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هذه التوضٌحات تساعدك على كتابة موضوع إنشائً تحلل فٌه مقالة تتناول قضٌة أوقضاٌا أدبٌة 
وإن كان الفرق الوحٌد  (االجتماعً والبنٌوي(بسٌطة أي مقالة ال تدرس نصا بأحد المنهجٌن المقررٌن 

نحدد فٌه - بعد تحدٌد قضاٌا النص -بٌنهما هو اختٌار تقدٌم مناسب عن المناهج وتخصٌص مكان 
وفً التقوٌم نعبر عن .. طبٌعة المنهج وأسسه المعتمدة وجهاره المفاهٌمً أو منظومته االصطالحٌة

غٌر هذا فنفس اإلجراءات نقوم بها سواء .مدى وفاء هذا المنهج أو ذاك فً مقاربة األدب بشكل عام 
تعلق األمر بمقالة عادٌة بسٌطة كالتً ندرسها قبل النصوص اإلبداعٌة أو التً تحلل ظاهرة أو نصا 

 .أدبٌا بأحد المنهجٌن

 
 بمعنى الحدٌث بإٌجاز عن ظروف النشأة وضع النص فً سٌاقه التارٌخً واالجتماعً: التقدٌم

والعوامل المساهمة فً ظهورالخطاب موضوع الدراسة مثال لنفرض أن المقالة تعالج خصائص 
وممٌزات خطاب سؤال الذات أو أنها تتناول خاصٌة فنٌة كالصورة الشعرٌة أو اإلٌقاع الشعري عند 

 فالتقدٌم ٌجب أن ٌشٌر إلى.أصحاب هذا الخطاب أقصد عند شعراء الشعر الوجدانً 
أسباب ظهور هذا االتجاه الشعري وأهم مبادئه ومنطلقاته وتصوراته لمفهوم الشعرمع ذكر ابرز 
دواده،وإلى النقد األدبً الذي واكبه بغاٌة التعرٌف به أو انتقاده بإظهار عٌوبه ،وهنا نذكر النص 

كنموذج لهذه الكتابات التً تعرفنا بالخطابات اإلبداعٌة المقررة سواء كانت  ( المقالةأي)المعطى 
 . أو ببعض خصائصها الفنٌة.شعرٌة أو قصصٌة أو مسرحٌة

التعرٌف بفن -1فالتقدٌم المناسب . لنفترض أن مقالة االمتحان تعالج بعض القضاٌا المسرحٌة
اعتباره فنا مستجدا فً الثقافة العربٌة رغم وجود أشكال مسرحٌة قدٌمة  - عناصره الفنٌة:المسرح

ذكر أبرز رواد المسرح ماوون النقاش جورج -2....كالبساط والحلقة والمقامات وخٌال الظل والحكواتً
اإلشارة إلى أن النقد المسرحً مع هذا الجٌل األول كان انطباعٌا وذاتٌا ،ومع وفرة األعمال - 3...أبٌض

ونذكربعض هؤالء النقاد - 4المسرحٌة بدأالنقد المسرحً ٌنحو إلى الدراسة العلمٌة والموضوعٌة 
وندرج ضمنهم -5كتوفٌق الحكٌم فً مصر وفرحان بلبل فً سورٌا وعبد الكرٌم برشٌد فً المغرب 

تصاغ فرضٌة لقراءة النص تحدد فٌها نوعٌة النص وموضوعه بناء على 6.كاتب المقالة طبعا 
 ثم نطرح اإلشكال- 7مؤشرات من داخل النص وخارخه

 
 تحدد فٌه القضٌة أو القضاٌا األساس التً ٌعالجها النص:الفهم 

وٌمكن . وذلك باختزالها فً سطورمركزة ثم تبٌان ماقام به الكاتب للتعبٌر عن موقفه أو عن أفكاره
التعرف من خالل نوعٌة وطبٌعة األسالٌب الموظفة على اإلجراءات التً قام بها الكاتب كأن نقول بٌن 

واعلم أن ..دعا إلى كذا..قارن بٌن كذا..عارض الرأي كذا ..عرف بكذا ...نفى كذا....وأكدعلى كذا...كذا 
لكل موضوع أو لكل أطروحةاستراتٌجٌة الخاصة بها ،لذا فإن معرفة نوعٌة المقالة أو على األصح 

ستساعدك على (والتً هً الرأي والموقف الذي ٌسعى الكاتب إلى توضٌحه أو الدفاع عنه)األطروحة
فهم النص وبالتالً تحدٌد محتواه بسهولة بمعنى هل المقالة إثباتٌة لحقائق أو معلومات مجهولة نوعا 

ما عن الموضوع المستهدف؟وهنا نرى الكاتب ٌحاول توضٌح الموضوع بأسالٌب التفسٌر والحجج 
... ٌنٌغً : أم هً حثٌة وهنا نجده ٌحث على القٌام بشًءمستعمال.ألنه ٌحاول إثبات صدق ما ٌدعً 

وقد تجمع المقالة بٌن .أم هً تقوٌمٌة تحمل أحكاَم قٌمٍة إٌجابٌة ًأو سلبٌة ًعن الموضوع... ٌجب 
 اإلثبات والحث والتقوٌم 

 .القضاٌا الفرعٌة ذات الصلة بالموضوع الرئٌس
أي نوعٌة الدراسات والمعارف واالتجاهات الفكرٌة المساهمة فً إنجاز هذا الموضوع :األطر المرجعٌة

والنقد األدبً وتارٌخ .الفلسفة  – علم االجتماع– علم النفس : كاستناد الكاتب على العلوم اإلنسانٌة 
 .وقدتكون هذه المرجعٌات قدٌمة عربٌة أو حدٌثة عربٌة أوغربٌة أوهما معا...األدب 
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  : التحلٌل

 
 ٌقصد بها الكٌفٌة التً عرض بها الكاتب أفكاره :طرائق العرض

 :اإلشارة إلى نهوض النص على تصمٌم منهجً محكم ثم نحدد قوامه-1
 ....وحدة الموضوع عن كذا-أ

 ...وخاتمة عن...وعرض عن...بمقدمة عن كذا - ب
انطلق من :وقد تم هذا التنظٌم بأسلوب استقرائً أو بأسلوب استنباطً وٌجب توضٌح مراحل األسلوب 

 .*..وانتهى إلى كذا... وفعل كذا...كذا 
 . تحدٌد النظام الحجاجً المعتمد

فمادام هم الكاتب وهدفه هو إقناع المتلقً سواء وهوٌحاول إثبات حقائق معٌنة عن خطاب أوظاهرة 
 :أدبٌة أو ٌحاول أن ٌدحض رأٌا مخالفا له فإنه سٌسخر كل األسالٌب المناسة لتحقٌق لهدف من ذلك

 *:أسالٌب التفسٌر والشرح
 التشابه– السرد – الوصف –التعرٌف -1
 ...أو الجمل العتراضٌة أو المعطوفة...الذي التً :استخدام جمل للشرح كجمل الصلةب-2
 ....لم التعلٌل- بعبارة أخرى–بمعنى – استخدام ملفوظات للشرح والتفسٌر مثل أي -3

 *:أسالٌب الحجاج والبرهنة
– آٌات من القران الكرٌم – أقوال النقاد والمفكرٌن أبٌات شعرٌة –واقعٌة :حجج وأدلة خارجٌة-1

 .... أحادٌث نبوٌة شرٌفة
مبدأ االحتمال – وهً جملة من المبادئ العقلٌة مثل مبدأ عدم التناقض :حجج عقلٌة منطقٌةداخلٌة-2

 .. *مبدأ التضمن- مبدأ الثماتل –أو االفتراض 
والتوكٌد والنفً – إال ...ما– والقصر بإنما ..لو – استخدام أسالٌب نحوٌة كالشرط بإذا -3
 وبالغٌةكاالستفهام اإلنكاري والتعجب واالستعارة..

مما الشك فٌه – كما ترى –ٌبدو جلٌا – من المؤكد –استخدام ملفوظات من قبٌل من االضح -4
 .... ٌقٌنا– قطعا - والجدٌر بالذكر

ولضمان تحقق هدف توضٌح لألطروحة أواإلقناع بها فإن الكاتب أورد نصه متسقا ومنسجما وهنا 
ثم الحدٌث عن طبٌعة اللغة من حٌث (االتساق واالنسجام)ٌجب توظٌف الدرس اللغوي الخاص ب

 .الوضوح وهٌمنة النزعة التقرٌرٌة وتبٌان داللة ذلك
 (هدف)استخالص أبرز نتائج التحلٌل دون إعادة أو تكرار ما جاء فٌه مع تحدٌد مقصدٌة :التركٌب

 الكاتب من مقالته والتأكد من صحة الفرضٌة التً طرحناها فً التقدٌم
 إبداء الرأي حول ما ذهب إلٌه الكاتب بالتأٌٌد أو المعارضة والبد من دعم الرأي بأدلة وشواهد التقوٌم

 أومما اطلعنا علٌه–كالنصوص المقررة -من النص نفسه أو مما درسنا 

 سأحاول توضٌح أسالٌب التفسٌر والحجاج قرٌبا. 

إذا كان هناك استفسار أو غموض فأنا مستعد للرد. 
 أتمنى لكم التوفٌق والنجاح
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