
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان ومحمود محمد عثمان زيدان اضغط هنا                                         

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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١ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  مملكة البحرین

  مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین

  قسم اللغة العربیة

  

  

  

  

  

  

  

  مالمح من صورة الذات 

في األدب العربي  
  ١٠١مقرر عرب 

  

  

  إعداد األستاذين

  حممود حممد عثمان زيدان –حممد جماهد علي سليمان 
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٢ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  السیرة الذاتیة

  )أحمد أمین(حیاتي 
  

  سیرة ذاتیة: الجنس األدبي                         سردي وصفي       : النمط الكتابي

  :تمھید

ج و یقت رن فی ھ الوص ف بالس رد والتحلی ل        يالمك ان ف   وتصویر الشخصیات ف ي إط ار الزم ان و   القصة فن سرد الحوادث  -
ت ب م ن أج ل    وھو یك آن السیرة الذاتیة وفیھا یكون المؤلف ھو الراوي والكاتب والبطل فيبالغایة، ومن أنواع ھذا األدب 

  . یكتب عن ذاتھ وحیاتھ الخاصة وباألخص الفترات التي تركت أثرا في شخصیتھ -أ: ھدفین ھما

یكتب لینشئ أثرا فنیا وبذلك تع د الس یرة الذاتی ة وثیق ة تاریخی ة، فھ ي ن وع م ن أن واع الكتاب ة الت ي ت راوح طبیعت ھ ب ین                -ب
ة فھو من جھة سرد قصصي ألحداث وتجارب وذكریات وم ن جھ ة   األسلوب الفني لألدب وأسلوب الكتابة التاریخیة العلمی
  .أخرى خطاب تاریخي على شھادة الكاتب على عصره

ق  ل األح داث م  ن داخ ل ذات  ھ   ده، وفی ھ یكت  ب األدی ب ع  ن نفس ھ وین   أدب  س ردي ل  ھ أص ولھ وقواع    : تعری ف الس یرة الذاتی  ة  
الس یرة الذاتی ة عم ل قصص ي تح ول الم تن الحك ائي إل ى         مركزا على المواقف المؤثرة ونق اط التح ول الب ارزة ف ي حیات ھ، ف     

  .مبنى حكائي، وتحتاج السیرة الذاتیة إلى كاتب متمرس یتحرى الصدق والموضوعیة في التأریخ لحیاتھ

ط ھ حس ین وأحم د أم ین والعق اد ومیخائی ل نعیم ة         وم ن روادھ ا  وفیھ ا یكت ب األدی ب ع ن نفس ھ       سیرة ذاتیة: أنواع السیرة
  .وعبقریات العقاد ،البن ھشام –صلى اهللا علیھ وسلم  –ن یكتب األدیب عن غیره مثل سیرة النبي محمد حی وسیرة غیریة

  : عنوان النص

  .ھو نفس عنوان الكتاب ألحمد أمین الذي یعد رائدا من رواد النھضة الحدیثة) حیاتي(

  :تحدید موضوع النص

  .ني ومتابعة األب ألبنائھ في أدائھم للصلوات وغیرھاینتمي الكاتب إلى أسرة مستقرة مادیا یسودھا الجو الدی -١

  .تبدلت حالة األسرة بفعل الزمن فبدأت تقل سلطة اآلباء وظھرت سلطة األبناء واألمھات وأصبح البیت برلمانا صغیرا -٢

 الموضوع الذي یعالجھ النص ھو أسى الكاتب وحزنھ على التح ول ال ذي ط رأ عل ى األس رة حی ث حل ت الفوض ى مح ل          -٣

  .االستقرار وظھر االستبداد في الرأي وأصبحت میزانیة البیت في ید أكثر من فرد فتصادمت اآلراء وتحاربت

  :ینقسم النص إلى ثالثة مقاطع ھي: تحدید بنیة النص

  .األسرة المطمئنة في الماضي: عنوانھو) ساطعة زاكیة: (من أول النص إلى قولھ: وضع البدایة: المقطع األول

  .تبدل الزمان واھتزاز أركان األسرة:وعنوانھ" بین قیمتھا ...: "إلى" وبعد فما أكثر : "من: سیاق التحول: نيالمقطع الثا

  .انھیار األسرة:وعنوانھ". وطمأنینتھ: " إلى" فتصادمت: "من قولھ: وضع الختام: المقطع الثالث

  

  شرح المقاطع وتحلیلھا

  ي الماضياألسرة المطمئنة ف: وضع البدایة: المقطع األول

  :مستوى الحكایة

ق  وة  وم  ن س  ماتھا ھ  ي الشخص  یة المحوری  ة الت  ي یس  رد ال  راوي األح  داث م  ن خاللھ  ا        شخص  یة األب: الشخص  یات -١
الحضور في ھذا المقطع فھو عالم دین رصین، ق انع یحس ن الت دبیر، زاھ د یرب ى أبن اءه عل ى الص الح وبالجمل ة فشخص یة           

 وأم ا األوالد فج اءت ف ي س یاق التحاقھ ا ب األب ف ي حج ھ،        : وأم ا األم . إلى ب ر األم ان  األب تبدو متماسكة قویة تقود األسرة 

فھ و شخص یة مض مرة ش اھد داخل ي عل ى        وأم ا ال راوي  فكانوا أكثر حضورا بعد األب وق د ب رزوا ب التزامھم تع الیم األب،     
  .األحداث فھو فرد من أفراد األسرة متأثر بالقیم التربویة لألب

اض بعید حیث طفولة الراوي ونشأتھ في أسرة تقلیدیة، ونلح ظ تق دما ف ي خ ط الزم ان ظھ ر عن د بدای ة         زمان م :الزمان -٢
التعامل بالعملة الورقیة، وف ي رف ض الن اس لھ ا م ن مب دأ رف ض ك ل جدی د قب ل الت أقلم علی ھ ویالح ظ توق ف الس رد مفس حا                 

  .المجال للوصف

  .مصریة التي ینتمي إلیھا الكاتب ھي المكان األعم منزل األسرة وھو المكان الخاص والبیئة ال :المكان -٣

  ).المقھى( المؤشرات المكانیةومن ) المدرسة االبتدائیة(ھي  والمؤشرات الزمانیة الدالة على المكان

  :مستوى الخطاب

       )  اخافھ   –تن  درت  –ظھ  ر  –ك  ان : (أدت األفع  ال الماض  یة والس  یما األفع  ال الناقص  ة منھ  ا وظیف  ة الس  رد مث  ل : الس  رد -١

والجم ل االس میة لت ؤدي وظیف ة الوص ف وخاص ة ف ي وص ف من زل العائل ة وأن واع المأك ل              المض ارع ج اءت  : الوصف-٢
   )الصلوات أبي یؤدي -وأنا في المدرسة االبتدائیة –كان أبي مدرسا في األزھر -یصلوا –یربي – يیؤد(: والملبس ووصف األب
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٣ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  :اللغة واألسالیب -٣

  :سھلة واضحة تكون شبكة من ثالثة حقول معجمیة متكاملة أدت إلى سكینة البیت وھدوئھ وھياأللفاظ : المعجم* 

اثن ي عش ر    –جنیھات ال ورق   –عملة الورق  –یغیرونھا ذھبا  –الصیارف  –یدخر  –یتقاضى : (حقل العملة ومفرداتھ -أ 
  )جنیھا ذھبا

ال أك ل لح م ك ل     –مح دودة   –بسیطة  –من بیتھ إلى عملھ  –مالبسنا نظیفة  –مأكلنا معتدل : (حقل المعیشة ومفرداتھ –ب 
  )یوم

الص لوات   –التفس یر   –الح دیث   –الص الحین   –الزك اة   –الح ج   –یص وم   –رمضان : (حقل السلوك الدیني ومفرداتھ –ج 
  )الشعور الدیني –

وتتكام ل الجم ل االس میة    ) خافھ ا  –تن درت   –ظھ رت  : (مث ل  حركیة األفعال في ھذا المقطع تتجھ نح و الماض ي  : األفعال* 
وجاءت حركی ة الجم ل الفعلی ة بطریق ة ل م تتع ارض       ) وأنا في المدرسة االبتدائیة –كان أبي مدرسا : (مع الجمل الفعلیة مثل

  .مع ثبات الجمل االسمیة ألنھا في اتجاه الماضي

  

  ).أنت - َتفتحـ – َتشممـ( المخاطبو)نحننعرف ( والمتكلم) ھویتقاضى ( الغائب توزعت الضمائر بین: الضمائر* 

  

) أب  ي ی  ؤدي الص  لوات –ل  م نك  ن نع رف  : (تكامل  ت الجم ل الفعلی  ة وص  ارت ج  زءا منھ ا مث  ل   :الجم ل االس  میة والفعلی  ة * 

واألفع ال  ) كان ت مطال ب الحی اة مح دودة     –كان أب ي مدرس ا   : (وكثیر من الجمل االسمیة مسبوقة بأحد األفعال الناقصة مثل
  .تخصص ثبات الجمل االسمیة بالزمن الماضيالناقصة كان وأخواتھا 

كنای ة ع ن تغلغ ل    ) یغم ر البی ت ش عور دین ي    (یشبھ الدین بعطر یشم، ) شممت رائحة الدین: (من الصور الفنیة: التصویر* 
  .حیث شبھ الدین بالنور بما یعطیھ معنى القداسة في المنزل) ساطعة(الدین في حیاة األسرة، 

  

  تبدل الزمان واھتزاز أركان األسرة: لسیاق التحو: المقطع الثاني

  مستوى الحكایة

 فك ان  شخصیة األب تراجعت وتق دمت شخص یة أف راد األس رة وتوزع ت الس لطة ب ین األب واألم واألبن اء        : الشخصیات -١

  .لكل منھا فاعلیة وإن كانت سلبیة من منظور الراوي

راوي یس تعید ھ ذه ال ذكریات ویوازنھ ا بم ا ی راه ف ي        تحول الزمان من طفولة الكاتب إلى زم ن حاض ر حی ث ال     : الزمان -٢
  .حاضره

ظل البیت ھو المك ان ال ذي ش اعت فی ھ أج واء الطمأنین ة ف ي المقط ع الس ابق قب ل أن یتح ول إل ى فوض ى تبش ر               : المكان -٣
  .بانھیار األسرة

  :مستوى الخطاب

روي الكات ب ویتض ح ذل ك ف ي إش ارتھ      قفز السرد من زمان بعی د حی ث طفول ة الكات ب إل ى زم ان جدی د حی ث ی          : السرد -١
ومن ھنا ینتقل السرد من ماض بعید في قیمھ إلى حاضر مرف وض  ) لقد عشت حتى رأیت –وبعد فما أكثر ما فعل الزمان (

  .في قیمھ

یبرز الوصف المفارقة الت ي یق وم علیھ ا ال نص حی ث ینتق ل م ن الج زء إل ى الك ل وم ن الوص ف ال داخلي إل ى               : الوصف -٢
برلمانا غیر منظم، ویھدف الكاتب من ھذا الوصف إلى التح ذیر م ن    أت سلطة اآلباء تنھار وأصبح البیتبد الخارجي حیث

  .عاقبة فقدان األسر الحدیثة قیم الماضي

  :اللغة واألسالیب -٣

اآلب اء   أدت إل ى فق د  ھو األبرز حیث تكلم الكاتب على التغیرات السلبیة الحاصلة ف ي األس رة الت ي     معجم السلطة: المعجم* 
 –س لطة اآلب اء تنھ ار    :(ومفردات حق ل الس لطة ھ ي   ) وبعد(ھم فخسرت العائلة سعادتھا وبدأت الفقرة برابط لفظي ھو تطسل

وھ ذا الحق ل   )برلم ان ص غیر   –االس تبداد –یس تبد االب ن   –تس تبد البن ت    –ت تحكم فی ھ األغلبی ة     –تحل محلھ ا س لطة األمھ ات    
  .یث تناولھ حقل التجدید بما یحمل من تناقضات تؤدي إلى حسرة الكاتبمتعارض مع الحقول الثالثة األولى من ح

  

حركیة األفعال ف ي المقط ع األول تتج ھ نح و الماض ي وأم ا ف ي المقط ع الث اني فتتج ھ نح و الحاض ر وھ ذا یعن ي               : األفعال* 
وبع د فم ا   : (ا س یأتي وھ ي  خلخلة في سیاق التكامل مع الجمل االسمیة، وفي ھذه الجملة نجد انقطاعا عما مضى وتأسیسا لم

  )لقد عشت: (والتي تحمل استغرابا ودھشة عند الكاتب حتى جعلھ یستأنف الكالم بتأكید في قولھ) أكثر ما فعل الزمان

  

  :الجمل االسمیة والفعلیة* 

ة ب ین  ال دال عل ى التب دل، وس یطرت الجم ل الفعلی ة الدال ة عل ى الحرك ة والتب دل وھ ي متنوع             ) أصبح(برز الفعل الناقص  -
ھ ذا الحاض ر ال ذي    ) لق د عش ت حت ى رأی ت س لطة اآلب اء تنھ ار       (الماضي والمضارع، وداللتھا أقرب إل ى ال زمن الحاض ر    

  .أزال سكینة الماضي
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٤ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

فھ ي جمل ة تعجبی ة    ) فما أكث ر م ا فع ل الزم ان    (عدا جملة إنشائیة ھي . سیطرت الجمل الخبریة التي تناسب سرد األحداث -
  .ى الماضي الغابرتشیر إلى حسرة الكاتب عل

  .تشبیھ یصور منزل العائلة ببرلمان یتصارع أفراده) أصبح البیت برلمانا: ( التصویر* 

  

  انھیار األسرة: وضع الختام: المقطع الثالث

  :مستوى الحكایة

ك  ل الشخص  یات وذل  ك دالل  ة عل  ى فق  دان الجمی  ع   یة ال  راوي ع  ن وض  ع الخت  ام كم  ا غاب  ت غاب  ت شخص  : الشخص  یات -١
  .وأسندت األفعال إلى الرغبات المتنافرة ففقدت األسرة األمان السیطرة،

  .منزل العائلة بقي كما ھو: المكان -٢

  .یدل على تالحق األحداث في منحنى سلبي یؤدي إلى فقد الطمأنینة: الزمان -٣

  :مستوى الخطاب

ال ذي یش یر إل ى مطال ب ك ل ف رد       مسندة إلى ضمیر الغائ ب  ) تخاصمت –تحاربت  –تصادمت (األفعال الثالثة :  السرد -١
في األسرة بما یدل على التحول الكبیر في القیم األسریة، والراوي بات أقرب إلى الخارج منھ إلى الداخل ف ال ض میر یش یر    

  .إلیھ، وكأنھ تبرأ من االنتماء إلى ھذه األسرة الجدیدة، ثم حكم على آثار ھذا االختالف في جملة اسمیة تحمل الثبات

  

فھ ي تحم ل مض مون    ) تخاص مت  –تحارب ت   –تصادمت (استعمل حقال معجمیا سلبیا ظھر في األفعال الثالثة : مالمعج -٢
، وھو ما أحال السعادة إلى ش قاء والھ دوء إل ى    )ضحیتھا: (ر، ثم جاءت عبارة مغرقة في الداللة على الخسارة في قولھالتناف

  .صخب والطمأنینة إلى قلق

  

  :إعادة بناء النص

بین عائلتھ طف ال وش ابا، فف ي الفق رة األول ى تح دث ع ن عم ل الوال د وحال ة            فقر النص حیث یتناول الكاتب حیاتھتتماسك  -
حم ة  الحال ة المعیش یة ألس رة بس یطة ث م انتق ل إل ى الحال ة الدینی ة مبین ا دور ال دین ف ي تعزی ز لُ              إل ى األسرة المادیة ثم تحول 

  .خلخلت كیان األسرة العائلة وأخیرا تكلم عن العادات الطارئة التي

  -:حیث أنھ في المقطع األول جمع الجزئیات لینتھي عند الكلیات اتبع الكاتب الطریقة االستقرائیة -

  )عائلة یغمرھا الدفء والتعاون(الحالة العامة للعائلة قدیما = الحالة الدینیة + الحالة االجتماعیة + الحالة المادیة 

ل الحاض ر بح ال الماض ي، ث م یق ارن ب ین األس رة ق دیما وح دیثا منتھی ا إل ى خالص ة             فیقیس حا: واستعمل طریقة القیاس -
  .كموُح

التي تدل على العط ف، وھن اك راب ط آخ ر ف ي      ) وبعد –ویغمر  –ومن ناحیة أخرى ( الواو: من أدوات الربط المستخدمة -
الت ي ت دل عل ى اخ تالف ف ي      ) وبع د (ھ ي  التي تدل على استمرار السیاق نفسھ، ثم یختم ب أداة رب ط   ) من ناحیة أخرى(عبارة
  .الزمن

  

  :التقویم

  .أسلوب الكاتب موضوعي وأقرب إلى الحقیقة من المجاز وأمیل إلى الوضوح ویجمع بین الكالم المألوف واألنیق

  

  :نمط النص

)  ...أص بح  –ك ان  (األفع ال الناقص ة    -: وأم ا مؤش رات الس رد فھ ي    النص سردي وصفي ولھ مؤشرات للسرد والوص ف،   

الجرائ  د (النع  وت المباش  رة  -: وأم  ا مؤش  رات الوص  ف فھ  يس  یطرة الجم  ل الخبری  ة،  –الشخص  یات  –المك  ان  –الزم  ان 
األفع  ال  –) س  اطعة(والح ال  ) جنیھ ا ذھب  ا (والتمیی  ز ) معت دل  –مدرس  ا : (النع  وت غی ر المباش  رة ك الخبر مث  ل   –) الھزلی ة  

  )ال یدخن –یراقبھم  -صلوالی –یوقظھم (المضارعة الدالة على الحركة والوصف 

  

  :المدرسة األدبیة

  .االلتزام بقضایا المجتمع ومشكالتھ -١: ینتمي الكاتب إلى المدرسة الواقعیة والتي من سماتھا 

  بساطة اللغة وخلوھا من الغموض– ٤الصدق واألمانة في نقل المشاھدات -٣انخراط الكاتب في الحیاة االجتماعیة  -٢

  .رفض مبطن للواقع -٦مساواة بین اإلیجاز واإلطناب اعتماد أسلوب ال – ٥ 

  

  : موقف المجتمع من التطور -

  ).موضوع استبدال العملة الورقیة بالعملة الذھبیة(عادة یبدأ المجتمع برفض كل جدید حتى یتأقلم معھ 
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٥ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  السیرة الذاتیة

  )طھ حسین( یرون ما ال یرى
  

  سیرة ذاتیة: الجنس األدبي           سردي وصفي                     : النمط الكتابي

  :تحدید موضوع النص

  )طھ حسین(یشیر ضمیر الغائب المفرد المسیطر على النص إلى الكاتب  -١

استعمل ضمیر الغائب في معرض حدیثھ عن طفولتھ بدال من ض میر الم تكلم؛ لك ي یتح دث ع ن مواق ف ربم ا یتح رج م ن           -٢
  .ذكرھا باستخدام ضمیر المتكلم

رة الرئیسة التي تدور حولھا ذكریات الكات ب ھ ي قص ة ش اب ُك ف بص ره نش أ ف ي أس رة كثی رة الع دد وكان ت معامل ة              الفك -٣
األسرة متباینة من فرد إلى آخر مما أثر على نفسیتھ فانطوى على حزن صامت عمیق، فمال إل ى االحتی اط والح ذر ف ي كثی ر      

  .فات الرزانة واإلشفاق والحیاءمن أموره وخاصة بعد حادثة المائدة التي اكتسب منھا ص

  :ینقسم النص إلى ثالثة مقاطع ھي: البنیة الحدثیة

  . طھ حسین بین اإلھمال واالھتمام: وعنوانھ" األلم والعناء: " من أول النص إلى قولھ: وضع البدایة: المقطع األول

  .حادثة المائدة: وعنوانھ" كیف قضى لیلتھ: " إلى" ولكن حادثة حدت: " من: سیاق التحول: المقطع الثاني

الصفات التي اكتسبھا ط ھ حس ین   : وعنوانھ". آخر النص : "إلى" من ذلك الوقت: "من قولھ: وضع الختام: المقطع الثالث
  .من حادثة المائدة

  شرح المقاطع وتحلیلھا
  طھ حسین بین اإلھمال واالھتمام: وضع البدایة: المقطع األول

  :مستوى الحكایة

  .إخوتھ وأخواتھ –الوالدان  –الكاتب : اردة في المقطع األولالشخصیات الو -١

  .المرِسل في ھذا المقطع الكاتب ، وھو نفسھ الشخصیة الرئیسة حیث یسرد ما حدث لھ في طفولتھ بضمیر الغائب -٢

یش  عر العالق  ة ب  ین الشخص  یة الرئیس  ة والشخص  یات الثانوی  ة كان  ت عالق  ة مت  وترة فك  ان یش  عر م  ن أم  ھ رحم  ة ورأف  ة و   -٣
باإلھمال  والغلظة في أحی ان أخ رى، وك ان ویج د م ن أبی ھ لین ا ورفق ا وبع ض اإلھم ال ف ي أوق ات أخ رى، بینم ا ك ان إخوت ھ                 

  .یعاملونھ بشيء من االحتیاط مما جعلھ یشعر بأنھ إشفاق مختلط بشيء من االحتقار

، وولَّ دت معامل ة األس رة ل ھ     )الكتش اف طموح ا محب ا ل  (كان رجال طلعة ) الشخصیة الرئیسة(ومن سمات شخصیة الكاتب  -٤
  .شیئا من الحزن العمیق وخاصة أنھ یسمع إخوانھ یصفون ما ال علم لھ بھ فكان ذلك یغضبھ

  .الناقص یدل على السرد في الزمن الماضي حیث كانت طفولة الكاتب) كان(تواتر الفعل  -٥

لكات ب كون  ت لدی ھ ش  عورا باألس ى والح  زن ول م یس  تطع     ش كل المقط  ع تمھی دا لس  یاق التح ول؛ ألن معامل  ة األس رة ل    . نع م  -٦
تفسیر االختالف في معاملة األسرة لھ فانطوى على نفسھ وأحس أن ذلك كلھ یكلفھ كثیرا من األلم والعناء وك ان ذل ك ممھ دا    

  .لحادثة المائدة والتي تركت أثرا عمیقا في نفسیة الكاتب

  .منزل األسرة التي تكونت من عدد كبیر من األفراد: المكان        .                   فترة طفولة الكاتب: الزمان

  

  :مستوى الخطاب

  .وھو یعطي مصداقیة لألحداث حیث أنھ شاھد على األحداث ومشارك فیھا) راو داخلي(الراوي أحد أفراد األسرة  -١

أفة مع شيء من اإلھمال والغلظة ف ي  الرحمة والر: اللین والرفق مع شيء من اإلھمال أحیانا، وصفات األم: صفات األب 2-
االحتیاط في حدیثھم مع طھ حسین ومعاملتھم لھ مما جعل ھذا االحتیاط یؤذیھ وكان یج د فی ھ   : أوقات أخرى، وصفات اإلخوة

  .فقد كان محبا لالكتشاف، میاال إلى الحزن والصمت: إشفاقا مختلطا باحتقار، وأما صفات الراوي

وم  ن النع  وت غی  ر ) ح  زن ص  امت عمی  ق –حكم ا ص  ادقا   –مكان  ا خاص  ا یمت  از  –ع  دد الض  خم ال: (م ن النع  وت المباش  رة  -٣
  )ال یتبین ذلك إال في غموض –مشوبا (المباشرة الحال 

غلب الوصف الداخلي؛ ألنھ یصف كیفیة معاملة األسرة وأثرھا على نفسیة الكاتب فاھتم بذكر األحاسیس والمش اعر م ن    -٤
  .أفراد األسرة نحوه

االحتی اط  : (وأما ألفاظ معجم اإلھمال فھ ي ) اإلشفاق –لینا ورفقا  –رحمة ورأفة  –مكانا خاصا : (م العنایة ومفرداتھمعج -٥
  .ویتضح تعارض المعجمین السابقین مما أدى إلى أثر سلبي على نفسیة الكاتب) االزدراء –االزورار  –الغلظة  –اإلھمال  –

وت وزع  ) ینھض ون م ن األم ر لم ا ال ی نھض ل ھ       –یس تطیعون م ا ال یس تطیع     –ی رى   ی رون م ا ال  (الجمل المثبتة والمنفیة  -٦
  .الجمل بین النفي واإلثبات یظھر االختالف بین شخصیة الراوي وأسرتھ
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٦ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

رابط لفظي یدل على قصر المدة الزمنیة التي أدرك فیھا الراوي سبب التباین في معامل ة األس رة   .." على أنھ لم یلبث "  -٧
  .لھ

  .تدل على عدم قدرتھ على التصریح بمشاعره: یشبھ الكاتب الحزن بإنسان صامت، ووظیفتھا) صامت عمیق حزن( -٨

  حادثة المائدة: سیاق التحول: المقطع الثاني

  مستوى الحكایة

 اإلخوة تمادوا في الضحك، واألم ارتفع صوتھا بالبكاء، واألب قال في صوت ھادئ حزین: أثر حادثة المائدة في شخصیة -١

  .لم یعرف كیف یقضي لیلتھ: ، وأثرھا على الراوي)ما ھكذا تؤخذ اللقمة یا بني؟(

  .الرغبة التي تمني الراوي تحقیقھا ھي أن یتناول اللقمة بكلتا یدیھ بدال من تناولھا بید واحدة -٢

ال ذي ح ال دون تك رار     الدافع في سعي الراوي في تحقیق رغبتھ ھو حب االستكشاف ألمر لم یعھده من قبل، وأما العائق -٣
  .ھذا الرغبة یتمثل في رد فعل األسرة الساخر منھ والالئم لھ

  .مھدت حادثة المائدة لوضع الختام حیث جعلت الكاتب یتحلى بصفات الزمتھ مدة من الزمن -٤

  

  :مستوى الخطاب

ر األح داث ف ي ال زمن الماض ي إل ى      ھ ذه العب ارة ت دل عل ى اس تمرا     ) مألت قلبھ حیاء لم یفارقھ إل ى اآلن .... ولكن حادثة ( -١
  .تدل على اكتساب الكاتب صفة الحیاء طیلة حیاتھ: الحاضر، ووظیفتھا

 –غمسھا ف ي الطب ق    –... أخذ اللقمة –لم یفارقھ  –مألت  –حّدت (من األفعال الماضیة والمضارعة الدالة على الوصف  -٢
 –یش اركن  (وموص وفھا األم، ومنھ ا   ) أجھش ت  –ترش د   –تش رف  (وموص وف ھ ذه األفع ال الكات ب، ومنھ ا      ) رفعھا إلى فم ھ 

  .والموصوف ھنا األوالد) أغرقوا في الضحك

ثنائي وباطني، فالحوار الثنائي كان بین الوالد والراوي، والحوار الب اطني ك ان ف ي داخ ل     : في المقطع نوعان من الحوار -٣
  .سخرت األسرة من تصرفاتھالراوي الذي فكر في كیفیة تناول اللقمة بیدیھ وإحساسھ عندما 

  .رابط لفظي یدل على التحول والحسم عند الراوي عندما قرر تناول اللقمة بیدیھ فكان نتیجة لما دار في ذھنھ) إذن( -٤

  .رابط لفظي یفید الترتیب والتراخي: مع الفعل الماضي أخذ تفید التحقیق وتنفیذ قرار الكاتب، وثم: قد) ثم –فقد ( -٥

جم ل اس میة مركب ة حی ث ج اء خب ر المبت دأ ف ي ك ل          ) وك ان یأك ل   –كن یشاركن  –كانت أمھ تشرف  –حدت  ولكن حادثة( -٦
  .موضع جملة فعلیة، وھي تدل على حركیة الجمل االسمیة التي تفید الثبات

ق ى ردود  تدل ھذه العبارة على معان خفیة تتمث ل ف ي الص دمة الت ي تلقاھ ا الكات ب عن دما تل       ) لم یعرف كیف قضى لیلتھ؟( -٧
  .األفعال المختلفة من األسرة، وقد أدى ذلك إلى جرح عمیق في نفسھ جعلھ یكتسب بعض الصفات التي الزمتھ في حیاتھ

  .الصفات التي اكتسبھا طھ حسین من حادثة المائدة: وضع الختام: المقطع الثالث

  :مستوى الحكایة

  .نفسھ أنواعا من الطعام؛ ألنھ لم یكن یعرف استعمال الملعقةتقید حركاتھ، وحرم على : من الرغبات التي فقدھا الراوي -١

الراوي في المقطع األخیر غیره في المقطعین السابقین حی ث اكتس ب الرزان ة واإلش فاق والحی اء واإلرادة القوی ة وص ار         -٢
  .یكره ضحك اإلخوة وبكاء األم وتعلیم األب في ھدوء حزین

یات عن وضع الختام؛ ألن الكات ب ھ و مح ور األح داث وھ ذا یناس ب ج نس        حضرت شخصیة الراوي وغابت بقیة الشخص -٣
  .حیث یتوقف فیھا الكاتب عند محطات فارقة في حیاتھ فال معنى لوجود بقیة الشخصیات) سیرة ذاتیة(النص 

وم ن ذل ك    –... م ن ذاك الوق ت تقی دت    : (تبدل الزمان في المقطع األخیر ویظھر ذلك من خالل ال روابط  المس تخدمة مث ل    -٤
  .فھي تدل على صفات الزمت الكاتب في مستقبل حیاتھ وتخلیھ عن أشیاء كان یفعلھا في الماضي) الوقت حرم

  :مستوى الخطاب

  )إرادة قویة –الحیاء  –اإلشفاق  –الرزانة  –تقیدت حركاتھ : (حقل الصفات التي الزمت الراوي بعد حادثة المائدة -١

الدالل ة عل ى تت ابع    : وظیفتھ ا ) ح رم عل ى نفس ھ    –ع رف لنفس ھ إرادة    –تقی دت حركات ھ   ( الجمل الفعلیة في خت ام المقط ع   -٢
  .وتالحق الصفات التي اكتسبھا الكاتب بعد حادثة المائدة والتي تركت بصمة في حیاتھ

م ا   جمل ة اس میة مركب ة تعل ل س بب تح ریم ال راوي الحس اء واألرز وك ل         ) ألنھ كان یعرف أنھ ال یحسن اصطناع الملعق ة ( -٣
  .یؤكل بالمالعق

  .افتقر النص األدبي إلى التصویر الفني؛ ألن الكاتب یسرد موقفا واقعیا من حیاتھ فمجال الخیال فیھ محدود -٤

  :التقویم

تتوافر في النص عناصر التشویق في النص وذلك من خالل الفكرة التي دارت في ذھن الراوي في تناول اللقمة بكلتا یدی ھ   -
  .من أحداث یمكن أن یكون لھا أثر في حیاة الكاتب، وظھر ذلك جلیا في موقف األسرة من تصرفھوما یترتب علیھا 

سلوك عائلة الكاتب في التعامل مع الولد الكفیف كان سلوكا فیھ تقصیر واضح فذوو العاھات یحتاجون إل ى رعای ة خاص ة     -
  .كثیرة العدد ومقدراتھا بسیطة أكثر من قرنائھم ولعل ھناك ما یبرر ھذا التصرف من األسرة حیث كانت
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٧ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  السیرة الذاتیة

  )میخائیل نعیمة( الفارس العربي
  سیرة ذاتیة: الجنس األدبيسردي وصفي                                : النمط الكتابي

  :تحدید موضوع النص

نطل ق الحص ان بالكات ب ف أحس     یدور النص حول دعوة ُدعي إلیھا الكاتب وھي ركوب الخیل مع أنھ ال عھد لھ بذلك، ث م ا  -١
بأنھ في ورطة ال یدري ماذا یفعل وإذا بحركة الإرادیة یتعل ق فیھ ا الكات ب برقب ة الحص ان فیتوق ف حینھ ا ویت نفس الص عداء          

  .بینما یالحظھ أقرانھ ویظنون أن ذلك ضربا من ضروب الفروسیة النادرة ولكن األمر غیر ذلك

  :مقاطع ھيینقسم النص إلى ثالثة : البنیة الحدثیة

  . الحدیث عن الخیل: وعنوانھ"           من صفات : "من أول النص إلى قولھ: وضع البدایة: المقطع األول

  .الكاتب في ورطة: وعنوانھ"                 بین عینیھ : " إلى" وبغتة : "من: سیاق التحول: المقطع الثاني

  .بطل رغم أنفھ: وعنوانھ".  آخر النص : "إلى" يعندما أدركن: "من قولھ: وضع الختام: المقطع الثالث

  شرح المقاطع وتحلیلھا
  .الحدیث عن الخیل: وضع البدایة: المقطع األول

  :مستوى الحكایة

المرِسل ھو الكاتب وھو الشخصیة المحوریة التي تسرد مغامرتھا في حضور الرفاق، بینما الرفاق ھم شخصیات ثانویة  -١
  ).حدیثنا –سرنا : (الل قولھمشاركون في المغامرة من خ

بدت العالقة بین الكاتب وباقي الشخصیات عالقة قویة حیث ارتبطوا بصداقة جعلتھم یقومون بنزھ ة خلوی ة عل ى ظھ ور      -٢
  .الخیل

  .طریق ترابي بین حقول الحنطة وھو مكان شاسع یناسب النزھة والمغامرة: المكان -٣

لى األحداث؛ ألن الح دیث ب ین الرف اق ك ان ی دور ع ن الخی ل وص فاتھا بم ا یع د           ھناك ما یشیر إلى تحول ما سیطرأ ع. نعم -٤
  .تمھیدا لشيء ما سیحدث لھ صلة بمغامرات الخیل

  :مستوى الخطاب

وھم ا یش یران إل ى ال زمن الماض ي، وھن اك       ) ك ان  –س رنا  (الفعالن اللذان یدالن على زمان األحداث التي سردھا الراوي  -١
  ).موسم الحصاد: (ویتضح من قولھ) یفالص(زمان غیر معلن وھو 

الطریق الترابي وھ و طری ق المغ امرة وك ان ب ین حق ول شاس عة م ن الحنط ة، والخی ل وك ان            : الموصوفات األساسیة ھي -٢
  .الحدیث عنھا مؤشرا وتمھیدا لسیاق التحول

ذل ك س مة م ن س مات الھ دوء      یدل على السیر برویة وتمھل بھدف تجاذب أطراف الح دیث و ) سرنا الھوینى: (معنى قولھ -٣
  .في وضع البدایة

  .الكاتب في ورطة: سیاق التحول: المقطع الثاني

  مستوى الحكایة

  .، الرفاق، الحصان)الكاتب(الراوي :الشخصیات الواردة في ھذا المقطع  -١

  .الراوي داخلي حیث إنھ عنصر فاعل في األحداث، ویتصف بالخوف والحذر -٢

بین الحقول الشاسعة م ن الحنط ة وق د أس ھم ھ ذا المك ان ف ي انط الق الحص ان بس رعة وتح ول             طریق ترابي: المكان ھو -٣
الكاتب من األمن إلى الخوف والحذر، وأما الرفاق فتبدل موقفھم من تجاذب أطراف الحدیث إلى االنبھار واإلعجاب بفروسیة 

  .الكاتب

السكینة إلى الخوف والحذر عن د الكات ب، واإلعج اب عن د     الحصان كان لھ الفضل األكبر في تحویل األحداث من الھدوء و -٤
  .الرفاق

  :مستوى الخطاب

 –أش ده  (والكات ب  ) یطی ر  –یع دو   –وث ب  (الحص ان  : حركة الشخصیات كما تبدو في ھذا المقطع كانت على النحو الت الي  -١
  )لم یسرعوا –یبھرھم (وأما الرفاق ) أسلمت –أرخیھ 

، )إس  الم أم  ره إل  ى اهللا  –ش  د وإرخ  اء اللج  ام   –تخلعن  ي م  ن الس  رج  : (راوي وص  فاتھال  : الموص  وفان األساس  یان ھم  ا  -٢
  ).راح یعدو –لسعتھ أفعى  –تقمصھ جني  –یطیر ( :وصفاتھ والحصان

الوصف الداخلي یتضح في وصف الكاتب مشاعر الخ وف والح ذر والترق ب لس قوطھ ب ین لحظ ة وأخ رى، وأم ا الوص ف           -٣
  .ان وسرعة عدوهالخارجي فتمثل في حركة الحص

  .الحوار الداخلي كان من الكاتب نفسھ وجاءت وظیفتھ لتعبر عن انفعاالتھ وشدة خوفھ من سقوطھ تحت أقدام الحصان -٤
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 –س أتحطم   –الكارث ة تترص دني    –ك ادت تخلعن ي    –وجی ب قلب ي   : (من االنفعاالت والمشاعر التي توضح نفسیة ال راوي  -٥
  .ل على ھول الموقف وخوف الراويوتد) تتھشم –أیدركونني وبي حیاة 

وت دل عل ى الحرك ة    ) تمس كت  –استعض ت   –لج أت   –تقمص ھ   –لسعتھ  –وثب : (من األفعال الماضیة الدالة على الحركة -٦
  .وتالئم النمط السردي للنص

  ".حدث أمر عجیب"كان فعل ماض تام یكتفي بفاعلھ وال یتطلب خبرا فھو بمعنى ) فكانت العجیبة( -٧

  "مبین للنوع"مفعول مطلق منصوب بالفتحة : وثبة) جنونیة وثبةحصانھ وثب ( -٨

  .یدل على التبدل والتحول من الھدوء إلى الحركة القویة: وظیفتھ

تفی د  ): ب ل . (ت دل عل ى التح ول م ن الماض ي الھ ادئ إل ى الحاض ر الم ؤلم         ): بغت ة : (الوظائف الداللیة ألدوات الربط اآلتی ة  -٩
  .تفید التحول من حال االنطالق إلى حال الھدوء والسكینة) إذا. (لالستدراك) لكْن/ لكنَّ . (اإلضراب

وھ ذه الص ورة   . شبھ الحصان في سرعتھ وانطالقھ بمن لسعتھ أفعى أو تلبس ھ جن ي  ) كأن أفعى لسعتھ أو جنیا تقمصھ( -١٠
  .توحي بالسرعة الجنونیة للفرس وخطورة األمر الذي تعرض لھ الكاتب

  : ات التالیةدالالت العبار -١١

  .تدل على االستسالم ألمر اهللا ومشیئتھ فھو المخلص من كل ضیق: أسلمت أمري هللا -أ

  .تدل على سرعة انطالق الحصان: الجنون الذي مس حصاني -ب

  .تدل على شدة الخوف والترقب: فبت ال أسمع غیر وجیب قلبي -ج

  .تدل على الثبات وعدم الحركة: كأنھ سّمر باألرض –د 

  .یشبھ الحصان في سرعة انطالقھ بطائر وھي تحمل معنى المبالغة في إظھار شدة عدو الحصان) إنھ یطیر( – ١٢

  .بطل رغم أنفھ: المقطع الثالث

  :مستوى الحكایة

  )أقبلوا عليَّ یھنئونني –أدركني  –عندما : (من المتغیرات الزمانیة في المقطع -١

ھ ي شخص یة الحص ان، وذل ك إلفس اح المج ال أم ام ال راوي لیعب ر ع ن            الشخصیة الرئیسة التي اختفت عن وض ع الخت ام   -٢
  .مشاعره

  .في الواقع أن إعجاب الرفاق بالراوي كان مخالفا للواقع؛ ألن الكاتب كان في ورطة ولم یكن فارسا كما تخیل الرفاق -٣

ع منھ فروسیة؛ وكتم ذلك ألنھ قب ل  الرغبة التي لم یفصح عنھا الراوي لرفاقھ أنھ لم یكن فارسا ولكن القدر ھو الذي صن -٤
  .األمر الواقع وتلقي التھنئة

  :مستوى الخطاب

  ) جدیر بھا –أتقبل تھنئتھم  –رضیت  –یبدون إعجابھم  –یھنئونني : (معجم اإلطراء والتھنئة مفرداتھ) أ( -١

  .یدل على النھایة السعیدة التي انتھت إلیھا األحداث: ووظیفتھ

ن ما بدر من ھذا الفارس لم یكن فروس یة باقت دار فإن ھ س یؤدي إل ى ص دمة للمھنئ ین وعندئ ذ تب رز          إذا تبین المھنئون أ) ب(
  .اللھجة الساخرة المتھكمة من الراوي، ولذا كتم الحقیقة

جاءت الصور الفنیة نادرة في النص؛ ألن الكاتب ینقل حدثا واقعیا كان یعاني فی ھ م ن أزم ة حقیق ة ق د ت ودي بحیات ھ ف ال          -٢
  .یھ للخیالمجال ف

  :إعادة بناء النص

  :مؤشرات النمط السردي

  ) سرنا الھوینى: (الجمل الخبریة مثل  -٢)           أصبح –كادت  –أوشك  –كان (األفعال الماضیة الناقصة  -١

  )ماض وحاضر(الزمان  -٤)                            الحصان –الرفاق  –الراوي (الشخصیات  -٣

  )مأزق تعرض لھ الكاتب(األحداث  -٦)                                       ترابي یبن الحقولطریق (المكان  -٥

  :مؤشرات الوصف

  )جسم مھشم –وثبة جنونیة  –حقول شاسعة (سیطرة الوصف بالنعوت  -١

  )یعدو –ضج تن –یمتد (األفعال المضارعة  -٣) كأن أفعى لسعتھ أو جنیا تقمصھ": (التشبیھات"الصور البالغیة  -٢

  )كأن جنیا تقمصھ –كان حدیثنا عن الخیل (الجمل االسمیة  -٥. للتعجب) كیف أتحطم؟(استخدام الجمل اإلنشائیة  -٤

  :التقویم

توافرت ف ي ال نص خص ائص الس یرة الذاتی ة حی ث إن الكات ب ك ان لدی ھ رغب ة ف ي إع الن ع دم فروس یتھ م ن خ الل مب دأ                   -١
  .سارت في اتجاه جعلھ لم یفصح عن الحقیقةالرفض المبطن للكذب ولكن األمور 

المغزى اإلنساني من ھذه السیرة یتمثل ف ي ض رورة تص رف اإلنس ان عل ى طبیعت ھ حت ى ال ی ورط نفس ھ، وع دم التظ اھر             -٢
  .أمام اآلخرین بقوة یفتقدھا ألن طبیعة الحیاة تفترض الصدق والمصارحة
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  طرفة بن العبد"   فخر واعتزاز"

  :عر العربيصورة الذات في الش

والص حراء م دى مفت وح عل ى      ،تتوزع ذات الفرد في الجاھلیة بین القبیلة والصحراء فالقبیلة تقوم عل ى االنتم اء العص بي    -
احتماالت التشتت والفناء، والجاھلي في ترحال دائم خل ف الم اء والك أل، ولك ن الح ب ف ي وس عھ أن یحی ل المك ان إل ى أف ق            

  .دور االنتماء إلى القبیلة ودور تحقیق األنا التي غیبتھا الجماعة :بین دورین انتماء، والشاعر الجاھلي متوزع

  

  .الحمیة أو الحماسة –ب . نقیض المعرفة -أ: والجھل لھ معنیانمن الجھل،  الجاھلیة لغة -

عم رو  قص ده   فالجھل كان جھال اعتقادیا حثي جھلوا حقیقة التوحید وأما من حیث الجھل بمعنى الحمیة أو الحماس ة فھ و م ا   
  ا        فنجھل فوق جھل الجاھلیناـد علینــن أحــأال ال یجھل:   بن كلثوم في قولھ

ی ود أن یتحل ى بك ل الق یم الحمی دة       أي أن الجاھلي حسن األحدوثة: إن العنصرین األكثر تأثیرا في الشخصیة الجاھلیة ھما -
ص لة حمیم ة، والعنف وان الج اھلي یعن ي رف ض ال ذل        بینھم ا  ی ة  العنفوان والجاھلف والعنفوانالتي یقرھا العرف االجتماعي، 

  .وھذا ما یفسر تحفز الشخصیة الجاھلیة دائما ضد من یحاول المس بذلك العنفوان

  

  :تمھید

  .العصر الجاھلي امتد قبل ظھور اإلسالم بنحو مائة وخمسین عاما وھي تمثل أقدم ما وصل إلینا من الشعر العربي -

ب دأ ب الوقوف عل ى األط الل وت ذكر األح داث الت ي م رت بالش اعر          ال نص بالمقدم ة الطللی ة أن ال نص ی    قدم ة  سبب تسمیة م -
  .وذلك ألن الحیاة كانت تعتمد على الترحال وراء الكأل والعشب

  

  .معلقة :الجنس األدبّي* .   وصفّي یغتني بالسرد :النمط الكتابّي *

  

  :المعلقات

ألنھ ا كان ت تعل ق عل ى أس تار الكعب ة وقی ل ألنھ ا تش بھ القالئ د            إنھا س میت ب ذلك   وقیلھي أجمل قصائد قیلت في الجاھلیة  
وطرف ة ب ن العب د     سالق ی  ام رؤ : وم ن أش ھر ش عرائھا   النفیسة، وقد اختلف في عددھا قیل إنھا سبع ومنھم من جعلھ ا عش را   

  .وزھیر بن أبي سلمى وعنترة بن شداد

  

الفخ  ر واالعت  زاز فخ  ر ذات  ي یق  وم عل  ى حس  ن انتم  اء  : رین ھم  اعن  وان ی  دل عل  ى أم  ) فخ  ر واعت  زاز( :عن  وان ال  نّص ‹
 . وتكثر الكلمات الصعبة لكون النص جاھلیا ،الشاعر لقبیلتھ كما یعبر عن اعتزاز الشاعر بذاتھ وصفاتھ

 

 :تحدید موضوع النص ‹

م ن  ر بص فاتھ  ف ي ھ ذا ال نص فب دأ الش اعر ب الوقوف عل ى األط الل ث م وص ف الناق ة وافتخ              تعددت األغراض الش عریة  -١
  .وبین في نھایة القصیدة مذھبھ في الحیاةمروءة وكرم وغیرھا من الصفات، 

  .جابھ الشاعر ھاجس الموت بركوبھ لناقتھ العوجاء المرقال التي تباري العتاق الناجیات -٢

 

 : بنیة النص ‹

  .الوقوف على األطالل: وعنوانھما               ٢،  ١البیتان : المقطع األول 

  .وصف الناقة: وعنوانھما               ٤،  ٣البیتان : ع الثانيالمقط

  . الفخر الذاتي: وعنوانھما                 ٦،٥بیتان ال: المقطع الثالث

  .شكوى القبیلة: وعنوانھما                 ٨،٧البیتان : المقطع الرابع

  . من الحیاة والموت موقف الشاعر: وعنوانھا    ١١: ٩: األبیات من : المقطع الخامس

 المقطع األول ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

وھ و م ن األوزان   ) فعولن مف اعیلن فع ولن مف اعلین   فع ولن مف اعیلن فع ولن مف اعلین       (القصیدة من بحر الطویل وتفعیالتھ 
  .  التي تساعد على التعبیر عن الھواجس والرغبات وتناسب السرد والوصف

  

v المستوى المعجمّي : 

وق د ظھ رت ھ ذه    ) وقوف ا  –ظ اھر الی د    –ب اقي الوش م    –تلوح : (وحولھا حقل معجمي ومفرداتھ فتاح ھي األطاللالكلمة الم
 .داللة على إصرار حركة الحیاة على مجابھة حركة الفناءاألطالل حسیة ملموسة فھي تلوح كباقي الوشم 
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v المستوى التركیبّي: 

  :الجمل االسمیة والفعلیة

  .توحي بعمق معاناة الشاعروھذه الجملة ) لخولة أطالل(یة واحدة في ھذا المقطع جملة اسم* 

  .لیبرز اتجاه حركة األطالل من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل) تلوح(استعمل الفعل المضارع * 

  .لیدل على زمن غیر محدد وكأن الصحب في وقوف دائم لمساندة الشاعر في مجابھة الھالك) وقوفا(استعمل المصدر * 

  :قدیم والتأخیرالت

  .قدم سمة البقاء لیدل على ارتباط وثیق بقوة حركة الحیاة في مجابھة الفناء) باقي الشم* (

  :اإلفراد والجمع

  .وبین اإلفراد والجمع حركة داللیة) األطالل والصحب( وأما الجمعان) خولة والشاعر( المفردان األساسیان* 

  .ة تسري في المكان لتجعلھا وشما یظھر على الید وھذا مجابھة للفناءفخولة تستدعي جمعا ھو األطالل وكأن ذات خول

ع اني وال تجھ ر بم ا    مد عل ى تعظ یم ال ذات الت ي تكاب د وت     في أسلوب یعت) المطي/ الصحب(وأما الشاعر فیستدعي جمعا ھو 
  .تعانیھ

 

v المستوى البالغّي: 

  .یوحي بمجابھة الفناءیشبھ األطالل بالوشم بما ) تلوح كباقي الوشم... لخولة أطالل ( 

 

 المقطع الثاني ‹

v المستوى المعجمّي: 

وی  دور حولھ  ا حق  ل معجم  ي    )مرق  ال –عوج  اء (الت  ي غاب  ت بلفظھ  ا وحض  رت بنعتیھ  ا     "الناق  ة"الكلم  ة المفت  اح ھ  ي  
  .مواجھة الھم الذي یقود إلى الفناء: وظیفتھ) عتاقا ناجیات –تباري  –تغتدي  –تروح  –مرقال  –عوجاء (:مفرداتھ

 

v المستوى التركیبّي: 

  :الجمل االسمیة والفعلیة

ن وال الم حی ث تع رض رؤی ة الش اعر      ید ب إ وھي تشتمل على التوك) وإني ألمضي الھم( جملة اسمیة واحدةفي ھذا المقطع 
  .في مجابھة الھم

  .وھي تبین حركة مجابھة الھم) اتبعت –تباري  –تغتدي  –تروح ( وھناك أربع جمل فعلیة

  

  :كر المنعوت بالنعتاالستغناء عن ذ

  .وفي ذلك تعظیم للناقة وبالتالي تعظیم للذات) الناقة( لمنعوت ھو) مرقال –عوجاء (ذكر نعتین ھما 

  

  :معاملة غیر العاقل معاملة العاقل

  .جمع مؤنث سالم جاء نعتا لإلبل وھي غیر عاقلة وفي ذلك تعزیز لصورة الناقة وبالتالي تعزیز لذات الشاعر) ناجیات(

 

 قطع الثالثالم ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

  ).عنیت(في " التاء"و) خلت (في " التاء"من خالل  ھناك ما یشبھ الصدى

  )أرفد(و ) یسترفد(،  )لم(و) لم(ویظھر في  إیقاع التكرار

 

v المستوى المعجمّي: 

ذات الش اعر موزع ة    ، فاألنا ھي الت ي تعط ي والق وم ھ م ال ذین یأخ ذون وھن ا تب دو        األخذ والعطاء: ھناك معجمان أساسیان
  . بین االنتماء القبلي والتفرد الذاتي

  )یسترفد القوم –قالوا من فتى؟ : (ومفردات معجم األخذ) أرفد –لم أتبلد  –لم أكسل  –عنیت : (ومفردات معجم العطاء

 

v المستوى التركیبّي: 

ت دل عل ى أن فعلھ ا    ) خل ت ... ق الوا   إذا الق وم : ( أس لوب الش رط  في ھذا المقط ع،   سیطر أسلوب الشرط والنفي واالستدراك
وفی ھ  ) ولس ت بح الل    –ل م أكس ل ول م أتبل د     ( لنف ي ا. أن القوم سیطلبون وھو سیلبي وفي ذل ك تعظ یم لل ذات   و واجب التحقق

. تسھم في تفرد الذات الت ي تس كن المرتفع ات بحث ا ع ن التف رد      " حالل" وصیغة المبالغةتأكید على وقوفھ إلى جوار القبیلة، 

 .الواجب مننفي أن حلولھ في المرتفعات لیس ھروبا وھو ی) ولكن متى یسترفد القوم: ( في قولھدراك واالست

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



١١ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

v المقطع الرابع 

v المستوى اإلیقاعّي: 

ف  ي البی  ت األول م  ن  وإیق  اع ی  اء الم  تكلم) ومتل  دي –وإنف  اقي  –وبیع  ي  –ول  ذتي  –وم  ازال (یوج  د إیق  اع العط  ف ب  الواو 
  .وھذا یدل على إقبال الشاعر على ملذاتھ لمجابھة الفناء) متلدي –طریفي  –إنفاقي  –بیعي –لذتي  –تشرابي (المقطع 

  ).إلى أن: (فیھ لتناسب عزلة الشاعر إلسرافھ في ملذاتھ فقطع السیاق اإلیقاعي بقولھ والبیت الثاني خفت وتیرة اإلیقاع

 .وقیم العشیرة" الفرد"ات رض بین قیم الذاالذي یوضح التع) أفرت إفراد: (في قولھ التكرار اللفظي

v المستوى المعجمّي: 

شكوى الذات في ھذا المقطع توزعت بین سبب ونتیجة فالسبب في البیت األول م ن ھ ذا المقط ع والنتیج ة ف ي البی ت الث اني        
 .فالسبب تشراب الخمور والنتیجة تجنب القبیلة للشاعر لیصبح كالبعیر األجرب. من نفس المقطع

v المستوى التركیبّي: 

لت دل  ) إف راد ( المفع ول المطل ق  وك ذلك  ) كلھ ا ( واستعمل التوكید المعن وي ، )تشراب( المبالغة في المصدرستعمل الشاعر ا
 .فتشراب الخمور واإلنفاق طریقة مثلى لمجابھة الفناء وحضور الذات. على المبالغة في التعبیر عن الشكوى

v المستوى البالغّي 

یصور ذاتھ في عزلتھا بالبعیر األجرب وھو یوحي بإحساس الشاعر بالمرارة  تشبیھ حسي) أفرت إفراد البعیر المعبد(
  .لتنكر القبیلة لمآثره ومنزلتھ بین أفراد العشیرة

 

v المقطع الخامس 

v المستوى المعجمّي: 

وموق ف اللھ و مم ثال     موقف الجد في حضور الح رب م ع الجماع ة الالئم ة ل ھ،     : التقابل بین موقفینیعتمد ھذا المقطع على 
  .ي االنغماس في الملذاتف

  )حیاتھ –یرّوي  –ملكت یدي  –أبادرھا  –مخلدي  –اللذات : (معجم الحیاة مفرداتھ

  )الصدي –منیتي  –ال تسطیع  –الوغى : (معجم الموت مفرداتھ

ة خر أن یدعھ وشأنھ لمالق اة مص یره، وھ ذا یفس ر نظ رة الش اعر للحی ا       حتمیة الموت ومع ذلك یطلب من اآل یدركفالشاعر 
  .التي یرى أھمیة إمتاع النفس حتى ال تفارق الحیاة وھي محرومة من اللذة

 

v المستوى التركیبّي: 

  :الجمل االسمیة والفعلیة

وھ ذا الطغی ان للجم ل الفعلی ة     ) ف إن كن ت ال تس طیع دف ع منیت ي     (طغت الجمل الفعلیة على االسمیة عدا جمل ة اس میة واح دة    
  .السمیة فترتبط بالنزوع نحو ھذا المناخ االنفعاليعلى السرد، وأما الجملة اي یعتمد مرتبط بالمناخ االنفعالي الذ

 )أبادرھا –دعني  –منیتي  –مخلدي  –أشھد  –أحضر  – يالزاجر(في  ویؤكد المناخ االنفعالي بروز ضمیر المتكلم

v المستوى البالغّي 

  :الخبر واإلنشاء

ناخ االنفعالي كما یتناسب مع سیطرة الجمل الفعلیة، وأما البیت سیطر اإلنشاء على الخبر في ھذا المقطع بما یناسب الم
  .األخیر فقد سیطر علیھ األسلوب الخبري بما یناسب السرد الذي یستدعي ذكر تطور الحدث

 

  :إعادة بناء النص ‹

لفن اء  إص رارا عل ى مجابھ ة ا    المقط ع األول تتماسك مقاطع النص في موضوع محوري ھو قلق اإلنسان إزاء الموت، فكان 
  )الوشم –األطالل  –خولة (من خالل عناصر 

  . یبادر الشاعر إلى مجابھة الفناء من خالل الناقة، ویعظم فیھ ذاتھ بتعظیم ناقتھ المقطع الثانيوفي 

  .یبرز ثنائیة العطاء واألخذ فھو رمز العطاء وھم رمز األخذ، وكان انتماؤه موزعا بین القبیلة واألنا المقطع الثالثوكان 

  . لیعبر عن شكوى القوم لتصبح الذات في مواجھتھم المقطع الرابعاء وج

  .الذي یبرز منھج طرفة في مقاومة الذات للموت بالحیاة ویختم بالمقطع الخامس

  

تنوع الجمل االسمیة والفعلیة على نحو وظیفي متكامل، فالجمل االسمیة ترس م اإلط ار لتجس د     :ومن عالمات تماسك النص
 .لیة حركة الحدث، كما تنوع بین األسلوب الخبري واإلنشائي لینسجم مع سیاق السرد والوصف واالنفعالفیھ الجمل الفع
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١٢ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

 عنترة بن شداد   "شمائل فارس"

  : تمھید
أَم ة حبش یة وك ان أب وه ش داد م ن س ادات بن ي         " زبیب ة "من أش ھر فرس ان الع رب كان ت أم ھ       العبسّي عنترة بن شدادالنص ل

عاملھ معاملة العبید وقد سطع نجمھ بین فرسان القبیلة ف ي الفروس یة؛ فمنح ھ أب وه حریت ھ، وألحق ھ       عبس لم یلحقھ بنسبھ بل 
  .بھ، واشتھر بحبھ البنة عمھ عبلة وفي ھذه القصیدة یتغنى بصفاتھ وفروسیتھ النادرة

  

  .معلقة :الجنس األدبّي*          .  وصفّي یغتني بالسرد :النمط الكتابّي *

  

  :عنوان النّص ‹

عن وان یعب ر ع ن مض مون ال نص؛ ألن عنت رة یس تعرض فی ھ ع ددا م ن الص فات الت ي یتحل ى بھ ا وم ن                " شمائل فارس" -
  .أبرزھا فروسیتھ وشجاعتھ التي ال یثبت أمامھا األبطال

 

 :تحدید موضوع النص ‹

تھ ا یس تعرض م آثره    لم تتعدد الموضوعات في القصیدة مع أنھا قصیدة جاھلیة؛ ألن الشاعر من بدای ة قص یدتھ إل ى نھای    -١
  .وصفاتھ التي یتحلى بھا وھي من الصفات التي یرددھا الشاعر العربي في شعره

شكلت الفروسیة جزءا أساسیا م ن موض وع ال نص؛ ألنھ ا الص فة الب ارزة الت ي یتحل ى بھ ا عنت رة فق د س طع نجم ھ ب ین                -٢
  .لب عبلة بفروسیتھ، وینال حریتھفرسان القبیلة وخاصة بعد أن استرجع إبل بني عبس ممن سلبوھا، ولیكسب ق

 

 : بنیة النص ‹

  .صفات عنترة: وعنوانھا                  ٥:  ١من بیاتاأل: المقطع األول 

  .فروسیة عنترة: وعنوانھا                ١٠: ٦من  بیاتاأل: المقطع الثاني

  .وفرسھ حوار بین الفارس: وعنوانھا              ١٤: ١١ألبیات من ا: المقطع الثالث

  

 المقطع األول ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

 وتك  رار بع  ض) ظلم  ي –ظلم  ت  –أظل  م : (مث  ل تك  رار بع  ض األلف  اظ م  ن الظ  واھر اإلیقاعی  ة ف  ي البی  ت األول والث  اني    -

  .تعرض عنترة لمرارة الظلم وشدة رفضھ لھذا الظلم عن فالتكرار یكشوھذا ) المیم والنون(مثل حرفي الحروف 

  

 

v ّيالمستوى المعجم : 

 –فم ا أقص ر ع ن ن دى      –عرض ي واف ر ل م یكل م      –س مح مخ الطتي   : (یظھر ف ي الكلم ات والعب ارات    معجم عنترة السمح -
  ) شمائلي وتكرمي

  ) مر مذاقتھ كطعم العلقم –ظلمي باسل : (فمفرداتھ وأما معجم عنترة الباسل

ى الس ماحة والل ین ومنھ ا م ا ی دل عل ى ق وة        تدل على تكامل صفات عنت رة الت ي منھ ا م ا ی دل عل       : ووظیفة ھذین المعجمین
  .البأس والشدة

   

 

v المستوى التركیبّي 

الت ي ج اءت ف ي أس لوب الش رط      ) فم ا أقص ر   –ف إذا   –ف إن   –ف إنني  (ف ي   الف اء : تضمن المقطع األول أدوات ربط منھ ا  -١
  ) وإذا صحوت –ولقد  –وإذا ظلمت (في  الواوو. ربط جواب الشرط بفعلھ: وظیفتھاو

  .تدل على تنوع وتعدد مآثر وصفات عنترة وتسھم في تماسك بناء النص وترابط أفكاره: ھاوظیفتو

ركز عنترة على صفات الفروس یة لكس ب قل ب محبوبت ھ عبل ة؛ ألن الفروس یة ھ ي المج ال األب رز ف ي شخص یة عنت رة              -٢
  .ومن خاللھا استطاع أن ینال حریتھ ویلتحق بأبیھ، وكان ذلك السبیل إلى الفوز بعبلة

وإذا ص حوت فم ا    –ف إذا ش ربت ف إنني مس تھلك م الي       –وإذا ظلمت ف إن ظلم ي باس ل    : (في المقطع من أسالیب الشرط -٣
  .وھي تفید التحقق والتأكید من وقوع جواب الشرط" إذا"أسالیب الشرط اعتمدت على : ووظیفتھا) أقصر عن ندى

 

v المستوى البالغّي: 

یش بھ الش اعر رد فعل ھ عل ى م ن یظلم ھ بطع ام ش دید الم رارة، وھ ذه            تش بیھ حس ي  ) ظلمي باسل مر مذاقتھ كطعم العلق م ( -
  .صورة منتزعة من بیئة الشاعر الصحراویة وھي تعبر عن شدة معاناة الشاعر وأثر الظلم على نفسھ
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١٣ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

 المقطع الثاني ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

اتھ إلى حال بدأت باللوم والعتاب والح ث  عبر اإلیقاع في البیت السادس عن حال كان الشاعر فیھا مسترسال في صف -
  .وكأن الشاعر قد أحس من محبوبتھ عبلة شیئا من التجاھل فبدأ یعاتبھا ثم واصل حدیثھ عن الفروسیة) ھال: (في قولھ

  

 

v المستوى المعجمّي: 

عند المغنم  أعف –أغشى الوغى –الوقیعة  –الخیل : (مھیمن على ھذا المقطع ومن عباراتھ وألفاظھ معجم الفروسیة -
وھ ذا المعج م یب رز فروس یة عنت رة وق وة       ) القنا –الرمح األصم  –بمثقف  –عاجل طعنة  –كره الكماة نزالھ  –مدجج 

  .بأسھ أمام البواسل من المقاتلین

  

  

v المستوى التركیبّي: 

 –وم دجج   –وأع ف  أغشى الوغى : (في قولھ) الواو(التي تفید الحث واللوم والعتاب، و) ھال(: من الروابط اللفظیة -
فش ككت  : (ف ي قول ھ  ) الف اء (التي تفید الجمع والمشاركة في تعدد مآثر عنت رة وتنوعھ ا ، و  ) ال ممعن ھربا وال مستسلم

  .التي تفید الترتیب والتعقیب والنتیجة) بالرمح األصم ثیابھ

  

  

v المستوى البالغّي: 

ن البواسل فیتصدى لھم وال یھرب وال یستس لم وإنم ا   بدت صورة عنترة فارسا ال یبارى؛ إذ ال یقف أمامھ إال الفرسا -
  .یسدد لھم طعنات نافذة ومن خالل ذلك تتضح صورة الفارس عنترة

 

 المقطع الثالث ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

) وتحمحم... وشكا ... فازور: ( یستجیب اإلیقاع لداللة المعنى في البیت الثاني عشر الذي یتضح من خالل المفردات -

ع المعركة على حصان عنترة جعلتھ یزداد میال من ضربات القنا واستتبع ذلك شكواه لفارسھ بصوت ی دل  ألن شدة وق
  .لتدل على التعقیب والسرعة  لشدة األلم على الحصان) فازور: (على األنین واأللم، وجاءت الفاء في قولھ

  

 

v المستوى المعجمّي: 

ل و عل م الك الم     –اش تكى   –تحمح م   –بعب رة   –ش كا   –ازور (: بارزا ف ي الكلم ات اآلتی ة    یبدو معجم شكوى الفرس -
  .بیان شدة المعركة على الفرس و على الفارس: ووظیفتھ) مكلمي

  

 

v المستوى التركیبّي: 

  .التي تدل على حالة عنترة حین یستغیث بھ أقرانھ ھي واو الحال) الرماحویدعون عنتر : (في قولھ" الواو"داللة  -١

  ) ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمھا: (في قولھ فجاء الخبراألسلوب الخبري واإلنشائي بین جمع البیت األخیر  -٢

  .بیان الراحة النفسیة التي أحس بھا عنترة عندما یستغیث بھ الفوارس لكي یخلصھم من عدوھم: ووظیفتھ

  

  ) ویك عنترة أقدم: (فورد في قولھ األسلوب اإلنشائيوأما 

  .رجاء مشاركتھ في دفع العدو عن الفرسان اآلخرینتعظیم لفروسیة عنترة و: ووظیفتھ

  

 

v المستوى البالغّي: 

ھناك حوار بین الفارس والفرس یبدو في البیتین الثاني عشر والثالث عشر فھما یظھران تألم الحصان وشدة شكواه،  -
ف ع ال ذات وإظھ ار    وھذا یعكس شدة وقع المعركة على عنترة ومن تعالی ھ أن ھ ل م یفص ح بأنھ ا قاس یة علی ھ م ن ب اب تر         

  .الفروسیة فجعل الفرس یعاني ال الفارس
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١٤ ١٠١محمود محمد عثمان                                مالمح من صورة الذات  في األدب العربي مقرر عرب  –محمد مجاھد علي / إعداد األستاذین 

  خلیفة علي عبد اهللا    "ع السیدة الخضراءدافي و"

 

  :تمھید
كانت البیئة البحرینیة بیئة خضراء قبل أن تمتد إلیھا ید الزحف العمراني فتض ررت البیئ ة بس بب المدنّی ة الحدیث ة الت ي        -

یئ ة إل ى مب ان ش اھقة تفتق د الخض رة والجم ال، ونس تطیع أن نواج ھ ھ ذا الض رر بس ن             أدت إلى مذبحة للنخی ل فأحال ت الب  
التشریعات التي تحافظ على ثروتنا من النخیل وأن نغرس في نفوس الناشئة حب النخیل، ویستطیع الشعر أن ی ؤدي دورا  

  .في ھذه المواجھة عن طریق التغني بفوائد النخیل
  

  )شعر التفعیلة(شعر حدیث  :الجنس األدبّي*          .  وصفّي حواري :النمط الكتابّي *

ال یعتم  د البی  ت وح  دة ف  ي بن  اء القص  یدة ب  ل یعتم  د عل  ى نظ  ام الس  طر الش  عري ال  ذي تتك  رر فی  ھ تفعیل  ة أو    : ش  عر التفعیل  ة
ئك ة،  الس یاب ون ازك المال   رب در ش اك   وم ن رواده م ن الش عراء   تفعیلتان من بحر ما غیر ملت زم بع دد مح دد م ن التفاعی ل،      

  .الصورة واإلیقاع: وأبرز ما تقوم علیھ القصیدة الحدیثة في ھذا اللون من الشعر أمران

  

  :عنوان النّص ‹

) الس  یدة المودَّع  ة (عن  وان م  ن وض  ع الش  اعر والالف  ت ف  ي ھ  ذا العن  وان وص  ف النخل  ة         ) ف  ي وداع الس  یدة الخض  راء  (

لیجع ل ذات  ) ف ي (إل ى س یدة وق ور، وج اء ح رف الج ر       بالخضراء بما یعطي بعدا یرتق ي بالنخل ة م ن كونھ ا ش جرة جمیل ة       
الت ي  ) وداع(الشاعر حاضرة في العنوان فالمودِّع ھو علي عبد اهللا خلیفة، وحضر المكان في ھ ذا العن وان م ن خ الل كلم ة      

 .ع أیضاوالمكان والشاعر الذي یود) النخلة(والمكان، كما تقیم عالقة بین المودَّع ) الشاعر(تقیم عالقة بین المودِّع 

 

 :تحدید موضوع النص ‹

توصف البحرین فیا مضى بأنھا بلد الملیون نخلة، ویخاطب الشاعر النخلة التي لم تمتد إلیھا ید المدنّی ة الحدیث ة خش یة أن     -
یصیبھا ما أصاب أخواتھا من فناء ودمار، وللنخلة عالقة بالبحر في وجدان البحرین ي فكالھم ا یم نح اإلنس ان رزق ا ح الال       

بات البحر وتمور النخیل فصار البحرین ي یك ّن محب ة لھم ا، ویطل ق عل ى النخل ة أم الفق راء ألنھ ا طع ام متكام ل م ع             من طی
  .صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم –الماء فھما األسودان اللذان عاش علیھما خیر البشر محمد بن عبد اهللا 

بیئ ة البح رین بع د أن كان ت متوج ة كملك ة عل ى عرش ھا ف ي           ویدور النص حول إحساس الشاعر باأللم لغیاب النخلة ع ن  -
الماضي القریب، ویشعر بالعجز أمام طفلھ الذي یسألھ عن بقای ا النخی ل بع د أن جن ت المدنّی ة الحدیث ة م ن أس منت وأس فلت          

 .على البیئة

 : بنیة النص ‹

  .الواقع ولكنھا حضرت في وجدان الشاعر فالنخلة قد غابت عن.       النخلة الغائبة الحاضرة: وعنوانھ: المقطع األول 

  .تبدو النخلة ملكة على عرشھا.         قوة حضور النخلة في الطبیعة: وعنوانھ: المقطع الثاني

  .یعجز فیھ الشاعر عن إیضاح ما جرى للبیئة.          مستقبل بال نخیل: وعنوانھ: المقطع الثالث

  

 المقطع األول ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

م رة، وھ ي تعب ر ع ن ب طء اإلیق اع ال ذي یالئ م خ وف الش اعر وقلق ھ، كم ا یالئ م غی اب                ٢٠) ف اعالتن (تفعیلة حضرت  -١
  .النخلة عن البیئة البحرینیة

م  رة، وھ  ي تعب  ر ع  ن س  رعة اإلیق  اع ال  ذي یالئ  م حض  ور النخل  ة ف  ي البح  رین وف  رح    ١١) فعالت  ن(وحض  رت تفعیل  ة  -٢
  .بما یدل على شدة قلق الشاعر على البیئة وحزنھ إلیقاع البطيءومن المالحظ تفوق االشاعر بھذا الحضور، 

 

v المستوى المعجمّي : 

فل  م  معج  م الحض  وروأم  ا ) كن  ِت –ذك  ر  –یمح  و  –یغ  رق ( معج  م الغی  اب: الغی  اب والحض  ور: الكلمت  ان المفتاح  ان ھم  ا -
لمعجمین یتضح مدى تفوق الغیاب عل ى  وبمقارنة ا) عرق واھن(ولكنھ بقاء على ھیئة ) تبقین(یستدِع إال مفردة واحدة ھي 

  .الحضور

یجث و    –ی ذوب  ( معج م البح ر  التي تكررت م رتین لیؤك د ق وة حض ورھا ومف ردات      ) البحر(وثمة كلمة مفتاح ثالثة وھي  -
 .وھذه المفردات تقیم عالقة عشق تربط البحر بالنخلة وھي عالقة قائمة أیضا في وجدان الشاعر) یرحل –حبا  –یغسل 
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v التركیبّي المستوى: 

ی دالن عل ى أن المس افة بینھم ا لیس ت مس افة زمنی ة فحس ب ب ل          ) كن تِ (ظرف زمان للمستقبل، والفعل الناقص  )عندما( -١
بفع  ل ثال ث ھ  و  ) یمح و  –یغرق  ِك : (فعل ین مض  ارعین ھم ا  " عن  دما"ھ ي مس افة وجدانی  ة نفس یة، وق  د رب ط ظ  رف الزم ان      

أي أنن ا أم ام عملیت ي إغ راق     " إذا"ل ة الیقینی ة لألفع ال الواقع ة بع د أداة الش رط       وھ ذه األفع ال الثالث ة تتف ق م ع الدال     ) تبقین(
  .ومحو أكیدتین للنخلة وأمام بقاء أكید لھا ولكنھ بقاء على ھیئة عرق واھن

  

فھذه األفع ال المض ارعة الت ي    ) كنِت(بالفعل الناقص ) یرحل –یغسل  –یجثو  –یذوب : (وارتبطت أفعال مضارعة ھي -٢
فھ ي كان ت تح دث ف ي الماض ي أم ا اآلن فق د غاب ت         ) كن تِ (على البحر دخلت دائرة الغیاب م ن خ الل الفع ل الن اقص     تعود 

  .غیابا كامال

  

ف إن الض میر العائ د    ) یرح ل  –یغس ل   –یجث و   –ی ذوب  (ف ي األفع ال المض ارعة     ومع حضور الضمیر العائد إلى البح ر  -٣
  .ارة إلى تعالي النخلةإلى النخلة المعشوقة غائب تماما، والغیاب إش

 

v المستوى البالغّي: 

یصور الش اعر النخل ة ب العرق ال واھن م رة وب ذكرى       ) تبقین بجوف التربة السمراء عرقا واھنا، ذكرى حیاة: (التصویر -١
  .مأزق النخلة الذي یشكل أزمة الشاعر وھذه الصورة تعبر عنحیاة مرة أخرى، 

صور الشاعر النخلة بامرأة البحر فھ ي رب ة البی ت وم الذ المتع ب المض نى وأم       ) وكنِت امرأة البحر یذوب البحر وجدا( -٢
  .الفقراء كما أنھا تصور عالقة البحریني بالبحر والنخلة فھما أبواه

  

فھو یشخص النخلة في صورة إنس ان ل ھ ذك ر، وھ و یعب ر ع ن حزن ھ وض یقھ بم ا          ) ویمحو ذكرك األسفلت( التشخیص -٣
  .لبیئةفعلتھ المدنّیة الحدیثة با

  

صور الشاعر البحر بإنسان عاشق والنخل ة تش رب دم ع عش یقھا     ) یذوب، یجثو، یغسل، یرحل(البحر : ومن التشخیص -٤
  .وھو یعبر عن زمن جمیل تقّضى

  

 .یشیر إلى التحول السلبي الذي حدث للبیئة في البحرین كما یشیر إلى حزن الشاعر) تبقین –یمحو ( التضاد -٥

 

 المقطع الثاني ‹

v توى اإلیقاعّيالمس: 

حی ث ج اءت ك ل منھم ا     ) فعالت ن  –ف اعالتن  ( تساوى حضور التفعیلت ین األساس یتین  حدث تطور الفت في اإلیقاع حیث  -
تعب ر ع  ن  ) فعالت ن (تعب  ر ع ن ال بطء وبالت الي الح زن لغی  اب النخل ة، وتفعیل ة       ) ف اعالتن (م رات، وإذا كان ت تفعیل ة     خم س 

فإن ھذا المقطع یعد تعبی را ع ن ق وة حض ور النخل ة ف ي الطبیع ة مم ا جع ل الش اعر           السرعة وبالتالي الفرح لحضور النخلة 
 .یتغزل بالنخلة متناسیا إلى لحظة ما ستؤول إلیھ حال البیئة

 

v المستوى المعجمّي: 

وھما صفتان تدالن عل ى ق وة حض ور النخل ة ف ي المك ان وم ع أن المك ان ھ و مك ان           ) فرعاء –ثابت ( الكلمتان المفتاحان -
إال أنھ مكان محبب إلى الشاعر ألنھ مكان متناقض مع األسمنت واألسفلت وال ذي ال تمت د   ) فالة(یتضح من خالل كلمة قفر 

 . فیھ ید إلى النخیل باألذى

  

v المستوى التركیبّي: 

طانھا والذي جعل الفلوات مكانا آمن ا تت وج فی ھ النخل ة ملك ة ثابت ة الع رش تخض ع لس ل         ) حیثما(بظرف المكان یبدأ المقطع  -
 .كل عناصر الطبیعة

  

v المستوى البالغّي 

توحي بالقداسة وترتقي بالنخلة من البعد الوطني لتصبح كلمة طیبة تعط ي ُأكلھ ا ك ل ح ین م ذكرة      ) ثابت أصلِك فرعاء( -١
  )ألم تر كیف ضرب اهللا مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء: (بقولھ تعالى عن الكلمة الطیبة

یش بھ رذاذ المط ر رس وال ینق ل رس الة مح ب مش تاق م ن النھ ر          ) رذاذ الغیم یقریِك سالم النھر والبح ر وأج رام الس ماء   ( -٢
  .وھذا یوحي بقداسة النخلة أیضا. والبحر وأجرام السماء إلى النخلة
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 المقطع الثالث ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

وج اءت التفعیلت ان المرتبطت ان باإلیق اع     م رة،   ٢٣) فاعالت –تن فاعال( جاءت التفعیلتان المرتبطتان باإلیقاع البطيء -١
، إن الط ابع الی ائس   م رة بم ا یعی دنا إل ى النس بة الت ي ك ان علیھ ا اإلیق اع ف ي المقط ع األول            ١٢) فع الت  –فعالتن (السریع 

تف اؤل لتك ون كفیل ة    لتحم ل ش یئا م ن ب ذور ال    ) فعالت ن (الحزین مسیطر على المقطع وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت تفعیل ة  
س یدتي   –یغن ي   –بقای ا   –ظ ل  ( وم ن المف ردات الت ي تحم ل ھ ذا التف اؤل      بعض الشيء بمقاومة واض حة لإلیق اع البط يء،    

  ) عرس –األخضر  –الخضراء 

 

v المستوى المعجمّي: 

ل  دنیا ھ  ي ف  الحقول تغ  رس فیھ  ا ش  جیرات النخی  ل، وا ) األرض –ال  دنیا  –الحق  ول (استحض  ر المف  ردات  معج  م النخل  ة -١
  .االتساع الظاھر من األرض واألرض ھي حضن البذار

) ع رس الب ذار   –لونھ ا األخض ر    –الخض راء   –ظ ل  : (ومفردات ھ  األول معج م ص حة البیئ ة   : تشكل معجمان متناقضان -٢

ن كلمت ي  ویتضح تفوق معجم صحة البیئة عددیا ولك) األسفلت –األسمنت : (ولھ مفردتان ھما معجم الدمار البیئي: والثاني
  .تشیعان مناخا یدل على األسى والحزن بما لھما من جبروت) األسمنت واألسفلت(

فم ا یمك ن أن یلمح ھ الطف ل ظ ال      ) بعض –أطراف  –بقایا  –ظال (ومخاوفھ  معجم المفردات الدالة على أحزان الشاعر -٣
حقول ال في الحقول كلھا وما غناه الطف ل بع ض   ال ظالال والظل لبقایا نخلة ال نخلة كاملة، وما تبّقى من نخیل في أطراف ال

  .فالكلمات تعبر عن قضم تدریجي للبیئة الخضراء والتحول السلبي للبیئة.... ما جنت بھ الدنیا ال كلھ

 

v المستوى التركیبّي: 

ح رج  وذل ك اس تعجال م ن الش اعر بس بب ال      )أق ول؟ × ...ما الذي یمكن : (من قولھ" أقول"قبل كلمة  )أن(حذف الشاعر  -١
  .من ضیاع النخیل فبدال من القول في المستقبل یكون القول في الحاضر

بم ا ی دل عل ى ش دة الح رج      ) ی ا س یدتي؟  ....  ××م ا ال ذي یمك ن    : (مع فع ل الق ول م ن االس تفھام الث اني     " أن"كما حذف  -٢
  .والذي یعبر عن فشل في القول والفعل فأخذت األرض زمام المبادرة حین عجز اإلنسان

فع ل متع د ل م ی ذكر مفعول ھ؛ لیعب ر ع ن الی أس واإلحب اط الل ذین ن اال ال ذات بع د أن أدرك ت عجزھ ا ع ن                 " اھاتو"عل الف -٣
  .المواجھة

یبدو حض ور الفع ل المض ارع قوی ا ف ي مختل ف األس طر بم ا یع زز ال نمط الوص في، وحض رت األفع ال الماض یة الت ي                 -٤
والفاعل لھ ذه األفع ال لیس ت ال ذات البش ریة وإنم ا ھ و        ) قالت –قتلت  –كان : (تعزز السرد في األسطر الثالثة األخیرة مثل

  .األرض وھذا یدل على حرج اإلنسان وقلة حیلتھ في معالجة مشكلة عالقتھ السلیمة مع البیئة

 

v المستوى البالغّي: 

ل ال ذي یغف و عل ى    مش ھد الطف    -أ: ثالث ة مش اھد  یحت وي عل ى   : االس تفھام األول : توجد جملت ان إنش ائیتان اس تفھامیتان    -١
مش ھد الطف ل ال ذي یغن ي بع ض م ا        –ج . مشھد الطفل الذي یلم ح ظ ال لبقای ا النخل ة ب أطراف الحق ول       –ب . حضن الشاعر

  .وفي ھذه المشاھد تعبیر عن حرج الشاعر أمام طفلھ أي أمام جیل ھذا الطفل. ُجنت بھ الدنیا

إل ى ال دنیا وب ذلك یجع ل م ا ھ و ج وھري عرض ا         " تغ ادر "ند الفع ل  والدنیا تغادر لونھا األخضر أس  : .... واالستفھام الثاني
  ) اللون األخضر(وما كان عرضا صار جوھریا فالدنیا عرض یمكنھ أن یغادر الجوھري 

األرض التي كان لھا عرس البذار قتلت أشواقھا الحرى فقد جع ل األرض أنث ى لھ ا ق درة عل ى اإلنج اب ول وال حض ور          -٢
خص اب األرض إل ى تعط ل فص ارت األرض أم ا معطل ة ع ن اإلنج اب وھ ذا ی دل عل ى الم أزق             التي نس خت إ " كان"كلمة 

  .النفسي والوجداني في ذات الشاعر

  

  :إعادة بناء النص

النص رسالة من مرِسل ثابت في المقاطع ھو الشاعر إلى مرَسل إلی ھ ثاب ت عل ى م دى المق اطع ھ و النخل ة وإن ل م یظھ ر           -
ف إن ض میر النخل ة ق د ت وزع ف ي       ) س یدتي  –أق ول   –حض ني  (إال ف ي المقط ع الثال ث م ن خ الل      الضمیر العائد إلى الشاعر 

وی اء  ) ذك ركِ (كاف المفعولیة، وك اف اإلض افة ف ي    ) یغرقِك( ضمیر المخاطبمن خالل المقاطع الثالثة ففي المقطع األول 
وك  اف ) أص  لِك(ل ك  اف اإلض  افة ظھ  رت م  ن خ  ال المقط ع الث  اني وف  ي ) ش  ربِت(وت  اء الفاع  ل ف  ي ) تبق  ین(المخاطب ة ف  ي  

  ).بقایاِك(من خالل ضمیر المخاطب في كاف اإلضافة  المقطع الثالثوفي ) یقریِك(المفعولیة 

 . وتوزع ضمیر المخاطب العائد إلى النخلة على النص في مقاطعة الثالثة یجعلھ نصا متماسكا -
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 أبو البقاء الرندّي        "لكل شيء إذا ما تّم نقصان"

  
  :یدتمھ

أسھم العرب في بالد األندلس بإنج ازات حض اریة ظھ رت ف ي ف ن العم ارة اإلس المیة بم ا تش تمل علی ھ م ن قص ور              -
وحدائق ونافورات ظلت ش اھدة عل ى حض ارة الع رب ف ي إس بانیا إل ى یومن ا ھ ذا، وازدھ رت الحی اة األدبی ة ف ي ب الد               

تي شاعت في المشرق العربي وأضافوا إلیھا أغراضا األندلس من شعر ونثر فتناول األندلسیون األغراض الشعریة ال
    .جدیدة مثل بكاء المدن والممالك الزائلة التي أدت إلى سقوط بالد األندلس، وظھرت فنون شعریة جدی دة كالموش حات  

  .ابن زیدون وابن خفاجة ومحمد بن عمار وأبو البقاء الرندي وغیرھم ومن أبرز شعرائھا

  

  .شعر غنائي :الجنس األدبّي* .           وصفّي :النمط الكتابّي *

ھو شعر یدور حول ذات الشاعر فیعبر عن ھمومھا ومشاغلھا وھو شعر ق دیم م وزع عل ى     :التعریف بالشعر الغنائي
المدیح ومنھ الغزل ومنھ الھجاء والفخر والوصف والزھد ومنھ الرث اء ال ذي ت وزع إل ى رث اء      : أغراض متنوعة فمنھ

  .دن والممالك كھذا النصاألفراد ورثاء الم

 

 :تحدید موضوع النص ‹

  .دام حكم العرب لألندلس مدة ثمانیة قرون -١

  .شاد العرب في األندلس القصور والجسور والمساجد والحدائق -٢

ش جع أم  راء األن دلس العل  م واألدب والفلس فة والف  ن فتنوع  ت فن ون األدب وازدھ  رت فنافس ت األدب ف  ي المش  رق       -٣
  .العربي

  .القصور والمساجد ورعایة دور العلم واألدب یعبر عن النھضة العلمیة والعمرانیة واألدبیةبناء  -٤

التنافس والتناحر ب ین أم راء الممال ك وال ذي أدى إل ى تقس یم الدول ة إل ى ممال ك          : أسباب ضعف العرب في األندلس -٥
  .صغیرة فأضعف دولة األندلس وكان من نتیجة ذلك سقوط األندلس في ید الغرب

یتن  اول ال  نص م  ا أص  اب ب  الد األن  دلس م  ن انھی  ار وض  عف ف  أدى إل  ى زوال دول  ة الع  رب ھن  اك   : موض  ع ال  نص -٦
  .ال تسقط إمارة إسالمیة أخرى و إلى أخذ العبرة وعدم الغفلة لكيعدوالشاعر یحزن لما أصاب بالد األندلس وی

 

 : بنیة النص ‹

  .ولى أن الدنیا دار عبور ال دار قرارالحقیقة التي قررھا الشاعر في األبیات الثالثة األ -١

األبی ات الثالث ة األول ى مقطع ا مس تقال ألن الش اعر ق دم الحقیق ة ف ي البی ت األول وج اء البیت ان الث اني والثال ث                تعد -٢
  .لتأكیدھا

  .تأكید الحقیقة التي وردت في البیت األولي سادت ثم بادت كبرھان على عرض الشاعر تجربة الدول الت -٣

  )٧:  ٤األبیات من  (بیات التي تضمنت البرھان على تلك الحقیقة جاءت في المقطع الثاني واأل -٤

  .والمقطع األخیر من القصیدة یدور حول ھوان المسلمین في األندلس وتداعي مدنھم -

 

   .العبرة المستخلصة من الحادثة: وعنوانھ           ٣:  ١من : المقطع األول 

  .الشواھد التاریخیة على زوال الممالك: وعنوانھ           ٧:  ٤من : المقطع الثاني

  .سرد الحادثة: وعنوانھ        ١٤ :  ٨من : المقطع الثالث

  

 المقطع األول ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

  .الذي نظمت علیھ ھذه القصیدة ھو حرف النون المضمومةالروي  -١

وال ذي یعب ر ع ن تح ول ال زمن،      ) أزم ان  –زم ن  ( جن اس ال: التي وردت ف ي البی ت الث اني ھ ي     الظواھر اإلیقاعیة -٢
ح روف  خمس مرات وھي من الحروف التي تعبر عن الھمس واللھاث ال ذي یناس ب ب ذل الجھ د، وت ردد       وتردد الھاء

  .القاف والدال والتي تعبر عن شدة األوضاع: مثل الشدة

وھ  و یب  ین م  دى الت  أزم  ) ی  دوم – ی  دوم ال(،)تبق  ي -ال تبق  ي (،)س  اءتھ –س  ره (،)نقص  ان –ت  م (ف  ي  یتمث  ل التض  اد -٣
 .الحاصل
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v المستوى المعجمّي : 

 –ال تبقي  –ساءتھ  –فال یغر  –نقصان : (معجم الحزنومفردات ) سره –طیب  –تم : (مفرداتھ معجم المسرة -٢، ١
  .ویتضح تفوق مفردات معجم الحزن وذلك إشارة سلبیة على التحول والزوال) ال یدوم

والمقصود دار الدنیا ویستنتج من ذلك أن دار ال دنیا یج ب أال یطم ئن    ) الدار(ن من خالل لفظة برزت صورة المكا -٣
 .إلیھا عاقل فھي مبنیة على الغدر وذلك یعزز فكرة الزوال

v المستوى التركیبّي: 

لك ل ش يء إذا م ا ت م     : (استعمل الش اعر جم ال اس میة تع زز ال نمط الوص في وتق دم فك رة واض حة ع ن الواق ع مث ل             -١
  )نقصان

  .ھما یؤكدان فكرة الزوال) ال یدوم/ ال تبقي (بیت الثالث في ال الفعالن المنفیان المترادفان -٢

 .الشقاء یشغل حیزا أوسع من السرور؛ ألن الشاعر یعبر عن ھذه المعاني أثناء سقوط دولة األندلس -٣

v المستوى البالغّي: 

  .وھذا یدل على التحول مما ُیَحبُّ إلى ما ُیْكَره) ساءتھ –سره (و) نقصان –تم : (مثل التضاد استعمل الشاعر -١

  .یحمل معنى ضرورة عدم االطمئنان إلى الحیاة الدنیا) ال یغرُّ: (في قولھالنفي الذي یحمل معنى النھي  -٢

  .عر صدمتھ الكارثة وھولھا وھذا یجافي التصویر الفنياضعف التصویر الفني؛ ألن الش -٣

  

 

 المقطع الثاني ‹

v توى اإلیقاعّيالمس: 

وھي من األصوات الجھریة الشدیدة التي تناسب البناء والتش یید،   متبوعا بحرف الدال" مرتین"تكرر حرف الشین -١
  .وھي من األصوات الرخوة التي تتناسب مع سیاسة الدول" ثالث مرات"ر حرف السین وتكر

ت مھموس وفیھ شدة یتناسب مع التحول وما ثماني مرات وھو صو تكرر حرف الكاففي البیتین السادس والسابع  -٢
  .یرافقھ من اضطراب أو شدة

 

v المستوى المعجمّي: 

  )ُملك –ساسان  –الفرس  –إرم  –شداد  –أكالیل  –تیجان  –یمن  –الملوك : (مفردات معجم الُملك والدول - ٢، ١

ویتضح تفوق معجم ) كما حكى.... صار –كأن القوم ما كانوا  –قضوا  –أتى على الكل أمر : (ومفردات معجم التحول
  .أشد تأثیرا من األول) التحول(الُملك والدول على معجم التحول إال أن المعجم الثاني 

  .ویتعلق التحول بالملوك والدول ویتعدى ھذا التحول إلى الممالك -٣

  .األندلس ضعف حكام ممالك األندلس فزالوا، وكان من نتیجة ذلك سقوط إمارة تلو األخرى حتى ضاعت -٤

  

v المستوى التركیبّي: 

ما ساسھ  –ما شاده شداد  –أكالیل وتیجان  –الملوك ذوو التیجان : ھي) أین(األسماء التي ارتبطت بظرف المكان  -١
  .ساسان

وھي تدل على سرد ) حكى –صار  –كانوا  –قضوا  –أتى  –شاد : (في ھذا المقطع مثل سیطرت األفعال الماضیة -٢
  .ھذه الممالكالتحول الحتمي ل

v المستوى البالغّي: 

استفھامات بالغیة غرضھا التعبیر عن فجیعة اإلنسان  ألنھاال تتطلب االستفھامات الواردة في ھذا المقطع إجابة؛  -١
  .بھذا الزوال

 أتى على الك ل أم ر، ص ار م ا    : وقد أكد الشاعر أن ھذه االستفھامات ال تحتاج إلى إجابة في البیت السادس والسابع -٢

  ...كان من ملك

ف ي ص در البی ت الخ امس بم ا ش اده ش  داد ال بش داد نفس ھ وف ي عج زه تعل ق بم ا ساس ھ ساس  ان ال               تعل ق االس تفھام   -٣
، وألن سیاس ة  "ش داد "بساسان نفسھ؛ ألن ما شاده شداد أبقى من شداد فإذا زال ما شاده فمن باب أول ى أن ی زول بانی ھ    

  .فمن باب أولى أن یزول واضع السیاسةفإذا زالت سیاستھ .ساسان أبقى من ساسان

  .حرف تشبیھ یساوي بین حضور القوم وغیابھم في البیت السادس )كأن( -٤

شبھ الشاعر ما آلت إلیھ الممالك بعد سقوطھا بخیال الطیف تأكی دا عل ى ض عف رس وخ م ا انب ى م ن ممال ك وذل ك           -٥
 .تأكید لفكرة الزوال
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 المقطع الثالث ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

فالھ اء تعب ر   ) ثھ الن  –انھ د   –ھوى  –لھ  –دھى (بكثافة في البیت األول من المقطع الثالث " الھاء"ضر حرف ح -١
  .عن المعاناة والجھد الذي یناسب سقوط الدول

ف ي قافی ة ال نص     تك رار الس ین وح روف الم د     :الص وتیة الناتج ة ع ن تك رار الح روف مث ل       من الظ واھر إلیقاعی ة   -٢
  .وتكرار ھذه الحروف یلون النص بطابع الحزن) اإلسالم –البقاء  –أركان  –دار  – عزاء(وحروف المد في 

مرتین وھما یعبران عن بكاء الحنیفیة على ضیاع األندلس وذلك م ن خ الل   " الھاء"سبع مرات و" الكاف"تكرار  -٣
 .الصوت المھموس بالكاف الذي یالئم الحزن المرافق للتحول

v المستوى المعجمّي: 

  )دیار –أركان  –قواعد  –دار العلوم  –قرطبة  –جّیان  –شاطبة  –مرسیة  –بلنسیة :( العمرانمعجم  -١

  ").مرتین"أركان  –قواعد :(ركز الشاعر في ھذا العمران على أسس العمران من خالل كلمتي  -٢

  .فال وجود لما عداھا وتركیز الشاعر على القواعد واألركان یبین أن التحول إذا تعدى للقواعد واألركان واألسس -٣

 –خالی ة   –ف راق   –بك ى   –ل م تب ق    –كن ا   –أی ن   –انھ د   –ھ وى   –ال ع زاء ل ھ    –دھ ى  : (معجم التحول والزوال -٤
 .وھذا الحقل متفوق على حقل العمران بما یؤكد أن اإلنسان مقتلع من المكان باستمرار) ُأسلمت

v المستوى التركیبّي: 

في ھذا المقطع وھذا یعني أن وص ف الح دث ق د وازى س رد الح دث       ة واالسمیةتساوى حضور الجمل الفعلی -٢،  ١
  .نفسھ بما یوضح شدة المأساة

قرطب  ة، وھ  ي م  دن  –جّی  ان  –ش  اطبة : ال  دال عل  ى المك  ان ھ  ي " أی  ن"األس  ماء الت  ي ارتبط  ت باس  م االس  تفھام  -٣
  .أندلسیة

لھ في ال دھر موعظ ة وھ و أس لوب إنش ائي غرض ھ إظھ ار        یا غافال و:  لنداءا:  التراكیب الواردة في البیت األخیر -٤
إن كنت ف ي س نة فال دھر یقظ ان، وھ ذا أس لوب خب ري غرض ھ التح ذیر م ن الرك ون إل ى             : في قولھوالشرط الحسرة، 

  .الدنیا

  .وعالقة ھذا البیت بما قبلھ نتیجة تمثل خالصة الدرس المستفاد من زوال ممالك األندلس

مكان وشدة حسرتھ؛ ألنھ یشاھد زوال ھذه الممالك والمدن التي وصلت إل ى ش أن عظ یم    ویتضح ارتباط الشاعر بال -٥
 .في العلم فإذا بھا تتھاوى أمام عینیھ وُتْسَكُن بالكفر وأھلھ

v المستوى البالغّي: 

، فالجمل الخبریة تصف صورة الواقع المفجع، توزعت الجمل اإلنشائیة والخبریة في ھذا المقطع بالتساوي – ٢،  ١
  .أما الجمل اإلنشائیة فقد وضحت شدة االنفعال الذي أصاب الشاعرو

  .أین شاطبة؟ أین قرطبة؟ یشیع مناخ الحزن واألسى –فاسأل بلنسیة :  االستفھام في البیتین التاسع والعاشر -٣

ج دانیا  یشبھ الشاعر اإلسالم بإنسان یبك ي عل ى ف راق م اض جمی ل، وتش یع ھ ذه الص ورة مناخ ا و         ) تبكي الحنیفیة( -٤
  .یحرك العاطفة ویثیرھا

  

v إعادة بناء النص:  

القصیدة ص رخة أل م وفجیع ة عل ى زوال مل ك المس لمین ف ي األن دلس ب دأھا الش اعر بحكم ة وأتبعھ ا بحج ج متنوع ة                -
وُختمت بما یوضح موقف الشاعر من الح دث، فالقص یدة متماس كة بنائی ا، ف المقطع األول ق ام عل ى حكم ة تب ین س لبیة           

شاھدا على ذلك في المقط ع الث اني م ن الت اریخ وج اء المقط ع الثال ث لس رد الحادث ة،           الشاعر حول ثم قدموضرورة الت
  .والشعور القوي بالزوال ھو الخیط الذي یربط مفاصل النص، وتجاوز النص الرثاء إلى العبرة من الحدث

v التقویم: 

وت األف راد ولك ن بس بب زوال الممال ك، وت رتبط      النص یعبر عن انتماء الذات إلى المكان والفجیعة لم تكن بس بب م    -
 .ال الھم الفردي الذي غاب عن النصالفكرة األساسیة التي عالجھا النص بالھم الجماعي ومصیر الجماعة 

  

  إعداد األستاذین

  محمود محمد عثمان –محمد مجاھد علي سلیمان 

 مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین
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