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نصائح أو (أن تعرض المعلمة على الطالبات نموذج لرسالة مطوية تحمل الشكل القديم ، وتسألهن عن توقعاتهن لما تحويه الرسالة  التمهيد:
  ثم االستدراج معهن لدور الرسائل في القديم والحديث.وصايا) 

ادفة ( إيصال أفكار يريدها المرسل ، ويخاطب بها عقل جنسه: رسالة، فهو نص تغلب فيه الوظيفة اله - نمط النص: حجاجيتبويب النص: 
  المتلقي وفكره) على الجمالية والشاعرية ، معتمدا في ذلك على الحجج والوثائق والوقائع إلقناع اآلخر.

ها يوجه إلى إنسان مخصوص ويمكن أن يكون الخطاب في نص نثري والرسالة يقصد بها "رسالة األمين إلى المأمون " عنوان النص:
المشاعر لها ، وقبولها ما باحت به  إن قصرت أو طالت قطعة فنية مؤثرة دافعة إلى استجابةووجدانية لتغدو عقلية فهي صياغة .عاما

اإلخوانية  -1وتأتي على ثالثة أنواع لشخصيةا الرسائلا،الوصاي((وهي أنواع المخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إليه 
في قضية  مناقشًا إّياه وهي تلك الرسائل التي يرسلها أديب إلى أديب آخر : األدبية -2 يكتبها الشخص إلى صديقة أو قريبه وهي التية) الذاتي(

  )).العكس وهي التي ترسلها إدارة أو هيئة إلى فرد من األفراد أو )الرسميةالديوانية (الرسائل  -3 أدبية

الديوانية ألنها حملت طلبًا رسميًا من أمير المؤمنين إلى أحد الوالة (أخيه المأمون) وإن بدت في  ورسالة األمين إلى المأمون من الرسائل
 .مضمونها العام إخوانية باعتبار عالقة األخوة بينه وبين المأمون 

 :من تتكون الرسالة  :عناصرها

وفي  ، آاتب الرسالة ( وعادة هو رئيس ديوان الرسائل)، العنوان إليه ، السالم ، المحتوى ، الخاتمة ، التاريخ البسملة ، المرِسل ، المرَسل
 أمراءالرسالة خاصة تلك الرسائل التي آان يبعث بها  أدبفي مجال  أبدعواالعرب  أنالعربي الكثير من النماذج التي تدل على  األدبتاريخ 

  . األمصاروالة  إلىالمؤمنين 

  توطئة تاريخية لفهم النص:

األمين، بسبب تدخل أمه  رجع وبايعنه أ, إال  - من أم فارسية وهو - سنًا أآبر أوالده باعتبارهعلى تولية المأمون من بعده  ازماع الرشيدآان 
من والية العهد، وشجعه على ذلك وزيره  المأمونه اآلت الخالفة إلى األمين،  خلع أخ . ولما-وهي عباسية وابنة عم هارون الرشيد -زبيدة

 والمأمونة ابنه الرضيع موسى والية العهد وسماه الناطق بالحق، ومن ذلك الحين بدأت الفتنة بين األمين . وحثه على توليالفضل بن الربيع

خمس لم تزد على األمين إال أن والية ، والعربتصبح نزاعًا بين الفرس ، وتطورت لاإلسالميةمما أغضب الخراسانيين وغيرهم من األمصار 
  واستالم آرسي الخالفة. بغدادة صراحوم هجيشه لقتل ولكن المأمون أجابه بإرساللتقديم البيعة  بغدادمأمون بالقدوم إلى لله أمرانتهت بسنوات 

  تحديد موضوع النص:

  ما الفكرة األساسية التي يدور حولها النص ؟ -1

  لتعاون واإلصالح.)بدعوى ااألمين للمأمون بالعودة إلى مقر الخالفة (خطاب 

(والي خراسان ومن بيده أآبر الجيوش في ألخيه المأمون )أمير المؤمنين  والخليفة الشرعي (حيث يدور موضوع النص حول دعوة األمين 
  ور العباد والبالد .في أمواإلصالح وذلك من أجل التعاون   الدولة )بالرجوع لمقر الخالفة (بغداد)

  فطلب إليه المجيء إلى بغداد؟لماذا شخص األمين المأمون إلى خراسان ؟ ثم عاد  -2

 في األصل عينه هارون الرشيد ، وقد أبقاه األمين بداية في والية خراسان لكونه قريب من الفارسيين بسبب نسبه إلى أمة ويستطيع بالتالي

  لألسباب اآلتية:حدود الدولة العباسية ، ثم عاد من جديد وطلب إليه الرجوع السيطرة على خراسان التي تمثل ثغر و

  بينما بقي األمين خليفة باالسم فقط وواليته غير تامة . المأمون قد سحب إلى تأييده الكثير من األمصار -

  .أآبر جيش في الدولة فهو قادر على قلب نظام الحكم بواسطته  المأمون تحت يديه -

  بالقرب منه ليسهل السيطرة عليه .مين في خلع والية العهد من المأمون مع رغبته في إبعاده عن الجيش وإبقائه رغبة األ -

 إعداد أ. رباب طاهر  مين إلى المأمونرسالة األ
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  تحديد بنية النص:-

  بالتعاون في أمور البالد والعباد)من أول النص إلى قوله " من أمور عباده وبالده " ويتضمن األطروحة المدعومة:( دعوة األمين للمأمون 

  اإلقناع بالعودة إلى مقر الخالفة). ثاني : من قوله "وفكر فيما آان " إلى قوله " وتدبيرك " ويمثل سيرورة الحجاج: (المقطع ال

  المقطع الثالث: من قوله " فأقدم " إلى قوله " والسالم" ويمثل نتيجة الحجاج:( طلب العودة والترغيب فيها).

  شرح المقاطع وتحليلها

  المدعومة) دعوة األمين للمأمون بالتعاون في أمور البالد والعباد. المقطع األول : (األطروحة

  : حدد األطروحة المتبناة ؛ ومن تبناها؟1س

ا األمين وتبناه ، وقددعوة الخليفة األمين ألخيه المأمون بالقدوم من خراسان إلى بغداد رغبة في التعاون والتكاتف في أمور البالد والعباد
  لحكم في البالد.الخليفة الشرعي وممثل ا

  :حدد طرفي الحجاج ، وخصائص آل منهما .2س

  

 

  

  

  بين غرض األمين من رسالته إلى المأمون ، انطالقًا من المعجم الموظف في األطروحة. -3س

األمر الصادر من  العودة من خراسان إلى مرآز الخالفة بغداد للمعاونة في أمور الحكم ومراعاة اهللا في عباده وبالده وعليه البد من إطاعة
  حمله..) –المعاونة  -روى -أمرك-(أمير المؤمنين لسلطة القوية المشروعةخليفة المسلمين . والمعجم هو ا

  للمكان حضور الفت في األطروحة المتبناة ، بيني داللة ذلك. -4س

دا شرعيًا لسلطته فهو في مرآز الخالفة ومقر إصدار ليعطي بع ----دليل عليه قوله (من عند األمين)األمين ومكانه بغداد أي مقر الخالفة وال -
  األوامر المطاعة ، وقد أتبع (عند) بالتصريح باسمه (من عند األمين)ليقوي حضوره وهيمنته فيما يريد قوله.

مكان فرعي  ن أنهليبي ----)  المأمون الذي يجب أن يطيع الخليفة ومكانه خراسان وهو ثغر للدولة العباسية والدليل عليه قوله ( ثغرك -
، وقد استخدم الضمير الكاف في(ثغرك) دون أن يصرح مختلف عن مقر الخالفة الرئيس وعليه يمكن تغييره ووضعه فيما يراه الخليفة مالئمًا 

  باسم المأمون ليغيب ذآره ويضعف دوره أمام قوة الخليفة وسلطته.

  حدد موقع الترادف ووظيفته الحجاجية. -5س

          غرض األمين استمالة المأمون وإحراجه في الوقت ذاته ، حيث قدومك فيه أمور إيجابية  وهي المعاونة                          (معونة=مكانفة)

  والمكانفة وبالتالي رفضك لألوامر ال تبرير له أمام الناس.

وهو الذي يقلد المناصب ويحملها من يريد ومنها تصدر  سلطة الشرعية)( ال رضه بيان أنه الخليفةغ                              ( حمله= قلده) 
  وبالتالي على الجميع الطاعة ألن السلطة تصدر آل ما هو نافع وفي مصلحة الجميع.القرارات 

  تكررت صيغة (مفاعلة ) مرتين .ما دورها في تحديد األطروحة. -6س

أخيه ميميان يفيدان معنى المشارآة في الفعل ،و آأن األمين يأمل في معاونة  + مكانفة)===على وزن مفاعلة ، وهما مصدرانمعاونة (
  المأمون له في أمور الحكم.

ميناأل  

الخليفة الشرعي المفترض الطاعة،  -
وصاحب األمر والنهي في البالد 

.وعلى العباد  

 المأمون

والي  -المتحكم في جيش الدولة
الذي يجب عليه  في خراسان  الخليفة

 .الطاعة واالمتثال ألمر الخليفة
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  تكررت صيغة (فّعله) مرتين . بيني دورها في تقوية األطروحة المدعومة.-7س

رعية المتمثلة في شخص األمين، فهو الذي (حمّله+ قّلده)=== على وزن فّعله. واستخدام هذين الفعلين لبيان المهام الثقال على السلطة الش
  يقّلد وهو الذي يحّمل وهو صاحب األمر والنهي وبذلك يدعم أطروحته المتمثلة في آونه الخليفة وولي األمر وفرض على المأمون إطاعته.

  المقطع الثاني : سيرورة الحجاج: (اإلقناع بالعودة إلى مقر الخالفة).

  ورد الترآيب ( أمير المؤمنين) ثالث مرات . بمن تعلق هذا الترآيب؟ -1س

  وقد تعلق بشخصيتين آاآلتي : –وليس ثالث آما هو مذآور في سؤال الكتاب  -الترآيب تكرر أربع مرات 

  علم أمير المؤمنين أن مكانك.. - 3                                                   فكر فيما آان أمير المؤمنين الرشيد                       -1

  متغيبًا عن أمير المؤمنين - 4                                ورجا أمير المؤمنين أال يدخل عليه..                                         -2

  

  

  ماذا أضفى هذا التكرار من قوة على الحجة التي سيقت ؟ -2س

ن لفظ أمير المؤمنين لوالده هارون الرشيد أوال ثم لنفسه ثانيًا ليؤآد على شرعية حكمه المستمدة من شرعية والداه قبله ، استخدام األمي
وبالتالي يلح ويصر على شرعية أطروحته سياسيًا ألنه الخليفة بعد هارون ودينيًا ألنه أمير المؤمنين وعلى الجميع طاعته فهو بذلك قوى 

  ال مجال للمأمون برفضها.وعززها واألطروحة 

  حدد فاعلي الفعل المنفي (يدخل) مبينًا دورهما في إقناع المأمون بما يريده األمين . -3س

أن الخالفة ومن يمثلها سواء (هارون بين للمأمون ي) واستخدم األمين هذين الفاعلين ل نكث والوآف أصل الجملة (عّينك هارون آي ال يدخل 
ن حاليًا) همها المحافظة على الدين من أي نقص أو عيب وال ترضى بنقض العهود والمواثيق ، وبالتالي ُيقنع المأمون الرشيد سابقًا أو األمي

  بالمجيء إلى مقر الخالفة ويصعب عليه الرفض ألن ذلك ما تراه الخالفة وآراؤها الصائبة المنطلقة من المصلحة العامة للبالد والعباد.

  عود) ،(يصل).حدد فاعلي الفعلين ( ي -4س

  .) إلى عامتهم فضلهو صالحه( يصل  –) على المسلمين  نفعه(يعود أصل الجملة 

  ما عالقة هذه الفواعل بترآيب ( إشخاصه إياك) ؟ وما وظيفة ذلك في تحقيق ما يريده األمين من أخيه؟ -5س

على خراسان واستخدم األمين هذه الفواعل اإليجابية  جميعها تؤدي معنى إيجابيًا ، وتمثل أسبابًا إلرسال هارون الرشيد للمأمون واليًا
  (نفع/صالح/ فضل) آي يثبت للمأمون صدق أطروحته أن الخالفة ومن يمثلها ال ترى إال النفع والصالح للجميع فعليك أن تطيعها دون تردد.

  األمين؟تكرر صيغة اسم التفضيل ( أفعل ) . حدد مواضعه.وما أهميته في تقوية وجهة نظر   -7س+6س

  

  

    

  

  

  

هارون 
الرشيد

األمين

أسد للثغور

أصلح للجنود

آآد للفيء

ةأرد على العام

على مكوثه في  األفضلية لوجوده في مقر الخالفةبيان 
 خراسان.

 التأآيد على صحة قرارات الخليفة .

ال رجوعه لبغداد أفضل فأن بذآر المأمون  استمالة نفس
لفرض الخليفةهمجال .طلب

 أهميتها

دعم األطروحة 
المدعومة 

 ودحض األخرى

وآأن األمين وصل إلى (فكر ورجا ) قوله: (علم أمير المؤمنين ) ،علم من أفعال اليقين وجاء بعد فعلين سابقين
  في ذلك دعم ألطروحته بقوة أن وجود المأمون قربه أنفع وأصلح بعد التفكير والرجاء  درجة اليقين الفعلي
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  هل من آلمة مفتاح في هذا المقطع ؟ ما هي ؟  -9+س8س

نين هناك آلمتان استقطبتا جميع ألفاظ النص وتراآيبه وهما ( أمير المؤمنين / الصالح والنفع) وإن حاولنا دمجهما نتوصل إلى أن أمير المؤم
وبالتالي جاءت جميع األلفاظ تدعم هذا المعنى وتقنع المأمون بوجوب واهيه، يساوي صالح األمة عن طريق قراراته وشرعيته وأوامره ون

  الطاعة للخليفة وهي ذاتها األطروحة المدعومة.

  بم يفيد استذآار أمير المؤمنين الرشيد في إيصال األمين إلى مبتغاه؟ -10س

آما أن الرشيد هو الرابط األقوى بين ممثلي صالح األمة ،  لبيان شرعية الخالفة فاألمين استمد شرعيته من شرعية والده قبله فكالهما يرى
المأمون)، وآأن األمين يحاول استمالة المأمون بذآر والده ليعزز حججه العقلية اإلقناعية بحجة عاطفية ال يمكنه × األطروحتين (األمين 

  تجاهلها.

  ما مدى لجوئه لعاطفة األخوة للتأثير في المخاطب؟ -11س

(متغيبًا عن أمير المؤمنين..االستمتاع برأيك وتدبيرك)، وآلها جمل تذّآر المأمون -آبير من خالل ذآره لجملتي (منقطعًا عن أهلك)لجأ إليها لحد 
أطروحته المدعومة عقًال بعالقته بالخليفة األمين وأنه ال يستطيع االستغناء عنه بفعل تلك العالقة، ومحاوًال من آل ذلك سحب المأمون إلى 

  .وعاطفًة

  لجأ األمين إلى إبراز أهمية حضور المأمون قربه . بين أثر ذلك في إقناع المأمون بهذا األمر. -12س

                            

     =                                                                 =        حضور المأمون              

  

  . وضحي إجابتك.بارز في عملية اإلقناع لآلليات العقلية دور  -13س

قرب استخدم العديد من الحجج العقلية المنطقية التي تقارن بين مكوث المأمون في خراسان وقدومه لمقر الخالفة ببيان األفضلية في وجوده بال
د..وأصلح..).وآلها حجج مقنعة بالعودة علم أن مكانك بالقرب منه أسد..وآآ -من الخليفة ،مثل:( رجا أمير المؤمنين أال يدخل وآف وال نكث

  لمقر الخالفة لما تظهره هذه الحجج من نفع وصالح يعود على الجميع، فال يملك المأمون إال القبول والرضوخ ألوامر الخليفة .

  تنوعت الحجج التي وظفها المرسل في خطابه ؛ إلقناع المرسل إليه. حددها ، مبينًا مصادرها. -14س

في المقطع)+حجج عاطفية( ذآره لهارون الرشيد األب، رغبته في وجود أخيه قريبا منه ومن أهله ي تقريبًا جميع العبارات حجج عقلية ( وه
  واالستفادة من حكمته).وهي صادرة ن صاحب األطروحة المدعومة وصاحب الطلب (األمين).

  هل آانت حججه على أنواعها مقنعة ؟ علل إجابتك. -15س

  ة للمأمون في الوقت ذاته ، وال يملك إال الخضوع ألوامر الخليفة .آانت مقنعة ، ومحرج

  المقطع الثالث: نتيجة الحجاج:( طلب العودة والترغيب فيها).

  ما الذي يجعل صيغة األمر في فعل (أقدم) مقبولة من المأمون ؟ -1س

  صيغة األمر الصريح. ) ليخفف منألنه الخليفة وولي األمر ، آما أنه ألحقها بجملة ( على برآة اهللا 

  

  

.قربه من أخيه األمين وعدم قطعه لرحمه -1  

.استفادة الخليفة األمين  برأيه وتدبيره-2

إحراج المأمون ودفعه 
ن أل لالقتناع بطلب األمين،

رفضه يجعله أمام الناس 
قاطعًا لرحمه.ويبخل على 
 الخليفة برأيه وتدبيره
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  تكررت صيغة التفضيل . حدد مواضعها ، وبين وظيفتها الحجاجية. -2س

  

                                                               

                      

  

  لصيغة التفضيل ( أولى ) وظيفة إقناعية . حددها. -3س 

  ن به أمير المؤمنين)، وذلك ليبين قيمة المأمون عند أمير المؤمنين ولذلك حضوره مهم غير قابل للرفضمن استعا أولىوردت في جملة ( إنك 

  فيدعم أطروحته بالترغيب واستمالة نفس المأمون للقدوم لمقر الخالفة.

  ما طبيعة الحقل المعجمي الذي تشكله الكلمات التي وقعت تمييزًا ؟ وما وظيفته الحجاجية؟ -4س

ل/ عاقبة/ بصيرة)وهي تنتمي لحقل الصالح والنفع ، وآأن المأمون استخدم اإلجمال لنتائج أطروحته في آونها تساوي الرجاء ( رجاء/ أم
  طروحته.واألمل والعاقبة المحمودة والبصيرة النافذة فعليك أيها المأمون القبول بعد آل تلك النتائج وبالتالي حسم نتيجة الحجاج باالنتصار أل

  

 

 –أفسح  –أبسط 

 –أنفذ  –أحمد 

 أولى

ليصنع في نهاية الحجاج صورة جميلة لعودة المأمون مقارنة بوجوده في خراسان يلأسماء التفض
مبسوط ، ورجاء فسيح ، وعاقبة فيبرز في العودة  آل شيء إيجابي من أمل 

  محمودة ، وبصيرة نافذ ، فيدعم أطروحته ويكللها بالنجاح في النهاية .

 المأمون قدومأطروحة األمين ( 

لمقر الخالفة في بغداد أولى من 
في خراسان) همكوث  

آل شيء نافع وصالح للجميع ( العباد 
والبالد) ألن الخليفة ال يرى إال النفع 

صالح للجميعوالصواب وال =

حجج 
عقلية+ 
 عاطفية

أسماء 
تفضيل+
 تكرارات
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