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صعوبات المنهجيّة :شعبة اآلداب /في منهجيّة المقال
تذليل ال ّ

 -0فهم الموضوع معطى ومطلوبا:
لنص الموضوع تر ّكز على تركيبته اللّغوية فوراء ال ّتركيب يختفي المنهج
 قراءة متأن ّيةّ
وكلماته المفاتيح الحاضنة لعناوين أقسامه.
 ضبط العناصر األساس ّية للمطلوب. انتقاء األفكار الجزئ ّية المساعدة على تفكيك الوحدات الكبرى وتحليلها. قراءة الموضوع استنادا إلى معطيات نقد ّية ومراجع ّثقاف ّية (حركة أدب ّية ،نمط الكتابةجمالي)....
ثقافي أو
تاريخي أو
وجنس الخطاب ،زمن الكتابة ،حدث
ّ
ّ
ّ
 تدقيق اإلشكال ّية العا ّمة وتجويد صياغتها (تحديد األسئلة المستخلصة من الموضوع) ضبط حدود الموضوع وتحديد إشكال ّيته ورسم رهاناته.جدلي (ناقش ،ما رأيك ،ف ّند
توسع ،برهن )...أو
تحليلي (حلّل،
تعرف نوع الموضوع:
ّ
ّ
ّ
ّ
ادحض )...أو محمول في سؤال (هل)...
 تذ ّكر الدّ واعم أو ال ّشواهد المساعدة على فهم المطلوب.

 -2تصميم الموضوع وال ّتخطيط له:
 بناء هيكل إطاري يستجيب لطبيعة المقال في بنيته ال ّثالث ّية :المقدّمة وأجزاؤها ث ّم الجوهروأقسامه(تحليل ،تقويم  ،تأليف) فالخاتمة وعناصرها ث ّم مأل قسم ال ّتحليل من الجوهر
مقارني)...
جدلي،
حسب المطلوب (تحليلي،
ّ
ّ
 إنتاج خطاطة الحجاج المساعدة على ال ّتحرير مباشرة على الورقة االمتحان ّية:توسع في عناصر المطلوب بحجج وأمثلة  ،تأليف
تحليلي:
 تصميم
ّ
ّ
جدلي :مسايرة المعطى ،دحض المعطى دحضا كل ّيا أو جزئ ّيا ،تقويم
 تصميم
ّ
فتأليف يتو ّفران على االنسجام وعدم ال ّتناقض...
 االستدالل على ال ّتحليل بالحجج ال ّنص ّيةالمالئمة.توسع ،حلّل،
 ترتيب األفكار الفن ّية والمضمون ّيةا ترتيبا وظيف ّيا يستجيب لطبيعة المطلوب:ّ
أي مدى...
برهن ،حلّل وأبد رأيك ،إللى ّ
الربط بين أقسام الموضوع ،وبين األفكار
 استدعاء أدوات ال ّتخلّص المناسبة إلحكام ّالفرع ّية ،وبين األفكار وال ّ
شواهد...
 -3كتابة المقالة (اإلنشاء):

 كتابة



المقدّمة:
االلتزام بعناصرها المت ّفق عليها ( مدخل -بسط المعطى -صوغ اإلشكال ّية)
الحرص على المالءمة( بين محتوى ال ّتمهيد وموضوع المقال المطروح..
الرأي ال ّنقدي المناسب للمموضوع واستبعاد األحكام المطلقة واآلراء
اختيار ّ
المسقطة( انظر المقدّ مات المقترحة واكتب على منوالها)

 كتابة جوهر المقال: الجوهر هو العمود الفقري للمقال وتتبدّل هندسة الجوهر حسب طبيعة المطلوب ويظهر ذلك
في ال ّ
المعرفي المطلوب
والرصيد
ّ
شكل وفي حجم األفكار المرصودة ّ
صحة القول :ال ّتحليل وقد يكون
(...المواضيع المحمولة في سؤال :هل؟ والمواضيع التي تبحث في
ّ
مسايرة أو دحضا  /ال ّتقويم ويأتي استدراكا على المسايرة أو الدّ حض/التـّأليف ويكون توليدا ...ويمكنك
المتصل بكل ّ سؤال)...
تتمعن في طبيعة المواضيع المقترحة لتتب ّين طبيعة ال ّتحري
أن
ّ
ّ









متدرجا قائما على تنظيم فقرات تتض ّمن أفكارا وحججا وأمثلة
يبنى جوهر ال ّتحرير بناء منطق ّيا
ّ
وشواهد
الربط والوصل بين الجمل :و /ف /ث ّم /أضف إلى ذلك /وبناء عليه /أ ّما ...وأ ّما/
تنويع طرق ّ
بال ّنسبة إلى /كما /وأ ّما /كما /ذلك أنّ  /إ ّنما /أرى أنّ  /معنى ذلك /نظرا إلى أنّ  /بيد أنّ  /إالّ أنّ /
لكن /وعلى هذا األساس /واعتبارا لما سبق /نخلص إذن /زد على ذلك /ويظهر ذلك في قوله
ّ
الربط المناسبة.
تخ ّير فقرة من المواضيع المقترحة واربط بين أجزائها
موظفا وسائل ّ
تدرج ال ّ
شواهد صراحة في ال ّتحرير بواسطة ال ّتنقيط )"........":( :أو باستخدام عبارات من
تركيبي يتح ّقق باإلضافة أو بالبدل ...فنقول مثال والدّليل
نمو
ّ
قبيل( ...مثل /ك )...أو بواسطة ّ
صرح أو أورد /ومن الحجج
على ذلك /ويتجلّى ذلك في قوله /وآية ذلك /وفي هذا المقام
ّ
قوله...
نتج ّنب إيراد ال ّ
المطولة ح ّتى ال ينتهي أطول من الفكرة الّتي يدعمها
شواهد
ّ
ال نهمل مرحلتي ال ّتقويم وال ّتأليف في الجوهر فنبرزهما حجما وشكال (فقرة منفصلة بذاتها)
لمكونات اال ّتساق وال ّ
شمول ّية في تصميم المقال.
ومعلومة ألنّ في إهمالهما إهماال
ّ

 كتابة الخاتمة: الحرص على تجميع ال ّنتائج الكل ّية والجزئ ّية تجميعا تأليف ّيا ال تحليل ّيا (انظر ال ّنماذج المقترحة
في مستوى اإلجمال)
 المبادرة إلى اإلجابة عن اإلشكال ّية المطروحة إجابة شخص ّية مستقلّة في الجزء المتعلّق
موضوعي وبدليل يدل ّ على رصيد ّ
االطالع.
مبررا بشكل
ّ
الرأي ّ
بالموقف ويجدر أن يكون ّ
 إثارة إشكال ّية جديدة تفتح على آفاق جديدة للكتابة سواء في ّ
مؤلّفات الكاتب أو في نمط الكتابة
وجنسها وقضاياها.

مـساعدة تـعليميّـة في ال ّتحليل األدبــيّ :

ال ّتحليل األدبيّ تفسير لنصّ بطريقة ّ
منظمة ومهيكلة ،وإنجاز ذلك يتطلّب تم ّشيين:
 -1تمشيّا تحليليّا :تفسير ال ّنصّ بأدوات تحليل مناسبة
 -2تمشيّا تأليفيّا :ضبط محاور ال ّتفكير الكبرى بتفكيك وفق معايير مالئمة
ومن ثمّة يكون ال ّتحرير تأليفا بين أجزاء ال ّتحليل وتنظيما لها
ومن الضّروريّ في تحليل ال ّنصوص دراسة ال ّنصّ في عالقته باألثر :هل هو من مق ّدمة األثر؟ هل
ال ّشخصيّات مق ّدمة؟ هل يتوفّر الخطاب على معطيات تتصّل بمقاصد الكتابة؟
ويفترض أن ندرس عالقة ال ّنصّ بمنشئه (ما منزلة الكاتب م ّم يكتب؟) وبعصره عبر ال ّتساؤل عن
العناصر الخاصّة بجماليّة عصر الكاتب (هل ال ّنصّ محتمل الوقوع ؟)وال ّدالالت ال ّنفسيّة واالجتماعيّة
ّ
والثقافيّة المنضوية في نسيجه الف ّنيّ على معنى دراسة األثر في ذاته(:دراسة ال ّنصّ في ذاته بال ّتساؤل
عن :مكانة ال ّشخصيّة أو ال ّشخص ّيات فيه؟ المواضيع المطروقة؟ نبرة الخطاب ،تلوينات األسلوب ؟.)...
بنية ال ّتحليل:
لل ّتحليل قواعد تح ّدد تقديمه شكال وتحريره أسلوبا:
أ) شكال :يبدأ ال ّتحليل بفقرة موجزة وظيفيّة تق ّدم سياق كتابة األثر والقضايا الكبرى الّتي طرحها
لل ّتفسير والتذأويل.
 يترك سطر أي فراغ بعد االنتهاء من أجزاء ال ّتقديم إعالنا عن بداية الجوهر
 هذا الفراغ يكرّ ر بين أجزاء الجوهر لل ّداللة على الفقرات الكبرى /األقسام الّتي يتألّف منها
ال ّتحليل
 وال ننس أن نفصل بين الخاتمة والجوهر بسطر.
ب) أسلوبا:نحرّ ر وفق اآلتي من الضّوابط
 في المق ّدمة:
 تقديم ال ّنصّ وتأطيره (ضبط المقتطف في األثر وذكر طبيعة ال ّنص ومحتواه)
 يجب وصل تقديم ال ّنصّ باإلشكاليّة العامّة المدروسة في ال ّتحليل
 واألمثل هو تج ّنب أبتداء المق ّدمة بعبارات من قبيل "هذا ال ّنصّ "...أو "هذا المقتطف"

 تج ّنب الصّيغ السّطحيّة من قبيل "سننظرفي  ",,,أو "سنتناول "...الخ
 جوهر ال ّتحليل :يجري ال ّتحليل في مختلف أجزائه في نظام يطلب التزامه .وتم ّكن وسائل الرّ بط
من ضمان ا ّتساق تلك األجزاء .ويذهب الكثير إلى جعل جوه ال ّتحليل من ثالثة أجزاء يتفرّ ع ك ّل
جزء منها إلى ثالثة أجزاء صغرى.
 ال ّتعمّق في تحليل ال ّنص :المطلوب تج ّنب االكتفاء بمالحظات أسلوبيّة بطريقة مف ّككة يير
وظيفيّة .وفي ش ّتى ال ّنصوص السّردي منها والحجاجيّ تتضمّن مشاريع كتابة مدارها أثر أو
إقناع يريد أن يحمل الكاتب قرّ اءه على ّ
تلق مخصوص في نهاية ال ّنصّ  .ومن عالمات ال ّتحليل
إبراز أطروحات وحجج ،ألنّ ال ّتحليل األدبيّ هو أيضا حجا أي مشاركة اآلخرين في تأويالت
ال ّنص.
 ممّا يجب تج ّنبه أن نبني تحليال وفق رؤية تقابليّة :المضمون/ال ّشكل أو احتذاء مسار ال ّنص:
سرد الحكاية ويياب ال ّتفكير اإلشكاليّ وعدم تحليل ال ّشواهد واألقوال المستد ّل بها من
ال ّنصّ .
 الخاتمة :رصد أه ّم األفكار المولّدة من ال ّتحليل وتقديمها في فقرة ّ
ملخصة .وهذه االستنتاجات
تسمح باالنفتاح على آثار أو نصوص أخرى وعلى الرّ بط بين ال ّنصّ ومختلف الفنون واألجناس
ذات الصّلة سواء في نفس ّ
الزمن أو في أزمان أخرى والمطلوب هو إيجاد الرّ ابط الحقيقيّ
واألصيل بين هذا االمتداد وال ّنصّ المدروس,

(العربيّة)

بكالوريا :شعبة اآلداب

ال ّدورة الرّ ئيسيّة 2112

مقاييس اإلصالح
األول:
الموضوع ّ
تنشأ المأساة في مسرحيّة "شهرزاد" من سعي شهريار إلى تجاوز المحدود ،وعجزه عن إدراك المطلق.
حلّل هذا القول مبرزا الوسائل الفنيّة الّتي اعتمدها توفيق الحكيم لل ّتعبير عن ذلك.
تمشيّات اإلصالح وال ّتحرير

المراحل مراكز االهتمام ومجال
األعداد
مرحلة
ال ّتقديم
ال ّتمهيد:
(3
نقاط)

1

1.0

1

بسط الموضوع
1

مرحلة
الجوهر
(11
نقاط)

يمكن أن نمهّد ب:
ّ
 تشغل أبطال الحكيم في مسرحه الذهنيّ دائما قضيّة
ال ّتحرّ ر من كا ّفة أشكال الحتميّات.
 سعى الحكيم في مسرحه ّ
الذهنيّ إلى تأسيس تراجيديا
عربيّة جوهرها صراع اإلنسان ض ّد مختلف أشكال
الحتميّات
... 
ندرجه نصّا كما هو أو نقتبس منه ونحوّ ر...

1

محاور االهتمام
1
1.0
1
ّ
التحليل
( 10نقاط)

 مسعى البطل لتجاوز الحدود.
 مآل البحث عن المطلق.
ّ
الموظقة.
 الوسائل الفنيّة
السعي إلى تجاوز المحدود:

ّ
 /1طبيعة الحدود الّتي سعى البطل إلى مقارعتها:


العنصر  1األوّ ل :مسعى
البطل لتجاوز الحدود.




ح ّد الجسد والغريزة :حياة الحيوان يوم كانت تقدّم له كلّ ليلة
يتجسد في العيد.
عذراء يفتك بها ،وذلك في ماضيه البعيد الّذي
ّ
فأحب
ح ّد القلب والعاطفة :حياة القلب يوم عرف شهرزاد
ّ
حوارها ونسي القتل والفتك ،وذلك في ماضيه القريب الّذي
يتجسد في قمر.
ّ
ح ّد العقل :آلة عاجزة عن إدراك المطلق.
السجن الّذي يقوم رمزا لكا ّفة أنواع الحدود.
ح ّد المكانّ :


 /2من تجليّات الصّراع ض ّد الحدود:
-الجسد والغريزة بعدان ماد ّيان قاصران :وذلك بدفن شهريار لماضيه

ال ّ
سحر
ش
هواني وكفره بالجسد وتع ّلقه بأشكال أخرى إلدراك الكون (ال ّ
ّ
رمزي حاسم
قتل
وهو
ة
ي
المسرح
نهاية
في
العبد
عتق
"/
إنسان
"
الدنّ
ّ
ّ
المادي) .ومن
للجسد والغريزة فيه بما هما قيدان يش ّدانه إلى البعد
ّ
مظاهر انفصال البطل ال ّتا ّم عن الجسد إعراضه عن إغراء جسد شهرزاد
الغض ،وتلك الالّمباالة الّتي أظهرها عند اكتشاف خيانتها له مع العبد.
ّ
(تقول شهرزاد" :لقد حاولت أن أعيدك إلى األرض فلم تفلح

ال ّتجربة"/شهريار" :شبعت من األجساد" /تقول عنه شهرزاد" :قد استحال
اآلن إلى إنسان يريد الهرب من ك ّل هو مادّة وجسد").
القلب عاجز عن إدراك المطلق/معنى الحياة/المعرفة :ومن تجليّات ذلكإعراض شهريار عن عالم شهرزاد األنثويّ السّاحر ،وابتعاده عنها
بالرّحيل ،ونبرة اإلشفاق وال ّتعالي الّتي تسم عالقته بقمر(يقول شهريار
مخاطبا قمر" :أيّها المسكين .عينا امرأة .هذا ك ّل ما في الوجود عندك"/).
(شهريار :الحبّ  .كيف تلفظ هذه الكلمة؟ ال ريب أ ّنها كلمة أثريّة من بقايا
العصور األولى").
ّ
العقل :عجزه عن إدراك اليقين" .لن يهدأ عقلي حتى أعلم".المكان :سجن آسر :يتجاوز المكان في المسرحيّة بعده اإلطاريّ ليكونرمزا ّ
للطبيعة ولحدود المنزلة البشريّة في الكون .وقد نشأ ذلك بعد أن
فتحت حكايات شهرزاد بصيرة البطل على حدود المطلق .ومن مظاهر
ذلك :ضيقه بالمكان/ال ّتوق إلى المعرفة/إصابته بمرض الرّحيل .يقول
شهريار" :أوّ د أن أنسى هذا اللّحم...هذا الدّود وأنطلق إلى حيث الحدود".
 منهجيّا يمكن أن نجمع بين الح ّد وتجليّات مقارعته.

ّ
الموظفة:
 /3الوسائل الفنيّة
-الحوار :خصائصه ووظائفه :حجمه وتنظيمه ونوعه (مقتضب

1

1
.
0

1

1.0

2

2
.
0

3

3.0

العنصرّ 2
الثاني :العجز عن
إدراك المطلق.

4

مع العبد ،يير متكافىء مع قمر ،سجاليّ مع شهرزاد) /لغته (يلبة اإلنشاء
استفهاما وتعجّبا على خطاب شهريارمع باقي ال ّ
شخصيّات) /نبرته (ساخر
من الجسد ،مشفق على قمر رمز القلب ،مفعم بالحماس واإلصرار على
تجاوز الحدود) /.وظائفه (تعبير عن االختالف في المواقف ،الكشف عن
إصرار البطل على مواقفه وضيقه بك ّل الحدود).
الركح ّية :خصائصها ووظائفها :قصيرة (ساخرا في قلق) ،ال
اإلشارات ّّ
تعطل البناء الدّراميّ (هي أساس صفات تعبّر عن أحوال البطل[ساخرا ،في
ّ
قلق /]...وظائفها (إسناد الحوار /التعبير عن الضّيق والقلق إزاء الحدود/
تأكيد صدق البطل في مقارعته الحدود).
البناء ال ّتراجيدي :المقدّمة االحتفاليّة(بداية السّعي بتحديد أطراف
الصّراع وضبط ّ
الطور :اللّجوء إلى السّحر طلبا للمعرفة وتحرّ را من أسر
حكاية شهرزاد) /تنامي الفعل الدّرامي وتكثيف الصّراع من خالل مراحل
البناء ال ّتراجيدي :الصّراع ض ّد قيد الجسد والغريزة ،وض ّد قيد القلب
والعاطفة ،واإلصرار على الرّحيل لل ّتح ّرر من أسر المكان.

 العجز عن إدراك المطلق:
الصراع :الفشل
 /1مآل ّ
تجليّات المنحى المأسويّ في المسرحيّة :مالمح الفشل:
 ّتخطي الغريزة :رمزيّة عتق العبد .شهريار":أ تعرف كيف يقتل
العبد؟ /العبد :كيف؟/شهريار :بعتقه".
ّ
موت قمر رمز القلب".لم يعد قمر يستم ّد الحياة من الشمس"انتحار قمر.
قصور العقل المحض عن إدراك الحقيقة المطلقة :من ذلكعجزه عن إدراك حقيقة شهرزاد " ما أنت إال ّ عقل عظيم".
العود إلى القصر /دائريّة السّعي وعبثيّة محاولة االنعتاق منإسار المكان" .ها أنذا في القصر من جديد ...إالم انتهيت؟ ...إلى
مكان البداية كثور ّ
الطاحون على عينيه يطاء يدور ث ّم يدور،
ويحسب أ ّنه يقطع األرض سيرا إلى األمام في طريق مستقيم".
المأسوي:
 /2أبعاد هذا المصير
ّ

المأساة مردّها إلى اختالل ال ّتوازن بين أبعاد اإلنسان المختلفة جسدا وعقالوقلبا في ذات شهريار (مفهوم ال ّتعادليّة عند الحكيم) وعجز البطل عن
استكناه س ّر شهرزاد.
 تأكيد المصير الفاجع يعكس تصوّ ر الحكيم لطبيعة المنزلة اإلنسانيّةوحدودها" .اإلنسان عندي ليس إله هذا العالم وهو ليس وحده في الوجود
وليس ح ّرا .لك ّنه يعيش ويريد ويكافح داخل إطار اإلرادة اإللهيّة"( .فنّ
األدب).
 /3وسائله الفن ّية:
الحوار :خصائصه ووظائفه :حجمه (ميله إلى القصر واالقتضاب) /لغته
ّ
أشق حياتك /أنت رجل
(يلبة المعجم الدّراميّ الّذي يشي بالمأساة " :ما
هالك /شعرة بيضاء /نهاية دورة /أطاح رأسه عن جسده .)".../وظيفته
(تأكيد المصير الفاجع)
الركح ّية :خصائصها ووظائفها :نوعها (أحوال وأعمال":
اإلشارات ّصمت /في هدوء /في يير اكتراث /ينصرف في صمت") .وظيفتها
(ال ّتعبير عن االستسالم للمصير وموت ال ّريبة في الفعل).
البناء ال ّتراجيدي :ال ّنهاية الفاجعة بك ّل بك ّل دالالتها الحاسمة (إعالن الفشلبانتصار المكان والعجز عن إدراك المطلق (عود على بدء وعبثيّة السّعي:
في القصر من جديد) /انغالق دورة الصّراع بانسحاب البطل منه /الموت
[انتحار قمر]).

ّ 
كثف الحكيم مالمح ال ّتراجيديا في نهاية المسرحيّة تأكيدا
على تصوّ ره لعجز اإلنسان المتألّه.
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لغة سليمة مؤديّة للغرض بد ّقة
ّ
متعثرة أحيانا ولكن مؤديّة للعرض
لغة
ّ
لغة متعثرة كثيرا ومؤديّة للعرض بعسر
ّ
متعثرة كثيرا ويير مؤديّة للعرض
لغة

4

مسرحيّة شهرزاد تعبير عن سعي وعن مآل لذلك السّعي.
ّ
بقاء نتائج السّعي رهينة تصوّ رات األديب الفكريّة والفلسفيّة (التعادليّة).
توظيف األدوات الفنيّة لخدمة مفهوم المأساة مسارا ومآال.
تضافر االختيارات الفنيّة وال ّرؤى الفكريّة للحكيم لل ّتعبير عن رحلة بحث
مضنية آلت بالبطل إلى المأساة.
من قبيل :نشأة المأساة لم تكن جهاد ال ّ
شخوص بقدر ما كانت ترجمة لرؤى
األديب الفكريّة وقناعاته حول الوجود...
من قبيل :إلى أيّ مدى و ّفق الحكيم في ال ّتأسيس لتراجيديا عربيّة تنهل من
روافد ش ّتى ،شرقيّة (ألف ليلة وليلة) ويربيّة (ال ّتراجيديا اإليريقيّة)؟
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مالحظات وتوجيهات
نسعى عموما أن يكون ال ّتحرير صدى لقدرتنا على الفهم وال ّتبليغ وال ّتعبير واإلقناع وذلك بإبراز:







قدرتنا على الفهم فهي المدخل األساسيّ إلسناد األعداد وتحديد المجال
قدرتنا على تحليل الموضوع واالستدالل علي أفكارنا ،وعلى تجاوز ال ّتحليل إلى ال ّتقويم.
سعينا إلى الحصول على العالمة الكاملة :بتقديم الفكرة ال ّتامّة الوظيفيّة المدعّمة بشواهد أو قرائن
نصيّة مناسبة ومبنيّة بناء منطقيّا داخل سيرورة ال ّتحليل وال ّتحرير.
مهارتنا في حسن بناء تحرير منهجه سليم مترابط األجزاء والفقرات [اال ّتساق واالنسجام] +خال
من ال ّتداخل وال ّتناقض ّ
والثرثرة.
قدرتنا على ال ّتعبير بلغة خالية من أخطاء الرّ سم والصّرف وال ّنحو وال ّتركيب.

اﻟﺪورة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺟﻮان 2012

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ :ﺷﻌﺒﺔ اﻵداب

)ﻣﺎدة اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ(

اﻟﻤﻮﺿﻮع ) :(2ﻟﺌﻦ ﺑﺪت ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﻌﺮي ،ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻐﻔﺮان ،ﻗﺪ أﻋﺎد ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﺺّ ﻗﺼﺼﻲّ ﻣﻤﺘﻊ ﯾﻨﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ.
ﺣﻠّﻞ ھﺬا اﻟﻘﻮل وأﺑﺪ رأﯾﻚ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﻮاھﺪ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻤﺎ درﺳﺖ
ﺗﻤﺸﯿﺎت اﻹﺻﻼح +ﻣﺠﺎل اﻷﻋﺪاد
 اﻟﺘّﻘﺪﯾﻢ) 3ﻧﻘﺎط(
 اﻟﺘّﻤﮭﯿﺪ :ﻧﻮرد ﻣﺪﺧﻼ ﻧﻘﺪﯾّﺎ أو ﺣﻀﺎرﯾّﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﯿّﺎ وﻇﯿﻔﯿّﺎ ﻛﺄن ﻧﻌﺘﺒﺮ أنّ:
ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﺼﻮص اﻷدﺑﯿّﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻣﯿﻞ اﻟﺬّاﺋﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺻﯿﻞ ﻟﻠﺨﯿﺎل،
واﻟﻨّﺜﺮ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺼّﺪق وﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ.
أو ...إنّ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻷدﯾﺐ واﻟﻮاﻗﻊ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼّﻠﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟّﺬي ﯾﺤﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ.
 ﺑﺴﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
وﻧﺪرج اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﺼّﺎ أو ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﺮاﻛﺰ اھﺘﻤﺎﻣﮫ اﻟﺮّﺋﯿﺴﯿﺔ) ...ﺗﺤﻮﯾﺮ ﺟﺰﺋﻲّ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﮫ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ(.
 ﻣﺮاﻛﺰ اﻻھﺘﻤﺎم:
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﯿﺎل واﻟﻘﺺ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﺺ ﻗﺼﺼﻲ ﻣﻤﺘﻊ ﺗﻮﻇﯿﻒ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﻨﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﻮھﺮ10) :ﻧﻘﺎط(
ﯾﺘﻜﻮّن ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺴﻤﯿﻦ ،ﻗﺴﻢ أول ھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ،وﻗﺴﻢ ﺛﺎن ﯾﺘﻀﻤّﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ
اﻟﻘﻮﻟﺔ.
 اﻟﺘّﺤﻠﯿﻞ:
 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول :ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان
 ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻷدﺑﯿّﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮاء وأﺧﺒﺎرأدﺑﺎء ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح
ﻣﺘﺤﺪّﺛﺎ إﻟﻰ اﻷﺧﻄﻞ ) :ﻣﺎزاﻟﺖ ﺻﻔﺘﻚ ﻟﻠﺨﻤﺮ ﺣﺘّﻰ ﻏﺎدرﺗﻚ أﻛﻼ ﻟﻠﺠﻤﺮ ( ،واﻟﻠّﻐﻮ ّﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوح
واﺳﺘﻄﺮادات ﻧﺤﻮﯾّﺔ وﺻﺮﻓﯿّﺔ وﻋﺮوﺿﯿّﺔ ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﻄﻮرﯾّﺔ واﻟﺨﺮاﻓﯿّﺔ) ﺧﺬ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺜّﻤﺮ ﻓﺎﻛﺴﺮھﺎ ﻓﺈنّ ھﺬا اﻟﺸّﺠﺮ ﯾﻌﺮف ﺑﺸﺠﺮ اﻟﺤﻮر( ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪّﯾﻨﯿﺔ ﻗﺮآﻧﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ ،واﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺘّﺎرﯾﺨﯿﺔ ،وواﻗﻊ اﻷدب ) أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ أﺷﻌﺎر اﻟﺠﻦّ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ ( ....
ﺗﻨﻮّع اﻟﻤﺼﺎدر ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺷﺘﻰّ  .ووراء اﻟﻨّﺺ اﻟﺴﺮدي اﻟﺘّﺨﯿﯿﻠﻲ اﻟﻈّﺎھﺮ
ﺗﺜﻮي ﻧﺼﻮص أﺻﻮل ﻣﻮﻟّﺪة ﻟﮫ.

 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ .اﻟﺘّﺠﻠﯿّﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ:



اﻟﺘّﺠﻠﯿّﺎت:

اﻷﻃﺮ :ﺿﺒﻂ اﻹﻃﺎر ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻐﯿﺐ ) ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨّﺔ ،اﻟﺠﺤﯿﻢ ،اﻟﻨّﻌﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮھﺔ ،ﻃﺎل ﺑﻲ
اﻟﻤﻘﺎم(....
اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻷﻃﺮ ،ﻛﻒّ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻦ اﻣﺘﺪاده اﻟﺨﻄﻲّ ﻟﯿﺘﺤﻮّل إﻟﻰ زﻣﻦ ﻏﯿﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ ،وأﻣّﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻼ وﺟﻮد
ﻟﮫ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎھﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح ﻓﻲ رﺣﻠﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺎن واﻟﺠﺤﯿﻢ .واﻟﺘّﻀﺨﯿﻢ ) ﻛﻞّ ﺷﺠﺮة ﻣﻨﮫ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب ﺑﻈﻞّ ﻏﺎط ( ،واﻟﻤﺰج واﻟﺘّﺮﻛﯿﺐ ) ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﯾﺎﻗﻮت ودرّ(
اﻟﺸّﺨﺼﯿﺎت :ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻃﺮﯾﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿّﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯿّﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة )اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻷﻋﺸﻰ ﺟﺎھﻠﻲ( وﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) إﻧﺲ – ﺟﻦّ ،إﻧﺴﺎن  -ﺣﯿﻮان(
اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺎت ﺑﺈﻋﺎدة ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺳﺮدﯾّﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻼﺋﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻔﺮان
اﻷﻋﺸﻰ  ،إذ "ﺻﺎر ﻋﺸﺎه ﺣﻮرا ﻣﻌﺮوﻓﺎ واﻧﺤﻨﺎء ﻇﮭﺮه ﻗﻮاﻣﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ" .وإﻛﺴﺎب اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺻﻔﺎت ﺧﺎرﻗﺔ
ﻓﮭﺬه ) ﺧﯿﻞ ﺗﻄﯿﺮ (...
اﻷﺣﺪاث :اﺷﺘﻘﺎق اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺸّﻌﺮ واﻷﺳﻄﻮرة )ﺻﺨﺮ وﻗﺪ اﺷﺘﻌﻞ رأﺳﮫ ﻧﺎرا ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻮل اﻟﺨﻨﺴﺎء :ﻛﺄﻧّﮫ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ رأﺳﮫ ﻧﺎر( ،وﺑﻨﺎء ﺳﯿﺎﻗﺎت وﺣﻮارات ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺘّﺤﻮﯾﻞ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺳﺮدﯾّﺔ ،ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺘﺨﯿّﻞ اﻟﺴّﺮدي ﻣﺸﺘﻘّﺎ ﻣﻦ آي اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸّﻌﺮﯾﺔ
وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ )اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻦّ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ " إذ ﺻﺮﻓﻨﺎ إﻟﯿﻚ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦّ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن
اﻟﻘﺮآن " (


وﻇﺎﺋﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘّﺸﻜﯿﻞ:

ﻓﻨﯿﺎ :اﻹﻣﺘﺎع
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﺔ أدﺑﯿّﺔ ﻃﺮﯾﻔﺔ )اﻟﻨّﺜﺮ ،اﻟﺸّﻌﺮ ،اﻟﻘﺮآن ،اﻟﺨﺮاﻓﺔ ،اﻟﺤﺪﯾﺚ (
وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺼﺺ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺎﻗﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺄﻟﻮف اﻟﻘﺼﺺ ) ﺗﻌﺼّﺐ اﻟﻨّﺎﺑﻐﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ وﺗﺒﺎھﯿﮫ
ﺑﻘﺒﯿﻠﺘﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺼّﺔ ﺟﻠﺪه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮫ ﻟﻨﺪاء ﻗﺒﻠﻲّ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ (...
واﺑﺘﺪاع ﺻﻮر ﻃﺮﯾﻔﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻣﺜﻞ إﺧﺮاج اﻟﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﺜّﻤﺮ واﻧﻘﻼب اﻹوزّ إﻟﻰ ﺟﻮاري
وإﯾﺮاد اﻟﻌﺠﯿﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ إﻧﻄﺎق اﻟﺤﯿﻮان واﻟﺜّﻤﺮات ) ھﻞ ﻟﻚ ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ( ...

دﻻﻟﯿﺎ :اﻟﻨّﻘﺪ
ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﺼّﻮرات اﻟﺴّﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺸّﻔﺎﻋﺔ ) ھﺬا رﺟﻞ ﺳﺄل ﻓﯿﮫ ﻓﻼن وﻓﻼن وﺳﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ
اﻟﻄّﺎھﺮﯾﻦ (
ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴّﺎﺋﺪ ﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘّﻌﻮﯾﺾ ) ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺳﻮداء ﻓﺼﺮت أﻧﺼﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻮر (
ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻌﺮي ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴّﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﺪرة اﻹﻟﮭﯿّﺔ ) وﻗﺪ ﺻﺎر ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ ردف ﯾﻀﺎھﻲ ﻛﺜﺒﺎن ﻋﺎﻟﺞ (
ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﺼّﻮرات اﻟﻤﺎدﯾّﺔ ﻟﻠﺠﻨّﺔ :أﻧﮭﺎر اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻠّﺒﻦ واﻟﻌﺴﻞ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄّﺮب واﻟﻠّﮭﻮ ) وﯾﺨﻄﺮ ﻟﮫ ﻏﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎن
ﺑﺎﻟﻔﺴﻄﺎط ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴّﻼم (

ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه :ﻗﺼﺮان ﻣﻨﯿﻔﺎن – ﺑﯿﺖ ﺣﻘﯿﺮ
ﻧﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه :ﺣﺸﺮ اﻟﻤﻠﻮك واﻟﺴّﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﯿﻢ
ﻧﻘﺪ اﻟﺬّوق اﻷدﺑﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ،وواﻗﻊ اﻷدب واﻷدﯾﺐ ) ﺣﺎل اﻟﺤﻄﯿﺌﺔ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨّﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ
اﻷدﯾﺐ اﻟﺼﺎدق (

 اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ:
إﺑﺪاء اﻟﺮّأي ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ،ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ...ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ ﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ
إﻟﻰ:
اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺷﻮاﻏﻞ ﻓﺮدﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ) :اﻟﺘّﺄﻣّﻞ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﻮت ،اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠّﺬة (ﺗﻌﺒﯿﺮه ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﮫ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ ) ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸّﻌﺮ ،ﻗﻀﯿّﺔ اﻟﻨّﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸّﻌﺮ(ﺣﺪود ﻣﺘﺼﺮّف أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻷدﺑﯿّﺔ ،ﻓﻘﺪ أوردھﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺧﺼّﮭﺎﺑﺎﺳﺘﻄﺮادات ﻛﺜﯿﺮة
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻘﺎد اﻟّﺬي ﯾﺮى أنّ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ﻧﺺّ ﻗﺼﺼﻲّ ﻣﻔﻜّﻚ ﻻ ﻧﻈﺎم ﻟﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻄﺮادات ﻣﻤّﺎﯾﻀﻌﻒ ﻟﺬّة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ.

 اﻟﺘّﺄﻟﯿﻒ:
ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻌﺼﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ وأھﻠﮫوﺗﺤﺮﯾﻚ ﻟﺴﻮاﻛﻨﮫ
ﺳﻄﻮة اﻟﺸّﻮاﻏﻞ اﻟﻮاﻗﻌﯿّﺔ وﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨّﺎس رﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﮫ اﻟﻨّﺺ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺒﯿﺔ...

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ2):ﻧﻘﻄﺘﺎن(

اﻹﺟﻤﺎل- :ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺰﺋﯿّﺔ واﻟﻜﻠﯿّﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻘﻮّﻣﺎت اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ وﻃﺮاﻓﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرات
اﻟﻔﻨﯿّﺔ ﻣﻊ ﺟﺮأة اﻟﻤﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮫ إزاء اﻟﻌﺼﺮ...
اﻟﻤﻮﻗﻒ :إﺑﺪاء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ اﻟﺨﯿﺎل ﻗﻨﺎع ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻌﺼﺮ
ﻓﺘﺢ اﻷﻓﻖ :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲّ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ وﺗﺮﺻﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎل وﺟﺮأة اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﮫ ﺻﺪى ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ آﺛﺎر
اﻷدﯾﺐ اﻟﺸّﻌﺮﯾﺔ واﻟﻨّﺜﺮﯾﺔ ...أو اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻄﻮّر أﺷﻜﺎل اﻟﺴّﺮد ﻗﺪﯾﻤﺎ...
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﻨﺪ  5ﻧﻘﺎط ﻟﻼﻗﺘﺪارات اﻟﻠّﻐﻮﯾّﺔ )اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﺆدﯾّﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼء واﻻﺷﺘﻘﺎق
واﻟﺘّﺮﻛﯿﺐ واﻹﻋﺮاب.(...

بكالوريا شعبة اآلداب

الدورة الرئيسية جوان 2102

(مادة العرب ّية)

ال ّنص:
ّ
سمعت أبا سليمان يقول :قال أفالطن " :إنّ
الحق لم يصبه ال ّناس في كل ّ وجوهه ،و ال أخطؤوه من كل ّ
وجوهه ،بل أصاب من كل ّ إنسان جهة".
فجسها بيده وم ّثلّها في
قال :ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل ،فأخذ كل ّ واحد منهم جارحة منه،
ّ
مدورة ،شبيهة بأصل ال ّ
شجرة
نفسه ،ث ّم انكفؤوا .فأخبر الّذي
الرجل" :إنّ خلقة الفيل طويلة ّ
مس ّ
ّ
مس ّ
مس
والرابية المرتفعة "...وأخبر الّذي ّ
الظهر ":إنّ خلقته شبيهة بالهضبة ّ
وال ّنخلة" .وأخبر الّذي ّ
أذنيه ":إ ّنه منبسط ،رقيق ،يطويه وينشره" .فكل ّ واحد منهم قد ع ّبر ع ّما أدرك ،وكل ّ ّ
يكذب صاحبه،
الصدق كيف جمعهم،
ويدعي عليه الخطأ والغلط والجهل في ما يصفه من خلق الفيل .فانظر إلى ّ
ّ
فرقهم.
وانظر إلى الخطإ كيف دخل عليهم ح ّتى ّ
وكان يقول أعني أبا سليمان " :هذا مثل يشتمل على نكت حسنة مفهومة ،ال خفاء بها عند من سمعها
بتحصيل ،وتد ّبر ببيان ".قال ":ولهذا ،ال تجد عاقال في مذهب يقول شيئا ،إالّ وهناك ما قد اقتضاه ذلك
المحصل له
المتسع
والسابق إلى قلبه ،والمالئم لطبعه ،والموافق لهواه .ولكنّ البارع
بحسب نظره،
ّ
ّ
ّ
السبق".
المز ّية في ّ
أبــوح ّيــــان ال ّتـــوحيــــدي
والستون ،تحقيق مح ّمد حسين توفيق
الرابعة
ّ
المقابسات ،المقابسة ّ
دار اآلداب بيروت ،ط  ،0191 ،2ص ص .220 -221
اإلعالم والمعجم:
المنطقي ،يع ّد من أبرز علماء المنطق في عصره 310( ،هـ).
أبو سليمان :أبو سليمانّ
أفالطن :أحد أبرز فالسفة اليونان 374-724( .ق م) ،تلميذ سقراط ومعلّم أرسطو.الجارحة :العضوال ّنكتة هي الفكرة الجد ّية الدّ قيقة المضحكة.حلّل ال ّنص تحليال مسترسال مستعينا بما يلي:
 في ال ّنص أطروحة واستدالل :ب ّين ذلك مبرزا وسائل االستدالل.ّ
الحق وسبل تحصيله ،استجل الحجج المستخدمة في إبراز ذلك مبديا
 في ال ّنص موقف منرأيك.
 -أبرز تجل ّيات ال ّنزعة العقل ّية عند ال ّتوحيدي في ال ّنص.

مقاييس اإلصالح (الموضوع ّ
الثالث)
تمشيّات اإلصالح

مراكز االهتمام ،ومجال األعداد
المراحل
يمكن أن نمهّد ب:
ال ّتمهيد:
مرحلة
 انشغال ال ّتوحيدي في كتاباته بالمسائل الفكريّةال ّتقديم3 :
المجرّ دة والخوض في دقائقها.
نقاط
أو
ّ
 كتابات ال ّتوحيدي صدى لما بلغته الثقافةالعربيّة اإلسالميّة في عصره من نضج في
معالجة القضايا الفكريّة والمعرفيّة
1
1.0
1
نشير إلى المصدر وكاتبه وموضوع ال ّنص :فال ّنص هو
ال ّتقديم الما ّدي:
المقابسة الرّ ابعة والسّتون وفيها يبحث ال ّتوحيدي في
أسباب االختالف في إدراك الحقيقة.
1
1.0
1
ث ّم نسوق أسئلة أو جمال تقريريّة نعلن من خاللها عن
ال ّتخلّص:
ّ
خطة ال ّتحليل ومحاوره:
 قيمة األطروحة. االستدالل على أسباب االختالف. مآل االستدالل وقيمته.1
1.0
1
ّ
نورد في مسته ّل الجوهر أقسام النص إذ يمكن تقسيم
مرحلة
التفكيك 1( :نقطة واحدة).
المقابسة حسب معيار البنية الحجاجيّة إلى مقطعين:
الجوهر:
ّ
األطروحة( :بداية النص"...ك ّل إنسان جهة"):( 11نقاط).
ّ
ّ
الحق:
اختالف الناس في سبل تحصيل
السّيرورة الحجاجيّة الّتي يمكن تفريعها إلى قسمينفرعيّين :المثل وال ّتعليق
علما وأنّ تقسيم المقابسة تقسيما ثالثيّا (أطروحة-
سيرورة-استنتاج).
1
1.0
1
ّ
التحليل 6(:نقاط).
 المقطع  :1األطروحة.
المقطع 1مصدرها :منقولة عن فيلسوف إيريقيّ (أفالطون)/
ال ّناقل (أبوحيّان عن أبي سليمان المنطقيّ )
ّ
الحق
مدارها :اإلقرار باالختالف في مقدار إدراك
ّ
الحق  /نوعه:
لدى ك ّل فرد ال في مبدإ الوصول إلى
ّ
معرفيّ  ،ال ّتفكير حول المعرفة .المقولة :نصيب الناس
ّ
الحق ،وتنسيب نصيب ك ّل واحد منه ،ال يمتلك
من
الفرد الواحد الحقيقة كاملة ،بل له جزء منها.
ّ
أدوات ال ّتعبير عنها :اإليجاز وال ّتقرير المؤكد (إنّ )
واإلضراب(بل) واالزدواج تركيبيّا (لم يصبه ال ّناس في
ك ّل وجوهه ،وال أخطاؤه ،في ك ّل وجوهه) واإلطالق
( ّ
الحق  /ال ّناس).
ّ
في اإلطالق والتنسيب واإليجاز ،تسويغ للسّيرورة
2 1.0
1 1.0
1
وتبرير لضرب المثل:

المقطع 2
 4نقاط

لألطروحة شكال وداللة ووظيفة بنائيّة في ال ّنص.
المقطع : 2االستدالل.
المثل وال ّتعليق:
تقوم الحكاية المثليّة مقام حجّ ة المماثلة:
ورود المثل على لسان أفالطون (االنتقال من ال ّتجريدإلى ال ّتجسيد)
شكال :البنية السّرديّة ومقوّ ماتها (اإلطالق في ّالزمان
والمكان والفواعل (فيل-عميان )...تماهيا مع خصائص
الحكاية المثليّة).
داللة ورمزا :اعتماد إحاالت رمزيّة مباشرة واضحةّ
الحق كامال /الجوارح :رمز زوايا ال ّنظر
(الفيل :رمز
ّ
ّ
الحق /أقوال ك ّل
الحق /العميان :رمز السّاعين إلى
إلى
ّ
للحق).
واحد من العميان :وجوه جزئيّة
ّ
الحق واحد ووجوه تحصيله مختلفة.
وظيفة :وظيفة المثل :الجانب ال ّتعليمي (مراعاةاختالف مراتب المتقبّلين في الفهم بتجسيد المجرّد
وتفصيل المجمل) /اإلمتاع (ال ّتأثير بالقصّ )  /الخروج
بالمعرفة من مدارها ال ّنخبويّ  .تفسير ذلك بخطورة
الرّ هان :السّعي إلى توسيع دائرة المتقبّلين للقبول بمبدإ
االختالف وتسويغ االختالف بين ال ّناس في تحصيل
ّ
الحق.
 تعليق الفيلسوف:
ّ
عود إلى ال ّتنظير :الفاء التفسيريّة "فك ّل"  /المعجم( ّ
الطباق "جمعهم /فرّ قهم -الصّدق /الخطأ") ظاهره
أخالقيّ وداللته معرفيّة :ال ّتعبير عن موقف من اختالف
ّ
الحق لتبرير االختالف
ال ّناس في تحصيل وجوه من
بينهم باختالف زوايا السّعي إليه.
وظيفته :وظيفة تعليم ّية (ال ّتوضيح وال ّتفسير وتوجيهالفهم) /وظيفة حجاج ّية :إقناع المتقبّل بإشراكه في
استخالص ال ّنتائج وتب ّني الموقف "فانظر /وانظر".
يقوم ال ّتعليق مقام العبرة في الحكاية المثليّة.
موقف أبي سليمان من الخبر:
مضمونه :الموقف من الخبر:االستحسان والمسايرة "نكت حسنة مفهومة":
ال ّتجاوز :بتحديد ال ّشروط الواجب تو ّفرها في العالم
لل ّتقليص من دائرة االختالف (ال ّتمييز بين مستويين في
ّ
الحق لدى العقالء :مستوى أوّ ل يكون فيه العاقل
إدراك
محكوما بنوازع ذاتيّة (ال ّنظر /القلبّ /
الطبع /الهوى)
هي مداخل لالختالف ،وثان يخضع لضوابط ذهنيّة
وخصال معرفيّة تقلّص من االختالف (البراعة/
اال ّتساع /ال ّتحصيل /السّبق /ال ّتدبّر)

مرحلة
الخاتمة (2
نقطتان)

 موقف أبي سليمان :مسايرة فتعديل يؤ ّكد
أهميّة براعة العاقل وشمول معرفته وا ّتساعها
وربطها بالعمل (ال ّتدبّر) لل ّتقليص من دائرة
االختالف.
بناؤه :االستنتاج "لهذا" – الحصر "ال...إال ّ" –االستدراك "لكنّ "  /ال ّتدرّ ج من مسايرة األطروحة إلى
تجاوزها (لكنّ البارع المتسّع.)...
وظيفته :عقليّة بتقليب المسألة على وجوهها المختلفة، 2نقطتان للقسم 2نقطتان
وباالنتقال من البحث في أسباب االختالف في إدراك
للقسم الفرعي
الفرعي 1
ّ
الحق إلى تأسيس ال ّشروط المعرفيّة ح ّتى تتقلّص دائرة
2
ّ
الحق.
االختالف في إدراك
عالقة الفكر العربيّ اإلسالميّ بالفكر اليونانيّ تتجاوز
مجرّ د ال ّنقل إلى ال ّتعديل واإلضافة
يمكن أن نشير إلى:
ال ّتقويم2( :نقطتان).
 ارتباط فكر ال ّتوحيدي بالسّياق المعرفيّّ
الحق وإن اختلف
لعصره ،فهو يقرّ بوجود
ال ّناس في سبيله.
 أنّ المقابسة تعكس درجة متطوّ رة من ال ّنضجالفكريّ ّ
للثقافة العربيّة اإلسالميّة الّتي تجاوزت
فعل المعرفة إلى ال ّتفكير حول المعرفة ،إال ّ أنّ
هذا الجهد لم يصطنع له بعد مصطلحات
مناسبة وبقي في دائرة األفق المعرفيّ لعصره.
2 1.0
1 1.0
1
يمكن أن نعتبر أنّ ال ّنص:
ال ّتأليف1( :نقطة واحدة)
 بني على ثنائيّتين :ال ّتجسيد /ال ّتجريد-1
1.0
1
المسايرة/المجاوزة.
 تبرز فيه ال ّنزعة العقليّة بنية (األطروحة/السيرورة /ال ّتعليق) وداللة (اإلقرار بمبدإ
ّ
الحق /ال ّشروط المعرفيّة
االختالف في تحصيل
ّ
الحق).
إلدراك
ال ّنص نموذج لبنية المقابسة :تع ّدد األصوات
اإلجمال:
(الفيلسوف /المنطقيّ  /األديب) ،الحواريّة وال ّتثاقف.
1
1.0
1
ال ّنص على طرافته يبقى محكوما بشروط عصره
الموقف:
المعرفيّة والحضاريّة ،يقرّ بمبدإ االختالف في تحصيل
1.0
1
ّ
المعرفة دون أن يدرك مفهوم النسبيّة بمعناها اإلبستميّ
الحديث.
ّ
ّ
ّ
ننزل النص منزلته من تاريخيّة النثر العربيّ القديم
فتح آفاق:
ّ
(اإلشارة إلى الحكاية المثليّة لدى ابن المقفع) وبلويه
1.0
1
ّ
ّ
درجة النضج في عصر التوحيدي.

