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 ( مقال)  األّولالموضوع 

وس شكل " مغامرة رأس المملوك جابر "  لسعد اهلل ون   مدى يمكن التسليم بأن   إلى أي  :   الموضوع
  ؟ تغريبي   مسرحي  

 وخاتمة، وجوهر مقد مة متماسك البناء يتكو ن من مقاال يكتب أن المترش ح من ُينتظر 

 الموضوع هذا يقتضيها األفكار ال تي أبرز يتضم نو 

 الموضوع على االشتغال

I. وتفكيكه الموضوع فهم على القدرة: 

فهم المعطى أو الوقوع في  سوء المترش ح يجن ب متأن يا فهما الموضوع لفهم  المرحلة هذه تمه د

،  :بـ وتتم   ب.المعطى والمطلو  في جوهري ة جوانب عن والغفلة الفهم الجزئي 

رة بالتركيز  الموضوع نص   قراءة  -        النحوي ة المساعدة على تبي ن  بنيته على قراءة متأن ية ومتكر 

ل إلى: محاوره الدال ة على المفاتيح المنهج الممكن ات باعه وعلى كلماته  الكبرى للتوص 

 رأس المملوك جابر " لسعد اهلل ون وسمغامرة مسرحي ة "   :مجال الموضوع  -     

 لمات المفاتيح في نص  الموضوع ) شكل مسرحي  تغريبي  ( الك -    

 نوع الموضوع: جدلي  ) إلى أي  مدى... ( -    

 ما يقابل هذا النوع من بناء:  -    

 أطروحة: مسايرة وتحليل -1                 

 نقيض األطروحة: تقويم ) دحض وتعديل ( -2                 

 توليد: تأليف واستنتاج -3                 

 لتنسيب أو بدحض المعطى جزئي ا أو كلي ا مع التعليل* التقويم يكون باإلضافة أو با        
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II. :بناء المقال 

 ن ( 03إلى   0) مجال األعداد من المقدمة :  أّوال:               

دراج الموضوع والطرح اإلشكالّي: :وتتكّون من ثالثة أقسام هي  الّتمهيد وا 

  : لة بالموضوع وتُت َخذ التمهيد مدخال عام ا له مع الحرص على يُنجز بفكرة تكون وثيقة الص 
 المالءمة بين محتوى هذا الت مهيد وموضوع المقال المطروح، ويمكن أن يكون ذلك بـ:

 استناد الكتابة المسرحية العربية إلى مدارس متنوعة . -

  المسرحية وحرصهم على تصنيفها . الدارسين بتجربة سعد اهلل ونوس  اهتمام -                

 والتعبير عنه وعن طموحات عجز األشكال الدرامية التقليدية على استيعاب الواقع  -               
 . اإلنسان المعاصر

               - ...... 

 إيراد الموضوع بنصه أو بمعناه .الموضوع  :  تنزيل 
  : مراكز االهتمام 

 المملوك جابر " .وظائفه في مسرحية " مغامرة رأس تقنيات التغريب و  -        
 حدود التغريب . -

 ن ( 10إلى  0) مجال األعداد من الجوهر :  ثانيا:

 ن ( 04إلى   0) مجال األعداد من   التحليل :  قسم

 ن ( 03) / تقنيات التغريب في المسرحية : 1

برشت" "لقد استعمل سعد اهلل ونوس مثله مثل  بتعريف التغريب:للجوهر د ح أن يمه  يمكن للمترش    -
رض الواحد م في العيلتح إذاالجتماعية سيلة لمناقشة القضايا السياسية و و غريب بتقنياته الجمالية الجديدة الت

وبكسر طوق الصمت الذي يلف المتفرجين ببعض الوسائل االصطناعية ليقدم نموذجا  الممثل بالجمهور
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ة مسرح التعرية فهدفه توعيكوم في رشاد ويدين الحاكم والمحفي إقامة حوار مرتجل يتجنب الوعظ واإل
 المتفرج وتثويره وتفجير وعيه ....

 تقنيات التغريب :   -1-

 * تقنية المسرح داخل المسرح : 

 " على قصتين اثنتين :التضمين : تقوم مسرحية " رأس المملوك جابر  

 ة الزبائن في المقهى .ة إطار وهي قص  قص   -أ 

هل بغداد بمن فيهم المملوك بين الخليفة والوزير وردود فعل أة مضمنة هي قصة الصراع قص   -ب  
 جابر 

التاريخ الماضي وتعتبر العودة إلى الماضي و واسطة بين الحاضر و بين القصتين فهو ال الحكواتي   يربط  -
منعه من االنفعال تفخذ مسافة بين ما يعرض أمامه أن يت  بوالتراث من تقنيات التغريب ألنها تسمح للمتفرج 

 نه من التفكير ......وتمك   الوجداني   العاطفي  

 من نتائج ظاهرة التضمين :  -

) كانتظار الحكواتي واإلنصات  مؤنس و الزبائن  كسر وحدة الحدث : وجدنا أحداثا تتمحور حول العم   -
ة رعي  عنها قصص ف تإلى حكاياته ( وأحداثا ترتد بنا إلى الماضي وهي مغامرة المملوك جابر وقد تفرع

ة الصراع بين الخليفة والوزير / قصة زمرد و جابر / قصة الرجل و زوجته / قصة عديدة منها : قص  
 ة ......العام  

ن يعت أحداث المسرحية على زمندها أرسطو بدورة شمسية واحدة بينما توز  : وقد حد  كسر وحدة الزمان  -
ية أحداثها تتجاوز الدورة الشمسرة جابر و ن هما الماضي ) القرن السابع ( والحاضر. بل حتى مغاممتداخلي
 دها أرسطو لزمن المسرحية . التي حد  

كسر وحدة المكان : دارت أحداث المسرحية في أماكن متعددة متنوعة منها : المقهى / ديوان الخليفة /  -
 ديوان الوزير / ديوان ملك العجم /غرفة اإلعدام ...
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 من الخطابات: الخطاب ة بالمراوحة بين نوعين المسرحي  زت تمي  : التناوب بين السرد والحوار
 الحوار .السردي و 

 خطاب السردي  ال:  
 ز باالختزال واالختصاريتمي  و على لسان الحكواتي هو  -
 . اتله من حين آلخر تعليقتخل  تلون و يقوم به الممث  و د لحوار يدور على خشبة المسرح يمه    -
 ا يمنعوالحوار أن يسهم في تقطيع الحدث المسرحي مم  من شأن هذا التناوب بين السرد  -

 ما يعرض أمامه ) تقطيع الحدث من تقنيات التغريب ( بالمتفرج من التأثر واالنفعال 
   مع  ، تعامل ون وسيهالدور الذي يؤد  ل لدوره : كي ال يتماهى الممثل و ص الممثتحطيم ظاهرة تقم

 :تحق ق التغريب في مستوى الشخصي ة الشخصي ات وأدوارها بطرق متنو عة

يا دوري  الوزير ومعينه هما نفساهما اللذان فالممثالن اللذان أد  ، الكاتب للممثل الواحد أدوارا عدةأسند   -
ار مع ويتعارض هذا االختي  .فيما بعد بأداء دوري ملك العجم وابنهشقيقه ، ثم قاما يا دوري الخليفة و أد  

 فرجه يرفع عن المت، أي أن  يخدم عنصر المباعدة بين الممثل والدوره المسرح ، إال أن  ة األداء في واقعي  
 ة التي يتقمص قناعها. وبين الشخصي   مستقال   اشخصغشاوة الدمج بين الممثل 

 . ويعد  لمعهودل مه بشكل مضاد  ، بل يقد  ةيه بغير الطريقة التقليدي  ه يؤد  لكن  ل دورا واحدا و ي الممث  قد يؤد   -
اف لهب من جالد ال ل وظيفة السي  من أمثلة ذلك تحو  ا شكال من أشكال تغريب الشخصية و لك أيضذ

لى حامل لجق على األحداث بأسلوب شاعري و إال بتنفيذ األوامر إلى معل   يعرف الكالم وال يختص   زء من ا 
 .    درس المسرحية 

بين األموات في آخر المسرحية وانضمامهما د من ندرج في سياق المباعدة أيضا قيام الرجل الرابع وزمر   -
ة من الموت يعني أن الدور هو الذي مات وليس لتقديم "درس المسرحية " ، فقيام الشخصي   إلى الحكواتي  

 ل. الممث  

و أن تبقى  اة إلى غاية في ذاتهل الشخصي  تتحو   وس أال  ة يعني عند ون  ن تغريب الشخصي  إيمكن القول  
                                                                      كشف حركة التاريخ .وسيلة لفهم الواقع و 

 هق المتفرج على البطل ويتعاطف مع: في المأساة يشفلج والممث  تعاطف بين المتفر  قطع حبل ال ،
 ا : ات عديدة منهوس إلى تقني  . وللحيلولة دون ذلك عمد ون  يخاف أن يقع في ما وقع فيه البطلو 
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 دور للممثل الواحد . إسناد اكثر من  -
يإلغاء الستار و  - هم وذلك على مرأى كال تغيير أثاث الديكور إلى الممثلين أنفسا 

) يدخل الممّثلون الخمسُة الذين رأيناهم من قبل يمّثلون أهل بغداد   من المتفرجين مسمعو 
وهم يحملون معهم ُشّباك ُفرٍن وبعض القطع األخرى التي يمكن أن توحَي بمنظر شارع عاّم. 

  يضع الممّثلون ِقطع الديكور ويرّكبونها أمام المتفّرجين. بعد إعداد المنظر يبدأ التمثيل ( 
وس ديكورا ثابتا شأن المدرسة الكالسيكية ، وال ستعمل ون  توظيف الديكور : لم ي -

نها ة بسيطة لكات ركحي  اختار االنطالق من معد  ا واقعيا شأن المدرسة الواقعية و ديكور 
اك الفرن في بغداد / ديكور إيحائي موحية مثل الكراسي المبعثرة في المقهى و شب  

 نقص من الصورة .حركة نشيطة إلكمال ما يخاطب الذهن ، فيستدعي منه 
اإليحاء في تحديد أجواء العمل المسرحي و  صارت تساهم يتوظيف اإلضاءة الت -

وس وون   ... كةلين باعتبارهم كتال جامدة أو متحر  تبئير الممث  ات و الشخصي   اتبنفسي  
ل أن يكون كان أميل إلى اإلضاءة الكاملة للمشهد ، على غرار "برشت "الذي يفض  

ه يطلب اليقظة من العتمة تجلب النوم في حين أن   ألن   الركح غارقا في الضوء
ين زة في مناسبتمن استعمال اإلضاءة المرك   سعد اهلل ون وس. ولم يمنع ذلك مشاهديه

 لكرسي  ز على ال المشهد يشتد الضوء ويرك  ففي أو   تهونهاي هما بداية مشهد الحالقةو 
 ،ضوء على رأس جابر، وفي آخر المشهد تسقط حزمة يالذي يجلس عليه الحكوات

ما هد حول قطبي الحركة في المسرحية و زة جاءت لتبئير المشهوهذه اإلضاءة المرك  
مستوى  فيك األحداث ه فعل الحكي في كامل العرض وجابر محر  موج   الحكواتي  

ذلك وب ،ه وضع حياته موضع مساومةالحكاية فبالتركيز على رأس جابر إيحاء بأن  
 تها مع حركة الذهن . اء و تتوافق جمالي  تخدم اإلضاءة عنصر اإليح

   ة ذاتي   ةوس عن هموم حضاري  ر بها ون  وسائط عب  ة: هي أقنعة و غياب الهوي  ات و ترقيم الشخصي
انسحاقها ها و تة تلميحا إلى هامشي  : فاقدة للهوي  د أقنعة لتشخيص أدوار/ الزبائن هي مجر  ة اجتماعي  

 .....د صورة لمجتمع مهمش مقموع ذفهي مجر  االجتماعي  
   ة جين في صلب اللعبة المسرحي  : وذلك بإدخال المتفر   هدم الجدار الرابع وكسر اإليهام المسرحي

زة ذمتمي قصد خلق فرجة تكسير قوالب المسرح التقليدي  لين والجمهور و خلق تواصل بين الممث  و 
 أصيلة . 
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  شارات ة: حوار و ) المسرحي   تطعيم الشكل الدرامي  اعتماد السرد بدال من المحاكاة من خالل ا 
 . : خطاب الحكواتي  )الحكي (  ة ( بالشكل الملحمي  ركحي  

  دمار بغداد عبراعتماد المشاهد العنيفة وتجسيدها على مرأى من الجمهور ومسمعه كتشخيص 
 ..... تقاذف رأس المملوك جابراك حرمة المرأة أمام المشاهدين و اإليماء إضافة إلى انته

   ان موته ك اف إلى زبائن المقهى قائال :"ه السي  ل إلى الجمهور مباشرة من قبيل توج  ه الممث  توج
 تحت فروة رأسه و لم يدر ...قطع البراري يحمل قدره على رأسه و لم يدر " .

 ن باستراحة قصيرة نشرب فيها فنجانا مألكارم " وهنا نستأذن المستمعين ا :تراحةاإلعالن عن االس
 الشاي ". 

 ن ( 1) وظيفة التغريب : التسييس و إثارة الوعي الجديد   -2

 ربي  ا عدل به عن مواضيع المسرح العدة جعلت مسرحه شكال تغريبي  اعتماد ونوس تقنيات تغريب متعد  * 
يها تناول مواضيع سياسية بطريقة يعمد فلتي كادت تنحصر في التهريج واإلضحاك أو افي ذلك العصر و 

 نسان العربي  ى فيه قضايا اإلتبن   ، إلى مسرح تسييسي  ج من شحنة التأزم والتوترإفراغ المتفر   النص إلى
 مسلوب اإلرادة منها: 

االستقواء الحاشية ، و  ر العالقة بين الراعي والرعية، ودورقضايا سياسية كالصراع على السلطة وتوت   -  
 .. باألجنبي  

   ف ق  تراجع دور المثعند "الزبائن" و"أهل بغداد "، و الصمت والخنوع و ة ة كإدانة السلبي  قضايا اجتماعي   - 
دانة االنتهازية والطمع و   الخيانة في شخصية "جابر ". " الرجل الرابع " وا 

 ن ( 04إلى   0) مجال األعداد من التقويم :  قسم

 : وهي ة يجد فيها نقاطا عديدة تلتقي فيها بالمسرح األرسطي  الناظر في المسرحي   إن  

   ين : قيامها شأن المسرحيات الكالسيكية على نص 
 المحاكاة بواسطة أشخاص يفعلون . -

ا عهتوز  نوعها و  من حيثة : وهي مثل اإلشارات في المسرح الكالسيكي اإلشارات الركحي   -         
 ، احتواء عناصر الفرجة .....(.ة، التأطيروظائفها ) دفع الحركة الدرامي  و 
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  ت شبيهة اة لمسرحية المملوك جابر على محط  ست البنية الحدثي  : تأس  / التراجيدي   المأسوي  البناء
 يمكن إيجازه في خمس حركات : اد المسرح و ده نق  كما حد   بعيد بالبناء المأسوي   إلى حد  
 مة : الصراع على السلطة .المقد   -    

 : دخول جابر حلبة الصراع باهتدائه إلى طريقة إخراج الرسالة . الفعل المتنامي -             

 الذروة : إخراج الرسالة رغم الحصار . -             

 إلى غرفة اإلعدام . اجابر اف الفعل المنحدر : اقتياد السي   -            

تفوح  منها رائحة و  ى في قطع رأس جابر وهي نهاية مفاجئة للجمهورتتجل  و الكارثة :  -            
 ا .هتك أعراضها في دخول جيش العجم إلى بغداد وحرقها و ى أيضتتجل  و  .الرعبالدماء و تبعث على 

   والشعب  ةالصراع بين السلطة المستبد  : كالصراع بين الخليفة والوزير و  الصراع التراجيدي
 د . المضطهَ 

   من التغريب في المسرحية . حضور الوظيفة التأثيرية يحد 
   ع تشريك الجمهور ( ة تجربة مسرح التسييس ) تصن  وس "بمحدودي  إقرار" ون 
   وس مسرح نخبوي  مسرح ون  .... 

...... 

 ن ( 02إلى   0) مجال األعداد من  التأليف : قسم

رغم حرص ونوس على تنويع تقنيات التغريب في المسرحية تحفيزا على تعميق الوعي بالواقع و العمل 
 بقيت مشدودة في بعض وجوهها إلى المسرح األرسطي .على تغييره ، فقد 

 ن ( 02إلى   0) مجال األعداد من  الخاتمة : ثالثا:

 الحديثة في بناء تضافرت الروافد األصيلة والوافدة والقديمة و : من قبيل ن ( 1)  جمال اإل
 ذلك لخلق مسرح مغاير ." مغامرة رأس المملوك جابر " و ة مسرحي  

..... 
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 في نطاق مشروع  : مشروع "ونوس" هو بناء شكل مسرحي  من قبيل ن (: 0.5)  الموقف
 . حضاري  

 را ؟ اتي  مدرسة و ة أن تصبح : هل استطاعت خيارات " ونوس " الفني  من قبيل ن (:  0.5) األفق 

 

 
                                 

 ن (: 05 إلى 0 من األعداد ) مجالمجال اللغة: 

 5 4.5 4 للغرض بدقـّةلغة سليمة مؤّدية 

 4 3.5 3 لغة متعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغرض

 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر

 0 لغة متعثـّرة جّدا وال تؤّدي الغرض

 

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 
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 ) مقال ( الثاني الموضوع

ر اإلنسان ومغامرته في " تناول المسعدي في " حد ث أبو هريرة قال :الموضوع .." مسيرة تحر 
 أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود، وانصرف عن تناول رهانات المجتمع في عصره.

 ما رأيك؟

 

 وخاتمة، وجوهر مقد مة متماسك البناء يتكو ن من مقاال يكتب أن المترش ح من ُينتظر 

 الموضوع هذا يقتضيها األفكار ال تي أبرز يتضم نو 

 الموضوع على االشتغال

III. وتفكيكه الموضوع فهم على القدرة: 

فهم المعطى أو الوقوع في  سوء المترش ح بيجن   متأن يا فهما الموضوع هملف  المرحلة هذه تمه د -

،  :ـب وتتم   .والمطلوب المعطى في جوهري ة جوانب عن والغفلة الفهم الجزئي 

رة بالتركيز  الموضوع نص   قراءة - النحوي ة المساعدة على تبي ن  بنيته على قراءة متأن ية ومتكر 

ل إلى: الكبرى محاوره الدال ة على المفاتيح المنهج الممكن ات باعه وعلى كلماته  للتوص 

ي وع.." تبئ ر مقصدها في " حد ث أبو هريرة قالقراءة لرواية المسعدي   :الموضوع مجال  -

اهل في أبعاد كيانه وانعكاس ذلك على موقفه المتجاإلنسان بذاته وبمنزلته في الوجود ومغامرته 

   لرهانات المجتمع في عصره

 ." في عصرهوانصرف...إلى "   .." تناول: من " المعطى ضبط  -

  :ومفردات   الجزئي ة تراكيبَ  وحداته تفكيكه إلى -

ي  قائمتين على نحو من التقابل الدالل من جملتين فعلي تينيتكو ن نص  المعطى  *            

 :رغم التوافق التركيبي  ) الجملتان مثبتتان (
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  ر اإلنسان ومغامرته في جملة أولى: " تناول المسعدي في " حد ث أبو هريرة قال.." مسيرة تحر 

 ئيسي ة هي:ر ر اوتتضم ن ثالثة أفكوهي جملة مثبتة أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود ". 

ر اإلنسان -أ              مسيرة تحر 

 مغامرته في أبعاد كيانه -ب           

 مغامرته في أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود -ت          

  انصرف عن تناول رهانات المجتمع في عصره ". ومدارها على فكرة رئيسي ة  :ثانيةجملة "

د الرواية وكاتبها الوظائف واحدة  هي غياب البعد االجتماعي  في الرواية أي عدم تقص 

 التسجيلي ة والنقدي ة اإلصالحي ة 

.." باإلنسان الفرد " حد ث أبو هريرة قالبانشغال المسعدي في * يعل ق هذا الحكم      

 وانشغاله عن المجتمع ورهاناته

 :تراكيب ومفرداتالجزئي ة  وحداته إلى المطلوب تفكيك  -

 ورد محموال في سؤال: " ما رأيك؟ "*    

 إشكالي  يستوجب تحليال وتقويما سؤال -            
 عناصر الجوهر:  -            

 تحليل -1                 

 تقويم   -2                 

 تأليف   -3                 

 * إبداء الرأي: تقويم يكون باإلضافة أو بالتنسيب أو بدحض المعطى جزئي ا أو كلي ا        
 مع التعليل
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I. :بناء المقال 

 (توز ع بالتساوي على عناصرها الثالثة  :ن 03 إلى 0 من األعداد ) مجال: ةالمقّدمأّوال = 

 . شكالي  إلا لطرحوا الموضوع اجدر ا  و  الت مهيد :هي أقسام ثالثة من وتتكو ن

لةيقة وث تكون بفكرة زجينُ   د:الّتمهي  .1  على الحرصله مع  عام ا مدخال وتُت َخذ بالموضوع الص 

 ، ويمكن أن يكون ذلك بـ:المطروح المقال وموضوع الت مهيد هذا محتوى بين المالءمة

 في أدب المسعدي اإلشارة إلى مركزي ة اإلنسان -
 .." " حد ث أبو هريرة قالاإلشارة إلى اهتمام النق اد بموقف المسعدي من اإلنسان في  -
ة.."  بصفة خ" حد ث أبو هريرة قالتصارع الرؤى الفلسفي ة في كتابات المسعدي عموما و -  اص 
م ا لفظهب إم ا ويكون  ى:نّص المعط تنزيل .2 أي بالتصر ف في صياغته مع المحافظة  بمعناه وا 

 على المعنى

 : تحديد مراكز االهتمام الرئيسي ة وهي:عرض مراكز االهتمام .3
ر اإلنسان ومغامرته في أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في  - وجوه انصراف المسعدي إلى قضايا تحر 

 الوجود
 وجوه انصراف المسعدي عن تناول رهانات المجتمع في عصره -
 إبداء الرأي -

 
 (ن  10 إلى 0 من األعداد ) مجالثانيا = الجوهر: 

 :(ن = نقطتان لكل  عنصر  04 إلى 0 من األعداد ) مجالالتحليل: قسم 

ر اإلنسان ومغامرته في أبعاد كيانه  العنصر األّول: وجوه انصراف المسعدي إلى قضايا تحر 
 . ووعيه بمنزلته في الوجود

ه "حدث أبو هريرة قال.." بقوله: "هذا كتاب كتبته منذ أحقاب،  - كنت  حينقد م المسعدي نص 
أروم أن أفتح لي مسلكًا إلى كياني اإلنساني، وأقضي حجًا إلى موطني المفقود: وفاء حنين 
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شهاد على أن تاج الكيان مركب  إلى الذات الجوهر الفرد، وتوليد للعشرة من معدن الوحشة. وا 
 من العشق والفناء".

ويحاول أن يعيشها من الضروري على اإلنسان أن يعطي معنى لحياته يرى المسعدي أن ه   -
 وهذا العنصر يتفر ع إلى ثالثة محاور رئيسي ة هي: بعنفوان وبصدق

 

                                           سعي اإلنسان إلى التحّرر من جملة من القيود: -أ
مل لواء الت جربة الوجودي ة بكل  أطوارها اح لت جارب التي خاضها البطلا عبر جملة منتم   

  .عقلي ا، اجتماعي ا، روحيا، تول ى الكشف عن أبعاد الذ ات اإلنساني ة حس ياف ومحط اتها
ر من   :قيود في مسيرته سعى البطل إلى التحر 
إذ هجر الزوجة واألهل واستجاب لدعوة الصديق أن يصرفه عن عام ة يومه. وهجر المجتمع:  -

دد الجماعة وكفر بها في تجربة الع. كما رفض ريحانة بعد أن استحالت بيتا وقد كره البيوت
 بعد الذي الحظه فيها من استسالم وتواكل وعدائي ة ..

المكان: حين طل ق مك ة وأوغل في الصحراء. فقد كان أبو هريرة كالماء يجري لم يعثر له على  -
 وقفة قط  هي رحلة في المكان تطلب محال  في اإلمكان.

ذة ول   ته، والخمر وسكرتهاالطعام ولذ  ك ُمتع الدنيا عينيه علىأبو فتح الجسد والحس  واللذ ة:  -
 سبيال إلى درك ت ى يت خذها. وكان البطل يقيم لها طقوسا حالجنس ونشوة الحب والمرض

ف رمز أبو هريرة الصو  ىرتدا وفي تجربة نقيضة هي تجربة الدين، .المعنى الكامن في الجسد
هريرة  ولجسد باعتباره قفصا لها، فسعى أبتحطيم االنفس أَمال في السمو بالروح و  الشدة على

فره حتى بظ هشق  يمز ق جسده تمزيقا و ليالطرق وأقساها  اختار أشد  فإلى تعذيب جسده تعذيبا 
من جسده  صال يشرب" عل ه بذلك يتخل  صار "كجلد السليخة"  وكان" يصوم اليومين والثالثة و 

يل بأال سبيل إلى تعليمي  ما ُينسي  أال س المعقول "ادم  اللذات أو يتجاوز المألوف و فيقهر ه
 .توارث األرواح أو غن ني وأريحيني" سر  إلى المعقول علميني الحمل والوالدة و 

 

 مغامرة اإلنسان في أبعاد كيانه: –ب 

قذفت به التجربة في رحلة طويلة ومغامرة " بعث أول " و  ـبدأت رحلة أبي هريرة ذات فجر ب 
ها  معنى، ه  يعطيأبو هريرة  الوجوه من طرق عديدة ليختبر  حيات  تتلوها مغامرة اقتحم  فيها
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يمكن  وال نكهة حياته السابقة كان ال معنى له و  انتاب أبا هريرة وعي بأن  ما مر  منبعد أن 
 هي: أربعحصر مسيرة أبي هريرة في تجارب 

-  : البطل.  الجسدي  فيتم  فيها إشباع البعد و مع ريحانة. هي تجربة داخلي ة عاشها تجربة الحس 
منفذا الكتناه الذات الفرد ومدخال لنحت الكيان غير أن ها باءت بالفشل وارتد  ات خذها أبو هريرة 

بدايات في ه طور الكان للبطل فضل سبر هذا الجانب والت عبير عن كونأبو هريرة عنها حسيرا. 
اللذ ة  ونهله من معينات ،حواس هوانفتاحه على العالم عبر  ،لحظة وعيه بذاته ،مسيرة اإلنسان

 .من أبعاد كيانه نْحتا لبعد هام   .فيه
  

: هي تجربة االمتداد األفقي  الخارجي  خاضها أبو هريرة مع العدد رغم إيمانه تجربة الجماعة -
المسبق بزيف الجماعة وتناحرها وتعاديها... غير أن  مقتضيات الخوض في الذات في كل  

ارها انصهبال تكتمل إال  -فردا -كشف البطل أن  ذات اإلنسانحامها. أبعادها أملى عليه اقت
  باآلخر عْونا على الفعل وشريكا في اإلنجاز

ي الفعل "وجدُت ف، رغم امتالئه بالعمل إذ يقول: وانتهت هذه التجربة. وتحقيق أسباب العمران
بالكفر بالجماعة التي نعتها بأبشع النعوت بعد أن مارسها فهم أعجاز  ،كمثل سكرة الخمر"

نفوسهم في ضراوة  وأن   وهاد، وأضعف من عباد وأحقر من بعوض أوضع منهم و  نخل خاوية
 ألن ه أنس ورحمة.وحشة رغم أن  اإلنسان سم ي إنسا ، وهم مصدر الالذئاب

 
 

. تجربة الدين - . دخل الدير لالمتالء الروحي  عب ر البطل من : هي تجربة االمتداد العمودي 
يتسامى به عن كونه مجر د حس  وغريزة  خالل هذه الت جربة عن حاجة اإلنسان إلى ُبْعد  روحي  

وح طلًبا  بالل ه  حادلالتوجسد داؤه الش هوة لذلك أْغَرَب البطل في إماتة الجسد والحس  إلعالء الر 
 والفناء فيه. 

 

ُتعدُّ هذه التجربة تعبيرا من البطل عن رغبة اإلنسان في تجاوز حدود الحس  : تجربة الحكمة -
وح واآلخر والخالص من الن سبي ة لمعانقة الُمطلق والخوض في مسائل فكري ة وفلسفي ة  ،والر 

 .ة أشرفت بالبطل على ُتخوم الجنونُمجر د
 

 ه في الوجود:منزلتَ وعي اإلنسان   -ت 
 إذ لفكري ة لرؤى المسعدي ا انعكاسالم تكن الد اللة في مغامرة أبي هريرة ومسيرة نحته لكيانه إال   -

ة اإلنسان وخالصة مغامرته وتجربة  تأصيال لكيان" يقول في كتابه" األدب مرآة لجماع قص 
 "الكيان وزبدة ما يستنبطه من أعمق أعماقه )...(من أجوبة حيرته وتساؤالته
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 اإلنسان مدعو  إلى ضرورة اضطالعه بمسؤولي ة وجوده  -
 اإلنسان متمّرد ال على هللا وإّنما على قصوره و عجزه .  -
ضرورة الوعي بحقيقة اإلنسان في الكون باعتباره كائنا مفّكرا استخلفه هللا في األرض ليعّمرها  -

 ويحسن توظيفها .

اإلنسان لم يخلق كامال، جاهزا،  بل هو دائم السعي إلى تكوين ذاته بإخراجها من الفطرة إلى   -

  الفعل .
فشل أبي هريرة البطل يعزى إلى تصو ر الكاتب لطبيعة اإلنسان ) كائن محدود أمام القوى   -

 وللحياة باعتبارها كونا واستحالةالخارقة  وشرفه في المحاولة ( 
 
 
 
 
 

  المسعدي عن تناول رهانات المجتمع في عصره: انصراف من وجوه الثاني:العنصر 
 

ه المسعدي بالفكر الغربي  المؤمنة باإلنسان المتأل  النظر إلى اإلنسان فردا. وفي هذا يبدو تأث ر  
لى خو كما تعكسه فلسفة نيتشه فهو قادر بذاته ووعيه ض . فالفرد مدعو  إلى تطوير وعيه وا 

 حت ى يحق ق كيانهبمعزل عن الجماعة " القطيع " مغامرة وجوده فردا 
 " ارتيابه في الجماعة باعتبارها قطيعا دورها السمع والطاعة وال وجود لها إال بوجود القائد 

 دعوني: أيتها األجساد ليس لها روح غير ما سلْبَن من روحي"
بينما كان الجماعة مفعوال بهم قادهم قيادة الرأس لألعضاء دون استشارة أو تشريك  كان الفاعل، 

 في القرار.
الفلسفة المسعدي بالموقف السلبي  من اآلخر والجماعة الرتهانها بالفرد الزعيم المنقذ. وتأثير  

 اسانعكإذ كان ا اله جعله يصوغ موقف أبي هريرة من الجماعة على قاعدة الرفض الغربي ة
كما صو ر المسعدي الجماعة في عدواني تها  عتبر اآلخر جحيما وسجنا،لفلسفة سارتر التي ت

 تصويرا ينهل من قولة هوبز " اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان "
 بل لغاية ذاتية هي ملء الكيان.بغاية غيري ة  لم يدخل أبو هريرة تجربة الجماعة 

 
 :(ن = نقطتان لكل  عنصر  04 إلى 0 من األعداد ) مجال التقييم / إبداء الرأي:قسم 
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 ر  إيمان المسعدي بأن  إعادة بناء المجتمع في عصره تقتضي بناء إنسان جديد متحر 
  يضطلع بمسؤولي ته في الوجود.

 األرض  يضرورة الوعي بحقيقة اإلنسان في الكون باعتباره كائنا مفك را استخلفه اهلل ف
 االنخراط في رهانات مجتمعههي سبيله إلى ليعم رها ويحسن توظيفها 

  اهتمام المسعدي بشواغل مجتمعه السياسي ة يظهر في إشارته إلى أهمي ة الزعامات السياسي ة
 واقعها في توعية الجماهير وتحفيزها على تغيير

  ينز ل المسعدي مفهوم االلتزام في التفكير في قضايا اإلنسان ومنزلته في الوجود فيكون
  لاللتزام والمجر د تحت هذا المفهوم العام   امنضوي تمعاالهتمام برهانات المج

  المواءمة بين الرافد األثيل والوافد المعاصر قصد إقامة جدل بينهما لكسب رهانات إعادة
 بناء المجتمع

 :( ن 02 إلى 0 من األعداد ) مجال :التأليف قسم     

  ره ومغامرة بحثه في أبعاد كيانه ووعيه مث ل اإلنسان في بعده الكوني  الفلسفي  المتعل ق بتحر 
 "حدث أبو هريرة قال.."بمنزلته في الوجود شاغل رئيسي  للمسعدي في رواية 

  ن ما تناولها تناوال مجر دا يحف ز الفرد والمجتمع على لم يهمل المسعدي شواغل مجتمعه وا 
ر   واالضطالع بمشروع بناء الوجودالتفكير في والتحر 

 

 :( ن 02 إلى 0 من األعداد ) مجالالخاتمة: ثالثا: 

 
 رؤية المسعدي لإلنسان في أدبه تقوم على الكوني  الذي يختزن الخصوصي  : ن ( 1اإلجمال: )  -
اعد ال تس "حدث أبو هريرة قال.."والخصوصي  في قراءة رواية المقابلة بين ن (:  0.5)  الموقف: -

 على تبي ن مفهوم االلتزام في األدب عند المسعدي
ى منعقد علهل أن  ارتقاء أثر المسعدي إلى مرتبة النصوص األدبي ة الممي زة ن (:  0.5األفق: )  -

؟  الداللة دون الفن 
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 :(ن  05 إلى 0 من األعداد ) مجال: اللغةمجال 

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدقـّة

 4 3.5 3 رضمتعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغلغة 

 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر

 0 ال تؤّدي الغرضلغة متعثـّرة جّدا و

 

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 
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) تحليل نّص أدبّي (الموضوع الثالث  

 النص : 

قرؤوا كتب [قد 1] ونق  زمن من األزمان في ما مضى من القرون الذاهبة إال وفيه علماء مح   إنه لم يخلُ 
 [5]وقفوا على حدود العلوم[ 4]. فمَخضوا الحكمة [3]مارسوا الموافقين لهمو  [2]من تقدمهم ودارسوا أهلها
باطَن بالظاهر البي ن الغامَض ال[ 7]، واستنبطوا والفروعَ  وعرفوا الشرائعَ  [6]فحفظوا األمهات واألصول

، [10]بالمكشوف المعروف، وعرفوا بالفهم الثاقب والعلم الناصع [9]على الخفي  المشك ل [8]واستظهروا
بالذكاء والفطنة، فوضعوا الكتب في ضروب العلوم وفنون اآلداب ألهل زمانهم  [11]وقضت لهم الم حنةُ 

[ 12]انهم في تلك العلوم والكتب ، منتحلة اد معارضون من أهل زمواألخالف  من بعدهم... ولهم حس  
 وا بأسماء العلم على المجاز من غير حقيقة،هم بسمات الباطل وتسم  موا أنفسَ مثل دعاويهم، قد وسَ  نيد عو 

يهم دن بما ال محصول له، يحتذون أمثلة المحقين في ز ي هم وهَ يمتزخرفين متشبع [13]ولبسوا لباس الزور
شاراتهم فاستمالوا بهذه الحيلة قلوب ضعفاء   العامة ويقتفون آثارهم في ألفاظ هم وألحاظهم وحركاتهم وا 

د ة يستظهرون بهم عند العامة...فهَمروا وهَدروا وُجهالء الملوك، واتخذهم المعادون للعلماء المحقين عُ 
با لها حل العلم بغباوتهم وكشفوا أغطية الجهل عن أنفسهم طمعا في الرياسة و [على أه15]وتور دوا [14]

 وقد قيل:

 حب  الرياسة داء ال دواء له    وقل ما تجد الراضين بالق َسم                                

ولم يخل زمن من  األزمنة من هذه الطبقة وال يخلو. وهالُك من هلَك من األمم في ما سلف بحب 
 وكذلك من يهلُك إلى انقضاء الدهر فبُحب  الرياسة.  الرياسة،

                           الجاحظ كتاب فصل ما بين العداوة والحسد                                                                 
                                                                                                                                       1964القاهرة: مكتبة الخانجي  –رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون 

  340- 338، صص 1ج

 الشرح: 

   . ثون وحريصون على معرفة الحقائقون: متشب  محق   .1
                                                             صين فيها.دارسوا أهلها: درسوا تلك الكتب مع المتخص   .2
                                            مثالهم من العلماء وتعرفوا على آرائهم.أمارسوا الموافقين لهم: خالطوا  .3
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ومجالها النظر في العلوم الشرعية  الحكمة: تدل  هذه الكلمة في عصر الجاحظ على رجاحة العقل .4
       والفلسفة

                                                                             حدود العلوم: ما بلغته العلوم من معارف. .5
                                                               األصول: األسس التي تبنى عليها المعرفة في كل علم. .6
                                                                              استنبطوا: استخرجوا بالعقل ما كان خفيا. .7
 استظهروا: استعانوا . .8

 المشكل: الملتبس في الفهم.- 9
 العلم الناصع: العلم الخالص.-10
 المحنة: النظر في األشياء.-11
 منتحلة:ينسبون ألنفسهم ما ليس لهم.-12
 الزور: الكذب -13
  وهدروا: أكثروا الكالم وأحدثوا جلبة.همروا -14
                                                                                                  توردوا: سبقوا غيرهم في الحصول على المنافع.-15
 القسم: مفردها قسمة وهي النصيب من الخير. -16
 

 مستعينا بما يلي:ل النص تحليال مسترسال حلّ 

تعرض الجاحظ إلى مصادر المعرفة عند " العالم الحقيقي" وطريقته في الدرس ووسائله في إنتاج  -
 المعرفة وهدفه من التأليف، بين ذلك؟

 درس الجاحظ في إيجاز شخصية " العال م المدعي"، فما الجوانب المختلفة التي أبرزها؟  -

 أن تستغله ألغراضها؟ وما خطر ذلك على المجتمع؟  ما هي حسب النص األطراف التي يمكن -

 كيف خدمت المقارنة بين أنموذجي العالم الحقيقي والعالم المدعي النزعة العقلية في النص؟ -

نما نب ه إلى ما يمكن أن يهددها. كيف ذلك؟ -   لم يكتف الجاحظ ببيان أسس النزعة العقلية فحسب وا 
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 : الكاتب

هـ[.من أشهر أعالم الفكر واألدب والثقافة. ساهم في كتاباته 255هـ/160أبو عثمان الجاحظ ] 
الحيوان والبيان والتبيين والرسائل، وهي أشهر أعماله، في تأصيل النزعة العقلية من خالل مرجعية 

على منافسيه الفكريين من الدهريين أو أهل الكتاب أو من خالفه  الفكر االعتزالي فخاصم وجادل ورد  
 صنوف المعارف .كما اشتغل أيضا بقضايا العلم و  .ب أخرى من مذاه

 توجيهات وتوضيحات:

 : هو المجال الذي يختبر فيه المترش ح وهي من أهداف ةالبرامج الرسمي  ما تنص  عليه  -1
 زة لكتابة الجاحظ.ة الممي  ن الخصائص الفني  تبي   -
 استجالء مظاهر المنزع العقلي عند الجاحظ. -
 القضايا التي يثيرها.إبداء الرأي في  -

 ة بالحجاج والنظر في:االهتمام في الخصائص الفني   *** يتم  

 * بنية النص الحجاجي.

 * تنظيمه.

 * سيرورته ] الحجج وأنواعها، األمثلة ومصادرها[.

اللغة  في مجالي يات الفكر االعتزالي  *** يتم االهتمام في كتابات الجاحظ بالمنهج العلمي وتجل  
 واألدب.

المنهج العلمي: الموضوعية، الشك، التجربة ومقوماتها كالمالحظة واالستقراء والموازنة في  -أ
 والترتيب والتعديل والتجريح واالستنباط..

في تجليات الفكر االعتزالي: بكيفية االستدالل على بعض المسائل الفكرية والكالمية بالحجج  -ب
 العقلية] النقد، الشك، الجدل،االستقراء[.
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 :يحرص على النّص  معتعامل المترشح في  -2
 .ن جنس النص  تبي  يأن  -
 ناته.وخصائص مكو   ه الفني  ئأن يقف عند بنا -
 نة له. ات الكبرى والوحدات الدنيا المكو  دز بين الوحأن يمي   -
 أن يتوسع في أفكار النص انطالقا من المباني ونظام تواترها وعالقاتها في ما بينها. -

 المترشح على التفكيك والتحليل والتأليف والتقويم.يراعى في كل ذلك قدرة 

 بناء المقال

  : هي أقسام ثالثة من تتكو نهي و  (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال مة:المقدّ  :أّوال

 من قبيل : .عالقة منطقية بالنص   وذا اوظيفي   التمهيدح أن يجعل على المترش   :الت مهيد  -

كتاباته. ومن أهم كتبه "الرسائل" التي عرض فيها ثقافته الموسوعية تنوعت اهتمامات الجاحظ في * 
الغزيرة، وطرح  فيها أيضا مواقفه الفكرية طرحا عقليا  يخرج عن الكتابات األخرى التي تعتمد النقل 

والسماع والرواية واإلخبار دون إعمال العقل أو تمحيص لآلراء تمحيصا موضوعيا . أداته في ذلك الشك 
 المعرفة اليقينية.وغايته 

-  :  / كاتبه] تأطير النص/ نوعه ق من شروط التقديم المادي  ح أن يتحق  ينبغي على المترش  التقديم المادي 
الم ) من قبيل: مفاضلة الجاحظ بين الع / مصدره / موضوعهيجب أن يكون التعريف بالكاتب وظيفي ا ( )

  [.والمتعالم (

أن ال يجعل األسئلة المرافقة للنص عناصر يبني عليها التحليل.  على المترشح: ضبط مراكز االهتمام -
 مع النص. هات تنير طريقه في التعامل المنهجي  فاألسئلة موج  

 فما هي مالمح التمييز بين العالم الحقيقي والعالم المدعي؟ -

 ة والساسة ؟ى آثار العالم المتعالم في العام  أين تتجل   -

 جية اللغوية والمنطقية في تأكيد النزعة العقلية في هذا النص ؟كيف ساهمت األساليب الحجا -
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 (ن  10 إلى 0 من األعداد ) مجالالجوهر:  -ثانيا

 (ن  01 إلى 0 من األعداد ) مجالالتفكيك:  قسم  

 مرحلة ضرورية تمهيدا للتحليل. وه  
 .يشترط تبرير التقسيم  
  الوحدات التالية:باعتماد معيار مضموني يمكن لنا أن نقسم النص إلى 

 .يقيقحالعالم ال مالمح: " من بعدهم" من بداية النص إلى  -/ 1

 .عيبقية النص مالمح العالم المد   -/2

  :معيار آخر شرط وجاهته.أن يقس م النص  وفق ح يمكن للمترشمالحظة 

 (ن  06 إلى 0 من األعداد ) مجال تحليل:ال قسم 

 (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال :[الحقيقيالمقطع األول ] مالمح العالم  -1

 ينطلق المترشح من استثمار األدوات اللغوية مدخال إلى التحليل :*

قراءة القرائن اللغوية الدالة على خطية زمنية وهي نوع من تصفح المعارف عبر أجيال سابقة من ذلك  -
قراءة لمحصول معرفي يثبت سعة اطالع الجاحظ  ي] زمن من األزمان/ القرون الذاهبة/ مضى[ وه

ويؤكد معارفه الموسوعية قبل أن يكتب في موضوع من المواضيع التي يثير فيها مواقفه العقلية 
 الصارمة.

وظف الكاتب أيضا الداللة الزمنية في مستوى نسق األفعال فهي تتمحض للماضي تأكيدا لعمق  -
 .عرفوا/ استنبطوا/ استظهروا[/ حفظوا وقفوا/ مخضوا/ رسوا//د ثقافته] قرؤوا

إن هذه األفعال تحمل داللة فكرية وعلمية انطالقا من جذرها اللغوي المميز] قرأ / مخض/ وقف/  -
 من السياق المعرفي إلى النسق المعرفي.ل تحو  /  عرف/ حفظ/ استنبط/ استظهر[.

تالي يريد لقي والتيقظ للفهم وباليفرض على السامع االستعداد للت والداللي   فهذا التكثيف المعجمي    -
بالغا تعليال وتعليما.الجاحظ التحقق من المتلق    م واألديب البليغ./ األديب المتكل  ي بالغا وا 
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 .في ما يقوله التأثير لكسب ثقة السامعهي الغاية ف -
            ي مؤثر.إيقاع ذو نفس عنصروهو وظف ظاهرة االزدواج ف ،ن الجاحظ من المعارف النقليةتمك   -

 ] حفظوا األمهات واألصول/ عرفوا الشرائع والفروع[.
" حا :الذين رفعوا شعارا واضوعلى رأي المعتزلة  .شرح النقل بالعقلأي فهم النقل إال بالعقل / ال يُ  -

حه العقل" من هذه المرجعية نه العقل والقبح ما قب  ورود العقل قبل ورود النقل" و" الحسن ما حس  
 فهو يهدم ويبني في نفس اللحظة الفكرية. لثقافة جديدة . يؤسس الجاحظ.االعتزالية 

الكتب = كتب درس=  –تتوزع في هذا السياق مفردات جامعة ومحددة لمجال النص ] قرؤوا=القراءة  -
 علم= علوم[.  -حكم= حكمة -دراسة

 الظاهر...[ -ومعجم الفلسفة ] الباطن -شرائع -فروع  -فضال عن معجم الفقه والكالم : أصول -
القائم على االستقراء واالستنباط وهذا يبدو من خالل المقابلة  نالحظ كذلك حضور المعجم العلمي   -

ح فالتقابل من وظائفه كشف المفارقة بين مختلفين وتوضي]استنبطوا الغامض الباطن بالظاهر البين[.
تى ترابط السببي المحكم حالمبهم وهذا يجعل الخطاب عند الجاحظ خطابا عقليا صرفا من مكوناته ال

 يكون تحديد مالمح العالم تحديدا دقيقا.
كما أن صيغة األفعال وأبنيتها تؤكد داللة المشاركة  .فالمفاعلة تعني فعل المشاركة كما قلنا آنفا]  -

 دارس/ مارس[.
من  ،ف والتثبتوالتعر   فواجب إذن حسب الجاحظ االنتقال من األخذ والنقل والجمع إلى النقد والشك   -

 ة.ة والقطعي  ومن المعرفة الظنية إلى المعرفة اليقيني   ،ةعقلي  المعرفة الة إلى نقلي  المعرفة ال
 فنجد مشتقات وردت على وزن ] فاعل[ مثل : .ةة الدال  خلو الخطاب من تنويع في الصيغ الصرفي  يوال  -

 باطن/ ظاهر/ ثاقب/ ناصع.
لى ع له أهدافا وغايات تخدم المجتمع وتفيد الطبقة المثقفة بل تمتد   أن   ومن مالمح العالم المحق   -

 أجيال كاملة انتفاعا بتلك الجهود والمساهمات الفكرية والعلمية...
 رهاخ  عة يسة طي  ر ويقنع. ويجعل اللغة ماد  يؤث   ،ن الجاحظ وهو يكتبإ بعد ذلك : إذن أن نقوليمكن  -

بية واإليقاعية ما يجعل ة والتركيمن األساليب اللغوية والبياني   ينتقيهو ف. للتعبير عن أفكاره تعبيرا دقيقا
قالقارئ أسيرا لهذا المفكر في دفعه إلى التسليم بمقوالته وآرائه تثقيفا وتعليما  بمذهبه  -خفيا  -ناعاوا 

 ..االعتزالي   الفكري  
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 (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال/  المقطع الثاني: مالمح العالم المتعالم 2

 .فهو غير ذلك  "مدعي العلم"أما .كما جاء في المقطع األول سماته عقلية وأخالقية  "ذالعالم الحق" -
 كاالنتحال في مجال –" لة ـنتحِ " مُ إنهم صنف من الناس نفى عنهم الكاتب صفة العلم وقال إنهم 

 فهي تهمة صريحة وسلب قطعي لمقومات المعرفة والعقل. -الشعر قديما 
ي العيوب ص  تقيو  تلك.الصفات اإليجابية  عنهمي ـنفـيباعتماد أسلوب المقارنة  ولذلك سيبدأ الجاحظ  -

 . الأو  النفسية للعالم المدعي 
ب من أسالي اأسلوبمن اإليجاب إلى السلب   في مستوى طريقة المفاضلة هذه -نا سنتحولأي أن   -

 .والفالسفة...مون والمناطقة يعتمده المتكل   المنطق الرياضي  
إذ تتواتر المصادر مثل كلمة الحسد  .إننا نرصد في مستوى الكالم مفردات تؤكد ما ذهبنا إليه ثم   -

 بها هذا الصنف من أدعياء العلم والمعرفة . األنها نعوت يتزي   ،واالنتحال والزور والجهل
على سبيل التبشيع  نسق األفعال المرذولةيتحول بنا الجاحظ إلى  نسق األوصاف المرذولةومن  -

والتعيير قوال وفعال مستخدما أسلوب التمثيل والتصوير والمحاكاة ] لبسوا الزور/ متزخرفين/ يحنذون/ 
 هدروا/ يدعون/ همروا/ كشفوا أغطية ..[ 

ف من حضور ضمير الجمع الغائب  ] هم[ مثل قوله : والمالحظ أيضا بعد ذلك أن الجاحظ يكث   -
 هذه الصفات تخدم المقابلة التي تأخذها قسرا إلى المفاضلة .فكل  [-غباوتهم -دعاويهم]

 .من الذكاء بحيث يستدرج السامع أو القارئ شيئا فشيئا إلى دائرة اإلقناع  ،كما أن الجاحظ المعتزلي -
 . من المدح إلى الـذم  فمن اإلطناب ينقله إلى التفصيل كما نقله 

ة ينشأ أصال من طمع هذه الفئة هالك األم   أن   الالعقلي  ومن أخطر اآلثار التي تنتج عن هذا الفعل  -
عية للمعرفة في نيل رئاسة أو التودد إلى أهلها مما يضر بالعباد والبالد. وهذه المنتحلة للعلم والمد  

الفئة ال تكاد تخلو منها فترة من فترات تاريخ األمم . فوجب إذن التشهير بهذه الطبقة وتبشيع مواقفها 
ا وأثرها وتأثيرها في الفضاء الثقافي الذي عاش في الجاحظ بل في أي زمن وفي أي وتهميش دوره
 أمة من األمم.

  .دعما أو دحضا وبين مفاصلها األساسيةتحقيق العالم لقد حقق الجاحظ إذن في هذه المفاضلة  -
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إذا ف والعالم المتعالم يقفان على طرفي نقيض منهجا وفكرا ورؤية للواقع وللمصلحة. فالعالم الحقيقي   -
ل مبدعا محققا لشرط المعرفة النافعة ينشد اإلفادة ، فإن الثاني يدور في فلك مصلحته الذاتية كان األو  

قلق ي وهذا الصنف في الحقيقة أصبح .و في مصلحة قوامها الطمع في الرئاسة مهما كانتقة أالضي  
 ال معرفة له وال أخالق ... مثل الجاحظ ألنه خصم حقيقي   المفكر الحر  

ن مينخرها نخرا  بل ،من هؤالء خطرا مهلكا يضرب وجود األمة المنحدر وهكذا يمكن أن يكون الخطر -
 ه مشروع هدم ال مشروع بناء. ألن  الداخل 

بوهم ين قر  ام الذالرياسة وعلى الحك  ة في ذلك ليست على المتعالمين فقط بل على أصحاب والمسؤولي   -
لوهم فكل يتملق إلى ا  وانتهت المهلكة بهالك األمة. فوجب الوقوف، فهلك هذا بسبب ذاك  .خرآلوبج 
 أمام هذه "الفئة الباغية"

 ألنها عدو العلم والمعرفة ومصلحة جميع الناس.

 (ن  02 إلى 0 من األعداد ) مجالالتقـيـيـم :  قسم 

الوضوح في الموقف والصرامة في محاربة أعداء العلم ]الفئة المنتحلة[ فإن الجاحظ ال يبدو رغم هذا  -
موضوعيا من جهة تغييب المعايير الصحيحة لمالمح العالم وتصنيف العلماء وهو األمر نفسه في 

 مجال تصنيف طبقات الشعراء وما شاب ذلك من تفاوت في الحكم على شعريتهم وفحولتهم.
وأن  ،حيدالبديل الفكري الو  فرقة المعتزلة باعتبار الجاحظ يكاد يدعو صراحة إلى مذهبه االعتزالي   إن   -

 من خالفهم فهو في عداد الخصوم واألدعياء. وكل   ال عالم حقيقي إال من كان من أتباعهم.
أثيرا تجعلت للجاحظ سلطة مهيمنة بالخطاب  ،البيان القدرة على تملك فن الجدال والسجال مع فن   إن   -

 أكثر منه إقناعا بالحجة والبرهان.

 (ن  01 إلى 0 من األعداد ) مجال التأليف:قسم 

الثقافة  لذلك فهو صوت ،ر قلمه لمحاربة المتعالمينالجاحظ مفكر يدافع عن المعرفة الحقيقية ويسخ   -
 الغالبة والعالمة .

 ولقيمة العالم في كل عصر.ينتصر الكاتب للحقيقة العلمية  -
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معرفة للنهوض بواقع ال والتأسيسي   ه التأصيلي  دورَ  - الرسالة –ن الجاحظ من خالل هذا النص يبي   -
 والعلم أي بدور القراءة والكتابة في الحكم على وعي الشعوب والمجتمعات.

 .لة والبرهان والدليزه إلى ذلك تحفيزا بالحج  ـ  أمام القارئ ويحف فهو يفتح باب االجتهاد والجد   -

   (ن  02 إلى 0 من األعداد ) مجال: الخــاتـمــةثالثا: 

يالئها األهمية الالزمة في التحليل. ***   يحرص المترشح على عدم إهمال الخاتمة وا 

 كما ينتبه إلى أقسامها الثالثة: اإلجمال والموقف واألفق.*** 

 الجاحظ دقيقا في استدراج القارئ من موقف إلى في مستوى بناء النص كان  :(ن  01 ) اإلجمال
وقف خاذ ملت المفاضلة درسا له في ات  عي. فشك  والعالم المد   آخر للحكم على العالم الحقيقي  

 ين.داحض لسلوك الفئة المنتحلة وموقف داعم لفئة العلماء الحقيقي  
 العلماء ولكنه ال يخفي النص في ظاهره دعوة إلى تثمين العلم وصنف من  :ن ( 0.5)  الموقف

 بعدا مذهبيا صريح المعالم.
 ش فيه الجاحظ امجال جامع لقضايا عصر كامل عوهو هذا النص  عد  أال يُ  :ن ( 0.5)  قـاألف

النقل والعقل، والسياسة واألخالق، والعلم واألدب، والمعرفة والجهل فتحا لباب تتعالق فيه مجاالت 
 .؟
 

 :(ن  05 إلى 0 من األعداد ) مجال: اللغةمجال 

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدقـّة

 4 3.5 3 رضلغة متعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغ

 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر

 0 ال تؤّدي الغرضلغة متعثـّرة جّدا و

   

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 
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