
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تانالمدة : ساعآداب وفلسفة                                     الشعبة: الثالثة
دراسة سند شعري :

قال البوصريي :
بِاألَلَــمِ  َفَأرََّقِين             و احلُْبُّ يـَْعَرتُِض اللَّـَذاتِ  َمْن َأْهَوى نـََعْم َسَرى طَْيفُ  – 1

واْلفَ ـرِيقَـ ْنيِ ِمْن عُ ـْرٍب َو عَ جَ ـمِ  َو الثـََّقَليـِْن          ُحمَمٌَّد سيُِّد اْلَكْونَيْـ نِ  – 2
أَبَـ رُّ ِيف اْلقَ ـْوِل الَ مـنه والَ نعـمُ  َفالَ َأحَ ـدٌ  نَبِـ يـَُّنا اآلمِـ ُر النَّاهِ ـي – 3

حمُ تـَ َواِل ُمقْ ـْوٍل ِمَن اَألهْ ـُتُه            ِلُكلِّ هَ ـهو اْحلَِبيُب الَِّذي تـُْرَجى َشَفاعَ –4
مِ ـنـَْفصِ ْريِ مُ ـْبٍل غَ ـُكوَن ِحبَ ُمْسَتْمسِ ـِه        ا إىل اللَِّه فاْلُمْسَتْمِسُكوَن بِ ـَدعَ –5
َرمِ رَّ ِمْن وَ ـَدَماُه الضُّ ـَكْت قَ ـنََّة َمْن َأْحَيا الظََّالَم إىل             َأْن اْشتَ ـظََلْمُت سُ –6
َرَف اَألدَ ـاً مُ َوى             َحتَْت احلَِْجاَرِة َكْشحـوَشدَّ ِمْن َسَغٍب َأْحَشاَءُه وطَ –7 مِ تـْ
َا شَ َـ َأرَاهـِه فَ ـُه اْجلَِباُل الشَّمُّ ِمْن َذَهٍب            َعْن نـَْفسِ ـو رَاَوَدتْ –8 مِ ـمَ ـا أَميَّ
ُر ُمنْـ ـِن فِ ـْوَهُر احلُْسْ ـَفجَ ــِِه       نَـزٌَّه ِمْن َشرِيٍك ِيف َحمَاِسنُـ م–9 ِسمِ قَ يِه َغيـْ
نَـْنيِ ِمْن بـُعُ –10 مِ ـِمْن أَمَ لُّ الطَّْرفَ ِـ ريًَة و َتكـٍد           َصغِ ـَكالشَّْمِس َتْظَهُر لِْلَعيـْ
مِ ـتَّسِ ِر مُ ـِن ُمْشَتِمٍل بِاْلِبشْ ـبِاحلُْسْ ـٌق          ُه ُخلُ ـِيبٍّ زَانَ ـَأْكرِْم ِخبَْلِق نَ –11
مِ ـِر ِيف ِمهَ ِر ِيف َكَرٍم َوالدَّهْ ـَواْلَبحْ َكالزَّْهِر ِيف تـََرٍف َواْلَبْدِر ِيف َشَرٍف       –12
مِ ـَحشَ ٍر ِحَني تـَْلَقاُه َو ِيف َـ ِيف َعْسكـِه تِ َـ ْرٌد ِمْن َجالَلـَكاّنَُّه َو ُهَو فَ –13
َا اللُّْؤُلُؤ اْلَمْكُنوُن ِيف َصَدٍف      –41 مِ ـِق ِمْنُه َو ُمْبَتسَ ـِدَينْ َمْنطِ ـِمْن َمعْ َكَأمنَّ

أثري رصيدي اللغوي : 
ف_ الثقلْني: اإلنس واجلن. _ منفصم: منقطع. _ سغب: جوع شديد. _ كشح: أعرض. _ صدف: غال

مخ.اللؤلؤ. _ الشَّمُّ: الشا

ةــــــــأقلِب الصفح 2/ 1ـــــحة الصفــ



األسئـــلة
أّوالً :

نقاط ) 07 ) البناء الفكري : أ.
ا الشاعر يف مدحه للّرسول –1 هداً من الّنّص. ؟ وضح،مستش-صلى اهللا عليه وسّلم–ماهي اجلوانب اليت اهتم 
وانا مناسباً لكّل قسم.قّسم الّنّص باعتبار معانيه، وضْع عن–2
خلص معاين األبيات يف ستة أسطر.–3
ما النمط الغالب يف هذا النص ؟ عّلل مع الّنقد .–4

نقاط ) ب. البناء اللغوي والفّني :( 10
أعرب ما حتته خط مبّيناً نوع اإلعراب ( لفظي، تقديري ).–1
يف البيت األّول، و( حنن ) يف البيت الثالث ؟ما الذي أفاده ضمرياملتكّلم ( أنا )–2
ما هي مظاهرالتقليد، استخرج بعضها من الّنّص ؟–3
مباذا تفّسر غلبة األسلوب اخلربي على الّنّص ؟–4
ما نوع أسلوب البيت احلادي عشر ؟ وما غرضه األديب ؟–5
مثالْني. الّنّص ؟ اسخرجما هي الصورة البيانية البارزة يف–6
ز الشعري أدرس البيت العاشر دراسة عروضية، سمِّ حبره، و حّدد قافيته، و بّني نوعها، و حّدد اجلوا–7

املوجود بالبيت .

ثانياً :
نقاط ) 03 ) التقويم النقدي للّنّص :

ك .نفسية ؟ عّلل إجابتبني اختيار الشاعر للصور البيانية وبني حالته ال_ هل جتد تناسقاً 

ىــــــــــانته 2/2 ــفحة الص
بالتــــوفيــق



نموذج اإلجابة وسّلم التنقيط
ةـالعالم ةــــــــــر اإلجابـــــعناص حماور املوضوع

موع ا جمزّأة
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انبني، مها :جب–ّلم صّلى اهللا عليه وس–اهتّم الشاعر يف معرض مدحه للّرسول –1
أفضليته بْني اخللقب-صّلى اهللا عليه وسّلم–اجلانب الديين:فقد خّص الّشاعر النّيب –أ 

.َمْن متّسك بسنّته جنا.يف البيت الثاين.وهو الوحيد الذي يشفع للخلق يف البيت الرابع
ن الّدعوة إىل ربّه.عكما أنّه َورٌِع متعبٌِّد، صبوٌر على اجلوع، قنوٌع مل تفتنه الّدنيا 

يُّ الطّلعة،اجلانب اخللقي:كامل اخللق ال عيب وال نقص فيه. كرمي اخللق، –ب 
صّلى اهللا–ه جواٌد مبا امتلك، هو الّشمس والبدر والبحر يضاهيها كّلها مبا تباهت ب

.-عليه وسّلم
تقسيم الّنّص باعتبار معانيه :–2
ْلِق .بْني اخلَ -صّلى اهللا عليه وسّلم–: مكانة الّرسول ]5←1[القسم األّول :-
: إعراض عن الّدنيا وإقبال على اهللا .]8←6[القسم الثاين:-
: مجاُل اخلَْلِق وَكَرُم اْخلَْلِق .]14←9[القسم الثالث:-
تلخيص معاين األبيات يف ستة أسطر:–3

الذي متّكن من - عليه وسّلمصلى اهللا-استهّل الشاعر قصيدته بذكر حّبه حملّمد
كانته َسِنيَّة،نفسه، وملك عليه شغاف قلبه. وال مندوحة للشاعر ممّا حصل مع نيبٍّ م

ّية.سّيد اخللق، وشفيعهم، دعا إىل اهللا فأخلص، وصّلى و  صام وصرب، وأقبلت وطلعته 
عليه الّدنيا فرّدها ِجبََلٍد، فاستربأ لدينه وعرضه.

،فأوجزهاة واخلُُلُقيةاخلَلقي-صّلى اهللا عليه وسّلم–لى ذكر صفاته مثّ عرّج الشاعر ع
اء البدر.يف كمال احلسن، وكرمي اخلُُلق.نور يسطع كالّشمس،يف عبق أريج الّزه ر، و

.- صّلى اهللا عليه وسّلم –سخيٌّ كالبحر، حازم كالّدهر 
النمط الغالب على النص، هو النمط الوصفي.–4
ل الّشاعر تقدميوقد حاو -صّلى اهللا عليه وسّلم–قصيدة وصف ملكانته الّتعليل: ال-

ة.صورة صادقة للقارئ والّسامع من خالل وصٍف خارجي تناول صفاته احلّسيّ 
جايامن س-عليه الصالة والسالم–و وصف داخلي مشل ما انطوت عليه سريرته 

ت الثاين، كماالبيمحيدة. وقد استعان الشاعر يف عرضه هذا بالتقرير كما حصل يف
.14، 13، 12، 11، 10وّظف ْمجَلًة من التشبيهات يف األبيات: 

ي عادة بالرتكيز على القدمي بالسطحية، فيكتفالنقد: يّتسم الوصف يف األدب العريب-
لغوص يف معامل املوصوف اخلارجية، مثلما حصل يف هذه القصيدة، ويعجز عادة عن ا

يث منء خباياها، وسرب أغوارها. وقد استفاد األدب احلدأعماق املوصوف، الستجال
جتماع .العلوم املستحدثة يف حتقيق هذه األغراض، وهي: علم الّنفس، وعلم اال

ي  البناء الفكر 
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اإلعراب:–1
سرى: فعل ماض مبين على الفتحة املقّدرة على األلف للّتعّذر.-
طيُف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .-
الكونْنيِ: مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الياء ألنّه مثّىن .-
ل .الّناهي: مضاف إليه جمرور وعالمة جرّه الكسرة املقّدرة على الياء للثق-
عّذر،أهوى : فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على األلف للتّ -

والفاعل ضمري مسترت تقديره " أنا " .
ر أْن يظهر املكانةتكّلم " أنا " يف البيت األّول َوْقٌع خاصٌّ أراد به الّشاعلضمري امل–2

اليت جيب على البشريّة كّلها أْن ُتِكنَُّه له .
مظاهر التقليد يف الّنّص، هي :–3
موضوع القصيدة ليس باملستحدث.-
سبق الكثري من الشعراء البوصريي إىل معاين القصيدة .-
لوصف اخلارجي دون الغوص يف مكنونات الّنفس .االكتفاء با-
االعتماد على قّوة الكلمة يف الّتعبري عن املعىن .-
اإلكثار من الّصور البيانية وخاصة منها التشبيه .-
إعتماد البناء الّتقليدي للقصيدة ( عروضيا ) .-
و وصفاألسلوب الغالب على الّنّص هو اخلربي ألّن الشاعر يف معرض إخبار–4

وتقرير للحقائق .
أسلوب البيت احلادي عشر، هو :–5
ن شأن الّنيبّ األسلوب اإلنشائي، صيغته الّتعجب، وغرضه األديب املدح، والرّفع م-
.-صّلى اهللا عليه وسّلم -
ثلة ذلك:الصورة البيانية األكثر استعماال يف الّنّص، هي: التشبيه. ومن أم–6
.12ت و البي10البيت -
يائها والّزهر يف بالّشمس يف ض-صّلى اهللا عليه وسّلم–فقد شّبه الشاعر الرسول -

مجاله، والبدر يف سنائه، والبحر يف كرمه، والّدهر يف حزمه .
العروض :–7

نَـْنيِ ِمْن بـُُعـِد          َصِغريًَة َو تَ - ـمِ ِكلُّ الطَّْرَف ِمْن أَمَ كالشَّْمِس َتْظَهُر لِْلَعيـْ
نَـْيِنِمْن بـُُعِدْن           َصِغريََتْن َوتُ - ِكْل َلْطَطْرَفِمْن أََممِيْ كْشَشْمِس َتْظ َهُر ِلْل َعيـْ
-/0/0//0///0/0/0//0///0//0//0///0/0/0//0///0
تفعلن   فعلنمستفعلن      فعلن   مستفعلن   فعلن          متفعلن  فعلن  مس-
حبر البيت، هو: حبر البسيط .-
)0///0قافيته، هي: ِمْنَأَممِْي ( /-
نوع القافية : مطلقة .-
اجلواز الشعري، هو: بـُُعٍد ، حتريك الساكن ، وأصلها: بـُْعٍد .-

البناء اللغوي
و الفين
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التقومي الّنقدي للّنص :
صور البيانيةمن خالل تتبع وحدات القصيدة، نلمس تناسقا بني اختيار الشاعر لل-

صّلى اهللا عليه–وبني حالته النفسية ألنّه شديد حبه وعظيم وجده بشخص الّرسول 
دد املشّبهات ، وهذا ما جعله ال يكتفي بكّل شبيه له يف اخلُُلق، فراح يع-وسّلم

نّيب الّرمحة حمّمدويرصفها على قدر أمهّيتها، ليظهر ما جتيش به نفسه من مشاعر حنو
.- صّلى اهللا عليه و سّلم-

ديالتقومي النق

20 مو عا


