األول :
الموضوع ّ
َتف َّن َن ُ
لوب َعلى ِق ٌَ ِم
شعرا ُء الحماس ِة فً َت
الحربِ إلى َنصٍّ شِ عريٍّ ٌَعطِ فُ ال ًق َ
شاع ِة َ
حوٌل َب َ
ِ
البُطولَ ِة.
حلّل هذا القول وأبد رأيك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
ااشكالي.
واللرر
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وودراا الموضوع
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 عالقة ال ّشعر بالمرجع فً قصائد الحماسة... تعدّد أبعاد شعر الحماسة (ال ّتسجٌل  /ال ّتخٌٌل)... وظٌفة الفنّ عامّة ،وفنّ ال ّشعر على وجه الخصوص بٌن ال ّتحسٌن وال ّتقبٌح...ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بال ّتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
 .2ودراا المو ُ
ً
 َتف َّن َن َُ
َ
لوب َعلى ِق ٌَ ِم
شعرا ُء الحماس ِة فً ت
الحربِ إلى نصٍّ شِ عريٍّ ٌَعطِ فُ الق َ
شاع ِة َ
حوٌل َب َ
ِ
البُطولَ ِة.
( ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على معنى ال ّتقرٌر
فً جملته المُث َبتة).
ّ .3
ااشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
اللرر
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
 مظاهر تف ّنن شعراء الحماسة فً تحوٌل بشاعة الحرب إلى نصّ شعريّ . وظٌفة شعر الحماسة عطف القلوب على قٌم البطولة. إبداء الرّ أي فً مركزيْ االهتمام السّ ابقٌْن.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين :أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع ،وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
ابداء
ّ
 .1ال ّتحليل:
شعري:
نن
ّ
األول :مظاهر تت ّنن شعراء الحماسة في تحويل بشااة الحرب ولل ّ
أ  -العنصر ّ
 التف ّنن فً ال ّتعبٌر :تداخل السجالّت اللّغوٌّة وذلك بتوظٌف حقول معجمٌّة بعٌدة عن
بشاعة الحرب:

 المعجم الغزلًّ  :قول أبً تمّام فً سعٌد ّالثغريّ :
خوف انتقامك ،والحدٌث سرار
فالمشً همس ،وال ّنداء إشارة
إخراج معنى الخوف من االنتقام إخراجا غزلٌّا جمٌال.
 المعجم الدّ ٌنًّ :ّ
ّ
تردّ ى ثٌاب الموت حمرا فما أتى لها اللٌل إال وهً من سندس خضر (أبو تمّام)
تحوٌل معجم الموت والدّم إلى سج ّل دٌنًّ  :ال ّشهادة والخلود فً الج ّنة.
 التف ّنن فً اإلٌقاع :من قبٌل:
 تحوٌل ضجٌج الحرب وفوضى األصوات على إٌقاع حماسًّ احتفالًّ ٌضفً تجانساوغنائٌّة على النصّ ال ّشعريّ .
 ّقوة األجراس وال ّتردٌد وال ّتشقٌي والجناس وال ّتماثل ال ّتركٌبًّ ...الجناس وال ّتردٌد:
وسارت به بٌن القنابل والقنا

عزائم كانت كالقنا والقنابل (أبو تمّام)

ال ّتقفٌة الدّ اخلٌّة:
فنحن فً جذل والرّ وم فً وجل

والبرّ فً شغل والبحر فً خجل (المتنبًّ)

 تحوٌل الفعل الحربًّ إلى نشٌد احتفالًّ .
 التف ّنن فً ال ّتصوٌر :من قبٌل:
 توظٌف ال ّتشبٌه لتحوٌل مشهد حمرة الدّم فً نحور الخمر إلى مشهد غزلًّ :إالّ كما صبغ الخدودَ حٌا ُء (ابن هانئ)
ال ٌصدرون نحورها ٌوم الوغى
 توظٌف االستعارة فً تحوٌل صورة الدّم من داللتها على ال ّتنكٌل إلى الدّاللة علىاإلخصاب:
وتعرف أيّ السّ اقٌٌْن الغمائم
هل الحدث الحمراء تعرف لونها
فلمّا دنا منها سقتها الجماجم (المتنبًّ)
سقتها الغمام الغرّ قبل نزولـــــــــــه
 تحوٌل صورة الحرٌي بما تحمله من بشاعة إلى ضٌاء ونور:ّ
وظلمة من دخان فً ضحى شحب
والظلماء عاكفة
ضوء من ال ّنار
فال ّشمس طالعة من ذا وقد أفلت وال ّشمـــــــــس واجبــــة من ذا ولم تجب (أبو
تمّام)
 توظٌف ال ّتقابل فً نزع صفتًْ العبوس والتجهّم عن المحارب وهو ٌفتك باألعداء:ووجهــــــــــــك وضّ اح وثغــــــــــــرك
تمرّ بك األبطال كلمى هزٌمـــــــة
باســــم (المتنبًّ)
للسمو بصورة البطل نحو ذرى أسطورٌّة
 نزوع الصّ ورة نحو الغرابة والمحالّ
خارقة:
فكؤ ّنمــــــــــا ٌبصـــــــــــــــــــــــــــــرن
فً جحفل ستر العٌون غبــــــاره
بــــــــــــــــاآلذان (المتنبًّ)
متنوعة فً تحوٌل البشاعة إلى نصّ شعريّ أذكى ال ّنفس الملحمًّ
 تضافر أسالٌب فنٌّة ّ
للحماسة ،وأغنى شعرٌّة الخطاب.
ب  -العنصر ال ّثاني :الف القلوب الل قيم البلولة:
 -الفروسٌّة واإلقدام:

فرســــــــا ولكـــــــنّ المنٌّـــــــــــــــــــة

قد كـــــان أســـــرع فارس فً طعـــنة
أســـــــــرع (المتنبًّ)
 الفعل والفتك:ّ
للنــــــار ٌومــــــــا ذلٌل الصّ خــــر
لقد تركـــــت أمــــٌر المإمنٌـــــــن بهــا
والخشب (أبو تمّام)
ّ
العزة والرّ فعة:
شرف مــــــــإنــــــــس لنــــــفس
طلب المجد من طرٌــــــــي السّ ٌـــــوف
ال ّشــــــــــــــــــرٌف (المتنبًّ)
 حسن ال ّتخطٌط العسكريّ وحنكة القٌادة:وقد عجـــــــزت عنـــــــه الجٌـــــوش
ٌكلّف سٌف الدّ ولـــة الجٌش همّــــــه
الخضارم (المتنبًّ)
 ال ّتحمٌس ورفع همم الجٌوش المقاتلة وتحصٌنها من الخوف: تخلٌد المآثر وال ّتغ ّنً بها. ابتكار مثل أعلى ٌجسّم قٌم البطولة. ... تجاوز شعر الحماسة الوظٌفة ال ّتسجٌلٌّة نحو وظٌفة تاثٌرٌّة.
مالحظةٌ :قبل من المتر ّشح الوقوف عند مظاهر بشاعة الحرب فً فقرة مستقلّة.
الرأي:
 .2وبداء ّ
من قبٌل:

 تفاوت ّحظ ال ّنصوص الحماسٌّة فً القدرة على تحوٌل البشاعة إلى جمال ٌعطف القلوب.
 ارتباط بعض القصائد الحماسٌّة بوظائف أخرى تنضاف إلى وظٌفة عطف القلوب علىالقٌم وتتقاطع معها :مذهبٌّة (الدّ عاٌة للتشٌّع)  /سٌاسٌّة (خدمة السّ لطان)  /ذاتٌّة (التكسّ ب):
ّ
المعز ابن النبًّ المصطفى
هذا

سٌذبّ عن حرم النبًّ المصطفى (ابن هانئ)

 تداخل قٌم البطولة الحربٌّة مع قٌم إنسانٌّة أخرى مثل :الكرم ورجاحة العقلوالعدل...
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم:
ال ّتأليف بين
ْ
من قبٌل:
مدونة الحماسة لخصائص العبارة ال ّشعرٌّة معجما وإٌقاعا وتخٌٌال فً إخراج
 استٌفاء ّالوقائع الحربٌّة البشعة إخراجا شعرٌّا جمٌال.
 تهدف العبارة ال ّشعرٌّة الحماسٌّة أساسا إلى إعالء قٌم البطولة وعطف القلوب علٌها.الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1جمع ال ّنتائج:

من قبٌل:
ّ
ّ
ّ
 ٌجمع الشعر الحماسًّ بٌن التسجٌل والتخٌٌل ،فٌرتقً بالوقائع المحدودة بسٌاقها إلىوقائع إنسانٌّة خالدة...
 .2وبداء الموقف:
من قبٌل:
 تبقى الحرب بشعة وإن اجتهد شعراء الحماسة فً تجمٌلها. ... .3فتح األفق:
من قبٌل:
مدونة الحماسة على استمالة ذائقة المتقبّل الٌوم.
 قدرة ّ نهوض أشكال فنٌّة أخرى بنفس الوظائف. ...اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثاني :
متنوعة ّ
وظفها المسعدي على نحو رمزيّ
فً "رواٌة حدّ ث أبو هرٌرة قال "...أمكنة وأزمنة ّ
لل ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود.
توسّ ع فً هذا القول وأبد رأٌك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
واللرر
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسل الموضوع
ااشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
.1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 أهمٌّة المكان ّوالزمان فً البنى السّ ردٌّة.
والزمان فً الرّ واٌة ّ
تعدّد وظائف المكان ّوتنوع مستوٌات تؤوٌلها.
الذهنٌّةّ ،
...ّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بالتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسل المو ُ
ّ
حدّ
متنوعة وظفها المسعدي على نحو رمزيّ
 فً "رواٌة ث أبو هرٌرة قال "...أمكنة وأزمنة ّلل ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود.
ّ .3
ااشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
اللرر
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
تنوع األمكنة وتوظٌفها الرّ مزيّ فً الرّ واٌة.
مظاهر ّتنوع األزمنة وتوظٌفها الرّ مزيّ فً الرّ واٌة.
مظاهر ّإبداء الرّ أي فً هذا الموقف ال ّنقديّ ببٌان حدود.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
ابداء
ّ
.1ال ّتحليل :نتناول فٌه عنصريْ األطروحة الواحد تلو اآلخر.
مزي:
الر ّ
تنوع األمكنة وتوظيتها ّ
أ  -مظاهر ّ
ّ
 الصّ حراء :رمز االمتداد واالنعتاي من المكان" .ث ّم خرجنا من مكة ،وانصرفنا عن
طرٌي القوافل".
ّ
وُ ّظف هذا المكان للتعبٌر عن:
األول ،إذ استجاب فٌه أبو هرٌرة لدعوة الدّ نٌا ،واكتشف ما كان غائبا عنه
 انطالي البعث ّمن متع الحسّ " :وك ّنا فً غور إذ قال :اآلن تترجّ ل .فقلت :وهللا ذاك ما كنت أرٌد ،فقد
أخذ م ّنً الرّ مل ولونه ولطفه."...

 توي أبً هرٌرة إلى التحرّ ر من قٌوده االجتماعٌّة واألخالقٌّة ( ّالزوجٌّة ،البٌت ،ال ّتجارة،
العادات وال ّتقالٌد ،الواجبات الدّ ٌنٌّة.)...
 التؤمّل واالستعداد لل ّتجاوز ،إذ ٌلجؤ إلٌها (الصّ حراء) البطل بعد فشل بعض تجاربه:(اللّجوء إلى واد كراع الغنٌم بعد فشل تجربة الحسّ  /االنقطاع إلى الصّ حراء بعد ٌؤسه
من الجماعة).
 ساعدت الصّ حراء أبا هرٌرة على االنعتاي من قٌوده. كانت الصّ حراء مالذا ألبً هرٌرة ٌستردّ فٌه أنفاسه قبل استئناف الرّ حٌل.السمو وال ّتعالً عن الجسد والمادّ ة  /سبٌل عروج البطل إلى
 جبل دَ ٌْر العذارى :رمز
ّ
السّماء  /المجاهدة وطلب المطلي  /الحٌاة الرّ وحٌّة.
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
السمو وال ّتعالً عن عالم ّ
الطٌن والدّ نٌا .تقول ظلمة الهذلٌّةّ :أول
 توي أبً هرٌرة إلىّ
عهدي بؤبً هرٌرة ٌوم طري علٌنا بالدَّ ٌْر ،وكان قلٌال ما ٌطري علٌنا لمنعة الجبل...
وانفصاله عن األرض ،وهو الّذي فوي أثاٌة العرج ٌراه الحاجّ فً طرٌقهم وال ٌبلغه
إالّ ال ّنسور".
 تمكٌن أبً هرٌرة من محاولة تجاوز الحسّ والعدد ،عسى أن ٌبدّد حٌرته وٌذوب فًّ
الذات اإللهٌّة" :قال ،وأشار إلى ظلّه :هروبً من هذا".
 ساعد المكان أبا هرٌرة على تعرّ ف حدود أبعاد ألفها (الجسد والعدد) ،وتجاوزها
الختبار البعد الرّ وحًّ .
 جبل "ال ّنهاٌة" :رمز االنعتاي األبدي فً "حدٌث البعث اآلخر".
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
 إرادة أبً هرٌرة االنعتاي من أَسْ ر بشرٌّته. اختٌار أبً هرٌرة نهاٌته تتوٌجا لمسٌرته. ساعد الجبل أبا هرٌرة على االنعتاي من عالم الحدود وااللتحام بالمطلي.
 البحر :رمز المغامرة والتطهّر والحكمة.
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
 االنعتاي من حدود العقل مع أبً رغال. الخروج ال ّنسبًّ من الضّ ٌاع والشكّّ ،فالظفر منه بلحظات صفاء روحًّ ٌ .قول عنها
فً حدٌث الحكمة" :وألحّ علًّ داعً األوساع إلحاحا ،واقتضانً الصّفاءُ ،فلمّا
رأٌت مثله َم ً
ُ
ُ
تطه ُ
ذهبة لل ّشلل".
أقبلت على البحر فهالنً البحر ...فوهللا ما
ّرت
مزي:
الر ّ
تنوع األزمنة وتوظيتها ّ
ب  -مظاهر ّ
األول).
 الفجر :رمز البداٌة والوالدة (البعث ّ
وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من حٌاته الرّ تٌبة فً م ّكة" .لنكن الفجر" ،لذلك "كان دائمال ّتوي إلى ال ّشمس دائم الخوف من طلوعها .وٌقول :إن استطعت فاجعل كامل حٌاتك
فجرا".
 الغروب :رمز االنطالي نحو المطلي (البعث اآلخر).
وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من قٌد ّالزمان" :وددت وهللا لو أ ّنً خلوت عن العمر،
وأخذت س ّنً فزرعتها فً رٌح الصّ با .ألك فً ٌوم لٌس من الدّ هر؟ ...فقلت :أٌن بنا؟
قال وضحك :إلى مغرب ال ّشمس".
 المستقبل :رمز االستشراف.

وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة التحرّ ر من قٌود الماضً والحاضر" .فسؤلناه فً رحلته فابتسم.وقال :لو كنتم عشتم فً مستقبل الدّ هر لقرأتم ما سٌكتبه ابن ّ
بطوطة من خرافات
الصّ بٌان".
 هٌمنة البعد الرّ مزيّ فً توظٌف األطر بما ٌناسب طبٌعة تجربة البطل وأبعادها
ّ
الذهنٌّة.
مالحظة :للمتر ّشح أن ٌبنً تحلٌله على:
 الفصل بٌن األمكنة واألزمنة. الجمع بٌن األمكنة واألزمنة. تناول األمكنة واألزمنة وفي نسي ال ّتجارب.وله أن ٌورد أمكنة وأزمنة أخرى شرط أن ٌبٌن رمزٌّتها ووظٌفتها.
الرأي :من قبٌل:
.2وبداء ّ
أ  -بعض األمكنة واألزمنة ٌعوي أبا هرٌرة فً مسٌرته الوجودٌّة:
 المدٌنة :شدّ ت أبا هرٌرة إلى الرّ كود والرّ تابة واالستقرار والموت ،وكان فٌها قانعا
األول.
مستكٌنا مستسلما قبل البعث ّ
 البٌتّ :
مثل ألبً هرٌرة السّ جن والقٌد واألسرة ّ
والزوجة .تقول عنه رٌحانة" :وقد كان
سكنت البٌوت من ٌوم ُخ ُ
ُ
لقت فلم
ٌدخل علًّ أحٌانا ،فٌقلّب البصر فً البٌت وٌقول :لقد
أُصب منها إالّ الباب أعلم أ ّنً أدخل وأخرج منه أو الجدار أعلم أ ّنه ٌردّ نً لو طلبت
الخروج منه أو السّقف أخشى أن ٌقع علٌنا".
 المقبرة :ت ّتسم باالنغالي وتولّد فً البطل اإلحساس باالنقباض باعتبارها رمزا للموت
والعجز والفناء.
 مواقٌت الصّالة :التزم بها أبو هرٌرة قبل البعث فقال له الصّدٌي" :ننصرف لساعتنا.
ُ
قلت :مهال ٌا عافاك هللا ،فإ ّنً لم أتوضّ ؤ وقد تبٌّن الخٌط األبٌض من الخٌط األسود".
 بعض األمكنة واألزمنة ّ
مثلت قٌودا وشهدت على فشل محاولة أبً هرٌرة فً
االنعتاي.
ب  -بعض األمكنة واألزمنة كانت مجرّ د أطر قصصٌّة فً الرّ واٌة تالئم طبٌعة ال ّشخصٌّات
واألحداث :حًّ األنمار (ال ّتعارف فً الخمر)  /عرٌش كهالن  /لٌل اللّهو والمجالس...
ت  -بعض األمكنة واألزمنة اكتست دالالت رمزٌّة أخرى :من قبٌل داللة الصّ حراء وم ّكة
والفجر والغروب على ّ
تجذر األثر ضمن مرجعٌّة تراثٌّة.
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
من األمكنة واألزمنة ما وُ ّظف على نحو رمزيّ لل ّتعبٌر عن توي البطل إلى التحرّ ر منقٌوده ،ومنها ما وُ ّظف لل ّتعبٌر عن عوائي تحدّ من االنعتاي.
تناسب ال ّشواغل ّالذهنٌّة فً رواٌة "حدّ ث أبو هرٌرة قال "...مع االختٌارات الفنٌّة فً نطاي
ال ّتجرٌب الرّ وائًّ عند محمود المسعديّ .
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ

.1ااجمال :من قبٌل:
 المكان ّالمقومات الفنٌّة فً رواٌة "حدّ ث أبو هرٌرة قال ،"...وقد عدّد
والزمان من
ّ
المسعديّ من وجوههما لٌنهضا بوظائف من أهمّها الوظٌفة الرّ مزٌّة.
.2الموقف :من قبٌل:
 لئن نهض الرّ مز بوظائف متعدّدة فإ ّنه ألغز بعض دالالت الرّ واٌة..3األفق :من قبٌل:
المقومات الرّ وائٌّة األخرى فً ال ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي؟
 ما مدى إسهامّ
 أيّ دور نهض به المكان ّوالزمان فً تجسٌم موقف المسعديّ من قضٌّة األصالة
بقوة فً جٌله.
والمعاصرة المطروحة ّ
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثالث ( :تحلٌل نصّ )
س
يس بِال ِغ َناءِ َبأْ ٌ
لَ َ
 ...وكانت فارس تعدّ الغناء أدبا والرّ وم فلسفة .وكانت فً الجاهلٌّة الجرادتان* لعبد هللا بن
جدعان* .وكان لعبد هللا بن جعفر الطٌّار* جوار ٌتغ ّنٌْن وغالم له ٌقال له "بدٌع" ٌتغ ّنى ،فعابه
بذلك الحكم بن مروان* ،فقال :وما علًّ أن آخذ الجٌّد من أشعار العرب وألقٌه إلى الجواري
ّ
وٌشذرنه (  )1بحلوقهنّ ونغمهنّ ! وا ّتخذ ٌزٌد بن عبد الملك* حُ بابة وسالّمة ،وأدخل
فٌتر ّنمن به
الرّ جال علٌهنّ للسّماع ( )...وكان ٌسمع فإذا طرب ّ
شي بُرده ،ث ّم ٌقول :أطٌر! فتقول حبابة :ال
ً
األول.
تطر ،فإنّ إلٌك
حاجة .والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا السّ بٌل ّ
وكان عمر بن عبد العزٌز* رضً هللا عنه قبل أن تناله الخالفة ٌتغ ّنى .فممّا ٌُعرف من غنائه:
ألمّـــــــــا صاحبــــــًّ نــــــزر سعادا

لقــــرب مــــــــزارها ودعــــــا البعادا

()...
مكسوا نغما :فما كان منه صدقا فحسنٌ  ،وما كان
وال نرى بالغناء بؤسا إذا كان أصله شعرا
ّ
ّ
الخطاب رضً
منه كذبا فقبٌ ٌح .وقد قال النبًّ علٌه السّالم :إنّ من ال ّشعر لحكمة" .وقال عمر بن
هللا عنه" :ال ّشعر كالم ،فحُ س ُنه َحسنٌ  ،وقبٌحُ ه قبٌح".
وال نرى وزن ال ّشعر أزال الكالم عن جهته ،فقد ٌوجد وال ٌضرّ ه ذلك ،وال ٌُزٌل منزلته من
الحكمة .فإذا وجب أنّ الكالم غٌر محرّ م فإنّ َو ْز َن ُه و َت ْق ِف ٌَ َت ُه ال ٌوجبان تحرٌما لعلّة من العلل .وإنّ
ال ّترجٌع (  )2له أٌضا ال ٌُخرج إلى حرام .وإنّ وزن ال ّشعر من جنس وزن الغناء ،وكتاب
العروض من كتاب الموسٌقى ،فال وجه لتحرٌمه ،وال أصل لذلك فً كتاب هللا تعالى وال س ّنة
نبٌّه علٌه السّالم.
فإن كان إ ّنما ٌحرّ مه (  )3أل ّنه ٌلهً عن ذكر هللا فقد نجد كثٌرا من األحادٌث والمطاعم
والمشارب وال ّنظر إلى الجنان والرّ ٌاحٌن ،واقتناص الصّ ٌد ،وال ّتشاغل بالجماع وسائر اللّ ّذات
تصدّ وتلهً عن ذكر هللا .ونعلم أنّ قطع الدّ هر بذكر هللا ،لمن أمكنه ،أفضل ،إالّ أ ّنه إذا أدّ ى
رض فهذه األمور كلّها له مُباحة ،وإذا قصّ ر عنه ( )4لزمه المؤثم.
الرّ جل ال َف َ
الجاحظ .الرّ سائل .الجزء ّ
الثانً .ص ص161-158
تحقٌي عبد السّالم محمّد هارون .مكتبة الخانجً .القاهرة1964 .

األاالم:
الجرادتانَ :ق ٌْ َنتان  /عبد هللا بن جدعان :من سادات قرٌش  /عبد هللا بن جعفر الطٌّار :هو عبد
األول الهجريّ  /الحكم بن
هللا بن جعفر بن أبً طالب .والطٌّار لقب لجعفر ،عاش فً القرن ّ
األول ٌ /زٌد بن عبد الملك :من ملوك بنً أمٌّة  /عمر بن عبد
مروان :أمويّ عاش فً القرن ّ
العزٌز :من ملوك بنً أمٌّةٌُ ،عرف بالخلٌفة الرّ اشد الخامس.
ال ّ
شرر:
ٌشذرنهّ :
ّ
شذر ال ّنظم :فصّ له بخرز ونحوه .وهو فعل األلحان فً ال ّشعر)2 ( / .
( )1
ال ّترجٌع :رجّ ع الرّ جل :ردّد صوته .وترجٌع الصّ وت تردٌدهٌ )3 ( / .حرّ مه :الضّمٌر ٌعود
على الغناء )4( / .قصّ ر عنه :الضّمٌر ٌعود على الفرض.

المللوب:
حلّل النصّ تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً:
 تتبّع الكاتب ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ .بٌّن ذلك مبرزا قٌمته فً الحجاج. ما الحجج الّتً اعتمدها الكاتبُ فً دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء؟ عقد الجاحظ صلة بٌن الغناء واللّغة وال ّشعر .وضّ حها وبٌّن قٌمتها االستداللٌّة. -ما مظاهر ال ّنزعة العقلٌّة فً ال ّنصّ ؟ وما حدودها؟

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب تحليال
السن ُد.
أبرز األفكار الّتي يقتضيها هذا َّس

للنن مِنْ مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن
ّ

المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3

المادي ومحاور االهتمام.
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وال ّتقديم
ّ
ّ
.1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالنصّ و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
تنوع شواغل الكتابة عند الجاحظ.
 ّ انفتاح الجاحظ فً كتابته على قضاٌا المجتمع وظواهره المثٌرة للجدل. ...الوظٌفًّ المُوجز
.2ال ّتقديم
وضبط َمصدَ ره ،وال ّتعرٌف َ
المادي :وٌكون ب َتحدٌد َنوع النصّ َ ،
ّ
بالكاتب ،ووضعه فً سٌاقه ال ّتارٌخًّ واقتراح موضوع له...
حقٌقة تارٌخٌ ًّة وظاهر ًة اجتماعٌّة م ً
ً
ُباحة شرعا...
 ٌدافع الجاحظ عن الغناء.3محاور االهتمام :نتدبّر من النصّ السّ ند إشكالٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل جُمل
مُثبتة كًْ تكون برنامج العمل ال ّتحلٌلًّ فً الجوهر ،من قبٌل:
 تتبّع ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ وقٌمة ذلك التتبّع فً الحجاج. دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء. مالمح ال ّنزعة العقلٌّة وحدودها.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10

السند ،وال ّثاني لل ّتحليل،
ن ّ
يتكون جوهر ال ّتحليل من أربعة أقسام :أحدهما لل ّتتكيك وتقسيم ال ّن ّ
ّ
ّ
ّ
والرابع للتأليف وتجميع االِستنتاجات
الرأي في
النن وقضاياهّ ،
ّ
وال ّثالث للتقويم ووبداء ّ
الكبرى.
.1ال ّتتكيكٌ :مكن تقسٌم النصّ َو َ
في ثنائٌّة سرد األخبار وإبداء الرّ أي:
 من البداٌة إلى "ودعا البعادا" سرد أخبار :شٌوع ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ. من قوله" :وال نرى بالغناء باسا" إلى نهاٌة ال ّنصّ  :إبداء الرّ أي :موقف الجاحظ منتحرٌم الغناء.
ٌُ قبل من المتر ّشح أن ٌقسّم ال ّنصّ َو َ
في معٌار آخر ٌختاره ،شرط أن ٌكون وجٌها ومبرَّ را.
.2ال ّتحليل :نتناول فٌه عناصر ال ّتفكٌك الواحد تلو اآلخر.
األول ُ :تت ّبع ظاهرة الغناء في ال ّتاريخ:
أ  -المقلع ّ
 المدخل الفنًّ : السّ رد :تواتر ال ّناسخ الفعلًّ "كان" مقترنا بؤفعال فً صٌغة المضارع.
 االختزال واالسترسال.
 ُبن ًَِ المقطعُ على فكرتٌْن: مكانة الغناء في األمم األخرى:
 شٌوع ظاهرة الغناء فً األمم السّ ابقة ،وتؤكٌد مكانتها عند أه ّم الحضارات :الغناء أدب
عند الفرس  /الغناء فلسفة عند الرّ وم.
 موقف األمم األخرى من الغناء ٌسمو به إلى مرتبة رفٌعة.
 مكانة الغناء في أ ّمة العرب:
ّ
 تكثٌف األخبار وتنوٌعها من حٌث مصادرها التارٌخٌّة (الجاهلٌّة واإلسالم): استحضار أمثلة تارٌخٌّة من أعالم الجواري والغلمان (الجرادتان  /بدٌع).
 استحضار أمثلة تارٌخٌّة من أعالم العرب فً الجاهلٌّة (عبد هللا بن جدعان) واإلسالم
(عبد هللا بن جعفر الطٌّار ٌ /زٌد بن معاوٌة  /الولٌد بن ٌزٌد  /عمر بن عبد العزٌز).
 تنوٌع الجاحظ للحجج: الحجّ ة ال ّتارٌخٌّة :من تارٌخ األمم ومن تارٌخ العرب فً الجاهلٌّة واإلسالم.
 حجّ ة السّ لطة :عمر بن عبد العزٌز.
 قٌمة السّ رد فً الحجاج.ّ 
تجذر ظاهرة الغناء فً الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة :اجتماعٌّا (الغلمان والقٌان) وسٌاسٌّا
(الملوك والخلفاء :ض ّم المغ ّنٌن إلى المجالس  /االستماع إلٌهم ّ /
الطرب لغنائهم).
 التدرّ ج فً استقراء ال ّتارٌخ وتعداد شواهده تؤكٌدا لشٌوع ظاهرة الغناء فً األمم.
 تنوٌع مظاهر حضور الغناء فً ال ّتارٌخ :ال ّنصوص  /السّ نن  /السّ لوك.
األول بحجّ ة مر ّكبة :عمر بن عبد العزٌز (حجّ ة السّ لطة  /حجّ ة تارٌخٌّة)
 تتوٌج المقطع ّ
ب  -المقلع ال ّثاني :موقف الجاحظ من تحريم الغناء:
 حكم الغناء:

 مدخل فنًّ  :بروز الصّ ٌغ المعبّرة عن الرّ أي ال ّشخصًّ والمذهبًّ (وال نرى) .وتواترأسالٌب ال ّتقرٌر وال ّتوكٌد وال ّنفً .وهو إعالن عن ال ّنقلة من وقائع ال ّتارٌخ فً سٌاي
المنظور الموضوعًّ إلى المواقف واآلراء فً إطار المنظور ّ
الذاتًّ .
 تصدٌر المقطع بالموقف "وال نرى بالغناء بؤسا". دعمه بجملة من الحجج:مكسوا نغما".
 حجّ ة الحدّ  :تعرٌف الغناء" :إذا كان أصله شعرا
ّ
ّ
الخطاب...
 حجّ ة السّ لطة  /ال ّشاهد القولًّ  :حدٌث النبًّ وقول عمر بن
الح َسن ما كان صدقا.
 استثمار الموقف من ال ّشعر فً الحكم على الغناء :الغناء المباح َ دحض الموقف القائل بتحريم الغناء:
الحجة األولل( :ال ّنغم الّة تحريم الغناء):
 دحضّ
ّ
 االستدالل :اعتماد القٌاس من خالل التدرّ ج من إباحة الشعر استنادا إلى حجّ ة السّ لطة
ّ
الخطاب) إلى إباحة الوزن (ال ّتنغٌم وال ّتوقٌع)
وال ّشاهد القولًّ (قال النبًّ  /قال عمر بن
فً ال ّشعر بتكرار ال ّنفً (ال ٌضرّ ه  /ال ٌزٌل منزلته من الحكمة  /ال ٌوجبان تحرٌما).
 فً ّ
خطة الجاحظ ركنان متكامالن :المعجم الفقهًّ (تحرٌما  /حرام  /أصل  /كتاب هللا /
س ّنة نبٌّه) من جهة ،والقٌاس الفقهًّ (أصل  /فرع  /علّة  /حكم) من جهة أخرى.
الحجة ال ّثانية( :االهاء ان ذكر هللا الّة تحريم الغناء):
 دحضّ
 استدراج المتل ّقً إلى فكرة اإلباحة عبر داللة ال ّتركٌب ال ّتالزمًّ على الجمع بٌن حجّ ة
الدّ حض وتحرٌم الغناء وحجّ ة اإلثبات واإلباحة.
ّ
الملذات فً العلّة ( ُتلهً عن ذكر هللا)
 بٌان اشتراك الغناء والمشهور باإلباحة من سائر
تمهٌدا لالشتراك فً الحكم (هذه األمور كلّها مباحة).
 استحالة تحرٌم جملة المباحات الموافقة للفطرة (األحادٌث  /المطاعم  /المشارب/
ال ّتشاغل بالجماع) ٌفضً إلى اعتبار سماع الغناء من اللّ ّذات الفطرٌّة.
 تحوٌل مجال المناقشة من تحرٌم المباح إلى مراتب ذكر هللا (قطع الدّ هر فً ّ
الذكر /
أداء الفرض  /ال ّتقصٌر فً الفرض) وذلك تمهٌدا العتبار الغناء واقعا فً المرتبة
الوسطى دون مرتبة الفضل وفوي مرتبة اإلثم.
 تخٌّر المسلّمات (ال ّشعر حكمة  /الكالم غٌر محرّ م) منطلقات للمواقف من وزن ال ّشعر
وال ّترجٌع فً الغناء.
 جمع األدلّة ال ّنقلٌّة وأسالٌب المنطي قٌاسا واستنباطا.
 نقل الغناء من ال ّتحرٌم إلى اإلباحة تمهٌدا لجعله من لوازم الفطرة.
 اعتبار الغناء إذا كان صدقا من اللّذات الفطرٌّة المباحة.
 .3ال ّتقويم:
 مالمح ال ّنزاة العقل ّية :فً ال ّنصّ من قبٌل:
 التدرّ ج من ال ّتارٌخ ،إلى الفقه ،إلى الواقع االجتماعًّ حرصا على اإلحاطة بالقضٌّة من
جمٌع زواٌاها.
 بناء الخطاب على تقدٌم المسلّمات المشتركة منطلقا لدحض آراء المخالفٌن.
 االستناد فً الحجاج إلى االستدالل من قبٌل االستنباط :ال ّشعر كالم مُباح  /الغناء شعر
ّ
منغم  /إذن الغناء مباح.
ّ
 تنوٌع الحجج (تارٌخٌّة  /قولٌّة  /حجّ ة السّ لطة) وحسن االختٌار َو َ
في خطة محكمة.

 الوعً بالبعد ال ّتارٌخًّ واالجتماعًّ لظاهرة الغناء.
... 
 حدود ال ّنزاة العقل ّية عند الجاحظ من قبٌل:
 االنطالي من نماذج فردٌّة من الملوك الّذٌن اهتمّوا بالغناء والمسارعة بتعمٌم الحكم على
ك ّل الملوك فً قوله" :والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا السّ بٌل
األول".
ّ
 إٌراد حجّ ة سلطة من طبٌعة دٌنٌّة قدرتها على اإلقناع محدودة :فً قوله" :وكان عمر بن
الخالفة ٌتغ ّنى"ّ .
ُ
فٌمثل عمر حجّ ة سلطة بما
عبد العزٌز رضً هللا عنه ،قبل أن تناله
ّ
عرف عنه من استقامة وورع ،ولك ّنه لم ٌغد كذلك غال عندما أقلع عن الغناء.
 اعتماد قٌاس مُغالِطِ ًّ  :قٌاس الغناء على ال ّشعر ،واستدعاء حجج موصولة بالمقٌس علٌه
ال بالمقٌس.
... 
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
 .4ال ّتأليف بين
ْ
موقف الجاحظ :الغناء ظاهرة إنسانٌّة مُباحة ال ٌعترٌها بؤس ،وهو ما ٌإ ّكده تارٌخ األممالمتنوعة.
– ال سٌّما العرب – وتثبته الحجج
ّ
 ّخطة الجاحظ :بنى موقفه المنتصر لمشروعٌّة الغناء بناء حجاجٌّا قام على االستقراء فً
األول ،وعلى دحض الموقف المقابل فً جزئه ّ
الثانً.
جزئه ّ
تناول الجاحظ لظاهرة الغناء دلٌل على اهتمامه فً نزعته العقلٌّة ّبالظواهر االجتماعٌّة،
ومن خاللها غوصه فً مختلف أبعاد ّ
الذات اإلنسانٌّة ال ّنفسٌّة منها واالجتماعٌّة والدّ ٌنٌّة.
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
.1ااجمال :من قبٌل:
 ال ّنصّ حجّ ة على ما بلغته المباحث االجتماعٌّة من عمي فً عصر الجاحظ ،وأنموذجلطرٌقته فً تناول مثل هذه القضاٌا وأسلوبه فً الكتابة فً نطاي نزعته العقلٌّة.
.2الموقف:
 جرأة الجاحظ فً طرح مسؤلة ثقافٌّة اجتماعٌّة مثل الغناء رغم إكراهات السّ ٌاي ّالثقافًّ
السّ ائد.
.3األفق:
 تجلٌّات جرأة الجاحظ فً سائر مإلّفاته على تناول قضاٌا دٌنٌّة وسٌاسٌّة معٌشة فًعصره.
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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ّ
متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
لغة
ّ
لغة متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
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