
 : الموضوع األّول

ِم  ٌَ ٌَعِطُف الًقلوَب َعلى ِق َن ُشعراُء الحماسِة فً َتحوٌِل َبشاَعِة الَحرِب إلى َنصٍّ ِشعريٍّ     َتفنَّ
.   الُبطولَةِ 

. ك فٌهحلّل هذا القول وأبد رأي

 

ُينتظر من المترّشح أن يكتب مقاال من مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن أبرز 
. األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع

 

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

 

. الّتمهيد وودراا الموضوع والّلرر ااشكاليّ : وتتكّون من ثالثة أقسام هي

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالموضوع وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل: الّتمهيد .1  : 

 ...عالقة الّشعر بالمرجع فً قصائد الحماسة -
 ...(الّتخٌٌل/ الّتسجٌل )تعّدد أبعاد شعر الحماسة  -
 ...وظٌفة الفّن عاّمة، وفّن الّشعر على وجه الخصوص بٌن الّتحسٌن والّتقبٌح -

 :من قبٌل. وٌكون إّما بالُمحافظة على لفظه، وإّما بالّتصّرف فٌه:  ودراا الموُضوع .2

ِم  - ٌَ ٌَعِطُف الًقلوَب َعلى ِق َن ُشعراُء الحماسِة فً َتحوٌِل َبشاَعِة الَحرِب إلى َنصٍّ ِشعريٍّ  َتفنَّ
 .  الُبطولَةِ 

ٌُحافظ على معنى الّتقرٌر ) ٌُقبل من المترّشح أن ٌتصّرف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن 
 .(فً جملته الُمثَبتة

 
ة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل : الّلرر ااشكاليّ  .3 ٌّ نتدّبر من نّص الموضوع إشكال

 :ُجمل ُمثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر، من قبٌل

 .مظاهر تفّنن شعراء الحماسة فً تحوٌل بشاعة الحرب إلى نّص شعريّ  -
 .وظٌفة شعر الحماسة عطف القلوب على قٌم البطولة -
ن - ٌْ  .إبداء الّرأي فً مركزْي االهتمام الّسابق

 

( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع، والّثاني : يتكّون جوهر هذا الموضوع من قسمْين كبيرْين
. ابداء الّرأي فيها

 :الّتحليل .1
 :مظاهر تتّنن شعراء الحماسة في تحويل بشااة الحرب ولل نّن شعريّ : العنصر األّول - أ

 ة بعٌدة عن : التفّنن فً الّتعبٌر ٌّ ة وذلك بتوظٌف حقول معجم ٌّ تداخل السجالّت اللّغو
 :بشاعة الحرب



-  ًّ  :قول أبً تّمام فً سعٌد الّثغريّ : المعجم الغزل
     فالمشً همس، والّنداء إشارة         خوف انتقامك، والحدٌث سرار  

ا جمٌال ٌّ  .إخراج معنى الخوف من االنتقام إخراجا غزل

-  ًّ  :المعجم الّدٌن
 (أبو تّمام)   ترّدى ثٌاب الموت حمرا فما أتى    لها اللٌّل إالّ وهً من سندس خضر 

 ًّ  . الّشهادة والخلود فً الجّنة: تحوٌل معجم الموت والّدم إلى سجّل دٌن

 من قبٌل: التفّنن فً اإلٌقاع: 

ًّ ٌضفً تجانسا  - ًّ احتفال تحوٌل ضجٌج الحرب وفوضى األصوات على إٌقاع حماس
ة على النّص الّشعريّ  ٌّ  .وغنائ

-  ًّ  ... قّوة األجراس والّتردٌد والّتشقٌي والجناس والّتماثل الّتركٌب

: الجناس والّتردٌد

 (أبو تّمام)   وسارت به بٌن القنابل والقنا        عزائم كانت كالقنا والقنابل 

ة ٌّ : الّتقفٌة الّداخل

 (المتنّبً) فنحن فً جذل والّروم فً وجل     والبّر فً شغل والبحر فً خجل 

 ًّ ًّ إلى نشٌد احتفال  . تحوٌل الفعل الحرب

 من قبٌل: التفّنن فً الّتصوٌر: 

-  ًّ  :توظٌف الّتشبٌه لتحوٌل مشهد حمرة الّدم فً نحور الخمر إلى مشهد غزل
 (ابن هانئ)   ال ٌصدرون نحورها ٌوم الوغى      إالّ كما صبغ الخدوَد حٌاُء  

توظٌف االستعارة فً تحوٌل صورة الّدم من داللتها على الّتنكٌل إلى الّداللة على  -
 :اإلخصاب

ن الغمائم   ٌْ    هل الحدث الحمراء تعرف لونها      وتعرف أّي الّساقٌ
 (المتنّبً)   سقتها الغمام الغّر قبل نزولـــــــــــه       فلّما دنا منها سقتها الجماجم 

 :تحوٌل صورة الحرٌي بما تحمله من بشاعة إلى ضٌاء ونور -
   ضوء من الّنار والّظلماء عاكفة      وظلمة من دخان فً ضحى شحب 

أبو )   فالّشمس طالعة من ذا وقد أفلت     والّشمـــــــــس واجبــــة من ذا ولم تجب 
  (تّمام

ًْ العبوس والتجّهم عن المحارب وهو ٌفتك باألعداء -  :توظٌف الّتقابل فً نزع صفت
   تمّر بك األبطال كلمى هزٌمـــــــة      ووجهــــــــــــك وّضاح وثغــــــــــــرك 

 (المتنّبً)باســــم 

ة  - ٌّ نزوع الّصورة نحو الغرابة والمحال للسمّو بصورة البطل نحو ذرى أسطور
 :خارقة

   فً جحفل ستر العٌون غبــــــاره       فكؤّنمــــــــــا ٌبصـــــــــــــــــــــــــــــرن 
 (المتنّبً)بــــــــــــــــاآلذان 

  ًّ ة متنّوعة فً تحوٌل البشاعة إلى نّص شعرّي أذكى الّنفس الملحم ٌّ   تضافر أسالٌب فن
ة الخطاب ٌّ  . للحماسة، وأغنى شعر

 : الف القلوب الل قيم البلولة: العنصر الّثاني  - ب
ة واإلقدام - ٌّ  :الفروس



ـــــــــــــــــــة  ٌّ قد كـــــان أســـــرع فارس فً طعـــنة      فرســــــــا ولكـــــــّن المن
  (المتنّبً)أســـــــــرع 

 :الفعل والفتك -
لقد تركـــــت أمــــٌر المإمنٌـــــــن بهــا      للّنــــــار ٌومــــــــا ذلٌل الّصخــــر 

   (أبو تّمام)والخشب 

 :العّزة والّرفعة -
طلب المجد من طرٌــــــــي الّسٌـــــوف      شرف مــــــــإنــــــــس لنــــــفس 

 (المتنّبً)الّشــــــــــــــــــرٌف 

 :حسن الّتخطٌط العسكرّي وحنكة القٌادة -
ٌكلّف سٌف الّدولـــة الجٌش هّمــــــه       وقد عجـــــــزت عنـــــــه الجٌـــــوش 

 (المتنّبً)الخضارم 

: الّتحمٌس ورفع همم الجٌوش المقاتلة وتحصٌنها من الخوف -
. تخلٌد المآثر والّتغّنً بها -
.  ابتكار مثل أعلى ٌجّسم قٌم البطولة -

- ... 

ة ٌّ ة نحو وظٌفة تاثٌر ٌّ .  تجاوز شعر الحماسة الوظٌفة الّتسجٌل

 .ٌقبل من المترّشح الوقوف عند مظاهر بشاعة الحرب فً فقرة مستقلّة: مالحظة

 : وبداء الّرأي .2

 :من قبٌل

ة فً القدرة على تحوٌل البشاعة إلى جمال ٌعطف القلوب-   ٌّ . تفاوت حّظ الّنصوص الحماس

ة بوظائف أخرى تنضاف إلى وظٌفة عطف القلوب على -   ٌّ ارتباط بعض القصائد الحماس
ة : القٌم وتتقاطع معها ٌّ ع)مذهب ٌّ ة  / (الّدعاٌة للتش ٌّ ة  / (خدمة الّسلطان)سٌاس ٌّ : (التكّسب)ذات

ًّ المصطفى  ًّ المصطفى      سٌذّب عن حرم النب  (ابن هانئ)   هذا المعّز ابن النب

ة أخرى مثل - ٌّ ة مع قٌم إنسان ٌّ الكرم ورجاحة العقل : تداخل قٌم البطولة الحرب
 ... والعدل

  :الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم

: من قبٌل

ة معجما وإٌقاعا وتخٌٌال فً إخراج  - ٌّ استٌفاء مدّونة الحماسة لخصائص العبارة الّشعر
ا جمٌال ٌّ ة البشعة إخراجا شعر ٌّ  .الوقائع الحرب

ة أساسا إلى إعالء قٌم البطولة وعطف القلوب علٌها - ٌّ ة الحماس ٌّ  .تهدف العبارة الّشعر
     

 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام

 :  جمع الّنتائج .1



 :من قبٌل

ًّ بٌن الّتسجٌل والّتخٌٌل، فٌرتقً بالوقائع المحدودة بسٌاقها إلى  - ٌجمع الّشعر الحماس
ة خالدة ٌّ  ...  وقائع إنسان

 :  وبداء الموقف .2
  :من قبٌل

 .تبقى الحرب بشعة وإن اجتهد شعراء الحماسة فً تجمٌلها -

- ... 

 :  فتح األفق .3
 :من قبٌل

 .قدرة مدّونة الحماسة على استمالة ذائقة المتقّبل الٌوم -

ة أخرى بنفس الوظائف - ٌّ  .نهوض أشكال فن

- ... 

 

( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض

 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الموضوع الّثاني

أمكنة وأزمنة متنّوعة وّظفها المسعدي على نحو رمزّي ..." رواٌة حّدث أبو هرٌرة قال"فً    
.  للّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود

.    توّسع فً هذا القول وأبد رأٌك فٌه

 

ُينتظر من المترّشح أن يكتب مقاال من مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن أبرز 
. األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع

 

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

. الّتمهيد وبسل الموضوع والّلرر ااشكالّي لمراكز االهتمام الّرئيسّية: تتكّون من ثالثة أقسام

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالموضوع وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل:الّتمهيد.1  : 

ة - ٌّ ة المكان والّزمان فً البنى الّسرد ٌّ  .أهم
ة، وتنّوع مستوٌات تؤوٌلها - ٌّ  .تعّدد وظائف المكان والّزمان فً الّرواٌة الّذهن
-   ... 

 :من قبٌل. وٌكون إّما بالُمحافظة على لفظه، وإّما بالّتصّرف فٌه: َبسل الموُضوع.2
أمكنة وأزمنة متنّوعة وّظفها المسعدي على نحو رمزّي ..." رواٌة حّدث أبو هرٌرة قال"فً - 

 .للّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود

ة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل : الّلرر ااشكاليّ .3 ٌّ نتدّبر من نّص الموضوع إشكال
 :ُجمل ُمثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر، من قبٌل

 .مظاهر تنّوع األمكنة وتوظٌفها الّرمزّي فً الّرواٌة -
 .مظاهر تنّوع األزمنة وتوظٌفها الّرمزّي فً الّرواٌة -
 .إبداء الّرأي فً هذا الموقف الّنقدّي ببٌان حدود -

( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

يتكّون جوهر هذا الموضوع من قسمْين كبيرْين أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع والّثاني 
. ابداء الّرأي فيها

 .نتناول فٌه عنصرْي األطروحة الواحد تلو اآلخر: الّتحليل.1

 :مظاهر تنّوع األمكنة وتوظيتها الّرمزيّ  - أ

 ثّم خرجنا من مّكة، وانصرفنا عن . "رمز االمتداد واالنعتاي من المكان: الّصحراء
 ".طرٌي القوافل

: ُوّظف هذا المكان للّتعبٌر عن

انطالي البعث األّول، إذ استجاب فٌه أبو هرٌرة لدعوة الّدنٌا، واكتشف ما كان غائبا عنه  -
وهللا ذاك ما كنت أرٌد، فقد : فقلت. اآلن تترّجل: وكّنا فً غور إذ قال: "من متع الحسّ 

 ...".أخذ مّنً الّرمل ولونه ولطفه



ة  - ٌّ ة واألخالق ٌّ ة، البٌت، الّتجارة، )توي أبً هرٌرة إلى التحّرر من قٌوده االجتماع ٌّ الّزوج
ة ٌّ  .(...العادات والّتقالٌد، الواجبات الّدٌن

: البطل بعد فشل بعض تجاربه (الّصحراء)التؤّمل واالستعداد للّتجاوز، إذ ٌلجؤ إلٌها  -
االنقطاع إلى الّصحراء بعد ٌؤسه / اللّجوء إلى واد كراع الغنٌم بعد فشل تجربة الحّس )

 .(من الجماعة

 .ساعدت الّصحراء أبا هرٌرة على االنعتاي من قٌوده -
 .    كانت الّصحراء مالذا ألبً هرٌرة ٌسترّد فٌه أنفاسه قبل استئناف الّرحٌل -

 ر العذارى ٌْ سبٌل عروج البطل إلى / رمز السمّو والّتعالً عن الجسد والماّدة : جبل َد
ة/ المجاهدة وطلب المطلي / الّسماء  ٌّ  .الحٌاة الّروح

: ُوّظف هذا المكان للّتعبٌر عن

ة. توي أبً هرٌرة إلى السمّو والّتعالً عن عالم الّطٌن والّدنٌا - ٌّ أّول : تقول ظلمة الهذل
ر، وكان قلٌال ما ٌطري علٌنا لمنعة الجبل ٌْ ... عهدي بؤبً هرٌرة ٌوم طري علٌنا بالدَّ

وانفصاله عن األرض، وهو الّذي فوي أثاٌة العرج ٌراه الحاّج فً طرٌقهم وال ٌبلغه 
 ".إالّ الّنسور

تمكٌن أبً هرٌرة من محاولة تجاوز الحّس والعدد، عسى أن ٌبّدد حٌرته وٌذوب فً  -
ة ٌّ  ".هروبً من هذا: قال، وأشار إلى ظلّه: "الّذات اإلله

 وتجاوزها (الجسد والعدد) ساعد المكان أبا هرٌرة على تعّرف حدود أبعاد ألفها ،
 ًّ  .      الختبار البعد الّروح

  حدٌث البعث اآلخر"رمز االنعتاي األبدي فً ": الّنهاٌة"جبل." 
: ُوّظف هذا المكان للّتعبٌر عن

ته - ٌّ  .إرادة أبً هرٌرة االنعتاي من أَْسر بشر
 .اختٌار أبً هرٌرة نهاٌته تتوٌجا لمسٌرته -

ساعد الجبل أبا هرٌرة على االنعتاي من عالم الحدود وااللتحام بالمطلي . 

 رمز المغامرة والتطّهر والحكمة: البحر. 
: ُوّظف هذا المكان للّتعبٌر عن

 .االنعتاي من حدود العقل مع أبً رغال -
-  ًّ ًّ من الّضٌاع والشّك، فالّظفر منه بلحظات صفاء روح ٌقول عنها . الخروج الّنسب

ًّ داعً األوساع إلحاحا، واقتضانً الّصفاُء، فلّما : "فً حدٌث الحكمة وألّح عل
 ".   فوهللا ما رأٌُت مثله َمذهبًة للّشلل... تطّهرُت أقبلُت على البحر فهالنً البحر

 
 :مظاهر تنّوع األزمنة وتوظيتها الّرمزيّ   - ب

 (البعث األّول)رمز البداٌة والوالدة : الفجر. 
: ُوّظف هذا الّزمان للّتعبٌر عن

كان دائم "، لذلك "لنكن الفجر. "محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من حٌاته الّرتٌبة فً مّكة -
إن استطعت فاجعل كامل حٌاتك : وٌقول. الّتوي إلى الّشمس دائم الخوف من طلوعها

 ".فجرا

 (البعث اآلخر)رمز االنطالي نحو المطلي : الغروب. 
: ُوّظف هذا الّزمان للّتعبٌر عن

وددت وهللا لو أّنً خلوت عن العمر، : "محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من قٌد الّزمان -
أٌن بنا؟ : فقلت... ألك فً ٌوم لٌس من الّدهر؟. وأخذت سّنً فزرعتها فً رٌح الّصبا

 ". إلى مغرب الّشمس: قال وضحك

 رمز االستشراف: المستقبل. 



: ُوّظف هذا الّزمان للّتعبٌر عن

. فسؤلناه فً رحلته فابتسم. "محاولة أبً هرٌرة التحّرر من قٌود الماضً والحاضر -
لو كنتم عشتم فً مستقبل الّدهر لقرأتم ما سٌكتبه ابن بّطوطة من خرافات : وقال

 ".الّصبٌان
  هٌمنة البعد الّرمزّي فً توظٌف األطر بما ٌناسب طبٌعة تجربة البطل وأبعادها 

ة ٌّ . الّذهن
: للمترّشح أن ٌبنً تحلٌله على: مالحظة

 .الفصل بٌن األمكنة واألزمنة -
 .الجمع بٌن األمكنة واألزمنة -
 .تناول األمكنة واألزمنة وفي نسي الّتجارب -

تها ووظٌفتها ٌّ . وله أن ٌورد أمكنة وأزمنة أخرى شرط أن ٌبٌن رمز
 

 :من قبٌل: وبداء الّرأي.2

ة - أ ٌّ  :بعض األمكنة واألزمنة ٌعوي أبا هرٌرة فً مسٌرته الوجود

 شّدت أبا هرٌرة إلى الّركود والّرتابة واالستقرار والموت، وكان فٌها قانعا : المدٌنة
 . مستكٌنا مستسلما قبل البعث األّول

 وقد كان : "تقول عنه رٌحانة. مّثل ألبً هرٌرة الّسجن والقٌد واألسرة والّزوجة: البٌت
ًّ أحٌانا، فٌقلّب البصر فً البٌت وٌقول لقد سكنُت البٌوت من ٌوم ُخلقُت فلم : ٌدخل عل

أُصب منها إالّ الباب أعلم أّنً أدخل وأخرج منه أو الجدار أعلم أّنه ٌرّدنً لو طلبت 
 ".  الخروج منه أو الّسقف أخشى أن ٌقع علٌنا

 تّتسم باالنغالي وتولّد فً البطل اإلحساس باالنقباض باعتبارها رمزا للموت : المقبرة
 .والعجز والفناء

 ننصرف لساعتنا: "التزم بها أبو هرٌرة قبل البعث فقال له الّصدٌي: مواقٌت الّصالة .
ن الخٌط األبٌض من الخٌط األسود: قلتُ  ٌّ  ". مهال ٌا عافاك هللا، فإّنً لم أتوّضؤ وقد تب
 ًبعض األمكنة واألزمنة مّثلت قٌودا وشهدت على فشل محاولة أبً هرٌرة ف 

 .االنعتاي
ٌّات  - ب ة فً الّرواٌة تالئم طبٌعة الّشخص ٌّ  بعض األمكنة واألزمنة كانت مجّرد أطر قصص

ًّ األنمار : واألحداث  ...لٌل اللّهو والمجالس/ عرٌش كهالن  / (الّتعارف فً الخمر)ح
ة أخرى - ت ٌّ من قبٌل داللة الّصحراء ومّكة :  بعض األمكنة واألزمنة اكتست دالالت رمز

ة ٌّ ة تراث ٌّ .  والفجر والغروب على تجّذر األثر ضمن مرجع

:  من قبٌل:الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم

من األمكنة واألزمنة ما ُوّظف على نحو رمزّي للّتعبٌر عن توي البطل إلى التحّرر من  -
 . قٌوده، ومنها ما ُوّظف للّتعبٌر عن عوائي تحّد من االنعتاي

ة فً رواٌة  - ٌّ ة فً نطاي ..." حّدث أبو هرٌرة قال"تناسب الّشواغل الّذهن ٌّ مع االختٌارات الفن
ًّ عند محمود المسعديّ   .  الّتجرٌب الّروائ

 
 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام



 :من قبٌل: ااجمال.1

ة فً رواٌة  - ٌّ ، وقد عّدد ..."حّدث أبو هرٌرة قال"المكان والّزمان من المقّومات الفن
ة ٌّ  .  المسعدّي من وجوههما لٌنهضا بوظائف من أهّمها الوظٌفة الّرمز

 :من قبٌل: الموقف.2

 . لئن نهض الّرمز بوظائف متعّددة فإّنه ألغز بعض دالالت الّرواٌة -

 :من قبٌل: األفق.3

ة األخرى فً الّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي؟ - ٌّ  ما مدى إسهام المقّومات الّروائ

ة األصالة  - ٌّ أّي دور نهض به المكان والّزمان فً تجسٌم موقف المسعدّي من قض
.   والمعاصرة المطروحة بقّوة فً جٌله

 

( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض

 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (تحلٌل نصّ : )الموضوع الّثالث

لَيَس بِالِغَناِء َبأٌْس 

ة الجرادتان. وكانت فارس تعّد الغناء أدبا والّروم فلسفة   ...  ٌّ لعبد هللا بن * وكانت فً الجاهل
ار*. جدعان ٌّ ن وغالم له ٌقال له * وكان لعبد هللا بن جعفر الط ٌْ ٌتغّنى، فعابه " بدٌع"جوار ٌتغّن

ٌّد من أشعار العرب وألقٌه إلى الجواري : ، فقال*بذلك الحكم بن مروان ًّ أن آخذ الج وما عل
ُحبابة وسالّمة، وأدخل * واّتخذ ٌزٌد بن عبد الملك! بحلوقهّن ونغمهنّ  (1)فٌترّنمن به وٌشّذرنه 

ال : فتقول حبابة! أطٌر: وكان ٌسمع فإذا طرب شّي ُبرده، ثّم ٌقول (...)الّرجال علٌهّن للّسماع 
. والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا الّسبٌل األّول. تطر، فإّن إلٌك حاجةً 

ٌُعرف من غنائه. رضً هللا عنه قبل أن تناله الخالفة ٌتغّنى* وكان عمر بن عبد العزٌز : فمّما 

ًّ نــــــزر سعادا               لقــــرب مــــــــزارها ودعــــــا البعادا         ألّمـــــــــا صاحبــــــ
  )...( 

فما كان منه صدقا فحسٌن، وما كان :    وال نرى بالغناء بؤسا إذا كان أصله شعرا مكسّوا نغما
ًّ علٌه الّسالم. منه كذبا فقبٌحٌ  وقال عمر بن الخّطاب رضً ". إّن من الّشعر لحكمة: وقد قال النب

". الّشعر كالم، فُحسُنه َحسٌن، وقبٌُحه قبٌح: "هللا عنه

ٌُزٌل منزلته من     وال نرى وزن الّشعر أزال الكالم عن جهته، فقد ٌوجد وال ٌضّره ذلك، وال 
َتُه ال ٌوجبان تحرٌما لعلّة من العلل. الحكمة ٌَ وإّن . فإذا وجب أّن الكالم غٌر محّرم فإّن َوْزَنُه وَتْقِف

ٌُخرج إلى حرام (2)الّترجٌع  وإّن وزن الّشعر من جنس وزن الغناء، وكتاب . له أٌضا ال 
العروض من كتاب الموسٌقى، فال وجه لتحرٌمه، وال أصل لذلك فً كتاب هللا تعالى وال سّنة 

ه علٌه الّسالم ٌّ . نب

ألّنه ٌلهً عن ذكر هللا فقد نجد كثٌرا من األحادٌث والمطاعم  (3)   فإن كان إّنما ٌحّرمه 
والمشارب والّنظر إلى الجنان والّرٌاحٌن، واقتناص الّصٌد، والّتشاغل بالجماع وسائر اللّّذات 

ونعلم أّن قطع الّدهر بذكر هللا، لمن أمكنه، أفضل، إالّ أّنه إذا أّدى . تصّد وتلهً عن ذكر هللا
.     لزمه المؤثم (4)الّرجل الَفرَض فهذه األمور كلّها له ُمباحة، وإذا قّصر عنه 
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: األاالم

َنتان :الجرادتان ٌْ ار/ من سادات قرٌش : عبد هللا بن جدعان/  َق ٌّ هو عبد : عبد هللا بن جعفر الط
ار لقب لجعفر، عاش فً القرن األّول الهجرّي . هللا بن جعفر بن أبً طالب ٌّ الحكم بن / والط

ة : ٌزٌد بن عبد الملك/ أموّي عاش فً القرن األّول : مروان ٌّ عمر بن عبد / من ملوك بنً أم
ٌُعرف بالخلٌفة الّراشد الخامس: العزٌز ة،  ٌّ  .من ملوك بنً أم

  :الّشرر

( 2). / وهو فعل األلحان فً الّشعر. فّصله بخرز ونحوه: شّذر الّنظم:  ٌشّذرنه (1)
الّضمٌر ٌعود : ٌحّرمه (3). / وترجٌع الّصوت تردٌده. رّدد صوته: رّجع الّرجل: الّترجٌع

  . الّضمٌر ٌعود على الفرض: قّصر عنه (4). / على الغناء



: المللوب

: حلّل النّص تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً

ن ذلك مبرزا قٌمته فً الحجاج. تتّبع الكاتب ظاهرة الغناء فً الّتارٌخ-  ٌّ . ب

ما الحجج الّتً اعتمدها الكاتُب فً دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء؟ - 

ة. عقد الجاحظ صلة بٌن الغناء واللّغة والّشعر-  ٌّ ن قٌمتها االستدالل ٌّ . وّضحها وب

ة فً الّنّص؟ وما حدودها؟ -  ٌّ ما مظاهر الّنزعة العقل

 

ِمْن مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن للنّن ُينتظر من المترّشح أن يكتب تحليال 
ندُ   .أبرز األفكار الّتي يقتضيها هذا السَّس

 

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

 

. الّتمهيد والّتقديم المادّي ومحاور االهتمام: وتتكّون من ثالثة أقسام هي

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالنّص وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل:الّتمهيد.1  : 

 .تنّوع شواغل الكتابة عند الجاحظ -
 .انفتاح الجاحظ فً كتابته على قضاٌا المجتمع وظواهره المثٌرة للجدل -
- ... 

ًّ الُموجز : الّتقديم الماديّ .2 وٌكون بَتحدٌد َنوع النّص، وَضبط َمصَدره، والّتعرٌف الَوظٌف
ًّ واقتراح موضوع له  ...بالكاتب، ووضعه فً سٌاقه الّتارٌخ

ة ُمباحًة شرعا - ٌّ ًة وظاهرًة اجتماع ٌّ  ... ٌدافع الجاحظ عن الغناء حقٌقًة تارٌخ

ٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل ُجمل : محاور االهتمام.3 نتدّبر من النّص الّسند إشكال
ًّ فً الجوهر، من قبٌل ًْ تكون برنامج العمل الّتحلٌل  :ُمثبتة ك

 .تتّبع ظاهرة الغناء فً الّتارٌخ وقٌمة ذلك التتّبع فً الحجاج -
 .دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء -
ة وحدودها - ٌّ  .مالمح الّنزعة العقل

 

( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

 



أحدهما للّتتكيك وتقسيم الّنّن الّسند، والّثاني للّتحليل، : يتكّون جوهر الّتحليل من أربعة أقسام
والّثالث للّتقويم ووبداء الّرأي في النّن وقضاياه، والّرابع للّتأليف وتجميع االِستنتاجات 

. الكبرى

ة سرد األخبار وإبداء الّرأي: الّتتكيك.1 ٌّ  :ٌمكن تقسٌم النّص َوفَي ثنائ

 . شٌوع ظاهرة الغناء فً الّتارٌخ: سرد أخبار" ودعا البعادا"من البداٌة إلى  -

موقف الجاحظ من : إبداء الّرأي: إلى نهاٌة الّنصّ " وال نرى بالغناء باسا: "من قوله -
 .تحرٌم الغناء

 را  .ٌُقبل من المترّشح أن ٌقّسم الّنّص َوفَي معٌار آخر ٌختاره، شرط أن ٌكون وجٌها ومبرَّ
 

 .الّتفكٌك الواحد تلو اآلخر نتناول فٌه عناصر :الّتحليل.2

 :تتّبع ظاهرة الغناء في الّتاريخ: المقلع األّولُ  - أ

-  ًّ  :المدخل الفن
 الّسرد : ًّ  .مقترنا بؤفعال فً صٌغة المضارع" كان"تواتر الّناسخ الفعل
 االختزال واالسترسال. 

ن - ٌْ ًَ المقطُع على فكرت  :ُبِن
 مكانة الغناء في األمم األخرى: 

 الغناء أدب : شٌوع ظاهرة الغناء فً األمم الّسابقة، وتؤكٌد مكانتها عند أهّم الحضارات
 .الغناء فلسفة عند الّروم/ عند الفرس 

موقف األمم األخرى من الغناء ٌسمو به إلى مرتبة رفٌعة  . 
 مكانة الغناء في أّمة العرب: 

ة  - ٌّ ة واإلسالم)تكثٌف األخبار وتنوٌعها من حٌث مصادرها الّتارٌخ ٌّ  :(الجاهل

  ة من أعالم الجواري والغلمان ٌّ  .(بدٌع/ الجرادتان )استحضار أمثلة تارٌخ

  ة ٌّ ة من أعالم العرب فً الجاهل ٌّ واإلسالم  (عبد هللا بن جدعان)استحضار أمثلة تارٌخ
ار ) ٌّ  .(عمر بن عبد العزٌز/ الولٌد بن ٌزٌد / ٌزٌد بن معاوٌة / عبد هللا بن جعفر الط

 :  تنوٌع الجاحظ للحجج -

 ة ٌّ ة واإلسالم: الحّجة الّتارٌخ ٌّ  .من تارٌخ األمم ومن تارٌخ العرب فً الجاهل

 عمر بن عبد العزٌز: حّجة الّسلطة. 
 .قٌمة الّسرد فً الحجاج -

ة ٌّ ة اإلسالم ٌّ ا :  تجّذر ظاهرة الغناء فً الحضارة العرب ٌّ ا  (الغلمان والقٌان)اجتماع ٌّ وسٌاس
. (الّطرب لغنائهم/ االستماع إلٌهم / ضّم المغّنٌن إلى المجالس : الملوك والخلفاء)

التدّرج فً استقراء الّتارٌخ وتعداد شواهده تؤكٌدا لشٌوع ظاهرة الغناء فً األمم  .

الّسلوك/ الّسنن / الّنصوص :  تنوٌع مظاهر حضور الغناء فً الّتارٌخ .

ة/ حّجة الّسلطة )عمر بن عبد العزٌز :  تتوٌج المقطع األّول بحّجة مرّكبة ٌّ   (حّجة تارٌخ

 : موقف الجاحظ من تحريم الغناء:  المقلع الّثاني - ب
 حكم الغناء: 



-  ًّ ًّ : مدخل فن ًّ والمذهب وتواتر . (وال نرى)بروز الّصٌغ المعّبرة عن الّرأي الّشخص
وهو إعالن عن الّنقلة من وقائع الّتارٌخ فً سٌاي . أسالٌب الّتقرٌر والّتوكٌد والّنفً

 ًّ ًّ إلى المواقف واآلراء فً إطار المنظور الّذات  .المنظور الموضوع

 ".وال نرى بالغناء بؤسا"تصدٌر المقطع بالموقف  -
 : دعمه بجملة من الحجج -

  ّإذا كان أصله شعرا مكسّوا نغما: "تعرٌف الغناء: حّجة الحد." 

  حّجة الّسلطة / ًّ ًّ وقول عمر بن الخّطاب: الّشاهد القول  ...حدٌث النب
 .الغناء المباح الَحَسن ما كان صدقا: استثمار الموقف من الّشعر فً الحكم على الغناء -
 دحض الموقف القائل بتحريم الغناء: 

 :(الّنغم الّة تحريم الغناء): دحض الحّجة األولل -

 اعتماد القٌاس من خالل التدّرج من إباحة الّشعر استنادا إلى حّجة الّسلطة : االستدالل
 ًّ ًّ )والّشاهد القول  (الّتنغٌم والّتوقٌع)إلى إباحة الوزن  (قال عمر بن الخّطاب/ قال النب

 .(ال ٌوجبان تحرٌما/ ال ٌزٌل منزلته من الحكمة / ال ٌضّره )فً الّشعر بتكرار الّنفً 
فً خّطة الجاحظ ركنان متكامالن  : ًّ / كتاب هللا / أصل / حرام / تحرٌما )المعجم الفقه

ه ٌّ ًّ  (سّنة نب  . من جهة أخرى( حكم/ علّة / فرع / أصل )من جهة، والقٌاس الفقه
 :(االهاء ان ذكر هللا الّة تحريم الغناء): دحض الحّجة الّثانية -

  على الجمع بٌن حّجة ًّ استدراج المتلّقً إلى فكرة اإلباحة عبر داللة الّتركٌب الّتالزم
 .الّدحض وتحرٌم الغناء وحّجة اإلثبات واإلباحة

  (ُتلهً عن ذكر هللا)بٌان اشتراك الغناء والمشهور باإلباحة من سائر الملّذات فً العلّة 
 . (هذه األمور كلّها مباحة)تمهٌدا لالشتراك فً الحكم 

  المشارب/ المطاعم / األحادٌث )استحالة تحرٌم جملة المباحات الموافقة للفطرة /
ة (الّتشاغل بالجماع ٌّ  .ٌفضً إلى اعتبار سماع الغناء من اللّّذات الفطر

  قطع الّدهر فً الّذكر )تحوٌل مجال المناقشة من تحرٌم المباح إلى مراتب ذكر هللا /
وذلك تمهٌدا العتبار الغناء واقعا فً المرتبة  (الّتقصٌر فً الفرض/ أداء الفرض 

 .الوسطى دون مرتبة الفضل وفوي مرتبة اإلثم

 ٌّر المسلّمات منطلقات للمواقف من وزن الّشعر  (الكالم غٌر محّرم/ الّشعر حكمة ) تخ
 .والّترجٌع فً الغناء

ة وأسالٌب المنطي قٌاسا واستنباطا ٌّ  . جمع األدلّة الّنقل

نقل الغناء من الّتحرٌم إلى اإلباحة تمهٌدا لجعله من لوازم الفطرة  .

ة المباحة ٌّ  . اعتبار الغناء إذا كان صدقا من اللّذات الفطر

 
 : الّتقويم .3
 فً الّنّص من قبٌل: مالمح الّنزاة العقلّية: 

  ة من ٌّ ًّ حرصا على اإلحاطة بالقض التدّرج من الّتارٌخ، إلى الفقه، إلى الواقع االجتماع
 . جمٌع زواٌاها

 بناء الخطاب على تقدٌم المسلّمات المشتركة منطلقا لدحض آراء المخالفٌن. 

 الغناء شعر / الّشعر كالم ُمباح : االستناد فً الحجاج إلى االستدالل من قبٌل االستنباط
 . إذن الغناء مباح/ منّغم 

  ة )تنوٌع الحجج ٌّ ة / تارٌخ ٌّ  .وحسن االختٌار َوفَي خّطة محكمة (حّجة الّسلطة/ قول



 لظاهرة الغناء ًّ ًّ واالجتماع  .الوعً بالبعد الّتارٌخ

 ... 
 عند الجاحظ من قبٌلحدود الّنزاة العقلّية : 

  ة من الملوك الّذٌن اهتّموا بالغناء والمسارعة بتعمٌم الحكم على ٌّ االنطالي من نماذج فرد
والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا الّسبٌل : "كّل الملوك فً قوله

 ". األّول

 ة قدرتها على اإلقناع محدودة ٌّ وكان عمر بن : "فً قوله: إٌراد حّجة سلطة من طبٌعة دٌن
فٌمّثل عمر حّجة سلطة بما ". عبد العزٌز رضً هللا عنه،  قبل أن تناله الخالفُة ٌتغّنى

 .عرف عنه من استقامة وورع، ولكّنه لم ٌغد كذلك غالّ عندما أقلع عن الغناء

  ًّ قٌاس الغناء على الّشعر، واستدعاء حجج موصولة بالمقٌس علٌه : اعتماد قٌاس ُمغالِِط
 .ال بالمقٌس

    ...
 : من قبٌل:الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم .4

ة ُمباحة ال ٌعترٌها بؤس، وهو ما ٌإّكده تارٌخ األمم : موقف الجاحظ - ٌّ الغناء ظاهرة إنسان
ٌّما العرب –   .وتثبته الحجج المتنّوعة– ال س

ا قام على االستقراء فً : خّطة الجاحظ - ٌّ ة الغناء بناء حجاج ٌّ بنى موقفه المنتصر لمشروع
 .جزئه األّول، وعلى دحض الموقف المقابل فً جزئه الّثانً

ة،  - ٌّ ة بالّظواهر االجتماع ٌّ تناول الجاحظ لظاهرة الغناء دلٌل على اهتمامه فً نزعته العقل
ة ٌّ ة والّدٌن ٌّ ة منها واالجتماع ٌّ ة الّنفس ٌّ  . ومن خاللها غوصه فً مختلف أبعاد الّذات اإلنسان

 
 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام

 :من قبٌل: ااجمال.1

ة من عمي فً عصر الجاحظ، وأنموذج  - ٌّ الّنّص حّجة على ما بلغته المباحث االجتماع
ة ٌّ  .لطرٌقته فً تناول مثل هذه القضاٌا وأسلوبه فً الكتابة فً نطاي نزعته العقل

 : الموقف.2

-  ًّ ة مثل الغناء رغم إكراهات الّسٌاي الّثقاف ٌّ ة اجتماع ٌّ جرأة الجاحظ فً طرح مسؤلة ثقاف
 .الّسائد

 :األفق.3

ة معٌشة فً  - ٌّ ة وسٌاس ٌّ تجلٌّات جرأة الجاحظ فً سائر مإلّفاته على تناول قضاٌا دٌن
.  عصره

 
( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 
 

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض



 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

 

 


