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 (نقطة 41)درس النصوص : أوال

 التجديد الفني في التجربة الوجدانية

فقد مضى شعراء هذه التجربة . كان موضوع التجربة الوجدانية امتدادا ونضجا لما بدأته حركة الريادة والتجديد   

ما انتهى في مجتمعهم، ول  يعمقون الخصائص الفنية ويوضحون مالمحها مستجيبين لما انتهى إليه التطور الحضاري 

وقد تناول التطور عناصر القصيدة الفنية األساسية المعروفة، كبنائها العام وإيقاعها . زمانهمفي إليه التجديد الفني 

ومعجمها وصورها الشعرية، وما يدخل في تركيب تلك الصور من مجاز وتشبيه ومطابقة ومجانسة وغيرها من 

 .العناصر اللغوية والفنية

و أسواء في النظرية  ،د كان شكل القصيدة وبناؤها ونظام أبياتها وقوافيها من العناصر األولى التي مسها التجديدوق  

أن القصيدة العربية أصبحت في حاجة إلى أن يتحقق فيها مزيد من التماسك فقد أحس النقاد والشعراء . تطبيقالفي 

في بناء أبياتها وقوافيها، لكي تستجيب لطبيعة التجربة الوجدانية والتالحم بين أجزائها وأبياتها، ومزيد من المرونة 

وقد كان من الطبيعي في العصر الحديث أن ينُشد الشعراء بعض . الجديدة بما فيها من وحدة الشعور وتكامل الجوانب

يتجهون إلى نظام وهكذا بدأوا . األطر الجديدة التي تناسب طبيعة التجربة الوجدانية والمفهوم العصري للشعر والفن

المقطوعة متغيرة القوافي، متأثرين أحيانا بما سبق من نماذج هذا النظام في الموشحات، وبروافد أخرى مما قرأوا في 

 .الشعر الغربي الحديث

ومنذ أن بدأ الشعراء يتجهون إلى التجربة الذاتية ويهتمون بتصوير المشاعر واالنفعاالت، ويلتفتون إلى مشاهد   

ويربطون بينها وبين وجدانهم، أخذت طائفة كبيرة من األلفاظ المحملة بالدالالت الشعورية والجمالية تتردد في الطبيعة 

 .عباراتهم وصورهم، ممتزجة أحيانا بألفاظ تقليدية، وأحيانا أخرى بألفاظ خالصة لطبيعة التجربة الوجدانية الجديدة

فالصورة في . تتغير طبيعة الصورة الشعرية ومقومات تكوينهاوقد تجدد نظام القصيدة ومعجمها، أن ، وكان البد  

ليعبر عن جانب  ،الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص" الشكل الفني"الشعر هي 

واإليقاع  مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الداللة والتركيب ربة الشعرية الكاملة في القصيدة،من جوانب التج

 . والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجناس، وغيرها من وسائل التعبير الفني

ويالحظ الدارس في هذا المجال أن الشعر العربي، مهما يوغل في التجديد، يظل مرتبطا على نحو ما ببعض المظاهر  

قد تحقق له وضع عصري متميز، فإن كثيرا من سمات ومع أن الشعر الوجداني . الفنية في تراث الشعر العربي القديم

الشعر القديم ظلت تبدو فيه عند هذا الشاعر أو ذاك وفي قصيدة أو أخرى، بصورة ملموسة أحيانا أو خفية في أحيان 

 .أخرى

 
 (بتصرف) .وما بعدها  767ص ، 1879 ،، دار النهضة العربية، بيروتوجداني  في الشعر العربي المعاصراالتجاه ال عبد القادر القط ،            
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 ،منسجم، تحلل فيه هذا النص النظرياكتب موضوعا إنشائيا وفق تصميم منهجي متكامل و  

 :مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

  .وصياغة فرضية لقراءته ،ـ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي

 .التي يطرحها النص وعرض أهم العناصر المكونة لهاـ تحديد القضية 

 .ـ إبراز مظاهر التجديد الفني في التجربة الوجدانية كما وردت في النص

بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص، ورصد األساليب الموظفة في عرض القضية التي  ـ

 .يطرحها

ومع أن الشعر الوجداني قد " :بـ صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، ومناقشة قول الكات

تحقق له وضع عصري متميز، فإن كثيرا من سمات الشعر القديم ظلت تبدو فيه عند هذا الشاعر أو 

مع إبداء الرأي  ،".ذاك وفي قصيدة أو أخرى، بصورة ملموسة أحيانا أو خفية في أحيان أخرى

 .الشخصي

  

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما ةأدي" الشعر الحديث ظاهرة"ورد في مؤلف   

إنها . أما تجربة الموت والحياة فهي مشدودة إلى المستقبل، بقدر ما هي مشدودة إلى الواقع"...      

 .الذي يحمل معنى التجدد واالنبعاثلمستقبل للذي يتضمن معنى الموت، واستشراف معاناة للواقع ا

 ...".تاريخ الشعر العربيمن هنا كانت تجربة فريدة في 

 ،أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث                                                                

 .111البيضاء، ص  ، الدار7002 ،شركة النشر والتوزيع المدارس، الطبعة الثانية                                                                     

 

 

 :ثم ايدب موضوعا مديامال دنجز فةه ما ةأدي ،لقول ، ومن قراءدك المؤلف النقديانطلق من هذه ا   

 ربط القول  بتسةاقها داخل المؤلَّف. 

 إبراز أهم ما ةمةز دجرب  الشاعر أدونةس مع الموت والحةاة. 

   هذه الدجرب بةان المنهج الذي اعدمده اليادب في دراتس . 

 داء الرأي الشخصي في الموضوع، مع الدعلةلإب. 
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يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة، فليس من الضروري             

وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته . أن تتطابق معها أجوبة المترشح

مع الحرص على  عنها بأسلوب سليم خال من األخطاء، والتعبير، وتحليلهالنص  المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم

 ...حسن تنظيم  ورقة التحرير

 

 (ن 41)درس النصوص : أوال

 سلم

 التنقيط 

 .ـ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي وصياغة فرضية لقراءته

 ..........................................................................:إلى ما ةأدي التأطيرفي  ةندظر من المدرشح أن ةشةر

دوأرر  بادجااوا  ابدب البربوي فوي بيود   ،فوي بداةو  النورن اليشورةن( الدةوان ـ أبولوو ـ المهجور)ـ ظهور دجارب أدبة  جدةدة 

 ...الرومانتسي، وعمد  إلى الدحرر من قةود اليالتسةية  والنزوع نحو الديبةر عن الذا 

 مظةور بتستسوها الميرفةو  والجمالةو  أاالجدهادا  النظرة  الدي أطر  دجرب  شيراء تسؤال الذا  ووايبدها تسواء من حةو  الدن -

 ...لخصائص الممةزة لهذ  الدجرب  داخل متسار دطور الشير اليربيل ارصددابي  النندة  إلنداجا  مبدعةها من حة  الم

 .............فرضية مناسبة لقراءتهلصةاغ  ( ...مصدر  ـنهاةده  ـبداةده ـ لنص عنوان ا)مشةرا  نصة  دال   ـ االنطالق من

 

 ن 5.1

 

 

 

 ن 5.1

.ـ تحديد القضية التي يطرحها النص وعرض أهم العناصر المكونة لها  
 ..................................................................................................: القضية التي يطرحها النص       

 . في الدجرب  الوجدانة  الفني مظاار الدطور والدجدةد                                          

 ........................................................................................................:العناصر المكونة لهاأهم       

 .اتسدمرار شيراء الدجرب  الذادة  في دطوةر عناصر النصةدة اليربة  الحدةر  اتسدجاب  للدطور الحضاري في مجدميهم -

 . الدجدةد في شيل النصةدة الشيرة  في الدجرب  الوجدانة  مع اتسدلهام بيض ابطر الجدةدة المناتسب  لطبةي  اذ  الدجرب  -

 .الذادة  دجا  الوجدانيشيراء االالميجم الشيري بدجرب  دأرر  -

 . دبةر طبةي  الصورة الشيرة  ومنوما  ديوةنها في الدجرب  الذادة  -

 . حضور بيض تسما  الشير اليربي الندةم في الشير الوجداني -

 

 ن 5.1

 

 ن 5.1

 .ـ إبراز مظاهر التجديد الفني في التجربة الوجدانية كما وردت في النص

 :ما ةأدي الفني في الدجرب  الوجدانة  حتسب النص في ددحدد أبرز مظاار الدجدةد     

 .(الحم والدماتسك بةن أجزاء النصةدةالد) ي نظام النصةدة وفي بنائها اليامالدجدةد ف -        

 .( االدجا  إلى نظام المنطوع)وافي ـ الدنوةع في الن      

 .اعدماد ميجم مالئم للدجرب  الوجدانة  الجدةدة -        

 .دبةر طبةي  الصورة الشيرة  ودنوع أشيالها -        

 

 

 ن 3

 .ـ بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص، ورصد األساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحها

اعدمد اليادب في عرض النضة  المطروح  في النص طرةن  حجاجة  اتسدنباطة ، حة    :ـ الطريقة المعتمدة في بناء النص  

 عرضرم  ،إلى الدطور الذي لحق عناصر النصةدة الفنة  ابتساتسة  اتسدجاب  للدطور الحضاري للمجدمع اليربي بدايةال أشار في

حضور بيض تسما  الشير اليربي الندةم في إلى ختم باإلشارة الدجرب  الوجدانة ، و فيالدجدةد الفني و الدطور مظاارأام 

 .الشير الوجداني

 

 ن 2
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 ....................................................................................................................:ـ  األساليب الموظفة  

 :منها ، نذيروظف اليادب في النص مجموع  من ابتسالةب اللبوة  والحجاجة  ليرض قضةده

 . ..االتسدنداجـ نواعه المخدلف  الربط بأـ الديرار ـ ويةد الدـ الدفتسةر ـ الشرح ـ الديرةف ـ اعدماد لب  دنرةرة                

 

 ن 5

 

ومع أن الشير الوجداني قد دحنق له وضع عصري مدمةز، " : ـ صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، ومناقشة قول الكاتب

و أخرى، بصورة ملموتس  أحةانا أو خفة  فإن يرةرا من تسما  الشير الندةم ظل  دبدو فةه عند اذا الشاعر أو ذاك وفي قصةدة أ

 .مع إبداء الرأي الشخصي ،".في أحةان أخرى

 :ةراعى في دنوةم اذا المطلب قدرة المدرشح على إنجاز ما ةأدي  

 ....................................................................صةاغ  خالص  دريةبة   لندائج الدحلةل ودمحةص الفرضة  -

 

تسما   الشير الوجداني، على الرغم من دمةز ، ببيض احدفاظمن المندظر أن دنصب المناقش  حول : مناقش  قول اليادب -

 .................................................................... هز أام مظاار المحافظ  فةابرمع إ ،الشير الندةم بشيل مدفاو 

 .............................................................................................في الموضوعإبداء الرأي الشخصي  -

 

 

 

 

 

 ن 5

 ن 2

 ن 5

 (ن 6)درس المؤلفات : ثانيا
 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية

سلم 

 التنقيط

 
 ...........................................................................................................مؤلفــ ربط القولة بسياقها داخل ال

الذي دناول فةه  ضمن الفصل الرال رود النول  ووبإةجاز إلى موضوع المؤلف وأام النضاةا الواردة فةه،  اإلشارةــ      

 ... وددبع دجلةادها في شير يل من أدونةس وخلةل حاوي والتسةاب والبةادي ،"مو دجرب  الحةاة وال"ادب بالدراتس  الي

 ن 5   

 ................................................................................................أهم ما يميز تجربة أدونيس مع الموت والحياةــ ـ

وةدمظهر ذلك  .قةمدها منهجرب  أدونةس الشيرة  مع المو  والحةاة ددمةز بالدحول، ودتسدمد ةندظر أن ةشةر المدرشح إلى أن د   
 :في ما ةأدي

يداب )ودوحد ذاده بذا  ابم  في دةوانةه ( أوراق في الرةح)ـ بداة  صل  الشاعر بمينى المو  والحةاة في دةوانه الراني      
 (.المتسرح والمراةا)و( ةم اللةل والنهارقالة في أالدحوال  والهجر

واقــــــع ةفدنر إلى الفحـــــول  ـ صدور دجرب  الحةاة والمو  عن ذا  الشاعر المحدنن  بفحول  الدارةخ اليربي، في    
 .بجموح الحضارة اليربة  قبل مرحل  االتسديمارو ،والخصب

 .ـ اعدبار الشاعر جزءا من الواقع اليربي المة ، لينه مدمةز عنه   
وبةن ايدشاف مفهوم الدحول  ،مياني الحةاة والمو  بالدوزع بةن الحةرة والدتساؤل والبح  عن وتسةل  للبي  ـ دمةز   

 .باعدبار  وتسةل  للبي  والدجدد
" دةمور ومهةار"قصةدة )أدونةس في جيل مفهوم الدحول وتسةل  لإلقناع بإميانة  البي  الحضاري لألم  اليربة  ـ دوفق    

، ولينه أخفق في دحنةق ادف الدحول، لّما جيله فجائةا مبنةا على دفاؤل وامي، ال ةتسدند إلى وتسائل (مراةامن دةوان المتسرح وال
 (.قصةدة ابتسماء) بي  ابم  اليربة /  اإلقناع بإميانة  اندصار الحةاة على المو 

 

 ن 3

 .ه التجربةــ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذ
 :المنهج الموضوعادي والمنهج النفتسي لدراتس  محاور دجرب  الحةاة والمو  على اليادب دريةزاإلشارة إلى  

دجرب  الحةاة )الحدة   اليربي ةدمظهر في اتسدخالص الموضوعا  المهةمن  والمدوادرة في الشير: ـ المنهج الموضوعاتي   
      .....................................................................................................................................(.والمو 

  .......................من الدجرب  النفتسة  والشيورة  للشاعر اليربي المو  والحةاةانبراق دجرب   ةدجلى في  :ـ  المنهج النفسي   

 

 

 ن5.1

 

 ن5.1
 

 .....................................................................................التعليلالشخصي في الموضوع، مع إبداء الرأي ــ 

 ...ـ ةراعى في دنوةم اذا المطلب قدرة المدرشح على إبداء الرأي الشخصي في الموضوع وديلةله  
ن 5  
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