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 المقالفي منهجيّة / شعبة اآلداب: تذليل الّصعوبات المنهجيّة

 

 :فهم الموضوع معطى ومطلوبا -0

 تركيبته اللّغوية فوراء الّتركيب يختفي المنهجقراءة متأنّية لنّص الموضوع ترّكز على  -

 .الحاضنة لعناوين أقسامه وكلماته المفاتيح

 .ضبط العناصر األساسّية للمطلوب -

 .انتقاء األفكار الجزئّية المساعدة على تفكيك الوحدات الكبرى وتحليلها -

حركة أدبّية، نمط الكتابة )ّثقافّية قراءة الموضوع استنادا إلى معطيات نقدّية ومراجع  -

 ....(حدث تاريخّي أو ثقافّي أو جماليّ  وجنس الخطاب، زمن الكتابة،

 (ديد األسئلة المستخلصة من الموضوعتح)تدقيق اإلشكالّية العاّمة وتجويد صياغتها  -

 .وتحديد إشكالّيته ورسم رهاناتهضبط حدود الموضوع  -

ناقش،  ما رأيك،  فّند )أو جدلّي ...( حلّل، توّسع، برهن)تحليلّي : تعّرف نوع الموضوع -

 ...(هل)أو محمول في سؤال ...( ادحض

 .تذّكر الّدواعم أو الّشواهد المساعدة على فهم المطلوب -

 :الموضوع والّتخطيط له تصميم -2
المقّدمة وأجزاؤها ثّم الجوهر : المقال في بنيته الّثالثّية يستجيب لطبيعة إطاريبناء هيكل  -

ثّم مأل قسم الّتحليل من الجوهر  وعناصرها فالخاتمة( تحليل، تقويم ، تأليف)وأقسامه

 ...(تحليلي، جدلّي، مقارنيّ )المطلوب حسب 

 :على الّتحرير مباشرة على الورقة االمتحانّية إنتاج خطاطة الحجاج المساعدة -

  ّتوّسع في عناصر المطلوب بحجج وأمثلة ، تأليف: تصميم تحليلي 

  ّمسايرة المعطى، دحض المعطى دحضا كلّيا أو جزئّيا، تقويم : تصميم جدلي

 ...فتأليف يتوّفران على االنسجام وعدم الّتناقض

 .المالئمةالّنصّية بالحجج  االستدالل على الّتحليل -

توّسع، حلّل،  :وظيفّيا يستجيب لطبيعة المطلوب ا ترتيبااألفكار الفنّية والمضمونّيةترتيب  -

 ...برهن، حلّل وأبد رأيك، إللى أّي مدى

استدعاء أدوات الّتخلّص المناسبة  إلحكام الّربط بين أقسام الموضوع، وبين األفكار  -

 ...الفرعّية، وبين األفكار والّشواهد

 :(اإلنشاء) لمقالةا كتابة -3

 :المقّدمة كتابة -

  (صوغ اإلشكالّية -بسط المعطى -مدخل) االلتزام بعناصرها المتّفق عليها 

 موضوع المقال المطروحو الّتمهيدبين محتوى  )الحرص على المالءمة.. 

 واستبعاد األحكام المطلقة واآلراء  يار الّرأي الّنقدي المناسب  للمموضوعاخت

 (المقّدمات المقترحة واكتب على منوالهاانظر ) المسقطة

 



 

 :كتابة جوهر المقال -

  ويظهر ذلك الجوهر هو العمود الفقري للمقال وتتبّدل هندسة الجوهر حسب طبيعة المطلوب

  والّرصيد المعرفّي المطلوب في الّشكل وفي حجم األفكار المرصودة

وقد يكون  الّتحليل  :هل؟ والمواضيع التي تبحث في صّحة القول: المحمولة في سؤال المواضيع)...

ويمكنك  ...التـّأليف ويكون توليدا/الّتقويم ويأتي استدراكا على المسايرة أو الّدحض/ مسايرة أو دحضا 

 (...لتتبّين طبيعة الّتحري المتّصل بكلّ سؤال أن تتمّعن في طبيعة المواضيع المقترحة

 وأمثلة  اوحجج افكارتتضّمن أبنى جوهر الّتحرير بناء منطقّيا متدّرجا قائما على تنظيم فقرات ي

 وشواهد 

 وأّما... أّما/ وبناء عليه/ أضف إلى ذلك/ ثمّ / ف/ و: تنويع طرق الّربط والوصل بين الجمل /

/ إالّ أنّ / بيد أنّ / أنّ  نظرا إلى/ معنى ذلك/ أرى أنّ / إّنما/ ذلك أنّ / كما/ وأّما/ كما/ بالّنسبة إلى

 ويظهر ذلك في قوله/ زد على ذلك/ نخلص إذن /واعتبارا لما سبق/ وعلى هذا األساس/ لكن

 تخّير فقرة من المواضيع المقترحة واربط بين أجزائها موّظفا وسائل الّربط المناسبة. 

 دام عبارات من أو باستخ: ):"........"( تدرج الّشواهد صراحة في الّتحرير بواسطة الّتنقيط

فنقول مثال والّدليل  ...أو بواسطة نمّو تركيبّي يتحّقق باإلضافة أو بالبدل...( ك/ مثل) ...قبيل

ومن الحجج / وفي هذا المقام صّرح أو أورد/ وآية ذلك/ ويتجلّى ذلك في قوله/ على ذلك

 ...قوله

  ّتي يدعمهانتجّنب إيراد الّشواهد المطّولة حّتى ال ينتهي أطول من الفكرة ال 

  ( منفصلة بذاتها فقرة)جوهر فنبرزهما حجما وشكال مرحلتي الّتقويم والّتأليف في الال نهمل

 .في تصميم المقال لمكّونات االّتساق والّشمولّية ألّن في إهمالهما إهماالومعلومة 

 

 :كتابة الخاتمة -

  انظر الّنماذج المقترحة ) تحليلّياالحرص على تجميع الّنتائج الكلّية والجزئّية تجميعا تأليفّيا ال

 (في مستوى اإلجمال

 في الجزء المتعلّق  المبادرة إلى اإلجابة عن اإلشكالّية المطروحة إجابة شخصّية مستقلّة

  .يدلّ على رصيد االّطالع بالموقف ويجدر أن يكون الّرأي مبّررا بشكل موضوعّي وبدليل

  سواء في مّؤلّفات الكاتب أو في نمط الكتابة  للكتابةإثارة إشكالّية جديدة تفتح على آفاق جديدة

 .وجنسها وقضاياها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ـيّ مـساعدة تـعليمّيـة في الّتحليل األدبـ

 

 :الّتحليل األدبّي تفسير لنّص بطريقة منّظمة ومهيكلة، وإنجاز ذلك يتطلّب تمّشيين

 تفسير الّنّص بأدوات تحليل مناسبة: تحليلّيا تمشّيا -1

 ضبط محاور الّتفكير الكبرى بتفكيك وفق معايير مالئمة: تمشّيا تأليفّيا -2

 ومن ثّمة يكون الّتحرير تأليفا بين أجزاء الّتحليل وتنظيما لها

هل هو من مقّدمة األثر؟ هل : الّضرورّي في تحليل الّنصوص دراسة الّنّص في عالقته باألثر ومن

 الّشخصّيات مقّدمة؟ هل يتوفّر الخطاب على معطيات تتّصل بمقاصد الكتابة؟

وبعصره عبر الّتساؤل عن ( يكتب؟ ما منزلة الكاتب ممّ )ويفترض أن ندرس عالقة الّنّص بمنشئه 

والّدالالت الّنفسّية واالجتماعّية (هل الّنّص محتمل الوقوع ؟)العناصر الخاّصة بجمالّية عصر الكاتب 

دراسة الّنّص في ذاته بالّتساؤل :)والّثقافّية المنضوية في نسيجه الفّنّي على معنى دراسة األثر في ذاته

 ...(.ات فيه؟ المواضيع المطروقة؟ نبرة  الخطاب، تلوينات األسلوب ؟مكانة الّشخصّية أو الّشخصيّ : عن

 :بنية الّتحليل

 :للّتحليل قواعد تحّدد تقديمه شكال وتحريره أسلوبا

يبدأ الّتحليل بفقرة موجزة وظيفّية تقّدم سياق كتابة األثر والقضايا الكبرى الّتي طرحها : شكال ( أ

 .للّتفسير والتذأويل

 بعد االنتهاء من أجزاء الّتقديم إعالنا عن بداية الجوهر يترك سطر أي فراغ 

 األقسام الّتي يتألّف منها / هذا الفراغ يكّرر بين أجزاء الجوهر للّداللة على الفقرات الكبرى

 الّتحليل

 وال ننس أن نفصل بين الخاتمة والجوهر بسطر. 

 نحّرر وفق اآلتي من الّضوابط:أسلوبا ( ب

 في المقّدمة : 

  ّ(ضبط المقتطف في األثر وذكر طبيعة الّنص ومحتواه)وتأطيره  تقديم الّنص 

 يجب وصل تقديم الّنّص باإلشكالّية العاّمة المدروسة في الّتحليل 

  هذا المقتطف"أو "...هذا الّنصّ "واألمثل هو تجّنب أبتداء المقّدمة بعبارات من قبيل" 



 

  الخ..." سنتناول"أو " ,,,سننظرفي "تجّنب الّصيغ الّسطحّية من قبيل 

 وتمّكن وسائل الّربط . يجري الّتحليل في مختلف أجزائه في نظام يطلب التزامه: جوهر الّتحليل

ويذهب الكثير إلى جعل جوه الّتحليل من ثالثة أجزاء يتفّرع كّل . من ضمان اّتساق تلك األجزاء

 .جزء منها إلى ثالثة أجزاء صغرى

 كتفاء بمالحظات أسلوبّية بطريقة مفّككة يير المطلوب تجّنب اال: الّتعّمق في تحليل الّنص

وفي شّتى الّنصوص الّسردي منها والحجاجّي تتضّمن مشاريع كتابة مدارها أثر أو . وظيفّية

ومن عالمات الّتحليل . إقناع يريد أن يحمل الكاتب قّراءه على تلّق مخصوص في نهاية الّنصّ 

أيضا حجا أي مشاركة اآلخرين في تأويالت إبراز أطروحات وحجج، ألّن الّتحليل األدبّي هو 

 .الّنص

 الّشكل أو احتذاء مسار الّنص/المضمون: مّما يجب تجّنبه أن نبني تحليال وفق رؤية تقابلّية :

سرد الحكاية ويياب الّتفكير اإلشكالّي وعدم تحليل الّشواهد واألقوال المستدّل بها من 

 .الّنصّ 

 وهذه االستنتاجات . من الّتحليل وتقديمها في فقرة ملّخصة رصد أهّم األفكار المولّدة: الخاتمة

تسمح باالنفتاح على آثار أو نصوص أخرى وعلى الّربط بين الّنّص ومختلف الفنون واألجناس 

ذات الّصلة سواء في نفس الّزمن أو في أزمان أخرى والمطلوب هو إيجاد الّرابط الحقيقّي 

 ,دروسواألصيل بين هذا االمتداد والّنّص الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2112الّدورة الّرئيسّية (                           العربّية)شعبة اآلداب                        :بكالوريا

 مقاييس اإلصالح

 : الموضوع األّول

 .من سعي شهريار إلى تجاوز المحدود، وعجزه عن إدراك المطلق" شهرزاد"تنشأ المأساة في مسرحّية 

 .الفنّية الّتي اعتمدها توفيق الحكيم للّتعبير عن ذلكحلّل هذا القول مبرزا الوسائل 

مراكز االهتمام ومجال  المراحل
 األعداد

 تمشّيات اإلصالح والّتحرير

مرحلة 
 الّتقديم

(3 
 (نقاط

 
 

 :الّتمهيد

 :يمكن أن نمّهد ب
  تشغل أبطال الحكيم في مسرحه الّذهنّي دائما قضّية

 .الّتحّرر من كاّفة أشكال الحتمّيات
  سعى الحكيم في مسرحه الّذهنّي إلى تأسيس تراجيديا

عربّية جوهرها صراع اإلنسان ضّد مختلف أشكال 
 الحتمّيات

 ... 1 1.0 1 
 

 بسط الموضوع
 

 ...ندرجه نّصا كما هو أو نقتبس منه ونحّور

1  1 
 

 محاور االهتمام
 مسعى البطل لتجاوز الحدود. 
 مآل البحث عن المطلق. 
 1 1.0 1  .قةالفنّية الموظّ  الوسائل 

مرحلة 
 الجوهر

(11 

 (نقاط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّتحليل
 (نقاط 10)

 
 

مسعى : األّول 1العنصر 

 .البطل لتجاوز الحدود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّسعي إلى تجاوز المحدود: 
 :البطل إلى مقارعتها طبيعة الحدود الّتي سعى/ 1

 يوم كانت تقّدم له كلّ ليلة  حياة الحيوان: حّد الجسد والغريزة
 .عذراء يفتك بها، وذلك في ماضيه البعيد الّذي يتجّسد في العيد

 يوم عرف شهرزاد فأحّب  حياة القلب: حّد القلب والعاطفة
حوارها ونسي القتل والفتك، وذلك في ماضيه القريب الّذي 

 .يتجّسد في قمر
 عن إدراك المطلق آلة عاجزة: حّد العقل. 

 الحدود الّذي يقوم رمزا لكاّفة أنواع الّسجن: حّد المكان. 
 :من تجلّيات الّصراع ضّد الحدود/ 2

وذلك بدفن شهريار لماضيه : الجسد والغريزة بعدان مادّيان قاصران-

 الّسحر)الّشهوانّي وكفره بالجسد وتعلّقه بأشكال أخرى إلدراك الكون 
عتق العبد في نهاية المسرحّية وهو قتل رمزّي حاسم "/ إنسان الدنّ "

ومن (. للجسد والغريزة فيه بما هما قيدان يشّدانه  إلى البعد الماديّ 
راضه عن إغراء جسد شهرزاد مظاهر انفصال البطل الّتاّم عن الجسد إع

. خيانتها له مع العبدالغّض، وتلك الالّمباالة الّتي أظهرها عند اكتشاف 
لقد حاولت أن أعيدك إلى األرض فلم تفلح " :تقول شهرزاد)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد استحال " :تقول عنه شهرزاد"/ شبعت من األجساد" :شهريار"/الّتجربة
 "(.سداآلن إلى إنسان يريد الهرب من كّل هو ماّدة وج

ومن تجلّيات ذلك : المعرفة/معنى الحياة/عاجز عن إدراك المطلق القلب-
إعراض شهريار عن عالم شهرزاد األنثوّي الّساحر، وابتعاده عنها 

يقول شهريار )بالّرحيل، ونبرة اإلشفاق والّتعالي الّتي تسم عالقته بقمر
".(/ جود عندكهذا كّل ما في الو. عينا امرأة. أّيها المسكين" :مخاطبا قمر

كيف تلفظ هذه الكلمة؟ ال ريب أّنها كلمة أثرّية من بقايا . الحبّ : شهريار)
 ".(العصور األولى

 ".لن يهدأ عقلي حّتى أعلم" .عجزه عن إدراك اليقين: العقل-
ليكون  يتجاوز المكان في المسرحّية بعده اإلطاريّ : سجن آسر: المكان-

وقد نشأ ذلك بعد أن . رمزا للّطبيعة ولحدود المنزلة البشرّية في الكون
ومن مظاهر . فتحت حكايات شهرزاد بصيرة البطل على حدود المطلق

يقول . إصابته بمرض الّرحيل/الّتوق إلى المعرفة/ضيقه بالمكان: ذلك
 ".الحدود هذا الّدود وأنطلق إلى حيث...أّود أن أنسى  هذا اللّحم: "شهريار
 منهجّيا يمكن أن نجمع بين الحّد وتجلّيات مقارعته. 

 :الوسائل الفنّية الموّظفة/ 3

مقتضب )حجمه وتنظيمه ونوعه : خصائصه ووظائفه: لحوارا-

يلبة اإلنشاء )لغته (/ مع العبد، يير متكافىء مع قمر، سجالّي مع شهرزاد
ساخر )نبرته (/ تاستفهاما وتعّجبا على خطاب شهريارمع باقي الّشخصّيا

من الجسد، مشفق على قمر رمز القلب، مفعم بالحماس واإلصرار على 
تعبير عن االختالف في المواقف، الكشف عن )وظائفه (./ تجاوز الحدود

 (.إصرار البطل على مواقفه وضيقه بكّل الحدود

، ال (ساخرا في قلق)قصيرة : خصائصها ووظائفها: إلشارات الّركحّيةا-

ساخرا، في ]هي أساس صفات تعّبر عن أحوال البطل)اء الّدرامّي تعّطل البن
/ الّتعبير عن الّضيق والقلق إزاء الحدود/ إسناد الحوار)وظائفها ...[/ قلق

 (.تأكيد صدق البطل في مقارعته الحدود

بداية الّسعي بتحديد أطراف )المقّدمة االحتفالّية: البناء الّتراجيدي

جوء إلى الّسحر طلبا للمعرفة وتحّررا من أسر اللّ : الّصراع وضبط الّطور
تنامي الفعل الّدرامي وتكثيف الّصراع من خالل مراحل (/ حكاية شهرزاد

الّصراع ضّد قيد الجسد والغريزة، وضّد قيد القلب : البناء الّتراجيدي
 .والعاطفة، واإلصرار على الّرحيل للّتحّرر من أسر المكان
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العجز عن : الّثاني 2العنصر

 .إدراك المطلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العجز عن إدراك المطلق: 
 الفشل: مآل الّصراع/ 1

 :مالمح الفشل: تجلّيات المنحى المأسوّي في المسرحّية
أ تعرف كيف يقتل :"شهريار. رمزّية عتق العبد: تخّطي الغريزة-

 ".بعتقه: شهريار/كيف؟: العبد/ العبد؟
" لم يعد قمر يستمّد الحياة من الّشمس."موت قمر رمز القلب-

 .انتحار قمر
من ذلك : قصور العقل المحض عن إدراك الحقيقة المطلقة-

 ".ما أنت إالّ عقل عظيم" عجزه عن إدراك حقيقة شهرزاد 
دائرّية الّسعي وعبثّية محاولة االنعتاق من / العود إلى القصر-

إلى ... إالم انتهيت؟... ها أنذا في القصر من جديد. "ار المكانإس
مكان البداية كثور الّطاحون على عينيه يطاء يدور ثّم يدور، 
 ".ويحسب أّنه يقطع األرض سيرا إلى األمام في طريق مستقيم

 :أبعاد هذا المصير المأسويّ / 2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المختلفة جسدا وعقال المأساة مرّدها إلى اختالل الّتوازن بين أبعاد اإلنسان -

وعجز البطل عن ( مفهوم الّتعادلّية عند الحكيم)وقلبا في ذات شهريار 
 .استكناه سّر شهرزاد

تأكيد المصير الفاجع يعكس تصّور الحكيم لطبيعة المنزلة اإلنسانّية  -

اإلنسان عندي ليس إله هذا العالم وهو ليس وحده في الوجود . "وحدودها
فّن ". )يعيش ويريد ويكافح داخل إطار اإلرادة اإللهّية لكّنه. وليس حّرا

 (.األدب

 :وسائله الفنّية/ 3

لغته (/ ميله إلى القصر واالقتضاب)حجمه : خصائصه ووظائفه: الحوار
أنت رجل / ما أشّق حياتك: " يلبة المعجم الّدرامّي الّذي يشي بالمأساة)

وظيفته /..."(. هأطاح رأسه عن جسد/ نهاية دورة/ شعرة بيضاء/ هالك
 (تأكيد المصير الفاجع)
:" أحوال وأعمال)نوعها : خصائصها ووظائفها: اإلشارات الّركحّية-

وظيفتها "(. ينصرف في صمت/ في يير اكتراث/ في هدوء/ صمت
 (.الّتعبير عن االستسالم للمصير وموت الّريبة في الفعل)
إعالن الفشل )التها الحاسمة الّنهاية الفاجعة بكّل بكّل دال: البناء الّتراجيدي-

: عود على بدء وعبثّية الّسعي)بانتصار المكان والعجز عن إدراك المطلق 
الموت / انغالق دورة الّصراع بانسحاب البطل منه(/ في القصر من جديد

 [(.انتحار قمر]

  كّثف الحكيم مالمح الّتراجيديا في نهاية المسرحّية تأكيدا
 .تألّهعلى تصّوره لعجز اإلنسان الم
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 الّتأليف 
 

 

 
 .مسرحّية شهرزاد تعبير عن سعي وعن مآل لذلك الّسعي

 (.الّتعادلّية)والفلسفّية ي رهينة تصّورات األديب الفكرّية بقاء نتائج الّسع
 .توظيف األدوات الفنّية لخدمة مفهوم المأساة مسارا ومآال

1 1.0 1 1.0 2 
 مرحلة
 الخاتمة

 (ن 12)

 جمع الّنتائج الجزئّية والكلّية
 

 
تضافر االختيارات الفنّية والّرؤى الفكرّية للحكيم للّتعبير عن رحلة بحث 

 .مضنية آلت بالبطل إلى المأساة
1 1.0 1 

نشأة المأساة لم تكن جهاد الّشخوص بقدر ما  كانت ترجمة لرؤى : من قبيل إبداء الموقف
 1.0 1 ...الفكرّية وقناعاته حول الوجوداألديب 

إلى أّي مدى وّفق الحكيم في الّتأسيس لتراجيديا عربّية تنهل من : من قبيل فتح آفاق
 1.0 1 ؟(الّتراجيديا اإليريقّية)ويربّية ( ألف ليلة وليلة)روافد شّتى، شرقّية 

 (:نقاط 0)اللّغة 

 0 4.0 4 لغة سليمة مؤدّية للغرض بدّقة
 3.0 3 2.0 لغة متعّثرة أحيانا ولكن مؤدّية للعرض

 2 1.0 1 بعسر ومؤدّية للعرض كثيرالغة متعّثرة 
 1.0 1 مؤدّية للعرض لغة متعّثرة كثيرا ويير

 

 مالحظات وتوجيهات

 : نسعى عموما أن يكون الّتحرير صدى لقدرتنا على الفهم والّتبليغ والّتعبير واإلقناع وذلك بإبراز



 

 هي المدخل األساسّي إلسناد األعداد وتحديد المجالفالفهم  على قدرتنا 

 الّتحليل إلى الّتقويم على تجاوزو ،االستدالل علي أفكارنال الموضوع وقدرتنا على تحلي. 

 مدّعمة بشواهد أو قرائن الوظيفّية الاّمة تّ الالفكرة بتقديم  :العالمة الكاملة سعينا إلى الحصول على

 .ومبنّية بناء منطقّيا داخل سيرورة  الّتحليل والّتحريرنصّية مناسبة 

 خال  [+االّتساق واالنسجام]سليم مترابط األجزاء والفقرات  منهجه مهارتنا في حسن بناء تحرير

 .الّتداخل والّتناقض والّثرثرةمن 

 قدرتنا على الّتعبير بلغة خالية من أخطاء الّرسم والّصرف والّنحو والّتركيب. 



 )العربّیة مادة           (  2012 جوان ةیسیئرلا ةرودلا          اآلداب شعبة :بكالوریا     

فإّن المعري، في رسالة  لئن بدت مصادر القّص والّتخییل مألوفة في قسم الّرحلة، :)2 (الموضوع
  .الغفران، قد أعاد تشكیلھا إلنشاء نّص قصصّي ممتع ینقد واقع اإلنسان والعصر

  حّلل ھذا القول وأبد رأیك فیھ باالعتماد على شواھد دقیقة مما درست        

  مجال األعداد+ تمشیات اإلصالح

 نقاط3(قدیمالّت ( 
 ا وظیفّیا كأن نعتبر أّننورد مدخال نقدّیا أو حضارّیا أو ثقافّی: الّتمھید: 

 للخیال،  إلى اعتبار الشعر المجال األصیلة القدیمةائقة الجمالّی میل الّذتة تجاوزصوص األدبّیبعض الّن
  .دق ونقل الواقععبیر عن الّصثر أقرب إلى الّتوالّن

  .ذي یحیل علیھمرجع اّلص األدبي والتي تنشأ بین الّنلة اّلفاعل بین األدیب والواقع وطبیعة الّصالّتإّن ... أو

 بسط الموضوع : 

  ).تحویر جزئّي في معجمھ أو تركیبھ... (ئیسیةس مراكز اھتمامھ الّرا أو نقتبج الموضوع نّصوندر

 مراكز االھتمام: 
 مصادر الخیال والقص المعتمدة في قسم الرحلة -
 إعادة تشكیل العناصر الفنیة إلنشاء نص قصصي ممتع -
 ع اإلنسان والعصرتوظیف ذلك التشكیل لنقد واق -

 نقاط10: (الجوھر( 

 في إبداء الرأين ، وقسم ثان یتضّمتحلیل األطروحةیتكّون جوھر الموضوع من قسمین، قسم أول ھو 
  .القولة

 الّتحلیل: 
 خییل المعتمدة في رسالة الغفران والّتمصادر القّص :العنصر األول 
 خبارأدباء مثل قول ابن القارح  وأشعراءشعار ة من أ مألوفة كالمصادر األدبّیمصادر القّص

ة من شروح غوّی، والّل)ى غادرتك أكال للجمر مازالت صفتك للخمر حّت: ( ثا إلى األخطلمتحّد
خذ ثمرة من ھذا ( ةة والخرافّیة، والمصادر األسطورّیة وعروضّیة وصرفّیواستطرادات نحوّی

ینیة قرآنا وحدیثا، والمصادر لّد، والمصادر ا)جر یعرف بشجر الحور ھذا الّشّنمر فاكسرھا فإالّث
، فقد جمع منھا المعروف بالمرزباني قطعة شعار الجّنأخبرني عن أ( ، وواقع األدب اریخیةالّت

  ) ....صالحة 

اھر خییلي الّظص السردي الّتوراء الّنو . حلة مزیجا من نصوص شتّىع المصادر جعل من قسم الّرتنّو
  .دة لھتثوي نصوص أصول موّل

  

 ات والوظائفجلّیالّت. خییل والّتإعادة تشكیل مصادر القّص: ثانيالعنصر ال: 



 الّتجلّیات: 

عیم، بعد برھة، طال بي ة، الجحیم، الّنفي أقصى الجّن( ضبط اإلطار مكانا وزمانا لفضاء الغیب  :األطر
  ....)المقام

ا المكان فال وجود أّمول إلى زمن غیبي مطلق،  لیتحّوف في األطر، كّف الزمان عن امتداده الخطّيصّرالّت
 شجرة منھ كّل( ضخیم الّتو. لھ إال بمقدار ما یتناھى لنا من مسار ابن القارح في رحلتھ إلى الجنان والجحیم

  )خلق من یاقوت ودّر(  ركیب المزج والّتو ،) غاط تأخذ ما بین المشرق والمغرب بظّل

ابن القارح من القرن الخامس ( متباعدة ةات من حقب تاریخّیعقد لقاءات طریفة بین شخصّی :الّشخصیات
  ) حیوان- ، إنسان  جّن–إنس ( ومن أنواع مختلفة ) واألعشى جاھلي

  من قبیل غفرانا بما یالئم مقاصد الكتابة في حكایة الغفرانخصیات بإعادة خلقھا سردّیف في الّشصّرالّت
 إكساب الكائنات صفات خارقة و. "نحناء ظھره قواما موصوفاصار عشاه حورا معروفا وا" إذ األعشى ، 

  )...خیل تطیر ( فھذه 

صخر وقد اشتعل رأسھ نارا في (عر واألسطورة اشتقاق األحداث والوقائع من القرآن والّش :األحداث
 وبناء سیاقات وحوارات جدیدة غیر مألوفة بتقنیة ،)ھ علم في رأسھ ناركأّن: إشارة إلى قول الخنساء

عریة  الّشقصائدا من آي القرآن ومن الردي مشتّقل الّس فیكون المتخّی،ةفي لغة سردّیحویل وإعادة االنتاج الّت
 یستمعون لیك نفرا من الجّنرفنا إإذ ص" انطالقا من اآلیة .  المؤمنینالحدیث عن الجّن(من األساطیر و

  " )القرآن 

 لیشكوظائف إعادة الّت: 

 اإلمتاع: فنیا

  )عر، القرآن، الخرافة، الحدیث ثر، الّشالّن(ة طریفة دبّیالجمع بین نصوص مختلفة لتولید متعة أ

ابغة القبلي وتباھیھ ب الّنتعّص( تولید قصص جدیدة بفضل خلق سیاقات انطالقا من مألوف القصص و
  ...) في الواقع ة جلده في الواقع بسبب استجابتھ لنداء قبلّيالقا من قّصنطبقبیلتھ ا

   إلى جواريمر وانقالب اإلوّز الحور من الّثابتداع صور طریفة خارقة مثل إخراجو

   )...ھل لك یا أبا الحسن( مرات  إنطاق الحیوان والّثوإیراد العجیب من قبیل

 الّنقد: داللیا

ھذا رجل سأل فیھ فالن وفالن وسمت جماعة من األئمة ( فاعة ائدة للوساطة والّشورات الّسّصنقد الّت
  )اھرین الّط

  )ال إلھ إال اهللا لقد كنت سوداء فصرت أنصع من الكافور ( عویض تقد الّتائد لمعنقد المفھوم الّس

  )وقد صار من ورائھا ردف یضاھي كثبان عالج ( ة ائد للقدرة اإللھّینقد المعري للمفھوم الّس

ن ویخطر لھ غناء القیا( ھو رب والّلبن والعسل ومجالس الّطأنھار الخمر والّل: ةة للجّنورات المادّیّصنقد الّت
  )الم بالفسطاط في مدینة الّس



   بیت حقیر–قصران منیفان : فاوت االجتماعي في عصرهنقد الّت

  اسة في الجحیمحشر الملوك والّس: نقد الواقع السیاسي في عصره

 تعبیر عن منزلة ةقصى الجّنال الحطیئة في أح(  وواقع األدب واألدیب ، في عصرهوق األدبي العاّمنقد الّذ
   )األدیب الصادق

 التقویم: 

العصر بل تجاوز ذلك و المعري على نقد واقع اإلنسان رلم یقتص... قولناأي في القول، من قبیلإبداء الّر
 :إلى

 )ذة ل العالئي في الحیاة والموت، الموقف من الّلأّمالّت: ( ةة خاّصعبیر عن شواغل  فردّیالّت-

 )عرحل في الّشة الّنعر، قضّیمفھوم الّش( ة  قدّیتعبیره عن بعض مواقفھ الّن-

ھا ة، فقد أوردھا بأمانة وخّصف أبي العالء في ما اعتمد من مصادر خصوصا منھا األدبّیحدود متصّر-
 باستطرادات كثیرة

ا ك ال نظام لھ بسبب كثرة االستطرادات مّم مفّك قصصّيحلة نّص الّرذي یرى أّنقاد اّلموقف بعض الّن-
 . والمطالعةة القراءةیضعف لّذ

 لیفالّتأ: 

خییل في عالقتھا بشواغل العصر تعبیر من الكاتب عن موقف قلق من العصر وأھلھ  والّتمصادر القّص-
 وتحریك لسواكنھ

 ...ص العالئي من عجائبیةاس رغم ما یحفل بھ الّنة وحضور عالم الّنواغل الواقعّیسطوة الّش-

 نقطتان2(:الخاتمة( 

خییل وطرافة االختیارات  والّتمات القّصتناغم مقّوإلشارة إلى  باةة والكلّیجمع النتائج الجزئّی-: اإلجمال
 ...عبیر عن مواقفھ إزاء العصرة مع جرأة المعري في الّتالفنّی

 الخیال قناع فني للتعبیر عن مواقف المعري من الناس والعصر بالقول إّن إبداء موقف: الموقف

لخیال وجرأة الموقف لھ صدى في باقي آثار حلة وترصیعھا با في قسم الّرالبحث الجمالّي :فتح األفق
  ...رد قدیمار أشكال الّسالتساؤل عن منزلة رسالة الغفران في سیاق تطّوأو ... ثریةعریة والّناألدیب الّش

الّلغة المؤدّیة للغرض الخالیة من أخطاء اإلمالء واالشتقاق ( نقاط  لالقتدارات الّلغوّیة 5تسند : مالحظة
  ...).والّتركیب واإلعراب



 

 

 (مادة العربّية)                          2102الدورة الرئيسية جوان   وريا شعبة اآلداب             بكال

 :الّنص

من كلّ  إّن الحّق لم يصبه الّناس في كلّ وجوهه، و ال أخطؤوه: " قال أفالطن: سمعت أبا سليمان يقول

 ".وجوهه، بل أصاب من كلّ إنسان جهة

ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل، فأخذ كلّ واحد منهم جارحة منه، فجّسها بيده ومّثلّها في : قال

إّن خلقة الفيل طويلة مدّورة، شبيهة بأصل الّشجرة : "فأخبر الّذي مّس الّرجل. نفسه، ثّم انكفؤوا

وأخبر الّذي مّس ..." إّن خلقته شبيهة بالهضبة والّرابية المرتفعة:" هروأخبر الّذي مّس الظّ ". والّنخلة

فكلّ واحد منهم قد عّبر عّما أدرك، وكلّ يكّذب صاحبه، ". إّنه منبسط، رقيق، يطويه وينشره:" أذنيه

فانظر إلى الّصدق كيف جمعهم، . ويدّعي عليه الخطأ  والغلط  والجهل  في ما يصفه من خلق الفيل

 .إلى الخطإ كيف دخل عليهم  حّتى فّرقهموانظر 

هذا مثل يشتمل على نكت حسنة مفهومة، ال خفاء بها عند من سمعها : " وكان يقول أعني أبا سليمان

ولهذا، ال تجد عاقال في مذهب يقول شيئا، إالّ وهناك ما قد اقتضاه  ذلك :" قال." بتحصيل، وتدّبر ببيان

ولكّن البارع المتّسع المحّصل له . المالئم  لطبعه، والموافق لهواهبحسب نظره،  والّسابق إلى قلبه، و

 ".المزّية في الّسبق

 أبــوحّيــــان الّتـــوحيــــدي                               

 المقابسات، المقابسة الّرابعة والّستون، تحقيق محّمد حسين توفيق                                 

 .220 -221، ص ص 0191، 2دار اآلداب بيروت، ط                                         

 :اإلعالم والمعجم

 (.هـ 310)أبو سليمان المنطقّي، يعّد من أبرز علماء المنطق في عصره، : أبو سليمان-

 .، تلميذ سقراط ومعلّم أرسطو(ق م 374-724. )أحد أبرز فالسفة اليونان: أفالطن-

 العضو: الجارحة-

 .الّنكتة هي الفكرة الجدّية الّدقيقة المضحكة-

 :حلّل الّنص تحليال مسترسال مستعينا بما يلي

 .بّين ذلك مبرزا وسائل االستدالل: في الّنص أطروحة واستدالل -

في الّنص موقف من الحّق وسبل تحصيله، استجل الحجج المستخدمة في إبراز ذلك مبديا  -

 .رأيك

 .العقلّية عند الّتوحيدي في الّنصأبرز تجلّيات الّنزعة  -



 

 

 (الموضوع الّثالث)مقاييس اإلصالح                                         

 تمشّيات اإلصالح مراكز االهتمام، ومجال األعداد المراحل

مرحلة 
 3: الّتقديم
 نقاط

 :الّتمهيد
 
 
 
 
 

 :يمكن أن نمّهد ب
الفكرّية انشغال الّتوحيدي في كتاباته بالمسائل  -

 .المجّردة والخوض في دقائقها
 أو
كتابات الّتوحيدي صدى لما بلغته الّثقافة  -

العربّية اإلسالمّية في عصره من نضج في 
 1 1.0 1 معالجة القضايا الفكرّية والمعرفّية

 :الّتقديم الماّدي
 

فالّنص هو : نشير إلى المصدر وكاتبه وموضوع الّنص
والّستون وفيها يبحث الّتوحيدي في المقابسة الّرابعة 

 1 1.0 1 .أسباب االختالف في إدراك الحقيقة
 :الّتخلّص

 
 
 

ثّم نسوق أسئلة أو جمال تقريرّية نعلن من خاللها عن 
 :خّطة الّتحليل ومحاوره

 .قيمة األطروحة -
 .االستدالل على أسباب االختالف -
 1 1.0 1 .مآل االستدالل وقيمته -

 مرحلة
: الجوهر

 (.نقاط 11)

 (.نقطة واحدة 1: )الّتفكيك

 
 
 
 
 
 

نورد في مستهّل الجوهر أقسام النص إذ يمكن تقسيم 
 :المقابسة حسب معيار البنية الحجاجّية إلى مقطعين

"(: كّل إنسان جهة..."بداية الّنص: )األطروحة-
 :اختالف الّناس في سبل تحصيل الحقّ 

الّتي يمكن تفريعها إلى قسمين  الّسيرورة الحجاجّية-
 المثل والّتعليق: فرعّيين

-أطروحة)علما وأّن تقسيم المقابسة تقسيما ثالثّيا 
 1 1.0 1 (.استنتاج-سيرورة

 .األطروحة :1المقطع   (.نقاط 6:)الّتحليل

(/ أفالطون)منقولة عن فيلسوف إيريقّي : مصدرها

 (عن أبي سليمان المنطقيّ  أبوحّيان)الّناقل 

اإلقرار باالختالف في مقدار إدراك الحّق : مدارها

: نوعه/ لدى كّل فرد ال في مبدإ الوصول إلى الحّق 
نصيب الّناس : المقولة. معرفّي، الّتفكير حول المعرفة

من الحّق، وتنسيب نصيب كّل واحد منه، ال يمتلك 
 .هاالفرد الواحد الحقيقة كاملة، بل له جزء من

( إنّ )اإليجاز والّتقرير المؤّكد : أدوات الّتعبير عنها
لم يصبه الّناس في )واالزدواج تركيبّيا ( بل)واإلضراب

واإلطالق ( كّل وجوهه، وال أخطاؤه، في كّل وجوهه
 (.الّناس/ الحّق )

في اإلطالق والّتنسيب واإليجاز، تسويغ للّسيرورة 
 :وتبرير لضرب المثل

 1المقطع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1.0 1 1.0 2 



 

 .لة ووظيفة بنائّية في الّنصلألطروحة شكال ودال

 2المقطع 
 

 نقاط 4       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .االستدالل:  2المقطع
 :المثل والّتعليق 

 :تقوم الحكاية المثلّية مقام حّجة المماثلة
االنتقال من الّتجريد )ورود المثل على لسان أفالطون -

 (إلى الّتجسيد

اإلطالق في الّزمان )البنية الّسردّية ومقّوماتها  :شكال-

تماهيا مع خصائص ...( عميان-فيل)والمكان والفواعل 
 (.الحكاية المثلّية

اعتماد إحاالت رمزّية مباشرة واضحة : داللة ورمزا-

 رمز زوايا الّنظر: الجوارح/ رمز الحّق كامال: الفيل)
أقوال كّل / رمز الّساعين إلى الحقّ : العميان/ إلى الحقّ 

 (.وجوه جزئّية للحقّ : واحد من العميان
 .الحّق واحد ووجوه تحصيله مختلفة     

مراعاة )الجانب الّتعليمي : وظيفة المثل: وظيفة-

اختالف مراتب المتقّبلين في الفهم بتجسيد المجّرد 
الخروج ( / بالقصّ  الّتأثير)اإلمتاع (/ وتفصيل المجمل

تفسير ذلك بخطورة . من مدارها الّنخبويّ  بالمعرفة
الّسعي إلى توسيع دائرة المتقّبلين للقبول بمبدإ : الّرهان

االختالف وتسويغ االختالف بين الّناس في تحصيل 
 .الحقّ 

 تعليق الفيلسوف: 
المعجم " / فكلّ "الفاء الّتفسيرّية : عود إلى الّتنظير-
ظاهره "( الخطأ/ الّصدق -فّرقهم/ جمعهم"الّطباق )

الّتعبير عن موقف من اختالف : أخالقّي وداللته معرفّية
الّناس في تحصيل وجوه من الحّق لتبرير االختالف 

 .بينهم باختالف زوايا الّسعي إليه

الّتوضيح والّتفسير وتوجيه ) وظيفة تعليمّية: وظيفته-

المتقّبل بإشراكه في إقناع : وظيفة حجاجّية(/ الفهم
 ".وانظر/ فانظر"استخالص الّنتائج وتبّني الموقف 

 .يقوم الّتعليق مقام العبرة في الحكاية المثلّية     

 :موقف أبي سليمان من الخبر 

 :الموقف من الخبر: مضمونه-

 ":نكت حسنة مفهومة"االستحسان والمسايرة 

الم بتحديد الّشروط الواجب توّفرها في الع: الّتجاوز

الّتمييز بين مستويين في )للّتقليص من دائرة االختالف 
مستوى أّول يكون فيه العاقل : إدراك الحّق لدى العقالء
( الهوى/ الّطبع/ القلب/ الّنظر)محكوما بنوازع ذاتّية 

هي مداخل لالختالف، وثان يخضع لضوابط ذهنّية 
/ البراعة)وخصال معرفّية تقلّص من االختالف 

 (الّتدّبر/ الّسبق/ لّتحصيلا/ االّتساع



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يؤّكد  مسايرة فتعديل: موقف أبي سليمان

أهمّية براعة العاقل وشمول معرفته واّتساعها 
للّتقليص من دائرة ( الّتدّبر)وربطها بالعمل 

 .االختالف

 –" إالّ ...ال"الحصر  –" لهذا"االستنتاج : بناؤه-

ى الّتدّرج من مسايرة األطروحة إل" / لكنّ "االستدراك 
 ...(.لكّن البارع المتّسع)تجاوزها 

عقلّية بتقليب المسألة على وجوهها المختلفة، : وظيفته-

وباالنتقال من البحث في أسباب االختالف في إدراك 
الحّق إلى تأسيس الّشروط المعرفّية حّتى تتقلّص دائرة 

 .االختالف في إدراك الحقّ 
عالقة الفكر العربّي اإلسالمّي بالفكر اليونانّي تتجاوز   

 مجّرد الّنقل إلى الّتعديل واإلضافة

نقطتان للقسم  2

 1الفرعي 
نقطتان 2

للقسم الفرعي 

2 

 (.نقطتان2: )الّتقويم

 
 
 
 
 
 
 

 : يمكن أن نشير إلى
فكر الّتوحيدي بالّسياق المعرفّي  ارتباط -

لعصره، فهو يقّر بوجود الحّق وإن اختلف 
 .الّناس في سبيله

أّن المقابسة تعكس درجة متطّورة من الّنضج  -
الفكرّي للّثقافة العربّية اإلسالمّية الّتي تجاوزت 
فعل المعرفة إلى الّتفكير حول المعرفة، إالّ أّن 

حات هذا الجهد لم يصطنع له بعد مصطل
 2 1.0 1 1.0 1 .مناسبة وبقي في دائرة األفق المعرفّي لعصره

 :يمكن أن نعتبر أّن الّنص (نقطة واحدة1: )الّتأليف
 -الّتجريد/ الّتجسيد: بني على ثنائّيتين -

 .المجاوزة/المسايرة
/ األطروحة)تبرز فيه الّنزعة العقلّية بنية  -

 اإلقرار بمبدإ)وداللة ( الّتعليق/ السيرورة
الّشروط المعرفّية / االختالف في تحصيل الحقّ 

 (.إلدراك الحقّ 

1 1.0 1 

مرحلة 
 2)الخاتمة 
 (نقطتان

تعّدد األصوات : الّنص نموذج لبنية المقابسة :اإلجمال
 1 1.0 1 .، الحوارّية والّتثاقف(األديب/ المنطقيّ / الفيلسوف)

الّنص على طرافته يبقى محكوما بشروط عصره  : الموقف
المعرفّية والحضارّية، يقّر بمبدإ االختالف في تحصيل 
المعرفة دون أن يدرك مفهوم الّنسبّية بمعناها اإلبستمّي 

 .الحديث

1 1.0 

الّنص منزلته من تاريخّية الّنثر العربّي القديم  ننّزل :فتح آفاق
وبلويه ( اإلشارة إلى الحكاية المثلّية لدى ابن المقفّع)

 .درجة الّنضج في عصر الّتوحيدي
1 1.0 

 

 

 


