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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :صاحب النص –أ 

  بطاقة التعريف بالكاتب حسن السائح

  أعماله  مراحل من حياته

  بالرباط 1930ولد سنة سنة  -

ن كلية اآلداب والعلوم حصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ م -

  .1965اإلنسانية بالرباط سنة 

  . عمل مدرسا بالتعليم الثانوي ثم رئيسا لمصلحة التعليم األصلي فمفتشا -

  .يشتغل حاليا بالتعليم العالي -

  .التربية الدينية -

  .دفاعا عن الثقافة المغربية -

  .نظرات في القصة والمسرحية في األدب المغربي  -

  .في تحلية علماء المشرق تاج المفرق -

  .الحضارة اإلسالمية في المغرب -

  :النص مصدر -ب 

 5ريدية إنها بل ها،.ات مقصودة العر	 ا�ط ) الزخرفة وليست. وانتشارا أصالة أك�ها وهو الزخرفية، الفنون من فنا العر	 ا�ط يعت�
 عن اAعبM ) الرغبة عن كذلك ومعوضا مع�ا Eن العر	 ا�ط فإن واCحتية، اAصويرية الفنون يقر لم اإلسالم أن وبما. ذاتها باللغة تتصل رمزية
  .ا.ات

 للروح Qقق إنه إذ العر	، للخط لفWا الشU V ذلك تفرض فإنها وروحية، ذبذبة من Rماتها ) بما إQاء لغة العربية اللغة Eنت وOذا
 تتألف وال[ اfوسيقية، العربية ال_مة ) اeماd لإلحساس صادقة وصورة تعبM هو العر	 فا�ط أيضا، العربية ال_مة ^ققها ال[ والطهارة السمو

  .نفسه العر	 ا�ط يمثلها ال هندسية أسس U اAعبMية صياغتها )
 فيه حرq هو وOنما جامدة، بصورة ليس العر	 فا�ط أيضا، ومقدسة رائعة فنية قطعة جعله nا وصياغته ا�ط كتابة ) العرب تفl وقد

 الوجدان قوة {عطيه اإلنسان قلب إz يتوجه عندما الضوy الشعاع يشبه وهو الطبيعة، wال من مستمدة وزهريات ظفائر هلتتخل وسكون إيقاع
 باfعارف إ{ه ويف� القلب، �اطب و�Oام، إيقاع ذو صو� خط العر	 وا�ط. العربية اللغة ) ال~منة Qاءاتاإل إ{ه وينقل واإلحساس،

 ا�ر�ة، ) والنس� االستقرار، ) wا� فالكو� ا�قيق، اAحليل هذا تعكس Rها العربية وا�طوط. معا والعقل بالوجدان {تصل ا�ارجية،
 تشبه Rمة ) اfتضامة فا�روف ا�ليقة، شجرة إz يرمز �مة بصفة العر	 ا�ط أن U. اللؤ�ية الزخرفة ) الفار�و السيولة، ) واeوهر
  .الشجرة فروع تشبه wل ) وال_مة الغصن،

 �ما� تم�ي ا.ي العر	 ا�رف لطبيعة وذلك للزخرفة، عن�ا العربية ا�روف يستعمل أنه اإلسال� الفن خصائص من Eن وربما
 بعضه، مع االنسجام قوة من فيه fا الفW، الرسم عنا� يستوعب بطبيعته العر	 فا�رف. واAصنيف للتشكيل قابلية ذو أنه كما ومرونته، ورشاقته
  .هادئة وألوان مورقة وأغصان دقيق نبات من فيها وما الطبيعة، wال من مستو� أنه إذ األخاذ، واeمال الرشاقة ذات ا�رفية �موعته وتناسق

 إن بل ذلك، وغM وسجاد، وديباج وخزف وأباريق كؤوس من الفنية اAحف � ) العر	 ا�رف كتابة ظاهرة نسجل أن القول نافلة ومن
  .والزخارف صورال صياغة ) العر	 با�رف متأثرة Eنت ا�رير نسيج صناعة أن إذ العر	، با�رف مكتوبة الفنية باAحف ^تفظ أوروبا متاحف

  .بتصرف –) 1980 غشت( الحق دعوة مجلة ،السائح حسن
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  ..وتاريخية حضارية أبعادا طرحي، »»»»دعوة الحق««««مجلة مقتطف النص  

  :مجال النص - ج

  .المجال الفني الثقافيينتمي إلى النص 

  :نوعية النص -  د

  .مقالة تفسيرية ذات بعد فني وثقافي  

  :)لخط العربيعبقرية ا( العنوان – هـ

  .)الخط العربي(، والثاني وصفي )عبقرية الخط(األول إضافي : يتكون العنوان من ثالث كلمات تكون مركبين اثنين :تركيبيا �

  .ينتمي إلى المجال الفني الثقافي :معجميا �

على قوة هذا الخط وتميزه بمزايا تدل العبقرية على قوة الخلق واإلبداع عند الفنان، وإضافة العبقرية إلى الخط العربي يدل  :دالليا �

 .فنية إبداعية

  :بداية النص ونهايته -  و

  .، وبيان مكانة الخط العربي بين الفنون الزخرفية)الخط العربي(نالحظ تكرار جزء من العنوان في بداية النص 

  :الصورة المرفقة -ز 

اآليات القرآنية، وتدل خلفية الصورة األولى على أصالة  تمثل الصورتان المرفقتان بالنص نموذجين للخط العربي المعتمد في كتابة

  .هذا الخط الذي ارتبط بتدوين القرآن الكريم ثم تطور ليتخذ أشكاال أخرى، منها النموذج الذي تجسده الصورة الثانية

  :بناء فرضية القراءة -  2

الخط العربي، والمراحل التي قطعها، واألنواع التي ربما سيتحدث النص عن تاريخ بناء على مؤشرات العنوان وبداية النص ونهايته، 

  .يتفرع إليها

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o اإلبداع وقوة تنوع :عبقرية.  

o وزينه جمله :الشيء زخرف.  

o معين لموضوع محاكاة على يعتمد ال تصويرا شعوره أو الفنان فكرة تصور :تجريدية.  

o اثفةوالمتك المتجمعة :المتضامة.  

o التام لوضوحه نظرا لذكره حاجة ال مما :القول نافلة من.  

o ساحر وجذاب يأخذ العقل :أخاذ.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

 مرموقة مكانة يتبوأ جعله مما األخرى والفنون الخطوط باقي عن تميزه التي الفنية وخصائصه العربي الخط عبقرية عن نصال يتحدث

  ..  .العربي العالم وخارج داخل

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .مبدعه ذات عن يعبر بدوره الذي األصيل، العربي الخط تعكس إنها بل بذاتها، منفردة ليست العربي الخط في الزخرفة إن �
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  .تأثر الخط العربي بالمعاني الروحية السامية الكامنة في اللغة العربية �

  .الخط العربي، واإلشارة إلى بعض أنواعه ذكر بعض خصائص ومميزات �

  ).الزخرفة والتحف الفنية(استعمال الخط العربي في الفن اإلسالمي واألوروبي  �

  :األلفاظ والعبارات الدالة على جمالية الخط العربي -  2

الرشاقة  –الرسم الفني  –الزخرفة  –الزخرفة اللؤلئية  –إيقاع وإلهام  –جمال الطبيعة  –زهريات  –ظفائر  –اإلحساس الجمالي 

  ...ألوان هادئة  –أغصان مورقة  –والجمال األخاذ 

  :األدلة التي قدمت إلبراز عبقرية الخط العربي -3

  أدلة فنية  أدلة تاريخية  أدلة دينية

  ...يحقق للروح السمو والطهارة  -

  ...قطعة فنية رائعة ومقدسة أيضا   –

مكتوبة متاحف أوروبا تحتفظ بالتحف الفنية 

  ...بالحرف العربي 

تعبير وصورة صادقة لإلحساس الجمالي  -

  ...في الكلمة العربية الموسيقية 

  ...جماله ورشاقته ومرونته  –

  ...ذو قابلية للتشكيل والتصنيف  –

  :القيم الفنية – 4  

  .رية التي يتميز بهايتضمن النص قيمة فنية تتجلى في وصف المعالم الفنية للخط العربي وعناصر اإلبداع والعبق

 VI - القراءة التركيبية:  

وتتجلى عبقرية هذا . الخط العربي فن من الفنون الزخرفية، يستمد مكانته من أصالته وانتشاره الكبير وقدرته على التعبير عن الذات

غريبا أن يؤثر الخط العربي على  لذلك لم يكن. الخط في خصائصه الجمالية، وأشكاله المتنوعة التي تجسد الحس اإلبداعي في هذا الخط

  .فنون أخرى عند العرب وغيرهم، والسيما في مجال التحف الفنية وصناعة النسيج


