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  تحلیل نص أھمیة المشورة

   لألبشیھي

   بم بدأ األبشیھي نصھ ؟ ولم؟-١

بدأه بآیة قرآنیة ، لكي یشوق القارئ ویلفت نظره إلى أھمیة ما یقول ، ثم إنھ قدم الحجة اإلیمانیة الثابتة قبل قولھ ھو لیضفي 
  .مصداقیة وقوة وتأكیدًا على ما یقول

    ما موضوع النص؟-٢

  .اتنا ھمیة المشورة في حیأ

  :تحدید بنیة النص

  "وھذا قول سفیان"  من بدایة النص إلى قولھ ---)مدعاة المشورة:( األطروحة المدعومة : المقطع األول 

  " غیر مردود:" إلى قولھ " وقال ابن عیینة"  من قولھ --- )دالئل مدعاة المشورة(:سیرورة الحجاج 

: ، الختام ) وزیادة –وحكي أن ( ، سیاق التحول من قولھ ) وال یشاور-ةوقال ابن عیین( وینقسم إلى وضع البدایة من قولھ 
  ) غیر مردود -فقال الحمد هللا(من قولھ 

  )ثم عدت إلى نھایة النص (من قولھ )ما أخذه األسلمي على نفسھ من تعھد ( ----النتیجة :المقطع الثالث 

         

  

  . المشورة مدعاة–األطروحة المدعومة : المقطع األول 

 .ھل كان عرضھ حیادیًا ؟ عللي إجابتك" . وشاورھم في األمر" عرض األبشیھي ثالثة آراء في تأویل اآلیة  -١

 ، ولكن نستطیع أن نقول من المفسرینالواحد تلو اآلخر دون أن یمیل لواحد التأویالت ألنھ عرض عرضھ حیادیًا ، كان 
  . الشورى مھمة أن أطروحة منحاز إلىأنھ  من البدایة  لداعمةلآلیة الكریمة وعرض تأویالتھا امن خالل ذكره 

 .في عرض األفكار المتعلقة بالمشورة نوع من التدرج ، وضحیھ -٢

وھو من التابعین الذین تربوا على ید  )الحسن البصري(  في تأویلھا من األقدم  الزمنيفي عرضھ لآلیة الكریمة ثم التدرج
وھو من علماء  )سفیان ابن عیینة(مزاحم الھاللي جد ابن الضحاك المفسر الشھیر،ثم بن ) الضحاك(الصحابة األوائل، ثم 

باستخدام القرآن الكریم ثم تأویلھ یلیھ أحادیث التفسیر من طبقة التابعین الثانیة ، كما یبدو التدرج في عرض األطروحة 
ل ، كما أن التدرج یتضح في بدایة نھوض الدولة الرسول ثم المقوالت وأخیرا الحكایة أي التدرج من الحجج األقوى إلى األق

  .اإلسالمیة باستقرار الرأي للرسول في الحرب ثم الفضل والفائدة للشورى وفي النھایة أصبحت سنة یستن بھا المسلمون 

  ما األطروحة المدعومة ؟ وما الطرف الذي یتبناھا ؟ -٣

المسلمین من المفسرین للقرآن ومن یؤمنون بھ ویتناقشون في في الحیاة ، وقد تبناھا الكاتب مع جمع من أھمیة المشورة 
  . تأویالتھ

  

  

األطروحة 
 المدعومة

 الختام وضع البدایة النتیجة
 سیاق التحول

رباب علي طاھر. تحلیل أ  

 مدرسة الرفاع الغربي 

١ 
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  غیر مرة ، ما داللة ھذا التكرار؟) ش و ر(تكررت الكلمات ذات الجذر  -٤

للتأكید على دعمھ للمشورة  وأھمیتھا في الحیاة ، فجاءت المفردات لتعزیز ھذا الحقل المعجمي ، والتأكید لیس من باب العد 
  .لتأكید أن االنتصار لھا في نھایة الحجاج مة الشورى فقط بل جاءت معظم الصیغ منحازة إلیھا وتابعة لھاالحصري لكل

 ت ؟ وما وظیفتھ؟اما المعجم الذي استقطبتھ ھذه الكلم -٥

  .معجم الشورى ، ووظیفتھ تعزیز أھمیة الشورى والتأكید أن نتیجة الصراع ھي االنتصار لھذه األطروحة 

 .بیني وظیفة ھذا التكرار. ثالث مرات ) ره أم( تكررت كلمة  -٦

 تأكید على أھمیة ما جاء بھ مع  من باب أولى أمر للمسلمین كما أنھاألمر بمعنى الفرض ، وعندما یكون األمر للرسول فھذا
  . وأن نخطو خطوه باألخذ بمبدأ الشورىاإلصرار واإللحاح والتأكید على ضرورة اتِّباعھ

 .وظیفة ؟ عللي إجابتك ) لیتسن/ لما علم / لیستقر: (ي قولھ ھل لتكرار الم التعلیل ف -٧

الم التعلیل جاءت للربط بین األسباب ونتائجھا وتكرارھا یعطي منطقیة لألسباب وبالتالي دعم الحجج المطروحة من قبل 
  . الكاتب

  من المتلقي ؟ وإلى أي ثقافة ینتمي ؟ -٨

  .وھذا م یدل علیھ استخدامھ للحجج اإلیمانیة النقلیة الثابتة. لنبویةالسنة االمسلمون، وینتمون إللى ثقافة القرآن و

  الحدیث  عن أھل التأویل ، من ھم ؟ وما عالقتھم بتلك الثقافة؟تطرق النص إلى  -٩

ھم من یمثل الثقافة اإلسالمیة ، وھم من نقلھا وبحث في معانیھا حتى وصلتنا إلى یومنا . یفسرون القرآن ویأتون بمعانیھمن
  .ذاھ

  .وضحي ذلك.  بین أھل التأویل اختالف -١٠

  :اختالف أي تعدد أسباب األخذ بالشورى وجاءت كاآلتي

لیأخذھا (---، سفیان ابن عیینة) لما لھا من الفضل والرفعة(---، الضحاك) لیستقر إلى الرأي الصحیح(---الحسن البصري
  . أن الشورى مھمةختلفة زمنیًا اتفقوا على أنمن أجیال موجمیع المفسرین ).المسلمون سنة ومنھاجًا لحیاتھم

   كیف جرى تقدیم األطروحة المدعومة ؟-١١

وھي شواھد نقلیة ثابتة لتعزیز أطروحتھ بأن الشورى أمر جاء بھ اهللا ) األحادیث ( في المقطع األول بذكر الحجج اإلیمانیة 
  .لنبیھ والمسلمین معھ فیجب اتباعھ

  .وحة المضادة ؟ وضحي ذلكاألطر ھل نجد إیماءة إلى  -١٢

  .وكأن الشورى یقابلھا التفرد واالستبداد بالرأي) وإن كان في غنیة عن مشورتھم (  من خالل قولھ هنعم نجد

  

  

  

  

  ).دالئل مدعاة الشورى( سیرورة الحجاج : المقطع الثاني
٢ 
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  .مبینًا وظیفتھا. د ھذه األلفاظ الكلمة المفتاح في ھذا المقطع ، حد)ش و ر ( تشكل األلفاظ التي تنتمي إلى جذر -١

ووظیفتھا تأكید دعم الكاتب ألطروحة الشورى وأھمیتھا مقابل ..)فشاورُت/ المشورة/ لیشاور/ استشار/ مشاورة / شاور
  .دحض التفرد ، فجاءت األلفاظ مؤكدة انتصار األطروحة في نھایة الحجاج

  

  .استخرجھ. ارتبطت كلمة مشورة بحقل معجمي إیجابي  -٢

  .مشورة            الشورى واألخذ برأي اآلخرین وھو إیجابي

  .استخرجھ.  بحقل معجمي سلبيكلمة رأي ارتبطت -٣

  .بینما الرأي یعكس مبدأ             التفرد وھو أمر سلبي

  . ماذا یعني تفوق الحقل األول على الثاني كمیًا-٤

  .ي الذي یعني التفرد وتضعیفھ حتى من خالل كلمات النصیؤكد انتصار أطروحة الشورى مقابل التقلیل من شأن الرأ

   ما سبب تكرار كلمة رجل ؟ ما عالقتھ باألطروحتین المدعومة والمدحوضة ؟-٥

) مشورة/ رأي(الرجل ھو رمز لألطروحتین المدعومة والمدحوضة ، حیث الرجولة أو الرجل تقتضي اجتماع اإلثنین معا 
مل االثنان أصبحت الرجولة كاملة ومتى حضر أحدھما صار نصف رجل ومتى غاب ھكذا یراه الحسن البصري فمتى اكت

  .االثنان صار الشيء

ما الحقل المعجمي الذي استقطبتھ ھذه . األسلمي ) دین( شكل القسم الثاني من المقطع قصة موضوعھا المركزي -٦
  الكلمة ؟ وما وظیفتھ؟

ووظیفتھ أنھ یقودنا ..)قضاء حاجتي / اشتدت حاجتي/ طالبني/أثقل كاھلي/الحاجة ( عجمیًا یؤیدھا وھو حقلاستقطبت حقال م
من خالل سیرورة الحجاج إلى اإلقناع بمبدأ الشورى وكیف أنھ یحل أزمة الدین والفاقة والحاجة وبالتالي تأكید ما سیؤول لھ 

  .الحجاج من نتیجة وھي االنتصار للشورى

  ألسلمي محنة ، ما طبیعتھا؟ وما أثرھا في نفسیتھ؟ وكیف سعى إلى تجاوزھا ؟ یعیش ا-٧

وسعى لحلھ بأخذ ) لم یھتدي إلى سبیل لحلھا/ ضاقت بسببھا األرض علیھ / أثقلت كاھلھ( الدَّین ومطالبة مستحقیھ وأثرھا أنھا
  . المشورة من ذوي المودة وأصحاب العقل من األصدقاء

وھل ترى أنھا فعًال ، تعوق رغبتھ في . حدد ھذه العوامل . عوقھ عن األخذ بمشورة الصدیق  ذكر األسلمي عوامل ت-٨
  .األخذ بمشورة الصدیق ؛ لتجاوز محنتھ ؟ علل إجابتك

 علو مكانة المھلب وتھیبھ منھا ، ونحن ال نراھا عوائق فعال ألن اإلنسان إذا بلغت منھ الحجة - بعد المسافة-المشقة أي التعب
  .ال بد أن یتحدى كل الظروف للتغلب علیھاّ ن ال تردد في األخذ باألطروحة وھذا مما یدعمھا في النصمبلغھا 

   إالم وصل بھ الرأي بالنسبة إلى المشورة؟-٩

  .ثبت على ما قالھ الصدیقان أي أخذ بالشورى وذھب للمھلب بن أبي صفرة لیساعده في قضاء دینھ 

  

  ما وظیفة ھذا المشھد؟. األسلمي المھلب  في القصة مشھد یتعلق بمقابلة -١٠

  .بیان طبیعة الشخصیات ، كما یدل على انتصار مبدأ الشورى ضد التفرد وھي المدعومة ھنا

٣ 
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  .حددھا ، مبرزًا وظائف كل منھا.  وظف الكاتب في ثنایا القصة مقاطع وصفیة وأخرى حواریة -١١

لبیان صفات الشخصیات وبالتالي تتكشف لنا األسباب وراء .).فرحًا مسرورأ/ضربت أكباد اإلبل / أثقل كاھلي: الوصف
  .انتصار األطروحة والتأكید على ذلك

باالعتماد  الحجاج نتیجة المھلب واألسلمي وھو ثنائي غرضھ بیان مالمح كل منھما تمھیدا للوصول إلى ما جاء بین: الحوار
  .رة مھمة وتحل المشاكل كما حدث بین األسلمي والمھلبعلى السرد ،كما أن الحوار عزز صدق األطروحة أن بالفعل المشو

  .حددھا. في السیاق ثالثة مستویات من الحجج الداعمة -١٢

  ).الحكایة وسردھا(  واقعیة-٣)قال حكیم(  قولیة -٢)األحادیث عن ابن عیینة عن الرسول(  إیمانیة-١ثالث حجج 

  ؟)ص(رسول  ما أھمیة أن تكون الحجة األولى الداعمة متعلقة بال-١٣

  . مشروعیة ما جاء بھ الكاتب وبالتالي النتیجة مما الیمكن نكرانھ وصده ألنھ مما جاء بھ رسول األمة وقائدھابیان

  . للشرط في تقدیم الحجة األولى دور مھم ، وضحھ-١٤

  .للربط بین السبب والنتیجة ، كما یدل أن الشرط وما بھ من منطقیة یعزز ثقة الكاتب بأطروحتھ

  أي مستوى منطقي ترتبط تلك الحجة ؟ وما قوتھا ؟ ب-١٥

  .بمستوى منطقي عاٍل وقوي بحیث ال یمكن نكرانھ ألن مما جاء بھ رسول اهللا

 في قوة ًاأترى لھذا اإلسناد أثر). قال حكیم( وآخر إلى التنكیر ) كان یقال( في الحجة الثابتة إسناد إلى المجھول -١٦
  .الحجة ؟ علل إجابتك

، أما قال حكیم فیعني ذلك عدم التخصیص ألي حكیم وكأنھ نسب على اإلطالق لكل حكیم ، كأنھ حكمة باإلجماع و: كان یقال
  .وفي رأینا لو لم یستخدم المجھول والتنكیر لكان أبلغ وأقوى للحجة 

  .ھل یعوض قول إلى الحسن ما بدا على الصیغتین السابقتین من ضعف في الحجة ؟ علل إجابتك -١٧

ن الحسن ممن تربوا على ید الصحابة األجالء األوائل ألنھ ولد بالمدینة المنورة ونھل من منبع علومھا وبالتالي نعم ، أل
  .حجتھ قویة ألنھ من المفسرین الثقات

   ما مدى قوة الحجة الثالثة القائمة على القصة ؟-١٨

  .ھي حجة واقعیة تجریبیة وبالتالي لھا من اإلقناع البلیغ ما لھا

  .خالل سیرورة الحجاج ، بیني لماذا لم یكن لألطروحة المضادة حضور في ھذا المقطع  من -١٩

  .تضعیفًا لھا وتقویة لألطروحة المدعومة

  . بین ، من خالل الحجج التي وظفھا الكاتب ، اآلثار اإلیجابیة لقبول المشورة والعمل بھا-٢٠

  .الوصول للرأي الصائب –النفسي للنتائج  االستقرار –الوصول لحلول مضمونة للمشاكل التي نواجھھا 

  .ثالث فوائد تنفعك في حیاتك– من خالل قصة األسلمي – استخلص -٢١

  . عدم وضع العوائق وتحدیھا للوصول للنتائج– األخذ بمشورة أھل العقل -مشاورة أصحاب المودة  

   )ما أخذه األسلمي على نفسھ من تعھد( ---النتیجة : المقطع الثالث

٤ 
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  ما أھمیة ذلك بالنسبة إلى نتیجة الحجاج؟.  المقطع على السرد الخطي  قام-١

( وآخر مذموم) المشورة ( قادنا إلى نتیجتھ الطبیعیة بالتسلسل اإلقناعي والترتیب المنطقي لنتیجة الصراع بین أمر محمود
  ). الرأي والتفرد بھ

 توجیھ الملفوظ  حدد ھذه الروابط ، مبینًا دورھا في. استعمل الكاتب مجموعة من الروابط اللفظیة في سرد األحداث -٢
  .نحو مقاصد الخطاب

  ثم مع تراخیھا البسیطللربط بین مقاطع السرد وبین نتائجھ ، حیث قادتنا ) الواو / الفاء / ثم ( العطف 

  .سرد إلى النتیجة الحتمیة للصراعفي المع الواو وتعاقبھما السریع الفاءات المتوالیة و

  .حلل أبیاتھا مبرزًا عالقتھا بالنتیجة. سلمي المھلب على كرمھ بقصیدة مدحیة  كافأ األ-٣

أي كأن اهللا خلق ید المھلب من الجود والكرم وھو أفضل ما یكون علیھ المرء ویحمد علیھ ،وقد شملت عطایاه كل أنحاء 
ستشار غیره فمصیره للنجاح والتوفیق األرض فكأنھ والجود قرینان خلقوا من أصل واحد، ثم یتحدث عن المشورة بقولھ من ا

  .طلبتھوھو غیر مردود في 

وعالقتھا بالنتیجة عالقة ترابط وتأكید على ما جاء في النتیجة من نھایة محسومة النتصار الشورى وأھمیتھا، فمتى أخذنا 
  . بالحجج اإلیمانیة والقولیة والواقعیة كانت نتیجتنا الفالح والفوز

  :إعادة بناء النص

  ح كیف عرض الكاتب ھذه القضیة وض-١

  .قادتنا للنتیجة المتوقعة التي ال یمكن نكرانھا ) قصة / أحادیث / قرأن ( عرضھا كقضیة حجاجیة بأدلة مختلفة 

   في دعم أفكاره؟ ما نوع الحجج التي اعتمدھا-٢

  ).قصة واقعیة(  ، )أمثال قولیة( ، )حدیث+ قرآن —إیمانیة(

  إلقناع بمبدأ الشورى والعمل بھا ؟  ھل توصل ، في نظرك إلى ا-٣

  . نعم بما ال یمكن رده ونكرانھ من الحجج
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