العالم السبع 1971مسيرة ذاتية لسارق النار 1974م.كتاب البحر 1975م.البحر بعيد أسمعه يتنھد
1998ينابيع الشمس  -السيرة الشعرية 1999ومن أعماله اإلبداعية األخرى مسرحية محاكمة في نيسابور 1973م .ومن مؤلفاته بول
اليوار ،وأراجون ،وتجربتي الشعرية مدن ورجال ومتاھات وجمعت حواراته في كتاب كنت أشكو إلى الحجر
*محمد صالح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكى ،ولد في  3مايو  1931بمدينة الزقازيق .يعد صالح عبد الصبور أحد أھم رواد
حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي ،كما يع ّد إلتحق بكلية اآلداب جامعة القاھرة قسم اللغة
العربية في عام 1947وفيھا تتلمذ علي يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى جماعة )األمناء( التي ك ّونھا ,ثم إلى )الجمعية األدبية(
التي ورثت مھام الجماعة األولى .كان للجماعتين تأثير كبير على حركة اإلبداع األدبي والنقدي في مصر.على مقھى الطلبة في
الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب مرسى جميل عزيز وعبد الحليم حافظ ،وطلب عبد الحليم حافظ من صالح أغنية يتقدم بھا
لإلذاعة وسيلحنھا له كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء .تخرج صالح عبد الصبور عام  1951وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاھد
الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله عن مضض حيث استغرقته ھواياته األدبية .واحداً من الشعراء العرب القالئل الذين أضافوا مساھمة
بارزة في التأليف المسرحي ,وفي التنظير للشعر الحر.مؤلفاته الشعريةالناس في بالدي ) (1957ھو أول مجموعات عبد الصبور
ضا ـ أول ديوان للشعر الحديث ) أو الشعر الحر ,أو شعر التفعيلة ( يھ ّز الحياة األدبية المصرية في ذلك الوقت .
الشعرية ,كما كان ـ أي ً
واستلفتت أنظا َر القراء والنقاد ـ فيه ـ فرادةُ الصور واستخدام المفردات اليومية الشائعة ,وثنائية السخرية والمأساة ،وامتزاج الحس
السياسي والفلسفي بموقف اجتماعي انتقادي واضح.أقول لكم (1961).تأمالت في زمن جريح (1970).أحالم الفارس القديم
(1964).شجر الليل (1973).اإلبحار في الذاكرة (1977).في 13أغسطس من العام  1981رحل الشاعر صالح عبد الصبور إثر
تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته
لوي شارل ألفرد دي موسيه -باتاي( بالفرنسية( [)ُ : Louis Charles Alfred de Musset-Pathayولد في  11ديسمبر
1810وتوفي في  2مايو ) 1857شاعر فرنسي ومسرحي وروائي يُعرف بشعره كما يُعرف بكتابه :اعترافات طفل من القرن (La
) ،Confession d'un enfant du siècleوھو سيرة ذاتية له تنتمي إلى الطبقة ال ُعليا ،لكنه كان فقيراً .عمل والده في مناصب
حكومية ھامة عديدة ،لكنه لم يعط ابنه ماالً أبداً ،وبتوجيھه نُشرة أعمال روسو الكاملة في . 1821كانت أمه من سيدات ال ُمجتمع ،وقد
خلفت حجرة الرسم الخاصة بھا واستقباالتھا وحفالتھا انبطاعا ً عمميقا ً في نفس ألفرد الشاب ظھرت بوادر موھبة موسيه في صباه،
ت ضمن شقيقه األكبر ،بول دي
فقد كان مولعا ً بتحويل القصص الرومانسية التي كان يقرؤھا إلى مسرحيات مصغرة وبعد سنوا ٍ
موسيه ،ھذه المسرحيات المصغرة وتفاصيل أخرى في السيرة الذاتية التي كتبھا عن شقيقه األصغر الشھير في سن التاسعة ،انتسب
ألفرد دي موسيه إلى ليسيه ھنري الرابع ،وھناك فاز بجائزة المقاالت الالتينية في  .1827وبمساعدة بول فوشيه  -صھر فيكتور
ت عديدة التخاذ مھنة كالطب  -الذي تخلى عنه
ھوغو ،بدأ في ارتياد صالون شارل نودييه األدبي في سنة السابعة عشرة .وبعد محاوال ٍ
بسبب كراھيته للتشريح ونشر مجموعته الشعرية األولى حكايات إسبانيا وإيطاليا [1].وبحلول عامه العشرين ،كانت شھرته األدبية
طاغية ويدعمھا جانبه المتأنق.الجذاب
ضباب وبروق لخليل حاوي  :ولعل موته منتحرا بعد غزو إسرائيل للبنان و اجتياح
التعرف على العناوين الشعرية ؟؟؟
بيروت عام  1982تعبير عن رفضه السياسي ذلك الرفض الذي كان صرخة في وجه األنظمة العربية القابلة للواقع المملى عليھا
الراضية بالتدجين القانعة من الصراع بالتطبيع إنه رفض للھزيمة وعد م اعتراف بشرعية الواقع الذي صارت إسرائيل طرفا فاعال
فيه ورفض لألنظمة العربية الفاقدة للشرف وللعذرية والتي أسلمت فلسطين لمصيرھا التراجيدي وتھاونت في قضية لبنان و سكتت
عن احتالل الجوالن و انتھت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقيات كامب ديفيد كل ھذه الجروح لم تندمل في روح الشاعر و ضميره الذي
اقتنع بأن كل شىء في العالم العربي قد أجدب و أصيب بخصاء فكري و أخالقي ووجداني بما فيه الحياة الثقافية ورأى أن المعادل
الموضوعي لھذا المأزق الوجودي ھو الموت فرحل بإرادته تعبيرا عن حالة رفض كال ني للواقع وعدم اعتراف بشرعيته و في شعر
خليل حاوي نقع على ھذا الرفض بغير عناء كبير ففي قصيدته " ضباب و بروق " نقع على حالة يأس تام استسلم لھا الشاعر وحالة
عطالة انتھى إليھا و ال أدل على ذلك من استخدام كلمة "المقھى" الموحية بالعطالة وأما حالة الجدب والخصاء واليأس فتعبر عنھا
في ھدا المقطع كلمة " البوم و أما لفظة" النسر" فداللتھا ھي الشموخ و الكبرياء إنھا كلمات مشبعة بالرفض ومضمخة باليأس... :
ضجة المقھى ضباب التبغ/مصباح و أشباح يغشيھا الضباب/ويغشى رعشة في شفتي السفلي/يغشى صمت وجھي ووجومه/أفرخ
البوم/ومات النسر/في قلبي الذي اعتاد الھزيمة

"الحالج "244 - 309ھـ  922 - 858 /م ھو أبو المغيث الحسين بن منصور بن محي البيضاوي
عذاب الحالج:
ولد في قرية الطور في الشمال الشرقي من مدينة البيضاء من مدن مقاطعة فارس بإيران والى الشمال من مدينة شيراز
في عام 244ھـ 858/م .نزلت أسرة الحالج واسط بعد مقتل أبيه في فترة كانت تغلي بالحروب الداخلية ثم قصد ھو تُستر
)شوشتر( على نھر كارون ليصحب سھل بن عبدﷲ التستري أحد كبار الصوفية في القرن الثالث الھجري وتنقل الحالج
بين شيوخ التصوف المعاصرين حتى وصل الى بغداد ليأخذ عن الجنيد البغدادي شيخ الطائفة الصوفية ولكن الجنيد لم
يقبله قبوال حسنا لثقة الحالج المفرطة بنفسه ومبالغته في ممارسة الرضة النفسية والجسدية .قصد الحالج مكة حاجا
ليعود الى االھواز بالقرب من موطنه القديم واعظا ً ولكنه لم ينجح النجاح المطلوب جعل يتنقل في خراسان وفارس

والعراق ثم ألقى عصى الترحال في بغداد.
حاول الحالج أن يدعو الى مذھب سياسي وروحي يقوم على فقه معين ورياضة صوفية تتميز كلھا بالتطرف والشدة
واإلصرار على الوصول الى ھدف مستھينا بالعقبات ولو بلغت الموت نفسه .
وقيل عنه بأنه كان يظھر مذھب الشيعة للملوك )العباسيين( ومذھب الصوفية للعامة.
كثرت الوشايات بالحالج إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه سنة 301ھـ بتھمة القرمطة وشھر في بغداد معلقا بحبل
مدة ثالثة أيام ولما أثبت التحقيق بأنه كان يعمل لحسابه خيف من قتله وثورة أنصاره سجن في دار السلطان في بناية
شيدت خصيصا له ثم شكلت محاكمة من قاضي القضاة المالكي أبي عمر الحمادي رئيسا وأبي جعفر البھلول وأبي الحسين
األشناني  ,والقاضيين الحنفيين بالرصافة والكرخ من بغداد عضوين ولم يحضر الجلسة أحد من الشافعية وال من الحنابلة
الذين كانوا خصوم الدولة وأنصار الحالج .وأنتھى األمر بالحكم على الحالج باإلعدام بعد أن سجن وعذب وضرب وقطعت
أطرافه األربعة ثم قتل وح ّز رأسه وأحرقت جثته ونصب رأسه على جسر بغداد.وھكذه انتھت حياة الحالج ليتحول الى زعيم
طائفة صوفية دانت بفكره وطريقته.
أورد ابن النديم له أسماء ستة وأربعين كتابا ً غريبة األسماء واألوضاع منھا) :الكبريت األحمر() ،قرآن القرآن والفرقان(،
)ھو ھو() ،اليقين(
وابتدا ًء من الخمسينيات صار الحالج رمز من رموز األدب العالمي  ,فكتب في رثاءه وتمجيده كثير من الشعراء واألدباء
ومن أبرزھم الشاعر عبدالوھاب البياتي  ,والشاعران السوريان علي أحمد سعيد وعدنان مردم والقاص اللبناني ميشال
فريد غريب  ,والشاعر المصري صالح عبدالصبور والمسرحي التونسي عزالدين المدني  ,وغيرھم ممن يصلح إنتاجھم
موضوعا لكتاب برأسه يدرس الظاھرة الحالجية في األدب المعاصر.
وإتماما للصفة العالمية للحالج في العصر الحديث ال ب ﱠد من ذكر األستاذة المستشرقة أنة ماري شيمل التي كتبت عنه كتابھا
باأللمانية الحالج شھيد الحب اإللھي وكذلك األستاذ الدكتور ھربت ميسن الذي ألف مسرحيته الشعرية باألنجليزية )موت
الحالج( .مما قال:
تركتُ للناس دنـياھم ودينھـم *******شــــــــغالً بحبـّك يا ديني ودنيائــــي
أشعلتَ في كبدي نارين واحدة******* بين الضلوع و أخرى بين أحشائــي
كيف ھي تركيبة القصيدة الحديثة؟؟ القصيدة الحديثة تنمو وتتطور مع نفسية الشاعر وتبتعد عن االرتجال عن القديمة التي أبانت عن
نزوة طرب عابرة .
ما ھي العوامل التي تدخل في بناء القصيدة المعاصرة ؟؟؟ العامل النفسي الذي يالزم الشاعر طوال حياته اإلبداعية ال يحيد عنه مع
الزمن بل يالزمه أحيانا العمر كله.
ھل المعاناة وليدة حالة شعورية فردية؟؟؟بل ھي وليدة نظرة اجتماعية يستمدھا الشاعر من واقعه المعاش فالسياب مثال مرآة لحالة
العراق .

عم يبحث الشاعر المعاصر ؟؟؟ ھو طبيب يشخص المرض ويقف على مكمن الداء والجرح داخل المجتمع فيميط اللثام عنه
وحينھا ھو أمام أمرين إما أن تتفاءل بإيجاد الدواء أو يقر بعدم ذلك فيتسم بنظرة تشاؤمية .
التحليل
البحـث
عن
العناصر
والعالقات

أناقـــــش
معطيــات
النـــص

أستخلص
وأسجل

يرى الكاتب أن ؟؟؟ ليبرر حالة األلم في الشعر المعاصر جاء الكاتب بعدة أدلة ويبدو أنه وفق في طرحه القائل بغلبة النظرة التشاؤمية
على شعرنا العربي المعاصر فباإلضافة إلى شواھده يمكن االستشھاد بمحمود درويش حين يقول :
في حوار مع العذاب  .....كان أيوب يشكر  .....خالق الدود والسحاب
مناقشة قول دي موسيه بنيت الحياة على المتناقضات إذ ليس غريبا أن نبني شخصياتنا من األلم والفقر والغربة فھي المحك
الحقيقي الذي يصطدم به المرء فيصقل تجربته ويغذيه بكل مفاھيم الصبر ويكسبه الحنكة والتجربة .
ما الرابط بين الفقرتين ½؟؟؟ الربط ھو الفاء بھا استأنف الكاتب كاله والفقرة الثانية تصب في نفس ما جاء في األولى مكملة لھا
اعتمد على اإلجمال ثم التفصيل و التحليل في طرح أحكامه النقدية فقد بين ظاھرة األلم في القصيدة
كيف بنى الكاتب نصه ؟؟؟
المعاصرة ثم ضرب لنا أمثلة لذلك.
حجاجي تفسيري كثرت فيه الشواھد  /اعتماد ضمير المتكلمين لتأييد رأيه بشمولية أكبر  /وكثرت فيه أساليب النفي
نمط النص؟؟
واإلثبات  /الصبغة العقلية ،و اعتماد الروابط المنطقية في خطاباته .
لھا أسباب عديدة منھا التأثر بالشعراء الغرب كـ":توماس اليوت"وغربة الشاعر العربي وتأثره بالفلسفة
إالم ترد ظاھرة األلم؟؟؟
وعلم االجتماع واالنتربولوجيا وتعقب النكسات والھزائم داخل األمة وغياب القيم االنسانبة ...كل ھذا ولد في الشعر نوعا من السلبية
والضعف واالستسالم والحزن والضياع والتمزق النفسي
ھل ھو فردي ؟؟ ليس ھما فرديا بل جماعي نابع من تفتت األرض تحت أقدامنا وارتفاع أسوار الحديد أمام كل خطوة نخطوھا فكلما
الح لنا الضوء تكشفت خلفه أنياب الفزع والموت
لكن األلم ال يظل الصبغة الوحيدة المالزمة للقصيدة الحديثة اذ منھا ما يتغنى باألمل والحياة والتجدد

وقفة مع نص أحزان الغربة لعبد الرحمن جيلي
إكتشاف معطيات النص.
التقى الشاعر بصديقه في بالد الغربة )في المدينة (في شارع مكتظ بالھموم ومشاق الحياة .فكانت ردة فعله انفعالية

مثيرة.فھذا وجه مألوف .فاعترته الدھشة بل الفرحة الكبرى)أھذا أنت ؟(.
كان اللقاء بين الصديقين.ووجد الشاعر متنفسا يفرغ عنده ھمومه .فھو يعيش بين أناس غرباء ،يراھم أكداسا من
الوجوه ال تحمل مالمح إنسانية )وجوھھم أشياء()عيونھا حزينة( ) نظراتھا باھتة ال لون فيھا( ،عروقھا جافة تحتاج لمن
يحييھا ) قطرات مزن( يرسم األلوان فيھا .انه يعيش مع أناس شغلتھم اللھفة عن الحياة الحقة.
لھذا فھو يعاني بين ھؤالء الناس ) بل األشياء( وجيب الغربة القاسي ،فيرى نفسه قزما تطحنه خطاه في خضم تقدمھم
السريع بحثا عن حاجياتھم المادية.
الشاعر متشائم ،يعيش في عصر ملول  ،يمقت الشعر ال يعرف العفة ،ال يود غيره ) إن سوق الود ال يشرى بھا الود(
فھو يضرع إلى ﷲ ليجد من يعانقه بال زيف .
القصيدة مليئة بقاموس األحزان  :حزن على حال شوارع المدينة على وجوه عطشى عالھا الجفاف  ،شوق إلى األحبة
والخالن حزن علتى عصر ملول يمقت الشعر عصر نبذ العفة وطلق الود،شوق إلى األصل إلى القرية ) شجر اللوب(
شوق إلى ثرى الوديان ووجه الخالن .
في ھذا النص الشعري نفس واحد) او يكاد( تتخلله وقفات ارتياح ال بد منھا للمتابعة :اللھفة  ,الوقفه  ,العفة ’ الرفه .ھذه
الوقفات ترتبط بالعامل النفسي لدى الشاعر فالنفس المتردد بين الشھيق والزفير له قدرة محدودة على االمتداد لينتھي
عند ھذه الوقفات التي نسميه قوافي .وقد وفق الشاعر الختيار أماكنھا تبعا للدفقة الشعورية التي تتعدى بعض األحيان
إلى سطور متباعدة فاذا كانت الحاالت الشعورية معقدة مركبة فتمتد لتعبر عن ھذا التدفق الشعوري.
ينتھي السطر مع الدفقة فان كانت قصيرة قصر وان كانت ممتدة كما ھو حال الشاعر ھنا امتد.
تتشكل القصيدة من جمل شعرية ترتكز على نفس واحد يمتد مشكال أكثر من سطر .
مثل أھـذا أنت ؟ شارعنا زجاج فاقع الضوء وعمياء من اللھفة فھذه األسطر الخمسة شكل جملة فعلية واحدة متصلة
تتكون من مجموعة من التفعيالت فان توقفنا عند ) لقطرة مزن( نحس بعدم االرتياح ويقطع نفس الشاعر ,فال تستطيع إال
أن تمتد بالقراءة إلى السطر الثاني لتنتھي عند الدفقة الشعورية ثم تتوالى األسطر الموالية لتسجل وقفة جديدة عند )
الوقفه(
مناقشة المعطيات:
معاناة الشاعر كانت ذات بعد فلسفي و حضاري فھو يعيش في مدينة كبيرة شارعھا زجاج فاقع الضوء لكنھا موحشة
سكانھا أناس نكرة مجھولون ال تربطھم باإلنسانية سوى صورھم
من ابرز ما في حياة ھذه المدينة الزمن الذي يشكل عامال جوھريا في حياة الناس الذين يعيشون في حدود مشاغلھم
الخاصة فالزمن سيف مسلط على رقاب الجميع.
من ھنا سجل الشاعر أساه ونقمته على ھذه الحياة فھو مجبور أن يعيش في إطارھا فھو مجرد شبح من األشباح
المتحركة فيه.
يشعر الشاعر بالوحدة فيھا ويشتد أساه حين يفقد الشاعر من يحب فعند ذل يتمثل ھذا الشعور بالوحدة قويا رغم زحمة
المدينة بالناس واألشياء ومادام ھناك بعد لألحباب والخالن تصبح المدينة وكأنھا ليس بھا إنسان ,تضيق رغم اتساعھا
قزمان :لفظة ترمز إلى الضياع في زحمة المدينة كما توحي بالشعور بالتھميش في عصر ضاعت فيه القيم الروحية
تطحن  :تعبير عن العالقات بين الناس  ،عالقة السباق بينھم فكل فرد حريص على أن يكون وحده مندفعا فھو يخوض مع
اآلخرين ) الناس( سباقا في التدمير من اجل مصلحة الذات وھكذا يحاول كل فرد أن ينال من اآلخرين ليسلم حتى يكون
وحده صاحب الكلمة والنفوذ.
تحديد بناء النص
اختار الشاعر النمط الوصفي ليصف واقع الغربة الحزين وھو النمط الغالب وقد تداخل مع ھذا النمط كل من االمري
واإلخباري وھذا ما نقف عليه في المقطع األول.
خصائص الوصف
شارعنا زجاج فاقع الضوء
أكداس من األوجه تبحث عن صدى شيء
عروقھا عطشى
نسمات رطبات
وجيب الغربة القاسي ،قزمان تطحننا خطى الناس
االمري  :ممثل بضمير المخاطب "أنت"  :أھذا أنت  ،قل شيئا  ،تعال نشم  ...............إضافة إلى فعل األمر قل  ،تعال
اإلخباري :ھو الذي ينقل للمتلقي معلومات يجھلھا لذا فدوره معرفي والشاعر في نصه يخبرنا عن قضية نفسية يعانيھا
جل الشعراء المعاصرين إنھا قضية الحضارة الحديثة وما أحدثته من غربة نفسية  ,ويظھر اإلخبار في المقطع األول:
أكداس من األوجه تبحث عن صدى شيء  ،تھوم في محاجرھا وھاد الحزن ،عروقھا عطشى لقطرة مزن ،وعمياء من
اللھفة.
االتساق واالنسجام :
توفرت الوحدة العضوية بين اسطر القصيدة مما جعلھا بناء متكامال مترابط االعضاء ) األسطر( فعند القراءة نلمس خيطا
شعوريا واحدا يبدأ بلحظة اللقاء ونبرات الشكوى ثم يتطور عبر األسطر حتى ينتھي إلى آخر السطر بإفراغ عاطفي
ملموس.

القصيدة تمثل إطارا بنائيا محكما يجعل النص دائرة مغلقة تنتھي حيث تبدأ.
عروض

أكتشفُ
أستنتج
ُ

الوافر والھزج في الشعر الحر:
تفعيالت البحرين في الشعر العمودي :على األھــــــــزاج تسھيل ....مفاعـــــــــيلن مفاعيلن
بحور الشعر وافرھا جميل....مفاعلتن مفاعلتن فعولن
الوافر في الشعر الحر
1الوافر في الشعر الحر مبني على التفعيلة مفاعلتن.2تأتي تفعيلة الوافر على أحد الشكلين :مفاعلتن ،مفاعيلن .وأحيانا ً نراھا تأخذ الشكل مفاعيل.3في آخر البيت قد يُضاف ساكن إلى نھاية التفعيلة مفاعلتانْ 4دراسة مثال:كـ مثال للوافر في الشعر الحر نورد ھذه األبيات من قصيدة لمحمود درويش)) :أھديھا غزاالً((
ي فوق ظفائر
وشاح المغرب الورد ّ
مفاعـيلن مفاعيلن مفاعلتن مفــــــ
الحلوه
ـاعيلن
وحبة برتقال كانت الشمس.
مفاعلتن مفاعلــتن مفاعــيل
تحاول كفﱡھا البيضاء أن تصطادھا
مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن مفـــــــا
عنوه
عيلن
نرى من خالل ھذا المثال أن التفعيلة جاءت على أحد الشكلين الشائعين :مفاعلتن ،مفاعيلن  .مفاعــيل
الھزج في الشعر الحر
1الھزج مبني على التفعيلة :مفاعيلن.2تأخذ تفعيلة الھزج أحد األشكال :مفاعيلن ،مفاعيل ،مفاعلن والشكل الثالث أقل شيوعا ً من اآلخرين.3بإمكان الشاعر أن يُضيف ساكنا ً في نھاية البيت أو يحذف سببا ً كما ھو وارد في الشعر العمودي.4أمثلة:الھزج بحر ھجره أصحاب الشعر الحر وفضلوا عليه الوافر ،وذلك ألن الفرق بين البحرين يكمن في التفعيلة مفاعلتن التي
تميّز بينھما فإن وردت ولو مرة واحدة في القصيدة فالوزن ھو الوافر .ولم يحرم الشعراء أنفسھم من ھذه التفعيلة فجاءت
كل قصائدھم من الوافر.ومن األمثلة القليلة لھذا البحر نذكر قصيدة يوسف الخال التي عنوانھا ))الحوار األزلي((:
عبيد نحن للماضي ،عبيد نحنُ
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مـ
لآلتي ،عبيد نرضع الذل
ــفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
من المھد إلى اللحد .خطايانا
مفاعيل مفاعيل مفاعيلن
خطايانا صنعناھا بأيدينا،
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
خالصة  :في الشعر الحر يجوز للشاعر المزج بين تفعيلتي الوافر "مفاعلتن" والھزج "مفاعيلن" حسب الحاجة إلى
التغيير فتكسر بذلك الرتابة الموسيقية المقيدة دون المساس بالوحدة األساسية للشعر العربي )التفعيلة( وأبيات عبد
الرحمن جيلي خير مثال على ذلك:
سأضرع من يعانقني بال زيفن
ومن يسخو بأعينھي سماء صصيف

النشــــــــــــــاط

 :نص تواصلي

مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعلتن مفاعيلن

الشعبـــة3 :آف ل

الموضــوع  :أحزان الغربة  /عبد الرحمن جيلي
الھدف العــــــــــام  - :استخـــالص مظاھــر الحـــزن و األلـــم عند الشعـــراء العـــرب المعاصريـــن.
 تعليل أســـباب تلـــك الظاھرة نفسيا واجتماعــــيا وحضاريــــاالھـــدف الخـــاص  - :التمكن من تصريف األجوف في شتى حاالت إسناده.
 مالحظة ظاھرة المزج بين بحرين و تفعيلتين في الشعـر الحــر)كالوافـــر و الھــزج مثــال (.الكفاءة
المقيسية
المعرقة
معرفة
المعطيات
الخاصة

المراحل

أتعرف
على
صاحب
النص

سيـــــــــــر الـــــــــدرس
المضاميــــــــــــــــن
عبد الرحمن جيلي ناقد سوداني معاصر ،ولد عام  1933م في جزيرة "صاي" بسكوت المحس،
ذھب إلى مصر رفقة عائلته وعمره حوالي سنتين ،حفظ القرآن و عمره تسع سنوات ،التحق
باألزھر الشريف عام  1947م.
اشتغل في مصر بالصحافة ثم سافر إلى أوربا الشرقية حيث تحصل على الماجستير من معھد
غوركي لآلداب عام 1967م ثم الدكتوراه من األكاديمية السوفياتية حول "النثر الفني في
السودان" .ظل مھاجرا بين جامعات روسيا و الجزائـر و اليمن كأستاذ محاضر،توفي بالقاھرة في
أوت 1989م مخلفا دواوينا شعرية منھا " :قصائد من السودان" "،الجواد و السيف المكسور"،
"بوابات المدن الصفراء".

في مجال المعاني :
اكتســــاب
مزن  :الغيمة الممطرة  -تھــرق  :نسيل  -نبتاعھا  :نشتريھـــا
المعطيــــا
ملول  :كثير الملل ،الولھان :المشوق ،اللوب  :نوع من الشجر  -أضرع  :ألجـــأ – الخالن :
ت
األحباب
اللغويـــــــــ
في الحقل المعجمي  :ابحث في القاموس عن معاني كل من  :الحرج –وھاد -ذرت-يسقي
ة
الحرج :ھو اإلثم و الذنب يقال ال حرج عليك أي ال بأس عليك.ذرى  :ذريا أطار و ف ّرق ،ذرت الرياح التراب
الوھاد  :الوھد ھو األرض المنخفضة الحفرة )ج( أوھد و وھدان.
أثــــــري سقى  :سقيا ،ش ّرب ،سقى ﷲ األرض مطرا ،أنزله عليھا ،سقى ﷲ أيامه :جعل أيامه جميلة.
رصيـــد في الحقل الداللي :
ي
في النص توظيف للمعجم الطبيعي لدالالت اجتماعية،ضع جدوال تسرد فيه ھذا المعجم و تبين
اللغـــــو داللته االجتماعية من السياق .
ي
داللته االجتماعية في سياق النص
اللفظ
الحزن واأللم الكبيران
وھاد
الحاجة إلى بصيص أمل يعيد إليه بھجة الحياة
قطرة مزن
دعوة إلى اإلقبال على شعره المتعطّش إلى متذوقيه
سماء الصيف
الشعـــر
النھر
يدعو إلى تذوق الشعر
رحيق الشعر
دعوة إلى اإلقبال
سماء الصيف
األنانية  ،البخل  ،الشح
األكداس
األمل ،الصدق ،الصفاء
الضوء
السالم ،الخير ،النعمة ،الحياة
خضراء

 -بمـــن التقــى الشاعـر ؟ و أين تم اللقاء؟

الطريق
ــة

إلقائيــ
ـة

إلقائيــ
ــة

الفھم
يعبر يمثل
يعيد
يستخرج
يعدد
يفسر

التحليل
البحث عن
العالقات
و العناصر

التركيب
يستخـــرج
يصنـــف
يفســــــر
يحــــــــدد

التطبيق
يحــــــرر
يحـــلل

أكتشف
معطيات
النص

* لقد التقى الشاعر بصديقه أ ّول ما عاد من غربته .
سر ھذه الردة ؟
 ما ھي ردة فعـل الشاعر عند ھذا اللقاء؟ كيف تف ّ*كانت ردة فعله دھشة كبيرة ألنه رآه بنفس المالمح التي تركه عليھا.
سر.
 ھل لھذا االنفعال عالقة مع قوله " أھذا أنت"؟ ف ّ*لقد اندھش الشاعــر و لھذا سأله" أھذا أنت؟"
 ھل يبدو لك الشاعر متفائال أم متشائما بالمستقبل؟ما ھي القرائن اللغوية الدالة على ذلك ؟
*بدا الشاعر متشائما بالمستقبل وذلك من خالل قوله":بأن سوق ال ّود ال يشرى بھا ال ّود،وھل
نبتاعھا العفة.
 استخرج من النص القاموس اللغوي الدال على الحزن و األلم عند الشاعر.*في النص قاموس لغوي يدل على حزن و ألم الشاعر من خالل قوله  " :وھاد ،الحزن ،عطشى،عمياء من اللھفه ،كثير الشوق ،يجف النبع".

حواريـ
ـة

 ھل ترى أنّ معاناة الشاعر ذات طابع اجتماعي محض أم أنّ لھا أبعادًا فلسفية حضاريةتتعلق بموقف إنسان ّي ؟ علـّـــل.
* إنّ معاناة الشاعر لھا أبعاد فلسفية حضارية ،تتعلق بموقف إنساني ألنه ال يتحدث عن
الشعر باعتباره بابا من أبواب ال ّرزق و إنّما يعبّر عن قضية ھامة و ھي غياب المكانة التي
يستحقھا الشاعر.
 يربط الشاعر عن -طريق الصورة الشعرية المخيال -ب ْين ھذه المعاناة اإلنسانية و اإلحساسبالجفاف رغم وجود "النيل"  .ما س ّر ذلك؟
و اإلحساس
* يربط الشاعر بين الصورة الشعرية و المخيال .وھذه المعاناة اإلنسانية
بالجفاف رغم وجود النيل ألن الشعر متعطش إلى من يقرؤه فھ ّمش بتھميش الشاعر.
حواريـ
أناقش
 ما الداللة اإلنسانية التي يحملھا كل من " قزمان" و"تطحن"و "الناس" ؟معطيات
ـة
*الداللة اإلنسانية التي يحملھا كل من قزمان ،تطحن الناس ھي التھميش واحتقار الناس
النص
للمف ّكرين و تصغيرھم.
و الشرطية
 بم توحي الجملة الخبرية "لكم صلـّيت" و اإلنشائية "ھل نبتاعھا العفّة"أبيع الروح إن ألقى" من دالالت على مأساة الشاعر؟
* توحي الجمله الخبرية" لكم صليت" بكثرة الدعاء أما جملة ھل نبتاعھا العفة؟ توحي
بغياب بعض األخالق ،أ ّما الجملة الشرطية أبيع الروح إن ألقى فتعبّر عن مأساة الشاعر حيال
األوضاع التي يعيشھا و استعداده للتضحية ،في سبيل تحسينھا.
 ابحث عن الوتيرة الموسيقية و الحالة النفسية للشاعر ،ھل وفق الشاعر في ھذا اإلختيارالموسيقي أم تراه جاء – أصال -عفويا ؟ ماذا تستنتج ؟
* للوتيرة الموسيقية عالقة وطيدة بالحالة النفسية للشاعر ألنھا عكست مواقف انفعالية
متباينة.
ّ
ّ
 استطاع الشاعر تصوير واقع الغربة الحزين الموحش ،فما النمط النصي الذي وظفه للتعبيرعن مواقفه؟
أحدد
ّ
حواريـ
* لقد اعتمد الشاعر على النمط الوصفي لتصوير واقع الغربة الحزين الموحش .
بناء
ـة
 حلل المقطع الثاني و الثالث و بيّن تداخل األنماط فيه.النص
* ھناك تداخل بين أنماط أخرى كاألمر و اإلخبار اللّذين نجدھما في المقطع األول وكل نمط
يخدم اآلخر ما دام الشاعر بصدد تصوير وقائع و أحوال المجتمع وواقعه الحزين.
ال حظ األسطر الشعرية من  01إلى  08ثم من  09إلى  .14ھل تالحظ انفصاال بين األسطر أم
ترابطا عضويا قويّا ؟
ماذا نسمي ھذه الوحدة ؟
* تسمى ھذه الوحدة التي تربط بين األبيات و األسطر في القصيدة بالوحدة العضوية أي خضوع
أتفحص
األبيات إلى تسلسل منطقي محكم ال يجوزفيه التقديم أو التأخير
االتّساق
 تع ّرف على ھذه الظاھرة في المقطع الثاني و الثالث.حواريـ
و
* نفس الظاھرة نجدھا في المقطعين الثاني و الثالث.
ـة
االنسجام
 ماھما الضميران المصاحبان لكل أسطر القصيدة؟ ھل لذلك عالقة مع انسجامھما؟في
* الضميران المصاحبان لكل أسطر القصيدة ضمير جماعة المتكلمين و المخاطب و قد ساھما في
النّص
انسجام معاني القصيدة.
سطر األخير منھما ؟ ماذا تستنتج ؟
 ھل من عالقة داللية بين األسطر األولى من القصيدة و ال ّسطر األخير و ھي عدم التغيير و بقاء الحال على
* ھناك عالقة داللية بين األسطر األولى و ال ّ
ماكان عليه.

من خالل تحليلنا للنص نالحظ ما يأتي :
إنّ المعاناة التي يعيشھا الشاعر إنما ھي معاناة اإلنسان الواعي بمأساة عصره و موقعه من
العالم الذي يتفاعل معه ،و إنّ الغربة التي يعيشھا ليست بسبب البحث عن لقمة العيش ،بقدر ما
ھي بسبب البحث عن التوازن و االنسجام بين ما يحمل من مبادئ وقيم و بين محيط ال يعير
أھمية لذلك .ومن ھنا تبدو معاناته و أحزانه.
التقييم
ينقد
يحكم
يتحقق
يقرر
يفسر

قواعد اللغة

العروض

حس مرھف وذوق فتّي راق ،أن
لقد استطاع الشاعر" عبد الرحمن جيلي" بفضل ما أوتي من
ّ
يوظّف ك ّل األدوات الفنّيّة من لغة شعرية عميقة الداللة ،وصور يمتزج فيھا المتخيﱢل بالواقع
أجمل
،ووتيرة موسيقية مولّدة من صميم تفاعل الشاعر بموضوعه ،أن يقدّم لنا حقيقة معاناة المثقف
القول في
في ھذا العصر ،و شعوره المؤلم بالتھميش.
تقدير
النص

تصريف
األجوف

الوافر
و الھزج
في
الشعر
الحر

لعلّك تتذكر أنّ األجوف ھو ما كانت عينه حرف علّة ،فكيف تصرفه مع الضمائر في الماضي و
المضارع و األمر ؟
ّ
تأ ّمل ھذه الجمل المأخوذة من النص  :قل شيئا -طالت بنا الوقفة – أبيع الروح......
تعلمت :أنّ الفعل نوعان  :صحيح ومعتل
استخرج من ھذه األمثلة  :أفعاال معتلة و اذكر نوعھا.
األفعال المعتلة ھي  :طال  ،باع،قال ،و نوعھا معتلة الوسط بمعنى جوفاء.
ماذا تالحظ على ھذه األفعال ؟
 أالحظ أنّ حرف العلة األلف في "قل" قد حذ ف و أنّه في طال قد بقي ،و أنّه في"
أبيع" قد انقلب ياء .
 فماذا تستنتج ؟
يتصرف الفعل الماضي األجوف مع ضمائر الغائب دون أن يتغير فيه شئ مثل :
قال،قالت،قاال،قالتا،قالوا  ،و يحذف حرف العلّة "األف" مع نون النسوة مثل " قلن".
 ويتصرف مع ضمائر المتكلم المفرد ،الجمع المخاطب و الجمع المؤنث الغائب بحذف حرف العلّةمثل  :قلت ،قلتم،قلن.
 يحذف حرف العلة "األلف" في الفعل المضارع مع نون النسوة مثل  :تبعن  ،تقلن. وأ ّما مع األمر فيصير حرف العلّة واوا أو ياء أو ألفا مع المخاطب المؤنث ،ومع المؤنث و الجمعالمذكر ،و يحذف مع غيرھا ) قولي ،سيرا ،سـر(
 تأ ّمل ھذه األسطر الشّعرية الواردة في الّص :سأضرع من يعانقني بال زيف
صيف
ومن يسخو بأعينه سماء ال ّ
أبيع ال ّروح إ ن ألقى
 قطع ھذه السطر الشعريةبال زيــــفي
يعانقني
سأضرع من
0/0/ 0 //
0///0//
0/ / / 0 / /
مفـا عيلــن
مفاعلتن
مفاعــلـتـــن
سماء صصيف
بأعينھي
ومن يسخو
00/ 0 / 0//
0///0//
0 /0/ 0 / /
مفاعليـــــــن
مفاعلتـن
مفـــا عيلـن
ح إن ألقــــى
أبيـــع ررو
0/ 0 / 0//
0 / 0/ 0 //
مفاعيلــــن
مفاعيلـــــــن
لقد مزج الشاعر بين تفعيلتي الوافر "مفاعلتن" و الھـــزج" مفاعيلن" فوظّفھما حسب الحاجة
سر الرتابة الموسيقية المقيّدة وحافظ على الوحدة األساسية
إلى التعبير ،و ھو بذلك يكون قد ك ّ
للشّعر العربي )التفعيلة(.

إلقائيــ
ـة

حواريـ
ـة

اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ:
اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻬﻤﺰة

اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ.

اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺮف ﻣﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻂ؟

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﺎغ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻂ.

أول اﻷﻣﺮ

ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع

ﻳﺼﺎغ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ وﻳﻌﻮض ﺑﻬﻤﺰة وﺻﻞ.

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ؟
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ،وﻟﻤﺎذا ﺳﻤﻴﺖ

ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ،ﺗﻠﻔﻆ ﻓﻲ أول اﻟﻜﻼم وﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ وﺻﻞ

ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ أول

ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ،وﻫﻲ إﻣﺎ

اﻷﻣﺮ؟

ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة:

ﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ

ﺐ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ :ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺘُﺐ  -اُﻛﺘُ ْ

وﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺴﻮرة؟

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻜﺴﻮرة ،ﻣﺜﻞ :ﻳﻔﺘَﺢ –
ِ
ِ ِ
ِ
ﺲ
ﺲ – اﺟﻠ ْ
اﻓﺘَﺢ أو ﻳﺠﻠ ُ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ .ﻣﺜﻞ:
ﻧﺸﻐﻞ  ،اﺳﺘﻐﻔﺮ -اِ ِ
ِ ِ
ﺳﺘﻐﻔ ْﺮ.
اﻧﺸﻐﻞ -ا ْ
ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ .وﺗﺴﻤﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ

اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ.

ﺑﺬﻟﻚ؟

ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ؟

وﻫﻞ ﺗﺨﺺ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻓﻘﻂ؟
وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ

اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ؟

ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ؟

ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻬﻤﺰة ﻗﻄﻊ ،وﺗﻜﻮن
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﻛﺮم ،أﻗﺒﻞ ،أﻧْﺠﺰ – أَﻛ ِﺮْم ،أَﻗﺒِ ْﻞ ،أَﻧْ ِﺠ ْﺰ.

ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ ﻫﻤﺰة اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ،ﺗﻠﻔﻆ ﻓﻲ أول اﻟﻜﻼم وﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ وﺻﻞ

اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ .ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ ﻫﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﻀﺎرع ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة
ﺐ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ :ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺘُﺐ  -اُﻛﺘُ ْ
ِ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة ﺟﺎءت ﻫﻤﺰة ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻜﺴﻮرة ،ﻣﺜﻞ :ﻳﻔﺘَﺢ – اﻓﺘَﺢ
ِ ِ
ِ
ﺲ
ﺲ – اﺟﻠ ْ
أو ﻳﺠﻠ ُ
ﻧﺸﻐﻞ  ،اﺳﺘﻐﻔﺮ -اِ ِ
ِ ِ
ﺳﺘﻐﻔ ْﺮ.
وﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ :اﻧﺸﻐﻞ -ا ْ
ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة اﻟﻤﺰﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻫﻤﺰة ﻗﻄﻊ .وﺗﺴﻤﻰ ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ

ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ﺗﻜﻮن ﻫﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺒﺪوء ﺑﻬﻤﺰة ﻗﻄﻊ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﻛﺮم،
أﻗﺒﻞ ،أﻧْﺠﺰ – أَﻛ ِﺮْم ،أَﻗﺒِ ْﻞ ،أَﻧْ ِﺠ ْﺰ.

الموضــوع

أﺑﻮ ﺗﻤﺎم

صالح عبد الصبور

الوحدة 08:

الھدف العــــــــــام  - :استنتج مظاھر التجديد في القصيدة العربية.
 أكتشف مدى توظيف الرمز و األسطورةالھـــدف الخـــاص  - :احدد نمط النص
 أتعرف على البدل وعطف البيان و اسم الجنس الجمعي واالفراديالكفاءة
المقيسية
المعرقة
معرفة
المعطيا
ت
الخاصة

المراحل

أتعرف
على
صاحب
النص

سيـــــــــــر الـــــــــدرس
المضاميــــــــــــــــن
محمد صالح عبد الصبور شاعر وناقد مصري معاصر ولد بمدينة الزقازيق بمصر عام 1931
التحق بجامعة عين شمس بالقاھرة وتخرج في كلية األدب  ، 1959تفرغ لألدب والصحافة اشتغل
صحافيا في عدة مجالت منھا روز اليوسف الشھيرة وصباح الخير ثم أصبح رئيسا للتحرير لمجلة
المسرح  ،كما عمل في السلك الدبلوماسي كمستشار إعالمي للسفارة المصرية بالھند عام 78/76
توفي بالقاھرة عام 1981
أول ديوان له الناس في بالدي عام  1957ثم توالت الدواوين األخرى مثل اإلبحار في الذاكرة ،
أقول لكم  ،أحالم الفارس القديم ،مأساة الحالج ،وتبقى الكلمة  ،تأمالت في زمن جريح..

الطريق
ــة

إلقائية
تقديم
النص

اكتســاب
المعطيـا
ت
اللغويـة

أثــــــري
رصيـــدي
اللغـــــوي

أكتشف
معطيات
النص

لم يكن الشاعر صالح عبد الصبور بمنأى عن ھموم األمة فراح يطلق العنان للسانه يعبر عن
حسرته لما ادلھم بھا من نكبات وكوارث مستحضرا التاريخ واألمجاد في محاولة منه لدغدغة
مشاعر النخوة والثورة على الوضع المذل لغالب الدول العربية آنذاك التي تئن تحت وطأة
االستعمار خاصة بعد زرع الكيان الصھيوني في جسد األمة .
وھذا ما يتضح من قصيدة ألقاھا في مھرجان أبي تمام الذي أقيم في دمشق سنة 1961
وحضره كبار األدباء من أمثال العقاد رغم أن الشاعر لم يكن مدعوا إليه للخالف الحاصل بين
الشعراء المجددين والمحافظين  ،فحضره بإمكانياته الخاصة
في الحقل المعجمي  :الصارخ الظلمة ،العتمة ،ال يترنم ،ثقيل ،الحسرة ،طويناه  :ألفاظ تندرج
ضمن موضوع االستسالم والعجز )وھو حال األمة العربية اإلسالمية
في الحقل الداللي  :جذر كلمة الصارخ
ص َراخأ وصريخ)مصدر(ا  =....صاح شديدا  /استغاث
صرخُ :
1الصارخ والصريخ ) اسم فاعل وصيغة مبالغة(  :المستغيث /الصائح بشدة والصريخ :بمعنىالمغيث أيضا - /2الصارخ  :الديك -3 /الصارخة = صوت االستغاثة  ،تقول) سمعت صارخة
القوم( أي صوت استغاثتھم  ،وبمعنى اإلغاثة أيضا

إلقائية

ينطلق الشاعر من التاريخ فيذكرنا في مستھل القصيدة بقصة فتح عمورية )224ھـ( بيدالمعتصم با الخليفة العباسي وھزمه لجيوش الروم بقيادة )توفلس(
حينما يشير الشاعر إلى طبرية ووھران فھو يتحسر على ما آل إليه حال األمة من ضعفواستسالم بعد مجد وعز تاريخين مشھودين
بالتناص( يتقاطع صالح عبد الصبور مع الشاعر أبي تمام في رائعته المشھورة في وصف
معركة عمورية )) فتح الفتوح((
اعتمد الشاعر على التراث الختيار الرموز الشعرية المناسبة للموقف الشعري  ،ويمكن تصنيف
ھذه الرموز إلى صنفين
الرمز
داللته
نوع الرمز
العز والمجد واالنتصار

السيف البغدادي )) المعتصم ((
-1الشخوص التاريخية
أبو تمام الجد
األخت العربية
 -2لحيز المكاني" المدينة" عمورية  /طبرية  /وھران تختلف داللة المدينة بين المجد في
الماضي و ا لحاضر واالستسالم في وتجسد المفارقة بينھما ألن عمورية مدينة رومية احتلھا
العرب وفتحوھا أما طبرية ووھران مدينتان عربيتان احتلھما الصھاينة والصليبيون
* في نفس الشاعر كثير من الحرقة واأللم يظھران عندما يستعرض حاضر األمة في المقطعين
األول والثاني.

حواري
ة

*في مثل ھكذا أوضاع يحن اإلنسان" الشاعر" إلى زمن آخر -ألن الحنين ھو لحظة ھروب من
الواقع المر -فالشاعر يحن إلى" الماضي" زمن القوة الذي كان فيه العربي سيدا  ،معلنا انتماءه
القومي معبرا عن حسرته النتمائه إلى الزمن الرديء المشوب بالھزيمة واالستكانة.
* شتان بين الماضي والحاضر  :ھي النتيجة التي يمكن استخالصھا من المقطع األول فيمقارنته بينھما  ،فاالستغاثة في الماضي لباھا سيف قاطع انتقم للكرامة واالستغاثة في الحاضر))
فلسطين والجزائر(( لباھا العرب والمسلمون في انعقاد المؤتمرات أو األحزان بسياط المستعمر.
* النقد الالذع الموجه إلى األمة يتجسد في استكانة قادتھا واكتفائھم باللقاءات والتنديدات..
فانعكس الوضع تماما بين قول أبي تمام :السيف أصدق أنباء من الكتب ....وواقعنا حيث أصبحت
األنباء " الكتب المروية" مصدر تعاطي القادة بينما السيف مغروس في خاصرة العرب ،كأننا لم
نفھم قول أبي تمام إطالقا منذ قرون.

الفھم
يعبر
يمثل
يعيد
يستخرج
يعدد
يفسر

التحليل
البحث
عن
العالقات
و
العناصر

التركيب
يستخـــر
ج
يصنـــف
يفســــــر
يحــــــدد

التطبيق
يحــــرر
يحـــلل

*الخلفية التاريخية ھي معركة الكرامة بين المسلمين والروم في موقعة عمورية التاريخية التي
انتصر فيھا الخليفة المعتصم تلبية الستغاثة امرأة عربية أسيرة بقولھا " :وامعتصماه "
* ربما يھدف الشاعر إلى استھجان عقد ملتقى أبي تمام ألنه رمز للفخار واألمة ليست في
الوضع الالئق إلحياء ذكراه .
* اعتماد ضمير المتكلمين يحيل إلى اشتراك الجميع في التعاطي السلبي مع الواقع العربي
واإلحساس بالمرارة من ھذا الواقع.
* لصيغة األمر في نھاية المقطع األول داللة نفسية :ھي تصاعد التوتر الذي يؤكد عنفوان الثورة
أناقش
معطيات )) ،الحسرة من الواقع وتمني غضب عارم يزيل ھذه الحسرة"الثورة((
*العالقة بين الجد واألبناء ھي عالقة فنية " الشاعرية" بين أبي تمام الشاعر وأحفاده من
النص
الشعراء العرب المجتمعين في المھرجان  ،ولكن الموقف يثير حسا مأساويا مزمنا ،ألن حظ الجد
أن يحيا في زمن األمجاد ،بينما نصيب األبناء أن يعايشوا الھزائم والھوان.
*التجديد اعتمد على توظيف التراث واقتباس الرموز واألساطير التاريخية من معالم وشخوص
وھو مذھب المجددين في الشعر العربي المعاصر )عد إلى الجدول أعاله(
*ماذا يقصد الشاعر بالكتب المروية؟ :فاالستلھام من التاريخ (( قصة المنجمين مع فتح عمورية
واستخفاف المعتصم بخرافاتھم(( واإلسقاط على الحاضر باإلحالة إلى اكتفاء العرب بنتائج
المؤتمرات العالمية التي لم تكن في صالحھم يوما.
النمط الغالب في النص  :ھو النمط السردي  :سرد أحداث قصصية بمعالمھا وشخوصھا
بالتركيز على الفعل الماضي أو الحاضر في المكان المناسب لكليھما )) لم يذھب  ،شق  ،حين
دعا ،لبى(( )) يلقى يتعاطون  ،ال يسقينا  ،تطلب ....إلخ((
*العناوين المناسبةأحدد بناء
- 1بين الماضي والحاضرالنص
- 2تذكار أبي تمام حسرة وألم- 3الحاضر أعياد لألحزان*تتجسد الوحدة العضوية في التالحم بين المقاطع الثالثة التي تشكل في مجموعھا قصة متسلسلة
األحداث ال يمكن الفصل بينھا.
*لكن :تفيد لغة االستدراك وھو نفسه السبب في استعمالھا في ثنايا القصيدة ألن موقف المقارنة
بين الماضي والحاضر يستوجب االستدراك في كل مرة أن الزمنين مختلفين.
أتفحص
*المعنى الذي أفادته في داخل الجملة ھو الزمنية ألنھا دخلت على اسم زمن" موعد" وال غرو
االتّساق
أن الزمن عنصر مھم في النص وبنية من بنياته كقصة تاريخية .
و االنسجام
*معنى "أو" في الجملة ھو "التسوية بين ما قبلھا وما بعدھا فاألمر سيان.
في النّص
إعراب الجد " :أبو تمام الجد"الجد :عطف بيان أو بدل من أبو تمام مرفوع
*مدلول " وا " في اللغة  :ھو النداء والندبة
أجمل القول
الكــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ص 165 :
في تقدير
النص

التقييم
ينقد
يحكم

حواري
ة

حواريـ
ـة

حواريـ
ـة

إلقائية
قواعد

اﻟﺒﺪل وﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن
تمھيد :
ما ھي أوجه االختالف واالتفاق بين التمييز والحال؟ -ما ھي أنواع التوابع التي تعرفھا من غير البدل ؟

 ھي  :النعت والتوكيدتأ ّمل ھذا المقتطف والحظ :
" يرى سليمان العيسى في " األوراس" إعادة النتصارات "موسى بن نصير" و"عقبة بن نافع"
و"طارق بن زياد" وغيرھم من األبطال في القديم"
ماذا تعلمت من البدل ؟
تعلمت أنّ البدل تابع ال يحتاج إلى رابط يربطه بالمبدل منه ،وأنّه يتبعه في جميع أحكامه ،وھو
أنواع...
أكتشف أحكام القاعدة :
 مم تكون ھذه األسماء :موسى بن نصير ،عقبة بن نافع ،و طارق بن زياد ؟ أين التابع وأين المتبوع ؟ وھل ھما شيء واحد ؟ التابع ھو بن نصير ،بن نافع ،بن زياد .والمتبوع ھو موسى ،عقبة ،طارق  .نعم ،ھما شيءواحد.
 تأمل المثال اآلتي " :أفادني األستاذ عل ُمه ".* ھل التابع ھو المتبوع عينه ؟ ماذا تستنتج ؟
* ليس التابع )عينه( ھو المتبوع )األستاذ( عينه ،وإنما ھو صفة عارضة في المتبوع ويدل على
إحدى خصائصه ).بدل اشتمال(
 عيّنْ التابع والمتبوع في ھذه اآلية..﴿ :يوقد من شجرة مباركة زيتونة  ﴾...أيھما أشھى؟ س ﱢم ھذاالنوع من التوابع.
* التابع ھو زيتونة ،والمتبوع ھو شجرة  ،ونوعه عطف بيان
 ماذا أفاد عطف البيان في المثالين اآلتيين:* ھذا أبو الحسن علي  / .جعل ﷲ الكعبة البيت الحرام .
* علي :عطف بيان ،وأفاد توضيح كنية أبي الحسن.
* البيت الحرام :عطف بيان ،وأفاد تفسير وتوضيح متبوعه .
 يختلف عطف البيان عن البدل في ثالث مسائل ،اذكرھا مع األمثلة.* اختالف عطف البيان عن البدل في ثالث مسائل ،ھي :
 -1أنْ يكون التابع مفردا معرفة معربا ،والمتبوع منادى ،نحو قولك :يا أخانا زيداً  ،فتجعل زيدا
عطف بيان ،وال يجوز جعله بدال؛ ألنّه لو كان بدال لكان في تقديره إعادة حرف النداء ،فكان يلزم
أنْ يكون مبنيا على الضم ،كما في أمثاله من المناديات .
 -2أنْ يكون التابع خاليا من األلف والالم ،والمتبوع مقرون بھا ،ومجرور بإضافة صفة مقرونة
ي بش ٍر ،(..فبش ٍر ھنا يتعين كونه عطف بيان على البكري،
بھا ،كقول الشاعر):أنا ابن
التارك البكر ﱢ
ِ
وال يجوز أنْ يكون بدال منه؛ ألنّ البدل فيه نية إحالله محل األ ّول .
 -3أنْ يتبع المنادى المضموم باسم اإلشارة  ،نحو):يا زي ُد ھذا(،ف)ھذا( ال يجوز أنْ يكون بدال؛ ألنّه
لو كان بدال لكان منادى ،وحرف النداء ال يجوز أنْ يحذف من اسم اإلشارة .وكذا يلزم على البدلية
نداء اسم اإلشارة من غير وصف ،وكل ذلك ممنوع .
 ھات مثالين عن عطف البيان يكون األول لقبا بعد اسم ،ويكون الثاني موصوفا بعد الصفة. المثال األول ،لقب بعد اسم :عمر بن الخطاب الفاروق ھو ثاني الخلفاء الراشدين . المثال الثاني،موصوف بعد صفة :كلمتُ إبراھي َم الرج َل / .كلمت الرج َل العال َم.عروض

" اﻷﺳﺒﺎب واﻷوﺗﺎد ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮ "
البيت الشعري في القصيدة العمودية ھو الوحدة األساسية التي تبنى عليھا القصيدة .
يتكون من شطرين متساويين ھما  :الصدر و العجز.
ويقوم على مقاطع موسيقية تدعى التفعيالت ’ ينشأ عن تكرارھا وفق نظام خاص ’ الوزن أو
البحر ..فبحر الطويل مثال ينشأ من تكرار فعولن مفاعيلن أربع مرات...
في الشعر الحر ليس ھناك بيت شعري بل سطر شعري قد يطول أو يقصر حسب عدد التفعيالت
التي استعملت فيه ...نالحظ قول نازك المالئكة في قصيدة لھا بعنوان  :العام الجديد :
يا عام ال تقرب مساكننا فنحن ھنا طيوف ** متفاعلن  4مرات
من عالم االشباح ينكرنا البشر** متفاعلن ثالث مرات
ويفر منا الليل والماضي ويجھلنا القدر ** متفاعلن اربع مرات
ونعيش أشباحا تطوف ** متفاعلن مرتان
ال ذكريات ** متفاعلن مرة واحدة
القصيدة من بحر الكامل اذن كل سطر شعري يتكون من تفعيالت وھي بدورھا تتكون من أسباب
وأوتاد.
1السبب  :يتكون من اجتماع حرفين وينقسم الى قسمين:أ  -سبب خفيف يتكون من حرفين األول متحرك والثاني ساكن مثل  :لو * 0/لم  0/في ...0/

ب  -سبب ثقيل يتكون من حرفين متحركين مثل  :ھو //
2الوتد  :وھو اجتماع ثالثة حروف وينقسم الى قسمين:أ -وتد مجموع  :يتكون متحركين والثالث ساكن مثل  :بلى  0//نعم 0//
ب -وتد مفروق متحرك ساكن متحرك مثل  :أين  /0/قال  /0/مال / 0/
في الشعر الحر عادة يختار الشعراء البحور الصافية والتي تتكون من تكرار تفعيلة واحدة وھي
كما يلي:
1بحر المتدارك تفعيلته فاعلن  0//0/سبب خفيف  0/ووتد مجموع 0//2بحر الرمل تفعيلته فاعالتن  0/0//0/سببان خفيفان 0/ - 0/بينھما وتد مجموع 0//3بحر الھزج تفعيلته مفاعيلن  0/0/0//وتد مجموع  0//بعده سببان خفيفان 0/ -0/4بحر الكامل تفعيلته متفاعلن  0//0///سبب ثقيل  //وسبب خفيف  0/ووتد مجموع 0//5بحر الرجز تفعيلته ھي مستفعلن  0//0/0/سببان خفيفان  0/ - 0/ووتد مجموع 0// 6بحر المتقارب تفعيلته فعولن  0/0//وتد مجموع  0//وسبب خفيف 0/قد تطرأ على األسباب واألوتاد تغيرات إذا تعرضت للزحافات والعلل
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ﺧﻄﺎب ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ /أﻣﻞ دﻧﻘﻞ
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ﺗﻤﻬﻴﺪ  :ﻫﻞ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ أوﻃﺎﻧﻬﻢ؟ ﻛﻴﻒ ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﺑﻜﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ
أتعرف
على
صاحب
النص

ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ؟
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ :وﻟﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  1940ﺑﻘﺮﻳﺔ "اﻟﻘﻠﻌﺔ" ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ .ﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ,
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ "إﺟﺎزة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" ﻋﺎم  .1940ﻓﻘﺪ أﻣﻞ دﻧﻘﻞ واﻟﺪﻩ وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ,ﻓﺄﺻﺒﺢ ,وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻦ,

ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أﻣﻪ وﺷﻘﻴﻘﻴﻪ .أﻧﻬﻰ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﻨﺎ ,واﻟﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻜﻨﻪ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ "ﻗﻨﺎ" وﺟﻤﺎرك اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺛﻢ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

اﻷﻓﺮو آﺳﻴﻮي ,ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن داﺋﻢ "اﻟﻔﺮار" ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻴﻨﺼﺮف إﻟﻰ "اﻟﺸﻌﺮ" .ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺮاﻓﻀﺔ .ﻋﺮف اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻳﻮاﻧﻪ اﻷول "اﻟﺒﻜﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪي زرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ" ) (1969اﻟﺬي ﺟﺴﺪ

ﻓﻴﻪ إﺣﺴﺎس اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﻜﺴﺔ  .1967ﺻﺪرت ﻟﻪ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ:اﻟﺒﻜﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪي زرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ"
 -ﺑﻴﺮوت ,1969ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث"  -ﺑﻴﺮوت ,1971ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻘﻤﺮ"  -ﺑﻴﺮوت ,1974اﻟﻌﻬﺪ اﻵﺗﻲ"  -ﺑﻴﺮوت

 ,1975أﻗﻮال ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﺣﺮب اﻟﺒﺴﻮس"  -اﻟﻘﺎﻫﺮة ,1983أوراق اﻟﻐﺮﻓﺔ  - "8اﻟﻘﺎﻫﺮة  .1983ﻻزﻣﻪ ﻣﺮض

ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﻌﺮ ,ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع "ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺻﺎرع ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮت دون أن ّ
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻦ :اﻟﻤﻮت واﻟﺸﻌﺮ" ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎزي .ﺗﻮﻓﻲ إﺛﺮ ﻣﺮض ﻓﻲ أﻳﺎر  /ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم

 1983ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة

إلقائية

اكتســاب
المعطيـا
ت
اللغويـة

أثــــــري
رصيـــدي
اللغـــــوي

في الحقل المعجمي  :ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻧﺬﻛﺮ :ﺷﺘﺘﻬﻢ  ،ﺗﻤﻴﻤﺔ  ،إﻛﺴﻴﺮ  ،ﻧﻤﻮت،
ﻧﻘﺸﺮ اﻟﺘﻔﺎح ...وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻤﺠﺪ ﻧﺬﻛﺮ :اﻟﺒﻄﻞ  ،ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻔﺪاﺋﻴﻴﻦ  ،ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺮاﻳﺔ ..

إلقائية

في الحقل الداللي  :ﺟﺬر ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻫﻨﺔ  :ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ راﻫﻦ  ،رﻫﺎﻧﺎ وﻣﺮاﻫﻨﺔ  _ .راﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﻞ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ_ .
وراﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا  :ﺧﺎﻃﺮﻩ

ﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ  ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻤﺎرس اﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻷﻟﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ _ وﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﻣﺰ اﻷﻣﺔ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﺎﺋﻢ اﻟﻤﻴﺖ _.وﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب رﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،
الفھم
يعبر
يمثل
يعيد
يستخرج
يعدد
يفسر

أكتشف
معطيات
النص

وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ أرﺿﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺎﺋﻤﻮن وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ :ﻣﺮت

ﺧﻴﻮل اﻟﺘﺮك  /ﻣﺮت ﺧﻴﻮل اﻟﺸﺮك _... /وﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ

اﻟﺬي ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺘﺸﺪق ﺑﺎﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮدﺗﻪ دوﻧﻤﺎ ﺣﺮاك ﻧﻘﻮم ﺑﻪ  .ﻓﻬﻮ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ،واﻟﺒﻄﻞ اﻷﺳﻄﻮري
اﻟﺤﺎﺿﺮ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺰاﺋﻤﻨﺎ  _ .وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻗﺘﺒﺎس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن
ﺷﻮﻗﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻳﺪﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺎ أﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ :
ﺟﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺎد ﺣﻴﺎك اﻟﺤﻴﺎ **** وﺳﻘﻰ اﷲ ﺻﺒﺎﻧﺎ ورﻋﺎ
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻘﺎﻳﺔ اﻟﺼﺒﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻬﻜﻤﺎ ﺳﻘﺎﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ؟

وﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻗﺘﺒﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ

حواري
ة

) وﻃﻨﻲ ﻟﻮ ﺷﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪ ﻋﻨﻪ ** ﻧﺎزﻋﺘﻨﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﺪ ﻧﻔﺴﻲ (

ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻜﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ اﻟﺨﻠﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ و اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﺎ
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن رﺿﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ.
ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻛﺎرﺗﺒﺎط ﻛﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻏﻴﻮر ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺠﺪﻫﺎ وﻋﺰﻫﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ

التحليل
البحث
عن
العالقات
و
العناصر

ذﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﺮﺛﻴﻪ وﻳﺒﻜﻴﻪ وﻳﻌﻠﻦ ﻟﻪ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ دﻧﻴﺎ ﻓﻼ ﻋﺰ وﻻ ﻣﺠﺪ  ..ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﺰاﺋﻢ
أناقش
معطيات
النص

واﻧﻜﺴﺎرات..واﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻌﻘﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎر  ..وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ ) ﻣﺮت( اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ حواريـ
اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺆرق اﻟﺸﺎﻋﺮ.
ـة
واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻳﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻮغ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﻳﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻌﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻗﺘﺒﺎس اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ
ﺷﻮﻗﻲ  ،وﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض ..
_ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻟﻮاﻗﻊ  ،اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ أﻳﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ

التركيب
يستخـــر
ج
يصنـــف
يفســــــر
يحــــــدد

التطبيق
يحــــرر
يحـــلل

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺪ وﻳﺒﻜﻲ أﻳﺎم اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب )ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ(اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ  _.وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

أحدد بناء
النص

ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﺰء وآﺧﺮ _ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﺎب ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﺑﺮوز اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻮاري  ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ حواريـ
ـة
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻳﺤﺎور ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻠﻤﻪ وﻳﺤﺪﺛﻪ وﻳﺨﺎﻃﺒﻪ  ،وإن ﻛﺎن ﺣﻮارﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ذﻟﻚ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﻦ أﻧﺖ وﻧﺤﻦ  _.وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺤﻮار وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ  .ﻏﻴﺮ أن ﻧﻤﻄﺎ آﺧﺮ

ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻧﻠﻤﺲ أﺛﺮﻩ وﻫﻮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺮدي اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺣﺪاث وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .
أتفحص
االتّساق
و االنسجام
في النّص

ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻤﺎت اﻟﺨﻄﺎب واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻌﺮب ،

وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ واﻗﻊ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﺣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻬﺰوﻣﻴﻦ وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻧﻠﻤﺲ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ

اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ .حواريـ
ـة
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﺳﻖ أوﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺤﺮف
اﻟﻌﻄﻒ )اﻟﻮاو(وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻤﺮور اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻠﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﻬﺰام ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ
ﺟﻴﻞ ..

_ وﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻮرود اﻟﻤﺘﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻴﻴﻦ وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺤﻦ ﻟﻌﻮاﻃﻒ وﻣﺪﻟﻮﻻت ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺘﻘﺪﻫﺎ وﻻ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل ...

أجمل القول أﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ؟ ﻛﻴﻒ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ؟
_ ﻫﻞ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اذﻛﺮﻫﺎ ؟

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺠﻤﻌﻲ و اﻹﻓﺮادي
اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ .ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ وﻳﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻧﺤﻮَ :ﺟ ْﻴﺶ )ﻣﻔﺮدﻩ

ﻗﻮم(.
ُﺟ ْﻨﺪي( ،ﻗﻮم )ﻣﻔﺮدﻩ َر ُﺟﻞ أو اﻣﺮأة( .وﻗﺪ ورد ﺟﻤﻊ اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ ،ﻧﺤﻮ :أﻗﻮام ً
)ﺟﻤﻌﺎ ﻻﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊْ :

اﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺠﻤﻌﻲ .ﻣﺎ ﻳﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻊ داﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ ،وﻳُﻔ ﱠﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻔﺮدﻩ ﺑﺎﻟﺘﺎء ،ﻧﺤﻮ :ﺗَ ْﻤﺮ )ﺗَ ْﻤﺮة(،

قواعد

عروض

ﺑﻲ(.
أو اﻟﻌﻜﺲ ،أو ﺑﻴﺎء اﻟﻨﱠﺴﺐ ،ﻧﺤﻮ :روم
)روﻣﻲ( ،ﻋﺮب )ﻋﺮ ّ
ّ
اﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ اﻹﻓﺮادي .وﻫﻮ ﻣﺎ ﱡ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ وﻳﺼﻠﺢ أن ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ :ﻟَﺒَﻦ ،رﻣﺎد ،ﻋﺴﻞ.
اﻟﺰﺣـ ـ ــﺎﻓﺎت واﻟﻌﻠﻞ
الزحـــــــــافـــــــــــــــات:
تغييرات تعرض لثواني األسباب  .وتجول في البيت كله فھي تدخل العروض والضرب وتدخل
الصدر والحشو ،ثم ھي في الكثير الغالب  ،ال تلزم بل تطرأ وتزول.
والزحاف يكون بالحذف ويكون بالتسكين.
وھو نوعان:
1ـ زحاف مفرد:
)(1يكون بحذف الثاني الساكن .ويسمى خبنا فمثل فاعلن تصير بالخبن
(فعلن(  .وبحذف الثاني المتحرك  .ويسمى وقصا .فمتفاعال تصير به )مفاعلن(  ،وھو نادر ،
وبتسكين الثاني المتحرك ويسمى إضمارا.
فمتفاعال تصير به )متفاعلن) .
)(2ويكون بحذف الرابع الساكن طيا فمثل مستفعلن تصير به )مستفعلن).
(ج( ويكون بحذف الخامس الساكن ،ويسمى قبضا  ،فمفاعيلن مثال تصير به( مفاعلن(  ،كما
يكون بحذف الخامس المتحرك ويسمى عقال ،فمفاعلتن تصير به( مفاعتن( وھو نادر.
ويكون بإسكان الخامس متحركا ويسمى عصبا  ،فمفاعلتن مثال تصير به
(مفاعلتن) .
(د( ويكون بحذف السابع الساكن ويسمى كفا .فمثل فاعالتن تصير به )فاعالت) .

)(2زحاف مزدوج:
)(1وذلك حيث يجتمع الخبن والطي (2)،ويسمى ذلك خبال (3)،فمثل مستفعلن تصير به )متعلن).
)(4وحيث يجتمع اإلضمار والطي  (5)،ويسمى ذلك خزال  (6)،فمتفاعلن تصير به )متفعلن) .
)(5وحيث يجتمع الخبن والكف ويسمى شكال (6)،فمثال فاعالتن تصير به )فعالت)
)(8وحيث يجتمع العصب والكف ويسمى ذلك نقصا  (9)،فمفاعلتن تصير به )مفاعلت) .
ھذا والمزدوج كله قبيح.
العــــــــــلـــــــــل:
تغيرات تنال األسباب واألوتاد جميعا  ،ولكنھا ال تبرح العروض والضرب  ،فإن أصاب أحدھما أو
كليھما لزمته  ،في سائر القصيدة  ،في أكثر األحيان  ،والعلة تكون بالزيادة وبالنقص.
1علل الزيادة:والتراھا إال في المجزوء.
)(1وتكون بزيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع  (2)،وتسمى ترفيال  (3)،وبھا تصير
فاعلن مثال ) فاعالتن) .
)(4وتكون بزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع  (5)،وتسمى تذييال  (6)،وبھا تصير
فاعلن مثال إلى ) فاعالن) .
)(5وتكون بزيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف  (6)،وتسمى تسبيغا وبھا تصير
فاعالتن ) فاعالتان) .
2علل النقص:)(1وتكون بحذف السابع متحركا  (2)،وتسمى كفا  (3)،وبھا تصير مفعوالت إلى )مفعوال) .

إلقائية

)(4وتكوون بحذف سبب خفيف  (5)،وتسمى حذفا  (6)،وبھا تصير فاعالتن مثال إلى ) فاعال) .
)(5وتكون بحذف الوتد المجموع  .وتسمى حذذا  .وبھا تصير متفاعلن إلى ) متفا) .
)(8تكون بحذف الوتد المفروق  (9)،وتسمى صلما  (10)،وبھا تصير مفعوالت إلى ) مفعو) .
3علل النقص مع اإلسكان:)(1وتكون بحذف ساكن السبب الخفيف و‘سكان ما قبلة  (2)،وتسمى قصرا  (3)،وبھا تصير
فاعالتن مثال إال )فاعالت) .
)(4وتكون بحذف ساكن الوتد المجموع و‘سكان ما قبله  (5)،وتسمى قطعا  (6)،وبھا تصير
متفاعلن إلى ))متفاعل))
)(5ويكون بحذف السبب  (6)،وإسكان الخامس المتحرك المعروف بالعصب وتسمى قطفا(7)،
وبھا تصير مفاعلتن إلى)مفاعل) .
)(8وتكون بحذف السبب الخفيف  (9)،مع حذف ساكن الوتد المجموع (10)،وإسكان ما قبله
وھو المعروف بالقطع  (11)،وتسمى بتراً  (12)،وبھا تصير فعولن مثال إلى )ف ْع) .
4ـ علل اإلسكان فقط:وتكون بإسكان السابع المتحرك وتسمى وقفاً،وبھا تصير مفعوالتُ إلى
)مفعوالتْ (

اﻟﻤ ـ ــﺎدة  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ

ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻨﺸ ــﺎط  :ﻧــﺺ أدﺑ ـ ــﻲ

اﻟﺸﻌﺒﺔ3 :آف – ل -ع ت

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﻦ اﳌﻘﺎل ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ  /إدراك دور رﺟﺎل اﻹﺻﻼح ﰲ ازدﻫﺎر ﻓﻦ اﳌﻘﺎل
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺺ ﺣﺴﺐ ﳕﻂ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ  /اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ "ﻟﻮ -ﻟﻮﻻ -ﻟﻮﻣﺎ" وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
اﻟﻜﻔـﺎءة
اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

اﻟﻤﻌﺮﻓ ــﺔ

أﺗﻌﺮف

ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

ﺻﺎﺣـﺐ

اﻟﺨﺎﺻــﺔ

اﻟـﻨـﺺ

اﻛﺘﺴﺎب

أﺛـﺮي

اﻟﻘﻮﻣﺔ :اﻟﺮاﻋﻮن و اﳊﺎرﺳﻮن ﳌﺼﺎﱀ اﻷﻣﺔ

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

رﺻﻴـﺪي

اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ

اﻟﻠﻐـﻮي

اﻻﺳﺘﺒﺪاد :اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﳊﻜﻢ

ﻳﻌﺒﱢ ــﺮ
ﻳﻤﺜّـِﻞ

أﻛﺘﺸـﻒ
ﻣﻌﻄﻴﺎت

اﻟﻨـﺺ

ﻳﻌﻴــﺪ

اﻟﻤﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻴﻦ

واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

الشيخ محمد البشير اإلبراھيمي ) (1965 -1889رجل أدب وإصالح وسياسة وأحد رواد النھضة في
الجزائر ,عمل على استرجاع الجزائر ھويتھا ,وعلى النھوض بالمجتمع الجزائري حتى يلحق بالمجتمعات
المتقدمة ,كان شغله الشاغل التربية والتعليم ,يؤمن بأن العلم واألخالق دعامة تقدم الشعوب واألمم.
ويعرف اإلبراھيمي بكتاباته األدبية الراقية ,وقد خلف مجموعة من المقاالت جمع معظمھا في "عيون إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ
البصائر"
ﺗﺰﻳﻎ :ﺗﻨﺤﺮف

اﻟﻔﻬ ــﻢ

ﺳﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪرس

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

 ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺎج اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﻷﻣﻦ؟ وﻟﻢ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ أﻳﺎم اﻟﺨﻮف؟ ﲢﺘﺎج اﻷﻣﺔ إﱃ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﻷﻣﻦ ﻟﻴﻨﻬﺠﻮا ﳍﺎ ﺳﺒﻴﻞاﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﳊﻴﺎة وﻳﺰودوﻫﺎ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ﻟﻴﺼﻠﺢ ﺣﺎﳍﺎ وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أﻣﺮﻫﺎ ,وﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ أﻳﺎم اﳋﻮف ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
وﻗﻬﺮ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ.
 ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻲ واﻟﻄﺎﻏﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ؟ ﻳﺮاﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﻲ أﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ ﻧﻴﻞ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ وﻳﺮاﻫﻢ اﻟﻄﺎﻏﻲﻋﻴﻮﻧﺎ ﺣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻓﺮض ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ .
 -ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ؟ﱂ ﲢﻈﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ

ﻳﺴﺘﺨﺮج

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

ﺣﻮارﻳﺔ

اﳌﺜﻘﻔﲔ

ﻳﻌــﺪد

 -ﻣﺘﻰ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ -ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ؟إذا زاد ﺷﻌﻮر اﻷﻣﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ و ﻴﺄت أﺳﺒﺎﺑﻪ

ﻳﻔﺴـﺮ

 -ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ذو اﻷوﻟﻮﻳﺔ؟ واﺟﺐ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﻫﻮ إﺻﻼح أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﺻﻼح اﻟﻐﲑ.

 ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻘﺎرب ﰲ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺟﻮﻩ اﻟﻨﻈﺮواﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﺎس ﺑﻪ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ؟ أن ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺎر ﻣﻦ اﻷﺧﻼق وﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻫﻢ أﻋﻤﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ ,ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ ﻋﻠّﻞ .ﻓﻌﻼ إن اﳌﺜﻘﻔﲔ ﻫﻢ أﻋﻤﺪة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ,اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﻫﺆﻻء ﰲ إﺻﻼح أﺣﻮال اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ رﻗﻲ اﻷﻣﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ.

اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ

أﻧﺎﻗـﺶ

اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ

ﻣﻌﻄﻴﺎت

واﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻳﺤﻠـ ـﻞ
ﻳﻘـ ـﺎرن

ﻳﻼﺣ ـﻆ

ﻳﺴﺘﻨﺘـﺞ

اﻟﻨـﺺ

 ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ؟ اﳌﺜﻘﻒ اﳊﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢﺑﺈﺻﻼح ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈﺻﻼح ﳎﺘﻤﻌﻪ وﻫﻮ اﳊﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﺔ واﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ ,وﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ:
ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ.
 ﻣﺎ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ " ﻣﺘﻄﻔﻠﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ "؟ وﺿﺢ .ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ إﺑﺮاز ﺻﻮرة اﳌﺜﻘﻒ اﳊﻘﻴﻘﻲاﻟﺬي ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ,ﻫﺬا اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻄﻊ ﳒﻤﻪ ﰲ اﻟﺸﺪة

 -ﻧﺘﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ أﻣﺔ ﺣﻴّﺔ وأﺧﺮى ﻣﻴّﺘﺔ ,وﻟﻐﺔ ﺣﻴّﺔ وأﺧﺮى ﻣﻴّﺘﺔ ,ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ؟ ﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ؟

اﻷﻣﺔ اﳌﻴّﺘﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻣﺔ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ رﻛﺐ اﳊﻀﺎرة.
اﻷﻣﺔ اﳊﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ وﺗﻄﻮرا ﰲ ﲨﻴﻊ اﺠﻤﻟﺎﻻتّ ,أﻣﺎ ّ

واﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞّ ,أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻴﺘﺔ :ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﺪﺛﺮة
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ .ﻣﺜﺎل :اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ,.وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ
اﻟﺪﳝﻮﻣﺔواﻻﺳﺘﻤﺮار

ﺣﻮارﻳﺔ

 ﺑﺮزت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ,اﺳﺘﺨﺮج ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج وﺑﻴّﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ .ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻨﺺ :إ ّن أ ّولواﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻘﻔﲔ إﺻﻼح أﻧﻔﺴﻬﻢ ,ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﺮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ,....إ ّن اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ ,...واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ
وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ.

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ
ﻳﺴﺘﺨــﺮج
ﻳﺼﻨـﻒ

اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﻧﺘﻘﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻘﺪﻳﻢ ,ﻋﻼم ﻳﺪل ذﻟﻚ؟ ﻣﺜّﻞ .ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﺮﻩ ّواﻏﱰاﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻊ اﻟﱰاث اﻷدﰊ اﻟﻘﺪﱘ وﻧﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﰲ  :ﺗﺰﻳﻎ -اﻟﻘﻮﻣﺔ -زﻣﺮة -اﻟﺮﺣﺎل....

ﻳﻔﺴ ــﺮ
ﻳﺤ ــﺪد
أﺣﺪد ﺑﻨـﺎء
اﻟﻨـﺺ

 وﻇﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ,اﺳﺘﺨﺮج ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﻴّﻦ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم .ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة )أﻳﺎم اﳋﻮف -ﻳﻐﺬوﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ ( وﻳﺘﺠﻠﻰ أﺛﺮﳘﺎ ﰲ إﺑﺮاز اﳌﻌﲎ وﺗﺸﺨﻴﺼﻪ.
وﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻄﺒﺎق واﻟﺴﺠﻊ ) اﻷﻣﻦ واﳋﻮف -اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ -اﻟﻘﻴﺎدة و اﻟﺘﺪﺑﲑ(

 -رﻛﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻷﺣﻜﺎم ,ﻋﻼم ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻫﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ .ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻄﺮح اﻟﱵ

ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺪور اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﻣﺔ ,وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم :اﳌﺜﻘﻔﻮن ﻫﻢ ﺧﻴﺎر اﻷﻣﺔ ,اﳌﺜﻘﻔﻮن
ﻫﻢ ﺣﻔﻈﺔ اﻟﺘﻮازن......
أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺜﺮ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺺ؟ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻨﺺ ﺿﻤﻦ ﻓﻦ اﳌﻘﺎل.
 -ﻓﻲ ّ

 أﻛﺜﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ,ﻟﻤﺎذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮك؟ ﻟﻴﻮﺿﺢ ﺳﺒﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﳌﺜﻘﻒ .

 -اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻨﺼﻲ .ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ,اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ  ,اﺳﺘﺨﺪام

ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ
اﻟﺘﻘﻴﻴ ــﻢ
ﻳﻨﻘـ ـﺪ

أﺗﻔﺤـﺺ

أي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ,وﻣﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮازﻧﺔ؟ ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ واﳌﺘﻄﻔﻠﲔ ﻋﻠﻰ
 -ﺑﻨﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ,ﺑﻴﻦ ّ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﺑﲔ واﺟﺐ اﳌﺜﻘﻒ ﳓﻮ ﻧﻔﺴﻪ و ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻌﻪ ,واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷﻣﺔ.

ﺿﺢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﺮات.ﻟﻘﺪ ﺣ ّﻘﻖ اﻟﻨﺺ
 -ﻫﻞ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﻤﻘﺎل؟ و ّ

ﻳﺤﻜ ـﻢ

اﻻﺗﺴﺎق

ﻳﺘﺤﻘـﻖ

واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻦ اﳌﻘﺎل ,إذ أﺷﺎر إﱃ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﺔ إﱃ اﳌﺜﻘﻔﲔ و دورﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ازدﻫﺎرﻫﺎّ ,ﰒ ﲢﺪث ﻋﻦ اﳌﺆﻫﻼت
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺜﻘﻒ ,ﻟﻴﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻒ اﳊﻖ و اﳌﺘﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 ﻋﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ رأﻳﻪ ﻓﻲ :ﻣﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺜﻘﻒ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﻘﻒ ,اذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﻴّﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ/ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:ﺣﻮارﻳﺔ
ﻓﻘـﺮات
 اﳌﺜﻘﻔﻮن ﻫﻢ ﺣﻔﻈﺔ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻷﻣﻢ وﻫﻢ اﻟﻘﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود أن ﺪم وﻋﻠﻰ اﳊﺮﻣﺎت أن ﺗﻨﺘﻬﻚ - ....ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﺮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪداﻟﻨـﺺ
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﻳﺰﻋﻢ ﳍﻢ اﻟﻌﺮف اﳋﺎﻃﺊ أ ّ ﻢ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ
 اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺮض أﻓﻜﺎرﻩ ,ﻓﻴﻢ ﺗﻤﺜّﻞ ذﻟﻚ؟ و ﻣﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻨﺺ؟ ﲤﺜّﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﻫﻠﲔﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ ,واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ
 -ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ,وﺑﻴّﻦ وﻇﻴﻔﺔ إذ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ " :إذ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻏﻴﺮﻩ " ".....إذ ﻣﺎ

ﻛﻞ ﻣﺜﻘﻒ".إذ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ,وﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ وﺟﺎءت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳉﻤﻞ
ّ
واﳌﻔﺮدات.
 -ﻳﻌﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ راﺋﺪا ﻣﻦ رواد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,ﻛﻴﻒ ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ؟

أﺟﻤﻞ

 -ﺣﺎول أن ﺗﺤﺪد ﻣﻤﻴﺰات ﻟﻐﺘﻪ ؟

اﻟﻘـﻮل ﻓﻲ

ﻳﻌﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ راﺋﺪا ﻣﻦ رواد اﻹﺻﻼح ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ,وﻗﺪ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺼﻪ ,إذ ﺷﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ,و ﺣﺪد ﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺆﻫﻠﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺔ راﻗﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ,ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺎل اﳌﺮﻣﻮﻗﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻧﻘﻮن ﰲ أﺳﻠﻮ ﻢ ﻣﻌﺠﻤﺎ وﺑﻼﻏﺔ.

ﺗﻘﺪﻳـﺮ

اﻟﻨ ـﺺ

ﻟﻮ -ﻟﻮﻻ -ﻟﻮﻣﺎ
ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻠﻐـﺔ

ﺳﺒﻖ وأن ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط  ,وﻋﺮﻓﺖ أن ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ وﻟﻮﻻ وﻟﻮﻣﺎ وﻫﻲ أﺣﺮف ﺷﺮط ﻏﻴﺮ ﺟﺎزﻣﺔ.

أﺳﺘﺜﻤـﺮ

 -ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ " :ﻟﻮ دﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أﻓﺴﺪوﻩ"

اﻟﻨﺺ

أداة اﻟﺸﺮط ﻫﻲ ﻟﻮ وﺟﺎءت ﺑﻤﻌﻨﻰ "إن" اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ

ﻣﻮارد

وأوﻇﻔﻬﺎ

 -ﺣﺪد أداة اﻟﺸﺮط ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ,وﺑﻴّﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ

 ﻋﻼم ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ؟ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺻﻴﻐﺔ -ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وﻟﻮ ﺷﺎء رﺑّﻚ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻨّﺎس ّأﻣﺔ واﺣﺪة "

 -ﻣﺎذا أﻓﺎدت "ﻟﻮ" ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق؟ أﻓﺎدت اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ,ﻓﻘﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ّأﻣﺔ واﺣﺪة ﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ

 -ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟّﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ؟ ﻣﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻀﺎرﻋﺎ

ﺣﻮارﻳﺔ

ﺸﻬﻮد ﺣﻀﺮوا ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
وإذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﻢ ﻳﻌﺮب ﻓﻌﻼ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف :ﻟﻮ اﻟ ّ

ﺣﻮارﻳﺔ

 -ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ " :ﻟﻮﻻ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻟﻬﻠﻚ اﻟﻨّﺎس " " ,ﻟﻮﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻀﺎع أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻢ "

اﻟﺮﺣﻤﺔ ,واﻣﺘﻨﻊ ﺿﻴﺎع اﻟﻌﻠﻢ
 -ﻣﺎذا أﻓﺎدت ﻟﻮﻻ -وﻟﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ؟ أﻓﺎدت ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮط  ,ﻓﻠﻘﺪ اﻣﺘﻨﻊ ﻫﻼك اﻟﻨّﺎس ﻟﻮﺟﻮد ّ

ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﻳﺤﺬف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻟﻮﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﻮدة.
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ,و ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ و اﻟﺨﺒﺮّ ,
أﺧﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ:

ﺑﻴّﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻟﻮ -ﻟﻮﻻ -ﻟﻮﻣﺎ ( ,واذﻛﺮ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﺑﻬﺎ:

 -1ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وﻟﻮ ﻋﻠﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻴﺮا ﻷﺳﻤﻌﻬﻢ "

 " -2وﻟﻮﻻ دﻓﻊ اﷲ اﻟﻨّﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﻔﺴﺪت اﻷرض"
ﺑﻼﻏ ـﺔ

اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ"
 " -3ﻟﻮﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إن ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ّ

ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة

ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ:
.....ﻳﻐ ّﺬوﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ و آراﺋﻬﻢ.

.....اﻷﺧﻼق أن ﺗﺰﻳﻎ
أﻛﺘﺸﻒ
ُ
أﺳﺘﻨﺘﺞ
ُ

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

اﺗّﻔﻘﺖ اﻟﻤﺸﺎرب

 ﻣﺎ ﻧﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ؟ اﺳﺘﻌﺎرات ﻣﻜﻨﻴﺔ -ﺣﺎول أن ﺗﺸﺮﺣﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻷول ,واﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ,واﻟﻤﺸﺎرب ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ

اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ﻣﺎ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ؟ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ -ﺑﻴّﻦ ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

إ ّن ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺂﻟﻒ اﻷﻟﻔﺎظ ,واﺑﺘﻜﺎر ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻷذﻫﺎن ,ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻳﻨﺴﻴﻚ

اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺴﻴﻚ روﻋﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺧﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮر ,وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻨّﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻴﻬﺎ.
أﺧﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ:

ﺗﺄﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ,وﺑﻴّﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ:
ّ
اﺑﻲ رﺟﻼ ﻓﻘﺎل:
 -ﻣﺪح أﻋﺮ ّ

ﺗﻄﻠﻌﺖ ﻋﻴﻮن اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻚ ,وأﺻﻐﺖ آذان اﻟﻤﺠﺪ إﻟﻴﻚ
وﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ:

إذا اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻﺣﻈﺘﻚ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ

ﻧﻢ ﻓﺎﻟﻤﺨﺎوف ﻛﻠّﻬﻦ أﻣﺎن

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻜﻔـﺎءة

اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪرس

اﻟﻤﺮاﺣ

اﻟﻤﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻴﻦ

ل
اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ

أﺗﻌﺮف

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎ

ﺻﺎﺣﺐ اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ .ﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻜﺎن أدﺑﻴّﺎ ﻣﺠ ّﺪدا  ،ﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ

ﻣﻌﺮﻓﺔ
ت

ﻋﻠﻰ

اﻟـﻨﺺ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﺗﺐ و ﻧﺎﻗﺪ ﻣﺼﺮي وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ، 1889ﻣﻦ أﺑﺮز أدﺑﺎء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،و ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻓﻘﺪان ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ  ،ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﺎء  ،اﻷﻳﺎم.ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ .1973

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

اﻟﺨﺎﺻـﺔ
اﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎ

أﺛـﺮي

رﺻﻴﺪي

ﻗـ ــﻮام  :ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﺮ  ،ﻋﻤﺎد ﻛﻞ ﺷﻲء  /اﻹﻏـ ـ ـﺮاق  :اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ/ .اﻟﻐﻠ ـ ـ ــﻮ  :اﻟﻜﺒﺮ  ،اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

ت
اﻟﻔﻬـﻢ
ﻳﻌﺒﱢـﺮ
ﻳﻤﺜّـِﻞ
ﻳﻌﻴـﺪ

ﻳﺴﺘﺨﺮج

أﻛﺘﺸ
ف

ﻣﻌﻄﻴﺎ
ت

اﻟﻨـﺺ

ﻳﻌـﺪد

*ﻣﺎ اﻟﺬي أﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻦ اﻟﺬي أﺛﺎرﻩ ؟ أﺛﲑت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﺠﻤﻟﻴﺪ؟ و أﺛﺎر ذﻟﻚ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء  ،ﺷﻴﻮخ  ،ﺷﺒﺎب )ﳎﺪدون و ﳏﺎﻓﻈﻮن(.
* ﻣﻦ أي ﺟﺎءت اﻟﺘﻴﺎرات اﻷدﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ )اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻵداب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﻀﺎد ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ) ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻷول(
*إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻮن ﻓﻲ اﻷدب ؟اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪي ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ و ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ و أﻏﺮاض

ﺣﻮارﻳﺔ

اﳊﻴﺎة اﳊﺪﻳﺜﺔ و إﱃ إﺛﺮاء اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أﻟﻔﺎظ ﺣﺪﻳﺜﺔ و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﺮاﺛﺎ .أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﶈﺎﻓﻆ
ﻓﻜﺎن ﻳﺪﻋﻮ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ و ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳﻔﺴـﺮ

*ﻣﺎ اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ؟ و ﻛﻴﻒ وﺻﻔﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺜﺮ أدﰊ ) أدب ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻗﺪ وﺻﻔﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ  :ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳋﺼﺐ
* ما المقصود من عبارة  ":يرون ھذه اللغة ملكا لھم  ،وال يرون أنفسھم ملكا لھا"أي أن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻟﺬا
ﻓﻴﺠﺐ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺣﺪﻳ ـﺜــﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

*ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻷدﺑﻲ ؟ و ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ و ﺗﻄﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﻌﺮﺑﻲ؟ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻷدب و اﻟﻔﻦ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﳓﻮ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﺬوق ﻣﻌﲔ ﺗﺘﺒﻌﻪ

اﻟﺒﺤـﺚ

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪراس اﻷدب و اﻟﻔﻦ و اﻟﺘﻴﺎر ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﺪارس ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﺘﻴﺎر ﺑﺎرز ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪارس .و ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ

ﻋﻦ

ﺳﲑ و ﺗﻄﻮر اﻷدب ﻓﻔﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ّأدى إﱃ ﻧﺸﻮء أدب ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻌﺘﺪل ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ و ﻃﻮرﻫﺎ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
واﻟﻌﻼﻗﺎ

أﻧﺎﻗـﺶ

ت

ﻣﻌﻄﻴﺎ

ﻳﺤﻠـﻞ

اﻟﻨـﺺ

ﻳﻘـﺎرن

ﻳﻼﺣـﻆ

ﻳﺴﺘﻨﺘـﺞ

ت

* ﻟﻤﺎذا وﺻﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺮة ؟ ﻗﺪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﲢﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻷدب ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻷﻣﺔ  ،أﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ .وﺿﺢ ذﻟﻚ/.ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  " :ﻳﻄﻮﻋﻮ ﺎ ﳌﺎ
ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ أﻏﺮاض اﳊﻴﺎة و اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء" ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و إﺛﺮاء اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺎﻳﺮ
اﻟﻌﺼﺮ .
ﻫﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ؟وﺿﺢ وﻋﻠّﻞ.إن ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
ﻓﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ –ﰲ أي ﻋﺼﺮ – ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺣﺮاس اﻟﻘﺪﱘ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻷﰊ ﲤﺎم و اﳌﺘﻨﱯ و ﻏﲑﳘﺎ ﳑﻦ أﺑﺪﻋﻮا ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ
ّ

ﺣﻮارﻳﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

*ﻷول وﻫﻠﺔ ﻻ ﻧﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر.ﻫﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ و ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻤﻦ

ﻳﺴﺘﺨﺮج

ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ/ .ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻨﺺ  - :اﳌﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ :ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎدة و اﻟﺘﻔﻮق/.ﺗﻠﻚ اﳋﺼﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺒﺔ :
اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﰲ ﺻﻮرة ﳏﺴﻮﺳﺔ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎء ﰲ اﻟﻘﺪﱘ  :اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ و إﳚﺎز/.اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ

ﻳﺼﻨـﻒ

أﺣﺪد

ﻳﻔﺴـﺮ

ﺑﻨـﺎء

ﻳﺤـﺪد

اﻟﻨـﺺ

اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي أﺧﺬ ﳛﻴﻲ و ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس:

اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ.

*وﻇﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎق ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،وﻫﻞ أدى وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ؟ ﻣﺜّﻞ .ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻄﺒﺎق ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﲎ و
إﺑﺮازﻩ ﻓﺒﺎﻷﺿﺪاد ﺗﺘﻮﺿﺢ اﻷﻣﻮر.و ﻣﻦ ذﻟﻚ  :ﻳﺮون ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﳍﻢ و ﻻ ﻳﺮﻳﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﳍﺎ .ﺷﺒﺎب اﻷدﺑﺎء و ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ  /.رﻳﺎح
اﻟﺼﻴﻒ  .رﻳﺎح اﻟﺸﺘﺎء /اﻟﻘﺪﱘ و اﳊﺪﻳﺚ
*أذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ و ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺳﺮدﻫﺎ ".إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮون اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﺴﻮا"....
ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ.ﻛﺎن أدﺑﺎء اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎ و ﺳﻄﺎ .ﻏﺮﺿﻪ إﺑﺮاز ﻣﻮﻗﻒ اﺠﻤﻟﺪدﻳﻦ.
*ﻣﻦ اﻷوﺻﺎف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ " :ﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﳍﻢ  .....ﻏﺮﺿﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ و إﺑﺮاز دور اﻟﻠﻐﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟ ﻣﺰج اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻄﲔ اﻟﺴﺮدي و اﻟﻮﺻﻔﻲ.
*ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ و اﻟﻤﻌﻨﻰ أﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ و ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﻪ؟/ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻗﻮﻟﻪ " :اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ و

اﻟﺘﻘﻴﻴـﻢ
ﻳﺤﻜـﻢ

أﺗﻔﺤـ
ص

ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع و اﻟﻔﺴﺎد ﲨﻴﻌﺎ " " و ﻣﻦ اﳊﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻐﻨﻮﻫﺎ و ﻳﻀﻴﻔﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻷﻟﻔﺎظ و ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺮار ﻫﻮ اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ و ﳏﺎوﻟﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع و إﺷﺎﻋﺔ ﻧﻐﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺧﺎص

ﻳﺘﺤﻘـﻖ

اﻻﺗﺴﺎ

*اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﺳﻤﻴﺔ و ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻢ  /وﻇﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺮد "ﻛﺎن
ﻗﻮام ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻮﻣﺔ" ...و إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم":و إﳕﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﰲ أدﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ" ...أﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻓﻮﻇﻔﻬﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻓﻜﺎرﻩ و اﻹﻏﺮاق ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ...

ﻳﻨﻘ ـﺪ

ق

واﻻﻧﺴ
ﺟﺎم ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ

ﻓﻘـﺮات
اﻟﻨـﺺ

*ﻫﻞ أﺳﻘﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ) ﺷﻜﻼ و ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ (؟ وﺿﺢ .ﻧﻌﻢ أﺳﻘﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻤﻦ

ﺣﻮارﻳﺔ

ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﳒﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﺮار و اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ و اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ و اﳉﻤﻞ و ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ" أﻧﺎ رﺟﻞ ﺛﺮﺛﺎر ﺑﻄﺒﻴﻌﱵ
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﲪﻞ اﻟﻨﺺ آراء اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﶈﺎﻓﻈﲔ و اﺠﻤﻟﺪدﻳﻦ.

ﻓﻲ أي ﻓﺌﺔ ﺗﺼﻨﻔﻪ :ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ أو ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ؟ اﺠﻤﻟﺪدﻳﻦ

أﺟﻤﻞ

ﻓﻴﻢ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ؟

اﻟﻘﻮل

ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﻠﻮب ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ؟

ﺣﻮارﻳﺔ

ﻟﻤﺎذا اﻋﺘﺒﺮ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ؟

أﻣﺎ إﻣﺎ

 ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮل ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ  " :أﻣﺎ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻜﺎن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻷوروﺑﻲ .و ّأﻣﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻜﺎن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ".ﻗﻮاﻋـﺪ

أﺳﺘﺜﻤﺮ

اﻟﻠﻐـﺔ

ﻣﻮارد

اﻟﻨﺺ

"أﻣﺎ" ؟ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ و اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ .
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ّ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ  ،و أﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻼ ﺗﻨﻬﺮ ،و ّأﻣﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﻚ ﻓﺤ ّﺪث"ﺟﺎءﻧﻲ إﺧﻮﺗﻪ  ،أﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺄﻛﺮﻣﺘﻪ و أﻣﺎ ﻋﻤﺮ

ﻓﺄﻫﻨﺘﻪ و أﻣﺎ رﺿﺎ ﻓﺄﻋﺮﺿﺖ ﻋﻨﻪ .ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ إﺟﻤﺎل اﻹﺧﻮة ﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.و ﺗﻌﺮب ّأﻣﺎ  :ﺣﺮف ﺷﺮط و ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺗﻮﻛﻴﺪ و ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم
ﺣﺮف اﻟﺸﺮط و ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط و ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻗﱰان ﺟﻮا ﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎء.ﻧﻘﺪر اﳌﺜﺎل  :ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ اﻟﻴﺘﻴﻢ.و إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع
أﻋﺮب ﻣﺒﺘﺪأ ّ :أﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻓ ــﻨﺎﻓﻊ ّأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ ف= اﻟﺠﻮاب ــﻨﺎﻓﻊ=ﺧﺒﺮ و إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب أﻋﺮب ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ
"ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ
ّ

ﻓﻼ

ﺗﻘﻬﺮ"

اﻟﻴﺘﻴﻢ = ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ "ﻻ ﺗﻘﻬﺮ"
ّإﻣﺎ  :ﻫﻤﺰة ﻣﻜﺴﺮة و ﻣﻴﻢ ﻣﺸﺪودة
"إﻣﺎ" ؟  :ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ و اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ  ،أو اﻟﻌﻄﻒ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :إﻧﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎﻩ اﻟﺴﺒﻴﻞ ّإﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮا و ّإﻣﺎ ﻛﻔﻮرا" .ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ّ

ﺣﻮارﻳﺔ

"إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ أف".ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ  :و ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ واﺟﺒﻪ اﻟﺘﻜﺮار .و
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰّ :
ﺗﻌﺮب  :ﺣﺮف ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

ﺛﺎﻧﻴﺎ ّ :إﻣﺎ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ إن اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ و " ﻣﺎ" اﻟﺰاﺋﺪة  ،وﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﻜﺮارﻫﺎ.إﻣﺎ أﺻﻠﻬﺎ "إﻧﻤﺎ " ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻨﻮن إﻟﻰ ﻣﻴﻢ ﺛﻢ أدﻏﻤﺖ اﻟﻤﻴﻢ

"إﻣﺎ" ﻓﻬﻲ إذن ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )إن ،ﻣﺎ(.
ﺑﺎﻟﻤﻴﻢ ﻓﺼﺎرت ّ

إن  :ﺣﺮف ﺷﺮط ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻟﻔﻌﻠﻴﻦ ﻣﻀﺎرﻋﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب /ﻣﺎ :ﺣﺮف زاﺋﺪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.

ﻧﺺ ﺗﻮاﺻﻠﻲ
اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ودورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻷدب د /ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ

أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺿﻴﻒ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ أدﻳﺐ وﻋﺎﻟﻢ ﻟﻐﻮي ﻣﺼﺮي واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮ .ﻳﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أﻟﻒ
اﻟﻤﺼﺮي .وﻟﺪ ﻓﻲ ﻳﻮم  13ﻳﻨﺎﻳﺮ  1910ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ أوﻻد ﺣﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﻴﺎط
ّ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻧﺎﻗﺶ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ .ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ  13ﻣﺎرس. 2005

اﻛﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ :
 1اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﻫﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻲ أوﻻ إن ﻣﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﻨﻮﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ إﺧﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ  .وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ إﻗﺒﺎل اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻗﺒﺎﻻﺷﺪﻳﺪا .
 2إن اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاء ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺸﺪة ﻫﻮ رﺧﺺ أﺳﻌﺎرﻫﺎ . 3ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺑﺎﻟﻠﺒﺎب دون اﻟﻘﺸﻮر وﺑﺎﻟﺠﻮاﻫﺮ دون اﻷﺻﺪاف . 4ﻣﺮت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﻴﺰت ب :اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺛﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ ﺛﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦاﻟﻤﻘﺎل اﻷدﺑﻲ .
 5اﻷﺳﺒﺎب ﻫﻲ ﻋﺪم إﻗﺒﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺼﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ،وﻛﺜﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎ . 6ﻧﻌﻢ ،ﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ " :ﺛﻢ ﺣﻞ دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻵداب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺨﺮﺟﺖاﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ  ...............ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ "
"""ﻣﻨﺎﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ"" :
 1ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻣﺜﻼ "ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ" ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻻن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪا ﻋﻦ اﻟﺰﺧﺮف واﻟﺘﻨﻤﻴﻖ،ودﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺼﺮ وﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺄﻟﻮف .
 2إن اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺮﺟﻮا اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻹﻧﺸﺎء إﻟﻰ ﻃﻮر اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ،ﻓﺠﺴﺪوا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺜﺎل ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ  ...وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻫﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء .
 3ﻣﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺠﺎزي ﻷﻧﻪ اﻧﺴﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻ وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻘﺎل ﺻﻐﺮ اﻟﺤﺠﻢ ووﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع ووﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة واﻻﻫﺘﻤﺎمﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ .
 4إن ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻻ ﺑﺎس إن ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ . 5إن اﻟﺪور اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻزال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺮﺋﻴﺔاﺳﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨﻼص وﺗﺴﺠﻴﻞ  :إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻻ ﺗﻨﺰل ﺑﻪ ...أﻧﻬﺎ أداة إرﺷﺎد وﺗﺜﻘﻴﻒ

اﻟﻤـ ـ ـ ــﺎدة  :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ

اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻟﺠﺮح واﻷﻣــﻞ

اﻟﻨﺸــﺎط  :ﻧــﺺ أدﺑـ ــﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻟﺰﻟﻴﺨﺔ اﻟﺴﻌﻮدي

اﻟﻮﺣﺪة 10

اﻟﺸﻌﺒ ــﺔ3 :آف  -ل

اﻷﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  :ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ :أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت

ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﻀﻮي ﺑﻴﻦ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺼﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ

اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺈ ّن و أﺧﻮاﺗﻬﺎ و اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ.
اﻟﻜﻔـﺎءة

اﻟﻤﻘﻴﺴﺔ

ﺳﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺪرس

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

اﻟﻤﻀـ ــﺎﻣﻴﻦ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

 ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ ذﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة؟ ﻣﺤﻤﺪ دﻳﺐ ,ﻣﻮﻟﻮد ﻓﺮﻋﻮن ,أﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ ,زﻟﻴﺨﺔ اﻟﺴﻌﻮدي .......اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ
ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ

أﺗﻌﺮف
ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

ﺻﺎﺣـﺐ

اﻟﺨﺎﺻـﺔ

اﻟـﻨـﺺ

 ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ اﻷدﻳﺒﺔ زﻟﻴﺨﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ؟زﻟﻴﺨﺔ اﻟﺴﻌﻮدي  (20دﻳﺴﻤﺒﺮ 1943أدﻳﺒﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎدة ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ
دﺧﻠﺖ ﺳﻨﺔ  1947اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻔﻈﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺛﻢ اﻧﺘﺴﺒﺖ ﻋﺎم  1949إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻤﻬﺎ

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎم  1956ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،واﺻﻠﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻟﺘﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎم  1963ﻣﻤﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ إذاﻋﻴﺔ .ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻔﻘﻴﺪة وراءﻫﺎ رﺻﻴﺪا ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﻤﺴﺮح واﻟﻤﻘﺎل إﻣﺎ

ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ أو ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ زﻟﻴﺨﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﺜﻞ "أﻣﻞ"" ،آﻣﺎل" ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻬﺎ

ﻣﺮاﺳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﺒﻌﺾ اﻷدﺑﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ– .ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ  22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1972ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻊ آﺛﺎرﻫﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮﻳﺒﻂ أﺣﻤﺪ
ﺷﺮﻳﺒﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ وأﺻﺪرﻫﺎ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻋﺎم2001.

ﺗﻘﺪﻳﻢ

 -ﻋﻠﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.

اﻟﻨﺺ

ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺎرزة و ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﺛﻢ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
 -اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ّ

اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﻤﺤﻤﺪ دﻳﺐ ) واﻗﻌﻴﺔ(  ,رﺻﻴﻒ اﻷزﻫﺎر ﻻ ﻳﺠﻴﺐ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ) ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ( ,ﻧﺠﻤﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ........
اﻛﺘﺴﺎب

أﺛـﺮي

ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظ:

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

رﺻﻴـﺪي

ﻣﻘﺮورات :ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺮورة و اﻟﻘﺮ ﻫﻮ اﻟﺒﺮد/ﻏﻴﺎﻫﺐ :ﺟﻤﻊ ﻏﻴﻬﺐ و ﻫﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ/اﻟﺒﺸﻊ :ﻣﻦ ﻗﺒﺢ ﻣﻨﻈﺮﻩ/ﺗﺒﻬﺮﻫﺎ :ﺗﺪﻫﺸﻬﺎ و ﺗﺤﻴﺮﻫﺎ

اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ

اﻟﻠﻐـﻮي

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ:

ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﻋ ّﺪة ) اﻷﺧﻼق ,اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮل ,اﻟﺬوق ,اﻟﺠﻤﺎل ( ﺣ ّﺪد اﻟﻤﺠﺎل اﻟّﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺺ.ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ

ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮل

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟ ّﺪﻻﻟﻲ:

اﺳﺘﺨﺪم أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻵﺗﻴﺔ :اﻟﺒﻬﺮ ,اﻟﻤﺒﺎﻫﺮة

اﻷﺑﻬﺮان ,اﻟﺒﻬﺎر .اﻟﺒَﻬﺮ :ﻳﻘﺎل ﺑَـ ْﻬﺮاً ﻟﻪ ،أي ﺗَـ ْﻌﺴﺎً ﻟﻪ ,وﻳﻘﺎل أﻳﻀﺎً :ﺑَـ ْﻬﺮاً ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ َﻋ َﺠﺒﺎً.وﺑَـ َﻬ َﺮﻩُ ﺑَـ ْﻬﺮاً ،أي ﻏﻠﺒﻪ .واﻟﺒُـ ْﻬ ُﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ :ﺗﺘﺎﺑُﻊ
اﻟﻨَـ َﻔ ِ
ﺲ.
ِ
ِ
ﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟ َﺸﺮاﻳﻴﻦ.
اﻟﻤﺒﺎﻫﺮة :اﻟﻤﻔﺎﺧﺮة اﻷﺑﻬﺮان :اﻷَﺑْـ َﻬ ُﺮ :ﻋ ْﺮ ٌق إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻣﺎت ﺻﺎﺣﺒُﻪ ،وﻫﻤﺎ أَﺑْـ َﻬﺮان ﻳَﺨﺮﺟﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﺛﻢ ﻳﺘﺸ ﱠﻌ ُ
اﻟﺒُـ َﻬﺎر :ﺷﻲء ﻳﻮزن ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ٍ
ﺷﻲ ٍء َﺣ َﺴﻦ ُﻣﻨِﻴ ٍﺮ.
رﻃﻞ ,اﻟﺒَـ َﻬ ُ
ﺎر :ﻛ ﱡﻞ ْ
 -اﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل.

ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺂسّ ,أﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ

أﺳﺒﺎب اﻟﺮزق و ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.
اﻟﻔﻬـﻢ

أﻛﺘﺸـﻒ

 اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺎ ﻓﻬﻲ
ﺗﺒﲎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻟﻼ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦّ ,أﻣﺎ ّ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﲪﺪ اﻟﺬي ّ

إﻟﻘﺎﺋﻴـﺔ

ﻳﻌﺒﱢـﺮ

ﻳﻤﺜّـﻞ

ﻣﻌﻄﻴـﺎت
اﻟﻨـﺺ

ﻳﻌﻴـﺪ

ﻳﺴﺘﺨﺮج
ﻳﻌـﺪد

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺖ اﳌﺄﺳﺎة ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ زوﺟﻬﺎ وﻣﻮت وﻟﺪﻳﻬﺎ ﲢﺖ اﻷﻧﻘﺎض.
 اﻧﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺎﻃﻊ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ.ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘّﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ:ﻏﺮة ﻣﻌﺮﻛﺔ داﻣﻴﺔ..أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻠﺘﻬﺐ ﲢﺖ ﺳﻴﻞ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ و اﻟﻨﻔﻂ اﶈﺮق اﻟﺬي أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻴﻞ" "
" اﺷﺘﻌﻠﺖ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ّ
ﻛﻞ ﳘﻬﺎ أن ﲣﺮج ﻣﻦ اﳉﺤﻴﻢ اﻟﻔﺎﻏﺮ ﻓﺎﻩ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺠﺮت ﳓﻮ اﳉﺒﻞ ﺣﱴ ﺳﺎﻟﺖ اﻟ ّﺪﻣﺎء ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ  ..وﺗﻠﻔﺘﺖ ﺣﻮﳍﺎ ﰲ
ﻛﺎن ّ
ﻫﻠﻊ"......

ﺣﻮارﻳﺔ

 -اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ أﻫﻢ ﺧﺼﺎل اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﻳﻔﺴـﺮ

ﻣﻦ ﺧﺼﺎل اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ,وﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وإﳝﺎ ﺎ ﺑﺪورﻫﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻠﻮر ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎل ,وإﳝﺎ ﺎ ﺑﻘﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر اﳊﻴﺎة و اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ وﺟﻮدﻫﺎ
 -ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ"ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ" و"أﺣﻤﺪ" ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ.

ﺗﺸﱰك ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﻣﻊ أﲪﺪ ﰲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔّ ,أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺄﲪﺪ ﺛﺎﺋﺮ و ﻣﻨﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ واﻗﻊ ﻣﺄﺳﺎوي ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺘﺘﺠﺎوزﻩ ﺑﺮوح ﻣﺘﺴﺎﳏﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ أﺣﺰا ﺎ ,وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﺄﲪﺪ ﻳﺘﺒﲎ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻬﺎ
 -ﺣ ّﺪد ﻣﻼﻣﺢ ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ,ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟

اﳌﺮأة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺮأة ﻣﻘﻌﺪة ﺛﺮﺛﺎرة وﻛﺜﲑة اﳍﺬﻳﺎن وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ,وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أ ّ ﺎ ﺿﺤﻴﺔ واﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎس أﻓﺮزﺗﻪ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل.
 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺮورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة؟ﺗﺘﺒﻮء اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ  ,ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺎرك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

 ﺗﻨﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻦ روح وﻃﻨﻴﺔ ووﻋﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ,وﺿﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ.ﻛﺎﻧﺖ اﳍﺠﺮة إﺑﺎن اﻻﺣﺘﻼل واﻗﻌﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎ وﻟﺪ رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل ,ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة واﳌﺄﺳﺎة دورا ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﺲ اﻟﻮﻃﲏ و
ﻛﻞ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﱪت ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﻧﺼﻬﺎ  ,وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ :ﻧﺴﻴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺿﻴﺎﻋﻬﺎ وﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ....ورﻛﻀﺖ ﻣﻊ اﳉﻤﻮع ﰲ ّ
ﻣﻜﺎن....وﻫﺘﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻔﻮن....
 -ﺑﻴّﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي وﺗﻔﺎوت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﺗﺼﺎرﻋﻬﺎ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺒﺤـﺚ
ﻋﻦ

أﻧﺎﻗــﺶ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

ﻣﻌﻄﻴـﺎت

واﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﻨ ـﺺ

ﻳﺤﻠـﻞ

ﺗﻨﻮع اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﰲ اﻟﻘﺼﺔ وﻗﺪ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ :وﻳﻌﲏ اﳊﺎﻓﺰ اﻟﺬي ﲤﺜﻞ ﰲ رﻏﺒﺔ أﲪﺪ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﳓﻮ وﻃﻨﻪ.
 -2اﻟﻜﻔﺎءة :ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻗﺪرة ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز آﻻﻣﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﱪ و اﻟﻘﻮة.
 -3اﻹﳒﺎز :اﺳﺘﺸﻬﺎد أﲪﺪ وﺗﻀﺤﻴﺘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ
 -4اﳉﺰاء :اﻹﺷﺎدة ﺑﺄﲪﺪ وﺑﺪورﻩ اﻟﺒﻄﻮﱄ و ﲣﻠﻴﺪ ذﻛﺮاﻩ.
ﻋﺮف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ّ -

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ اﻟﻘﺎص ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ و ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺎ ﺎ وﺳﻜﻨﺎ ﺎ  ,وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ  ,ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ.

ﻳﻘﺎرن

ﻳﻼﺣـﻆ

 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ إﻳﺮاد ﺣﺪث آﻧﻲ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻼﺣﻘﺔ؟ ﻣﺜّﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ .اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫﻲ إﻳﺮاد اﳊﺪثاﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ,ﻣﻦ ذﻟﻚ :ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺗﺮى أﲪﺪ وﻫﻮ ﻳﻠﻮح ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻳﻬﺘﻒ ﻟﻠﻔﺠﺮ.

ﻳﺴﺘﻨﺞ

 -ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ,ﺑﻴّﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ.

اﻟﺘﺮﻛﻴ ـﺐ
ﻳﺴﺘﺨﺮج

ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻ ﺎ وﳘﻮﻣﻬﺎ وﻣﺄﺳﺎ ﺎ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ زوﺟﻬﺎ ,وﺿﻴﺎع أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ,ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻬﺮت اﳌﻌﺎﻧﺎة وﲡﺎوزت أﳌﻬﺎ
ﻟﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ وﻃﻨﻬﺎ ,ﻓﺎﻧﻔﺘﺤﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة اﻷﻣﻞ

ﻳﻔﺴﺮ

 ﻋ ّﺪد وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ.ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮﺻﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎﻫﺪ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و اﻟﻌﻮاﻃﻒ.

ﻳﺼﻨـﻒ

ﻳﺤ ـﺪد
أﺣﺪد ﺑﻨـﺎء
اﻟﻨـﺺ

 -ﺻﻨﻒ أﻧﻮاع اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ و ﺑﻴّﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻷﺣﺪاث

ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻮار ﺑﺎﻃﲏ ) ﺣﻮار اﻟﺴﺎرد( و ﺣﻮار ﺧﺎرﺟﻲ ) دار ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ(
 -ﻟﻠﻮﺻﻒ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ,ﺑﻴّﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وﺣﺴﺐ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ,ﻗﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ

اﻟﻨﺺ.

ﻧﻮﻋﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ اﳊﻴﺰ اﳌﻜﺎﱐ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻳﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ و ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ,ﻓﻮﺻﻔﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳉﻤﺎل اﻟﱵ دﻧﺴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل ,واﳌﺪﻳﻨﺔ
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﺮد واﳊﺮﻣﺎن ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ وﺟﻊ اﳊﻴﺎة  ,ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻠﻤﺎ ﻳﺮاود اﳍﺎرﺑﲔ ﻣﻦ ﻣﺂﺳﻲ اﻻﺣﺘﻼل ,وﳒﺪ ذﻟﻚ
ﰲ :ﻫﻨﺎك ﰲ زاوﻳﺔ اﻟﺸﺎرع اﳌﻬﺠﻮرة.....اﻟﻨﺨﻴﻞ اﳌﺜﻘﻠﺔ أﻋﺮاﻓﻪ ﺑﺎﻟﻨﺨﻴﻞ ,ﻫﻨﺎك وراء اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ...
 -ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺒﺌﻴﺮ أﻧّﻪ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺺ ﻟﻜﻦ زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ,اﻟﺰاوﻳﺔ

ﺣﻮارﻳﺔ

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ,اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺼﻔﺮ .ﻋﺮف ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ و ﺣﺎول أن ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ.
لتبئير يشير إلى المعرفة أو اإلدراك الذي يمتلكه المحفل السردي عن الكون المسرود ،ويتحدد انطالقا من سؤال
" من يرى" .من ھنا نحصل على تقسيم ثالثي للتبئير ويمكن للتئـبير أن يكون- :ثابتا حول شخصية واحدة -.متحوال
حول مجموعة من الشخصيات -.متعددا حيث يكون موضوع واحد متعددا بتعدد الشخصيات التي تسترجعه.ثم
ينتقل إلى الحديث عن الخروقات  Infractionsالمنعزلة التي تميز التبئير المھيمن عن طريق إبراز اإلخبارات
الزائدة أو الناقصة الرابطة بين التبئيرات والقارئ.
اﻟﺘﺒﺌﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

حيث السارد ال يقول إال ما تعرفه شخــصية معينة N=P

اﻟﺘﺒﺌﲑ  0الالتبئير

حيث السارد يعرف أقل مما تعرفه الشخصية N < P

اﻟﺘﺒﺌﲑاﳋﺎرﺟﻲ

حيث السارد  Nيعرف أكثر مما تعرفه الشخصية N > P : P

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
اﻟﺘﺒﺌﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﳓﺼﺎر اﻟﺴﺮد ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎة ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ

اﻟﺘﺒﺌﲑ 0

ﺣﺮﻣﺎن وﻗﻬﺮ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻞ

اﻟﺘﺒﺌﲑاﳋﺎرﺟﻲ

ﺳﻔﺮ أﲪﺪ و اﻧﻘﻄﺎع أﺧﺒﺎرﻩ

 ﺣ ّﺪد ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ و أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ,اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺳﺮدي ﲣﻠﻠﻪ اﻟﻮﺻﻒ واﳊﻮار.
أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮاﺗـ ــﻪ ﻓﻬﻲ :
ﻇﺮوف اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜﺎن ﺧﺎﺻــﺔ .اﳉﻤـﻞ اﳋﱪﻳﺔ  .أﻓﻌــﺎل اﳊﺮﻛﺔ  ،اﻷﺣﺪاث  ،اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺴﺮد اﻷﺣـﺪاث اﳌﺎﺿﻴــﺔ  ،اﳌﻀﺎرع ﻳﻀﻊ اﻟﻘــﺎرئ ﰲ ﺧﻀﻢ
اﻷﺣـﺪاث.
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻳﻨﻘـﺪ

ﻳﺤﻜ ـﻢ

ﻳﺘﺤﻘـﻖ

 -ﺗﻤﺮ ﻛﻞ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺪث وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻵﺗﻴﺔ :زﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل -زﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل -زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل.

أﺗﻔﺤـﺺ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪد زﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺣﺪاث.

اﻻﺗﺴـﺎق

زﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻮ زﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ زﻣﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد أﲪﺪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

واﻻﻧﺴﺠﺎم  -إﻟﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ  :ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ,.........ﺣﺎول أن ﺗﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ )ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ و أﻓﻜﺎرﻩ (وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮل) ﻧﻤﻂ اﻟﺨﻄﺎب -اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ-
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻟﻤﻌﺠﻢ -اﻟﺒﻼﻏﺔ -ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ(

ﻓﻘـﺮات
اﻟﻨ ـﺺ

اﳌﻀﻤﻮن :ﺣﻴﺎة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﻳﺎﲰﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮ أﲪﺪ.
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮل :اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺴﺮد ,وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ ,وأﻟﻔﺎظ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ,ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﲨﻴﻠﺔ ﲨﺎل اﻟﻀﺤﻰ
أﻣﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة.

ﺣﻮارﻳﺔ

 ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق ,اذﻛﺮ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ و اﻷﺧﺮى ﻳﻠﺴﻌﻬﺎ ﺳﻮط ﳝﺘﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ,وﺗﻈﻞ واﻗﻔﺔ ﻣﻜﺎ ﺎ ﻛﺘﻤﺜﺎل ﻳﺘﺤﺪى اﻟﺰﻣﻦ ,وﻳﺘﻨﻔﺲ
اﻟﺼﺒﺢ و ﻫﻲ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎ ﺎ.......
 ﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ؟ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ وﺑﲔ اﻟﻌﻨﻮان ,وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ :ﱂ ﻳﻄﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﺎﲰﻴﻨﺔ ﺣﱴ أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲ ذات ﻳﻮم رأت ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﲔ اﳉﻤﻮع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.........
 ﻣﺎذا ﺗﻤﺜﻞ إﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.....اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ؟أي اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ﲤﺜﻞ اﳊﺬف ّ

أﺟﻤﻞ

 -ﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻋﺎﻟﺠﻪ اﻟﻨﺺ؟

اﻟﻘـﻮل ﻓﻲ

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ﻳﻌﺎﰿ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳍﺠﺮة اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل و ﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎﻻت ,وﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻀﻮر ﻗﻮي ﰲ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ.

ﺗﻘﺪﻳــﺮ

اﻟﻨﺺ

ﺣﻮارﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﻗﻮاﻋ ـﺪ

أﺳﺘﺜﻤـﺮ

اﻟﻠﻐ ـﺔ

ﻣﻮارد

 -ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ و اﻗﺮأ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ " :و ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ,ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺷ ّﺪ ﻫﺬﻳﺎﻧﺎ وﺿﺠﻴﺠﺎ"........

اﻟﻨﺺ

أﺣﺮف أو أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف ,وﺗﺮﻓﻊ و ﺗﻨﺼﺐ ,و ﺗﺪﺧﻞ ﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وأوﻇﻔـﻬﺎ

ﻟﻜﻦ ,ﻛﺄ ّن ,ﻟﻴﺖ ,ﻟﻌ ّﻞ,وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ
 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟ وﻣﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ  :إ ّن ,أ ّنّ ,

 -ﺗﻌﻠﻤﺖ أن اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ,ﻟﻤﺎذا ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ؟ ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ

اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻓﺘﻨﺼﺒﻪ اﺳﻤﺎ ﻟﻬﺎ,وﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﺘﺮﻓﻌﻪ ﺧﺒﺮا ﻟﻬﺎ

ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف؟ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
 ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ّﻗﺎدم" و ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻼم ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﺆﻛﺪة دون ﺳﺎﺋﺮ أﺧﻮاﺗﻬﺎ " إِ ﱠن َﻫ ُﺆَﻻء
.إ ﱠن :ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ و اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ و ﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ "إ ﱠن زﻳﺪاً ٌ
ِ ِ ِ
ﻚ ﻟَﻌﻠﻰ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈ ٍﻴﻢ") 4اﻟﻘﻠﻢ( وإ ْن ﻓُ ِ
ﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﻴﻦ اﺳﻤﻬﺎ ﺑﻈﺮف أو ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور )ﺧﺒﺮ( ﺟﺎز
ﻟَﺸ ْﺮذ َﻣﺔٌ ﻗَﻠﻴﻠُﻮ َن") 54اﻟﺸﻌﺮاء(َ " ،وإِﻧﱠ َ َ
ﻚ ﻟ َِﻌ ْﺒـ َﺮًة") 26اﻟﻨﺎزﻋﺎت(
دﺧﻮل اﻟﻼم ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻬﺎ "إ ﱠن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺤﻜﻤﺔ و إ ﱠن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﺴﺤﺮا"" ،إِ ﱠن ﻓِﻲ َذﻟِ َ
.أ ﱠن :ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ و اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ و ﻫﻲ ﻛﺈ ﱠن ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ و ﺻﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺼﺪر ﻛﻘﻮﻟﻚ " ﻋﻠﻤﺖ أﻧﱠﻚ ﻗﺎدم " أي
ﻗﺪوﻣﻚ

ﺴﻪُ ") 12ﻳﻮﻧﺲ( " َﻛﺄَن
ﺿ ﱟﺮ ﱠﻣ ﱠ
.ﻛﺄن :و ﻫﻲ ﺣﺮف ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻘﻮل " ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻇﺒﻴﺔ " و إن ﺧﻔﻔﺖ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻔﻈﺎ و ﺗﻘﺪﻳﺮا " َﻛﺄَن ﻟﱠ ْﻢ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻨَﺎ إِﻟَﻰ ُ
ﻟﱠ ْﻢ ﻳَـﻐْﻨَـ ْﻮاْ ﻓِ َﻴﻬﺎ ") 68ﻫﻮد(
.ﻟﻜ ﱠﻦ  :و ﻫﻲ ﺣﺮف اﺳﺘﺪراك ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻼﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮل ﻣﺜﻼ " ﻣﺎ ﻫﺬا أﺑﻴﺾ ﻟﻜﻨﱠﻪ أﺳﻮد" و إن ﺧﻔﻔﺖ ﺑﻄﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
و ﺗﻜﻮن ﺣﺮف اﺑﺘﺪاء ﻟﻺﺳﺘﺪراك و ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ " ﱠﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻣﺤ ﱠﻤ ٌﺪ أَﺑﺎ أَﺣ ٍﺪ ﱢﻣﻦ ﱢرﺟﺎﻟِ ُﻜﻢ وﻟ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ") 40اﻷﺣﺰاب(
َﻜﻦ ﱠر ُﺳ َ
َُ َ َ
َ َْ
ﻟﻴﺖ  :و ﻫﻲ ﺣﺮف ﺗﻤﻨﻲ و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ :أﻻ ﻟﻴﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎً.....ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺸﻴﺐ
ﺻﺎ ُﻛﻢ ﺑِ ِﻪ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن
ﻟﻌﻞ :و ﻫﻲ ﺣﺮف ﻟﻠﺘﺮﺟﻲ و اﻟﺘﻮﻗﻊ و ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن ﻟﻌـ ـ ـﻞ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻹﻓﺎدة اﻹﺷﻔﺎق و اﻟﺮﺟﺎء " َذﻟِ ُﻜ ْﻢ َو ﱠ
ﻳﺐ ") 17اﻟﺸﻮرى( " ،ﻟﱠ َﻌﻠﱠﻪُ ﻳَـﺘَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ أَ ْو ﻳَ ْﺨ َﺸﻰ" )ﻃﻪ(44
") 153اﻷﻧﻌﺎم( " ﻟ ََﻌ ﱠﻞ اﻟ ﱠ
ﺴَ
ﺎﻋﺔَ ﻗَ ِﺮ ٌ
أﺧﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ:

ﻛﻞ ﺣﺮف:
اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ,وﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ّ
 .1ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :و اﻟﻌﺼﺮ إ ّن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮ "
ﻟﻌﻞ اﷲ ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻣﺮﻩ"
ّ " .2

ﺑﻲ"
 " .3ﻗﺎل ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﻏﺒﺮ ﻟﻲ ر ّ

ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻳﺸﺎء "
 " .4ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻦ ﻫﺪاﻫﻢ و ّ
" .5ﻛﺄﻧّﻬﻢ ﺣﻤﺮ ﻣﺴﺘﻨﻔﺮة ﻓﺮت ﻣﻦ ﻗﺴﻮرة "

ﺣﻮارﻳﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع: :
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ :

اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ

اﻟﻄﻮب /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨﻮﻓﻲ

ﻳﻨﻘﺪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ أدﺑﻴﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ و ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻳﺤﻠﻞ و ﻳﺒﺪع ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :

ﻳﺤﺪد و ﻳﺤﻠﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔﻳﺤﻠﻞ و ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺻﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﺼﺼﻲﻳﺤﻠﻞ دور اﻟﻠﻐﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ-ﻳﻜﺘﺸﻒ و ﻳﻮﻇﻒ اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ و اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

المراحــــل
التمھيد
أتعرف على
صاحب النص

شرح بعض
المفردات
الحقل
المعجمي

أنشطة التعـليم
ﻋﺮف ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

أنشطة المتعــــــلمين
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﻗﺎص ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  1954ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ و ﻻﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺔ درس ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﻐﺪاد ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
أﺳﺘﺎذا ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﻗﺼﺼﻴﺘﺎن ﻫﻤﺎ "ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻠﻮ اﻟﺒﺤﺮ " و ﻣﺤﺾ اﻓﺘﺮاء ،

ﺳﺮﻳﺘﻢ  :ﺟﺌﺘﻤﻮﻩ ﻟﻴﻼ/اﻟﻤﺨﺒﻮل  :ﻣﻦ ﻓﺴﺪ ﻋﻘﻠﻪ /اﻟﻜﺎﻟﺤﻴﻦ  :اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻌﺒﻬﻢ اﻟﻬﻢ ﻓﺸﺤﺒﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺒ ــﺎل

ْﻊ اﻷَﻳﺪي واﻷَرﺟﻞ و اﻟ ُﺨ ْﺒﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﺮاﺣﺔ أَو
اﻟ َﺨ ْﺒ ُﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ
ُ
اﻟﻔﺴﺎد و اﻟ َﺨ ْﺒﻞ ﻓﺴﺎد اﻷَﻋﻀﺎء واﻟ ُﺨﺒُﻮل ﻗَﻄ ُ
ِ
اﻟﻤﻸَى و َﺧﺒِﻠَﺖ ﻳ ُﺪﻩ إِذا َﺷﻠﱠﺖ واﻟ َﺨﺒَﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺑﻞ واﻟﺨﺎﺑﻞ
ﻛﻠﻤﺔ واﻟ َﺨﺒَﻞ اﻟﻘ ْﺮﺑﺔ َ
ﻓﺆاد
اﻟﻤ ْﻔ ِﺴﺪ واﻟ َﺨﺒَﺎل اﻟﻔﺴﺎد وﻳﻘﺎل ﺑﻪ َﺧﺒَﺎل أَي َﻣ ﱞ
ﺲ ورﺟﻞ َﻣ ْﺨﺒُﻮل وﺑﻪ َﺧﺒَﻞ وﻫﻮ ُﻣ َﺨﺒﱠﻞ ﻻ َ
اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﺨﺎﺑﻞ ُ
ب اﻟ َﺨﻤﺮ َﺳﻘﺎﻩ اﷲ
ﻣﻌﻪ ودﻫﺮ َﺧﺒِﻞ ُﻣﻠْﺘَ ٍﻮ ﻋﻠﻰ أَﻫﻠﻪ ﻻ ﻳﺮون ﻓﻴﻪ ﺳﺮوراً واﻟ َﺨﺒَﺎل اﻟ ﱠ
ﺴ ﱡﻢ اﻟﻘﺎﺗﻞ وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ" ﻣﻦ َﺷ ِﺮ َ
ﺳﺎل ﻣﻦ ﺟﻠﻮد أَﻫﻞ اﻟﻨﺎر وﻓﻼن َﺧﺒَﺎل ﻋﻠﻰ أَﻫﻠﻪ أَي َﻋﻨﺎء وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﻃﻴﻨﺔ اﻟ َﺨﺒَﺎل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" وﻃﻴﻨﺔ اﻟ َﺨﺒَﺎل ﻣﺎ َ

اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﻛﺬا
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ﻻ ﻳَﺄْﻟُﻮﻧﻜﻢ َﺧﺒَﺎﻻً" اﻟ َﺨﺒَﺎل اﻟﻔﺴﺎد وذﻫﺎب اﻟﺸﻲء واﻟ َﺨ ْﺒﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮ و َﺧﺒَﻞ
َ

الحقل الداللي

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ

ﻣﺠﺎل :اﻻﺳﺘﻐﻼل

اﻟﻮ َﺟﻊ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻪ َو َﺟ ُﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﺴﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ واﻟ َﺨﺒَﻞ ﻃﺎﺋﺮ
وﺣﺒَﺴﻪ َ
وﻛﺬا ﻳَ ْﺨﺒُﻠﻪ َﺧ ْﺒﻼً َﻋ َﻘﻠﻪ َ
وﻣﻨَﻌﻪ ُ
واﻟﻤ َﺨﺒﱠﻞ ﻣﻦ َ
ﻳِ
ﺼﻴﺢ اﻟﻠﻴﻞ ُﻛﻠﱠﻪ ﺻﻮﺗﺎً واﺣﺪاً
َ
أﺳﻮد  /رؤوس اﻟﺒﻘﺮ /اﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ/اﻟﻜﺎﻟﺤﻴﻦ/ﺣﻤﺎرا ]ﺗﺸﺒﻴﻪ[/ﻗﻮﻟﻮا آﻣﻴﻦ...../

-1ﺣ ـ ـ ــﺪد ﻣﻼﻣ ـ ـ ــﺢ ﺻ ـ ـ ــﻮرة ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ رﺟﻞ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﻗﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﻪ
اﻟﻮﻗﺎف

اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

-2اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة وأﺛﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺸﻘﺎء و اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ ﻗﺒ ـ ــﻞ اﻟﺜ ـ ــﻮرة و اﻷزﻣﺎن

اكتشاف
معطيات
النص

أﺛﻨﺎءﻫﺎ

-3ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎف ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎف ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﺷﺪ ﻗﺴﻮة و ﻇﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻼﻣﻪ
ﻟﻠﺠﺰاﺋـ ـ ـﺮﻳﻴﻦ و ﺑ ـ ــﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ ـ ــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻼ "...ﻗﺪ ﺣﻤﻠﻨﻲ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ إﻟﻴﻜﻢ و ﻏﻀﺐ اﻟﻮﻗﺎف ﻓﺠﺎة...ﻗﻮﻟﻮا آﻣﻴﻦ أم أﻧﺘﻢ ﻣﻜﻤﻤﻮن...اﺻﺒﺮ
اﻟﻀـ ـ ـ ــﺎﺑﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺎذا ﻋﻠﻲ ﺷﻮي ﻳﺮوح ﻫﺬا اﻟﻘﺎوري و أؤدﺑﻚ اﻷدب اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻠﻴﻪ"...

ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟
-4ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻫﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻀﺎﺑﻂ و اﻟﻮﻗﺎف ﻣﺜﻼ
اﻟﺸﺨﺼـ ـ ــﻴﺎت اﻟـ ـ ــﻮاردة ﻓـ ـ ــﻲ

اﻟﻘﺼﺔ؟

ﻛﻴﻒ ﺗﺮى اﻟـﺮاوي ؟ ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺮاوي ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮاﻃﻔﻪ اﻟﺴﺎﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و أﺗﺒﺎﻋﻪ،

مناقشة
المعطيات

ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث أم ﻣﺠﺮد ﻧﺎﻗـﻞ
ﻟﻬﺎ؟

ادرس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼـﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎف  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺚ ﻫﻮﻳﺘﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ و اﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻮﻃﻨﻪ و أﻫﻠﻪ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ داﻓﻊ ﻗﻮي ،وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﺧﺼﺎﺋﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ )اﻟﻤﺎدﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ و ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺬي ﻳﺜﻖ ﻓﻲ أﺗﺒﺎﻋﻪ و ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻈـﻠﻢ و

اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ( و أﺣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة و اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﻢ
و اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ(
ﻳﺘﺤﻘ ـ ــﻖ اﻟﺒﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺴ ـ ــﺮدي اﺟﺘﻬﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ووﺿﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺪول :
ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻤﺤﻔﺰ و اﻟﻜﻔﺎءة
اﻹﻧﺠﺎز و اﻟﺠﺰاء

اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

اﻟﻤﺤﻔﺰ )اﻟﺪاﻓﻊ(

وﺿـ ـ ــﺢ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل

اﻟﻨﺺ

اﻟﻮﻗﺎف

اﻟﻜﻔﺎءة )اﻷﻫﻠﻴﺔ(
ﻛﻔﺎءة داﺧﻠﻴﺔ

ﺣﺐ اﻟﺘﺴﻠﻂ و

ﻓﻄﺮة ﺳﻴﺌﺔ

اﻻﺳﺘﻐﻼل

ﺣﺐ اﻟﻈﻠﻢ و

اﻹﻧﺠﺎز )اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ(
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼم
اﻟﻘﺎﺳﻲ

اﻟﺠﺰاء )اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(
اﻟﻔﺮار

اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻂ

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﺿﺎع

و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﻠﻞ

ﺗﺮﺟﻤﺔ إرادة
ﻛﻔﺎءة ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺘﺤﺮك

ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻗﻒ
ﻛﻔﺎءة ﻣﻀﺎدة ﻓﻬﻲ

اﻷﻫﺎﻟﻲ

إرادة اﻟﺤﺮﻳﺔ
دﻓﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل

داﺧﻠﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻋﻜﺲ ﻛﻔﺎءة

اﻟﻮﻗﺎف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
رﻓﺾ اﻟﻈﻠﻢ

اﻟﺜﻮار

اﻷوﺿﺎع و ﺗﻐﻴﻴﺮ

اﻟﻔﺮار

إرادة اﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﻀﺎدة و

دﻓﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل

داﺧﻠﻴﺔ

ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻵﻟﺔ و

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮد اﻟﺨﻔﻲ

اﻟﺨﻮف و اﻟﻔﺮح

ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ

ﺑﻌﻤﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺔ

اﻟﻮﻗﺎف

اﻟﺜﻮار

إﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر

و ﺗﻮﺟﻴﻪ

اﻟﻀﺮﺑﺎت
ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ

اذﻛــﺮ أﻫــﻢ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻘﺼــﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺼﺔ وﻫﻰ ﻋﻦ ﻣﺎذا ﺗﺪور اﻟﻘﺼﺔ وأﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻐﺰى اﻟﻘﺼﺔ او
أحدد بناء
النص

اﻟﻤﺸ ـ ــﻜﻠﺔ ﻟﻠﻔ ـ ــﻦ اﻟﻘﺼﺼ ـ ــﻲ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻨﺎك اﻟﺤﺒﻜﺔ و اﻟﻌﻘﺪة و اﻟﺤﻞ وﻫﻨﺎك اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟﺸﺮﻳﺮة].......اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ

ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ:

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺼﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ[

اﻟﺤـ ـ ــﻮار ﻻزﻣـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ــﻮازم ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻘﺼـ ــﺔ ﻛﺎﻟﺴـ ــﺮد و اﻟﻮﺻـ ــﻒ  .1اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﻮﺿﻮح

ﻓﻤــﺎ ﻫـﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼــﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ  .2اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻼ
اﻟﻘﺼﺔ

 .3ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻖ اﻷدﺑﻲ
 .4ﺣﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﺻ ــﻨﻒ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻨﺺ ﺣﺴ ــﺐ ﺳﺮدي ﺣﻮاري وﺻﻔﻲ ]اذﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط[

ﻧﻤ ـ ـ ـ ــﻂ ﻛﺘﺎﺑﺘ ـ ـ ـ ــﻪ و اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺒﻂ -1اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺮدي  ،ﻓﻬﻮ:
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻲ إﻋﺪاد وإﺧﺮاج اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺼﻲ

و ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،وﻛﺜﺮة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  ،و اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮي .
وأﻓﻌــﺎل اﻟﺤﺮﻛﺔ  ،اﻷﺣﺪاث ......
 -2اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮﺻﻔـﻲ  ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠـﻰ :
أ -اﻟﻤﻼﺣﻈــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ

ب -اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺮﺑﻂ
 -أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮاﺗـ ــﻪ ﻓﻬﻲ :

 ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﺎﻧـﻲ و اﻟﻤﻜﺎﻧـﻲ واﻟﺤﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﻴﺊ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﻮﺟـﻮد ﺣﻘـﻮل ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ .

 دﻗﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز .

 وﺟﻬــﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮاﺻﻒ اﻟﺬاﺗﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
 ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺠﻤـﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻞ اﻟﻤﻮﺻﻮف أو ﺗﻘﺒﻴﺤﻪ .
-3اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻮاري :

ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد  ،وإﺧﺮاج اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻨﻪ.
أﻣﺎ ﻣﺆﺷ ـ ـﺮاﺗﻪ :

 اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮ  ،وﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ :أﻧﺎ،أﻧﺖ.


االتساق
والنسجام

ﻣــﺮت ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣــﻞ

]ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ[

اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :وﺿــﻊ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ وﺿــﻊ

أ -اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴـﺔ :ﺷﺨﺺ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻌﻴـﺶ ﻓــﻲ ﻣﻜـﺎن ﻣـﺎ ،ﺑﻄﺮﻳﻘ ــﺔ ﻣﺎ

اﻟﺘﺤ ـ ـ ــﻮل وﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟﺨﺘ ـ ـ ــﺎم ،

ﺣﺪد ﺑﺪاﻳﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤـﻮل ﻓـﻲ
ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻘﺼـ ــﺔ]اﻧﻈﺮ اﻟﻌﻨﺼـ ــﺮ

)ب([ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ب -ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ :ذات ﻳﻮم وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ  ،ﻳﻘﻊ ﺧﻠﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ .
ج -ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﺪة وﺿﻊ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺒﻄﻞ .
د -ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  :ﻋﻤﻞ أو ﺣﺪث ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻴﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﻞ أو اﻟﻘﻠﻖ

ه -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  :ﻋﻮدة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴـﺔ .و اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ
ﺳﺒﻖ :

ﻓﺈن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻵﻟﺔ و ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ و ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻓﺰا و داﻓﻌﺎ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷوﺿﺎع و
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ
ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﺗﺘﻤﺜ ـ ــﻞ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻨﻮاة اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺪى

ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ و اﻟﻌﻨﻮان

ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻳﺒﺮز ﻟﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻷﻫﺎﻟﻲ وﻗﺖ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺪﻻﻟﺔ اﻟﻄﻮب ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺷﺪة ﺗﺨﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ

ﻣــﺎ دﻻﻟــﺔ ﺗﻌــﺪد أﻓﻌــﺎل اﻷﻣــﺮ دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ و ﻓﺮض اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة و اﻟﻘﻬﺮ و اﻟﻐﻠﺒﺔ و اﻻﺳﺘﺒﺪاد] اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ

اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ[ و ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻣﻊ ﺑﻴﺎن دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﺎ......

اﻟﺘﻌﻠﻴ ـ ــﻖ ﻫ ـ ــﻮ أﺣ ـ ــﺪ وﺳ ـ ــﺎﺋﻞ

اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ و ﻗﺮاءﺗﻬﺎ  ،ﺛﻢ ﺑﻴﺎن دور اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺴﺎق

اﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﺳﺘﺨﺮج
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻨﺺ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﺳ ــﻴﻠﺔ و
ﺑﻴﻦ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻨﺺ

أجمل القول
في تقدير
النص

ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﻲ و ذﻛﺮ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل

اﻟﻨﺸﺎط :ﻧﺺ ﺗﻮاﺻﻠﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺻﻮرة اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ" أﻧﻴﺴﺔ ﺑﺮﻛﺎت درار"اﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

اﻟﻔﻬﻢ:
ﻳﻌﺒﺮ
ﻳﺴﺘﺨﺮج

أﻛﺘﺸﻒ
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

ﻳﻔﺴﺮ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :
ﻳﺤﻠﻞ

أﻧﺎﻗﺶ
ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

ﻳﻼﺣﻆ
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ

ﺳﺘﺨﻠﺺ

ﻟﻌﺐ اﻷدب اﳉﺰاﺋﺮي دورﻩ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة و ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﻗﺪ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺄﺣﺪاﺛﻬﺎ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ و ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺎص ﻛﻐﲑﻫﻢ
ﻣﻦ أدﺑﺎء و ﺷﻌﺮاء ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺒﺪﻋﻮن ﻗﺼﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ :أﲪﺪ،رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر  ،ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﺪوﻗﺔ  ،ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻌﺪي
و اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺻﻮرة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺼﻒ اﳉﺰاﺋﺮي
*ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻘﺮ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻼ و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺪاث ﻋﺎﻣﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ ﺗﻔﺠﲑ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻤﻮا ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺮاﻣﺘﻪ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
*اﻟﺪواﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أﻧﻴﺴﺔ ﺑﺮﻛﺎت :ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮاغ ﰲ ﳎﺎل اﻷدب أو ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷﺣﺪاث و اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺑﻄﺎل اﻟﺜﻮرة أو ﺑﺪاﻓﻊ اﳊﺮﻳﺔ
*رﺳﻢ أﲪﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻘﺎر اﶈﺘﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي و ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﳋﲑات اﳉﺰاﺋﺮ أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺰواج ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺎت ﻓﻘﺪ ﺳﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﰲ
ﻧﺼﻪ "ﲪﺎر اﳊﻜﻴﻢ واﻟﺰواج" و أﺻﺪق ﻋﺒﺎرة" أﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﳋﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﺟﺮﻩ زواج ﺑﻌﺪ رﺟﺎﻟﻜﻢ
ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت ﺣﱴ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ اﳓﻼل آﺧﺮ ﰲ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﳊﻤﲑ".
*اﻧﺘﻘﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻮﺻﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺪﺣﻮن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻳﺪﻋﻮن ﻟﺒﻘﺎء
ﳊﻜﻮﻣﺘﻪ
*اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺬي ﻋﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﺼﲑ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و ﻓﺘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ "ﺳﻮزان
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎﻧﻈﺎ"
*اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﻄﺮف إﻟﻴﻬﺎ إﺑﻦ ﻫﺪوﻗﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ دور اﳌﺮأة إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺪور اﻟﺜﻮري
ﻟﻠﻤﺮأة
*ﺗﻄﻮع ﺑﻌﺾ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﳊﺮب اﳍﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎ و
اﻛﺘﺴﺐ ﻫﺆﻻء اﳉﻨﻮد ﲡﺮﺑﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻴﻘﻨﻮا ﻣﻦ أن اﻟﺜﻮار ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺒﻼد و ﻟﻴﺴﻮا ﲨﺎﻋﺔ ﲤﺮد ﻛﻤﺎ و ﺻﻔﻬﻢ
اﶈﺘﻞ
*ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻌﺎﻧﺎة و اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺷﻮا ﻋﺮاة ﺟﺎﺋﻌﲔ و روح اﻷﺧﻮة ﻛﺎﻧﺖ ﲰﺔ
ﻫﺆﻻء ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
1ﻣﻘﻮﻟﺔ أﲪﺪ رﺿﺎ ﺣﻮﺣﻮ ﰲ اﶈﺘﻞ واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻒ ﳌﻮاﻗﻒ اﶈﺘﻞ اﻟﺴﺎﺧﺮة و اﳌﺨﱰﻗﺔ و اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي و اﻟﺘﻌﺎﱄ ﻋﻠﻴﻪﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﺎﻫﺎ اﶈﺘﻞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ و اﻟﺘﻨﺼﲑ و اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ و ﳏﺎرﺑﺔ
اﳌﻘﺪﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﱰﻫﻴﺐ
2ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻼق اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻴﺰت ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء و اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳋﻀﻮع و اﳋﻨﻮع ﻟﻠﻤﺤﺘﻞ واﻟﺘﻤﻠﻖ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ و ﺳﺎﺳﺘﻬﻢ
3ﻓﺸﻠﺖ ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻨﺼﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ رﻏﻢ اﻹﻏﺮاءات اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ أﻏﺪﻗﻬﺎ اﳌﺒﺸﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة واﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ و إﳕﺎ إﱃ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺴﻠﻢ و ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﺪي اﻟﺸﻌﺐ
اﳉﺰاﺋﺮي ﳍﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ و ﺧﺎﺻﺔ رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻹﺻﻼح..

اﺳﺘﻤﺪت اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
روح اﻟﺜﻮرة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ و ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﳒﺪ اﻹﺷﺎرة إﻻ أن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ

ﺣﻮارﻳﺔ

ﺣﻮارﻳﺔ

و أﺳﺠﻞ

ﻟﻠﺜﻮرة و ﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺧﻔﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺪى ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت و ذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻴﲑ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ و اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ و إﻟﻘﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑا ﻟﻈﺮوف و اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ
ﺗﻘ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻢ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪرس ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس
اﻟﻤﻘﺎرﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳﺤ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
إﺷﻜﺎل اﻟﺨﻠﻂ ﺑـﻴﻦ

أستثمــر
موارد النص
اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ
وأوظفـھا
في مجال ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟﻔ ـ ـ ــﺮوق
النحو
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑــﻴﻦ اﺳــﻢ
ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺼــﻄﻠﺤﺎت

اﻟﺠﻤـ ـ ـ ـ ــﻊ و اﺳـ ـ ـ ـ ــﻢ
اﻟﺠــﻨﺲ اﻟﺠﻤﻌــﻲ و
اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺲ
اﻹﻓﺮادي

اسم الجنس أإلفرادي
اسم الجنس الجمعي
اسم الجمع
دل ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻜﺜﻴـ ــﺮ
ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻀـ ّـﻤﻦ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺠﻤــﻊ ،ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗﻀ ـ ـ ــﻤﻦ ﻣﻌﻨ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ّ

وﻟﻜـ ــﻦ ﻻ واﺣـ ــﺪ ﻟـ ــﻪ .ﻧﺤـ ــﻮ :اﻟﺠﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ،داﻻّ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ ،ﻧﺤﻮ:

]ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺶ وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم وﻧﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺠ ـ ـ ــﻨﺲ ،ﻧﺤ ـ ـ ــﻮ :وﺗﻔ ـ ـ ــﺎح ﻟﺒﻦ ،ﻋﺴﻞ ،ﻣﺎء...
وﺷ ـ ــﻌﺐ .[...وﻟ ـ ــﻚ اﻟﺨﻴ ـ ــﺎر وﺗﻤـ ــﺮ .وﻳﻔـ ــﺮق ﺑﻴﻨـ ــﻪ وﺑـ ــﻴﻦ
ﻓﻲ أن ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻔـﺮد ،ﻣﻔــﺮدﻩ ﺗــﺎء ﺗﻠﺤــﻖ اﻟﻤﻔــﺮد،
أو ﻣﻌﺎﻣﻠ ـ ــﺔ اﻟﺠﻤـ ـ ـﻊ .ﻓﺘﻘ ـ ــﻮل ﻓﻴﻘ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻹﻓـ ـﺮاد:
ﻣ ـ ـ ـ ــﺜﻼً :اﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺮت ،ﺗﻔﺎﺣﺔ وﺗﻤﺮة...

واﻟﻨﺴ ـ ـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ــﺎﻓَـ ْﺮ َن ،واﻟﻘ ـ ـ ــﻮم

رﺣﻞ ،واﻟﻘﻮم رﺣﻠﻮا...

اﻟﻤﺤﻮر  :اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ

اﻟﻨﺸﺎط  :ﻧﺼﻮص أدﺑﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ و ﻟﻐﺎت

اﻟﻤﻮﺿﻮع : :ﻣﻦ ﻣﺴـ ــﺮﺣﻴﺔ ﺷﻬـ ـ ـﺮازاد

ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺣﺪة11:

اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ :
ﻳﻨﻘﺪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ أدﺑﻴﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ و ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ و أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ و ﻳﺤﻠﻞ و ﻳﺒﺪع ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :
-1ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷدب اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق
-2ﻳﻌﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
-3ﻳﻮﻇﻒ اﻷﺣﻠﺮف "أي" "أي" "إي"...و اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ
- 4ﻳﻜﺘﺸﻒ و ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

تقديم النص:
اﺳﺘﻠﻬﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ أن ﻛﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺷﻬﺮزاد ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎر و ذﻟﻚ
أﻧﻪ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ ذراﻋﻲ ﻋﺒﺪ ﺧﺴﻴﺲ ﻓﻘﺘﻠﻬﻤﺎ ﺛﻢ أﻗﺴﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺬراء ﻳﺒﻴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻧﺘﻘﺎﻣﺎً ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﺪر
اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺪث أن ﺗﺰوج ﺑﻨﺖ أﺣﺪ وزراﺋﻪ )ﺷﻬﺮزاد( وﻛﺎﻧﺖ ذات ﻋﻘﻞ ودراﻳﺔ ﻓﻠﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻪ أﺧﺬت ﺗﺤﺪﺛﻪ ﺑﻘﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄﻊ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻢ ﻟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ أن أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ رزﻗﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻄﻔﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺄرﺗﻪ
إﻳﺎﻩ واﻋﻠﻤﺘﻪ ﺣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻌﻘﻠﻬﺎ وأﺑﻘﺎﻫﺎ .ﻳﺒﺪأ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﻄﻮرة ﻓﺈن ﺷﻬﺮزاد ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺸﻬﺮﻳﺎر ﻋﻦ ﻣﻌﺎرف ﻛﺜﻴﺮة ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻇﺎﻣﺌﺎً ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻘﻼً ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻟﻐﺎز و اﻷﺳﺮار ﺣﺘﻰ ﻟﻴﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻴﺎء
وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﺮف ﻛﻨﻬﻬﺎ وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل..........و ﻓﺤﻮى اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﺪور ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻫﻮ ﺻﺮاع وﺟﻮدي ﻳﺪور ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺮاﺣـﻞ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌـ ـ ــﻠﻤﻴﻦ

ﻋﺮف ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

وﻟﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎم  1898ﻷب ﻣﺼﺮي ﻣﻦ أﺻﻞ رﻳﻔﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﻗﻀﺎء إﺣﺪى ﻗﺮى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﻴﺮة، ،
اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،أﺧﺬ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻟﻘﺪ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺮددﻩ

التمھيد
أتعرف على صاحب النص

ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺟﻮرج أﺑﻴﺾ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺣﺎﺳﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺠﺬاب إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح.ﻋﺎد ﻋﺎم  1920إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻋﺎم  .1921ﺛﻢ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﻜﺘﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ،ﻓﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ
ﻣﺘﺪرﺑﺎ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ دراﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
.ﻋﻴّﻦ ﻋﻀﻮا ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة .وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1959ﻋﻴّﻦ ﻛﻤﻨﺪوب ﻣﺼﺮ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ .ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ  1960إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻵداب .ﻋﻤﻞ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﺑﺠﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام ﺛﻢ ﻋﻀﻮاً ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1971ﻛﻤﺎ ﺗﺮأس اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح
ﻋﺎم  1962ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1987م ...

شرح
المفردات

إذﻋﺎن  :اﺳﺘﺴﻼم/ﺧﺴﺌﺖ :ذﻟﻠﺖ/أوج  :ﻗﻤﺔ /ﺳﻴﺎن :ﻣﺜﻼن/أﺣﻔﻞ ﻛﺄﻫﺘﻢ
اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ

الحقل المعجمي

ِ
ﻛﺸﻔﻪ:أﻇﻬﺮﻩ أو ﻓﻀﺤﻪ وَﻛ َﺸ َﻔ ْﺘﻪُ اﻟ َﻜ ِ
ِ
ﺜﻞ
ﻮاﺷ ُ
ﻒ :ﻓَ َ
ﻀ َﺤ ْﺘﻪُ /ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ  :رﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻛﺎﻟﺘﱠﻜْﺸﻴﻒ  /ا َ
ﻟﺤ َﺮ ُق ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻨﺎر ﻣ َ
اﺣﺘَـ َﺮﻗْﺖ أي
وﻗﺪ ﺗَﺤ ﱠﺮﻗَ ْ
ﻟﺤﺮ ُ
ﺖ واﻟﺘﺤﺮ ُ
ﺣﺮق اﻟﻨﺎر ﻓﻴَـﻠْﺘَ ِﻬﺐ ْ
اﻟﺤ َﺮ ُق ﻣﻦ َﺣ َﺮق اﻟﻨﺎر ا َ
ﻳﻖ ﺗﺄْﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء و َ
ﻳﻖ أي اﻟﺬي ﻳ َﻘﻊ ﻓﻲ َ
ِ
وﺣﺮاق ﺗُ ْﺤ ِﺮق ﻛﻞ ﺷﻲء وأَﻟﻘﻰ اﷲ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ
ﻧﺎر ﺣﺮا ٌق ُ
واﻟﺤ ْﺮﻗﺔُ َﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻫﺬﻩ ٌ
وﺗﺤﺮ َق ُ
ﻫﻠﻜْﺖ وأَﺣﺮﻗﺘﻪ اﻟﻨﺎر َ
وﺣ ّﺮﻗَـ ْﺘﻪ ﻓﺎﺣﺘﺮق ّ
ِ
ِ
اﻟﺤﺮاق
اﻟﺤﺮ ُ
ﺗﺤﺮ َق اﻟﺸﻲءُ ﺑﺎﻟﻨﺎر و ْ
واﻟﺤﺮا ُق ﻣﺎ ﻧﺘﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﺧ ْﺮﻗﺔُ /
اﻟﺤ ُﺮو ُق ُ
ﻳﻖ َ
اﻟﺤ ْﺮﻗﺔُ و َ
اﺣﺘﺮ َق واﻻﺳﻢ ُ
ﺣﺎ ِرﻗَﺘﻪ أي ﻓﻲ ﻧﺎ ِرﻩ و ّ
اﻗﺎت ﺳ ُﻔﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮ ِاﻣﻲ ﻧِﻴﺮان وﻧﺎر ِﺣﺮا ٌق ﻻ ﺗُـﺒﻘﻲ ﺷﻴﺌﺎً ورﺟﻞ ﺣﺮاق ِ
وﺣﺮاق ﻻ ﻳﺒﻘﻰ
واﻟﺤ ّﺮ ُ
ْ
ٌ
َ
اﻟﻨﺎر ﻋﻨﺪ اﻟ َﻘ ْﺪح َ
ُ
ُ
واﻟﺤﺮاﻗﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﺤ َﺮ ُق أن ﻳُﺼﻴﺐ
اﻟﻨﺒﺎت
ﻳﻖ ﻣﺎ أَﺣﺮ َق
َ
اﻟﺤﺮ ُ
اﻟﺜﻮب ْ
اﻟﺤ َﺮ ُق ْ
َ
اﺣﺘﺮا ٌق ﻣﻦ اﻟﻨﺎر و َ
ورْﻣ ٌﻲ ﺣﺮا ٌق ﺷﺪﻳﺪ و َ
اﺣﺘﺮاق ﻳُﺼﻴﺒُﻪ و َ
ﺷﻴﺌﺎً إﻻ أﻓﺴﺪﻩ َ
ﻣﻦ ﺣﺮ أَو ﺑﺮد أَو رﻳﺢ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت .

الحقل
الداللي

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﺠﺎل :

ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺷــﻘﻲ ..أن أﻣﻮت...اﻟﺨﻨﺎق........اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى إن وﺟﺪت

ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﻬﺮﻳﺎر
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﺪف اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﻃﺒﻴﻌ ــﺔ اﻟﺼـ ـﺮاع ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا

ﺗﺘﺤﺪث ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻬﻮى ] ﺷﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع[
ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ذاﺗﻲ ] ﺷﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع[
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺻﺮاع ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻓﻜﺮي ذﻫﻨﻲ :ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻔﺮض ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

اﻟﻨﺺ ﻫﻞ ﻫﻮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ أم ﻓﻜـﺮي و ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف

ذﻫﻨﻲ؟ ﻋﻠﻞ

اكتشاف معطيات النص

ﻫــﻞ ﺗــﺮى اﻟﺼ ـﺮاع ﺑــﻴﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺘﻲ ﻳﺒﺪو اﻟﺼﺮاع واﺿﺤﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎر و ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮزاد ﻓﻬﻮ إذا ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻤﺴـ ـ ـ ــﺮﺣﻴﺔ أم ﺑـ ـ ـ ــﻴﻦ ﺷـ ـ ـ ــﻬﺮﻳﺎر و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮارﻩ ﻟﺸﻬﺮزاد ﻓﻜﺎن ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ و ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة داﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ

ﻧﻔﺴﻪ؟

ﻟﺨــﺺ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻛــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨــﺎ
ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ

درﺟﺔ أﻧﻪ ﺗﻤﻨﻰ اﻟﻤﻮت ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻦ أﺳﺮا ر اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ
-1ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻬﺮزاد:ﻫﻲ اﻣﺮأة ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻤﻨﻄﻖ "ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﺗﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء و ﻫﺎ أﻧﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﻔﻌﻞ
أﻳﻀﺎ" "ﻫﻞ ﻛﺸﻒ ﻟﻚ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ ﺳﺮ"...ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﻄﺄﻩ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻌﻘﻞ

-2ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎر ":ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻬﻮى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ "و اﻟﻴﻮم أﻗﺘﻞ ﻷﻋﻠﻢ" ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻌﻘﻞ و ﻳﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻠﻤﻲ"..اﺳﻜﺘﻲ...أﺗﻮﺳﻞ إﻟﻴﻚ أن ﺗﺪﻋﻴﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ "...ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻴﺄس "اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺳﺠﺎن ﺻﺎﻣﺖ ﻳﻀﻴﻖ

ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻨﺎق"...

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻤﺴﻨﺎ أﻳﻀﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ ﻫﺬﻩ.......

ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎر

ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ أن ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﺳﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻴﺚ ﻗﺮر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر .....

ﻣﺎ رأﻳـﻚ ﻓـﻲ اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺘـﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬـﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺟﺴﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮار ﺷﺎﺋﻖ و ﻓﻜﺮ ﺛﺎﻗﺐ  /و ﻟﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ
اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﺣــﻮل اﻟﺼـﺮاع ﺑــﻴﻦ اﻟﻌﻘــﻞ

و اﻟﻬﻮى

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻄﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺤﺎول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أن ﺗﻜﺸﻒ أﺳﺮار اﻟﻜﻮن و ﺗﺠﺘﺎز ﺣﺪود اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺪﺣﺎرﻫﺎ وﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺰم

مناقشة
المعطيات

ﺷﻬﺮﻳﺎر .وﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﺿﺮورة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺷﻬﺮزاد ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺸﺎﺋﻦ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رزاﻧﺔ ﻋﻘﻞ و
ﺣﻜﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ ﺑﻬﺎ ﺳﻘﻄﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ وﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ.
ﻫــﻞ ﺗــﺮى أن ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ ﺳﻤﻲ ﺗﻴﺎر ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻳﺪرك ذﻟﻚ

اﻟﺼ ـ ـﺮاع اﻟﻔﻠﺴـ ــﻔﻲ ﻳﻠﻴـ ــﻖ ﺗﻮﻇﻴﻔـ ــﻪ ﺟﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ " :إﻧﻲ اﻟﻴﻮم أﻗﻴﻢ ﻣﺴﺮﺣﻲ داﺧﻞ اﻟﺬﻫﻦ وأﺟﻌﻞ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ أﻓﻜﺎرا ﺗﺘﺤﺮك

ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ

ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ أﺛﻮاب اﻟﺮﻣﻮز ﻟﻬﺬا اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح وﻟﻢ أﺟﺪ ﻗﻨﻄﺮة ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ...و ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ

ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻨﻘﺎد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ –و اﻟﺤﻜﻴﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  -ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺮواﺋﻲ ﻣﺘﻨﺎ
ﻷﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻳﻄﺮﺣﻮن ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺣﻮل اﻷﻧﺎ واﻟﺰﻣﻦ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺨﺎﻟﺪة اﻟﺘﻲ

ﺗﺄﻣﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮد ودرﺳﻮا اﻟﻌﻘﻞ وﻧﺎﻗﺸﻮا اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ....

ﻫ ـ ــﻞ ﺗ ـ ــﺮى أن ﻧﻬﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟﺒﻄ ـ ــﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴ ـ ــﺔ ﺑﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ و ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻛﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ

ﻣﻨﻄﻘﻴــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻷﺣــﺪاث ﻣــﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻮﻇﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﻮ ﻻ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﺣﺪاث  ] ...ﺷﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع[ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ أم أن اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻫــﻮ اﻟ ــﺬي

ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ

ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺒﺌﻴﺮ و أﻧﻮاﻋﻪ

ﻫـ ـ ــﻞ ﺑﻴﻨـ ـ ــﺖ اﻟﻠﻐـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﻟﻨﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺸﻬﺮزاد ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻤﻨﻄﻖ

ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﺜﻞ " ﻛﻨﺖ أﺣﺴﺒﻚ ﻗﺪ ﺟﺎوزت ﻃﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ "...ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﻐﺔ اﻟﻬﻮى و اﻟﻴﺄس ﻟﺸﻬﺮﻳﺎر ﻣﺜﻞ "...ﻣﻀﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا أﻧﺎ
اﻟﻴﻮم إﻧﺴﺎن ﺷﻘﻲ"...

ﺻ ــﻨﻒ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻨﺺ ﺣﺴ ــﺐ ﻧﻤ ــﻂ

أحدد بناء
النص

ﻛﺘﺎﺑﺘـ ـ ــﻪ و اﺳـ ـ ــﺘﻨﺒﻂ ﺧﺼﺎﺋﺼـ ـ ــﻪ و

ﺣﻮاري ﺳﺮدي وﺻﻔﻲ
ﻓﺎﺳﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻮاري اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻫﻨــﺎك أﻧﻤــﺎط أﺧــﺮى ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ -اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮ ] ،ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل[
ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ  ،اذﻛﺮﻫﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ

 -اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺨﻄﺎب .و ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﻻﺷﺎرة,و اﻟﻈﺮوف و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ]ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل[

اﻟﻨﺺ

 -ﻳﻨﺒﻨﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﻮاري ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﺮد أو اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ...

ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺄﺳﺲ اﻟﺤﻮار ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ.

و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺤﻮاري ﻋﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى:

أﻧﻪ ﺗﺘﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﻮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ و ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻣﺜﻞ:
 اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺪاوﻟﻲ :اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال/و اﻟﺠﻮاﺑﻮ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

 اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰي :اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ.
 اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺪﻻﻟﻲ:وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻮار ﺑﺘﻜﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺮدات

 اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮع اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺋﻴﺴﻲ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ
االتساق
والنسجام

ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم
اﻟﻨﺺ و ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ

ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻷﺟﻮﺑﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت
ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻦ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻏﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ و اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ و ﺗﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ]اﻟﺘﺪاوﻟﻲ /اﻟﺘﺮﻛﻴﺰي  /اﻟﺪﻻﻟﻲ  /اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ[ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻳﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮﻳﺎر وﺿﻌﻔﻪ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ ﺗﻠﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ...

ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و اﻟﺠﻮاب ﺳﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ

ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ و

إﺟﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎر.....
ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﻌﻞ و رد اﻟﻔﻌﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺪراﻣﻲ

ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﻌﻞ و رد اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻖ اﻟﺪراﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ

ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻄﻰ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻼ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﺣﻬﺎ و

ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﺎؤﻻت و إﻋﻄﺎء اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و
ﻛﻞ ذﻟﻚ –ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ -ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺴﻖ دراﻣﻲ و ﺳﺮدي ﻗﺼﺼﻲ ﺣﻮاري ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ....

ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺑﻞ" "ﻣﻊ ذﻟﻚ' و ﻣﺎ أﺛﺮ
اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ
ﻋﺒﺎرة " ﻗﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ"

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺑﻞ" و "ﻣﻊ ذﻟﻚ" ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﺑﻂ و اﺗﺴﺎق و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻞ
ف "ﺑﻞ " ﺗﻔﻴﺪ اﻹﺿﺮاب ،أي ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺘﺮوﻛﺎ و ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ  ،أﻣﺎ "ﻣﻊ ذﻟﻚ" ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎرات
اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض

أﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة "ﻗﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ " ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﻳﺔ أوﻻ
و ﻫﻮ ﺗﻜﺮار ﻳﻔﻴﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻫﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺘﻜﺮارﻩ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ راض ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺎ
.،وﻫﻮ ﺗﻜﺮار ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار أﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازي اﻟﺼﻮﺗﻲ

ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻻﻧﺴﺠﺎم

دور اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﺮﺑﻂ واﻹﺣﺎﻟﺔ :
واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﺤﻮي
ﺑﺄوﻟﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻻﺗّﺴﺎق
ُ
اﻟﺮﺑﻂ :رﺑﻂ آﺧﺮ اﻟﻜﻼم ّواﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻠﻐﻮيّ ،

اﻟﻤﻐﻠَﻖ أو اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ اﻟﻤﻔﺮدات ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ–
ُ
ِ
واﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ،وﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ رﺑﻂ
ﻛﺮﻩ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ ُ
ذﻛﺮﻩ أو اﺳﻢ ﻣﻌﻬﻮد ذ ُ
اﻹﺣﺎﻟﺔ :إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﱠﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺳﺒﻖ ُ
ﻂ ﻗﺪ ﻳﺘﻌ ّﺪى ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ أو اﻟﺠﻤﻞ] ،ﺗﻜﻠﻴﻒ
اﻟﻨﺺ ﻷ ّن اﻟﺮﺑ َ
وإﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ّ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ[

اجمل القول الكتاب ص

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع  :إﻋﺮاب أي /أي/إي

النشاط

أﺳﺘﺜﻤــﺮ ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ
وأوﻇﻔـﻬﺎ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺤﻮك
إﻋﺮاب
أي
إي
أي

عناصر اإلجابة و المضامين
األسئلة
ِ
ِ
ٍ
اﻟﻤﺴـﺘَ ْﺨﺒِ ِﺮ وﻟﻮ ْﻋ ِـﺪ اﻟﻄﱠﺎﻟـﺐِ
ِ
ف َﺟﻮاب ﺑﻤﻌﻨﻰ "ﻧَـ َﻌ ْﻢ" ُ
إيَ :ﺣ ْﺮ ُ
وﻳﻘﺎل ﻳﻤﻌﻨﻰ "ﺑَـﻠَﻰ" ﻓﻴﻜﻮ ُن َﺟﻮاﺑﺎً ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ُ
اﻟﻤ ْﺨﺒﺮ واﻹﻋـﻼم ْ
ِ
ِ
ِ
ـﺖ "إي اﷲ ﻷﻓْـﻌﻠَـ ﱠﻦ" أي ِ
ﺖ ﺑﻨ َـﺰ ِع اﻟ َﺨـﺎﻓ ِ
واو
واﷲ ،وﻧُﺼـﺒَ ْ
ﺖ ﻗﻠ َ
ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ وﻻ ﺗَـ َﻘ ُﻊ إﻻﱠ ﻗَـ ْﺒﻞ اﻟ َﻘ َﺴﻢ ﻧﺤﻮ "إي واﻟﻠﱠﻪ" وإ ْن ﺷـ ْﺌ َ
ﺾ ُ
َ
وﻫ َـﻮ ُ
اﻟ َﻘﺴﻢ ،وﻻ ﻳُﺴﺘَﻌﻤﻞ ﻓِﻌﻞ اﻟ َﻘﺴﻢ ﺑﻌﺪ" أي" ﻓﻼ ﻳُﻘﺎل" :إي أَﻗْﺴ ْﻤ ُ ِ
ﻘﺴ ُﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻻﱠ " اﻟ ﱠﺮب ،واﷲ
:
ﺖ ﺑ َﺮﺑّﻲ" وﻻ ﻳﻜﻮ ُن ُ
ْ َ
اﻟﻤ َ
َ
ُ َ
َ
ﺴـﺎﻛِﻨَـﻴﻦ وﻓَـ ْﺘﺤﻬـﺎ ﺗﺒﻴﻴﻨـﺎً ﻟِﺤـﺮ ِ
ف اﻹﻳﺠـﺎب ،وإﺑْﻘﺎؤﻫـﺎ َﺳـﺎﻛِﻨَﺔً
َوﻟ ََﻌ ْﻤﺮي" وﻓـﻲ ﻳـﺎء" أي" ﻣـﻦ "أي اﷲ" ﺛَﻼَﺛَـﺔُ أ َْو ُﺟـﻪَ :ﺣـ ْﺬﻓُﻬﺎ ﻟﻠ ﱠ ْ
ُ
َْ
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ.
ﻣﻊ
ُ
اﻟﺠﻤﻊ َ
ِ
* أَي :ﺣﺮ ُ ِ
ـﻒ ﺑَـﻴَـﺎن ﻋﻠـﻰ َﻣـﺎ ﻗَـ ْﺒـﻠَﻬـﺎ ،أَو ﺑَـ َﺪل ،ﻻ
ﺐ" وﻣـﺎ ﺑَـ ْﻌـ َﺪﻫﺎ َﻋﻄْ ُ
اﻟﻤ ْﻔﺮدات ،ﺗﻘﻮل" :ﻋﻨﺪي َﻋ ْﺴ َﺠ ٌﺪ ْ
أي َذ َﻫ ٌ
ْ َْ
ف ﺗَـ ْﻔﺴﻴﺮ ُ
ِ
َﻋﻄْﻒ ﻧﺴﻖ ،وﺗَـ َﻘ ُﻊ ﺗَـ ْﻔﺴﻴﺮاً ﻟﻠﺠﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ِ
ﻟﻜـ ﱠﻦ إﻳﱠـ ِ
ـﺖ ﻣـﺬْﻧِﺐ * وﺗَـ ْﻘﻠِﻴﻨَﻨــﻲ ِ
ِ ِ
ـﺎك ﻻَ أَﻗْﻠِــﻲ)ﻟﻜﻦ  :أﺻــﻠﻬﺎ ﻫﻨــﺎ :ﻟﻜــﻦ أﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ}
وﺗَـ ْﺮﻣﻴﻨَﻨــﻲ ﺑــﺎﻟﻄﱠْﺮف ْ
أي أﻧـ َ ُ ٌ
ٍ ِ
ﻌﺖ ﺑﻌ َﺪ ﻛﻠﻤﺔ "ﺗَـ ُﻘﻮل" وﻗﺒﻞ ٍ
ﱠـﻤﻴﺮ ﻧﺤـﻮ "ﺗﻘ ُ
ﻟﻜﻦ ﻫﻮ اﷲ رﺑﻲ{ أي ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ( .وإذا وﻗَ ْ
ـﻮل اﺳـﺘﻜﺘﻤﺘُﻪُ
ﻓﻌﻞ ُﻣ ْﺴﻨَﺪ ُﺣﻜـﻲ اﻟﻀ ُ
ﻓﻘﻠﺖ" :إ َذا ﺳﺄﻟﺘَﻪُ".
َ
اﻟﺘﺎء َ
ﺖ ﺑـ " إذا" اﻟﺘﱠـ ْﻔ ِﺴﻴﺮﻳﱠٍﺔ ﻓَـﺘَ ْﺤ َ
َي ﺳﺄﻟﺘُﻪ ﻛِ ْﺘ َﻤﺎﻧَﻪ" ﺑﻀﻢ اﻟﺘﺎء ﻣﻦ ﺳﺄﻟﺘُﻪ وﻟﻮ ِﺟ ْﺌ َ
اﻟﺤﺪﻳﺚ أ ْ
ﺖ َ
ف ﻧِ ٍ
ﺪاء ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺒَ ِﻌﻴﺪ)ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺤﺎة وﻓﻲ اﻟﺴـﺎن :وأي ﺣـﺮف ﻳﻨـﺎدى ﺑـﻪ اﻟﻘﺮﻳـﺐ دون اﻟﺒﻌﻴـﺪ.
َيَ :ﺣ ْﺮ ُ
أْ
( ﻗﺎل ُﻛﺜَﻴ ﱢﺮ:
أَﻟَﻢ ﺗَﺴﻤ ِﻌﻲ أي َﻋ ْﺒ َﺪ ﻓﻲ روﻧَ ِﻖ اﻟﻀﱡﺤﺎ * ﺑ َﻜﺎء ﺣﻤﺎﻣ ٍ
ﺎت ﻟ َُﻬ ﱠﻦ َﻫ ِﺪ ُﻳﺮ
ُ َ ََ َ
َْ
ْ
ْ َْ
َي :أداةٌ ﺗَﺎﺗِﻲ ﻋﻠﻰ ِﺳﺘ ٍﱠﺔ أ َْو ُﺟ ٍﻪ:
أّ
اﻻﺳﺘِ ْﻔﻬﺎم،
ْ 1ﺐ.
 2اﻟﺘـ َﱠﻌ ُﺠ ٌ
 3اﻟ ﱠﺸﺮط.
 4-اﻟ َﻜ َﻤﺎل.

ﺻﻮل.
اﻟﻤ ْﻮ ُ
َ 5-

ﱠﺴﻖ.
 6اﻟﻨﱢﺪاءَ ،وﻫﺎ َﻛ َﻬﺎ ُﻣﺮﺗﱠـﺒَﺔً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨ َ
ِ
ـﻚ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘِ ْﻔ َﻬﺎم،
ﻀـﻪ ،ﻻ ﺗﻜـﻮ ُن إﻻﱠ ﻋﻠـﻰ ذﻟِ َ
اﻟﻌﺎﻗِ ِﻞ وﻏَْﻴ ِﺮِﻩ وﺗَـ َﻘ ُﻊ َﻋﻠَﻰ َﺷ ْـﻲ ٍء ِﻫ َـﻲ ﺑَـ ْﻌ ُ
َي اﻻﺳﺘ ْﻔ َﻬﺎﻣﻴﱠﺔ :ﻳُ ْﺴﺘَـ ْﻔ َﻬ ُﻢ ﺑِ َﻬﺎ َﻋﻦ َ
*أّ
ِ
ﻚ َزﻳْ ٌﺪ" ﻓﺰﻳ ٌﺪ أﺣ ُﺪ ُﻫﻢ.
ﻧﺤﻮ "أ ﱡ
ي إ ْﺧ َﻮﺗ َ
ـﻴﻦ اﻟ ﱠ
ـﺎف إﻟــﻰ اﻟﻨﻜــﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻧﺤــﻮ} :أَﻳﱡ ُﻜـ ْـﻢ ﻳَــﺄﺗﻴﻨﻲ ﺑِ َﻌ ْﺮ ِﺷـ َـﻬﺎ{ )اﻵﻳــﺔ " "38ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻟﻨﻤــﻞ
ﻀـ ُ
ﺸـ ْـﻲ ِء ،وﺗُ َ
ـﺐ ﺑﻬــﺎ ﺗﻌﻴـ َ
وﻳَﻄْﻠـ ُ
ِ
ِ
ي
"أم" ﻓﺘَـ ْﻔﺴـﻴﺮ" أ ﱡ
" ( "27وﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻓﻲ ﻛـ ﱢﻞ ﻣـﺎ َوﻗَـ َﻌ ْ
أي" اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎﻣﻴّﺔ ﻣـﻦ أ ْن ﻳَ ُﻜـﻮ َن ﺗَـ ْﻔﺴـﻴﺮﻩُ ﺑﻬﻤـﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم و ْ
ـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ" ّ
ﺎف إﻟﻴﻪِ ،
ﻀ ِ
ٍِ
وﺣﻴﻨَﺌِ ٍﺬ ﺗﻨﱠﻮن ﻧﺤﻮن "أَﻳّﺎً ِﻣـﻦ اﻟﻨﱠ ِ
ـﺎس
أ َﺧﻮاﻳَ ْ
اﻟﻤ َ
ﻚ َزﻳ ٌﺪ" أ ََﻫ َﺬا ْأم َﻫﺬا ْأم ﻏَ ُ
ﻴﺮﻫ َﻤﺎ .وﻗﺪ ﺗُـ ْﻘﻄَ ُﻊ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻧﻴﱠﺔ ُ
ِ
ﺗُ ِ
وﺟـ ﱠﻞ } :ﻟِـﻨَـ ْﻌﻠَ َﻢ
َ
ﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑَﻌ َﺪﻫﺎ ﻗﺎل اﷲ َﻋـ ﱠﺰ َ
ﺼﺎدق؟" و ّ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻳُ ْﻤﻜﻦ أن ﻳَـ ْﻌ َ
"أي" اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﱠﺔ ﻻ ُ
ِ
ِ
ﺼـﻰ ﻫـﻲ اﻟﺨﺒـﺮ،
ﺼﻰ ﻟ َﻤﺎ ﻟَﺒِﺜُﻮا أ ََﻣﺪاً{ )اﻵﻳﺔ " "12ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ " ( "18ﻓَﺄَ ﱡ
أﱡ
ﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘـﺪاء ،وأ ْ
ي اﻟﺤ ْﺰﺑَـ ْﻴ ِﻦ أ ْ
َﺣ َ
َﺣ َ
ي ُ :ر َ
ﱠِ
ي ُﻣ ْﻨـ َﻘﻠَـ ٍ
ي" ﻫﻨــﺎ
ـﺐ ﻳَـ ْﻨـ َﻘﻠِﺒُــﻮن{ )اﻵﻳــﺔ " "227ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮاء " ( "26ﻓـ ـ "أَ ﱠ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤــﻮا أ ﱠ
وﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﻟﻰَ } :و َﺳ ـﻴَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟــﺬ َ
ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠَﻖ ﻟـ " ﻳ ِ
ي اﻧِْﻘ ٍ
ﻼب ،ﻓﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻨﻘﻠﺒﻮن" اﻟﺘﱠـ ْﻘﺪﻳﺮ ﻳَـ ْﻨـ َﻘ ِﻠﺒُﻮن اﻧِْﻘﻼَﺑﺎً أ ﱠ
ٌ ُ
َ
ي")ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ﺗــﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴــﺚ ،وﻓــﻲ اﻟﻠﺴــﺎن :إذا
ي َرﺟـ ٍـﻞ ﺧﺎﻟـ ٌﺪ" وأَ ﱡ
ـﺐ ﻛﻘﻮﻟــﻚ" :أَ ﱡ
ﱠﻌ ﱡﺠﺒِﻴﱠــﺔ :ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ ﻳُـﺮ ُ
َي اﻟﺘـ َ
*أّ
اد ﺑﻬــﺎ اﻟﺘﱠﻌ ﱡﺠـ ُ
أﻓﺮدوا "أﻳﺎً"  -أي ﻟـﻢ ﻳﻀـﻴﻔﻮﻫﺎ ﺛﻨﻮﻫـﺎ وﺟﻤﻌﻮﻫـﺎ وأﻧﺜﻮﻫـﺎ ﻓﻘـﺎﻟﻮا" :أﻳـﺔ" وأﻳﺘـﺎن وأﻳّـﺎت ،وإذا أﺿـﺎﻓﻮﻫﺎ إﻟـﻰ ﻇـﺎﻫﺮ أﻓﺮدوﻫـﺎ

وذﻛﺮوﻫﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا" أي اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ" و "أي اﻟﻤﺮأﺗﻴﻦ" و "أي اﻟﺮﺟﺎل" و "أي اﻟﻨﺴﺎء" وإذا أﺿﺎﻓﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻨـﻲ  -أي اﻟﻀـﻤﻲ
ٍ
َي" اﻟﺘﱠﻌ ﱡﺠﺒِﻴﱠﺔ.
ﺐ" وﻻ ﻳُ َ
 اﻟﻤﺆﻧﺚ ذﻛﺮوا وأﻧﺜﻮا ﻓﻘﺎﻟﻮا  " :أﻳﻬﻤﺎ وأﻳﺘﻬﻤﺎ"َ ( .ﺟﺎ ِرﻳَﺔ َزﻳْـﻨَ ٌﺠﺎزى ﺑـ " أ ّ
* أَي اﻟ ﱠ ِ
ِ
َﺟﻠَـ ْـﻴ ِﻦ
ـﺎزاة وﻳَﺠ ـ ِﺰُم ِﻓ ْﻌﻠَــﻴﻦ ،وﻳُﻀـ ُ
اﻟﻤ َﺠـ َ
اﻟﻤ ْﻌﺮﻓــﺔ واﻟﻨﱠﻜــﺮة ﻧﺤــﻮ } :أَﻳﱠﻤــﺎ اﻷ َ
ّ
ـﺎف إﻟــﻰ َ
ﺸـ ْـﺮﻃﻴﱠﺔ :اﺳـ ٌـﻢ ُﻣ ـْﺒـ َﻬﻢ ﻓﻴــﻪ ﻣﻌﻨــﻰ ُ
ِ
ٍ
ﺎء َك ﻓﺎ ْﺧﺪ ْﻣﻪ".
ﻴﺖ ﻓَﻼَ ُﻋ ْﺪ َوا َن َﻋﻠَ ﱠﻲ{ )اﻵﻳﺔ " "28ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ " .( "28و "أ ﱡ
ﻗَ َ
ﻀ ُ
ي إﻧﺴﺎن َﺟ َ
ِ
ٍ
اﻟﺤ ْﺴـﻨَﻰ{ )اﻵﻳـﺔ
وﻗﺪ ﺗُـ ْﻘﻄَ ُﻊ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓَﺔ ﻟﻔﻈﺎً ﻣﻊ ﻧﻴﱠﺔ اﻟﻤﻀـﺎف إﻟ َْﻴـﻪ ،وإ ْذ َذاك ﺗُـﻨَـ ﱠـﻮن ﻧﺤـﻮ} :أَﻳّـﺎً ﱠﻣـﺎً ﺗَـ ْﺪﻋُﻮ ﻓَـﻠَـﻪُ ْ
اﻷﺳ َـﻤﺎءُ ُ
" "110ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ".( "17
ﱠﻼث ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌ ِ
ﺎت اﻟﺜ ِ
وﻳﺠﻮز أن ﺗَـ ْﻘﺘَ ِﺮ َن ﺑـ "ﻣﺎ" َﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ وﺗﻌﺮب ﺑﺎﻟﺤﺮَﻛ ِ
ﻮاﻣ ِﻞ اﻟﻤﺆﺛﱢـ َﺮِة ﻓﻴﻬﺎ.
ُ
ََ َ
َ
َ ُ ََ
ف اﻟﺠـ ﱢﺮ ﻓَـﻼَ ﻳـﻐَﻴﱢﺮﻫــﺎ َﻋــﻦ اﻟﻤﺠــﺎزاة ﻧﺤــﻮ" َﻋﻠــﻰ أَ ﱢ ٍ
َي" اﻟ ﱠ
ﺸـ ْـﺮ ِﻃﻴﱠﺔ
ي َداﺑﱠـﺔ أ ْ
َُ
َوﻗَـ ْﺪ ﻳَـ ْﺪ ُﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ َﺣـ ْـﺮ ُ َ
ُ
ـﻞ أ َْرَﻛــﺐ" وﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن "أ ّ
ُﺣ َﻤـ ْ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ" اﻟﺬي" إذا ﻗﺼﺪت ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﻴُﺮﻓﻊ َﻣﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫﺎ ،ﺗﻘﻮل" :أَﻳﱡﻬﺎ ﺗَ َﺸﺎءُ أُ ْﻋ ِﻄﻴﻚ".
ِ
ِ
ﺻـ َﻔ ِ
ي رﺟ ٍـﻞ" أي َﻛ ِﺎﻣـﻞ ﻓـﻲ ِ
ِ
ﺎت
ـﻞ أ ﱡ ُ
*أّ
ْ ٌ
َي اﻟ َﻜ َﻤﺎﻟﻴﱠﺔ :وﻫـﻲ اﻟﺪﱠاﻟَـﺔُ َﻋﻠَـﻰ َﻣ ْﻌﻨَـﻰ اﻟ َﻜ َﻤـﺎل ،ﻓَـﺘَـ َﻘ ُـﻊ ﺻـ َﻔﺔً ﻟﻠﻨﱠﻜ َـﺮة ﻧﺤـﻮ" ﻋُ َﻤ ُـﺮ َر ُﺟ ٌ

ت ٍ
ي َر ُﺟ ٍﻞ"
ﺑﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ﱠ
"ﻣ َﺮ ْر ُ
وﺣﺎﻻً ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛـ َ
اﻟ ﱢﺮﺟﺎلَ .
ﺎف إﻻﱠ إﻟﻰ اﻟﻨ ِ
ﱠﻜ َﺮِة ﻟُﺰوﻣﺎً.
ﻀ ُ
َوﻻَ ﺗُ َ
* أَي اﻟﻤﻮﺻــﻮﻟَﺔ :ﺗــﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨــﻰ " اﻟﱠـ ِـﺬي" وﻫــﻲ و "اﻟــﺬي" ﻋﺎ ﱠﻣﺘــﺎن ﺗَـ َﻘﻌــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛـ ﱢﻞ َﺷــﻲ ٍء ،وﻻ ﺑـ ﱠﺪ ﻟَﻬــﺎ َﻛﻐَﻴﺮﻫــﺎ ِﻣــﻦ أَﺳــﻤﺎءِ
َ َ
ْ
ّ َْ ُ
َ
ُ
ْ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻼث ،إﻻﱠ ﻓﻲ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﺗ ُﻜـﻮ ُن ﻓﻴﻬـﺎ َﻣ ْﺒﻨﻴﱠـﺔً
ﻛﺎت اﻟﺜ ُ
اﻟﺤ َﺮ ُ
ﺻﻮل ﻣﻦ ﺻﻠﺔ َو َﻋﺎﺋﺪ وﻗ ْﺪ ﻳُﻘﺪﱠر َ
اﻟﻤ ْﻮ ُ
اﻟﻌﺎﺋ ُﺪ وﻫ َﻲ ُﻣ ْﻌ َﺮﺑَﺔٌ ﺗَـ ْﻌﺘَ ِﺮﻳﻬﺎ َ
َ
ـﻮل ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ ،وﻋﻠﻴــﻪ أ ْﻛﺜــﺮ اﻟﻨﺤــﺎة اﻟﺒﺼـﺮﻳﻴﻦ وﻋﻨــﺪ اﻟﺨﻠﻴــﻞ وﻳــﻮﻧﺲ ،واﻷﺧﻔــﺶ واﻟﺰ ﱠﺟــﺎج واﻟ ُﻜــﻮﻓﻴﻴﻦ أن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻀـ ﱢﻢ)ﻫﺬا ﻗـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ﻛﺎﻟ ﱠ
ـﻚ إذا
ـﺪر ﺻـﻠﺘﻬﺎ أم ُﺣـﺬ َ
"أي" اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ُﻣ ِﻌ َﺮﺑَﺔٌ ﻣﻄﻠﻘﺎً أُﺿـﻴ َﻔ ْ
ﺸ ْـﺮﻃﻴﺔ واﻻﺳـﺘ ْﻔ َﻬﺎﻣﻴﺔ ( .وذﻟ َ
ّ
ﺖ ْأم ﻟ ْـﻢ ﺗُﻀـﻒ ،ذُﻛ َـﺮ ﺻ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أِ
ِ
ـﻴﻌﺔ أَﻳﱡـ ُﻬـ ْـﻢ أَ َﺷـ ﱡﺪ َﻋﻠــﻰ اﻟـ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﻋﺘﻴّـﺎً{ )اﻵﻳــﺔ " "69ﻣــﻦ ﺳــﻮرة
وﺣــﺬ َ
ُﺿـ َﻔ ْ
ﺻـ ْﺪ ُر ﺻـﻠَﺘﻬﺎ ﻧﺤــﻮ} :ﺛُــﻢ ﻟَﻨَـ ْﻨـ ِﺰﻋﱠﻦ ﻣـ ْـﻦ ُﻛـ ﱢﻞ ﺷـ َ
ف َ
ﺖ ُ
ﻣﺮﻳﻢ " ( "19واﻟﺘﱠـ ْﻘ ِﺪﻳﺮ :أَﻳﱡـ ُﻬ ُﻢ ُﻫ َﻮ أَ َﺷﺪﱡ.
ِ
ٍ
ِ
ي ﻫـﻮ
ﻀـﺎف إﻟﻴـﻪ ،وإ ْذ َذ َ
ﻀ ُ
"ﻳﻌ ِﺠﺒُﻨـﻲ أ ﱞ
اﻟﻤ َ
وﻻ ﺗُ َ
اك ﺗُـﻨَـ ﱠـﻮن ﻧﺤـﻮ ْ
اﻟﻤ ْﻮ ُ
ﺻـﻮﻟَﺔُ إﻟـﻰ َﻣ ْﻌ َﺮﻓَـﺔ وﻗـﺪ ﺗُـ ْﻘﻄَ ُـﻊ َﻋـ ٍﻦ ا ِﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻣـﻊ ﻧﻴِـﺔ ُ
ﺎف َ
ِ
ﱢ
ﱢم َﻋﻠﻴَﻬﺎ َﻛﻤﺎ ﻓِﻲ اﻵﻳﺔ.
ﻘﺒﻞ ُﻣﺘَـ َﻘﺪ ٌ
ﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ُﻣ ْﺒﺘَﺪأً ،وﻻ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻻﱠ َﻋﺎﻣ ٌﻞ ُﻣ ْﺴﺘَ ٌ
ﻳُـ َﻌﻠﻤﻨﻲ" .وﻻ ﺗُ ْﺴﺘَ ُ
ﱠِ
ِ
ﺻﻠَﺔً إﻟﻰ ﻧِ َﺪ ِاء َﻣﺎ ﻓِﻴﻪ ْ
ـﺚ
"أل" ُ
ـﻮز أ ْن ﺗُـ َﺆﻧﱠ َ
وﻳﺠ ُ
"أي" َو ْ
آﻣﻨُـﻮا"ُ .
ﻳﻦ َ
َي اﻟﻨﱢﺪاﺋﻴﱠﺔ :ﺗﻜﻮ ُن ّ
*أّ
ﻳﻘﺎل "ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ" و "ﻳﺎ أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺬ َ
اﻟﻤ ْﺮأَة".
ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻧﱠﺚ ﻓﺘﻘﻮل" :أَﻳﱠـﺘُﻬﺎ َ
اﺳ ٌـﻢ َﻣ ْﺒﻨ ٌـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻀﱠـ ﱢﻢ ﻷﻧﱠـﻪ
وإﻧﱠﻤﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
"أي" َو ْ
"أي ﻫـﺬﻩْ :
ﺖ ّ
اﻟﻤ ْـﺮأة" و ّ
ﺻﻠَﺔً ﻷﻧﱠﻪ ﻻ ﻳُـ َﻘﺎل "ﻳﺎ اﻟﺮﺟﻞ" أو" ﻳﺎ اﻟـﺬي" أو "ﻳـﺎ َ
ﻣﻨﺎدى ﻣ ْﻔﺮد ،و "ﻫﺎ" ﻻزﻣﺔٌ ﻷي ﻟﻠﺘﱠـ ْﻨﺒِﻴﻪِ ِ ،
ﺿﺎﻓَ ِﺔ ﻓﻲ "أي" و "اﻟ ﱠﺮﺟ ِ
َي" ،وﻻ ﺑُـ ﱠﺪ ِﻣ ْـﻦ
ض َﻣ َﻦ اﻹ َ
وﻫ َﻲ ﻋ َﻮ ٌ
َُ ً ُ
ـﻞ" ﺻـﻔﺔٌ ﻻَ َزﻣـﺔٌ ﻟ ـ "أ ّ
ّ
ُُ
ﺼ َﻔﺔُ ﻓﻴﻬﺎ "أل".
أَ ْن ﺗﻜﻮ َن ﻫﺬﻩ اﻟ ﱢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻪ و ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﺘﺎذ أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪرس اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ
األداة

داللتھا أو
استعمالھا

إي

اﻟﺠﻮاب

اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
أي
اﻟﻨﺪاء

مالحظات
حول الحاالت التي تكون عليھا األداة و
إعرابھا
شروطھا
ﺣﺮف ﺟﻮاب ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻳﻘﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم

]وﻳﺴﺘﻨﺒﺌﻮﻧﻚ أﺣﻖ ﻫﻮ ﻗﻞ إي

ﺣﺮف ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻔﺮدات

ﺷﺎﻫﺪت ﺿﻴﻐﻤﺎ أي أﺳﺪا

ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

ﺣﺮف ﻧﺪاء ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن
ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻤﻞ

األمثلة

و رﺑﻲ إﻧﻪ ﻟﺤﻖ[

و ﺗﺮﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮف :أي أﻧﺖ ﻣﺬﻧﺐ

]ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ و اﻟﺒﻌﻴﺪ[ و ﻗﻴﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ أي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻌﻦ ﺑﺮﺑﻚ

ﻓﻘﻂ

اﺳﻢ ﺷﺮط ﻣﻌﺮب ﺟﺎزم ﻓﻲ ﻣﺤﻞ...:
 .1رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ

إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻻزﻣﺎ

أي رﺟﻞ ﻳﻘــﻢ أﻗـ ــﻢ ﻟﻪ

إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻧﺎﻗﺼﺎ

أي إﻧﺴﺎن ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ أﺣﺘﺮﻣﻪ

إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ

أي ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻳﺤﺘﺮم

اﺳﻢ ﺷﺮط ﻣﻌﺮب ﺟﺎزم ﻓﻲ ﻣﺤﻞ...:
أي
َ

.1اﻟﺸﺮط
 .2ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
 .3ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ

إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ.

أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﺗُﻜﺎﻓﺄ
َ

إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ

أي ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﻞ أﻋﻤﻞ
َ

اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﻨﺼﻮب:

.4ﻧﺎﺋﺐ ﻇﺮف زﻣﺎن

إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻇﺮف زﻣﺎن

أي ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻄﻠﺒﻨﻲ ﺗﺠﺪﻧﻲ
َ

اﺳﻢ ﺷﺮط ﻣﺠﺮور
 .5اﺳﻢ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة

إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺤﺮف ﺟﺮ

ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﺗﺠﻠﺲ أﺟﻠﺲ

اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ:
إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻻزم

أي رﺟــﻞ ﺟﺎء ؟
ُ

إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور

أي ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ؟
ُ

إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ

أي ﻃـﺎﻟﺐ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ؟
ُ

إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻇﺮف
 .1ﻣﺒﺘﺪأ

اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ:
.2اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم

 .2ﺧﺒﺮ

إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﻢ ﻳﻌﺮب ﻣﺒﺘﺪأ

أي ﻛﺘﺎب أﻣﺎﻣﻚ ؟
ُ

أي اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ؟

اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻨﺼﻮب
 .3ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ

إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ

أي ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺎﻓﺄت ؟
َ

 .4ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ

إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ

.5ﻧﺎﺋﺐ ﻇﺮف زﻣﺎن

إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻇﺮف زﻣﺎن

أي ﻛﻼم ﺗﺘﻜﻠﻢ؟
َ

.6ﻧﺎﺋﺐ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن

إذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن

أي ﻣﻜﺎن ﺣﻠﻠﺖ؟
َ

 .7اﺳﻢ ﻣﺠﺮور

إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ

ﺑﺄي ﺣﻖ ﺗﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻜﻼم؟

ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺪاء

أي ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ؟
َ

ﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ " ﻫﺎ" اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺻﻼ ﻟﻨﺪاء ﻣﻌﺮف ﺑـ:أل

اﻟﻤﺤﺬوف

ﺑﺪﻻ إذا ﻛﺎن ﺟﺎﻣﺪا

.3اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ

ﻳﺎ أﻳـﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻧﺘﺒﻪ

و اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﺮب
ﻧﻌﺘﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎ
ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺮب

.4اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ
اﺳﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ

ﺑﻠﻮغ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ

 .1ﻧﻌﺖ

إذا ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺮة

اﻟﺮداءة

.2ﺣﺎل

إذا ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ

اﻟﺤﺴﻦ أو

-1اﺳﻢ ﻣﻌﺮب ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث
اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﻴﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي

ﻳﺎ أﻳـﻬﺎاﻟﻄﺎﻟﺐ ادرس

ﻣﺮﻓﻮع
ﻣﻨﺼﻮب

إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻀﺎﻓﺔ أو ﻟﻢ ﻳﺤﺬف ﺻﺪر ﺻﻠﺘﻬﺎ

ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ أي ﻣﺠﺘﻬﺪ
ﻣﺮرت ﺑﺠﺎﻫﻞ أي ﺟﺎﻫﻞ
أي ﻣﻬﺬب
ﻣﺮرت ﺑﻤﺤﻤﺪ َ
أي ﺻﺎﺣﺐ اﺟﺘﻬﺎد
ﻳﻨﺠﺢ ُ

أﺣﺘﺮم أﻳًﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﺘﻬﺎد

ﻣﺠﺮور
-2و ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ

ﻣﺮرت ﺑﺄي ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﺘﻬﺎد
إذا أﺿﻴﻔﺖ و ﺣﺬف اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﺪر " ﺛﻢ ﻟﻨﻨﺰﻋﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﻌﺔ أﻳُـ ُﻬﻢ أﺷﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺘﻴًﺎ"
ﺻﻠﺘﻬﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :
 إذا اﺳﺘﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻬﻢ إﻋﺮاب" أي " اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ و ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إﻋﺮاﺑﻬﺎ و ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺄﻧﻲ أﻗﺘﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻆ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ "" ﺛﻢ ﻟﻨﻨﺰﻋﻦ ﻣﻦﻛﻞ ﺷﻴﻌﺔ أﻳُـ ُﻬﻢ أﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺘﻴًﺎ" ﻓﺄي ﻫﻨﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺔ و ﺻﺪر وﺻﻠﻬﺎ ﻣﺤﺬوف و ﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن "أي " ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ و ﺑﺬﻟﻚ
ﻳﻨﺤﻞ اﻹﺷﻜﺎل و اﻟﺴﻼم

 أﻣﺎ درس اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻠﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻷن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﺣﻮل اﻟﺪرس ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻟﺪرس ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ و ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﻘﻨﺎ اﻷﺣﺪاث و ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ
:

 اﻟﺠﻤﻊ -اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

 -اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ

 -اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ

 -اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻊ ............................

اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻛﺎﺑﻮس ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮة ﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﻀﺮ
 األھداف التعلمية  -:ﻳﺘﻌﺮف –دارﺳﺎ وﻧﺎﻗﺪا -ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .

 -ﻳﻌﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺼﻲ .

 -ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت" ﻛﻢ  ،ﻛﺄي  ،ﻛﺬا" و ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت داﻟﺔ.

اﻟﻤﺮاﺣﻞ
وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق
-1أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ:

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ:
)ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ(

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻣﺎ ذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﻀﺮ ؟-ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ؟

ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎواﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ؟

-ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ.
-2أﺛﺮي رﺻﻴﺪي
اﻟﻠﻐﻮي

-اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪال ﻋﻠﻰ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠّﻢ
أﺗﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﻨﺺ :ﻛﺎﺗــﺐ وﻣﺴــﺮﺣﻲ ﻋﺮاﻗــﻲ وﻟــﺪ ﺳــﻨﺔ  1973ﻣــﻦ أﻫــﻢ أﻋﻤﺎﻟــﻪ :

ﻣﻮاﺳـﻢ اﻟﻌﻄـﺶ  ،أوﻫـﺎم ﻳــﻮم اﻟﺨـﻼص  ،أﻣـﺎ أﻋﻤﺎﻟـﻪ اﻟﻤﺴــﺮﺣﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬـﺎ  :رﻣـﺎد أﺣـﺰان اﻟﻜﻮﻓــﺔ ،
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺨﻮف  ،ﻛﺎﺑﻮس ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮة  ،اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ .

ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺪﻣﺎر واﻟﺨﺮاب ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ..... -ﻗﺮاءات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .

-1ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔــﺎظ -ﺷــﺮح ﺑﻌــﺾ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ اﻟﻤﻀــﻤﻮن وﺗﺜــﺮي

اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ .

ﺳﻌﺎدة اﻷم ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدﺛﺔ  ،ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪال -2ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ  :ا اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷم ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدﺛﺔ :ﺳﻌﺎدﺗﻲ

ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ .

،ﻧﻌﻤﺔ  ،ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻢ  ،ﺷﻌﻮر ﻧﺎﻋﻢ  ،أﺗﺄرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء..

اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪال ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ  :ﻛﺎﺑﻮس ،ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ،ﻣﺸﻌﺜﺔ  ،أﻧﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ..أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ :

 -3أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ

-ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت  :اﻟﻜﺎﺑﻮس ،

-3ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ :اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺳـﻴﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴـﺮﺣﻴﺔ ﻫـﻮ

................................................

.......................................................................................

اﻟﺠﻨﻮن  ،اﻟﺤﺮب ؟

اﻟﺪﻣﺎر.

 ﻣ ــﺎ اﻟ ــﺬي أراد اﻟﻜﺎﺗ ــﺐ أن ﻳﻌﺒ ــﺮ ﻋﻨ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل -أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة إﺑﺮاز ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻓـﻲﺻﻮرة اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن ....؟

ﻟﺤﻈﺔ إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺪﻣﺮة .

ﻣﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ إرﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻣـﻦ -اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أراد أن ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺿﻮع أن اﻷﻃﻔـﺎل اﻷﺑﺮﻳـﺎء ﻫـﻢﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ؟

اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﺮب وﻛﺬﻟﻚ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ .

ﻣﺄﺳﺎة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ؟

اﻟﺤـﺮب اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻤـﺎ ﺳــﺒﺐ ﻟﻬــﺎ ﻛﺎﺑﻮﺳـﺎ وﺟﻨﻮﻧــﺎ .وﻫـﺬﻩ اﻟﻤﺄﺳــﺎة ﺟﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﺎﻳﺸـﺘﻬﺎ أﻏﻠــﺐ اﻷﺳــﺮ

ﻓ ــﻴﻢ ﺗﻤﺜﻠ ــﺖ ﻣﺄﺳ ــﺎة اﻷم ؟ أ ﻫ ــﻲ ﻣﺄﺳ ــﺎة ﻓﺮدﻳ ــﺔ أم -ﺗﻤﺜﻠــﺖ ﻣﺄﺳــﺎة اﻷم ﻓــﻲ ﻓﻘــﺪاﻧﻬﺎ ﻟﺰوﺟﻬــﺎ وأﺧﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤــﺮب اﻷوﻟــﻰ وأﻃﻔﺎﻟﻬــﺎ وﺑﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲاﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،وﻣﺎ اﻷم إﻻ ﻧﻤﻮذﺟﺎ .

ﻣــﺎذا ﻣﺜــﻞ ﺣــﺎدث اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻟــﺬي ﺳــﺒﺒﻪ اﻟﻘﺼــﻒ -ﻣﺜــﻞ ﺣــﺎدث اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻟــﺬي ﺳــﺒﺒﻪ اﻟﻘﺼــﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺘﻄــﻮر ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻷم ﺗﻄــﻮرا دراﻣﻴــﺎ ﺑــﻴﻦﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ؟

وﺿﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻤﺮﻫﺎ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﻨﻈـﺮ أﻃﻔﺎﻟﻬـﺎ وﻫـﻢ ﻳﻠﻌﺒـﻮن إﻟـﻰ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﺗﻌـﻴﺶ ﻣﺄﺳـﺎة

ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺼﻒ .

-ﺻــﻮر اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻣــﻮﻗﻔﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ -ﺻــﻮر اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻣــﻮﻗﻔﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻷم  .وﻗــﺪ أراد ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أن ﻳﻌﺒــﺮ أن

اﻷم  .ﻣﺎ اﻟﺬي أرادﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ ؟

اﻷﻣﻬﺎت ﻫﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﺠﺮﻋﻦ آﻻم اﻟﺤﺮب وﻣﺄﺳﺎة اﻟﺪﻣﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ

-ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟــﺪراﻣﻲ ﻟﻠــﻨﺺ وارﺻــﺪ أﻫــﻢ أﺣﺪاﺛــﻪ  -أﻫﻢ أﺣﺪاث اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟـﺪراﻣﻲ  :زﻳـﺎرة اﻟﻀـﻴﻔﺔ – اﻟﺤـﺪﻳﺚ اﻟـﺬي دار ﺑـﻴﻦ اﻟﻀـﻴﻔﺔ واﻷم –

وﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻣﻌﻪ .

ﻧـﻮم اﻷم – اﺳـﺘﻴﻘﺎظ اﻷم ﺑﻌـﺪ اﻟﻘﺼـﻒ وﻓﻘـﺪاﻧﻬﺎ ﻟﻌﻘﻠﻬـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﻛﺎرﺛـﺔ اﻟﻘﺼـﻒ .وﻗـﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠــﺖ
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻣــﻊ اﻷﺣــﺪاث ﺗﻔــﺎﻋﻼ دراﻣﻴــﺎ أدى ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﻨــﻮن ﺑﻔﻌــﻞ ﻋـﺪم ﺗﺤﻤﻠﻬــﺎ

ﻟﻠﻤﺄﺳﺎة  :دﻣﺎر اﻟﺒﻴﺖ وﻓﻘﺪان اﻷﻃﻔﺎل .
-4أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻨﺺ:

-ﻣــﺎ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻟﻌﺒﺘــﻪ اﻟﻤـﺮأة اﻟﻀــﻴﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺸــﻒ -اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻟﻌﺒﺘــﻪ اﻟﻤ ـﺮأة اﻟﻀــﻴﻔﺔ ﻫــﻮ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﻏــﻮار ﻧﻔﺴــﻴﺔ اﻷم ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬــﺎ ،

ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷم ؟

ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺼﻒ واﻟﺤﺮب ..

ﻫـ ــﻞ اﺳـ ــﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗـ ــﺐ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــﺬا اﻟﻌﻤـ ــﻞ -اﺳـﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ أن ﻳﺘـﺮﺟﻢ ﻣﻌﺎﻧــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن ﻣـﻦ ﺟـﺮاء اﻟﺤــﺮب  ،وﻗــﺪاﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻷن ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب ؟ وﻓﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷم اﻟﺘﻲ ﻣﺎت أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ وﺧﺮب ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻓﻔﻘﺪت أﻋﺼﺎﺑﻬﺎ ...
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻓﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟

-ﻋﻠﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗـﺐ -إن اﻟﻨﻈــﺮة اﻟﺘﻔﺎؤﻟﻴــﺔ ﻟــﻸم ﻗﺒــﻞ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ﺗﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬــﺎ وﻫــﻢ ﻳﻠﻌﺒــﻮن ﻓﻌﻘــﺪت

ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷم ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث ؟

اﻷﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ .

-ﻣ ــﺎ دﻻﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم رﻏﺒ ــﺔ اﻷم ﻓ ــﻲ أن ﻳﺼ ــﻴﺮ أﻃﻔﺎﻟﻬ ــﺎ -دﻻﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻷم ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺤـﻮل أﻃﻔﺎﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ رﺟـﺎل ﻳﻜﻤـﻦ ﻓـﻲ ﻧﻔﺴـﻴﺘﻬﺎ ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻠﻤﺴـﻬﻢ ﻛـﻞ

رﺟﺎﻻ؟

ﻟﻴﻠﺔ وﺗﺤﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ رﺟﺎل ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻤﻦ...

-ﻣــﺎ ﺳــﺮ ﺑﻘــﺎء اﻷم ﺣﻴــﺔ وﻣــﻮت أﻃﻔﺎﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ ﺳﺮ ﺑﻘﺎء اﻷم ﺣﻴﺔ وﻣﻮت أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻫﻮ إﺑﺮاز ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ...

اﻟﺪراﻣﻴﺔ ؟

-ﻫــﻞ ﻧﺠــﺢ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء اﻟﻤﻮﻗــﻒ اﻟــﺪراﻣﻲ ﻣــﻦ  -ﻧﺠــﺢ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء اﻟﻤﻮﻗــﻒ اﻟــﺪراﻣﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺠﻤــﻪ اﻟﻠﻐــﻮي  ،ﻓﺎﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺘــﻲ

ﺧﻼل ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي ؟ ﻋﻠﻞ .
-5أﺣﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ :

وﻇﻔﻬﺎ ﺗﺒـﺮز اﻟﻤﻌﺎﻧـﺎة واﻟـﺪﻣﺎر واﻟﺨـﺮاب  :ﺑﻜـﺎء  ،ﺻـﻔﻴﺮ ﺳـﻴﺎرات اﻹﺳـﻌﺎف واﻹﻃﻔـﺎء  ،ﻣﻤﺰﻗـﺔ

اﻟﺜﻴﺎب  ،ﻓﻘﺪت ﻛﺬا وﻛﺬا ....
-أﺗــﺮى اﻟﻨﻘــﺎش اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻓــﻲ آﺧــﺮ اﻟﻤﺸــﻬﺪ ﻳﺨــﺪم -إن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺬي دار ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﺨﺪم ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪراﻣﻲ .

ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ أم أن اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻗﺤﻤﻪ إﻗﺤﺎﻣﺎ ؟

-ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﺮاث رواد اﻟﻤﻘﻬﻰ ﺑﻤﺎ ﺟﺮى ؟

-دﻻﻟﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﺮاث رواد اﻟﻤﻘﻬﻰ ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ ﻛﺜﺮة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻮادث ﻳﻮﻣﻴﺎ .

-ﻳﻌﺘﻤـ ــﺪ اﻟﻌﻤـ ــﻞ اﻟﻤﺴـ ــﺮﺣﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﻨﻤﻂ اﻟﺤـ ــﻮاري -ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻮاري اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻤﻮد اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ :

ﻋﻤﻮدا وﻫﻴﻜﻼ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ .

ﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :
-ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،ﻗﺪرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ رﺳـﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬـﺎ - ،ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ  ،ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﺜﻼ ﻛـﻼم

ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪراﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ .

اﻷم ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ....

-ﻣـ ــﺎ اﻟـ ــﺬي أﺿـ ــﻔﺎﻩ اﻟﺤـ ــﻮار ﻓـ ــﻲ آﺧـ ــﺮ ﻣﺸـ ــﻬﺪ ﻣـ ــﻦ -ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ  :أي أن اﻟﺤﻮار ﻳﺠﺴﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺟﺴـﻤﺎﻧﻴﺎ  ،ﻣـﻦ

-6أﺗﻔﺤﺺ اﻻﺗﺴﺎق
واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺺ :

اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ؟

ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي دار ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﻗﺪ ﺻﻮر ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺄﺳﺎة اﻷم ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻘﺼﻒ.

ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺗـﺄزﻳﻢ اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟـﺪراﻣﻲ واﻟﻮﺻـﻮل ﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟـﺬرة  :اﻟﻌﻘـﺪة  ،ﺗﻮﻗـﻊ اﻟﻘﺼـﻒﻣﻮت اﻷﻃﻔﺎل ودﻣﺎر اﻟﺒﻴﺖ ﺛﻢ ﺟﻨﻮن اﻷم .

ﺗﺨﻠﻠـ ـ ــﺖ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌـ ـ ــﺾ اﻟﻤﻘـ ـ ــﺎﻃﻊ اﻟﻮﺻـ ـ ــﻔﻴﺔ -ﺗﺨﻠﻞ اﻟﺤﻮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘـﺎﻃﻊ اﻟﻮﺻـﻔﻴﺔ واﻟﺴـﺮدﻳﺔ واﻟﺘـﻲ ﺳـﺎﻫﻤﺖ ﻓـﻲ ﺑﻨﺎﺋـﻪ  ،وﻫـﻲ ﺟـﺰء ﻣـﻦواﻟﺴــﺮدﻳﺔ .ﻫــﻞ ﺗﺮاﻫــﺎ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺴــﺮﺣﻲ ؟ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻳﺘﺒﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺮد اﻷﺣﺪاث .

وﻟﻤﺎ ذا ؟

-ﻟﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻷﺣــﺪاث ﻋﻠــﻰ واﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳــﺔ  :اﻷم" ﺑﻨــﺎء ﺗﻄﻮرﻳــﺎ

-ﻟﻘــﺪ ﺣــﺎﻓﻆ اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﻖ اﻟﻤﺴــﺮﺣﻲ ﻣﻤــﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺪاث  ،إذ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷم ﻫﻲ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻣـﻦ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﻛﻤـﺎ أن

ﺟﻌـ ـ ــﻞ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث ﻣﻨﺴـ ـ ــﺠﻤﺔ  .أ ﺑﻨـ ـ ــﺎء اﻟﺸﺨﺼـ ـ ــﻴﺔ اﻷﺣﺪاث ﺟﺎءت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ.
اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻋﺘﻤﺪ أم ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺪاث ؟
-ﻋﻠﻞ ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ .

-ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻢ ﺣﺎدث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪراﻣﻲ ؟

-ﺳﺎﻫﻢ ﺣﺎدث اﻻﻧﻔﺠـﺎر ﻓـﻲ اﻟﻮﺻـﻮل ﺑـﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟـﺪراﻣﻲ إﻟـﻰ اﻟـﺬروة ﻓﻘـﺪ ﺟﺴـﺪ ﻟﻨـﺎ اﻟﺨـﺮاب

واﻟﻔﻨﺎء واﻟﻌﺪم وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎن ...

-إن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺑﻨـﺎء اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟـﺪراﻣﻲ  ،ﻳﺘﺠﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رﺑـﻂ اﻟﻌﻼﻗـﺔ

وﺿﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪراﻣﻲ ؟ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟـﺔ  ،ﻓﺎﻟﺴـﺆال ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻟﺠـﻮاب واﻟﻔﻌـﻞ ﻳﺴـﺘﻠﺰم رد اﻟﻔﻌـﻞوﻫﻜﺬا ...

أدوات اﻟﺮﺑﻂ ﻓـﻲ اﻟـﻨﺺ ﻛﺜﻴـﺮة  ،ﻣﻨﻬـﺎ :ﺣـﺮوف اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم  :أي  ،اﻟﻬﻤـﺰة  ،أﺣـﺮف اﻟﺠـﻮاب :
ﻧﻌﻢ  ،ﻻ

 -اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺿــﻤﻴﺮي اﻟﻤــﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃــﺐ ،اﺳــﺘﺨﺪام ﺣــﺮوف اﻟﻌﻄــﻒ  ،ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷدوات

ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ واﻧﺴﺠﺎﻣﻪ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
-7أﺟﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺺ:

ﻗـ ـﺮاءة اﻟﻤﻠﺨ ــﺺ وإﺳ ــﻘﺎط أﺣﻜﺎﻣ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺣﻜ ــﺎم

 -ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ .
.......................................................................................
................................................

 -8أﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻮارد
اﻟﻨﺺ وأوﻇﻔﻬﺎ :
 -1ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻠﻐﺔ :
ﻛﻢ  ،ﻛﺄي  :ﻛﺬا

-ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  :ﻛﻢ ،ﻛﺄي ،ﻛﺬا ؟

 -ﻧﻼﺣــﻆ أن ﻛــﻢ أﻓــﺎدت اﻟﺨﺒــﺮ وﻳﻜﻨــﻰ ﺑﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻌــﺪد اﻟﻜﺜﻴــﺮ )ﺗﻔﻴــﺪ اﻟﻜﺜــﺮة ( ﻛﻤــﺎ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ

-ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻟﻼﺳ ــﺘﻔﻬﺎم )اﺳ ــﻢ اﺳ ــﺘﻔﻬﺎم وﻳﻜ ــﻮن إﻋﺮاﺑ ــﻪ ﺣﺴ ــﺐ اﺳ ــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ( أﻣ ــﺎ ﻛ ــﺬا ﻓﺘﻔﻴ ــﺪ اﻟﻜﻨﺎﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ

-ﻛﻢ ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺰﻋﺠﻴﻦ !..

اﻟﻤﻌﺪود إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮرة أو ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﻢ إﺷﺎرة " )وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن أداة ﺗﺸﺒﻴﻪ ( .

-ﻛﻢ ﻛﺴﺒﺖ ؟

 -أﻣﺎ ﻛﺄي ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد

ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت ﻛﺬا وﻛﺬا ...

أﺳﺘﻨﺘﺞ :

..-ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻛﺄي ﻏﻴﺮك .

 – 1ﻛــﻢ  :ﻛﻨﺎﻳــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌــﺪد وﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﻣﺒﻬﻤــﺔ ﺗﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻤﻴﻴــﺰ  ،وﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟﺘــﻲ ﻟﻬــﺎ

 -ﻣ ــﺎ ﻣﻌ ــﺎﻧﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼ اﻟﺴـــﻴﺎﻗﺎت اﻟﺼﺪارة  ،وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :

اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ؟

أ-ﻛﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ  :وﻫﻲ اﺳﻢ ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻜﻤﻴـﺔ ـ وﻻ ﺑـﺪ ﻟـﻪ ﻣـﻦ

 -ﻣﺎ ذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ؟

ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺰﻳﻞ اﻹﺑﻬـﺎم ﻋـﻦ اﻟﻤﻌـﺪود  ،ﻳﻜـﻮن إﻋﺮاﺑﻬـﺎ ﺑﺤﺴـﺐ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت اﻟﺠﻤﻠـﺔ  :ﻣﺒﺘـﺪأ ،

ـﺖ ؟
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  ،ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴـﻪ ،ﺧﺒـﺮ  ،ﻣﺜـﻞ  :ﻛـﻢ ﺗﻠﻤﻴـﺬا ﻧﺠـﺢ ؟ ﻛـﻢ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻃﺎﻟﻌ َ
ﻛﻢ ﻗﺮاءة ﻗﺮأﺗﻬﺎ ؟ ﻛﻢ ﺷﻬﺮا ﻋﻤﻠﺖ ؟ ﻛﻢ ﻣﺎﻟﻚ ؟

ب -ﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮﻳـﺔ  :ﺗﻔﻴـﺪ اﻟﻜﺜـﺮة وﻟﻬـﺎ اﻷﺣﻜـﺎم ذاﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻛـﻢ اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻹﻋـﺮاب
واﻟﺼﺪارة .

ي  :اﺳﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺎف وأي اﻟﻤﻨﻮﻧﺔ ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮن ﻟﺬﻟﻚ رﺳﻤﺖ ﻓﻲ
 -2ﻛﺄ ﱢ

اﻟﻤﺼــﺤﻒ ﺑــﺎﻟﻨﻮن وﺗﻔﻴــﺪ ﻣﻌﻨــﻰ ﻛــﻢ اﻟﺨﺒﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺑﻬــﺎم واﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺜــﺮة وﺣﺎﺟﺘﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟﺼﺪارة  ،وﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن وﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮورا ﺑﻤﻦ .

 -3ﻛﺬا  :ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻜﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪود  ،ﺗﺸﺒﻪ ﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﻞ رﻓـﻊ أو
ﻧﺼﺐ أوﺟﺮ  ،وﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻣﺜﻞ  :ﻟﻪ ﻋﻨﺪي ﻛﺬا

دﻳﻨﺎرا .

 -ﺟﺎء ﻛﺬا ﻣﻌﻠﻤﺎ  :ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ

ﻗﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﺬا ...اﻋﻤﻞ ﻛﺬا  ..ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ-ﻣﺮرت ﺑﻜﺬا ﻃﺎﻟﺒﺎ – ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ اﺳﻢ ﻣﺠﺮور

وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻜﺎف واﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ذا  ،ﻣﺜﻞ :
وأﺳﻠﻤﻨﻲ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺬا

ﻓﻼ ﻃﺮب وﻻ أﻧﺲ

وﻗﺪ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻫﺎء اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أو اﻟﻬﺎء وﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻧﺤﻮ " أﻫﻜﺬا ﻋﺮﺷﻚ "

اﻟﻨﺸﺎط  :ﻧﺼﻮص أدﺑﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻮر  :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ و ﻟﻐﺎت

اﻟﻤﻮﺿﻮع : :اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﻘﺮ " الال فاطمة نسومر"
إدريس قرقوة
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ :

ﻳﻨﻘﺪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ أدﺑﻴﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ و ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ و أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ و ﻳﺤﻠﻞ و ﻳﺒﺪع ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :

-1ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷدب اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

-2ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﻴﺰات اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ
-3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و ﺳﻤﺎﺗﻪ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة

– 4ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺺ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻄﻪ

تقديم النص:

اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻪ ﻋﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ و ﻟﻠﻤﺮأة ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ و ﺗﻄﻮرﻩ و ﰲ اﻟﻨﺺ
ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻈﻴﻢ ﻻﻣﺮأة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻔﻈﺖ ﳍﺎ ذاﻛﺮة اﻷﺟﻴﺎل ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺮاﺣـﻞ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ

ﻛﺎﺗﺐ ﺟﺰاﺋﺮي وﻟﺪ ﻓﻲ "ﺗﺴﺎﻟﺔ" وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ﻓﻲ  1967ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح

التمھيد
أتعرف على صاحب النص
شرح بعض
المفردات
و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﻌﺾ
اﻷﻋﻼم

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌـ ـ ــﻠﻤﻴﻦ

ﻋﺮف ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ
إدرﻳﺲ ﻗﺮﻗﻮة

واﻛﺐ دراﺳﺘﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ،و ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻓﺮق ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪة

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد و ﻟﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :ﻓﺎرس
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر و ﻳﻮﻏﺮﻃﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺜﺎﺋﺮ و ﻻﻟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺴﻮﻣﺮ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﻘﺮ

اﻟﺪواب............،
اﻟﻄﻴﻦ اﻟ ﱠﺮﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺮﺗَ ِﻄ ُﻢ ﻓﻴﻪ
ّ
اﻟﻮ َﺣﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚُ :
َ
اﻷﻋﻼم :

وﻟﺪت ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ورﺟﺔ ﺳﻨﺔ 1246ﻫـ1830/م وﻧﺸﺎت ﻧﺸﺄة دﻳﻨﻴﺔ .ﻟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ إﺧﻮة أﻛﺒﺮﻫﻢ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ .آﺛﺮت ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻨﺴﻚ و

اﻻﻧﻘﻄﺎع و اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﻬﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻟﺖ ﺷﺆون اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮرﺟﺔ .و ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻬﺎ وﺟﺪت ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺴﻮﻣﺮ
ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﻴﺪة ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺘﺮﻛﺖ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻬﺎ و ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻮﻣﺮ أﻳﻦ ﻳﻘﻄﻦ أﺧﻮﻫﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،و إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻧﺴﺒﺖ .ﺗﺄﺛﺮت ﻻﻻّ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺴﻮﻣﺮ ﺑﺄﺧﻴﻬﺎ اﻟﺬي أﻟّﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ أﻫﻠﻪ ﻷن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﺰاوﻳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و أﺧﺬت ﻋﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .ﻗﺎوﻣﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ أﺑﺪت ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﺷﺠﺎﻋﺔ و ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﻔﺮدﺗﻴﻦ ،ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1863ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ  33ﺳﻨﺔ.

ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻠﻂ /ﺳﻠﻄﺎن/ﺳﻠﻴﻂ .....
الحقل المعجمي

ﻂ
ﺴ ْﻠ ُ
ﺴﻼﻃﺔُ :اﻟ َﻘ ْﻬ ُﺮ ،وﻗﺪ َﺳﻠﱠﻄَﻪ اﻟﻠّﻪُ ﻓﺘَ َﺴﻠﱠ َ
ﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ،واﻻﺳﻢ ُﺳﻠْﻄﺔ ،ﺑﺎﻟﻀﻢ.واﻟ ﱠ
ﺳﻠﻂ :اﻟ ﱠ
ِ
ِ
ﻂ ﻛﺬﻟﻚ.ورﺟﻞ
ﻂ:
وﺳﻠِﻴ ٌ
وﺳﻠَﻄﺎﻧﺔٌ ، ،وﻟﺴﺎن َﺳ ْﻠ ٌ
ﺴﻠِﻴ ُ
واﻟ ﱠ
ﻂ َ
اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻠﺴﺎن ،واﻷُﻧﺜﻰ َﺳﻠﻴﻄﺔٌ َ
ُ
ِ
ﺴﻠْﻄﺎ ُن:
َﺳﻠِﻴ ٌ
ﺻ ّﺨﺎﺑﺔ .ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن..واﻟ ﱡ
ﻂ أَي ﻓﺼﻴﺢ َﺣﺪﻳ ُﺪ اﻟﻠﺴﺎن ، .واﻣﺮأَة َﺳﻠﻴﻄﺔ أَي َ

ﻂ ﻣﺎ ﻳُﻀﺎء ﺑﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺰﻳﺖ :ﺳﻠﻴﻂ وﻛﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
اﻟﺤ ﱠﺠﺔُ واﻟﺒُـ ْﺮﻫﺎن ،واﻟﺴﻠﻴ ُ
ُ
ِ
ِ
وﺳﻠْﻄﺎ ُن ﻛﻞ ﺷﻲء :ﺷ ﱠﺪﺗُﻪ
ﺣﺠﺔ .وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻫﻠَﻚ ﻋﻨﱢﻲ ُﺳﻠْﻄﺎﻧﻴَ ْﻪ ،ﻣﻌﻨﺎﻩ ذﻫﺐ ﻋﻨﻲ ﺣﺠﺘُﻪُ .
ِ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﻟﺠﻤﻊ ِﺳﻼطٌ؛
اﻟﺴﻬ ُﻢ
وﺳﻄ َْﻮﺗُﻪ ،واﻟ ﱢ
ﺴﻠْﻄﺔُْ :
وﺣ ﱠﺪﺗُﻪ َ
ُ
ﺣﻘﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ

ﻻﻟﺔ

ﻻﻟﺔ/ﺳﻲ/آل

ﻣﻔﺮدات ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ

الحقل الداللي

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺴﻴﺎدة

ﺳﻲ
أل
ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺠﻤﻲ

ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ؟

 -ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة ،وﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻣﺎ و أﺧﺘﺎ وﺧﺎﻟﺔ و ﻛﻨﺔ ،وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ

اكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاف مــــــــــــطيات النص

ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺜﻮار ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ رﻣﺰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ أﻣﻴﻨﺔ ﺑﺤﻀـﺮة زوﺟﻬـﺎ " ،ﺳـﻲ أﻗﺪﻣﺖ أﻣﻴﻨﺔ ﺑﺤﻀﺮة زوﺟﻬﺎ " ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ" ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺮض أﺧﺘﻪ " ﻻﻻﻓﺎﻃﻤﺔ".
اﻟﻄﺎﻫﺮ" ؟
 -ﻛﻴﻒ اﻋﺘﺒﺮ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ؟

 -اﻋﺘﺒﺮﻩ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﺪر أﺧﺘﻪ و ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ و ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻟﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﻞ و ﻷﺳﺮﺗﻪ

]اﻟﺠﻮاب اﻟﻮارد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻊ [ و ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮﺑﻨﺎ اﻟﺠﻮاب ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻧﺴﺐ
ﻟﻠﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح

 ﻛﻴﻒ أدب زوﺟﺘﻪ أﻣﻴﻨﺔ ؟ -ﻣــﺎ ﻛــﺎن رد ﻓﻌــﻞ " ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤــﺔ " إزاء ﻫــﺬا

اﻟﻮﺿﻊ؟

 ﺑﺼﻔﻌﻬﺎ  ...وﻗﺪ ﻫﻢ أن ﻳﺘﻠﻔﻆ ب " اﻟﻄﻼق " ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺪام اﻟﻜﻼم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . -ﻗﺮرت اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ أﺧﻴﻬﺎ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ إذ ﺷﻌﺮت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف

اﻟﻨﺎﺷﺐ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ زوﺟﺘﻪ  ،وأﻗﻨﻌﺘﻪ ﺑﻀﺮورة اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻷن ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ واﻧﺼﺮﻓﺖ...

 ﻣﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي أﻟﺖ إﻟﻴﻪ أﻣﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ أﺧـﺮ  -أﻟﺖ أﻣﻴﻨﺔ ﻓﻲ أﺧﺮ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻗﻨﺎع ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺧﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أناﻟﻤﻄﺎف؟

مـــــــــــــناقـــــشة
المعطيات

 -ﻣﺎ اﻟﺸﻌﻮر اﻟـﺬي أﺑﺪﺗـﻪ ﺗﺠـﺎﻩ ﻻﻻﻓﺎﻃﻤـﺔ ؟

وﻣﺎ ﺳﺒﺒﻪ؟

اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﻄﺘﻬﺎ واﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ.

 ﻫﻮ اﻟﺤﺴﺪ  ،..وﺳﺒﺒﻪ أن ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ إذ ﺻﺎر ﻳﻘﺼﺪﻫﺎاﻟﻨﺎس وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻟﻘﺐ "ﻻﻻﻓﺎﻃﻤﺔ ﻧﺴﻮﻣﺮ"

 -ﻛﻴ ــﻒ ﻛ ــﺎن ﻣﻮﻗ ــﻒ ﺳ ــﻲ اﻟﻄ ــﺎﻫﺮ؟ وﻛﻴ ــﻒ  -ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺻﺎرﻣﺎ ،إذ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻧﻴﺔ زوﺟﺘﻪ أﻣﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺻﺪرﻫﺎ

ﺗﺼﺮف؟ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺑﻠﻎ؟

ﻷﺧﺘﻪ ،ﻗﺎم ﺑﺘﺄدﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﺪة وﻗﺴﻮة ) ﺻﻔﻌﻬﺎ( وﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼق.

 أﺑــﺮز ﻣﻼﻣــﺢ ﻛــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺎت  -ﻣﻼﻣﺢ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ:ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ.

أ-ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ  :ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻮم،ﻣﻘﺪم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﻣﺮاﺑﻂ،أﺑﻲ أﻧﻮف ،ﻏﻴﻮر ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ  ،ذو ﺻﺮاﻣﺔ ،
ﺳﺮﻳﻊ اﻹﻧﻔﻌﺎل  ،ﻣﺮﻫﻒ اﻟﺤﺲ...

ب-ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ :ﺳﻴﺪة ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻬﺎ  ،ﺻﺒﻮرة ،ذات ﺣﻠﻢ ،ﻣﺘﺮوﻳﺔ ،ﺷﺪﻳﺪة اإﺳﻤﺎن ﺑﺎ اﷲ
وﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ ،راﺟﺤﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻣﺘﻴﻨﺔ ،ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻃﺎﻫﺮة  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺠﺎﻫﺪة...

ج-أﻣﻴﻨﺔ :رﺑﺖ ﺑﻴﺖ ،إﻋﺘﺮاﻫﺎ اﻟﺤﺴﺪ ،ﻋﻨﻴﺪة ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺼﺒﺮ ،ﺻﺮﻳﺤﺔ  ،ﺗﻌﺘﺮف

ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻬﺎ...

 ﺑ ـ ــﻢ ﺗﺒﺎﻳﻨ ـ ــﺖ ﺷﺨﺼ ـ ــﻴﺔ ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ  -أن ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺼﺒﺮ وﻗﻮﻳﺔ اﻹﻳﻤﺎن ورزﻳﻨﺔ .ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻣﻴﻨﺔ؟
 -ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷﻣﻴﻨﺔ؟

 -ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷﺎرة إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻞ ﻧﻔﺲ ال‘ﻋﺘﺮاف ﺑﺨﻄﺘﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ

ﻣﻮﻗﻒ أﻣﻴﻨﺔ ...

 ﻣ ــﺎ اﻟﺴ ــﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪاﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻔﻬ ــﻮم ﻋﻤ ــﻞ  -ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت:اﻟﺨﻴ ــﺮ واﻟﺘﺴ ــﺎﻣﺢ واﻟﺘﻜﻔ ــﻞ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ  -اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ:
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص

ﺣﻴﻦ ﺗﺰﻛﻲ ﻻﻻﻓﺎﻃﻤﺔ أﻣﻴﻨﺔ ﻟﺪى زوﺟﻬﺎ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم إذاﻳﺘﻬﺎ " ﻣﺜﻼ"

اﻟﻨﺺ؟

 -اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ:

ﺣﻴﻦ أﺳﺮﻋﺖ أﻣﻴﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻋﻔﻮﻫﺎ ) اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ(

 اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺒﺮ ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺧﺎﻫﺎ ﺑﻀﺮورة وﻗﻮﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ...

 -ﻣﺎذا ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ

 -ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ  ،ﻫﻮ رﻣﺰ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﻞ

ﺟﻴﻞ اﻟﻴﻮم؟

اﻟﻴﻮم.

 -ﻣـ ــﺎ اﻟﻘ ـ ـﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴـ ــﺔ اﻟﺪاﻟـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻤـ ــﻂ

 -اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ :اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﻐﻬﺎ ،أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،

اﻟﻨﺺ؟

اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.

 اﻟﺤﻮار ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻴﻐﺔ. -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ دﻻﻟﻴﺎ؟

 -ﻧﻌﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ دﻻﻟﻴﺎ:

 -أ ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ

 -ب ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد

 ج ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎج واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺣﺪد اﻟﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ؟ -ﻛﻴﻒ ﺗﻢ اﻧﻔﺮاﺟﻬﺎ؟

 ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﻻﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻔﻢ أﺧﻴﻬﺎ ﺳﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻛﺎن ﻗﺪ ﻫﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ زوﺟﺘﻪ...ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻻﻻﻓﺎﻃﻤﺔ إﻗﻨﺎع أﺧﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮورة رﺣﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﺧﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺧﺬت ﻣﻨﻪﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﺑﺄن ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ

االتـــــــــسا
ق
والنسجام

 ﺑﻢ اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊاﻟﻤﺴﺮﺣﻲ؟

 -ﻋﻼم ﺗﺪل ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ؟

 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺪاث. -ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي ﻃﺒﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ.

واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻲ " :واﷲ" "ﺑﺮﺑﻚ"

ﺣﺪد اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

 -ﺳﺎد اﻟﻨﺺ ﺑﺠﻮ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة  ،واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻧﺤﻮ " :واﷲ ،اﻟﻤﺠﺪ،

 -ﺳﺎد اﻟﻨﺺ ﺟﻮ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ؟

إﻛﺮام ،ﺑﺮﺑﻚ ،ﻟﻲ اﷲ ،ﺳﻠﻄﺎن ،رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻳﺆﻣﻨﻚ اﷲ"...

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻤﺎء واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻت رﻣﺰﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ  ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ،أﻣﻴﻨﺔ.
 -ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ " اﻹﺳﻼم"

 ﻓﻲ أي ﺣﻘﻞ دﻻﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؟ -ﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺪم إﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮر إﻻ

 -ﻣﺮد اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ) اﻟﻤﺆﻟﻒ( ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻠﻔﻆ.

 -اﺳﺘﺨﺮج ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻣﺒﺮرا دﻻﻟﺘﻪ وأﺛﺮﻩ

 -اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ "اﻟﻮﺣﻞ ﻫﻮ أﻧﺖ"

ﻣﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ؟
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ.

دﻻﻟﺘﻪ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم :أﻧﻪ أﻓﺎد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﻮى اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﺸﺪة

 -ﻫﻞ وﻓﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ

 -ﻧﻌﻢ وﻓﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .و اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺎﻣﻦ ﻓﻲ

ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﺎ دﻟﻴﻠﻚ؟

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ

ﻣﺎإﻋﺘﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ...

ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻛﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ و اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

و أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻧﺴﺒﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
أجمل القول في تقدير النص
ص....259 .....

]ﻧﻘﺘﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻟﻸﺳﺘﺎذ[ ﺛﻢ اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪرس
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ

اﻷﺳﺌﻠﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﻧُﻮﻧَﺎ اﻟﺘـ ْﱠﻮﻛِﻴﺪ:

اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

 اﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮأ اﻟﻤﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل .1ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ )ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ( ﻫﺬﻩ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻫﻲ }ﻟَﻴُ ْﺴ َﺠﻨَ ﱠﻦ وﻟَﻴَ ُﻜﻮﻧﺎً{ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻋﺮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻣﻦ ]ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ـﺠﻨَ ﱠﻦ ﻣﺆّﻛﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ وﻗﺪ دﻟّﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ أن
اﻟﺘﺎﻟﻲ}ﻟَﻴُ ْﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ﻟﻴﺴﺠﻨﻦ  :اﻟـﻼم ﻟﻸﻣـﺮ  ،ﺣـﺮف ﻣﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺘﺢ ﻻ ﻣﺤـﻞ ﻟـﻪ ﻣـﻦ
وﻟَﻴَ ُﻜﻮﻧﺎً{ )اﻵﻳـﺔ " "32دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺴﺠﻦ آﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ.

ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ

ــــــ

ﺑﺎﻟﻨﻮن و ﺑﺪوﻧﻬﺎ

ﺑﺎﻷﻟﻒ وﻳﺠﻮز أن ﺗُﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ.

ﻣــﺎ اﻟﻔــﺮق ﺑــﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠــﻴﻦ  .2ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ إذا ُوﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻹﻋـ ـﺮاب ﻳﺴ ــﺠﻨﻦ  :ﻓﻌ ــﻞ ﻣﻀ ــﺎرع ﻟﻠﻤﺠﻬ ــﻮل ﻣﺒﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــﺘﺢ
ﻻﺗﺼــﺎﻟﻪ ﺑﻨــﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ و ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺿــﻤﻴﺮ ﻣﺴــﺘﺘﺮ ﻓﻴــﻪ

ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ

اﻟﻨﻮن :ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.

اﻋـ ـ ــﺪ ﻛﺘﺎﺑـ ـ ــﺔ اﻟﻔﻌﻠـ ـ ــﻴﻦ ﻳﺴﺠﻦ /ﻳﻜﻮن

ﻟﻴﻜﻮﻧــﺎ  :اﻟــﻮاو ﺣــﺮف ﻋﻄــﻒ ﻣﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺘﺢ ﻻ ﻣﺤــﻞ ﻟــﻪ ﻣــﻦ

دون ﻧﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺘﻬﻤﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ -1

إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ

إﻋﺮاﺑﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل ﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻬﻤﺎ

اﻹﻋﺮاب.

و ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮب اﻟﻔﻌـﻼن -3

ﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻮن و ﺑﺪوﻧﻬﻤﺎ

ﻳﻜﻮﻧــﺎ  :ﻓﻌـ ـﻞ ﻣﻀ ــﺎرع ﻧ ــﺎﻗﺺ ﻣﺒﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــﺘﺢ ﻻﺗﺼ ــﺎﻟﻪ ﺑﻨ ــﻮن

اﻟﻨ ــﻮن و ﻣ ــﺎذا ﺗﻼﺣ ــﻆ -2

ﻗﺒ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﺛ ــﻢ
ﻛﻴ ـ ـ ــﻒ ﻳﻌﺮﺑ ـ ـ ــﺎن ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ

اﻹﻋﺮاب و اﻟﻼم ﻟﻸﻣﺮ  ،ﺣـﺮف ﻣﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺘﺢ ﻻ ﻣﺤـﻞ ﻟـﻪ ﻣـﻦ

اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ اﻟﺨﻔﻴﻔــﺔ و اﺳــﻤﻪ ﺿــﻤﻴﺮ ﻣﺴــﺘﺘﺮ ﻓﻴــﻪ ﺟــﻮازا ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ ﻫــﻮ و

اﻟﻨﻮن اﻟﻤﻨﻘﻠﺒﺔ أﻟﻔـﺎ ﺣـﺮف ﺗﻮﻛﻴـﺪ ﻣﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺘﺢ ﻻ ﻣﺤـﻞ ﻟـﻪ ﻣـﻦ

اﻹﻋﺮاب و ﺧﺒﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮدا

ذﻟﻚ.؟

ِ
ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨـﱡﻮ ْ◌ﻳ ِﻦ ،ﻓـﺈ ْن َﻛـﺎ َن ﻣﺴـﻨَﺪاً إﻟـﻰ اﺳ ٍـﻢ ﻇَ ِ
اﻟﻔﻌﻞ ِ
ِ
ـﺎﻫ ٍﺮ أو إﻟـﻰ
ﺼ ـ َـﺮ ﱠن اﷲُ َﻣ ـ ْـﻦ ﻳَـ ْﻨ ُ
}وﻟَﻴَـ ْﻨ ُ
ُْ
ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ُﺣﻜـ ـ ُـﻢ آﺧ ـ ـ ِﺮ َ
َ
ﺼ ـ ُـﺮﻩُ{ )اﻵﻳ ــﺔ " "40ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرة إذا أُ ﱢﻛ َﺪ ُ
ف ِ◌ح آﺧﺮﻩ ﻟِﻤﺒﺎ َﺷ ِ
ِ
ِ
ﺮة اﻟﻨُ ِ
َِ
اﻟﻔ ِ
ف ﻣﻨـﻪ
اﻟﺤﺞ
اﻟﻤ َﺆﱠﻛﺪ ﺑﻬﻤﺎ
ﻮن ﻟَﻪ ،وﻟﻢ ﻳُ ْﺤ َﺬ ْ
اﻟﻤ َﺬ ﱠﻛ ِﺮُ ُ َ ُ ،
اﻟﻮاﺣﺪ ُ
ﻌﻞ ُ
ﺿﻤﻴﺮ َ
َﺷ ــﻲء ﺳ ــﻮاء أ َﻛ ــﺎ َن ﺻ ـ ِـﺤﻴﺤﺎً أم ﻣﻌ ــﺘَﻼً و ﺑ ــﺮﱢد ِ ِ
أﺻ ــﻠِﻬﺎ
"ﻟﻴ ْﺨ َﺸﻴَ ﱠﻦ وﻟﻴَ ْﺪ ُﻋﻮ ﱠن وﻟَﻴَـ ْﺮِﻣﻴَ ﱠﻦ"
ﻻم اﻟﻔﻌ ـ ِـﻞ إﻟ ــﻰ ْ
َ َ ْ ُْ
ٌ َ ٌ
اﻟﺤ ْﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﻨَﺪ إﻟــﻰ أﻟِـ ِ
ـﻒ اﻻﺛْـﻨَ ـ ْـﻴ ِﻦ ،ﻏﻴـ َـﺮ أ ﱠن ﻧُــﻮ َن
ـﻞ ،وﻛـ َ
ُْ
ُ
ـﺬﻟﻚ ُ ُ
اﻟﻤ ْﻌﺘَـ ّ
ف ﻟﻠﺠﺎزم أو ﻟﻠﻨ ِ
ﱠﺎﺻﺐِ
اﻟ ﱠﺮﻓﻊ ﺗُ ْﺤ َﺬ ُ
ِ
ِ
ﺪﻋﻮا ﱢن وﻟَﺘَ ْﺴ َﻌﻴﺎ ﱢن وﻟَﺘَ ِﺮِﻣﻴﺎ ﱢن
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ْﺴـ ُـﺮ ﻧُــﻮ ُن اﻟﺘﱠﻮﻛﻴــﺪ ﺗَﺸــﺒﻴﻬﺎً
ﺼ ْﺮا ﱢن وﻟَﺘَ ُ
ﺗﺤــﺬف ﻟﺘَــﻮاﻟﻲ ْ
"ﻟﺘُـ ْﻨ َ
وإذا ﻛــﺎن ﻣﺮﻓُﻮﻋـﺎً ُ
اﻷﻣﺜَــﺎل ،وﺗُﻜ َ
ـﻮن اﻟ ﱠﺮﻓ ـ ِﻊ وإذا أُﺳــﻨِﺪ ِ
ـﻮن ا ِﻹﻧَـ ِ
اﻟﻔ ْﻌــﻞ اﻟﻤ َﺆﻛ ـ ُﺪ ﻟِﻨُـ ِ
"ﻟﺘَـ ْﻨﺼـ ـ ـ ـ ــﺮﻧَﺎ ﱢن ﻳـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻧِﺴـ ـ ـ ـ ــﻮةُ" و "ﻟَﺘَـﺮِﻣﻴﻨَـ ـ ـ ـ ــﺎ ﱢن ﺑﻨـ ِ
-5
ـﻒ" ﺑَﻴﻨَـ ُﻬﻤــﺎ
ـﺎث زﻳ ـ َﺪ "أَﻟِـ ٌ
ْ
ْ
ُ ْ
ُ ُ
ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﻮﻋﻬﺎ ﺑـ ْﻌ َﺪ اﻷﻟِ ِ
ﻒ.
وﻟَﺘَ ْﺴ َﻌﻴﻨَﺎ ﱢن"
وﺑﻴﻦ ﻧﻮن اﻟﺘﱠﻮﻛﻴﺪ ﺑﻜﺴﺮ "ﻧُﻮن اﻟﺘﱠﻮﻛﻴﺪ" ﻓﻴﻬﺎ ﻟ ُﻮﻗُ َ
َ

ِ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤ َﺆﱠﻛ ُﺪ إﻟﻰ "وا ِو اﻟﺠﻤ َ ِ
وإذا أ ِ ِ
اﻟﻤ َﺨﺎﻃَﺒَ ِﺔ" ﻓﺈ ﱠﻣﺎ أ ْن
ْ
ﺎﻋﺔ" أو "ﻳَﺎء ُ
َ ََ
ُﺳﻨ َﺪ ْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
"و ُاو اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ" أو
ﺻـﺤﻴﺤﺎً ُﺣـﺬﻓَ ْ
ﺻﺤﻴﺤﺎً أو ُﻣ ْﻌـﺘَﻼً .ﻓـﺈ ْن ﻛـﺎ َن َ
ﻳﻜﻮ َن َ
ﺖ َ
ِ
ﺴﺎﻛِﻨﻴﻦ.
"ﻳﺎءُ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺒَ ِﺔ"
ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟ ﱠ
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ﺼ ُﺮ ﱠن ﻳﺎﻗَـ ْﻮ ُم" و "ﻟَﺘَﺠﻠِ ِﺴ ﱠﻦ ﻳﺎ ِﻫ ْﻨ ُﺪ"
ﻟﺘَـ ْﻨ ُ
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ﺖ
ـﻮرًة ُﺣـ ِـﺬﻓَ ْ
وإ ْن ﻛــﺎ َن ﻧَﺎﻗﺼـﺎً ،وﻛﺎﻧـ ْ
اﻟﻤ َ
ﻀــﺎرِِع َﻣﻀـ ُـﻤ َ
ْﺴـ َ
ـﺖ َﻋـ ْـﻴ ُﻦ ُ
ﻮﻣﺔً أو َﻣﻜ ُ
"ﻟَﺘ ــﺮﻣ ﱠﻦ ﻳــﺎ ﻗَـــﻮم" و "ﻟَﺘ ـ ْﺪﻋ ﱠﻦ" و "ﻟَﺘـ ِ
ـﺮﻣ ﱠﻦ ﻳــﺎ ﻻَم ِ
اﻟﻔ ْﻌ ِﻞ ِزﻳﺎد ًة ِ◌ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَـ َﻘﺪﱠم ،وﺣ ِﺮ َك ﻣـﺎ ﻗَﺒـﻞ اﻟﻨﱡ ِ
َ ُ
َ
ُْ
َ ُْ
ـﻮن ﺑِ َﺤ َﺮَﻛ ٍـﺔ ﺗَـ ُﺪ ﱡل ﻋﻠـﻰ
ُ
َ
ُ َ َ
ِ
َد ْﻋ ُﺪ" و "ﻟَﺘَ ْﺪﻋ ﱠﻦ"
اﻟﻤ ْﺤ ُﺬوف
َ
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ف ﻻم ِ
اﻟﻔﻌـ ِـﻞ ﻓَﻘــﻂ ،وﻳﺒﻘــﻰ ﻣــﺎ ﻗَـ ْﺒـﻠَﻬــﺎ
"ﻟَﺘُْﺒـﻠَ ـ ـ ـ ـ ُـﻮ ﱠن" و "ﻟَﺘَ ْﺴ ـ ـ ـ ـ ُـﻌﻮ ﱠن" و "ﻟَﺘُْﺒـﻠَـ ـ ـ ـ ـﻴِ ﱠﻦ" و أ ﱠﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧَـ ْ
ـﺖ َﻋ ْﻴـﻨُـﻪُ َﻣ ْﻔﺘُﻮﺣـﺔً ﻓَـﺘُ ْﺤـ َﺬ ُ ُ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ" ﺑﺎﻟ ﱠ ِ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒَ ِﺔ" ﺑﺎﻟ َﻜ ْﺴﺮة
"واو
"ﻟﺘَ ْﺴ َﻌﻴِ ﱠﻦ".
َ
َﻣ ْﻔﺘُ َ
ﻀ ﱠﻤﺔ ،و "ﻳﺎءُ ُ
ﻮﺣﺎً ،وﺗُ َﺤ ﱠﺮ ُك ُ

"اﺳ َﻌﻴَ ﱠﻦ" وﻧﺤﻮ
اﻧﺼﺮ ﱠن ﻳﺎ ﻣﺤ ﱠﻤ ُﺪ" و ُ
"ادﻋ َﻮ ﱠن" و ْ
ُ "-10
"ارِﻣﻴَ ـ ــﺎ ﱢن" و "ا ْد ُﻋـ ـ ـﻮا ﱢن" و
ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ أﺣﻜ ــﺎم اﻷﻣ ــﺮ "اﻧﺼـ ـ ـﺮا ﱢن ﻳ ـ ــﺎ ﻣﺤ ﱠﻤ ـ ــﺪان" و ْ
"ارُﻣـ ﱠﻦ" و "ا ْدﻋُـ ﱠﻦ" إﻋﺮاب ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ :
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﺗﺼـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ـ ـ ــﻮﻧﻲ
ْ
"اﺳ َﻌﻴﺎ ﱢن" وﻧﺤﻮ ُ
"اﻧﺼ ُﺮ ﱠن ﻳـﺎ ﻗَـ ْـﻮ ُم" و ْ
اﻧﺼﺮن :ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿـﻤﻴﺮ
"اﺳ َﻌ ُﻮ ﱠن".
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻪ
وﻧﺤﻮ "ا ْﺧ َﺸ ُﻮ ﱠن" و ْ
ﻀﺎرع
ﻛﺎﻟﻤ ِ
اﻷﻣﺮ ُ
ُ
ِ
ﱠم،
ﻓﻲ َﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗَـ َﻘﺪ َ

ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :أﻧﺖ

ﻫـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﻷﺣﻜـ ـ ــﺎم

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ و ﻣﻼﺣﻈﺎت.............
ِ
اﻷﺣﻜﺎم ﻋﺎ ﱠﻣﺔٌ ﻓﻲ اﻟ َﺨ ِﻔﻴ َﻔ ِﺔ واﻟﺜﱠﻘﻴﻠَ ِﺔ.
وﻫﺬﻩ
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ؟
ُ
ٍ
ﺑﺄﺣﻜﺎم ْأرﺑَـ َﻌ ٍﺔ:
ﺗﻨﻔﺮد اﻟ َﺨ ِﻔﻴ َﻔﺔُ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠَ ِﺔ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"اﺳ َﻌ ْﻴـﻨَﺎ ْن".
ﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴ ِﺮ َﺣﺪﱢﻩ ،ﻓﻼ ﺗَ ُ
وﺑﻴﻦ ﻧُﻮن اﻹﻧﺎث ﻻﻟَﺘ َﻘﺎء اﻟ ﱠ
ﻘﻮل ْ
)أﺣ ُﺪﻫﺎ( أﻧﱠﻬﺎ ﻻ ُ
ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ "اﻷﻟﻒ اﻟ َﻔﺎ ِرﻗَﺔ" ﺑﻴﻨﻬﺎ َ
أ ﱠﻣﺎ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﺘﻘﻊ ﺑﻌﺪ ِ
اﻷﻟﻒ اﺗﱢـ َﻔﺎﻗﺎً.
)اﻟﺜﺎﻧﻲ( أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ َﻘﻊ ﺑﻌﺪ "اﻟِ ِ
ﺴﺎﻛِﻨَﻴﻦ أﻳﻀﺎً.
ﻒ اﻻﺛﻨﻴﻦ" ﻻﻟْﺘِ َﻘ ِﺎء اﻟ ﱠ
ُ
ِ
ِ
ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻘﻮل اﻷﺿﺒﻂ ﺑ ِﻦ ﻗُـ َﺮﻳﻊ:
)اﻟﺜﺎﻟﺚ( أﻧﻬﺎ ﺗُﺤ َﺬ ُ
ف إذا َوﻟﻴﻬﺎ ٌ
ﱠﻫﺮ ﻗَ ْﺪ َرﻓَﻌﻪ
ﻴﻦ اﻟ َﻔ ِﻘ َﻴﺮ َﻋﻠﱠ َ
ﻻَﺗُ ِﻬ َ
ﻚ أ ْن * ﺗَـ ْﺮَﻛ َﻊ ﻳَـ ْﻮَﻣﺎً واﻟﺪ ُ
)اﻟﺮاﺑــﻊ( أﻧﱠﻬــﺎ ﺗُـ ْﻌﻄَــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗْـ ِ
ـﺖ أﻟﻔـﺎً ﻧﺤــﻮ} :ﻟَﻨَ ْﺴـ َﻔ َﻌﺎً{ )اﻵﻳــﺔ " "5ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻟﻌﻠــﻖ
ـﺖ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘﺤــﺔ ﻗُﻠِﺒَـ ْ
ـﻒ ُﺣ ْﻜـ َـﻢ اﻟﺘﱠـ ْﻨــﻮﻳﻦ ،ﻓــﺈ ْن َوﻗَـ َﻌـ ْ
َ
" ("96و}ﻟَﻴَ ُﻜﻮﻧﺎً{ )اﻵﻳﺔ " "32ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ "( "12

وﻗﻮل اﻷﻋﺸﻰ:
واﻟﻤ ْﻴﺘَ ِ
ﺎك ِ
ﺎت ﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑَـﻨﱠﻬﺎ * وﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ِﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎ َن واﷲَ ﻓﺎﻋﺒُ َﺪا
وإﻳّ َ

واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻦ :ﻟَﻨَ ْﺴ َﻔ َﻌ ْﻦ .وﻟﻴ ُﻜﻮﻧَ ْﻦ ،ﻓﺎ ْﻋﺒُ َﺪ ْن.
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ﱠ
"اﻧﺼ ُـﺮ ْن ﻳـﺎ ﻗَــﻮ ُم" و
:
ـﻞ
ـ
ﺻ
اﻟﻮ
ـﻲ
ﻓ
ـﻮل
ﻘ
ﺗ
ـﺎ.
ﻬ
ﻠ
ﻷﺟ
ـﺎء
ـ
ﻳ
أو
و
ا
و
ـﻦ
ﻣ
ـﻞ
ﺻ
اﻟﻮ
ـﻲ
ـ
ﻓ
ـﺬف
ﺣ
ـﺎ
ﻣ
د
ور
ﺖ
ﻓ
ـﺬ
ﺣ
ـﺮة
ـ
ﻛﺴ
أو
ﺔ
ﻤ
ـ
ﺿ
ـﺪ
ﻌ
ﺑ
ـﺖ
ُ
َ
َ
ﱠ
ْ ُ ْ
إ ْن وﻗَﻌ ْ
َ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺬﻓﺖ ِ
"اﻧﺼ ِﺮ ْن ﻳﺎ َد ْﻋ ُﺪ" واﻷﺻﻞ "اﻧﺼﺮو ْن" و "اﻧﺼ ِﺮﻳﻦ" ﺑﺴﻜﻮن ِ
اﻟﻨﻮن ﻟﺸـﺒ ِﻬ َﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺘﱠﻨﻮﻳﻦِ ،
ﻓﺘﺮﺟـﻊ
اﻟﻨﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﺈذا
َ
ُ
َ
ُ ْ
ُ ُُ
ِ
ﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﺘﻘﻮل" :اﻧﺼﺮوا" و ِ
ِ
"اﻧﺼ ِﺮي".
اﻟ
اﻟﺘﻘﺎء
ﻟﺰوال
واﻟﻴﺎء
ﱠ
َ
اﻟﻮ ُاو ُ
ُُ
إﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮارد:
أﻋﺮب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻧﺼﺮ ﱠن ﻳﺎ ﻣﺤ ﱠﻤ ُﺪ
ُ
ﻟَﺘَ ْﺴ ُﻌﻮ ﱠن

واﻟﻤ ْﻴﺘَ ِ
ﺎك ِ
ﺎت ﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑَـﻨﱠﻬﺎ * وﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ِﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎ َن واﷲَ ﻓﺎﻋﺒُ َﺪا
وإﻳّ َ
ﺪﻋﻮا ﱢن
ﻟَﺘَ ُ
ﺼ ْﺮﻧَﺎ ﱢن ﻳﺎ ﻧِ ْﺴ َﻮةُ
ﻟﺘَـ ْﻨ ُ

ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻀﺎرع و اﻷﻣﺮ ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺒﺎرزة
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ و ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺛﺮ اﻹﺳﻨﺎد

أوﻻ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ  :ﻳﻔﻬﻢ  /ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻀﺎرع ﺻﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ
ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ
ﺑﻐﻴﺮ إﺳﻨﺎد

إﺳﻨﺎدﻩ ﻷﻟﻒ اﻹﺛﻨﻴﻦ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻴﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

ﻟﻀﻤﻴﺮ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮةر
ﺑﻐﻴﺮ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

ﺗﻮﻛﻴﺪ
ﻳﻔﻬﻤﺎّ ....ن

ﻳﻔﻬﻤﻦ:

ﻳﻔﻬﻤﺎن

زﻳﺎدة ﻧﻮن

اﻹﺗﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻧ ـ ـ ــﻮن اﻹﺗﻴــﺎن ﺑــﻮاو زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻴـﺎء زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻹﺗﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻹﺗﻴــﺎن ﺑﻨــﻮن

اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

اﻟﻤﺸﺪدة أو
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

ﻳﻔﻬﻤﻮن

ﻳﻔﻬﻢّ /../..ن

ﺗﻔﻬﻤﻴﻦ

ﺗﻔﻬﻢ/../..ن

ﻳﻔﻬﻤﻦ

ﻳﻔﻬﻤﻨـﺎ ّن

ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟﻒ اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋـ ـ ــﺔ و اﻟﺘﻮﻛﻴــﺪ ﻣﺸــﺪدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺒـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة
اﻹﺛﻨـ ـ ـ ـ ــﻴﻦ و ﻣﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدة ﺑﻌـ ــﺪﻫﺎ ﻧـ ــﻮن أو ﻣﺨﻔﻔﺔ

ﺑﻌﻬ ــﺎ ﻧ ــﻮ ن ﻣﻜﺴﻮرة

اﻟﺮﻓﻊ ﺧﻔﻴﻔـﺔ

اﻟﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﺧﻔﻴﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

و ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻫﺎ ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدة أو اﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻧـ ــﻮن اﻟﺮﻓـ ــﻊ ﻣﺨﻔﻔﺔ

ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ و

ﺧﻔﻴﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﺑﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء

اﻟﻤﻀ ـ ــﺎرع

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻗﺒﻠﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻣﻜﺴﻮرة

ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ

اﻟﺴﻜﻮن
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن

ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻀﺎرع

ﺣ ـ ــﺬف ﻧ ـ ــﻮن

ﺣ ـ ـ ـ ــﺬف ﻧ ـ ـ ـ ــﻮن

ﺣـ ـ ـ ــﺬف ﻧـ ـ ـ ــﻮن

زﻳـ ـ ــﺎدة أﻟـ ـ ــﻒ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ

اﻟﺮﻓﻊ ﻟﺘـﻮاﺗﻠﻲ

اﻟﺮﻓﻊ

اﻟﺮﻓﻊ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬف واو

ﺣ ـ ـ ـ ــﺬف ﻳ ـ ـ ـ ــﺎء

اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘـﻮاﻟﻲ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ

ﻣﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدة

اﻷﻣﺜﺎل

اﻷﻣﺜﺎل

ﻣﺠ ـ ــﻲء ﻧ ـ ــﺔن

ﻣﻜﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة
ﻣﻔﺼ ــﻮﻟﺔ ﻣ ــﻦ
ﻧـ ــﻮن اﻹﻧـ ــﺎث
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻷﻟﻒ

اﻟﺰاﺋﺪة

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ  :ﻳﺮﺿﻰ  /ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻀﺎرع ﻣﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ
ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ
ﺑﻐﻴﺮ إﺳﻨﺎد

إﺳﻨﺎدﻩ ﻷﻟﻒ اﻹﺛﻨﻴﻦ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻴﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

ﻟﻀﻤﻴﺮ
ﻳﺮﺿﻴﻦ:
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

إﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮةر
ﺑﻐﻴﺮ

ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

ﺗﻮﻛﻴﺪ
ﻳﺮﺿﻴﺎن
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﻳﺮﺿﻴﺎّ ...ن
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﻳﺮض..ون
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﻳﺮض..و ّن
ُ
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺗﺮض..ﻳﻦ

ﺗﺮض/../..ﻳﻦ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﺗﺮﺿﻴﻦ
ﺑﻴﺎن

ﻣﺎﻃﺮأ

ﺗﺮﺻﻴﻨﺎ ّن
ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻃﺮأ

ﻗﻠـ ــﺐ أﻟـ ــﻒ ﻗﻠــﺐ أﻟــﻒ ﻗﻠـ ــﺐ أﻟـ ــﻒ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬف ﺣـ ـ ـ ــﺬف أﻟـ ـ ـ ــﻒ ﻗﻠ ــﺐ أﻟ ــﻒ ﻗﻠ ـ ـ ـ ــﺐ أﻟ ـ ـ ـ ــﻒ ﻗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻗﻠـ ـ ــﺐ أﻟـ ـ ــﻒ
اﻟﻌﻠ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻌﻠـ ـ ــﺔ ﻳـ ـ ــﺎء اﻟﻌﻠ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳ ـ ـ ـ ــﺎء ﺣــﺮف اﻟﻌﻠ ــﺔ اﻟﻌﻠﺔ

اﻟﻌﻠﺔ ﻳﺎء ﺛﻢ اﻟﻌﻠـ ـ ـ ــﺔ ﻳـ ـ ـ ــﺎء و أﻟﻒ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﻠ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳ ـ ـ ـ ــﺎء

ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻀﺎرع زﻳ ــﺎدة أﻟ ــﻒ ﺣ ـ ــﺬف ﻧ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ ﺑﻘ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺮﻓﻊ

ﻣﺠﺊ ﻧـﻮن ﻧـ ــﻮن اﻟﻨﺴـ ــﻮة

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

) اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ( ﺣ ـ ـ ـ ــﺬف ﻧ ـ ـ ـ ــﻮن ﺣــﺬﻓﻬﺎ ﻣــﻊ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮك ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺳــﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌــﺪﻫﺎ
ﺑﻘﺎء اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ

اﻹﺛﻨـ ـ ـ ـ ــﻴﻦ و اﻟﺮﻓـ ـ ــﻊ اﻟﺘـ ـ ــﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ واو دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣـ ـ ـ ــﺬف ﻧـ ـ ـ ــﻮن اﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﺑﻌ ــﺪﻫﺎ ﻧ ــﻮن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ أﻟـﻒ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ

زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻧ ـ ـ ــﻮن اﻟﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻴـﺎء اﻟﺮﻓﻊ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

زﻳـ ـ ــﺎدة أﻟـ ـ ــﻒ

اﻹﺗﻴــﺎن ﺑــﻮاو زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻛﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﺑﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓﺎﺻ ـ ــﻠﺔ ﺑﻌ ـ ــﺪ

اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣﻜﺴﻮرة

زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻧ ـ ـ ــﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ

اﻟﺜﻘﻴﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أو

اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻨﺔ و و اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﻣﺠـ ـ ـ ــﻲء ﻧـ ـ ـ ــﻮن ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻳﻠﻴﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـ ــﻮن

اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ

اﻟﺜﻘﻴﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌـ ــﺪﻫﺎ ﻧـ ــﻮن

اﻟﻤﻜﺴﻮرة

اﻟﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻟﻤﻀ ـ ــﺎرع ﻧـ ــﻮن اﻟﻨﺴـ ــﻮة

اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟﺴﻜﻮن

اﻟﺘﻮﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ

اﻟﺨﻔﻴﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أو

اﻟﻤﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدة

اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

اﻟﻤﻜﺴﻮرة

الموضوع  :من مسرحية المغص

ألحمد بودشيشة

الكفاءة المرحلية  :ينقد شفويا نصوصا أدبية مسرحية ويبدي رأيه في مضمونھا وأسلوبھا ويحلل ويبدع – كتابيا –
نصوصا في الفن المسرحي  ،في وضعيات مستھدفة موضحا تعلماته المكتسبة.
األھداف التعلمية :
 يحلل بعض عناصر النص المسرحي يحدد العالقة بين األدب المسرحي والمحيط االجتماعي يوظف "ما "بمختلف دالالتھا ويستعمل الفعل المعتل الناقص في تعبيره الشفوي والكتابي .الـمـــراحـــل

اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ

أنشــــــــــطة التـــــــــــعلم

أنشـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــة
المـــــــــــــــــتعلــــــــــــــميـــــــــــن

وﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ :

ِ
ﻼﻣﺴﺔً و
ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺎل أي ﺣﺼﻠﻪ واﻟ َﻘ ْﺒ ُ
اﻟﺘﻨﺎو ُل ﻟﻠﺸﻲء ﺑﻴﺪك ُﻣ َ
ﺾ ُ
اﻟﺸﻲء ْﻗﺒﻀﺎً أَﺧﺬﺗﻪ واﻟ َﻘ ْﺒﻀﺔ ﻣﺎ
ﺖ
َﺟ ْﻤ ُﻊ
ّ
اﻟﻜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء وﻗَـﺒَ ْ
ﻀُ
َ
أَﺧﺬت ﺑِ ُﺠ ْﻤ ِﻊ ﻛ ﱢﻔﻚ

ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺎل ،
ﻗﺒﺾ اﻟﺮوح ،

ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق ،

ﺾ :اﻹﺳﺮاعُ،
ﺾ ﻓﻼن ،أي ﻣﺎت ،ﻓﻬﻮ
ٌ
ﻣﻘﺒﻮض .واﻟ َﻘ ْﺒ ُ
ﻗﺒﺾ اﻟﺮوح  :وﻗُﺒِ َ
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :أوﻟَﻢ ﻳـﺮوا إﻟﻰ اﻟﻄﱠﻴ ِﺮ ﻓﻮﻗَﻬﻢ ﺻﺎﻓﱠ ٍ
ﻀ َﻦ " .
ﺎت وﻳَـ ْﻘﺒِ ْ
َ ْ ََ ْ
ْ
ِ
ﺒﻴﺾ
ﺾ وﻗَ ٌ
ورﺟﻞ ﻗﺎﺑِ ٌ
وﻓﺮس ﻗَ ُ
ﺒﻴﺾ ﺑﻴﱢﻦ اﻟ َﻘﺒﺎﺿﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻤﺸﺎً ﺳﺮﻳﻌﺎًٌ .
ٌ
ِ
ﺧﻼف اﻻﻧﺒﺴﺎط
ﺒﺎض:
واﻻﻧﻘ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ
ﻧﻘﻞ
ﻳﻊ
ﺮ
ﺳ
أي
ﱢ،
اﻟﺸﺪ
ُ
ُ
ُ

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ

اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎل

 -ﻗﻮل اﻟﺰوﺟﺔ :ﺳﺘﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻚ

اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

ﻣﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ

*ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ

ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ؟

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﺷﻌﻮر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ

ﻓﻴﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ

*ﻓﻲ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻬﺎ زوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺎور اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.

ﻣﺎ ر ّد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﻪ؟

*ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺘﺤﺴﺮة ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻬﺎ ﻣﺎ

اﻧﻘﺒﺎض ،ﻗﺎﺑﺾ

ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح

اﻟﻤﺆﻟﻒ؟

ﺑﻢ ذﻛﺮﺗﻪ؟وإﻻم ﺳﻌﺖ ﻣﻦ

ﺧﻼل إﻟﺤﺎﺣﻬﺎ؟

ﺑﻢ ﻧﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ أﺧﺮ اﻟﻤﻄﺎف ؟

 -ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻲ إﻻ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ  -أﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .

رﻏﺒﺖ ﻓﻴﻪ .

ذﻛﺮﺗﻪ ﺑﻢ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ ذات ﻳﻮم ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ.

ﻧﺼﺤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ زوﺟﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻷن
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻪ إﻻ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﺎﻗﺔ .

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

ﺑﻢ ﺗﻮﺣﻲ ﻋﺒﺎرة  >>:ﻋﻨﺪﻣﺎ

*ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻘﻴﺮ رﻏﻢ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن

ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﺎل <<

ﺗﺠﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﻟﻜﺮاﻣﺔ .

ﻋﻢ ﻳﻨﻢ ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ >> إذا
ﻫﻴﺄت ﻟﻲ اﻟﺠﻮ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ <<

أﺑﺪت اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻫﻮ
زوﺟﻬﺎ إﻟﺤﺎﺣﺎ ؟ ﺣﻮل ﻣﺎذا ؟ وﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﻬﺎ؟

*ﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺠﻮ اﻟﻬﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ  ،إﻻ أن اﻟﺰوﺟﺔ

ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺗﻌﺒﺖ اﻟﺰوج وﺣﺎﻟﺖ دوﻧﻪ ودون إﻧﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ .

وﺣﺠﺘﻬﺎ إن زوﺟﻬﺎ وﻋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ
*أﻟﺤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ّ

ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ .

ﻣﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬي اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺤﺔ

*اﺗﺴﻤﺖ ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ آﺧﺮ

ﺗﺪر رﺑﺤﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻀﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺮة .وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﺘﻲ ﻻ ّ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮي إذ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ

اﻟﻨﺺ؟

اﻟﻤﺎدي .

*ﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﺗﻔﻀﻞ

ﻫﻞ ﺗﻌﺪ اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﻨﺪا ﻣﺤﻔﺰا

ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أم ﻻ ؟ وﺿﺢ

اﺣﺪد اﻟﺒﻨﺎء

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻋﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﻀﻴﺔ

*رﻏﻢ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺮض ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واﻷﺳﺮي إﻻ أﻧﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻌﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺮك اﻟﺤﻞ ﻟﻤﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻗﺮار

وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺤﻴﻄﻪ اﻟﻔﻨﻲ ؛ﻓﻬﻞ اﻗﺘﺮح

ﺣﻠﻮﻻ أم اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻌﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ ؟

ﺣﻠﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ

ﺗﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

-1اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻨﻲ وﻛﺎﺗﺐ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻞ وﺗﻔﻀﻞ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ

اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺤﺖ زوﺟﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﺗﺤﻘﻖ أﺣﻼﻣﻬﺎ !..

-2اﻟﻜﺎﺗﺐ  :إﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺐ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﺒﺎل ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺨﻠﻮ

إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻴﺤﺎورﻫﺎ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ

ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻣﺎ اﻟﺠﻮ اﻟﺬي ﺳﺎد اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ..

*ﻫﻮ ﺟﻮ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻵراء ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ

ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﻟﺼﺮاع وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ أﻳﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻮن
"ﻻ ﻣﺴﺮح ﺑﻼ ﺻﺮاع"

ﻓﺮض اﻟﺤﻮار ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ  ،وﺿﺢ

ذﻟﻚ

اﻻﺗﺴﺎق واﻻﻧﺴﺠﺎم

*ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ﺣﻮاري ﻻﻗﺘﺼﺎر اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار

ﻷﻧﻪ أداﺗﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ وﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺟﺞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ .

ﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﺰوﺟﺔ ؟ *أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ إﻻ ﻣﺴﺘﻔﺴﺮة

وﻟﻢ؟

ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺘﻬﺎ وﻟﻔﻀﻮﻟﻬﺎ.

اﺗﺴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎر إﻟﻰ

* ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﺠﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﺗﻀﺎﻳﻘﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ

ﺣﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎب أﺣﻴﺎﻧﺎ ؛ ﻋﻼم ﻳﺪل

اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺑﺎ .

ذﻟﻚ؟
ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ :

*اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻬﺎ...

))اﺋﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺸﺎء((

اﻟﻐﻀﺐ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ زوﺟﻬﺎ..

))اﺷﺘﺮ ﻟﻲ زوﺟﻴﻦ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ((

اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ إﺣﻀﺎر اﻟﻌﺸﺎء ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻠﻬﺎ اﻟﺰوج ..

))اﺳﻤﻌﻲ ..أرﻳﺪ اﻟﻌﺸﺎء((

ﻧﻮع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣﺮف اﻟﺠﻮاب *ﻧﻌﻢ  ،ﺑﻠﻰ  ،ﻛﻼّ،ﻻ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻼم
اﻟﻤﺘﺤﺎورﻳﻦ وﺑﻴّﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ .
؛ﻫﺎﺗﻬﺎ وأﺑﺮز أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻮار.

ﻣﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﻴﻦ

*اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺑﻨﺎء

دورﻫﺎ ﻓﻲ رﺑﻂ أﺟﺰاﺋﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.

اﻟﻨﺺ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ وأدوات اﻟﺸﺮط واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ وأﺳﻤﺎء

أﻋﺮب ﻣﺎ ﺑﻚ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻨﻲ

*اﻹﻋﺮاب  :ﻣﺎ  :اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ

اﻹﺷﺎرة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﺎء :ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

اﻟﻜﺎف  :ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ

ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ

ﺑﺎﺗﻮا :ﺑﺎت ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
واﻟﻮاو اﺳﻢ ﺑﺎت ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ

ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻨﻲ  :ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ
واﻟﻨﻮن ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب

وﻳﺎء اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ  :ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻴﻚ !
ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺒﺮزا ﻧﻮﻋﻬﺎ

ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ

وﺟﻤﻠﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﺒﺮ ﺑﺎت

* " :أﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر" ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻗﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ

اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل

ﻣﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ؟
ﻣﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ؟

اﻟﺤﻮار اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻜﻮن
ﻗﺼﻴﺮاً ﺳﺮﻳﻌﺎً  ,ﺣﻴﻮﻳﺎً  ,ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ

اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ

اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ؟

ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺪرس ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﺸﻴﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ

"ﻣﺎ " ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﻋﺮاﺑﻬﺎ

االمثلة:
1ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺗﺠﺰ ﺑﻪ ← اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺒﺘﺪأ2ﻣﺎ ﻳﺄت ﺑﻪ اﻟﻘﺪر ﻓﻼ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ← اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ3وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﷲ" ← اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ – ﻣﺎ ﺗﺪﺧ ْﺮ ﺗﺠ ْﺪﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔأﺟﻠﺲ ← اﺳﻢ ﺷﺮط ﺟﺎزم ﻣﺠﺮور
ﺗﺠﻠﺲ
4ﻋﻠﻰ ﻣﺎْ
ْ

5إذا ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ ﻓﻌﻨﺪي ﻷﺧﺮى ﻋﺰﻣﺔ ورﻛﺎب ← اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ6ﻣﺎ ﺑﻚ؟ ← اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﺘﺪأ7-ﻣﺎ أوﺿﺢ ﻛﻼﻣﻚ ! ﺗﻌﺠﺒﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪأ

"8-وأوﺻﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ﻣﺎ دﻣﺖ ﺣﻴﺎ " ←ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻇﺮف زﻣﺎن أي "ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻲ"

"9آﻣﻨﻮا ﻛﻤﺎ آﻣﻦ اﻟﻨﺎس" ← ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ " ﻛﺈﻳﻤﺎن اﻟﻨﺎس"10إذا ﻣﺎ ﻃﻤﺤﺖ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﺒﺴﺖ اﻟﻤﻨﻰ وﺧﻠﻌﺖ اﻟﺤﺬر ← زاﺋﺪةﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ← زاﺋﺪة
ُ 1112ﻣﺎ زّﻛــﻰ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻗ ﱡﻂ ﻇﺮف زﻣﺎن م ﻓﻴﻪ
ﻂ ← ﻧﺎﻓﻴﺔ وﻗ ّ
13-ﻣﺎ اﺣ ُﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﻢ ← ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ "ﻟﻴﺲ"

"14إﻧﻤﺎ أﻧﺎ رﺳﻮل رﺑﻚ " ← ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ-15ﺟﺌﺘﻚ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ← ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻗﺒﻠﻬﺎ

