-

اﻟﺗذوق اﻟﻔﻧﻲ 15) :ﺳؤاﻻ (
" من املشاهد أن الناس يؤمنون أشد اإليمان بمرض

أجسامهم ،وال يؤمنون بمرض نفوسهم ،فإذا شعر أحدهم بمرض
جسمي أسرع إلى الطبيب يصف له أعراضه ،ويستوصفه دواءه،
وينفذ أوامره مهما دقت  ،ويبذل في ذلك األموال مهما جلت  ،ثم
يمرض نفسياً ،فال يأبه لذلك ،و ال يعيره عناية وال يستشير طبيبا
نفسياً ،وال يعنى بدرس األعراض ومعرفة األسباب  ،وقد يلح عليه
مرض النفس ويصل به إلى اليأس  ،فال يسعى لعالج  ،وال يج ّد في
معرفة الدواء  ،كأن نفسه أهون عليه من جسمه ،وروحه أتفه من
بدنه  ،ومن أجل عناية الناس بأجسامهم دون نفوسهم كان لدينا
نظام طب شامل واف لطب األجسام دون طب النفوس.والعقل عني
به بعض العناية  ،فكان أطباء لألعصاب  ،وبحوث وتجارب في
أمراض العقل وعالجه ،أما النفس فحظها من ذلك كله قليل ،لعل
الذي صرف الناس عن عالج نفوسهم إلى عالج جسومهم أو الكثير
منهم ال يزالون يسبحون في دائرة الحس وحده ولم يرتقوا إلى
مالحظة النفوس وشـؤونها ،فهل يرجى البرء لـداء نفوسهم وحالهـم
كذلك؟
أو لعل السبب أن الناس ال يؤمنون بأطباء النفوس
إيمانهم بأطباء األجسام  ،فهم يشكون في قدرتهم على عالجهم
فيستسلمون للمرض النفسي كما يستسلمون ملرض جسمي
استحال شفاؤه ،ولم يستكشف دواؤه.وقد يكون السبب أن الناس
يؤمنون بسهولة أمراض النفس وقدرتهم على عالجها ،واالستشفاء
منها من غير طبيب فما عليه إن كان حزينا إال أن يضحك  ،أو
بني ; فأمراض النفوس كأمراض
منقبضا إال أن يتسلى ،وهذا خطأ ّ
الجسم  ،ولكل هذه األمراض عالجات ،وهي في تشخيصها أصعب
مناال وأغمض كشفا  ،فما أحوجها إل أطباء مهرة ومستشفيات
معدة ودراسات عميقة منتجة  ،ونظم ترقى مع الزمان وفي طب
األجسام ،فاحرص على عالج نفسك قبل جسمك أيها اإلنسان.

)  ( 1اﺧﺗر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻗواس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  8) :أﺳﺋﻠﺔ(

) ) ( 1-1ﻗد ﯾﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ ( اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﻠﯾﻎ

 -اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﻛﻧﯾﺔ

 -اﺳﺗﻌﺎرة ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ

 -ﻛﻧﺎﯾﺔ

)  ) ( 2-1ﻓﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻠﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻣرض ﺟﺳﻣﻲ اﺳﺗﺣﺎل ﺷﻘﺎؤه( ﻧوع اﻟﺻورة
اﻟﻔﻧﯾﺔ ھﻲ:
 -اﺳﺗﻌﺎرة ﺗﺻرﯾﺣﯾﺔ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﻠﯾﻎ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺗﻣﺛﯾﻠﻲ

 -اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﻛﻧﯾﺔ

) ) (3-1داﺋرة اﻟﺣس ( اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺿﻣﻧﻲ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﻠﯾﻎ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺗﻣﺛﯾﻠﻲ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺗﺎم

) ) (4-1ﻓﺄﻣراض اﻟﻧﻔوس ﻛﺄﻣراض اﻟﺟﺳم ( اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺗﺎم

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺿﻣﻧﻲ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺗﻣﺛﯾﻠﻲ

 -ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻏﯾر ﺗﺎم

) ) (5-1وﻗد ﯾﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣرض ( ﺳر ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
 -اﻟﺗﺟﺳﯾم

 -اﻟﺗوﺿﯾﺢ

 -اﻟﺗﺷﺧﯾص

 -اﻟﺗوﺑﯾﺦ

) ) (6-1وﻻ ﯾزاﻟون ﯾﺳﺑﺣون ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺣس ( ﺳر ﺑﻼﻏﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
 -اﻟﺗﺷﺧﯾص

 -اﻟﺗوﺿﯾﺢ

 -اﻟﺗﺟﺳﯾم

 -اﻟﺗﻌظﯾم

) (7-1اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ اﻟﺑﻠﯾﻎ ﯾﺣذف ﻓﯾﮫ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ :
 -وﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ

 -أداة اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ

 -وﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ وأداة اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ

 -اﻟﻣﺷﺑﮫ ﺑﮫ

) (8-1اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﻠﯾﻎ ﺣذف أﺣد طرﻓﯾﮫ وھو :
 -اﻟﻣﺷﺑﮫ

 -اﻟﻣﺷﺑﮫ ﺑﮫ

 -أداة اﻟﺗﺷﺑﯾﮫ

 -وﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ

) (2ﺗﺧﯾر اﻟﻐرض اﻟﺑﻼﻏﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  3) :أﺳﺋﻠﺔ(

) )(1-2ﻓﮭل ﯾرﺟﻰ اﻟﺑرء ﻟداء ﻧﻔوﺳﮭم وﺣﺎﻟﮭم ﻛذﻟك( اﻷﺳﻠوب اﻟﺳﺎﺑق اﺳﺗﻔﮭﺎم ﻏرﺿﮫ اﻟﺑﻼﻏﻲ ھو:
 -اﻟﺗﻘرﯾر

 -اﻟﺗﻣﻧﻲ

 -اﻟﺗﻌﺟب

 -اﻟﻧﻔﻲ

) )(2-2ﻓﻣﺎ أﺣوﺟﮭﺎ إﻟﻰ أطﺑﺎء ﻣﮭرة ( اﻷﺳﻠوب اﻟﺳﺎﺑق :
 -إﺳﻠوب إﻧﺷﺎﺋﻲ طﻠﺑﻲ

 -أﺳﻠوب إﻧﺷﺎﺋﻲ ﻏﯾر طﻠﺑﻲ

 -أﺳﻠوب ﺧﺑري

 -أﺳﻠوب اﺳﺗﻔﮭﺎم

) )(3-2ﻓﺎﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﻧﻔﺳك ﻗﺑل ﺟﺳﻣك ( اﻷﺳﻠوب اﻟﺳﺎﺑق أﻣر ﻏرﺿﮫ اﻟﺑﻼﻏﻲ ھو:
 -اﻟﻧﺻﺢ

 -اﻟﺗﻣﻧﻲ

 -اﻟﺗﺧﯾﯾر

 -اﻻﻟﺗﻣﺎس

) (3ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻠﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ) :ﺳؤاﻻ واﺣدا(

) ) (1-3ﻓن ﻧﺛري ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﯾﻌرض ﻓﯾﮫ رأﯾﺎ ,وﯾرﺳم ﺻورة ,أو ﯾﻘرر ﻓﻛرة( اﻟﻣﺻطﻠﺢ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ھو :
 -اﻟﺧطﺑﺔ

 -اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ

 -اﻟرﺳﺎﻟﺔ

 -اﻟﺧﺎطرة

)(4وﺿﺢ اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﺧﺗﯾﺎرات  3) :أﺳﺋﻠﺔ(

)) (1-4اﻟﻧﺎس ﯾؤﻣﻧون ﺑﻣرض أﺟﺳﺎﻣﮭم ،ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻣرض ﻧﻔوﺳﮭم ( اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ھو :
 -ﺟﻧﺎس ﺗﺎم

 -ﺟﻧﺎس ﻧﺎﻗص

 -طﺑﺎق

 -ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

) )(2-4ﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻣرض ﺟﺳﻣﻲ اﺳﺗﺣﺎل ﺷﻘﺎؤه ،وﻟم ﯾﺳﺗﻛﺷف دواؤه ( اﻟﻣﺣـﺳن اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺑﺎرة ھو:
 -ﺳﺟﻊ

 -طﺑﺎق

 -ﺟﻧﺎس

 -ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

) )(3-4وﯾﺑذل ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال ﻣﮭﻣﺎ ﺟﻠّت وﻋﻠت ( اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ ) ﺟﻠّت ( و ) ﻋﻠت (
ﺗﺳﻣﻰ:
 -طﺑﺎق إﯾﺟﺎب

 -ﺟﻧﺎس ﺗﺎم

 -ﺟﻧﺎس ﻧﺎﻗص

 -طﺑﺎق ﺳﻠب

