
 2006دورة املراقبة 

  مقال : املوضوع الثّاين

  االشتغال على املوضوع
 :متهيد •

 
، حول )مقاالت أدبية، أو نصوص(، من حضور مواضيع 1994ال تكاد ختلو اختبارات الباكالوريا يف مادة العربية منذ 

 ب املتنيباسي أيب الطير ثراء التجربة الشعر)354-303(الشاعر العبالذي مأل الدنيا، ، وهو ما يفس ،ة هلذا األديب العريبي

  . وشغل الناس، على حد عبارة ابن رشيق القريواينّ

ففتشت عما مييز األغراض : وكانت تلك املواضيع يف أغلبها خمتلفة اإلشكاالت، متعددة زوايا النظر إىل الشاعر، والشعر

 بينها مقارنات تسعى إىل بناء معىن ما مثل رفض القيم املستهجنة، وبناء الشعرية عند املتنيب، من حيث البنية والداللة، وعقدت

، وأن ختترب ...، ومل تنس تلك املواضيع أن تدعو املتعلّمني إىل درك صور املمدوحني، واملهجوين، واملرثيني...القيم املنشودة

 السنوات األخرية إىل الغرض الواحد، املدح ، وتوجهت تلك االختبارات يف...فيهم وعي بعض مظاهر اجلدة يف شعر الرجل

وإىل ذات أيب الطيب املتنبي ثالثة، فتساءلت عن الوجدان، املنكسر، املتوتر، حينا؛ ) 2003(اهلجاء أخرى)2002(حينا 

  )2006(وذات تشقى .. ذات تزهو: وفرعت الذات إىل ذاتني... واملنتصر املتعايل أخرى

  :فيما يلي من النقاطوميكن تلخيص تلك اإلشكاليات 

  .الشعر، والقيم -

 ).الزمان(الشعر والتاريخ  -

 الشعر واملكان -

 ). اآلخر-الذات(الشعر واإلنسان -

 )حكمة الشعر أم شعر احلكمة(الشعر والفلسفة  -

ترك وهي عالقات ال ميكن االطمئنان دائما، ملا توحي به من تواصل وانسجام، وهو ما يفسر أنّ أغلب مواضيع املتنبي كانت ت

  ... ويف ذلك ثراء آخر يتيحه لنا نص أيب الطيب... أمام املتعلّم فرصة للتعديل، والتقومي، والنقاش

  :القدرة على فهم املوضوع وتفكيكه -1
 : املعطى 1-1

  شعر املتنبي: جماله -

 يف شعر املتنبي" األنا "مركزية : فكرته -

فتخرة بتفرد الفنان ذات منتصرة تزهو م: إىل ذاتني" األنا"تفصيل تلك : عناصره  -

  .وعظمة اإلنسان؛ وذات منكسرة تشقى بضياع الشعر وانكسار اإلنسان

 :املطلوب 1-2

ذات منتصرة تزهو مفتخرة بتفرد الفنان وعظمة اإلنسان؛ وذات  (حتليل الرأي -

  )منكسرة تشقى بضياع الشعر وانكسار اإلنسان

 مناقشته -



 دعم التحليل والنقاش بشواهد مناسبة -

 :التحليلالقدرة على  -2

  : ذات تزهو مفتخرة بتفرد الفنان وعظمة اإلنسان2-1
  : االفتخار بتفرد الفنان2-1-1 -

  مركزية الشعر والشاعر -

  إنّ هذا الشعر يف الشعر ملَك                سار فهو الشمس والدنيا فلك" 

  امتالء الشاعر بلغة الشعر -

   اخللق جراها وخيتصم ويسهر     أنام ملء جفوين عن شواردها"

   انتشار الشعر يف املكان-

  وغرب حتى ليس للغرب مغرب   فشرق حتى ليس للشرق مشرق" 

   انتشار الشعر يف الزمان-

  إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا   وما الدهر إالّ من رواة قصائدي" 

   اختصار كلّ التجارب الشعرية يف شعره-

  "بشعري أتاك املادحون مـرددا     فإنما أجزين إذا ما أنشدت شعرا " 

  "أنا الطائر احملكي واآلخر الصدى    ودع كلّ صوت غري صويت، فأنين"

   الترفّع عن التجارب الشعرية السابقة-

        "شعري وال مسعت بسحري بابل     ما نال أهل اجلاهلية كلّـــهم"

   فعل الشعر املعجز-

  "وأمسعت كلمايت من به صمـم     أنا الذي نظر األعمـى إىل أديب" 

يشجع كلّ عمل جيمع بني حتليل املعاين وأساليب التعبري الدالة على تفرد الفنان من قبيل القول بتفرد الشاعر يف بناء 

الصور، والتراكيب، واستعمال املعاجم، وتكسري منطق الغرض الشعري، واالحتكام يف بعض قصائده إىل املنهج 

) صورة خاصة مثّ تعميمها(، واملنهج االستقرائي )سيف الدولة أساسا(رة عامة تطبيقها على املمدوح صو(االستداليلّ 

اعر باملنطق اإلغريقيبيت واحد خيتزل جتربة كاملة مثل قوله(، وتكثيف الدالالت ..وكلّ ذلك من باب تأثّر الش :

 ...")على قلق كأنّ الريح حتيت"

  :سان االفتخار بعظمة اإلن2-1-2 -

-فضائل اإلنسان العريب   

  "والسيف والرمح والقرطاس والقلم  اخليل والليل والبيداء تعرفين:"الشجاعة والفروسية* 

  "ومسام العدى وغيظ احلسود  أنا ترب الندى ورب القوايف: " الكرم* 

  "وأصرب عنه مثلما تصرب الربد  وإني لتغنيين من املاء نغبة: " االقناعة * 

  "وغري بناين للزجاج ركاب  وغري فؤادي للغواين رميــة ":العفّة* 

  "فليس لنا إالّ ن لعـاب   تركنا ألطراف القنا كلّ شهوة         " 

   فلسفة القوة-



  " أي عظيم أتقي  أي حملّ أرتقي  : " التفرد* 

  "وكلّ ما خلق اللـــه وما مل خيلق           " 

  "شـــعرة يف مفرقيحمتقر يف مهّيت ك          " 

  "إذا غامرت يف شرف مروم      فال تقنع مبا دون النجوم: " البحث عن املثل العليا* 

  "عش عزيزا أو مت وأنت كرمي           بني طعن القنا وخفق البنود:" مفهوم احلياة* 

  "فما اد إالّ السيف والفتكة البكر    وال حتسنب اد زقّا وقينة: " مفهوم اد* 

بي يف تلك النقاط بل تتعداها إىل ألوان أخرى منها االفتخار بالنسب الشعري بديال عن ال تنحصر  مظاهر افتخار املتن

النسب االجتماعي، واالفتخار باألمة بديال عن القبيلة والدولة، وبالعروبة بديال عن غريها من األعراق، وباإلسالم 

  ...عوارض منهابديال عن غريه من املعتقدات، واالفتخار جبواهر األمور بديال عن ال

  : وانكسار اإلنسان ذات تشقى بضياع الشعر2-2

  : الشقاء بضياع الشعر2-2-1 -

   الثورة على طبيعة الشعر يف عصره-

  "بال واصف والشعر ذي طماطمه    غضبت له ملّا رأيت صفاته" 

   التحسر على تشويه األدعياء لعامل الشعر-

  " قصري يطاولضعيف يقاويين    أيف كلّ يوم حتت ضبين شويعر" 

   التعجب من فساد الذائقة اجلمالية الشعرية يف عصره-

  "جتوز عندك ال عرب وال عجم  بأي لفظ تقول الشعر زعنفة"

  : الشقاء بانكسار اإلنسان2-2-2 -

  "فال أشتكي فيها وال أتعتب  أال لبت شعري هل أقول قصيدة: "  الشكوى يف شعر املتنيب  تواتر -

  " فأنت الذي صيرم يل حسدا  أزل حسد احلساد عني بكبتهم: " ساد الضيق باحل-

  "فإني أغني منذ حني وتشرب  أبا املسك هل يف الكأس فضل أناله:" التكسب بالشعر إىل حد التذلّل-

  "بكلّ أرض وطئتها أمم  ترعى بعبد كأنها غنم : " موقفه من أوضاع العصر وأهله حكّاما وحمكومني-

  "وال ندمي وال كأس وال سكن  مب التعلّل؟ ال أهل وال وطن: " حساس بالغربة والقلق اإل-

  " أصخرة أنا مايل ال حتركين  هذي املدام وال هذي األغاريد: " انعدام اإلحساس بالدنيا-

  "ما كنت أحسبين أحيا إىل زمن  يسيء يل فيه كلب وهو حممود: "  الشعور باخليبة-

  "أذم إىل هذا الزمان أهيله    فأحزمهم وغد وأعلمهم فدم":  ذم الزمان وأهله-

 :القدرة على التقومي -3
  :أن نناقش به الرأيمما ميكن  

  حضور مظاهر أخرى للذّات املتأملة احلكيمة املادحة3-1 -

  "ذو العقل يشقي يف النعيم  بعقله وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم" 

 : حضور اآلخر يف شعر املتنبي3-2 -

 ..)تواريخ، أمساء، أعالم، أحداث، معارك(خر مادة وثائقية اآل -

  "هل احلدث احلمراء تعرف لوا     وتعلم أي الساقيني الغمائم" 



 اآلخر قيمة سياسية واجتماعية وأخالقية -

 "ولست مليكا هازما لنظريه  ولكنك التوحيد للشرك هازم" 

 اآلخر اإلنسان مطقا -

 "ء يدركه   جتري الرياح مبا ال تشتهي السفنما كلّ ما يتمني املر" 

  غلبة الفخر على الشكوى كميا وحتوهلما إىل وجهني متكاملني3-3 -

 "منه حمسود] باك[ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه  إني مبا أنا شاك " 

 :يف القصيدة الواحذة) املزهوة والشقية( التداخل بني الذاتني 3-4 -

  "الزهو بعظمة الذّات"و " الشقاء مبوت اجلدة" 

  "حرام على قليب السرور فإنين    أعد الذي ماتت به بعدها مسا" 

 "فال عربت يب ساعة ال تعزين   وال صحبتين مهجة تقبل الظلما" 

 :القدرة على التأليف -4
  الذات منتصرة أو منكسرة متثّل حمور الكون الشعري لدى املتنبي -

 ته وبأبعاد اجتماعية وإنسانية ثريةالتصاق أشعار املتنبي بذا -

 .مركزية الذّات يف شعر املتنيب تعود إىل عوامل ذاتية وعوامل موضوعية -

  :القدرة على البناء -5
- 5-1الية: البناء اخلارجيمة :  أن يقيم املتعلّم موضوعه على العناصر الكربى التمقد

  .وجوهر  وخامتة

- 5-2ج ودقّة الشاهد  التوازن والت: البناء الداخليماسك وحسن التخلّص والتدر

 . وحسن إدراجه

  :القدرة على التعبري -6

  ثراء املعجم- دقّة العبارة-سالمة اللغة  -                              

  : القدرة على العرض-7
 نظافة الورقة - التبويب - التنقيط – وضوح اخلطّ -                         

 :ةاملقدمة واخلامت •
 
  : املقدمة1

إنّ موقع املقدمة احلقيقي بداية التحرير، واحلديث عنها يف هذا املوقع من إصالح االختبار مرده إىل كون املتعلّم ال تتوفّر له 

  :أسباب صوغها واضحة وظيفية إالّ بعد التبصر مبادة اجلوهر حتليال ونقاشا



- ي (: متهيد عامالذات يف شعر املتنب(  

  )املنتصرة، والشقية(صورتا الذات : ضوعضبط املو -

  : الربنامج/ اإلعالن عن االهتمامات -

  فكيف صور املتنبي ذاته ؟
  وملاذا جعلها يف  صورتني متناقضتني؟

   وهل ألغى حضورها فعال االهتمام باآلخر؟؟تلك اهليئتنييف رت فقط صوهل ميكن االطمئنان مطلقا أنّ ذات املتنيب ح
  : اخلامتة2

وضبط مادا مباشرة بعد ضبط مادة املقدمة  ميكّن املتعلّم  من إعطاء حتريره .  أطوار التخطيط، وآخر مراحل التحريرهي آخر

  .حلمة داخلية متتن بناءه

  :وتقوم اخلامتة على اجلوانب التالية

  :بلورة النتائج اليت أفضى إليها جوهر التحرير -

  حضور اآلخر+ صور أخرى + حضور الصورتني :  والنقاشاإلقرار بالنتائج اجلزئية من التحليل، •

 ..مركزية الذات تعود إىل عوامل خمتلفة نفسية واجتماعية:  تقرير النتيجة الكلية •

 تركيز الشاعر على ذاته مل يفسد شعره، بل صارت تلك الصور الذاتية غالبا حكما وأمثاال سائرة: فتح على أفق جديد -


