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  مقال : املوضوع األول

  

                                      االشتغال على املوضوع
 :القدرة على فهم املوضوع وتفكيكه -1

متهد هذه املرحلة إىل فهم املوضوع فهما متريثا جينب املترشح سوء الفهم، والغفلة عن جوانب جوهرية يف املعطى 

  :  بـوتتم. واملطلوب

  قراءة نص املوضوع عدة مرات -

 ضبط املعطى -

 تفكيك املعطى إىل وحدات جزئية -

 تفكيك املطلوب إىل وحدات جزئية -

   البحث عن فضل املعري يف ذلك القسم–قسم الرحلة من رسالة الغفران أليب العالء املعري : جمال املوضوع •

 :تفكيك املعطى 1-1 •

- د استدعاء نفي أن يكون فضل أيب العالء املعري يف رحلة الغفران كامنا يف جمر

  .املوروث الثّقايفّ بروافده املتعددة

إثبات أنّ فضل أيب العالء يكمن يف تطويع هذا املوروث إلنشاء نص قصصي ممتع  -

 .جريء

 :تفكيك املطلوب 1-2 •

 :حتليل الرأي باستجالء -

   مظاهر استدعاء املوروث-              

  اهر التطويع إلنشاء نص قصصي جريء مظ-              

 .اعتماد شواهد نصية مناسبة -

 :القدرة على التحليل -2

وهذا . .هذا املوضوع موضوع حتليلي يدعى فيه املتعلّم إىل دعم القولة دون دحضها أو الرد عليها

كيب نص لذلك فاالنتباه إىل تر. ما جيعل التحليل قدرة من أهم القدرات اليت يقوم فيها املتعلّم

  .املعطى شرط الزم للنجاح يف هذه القدرة
  نفي أن يكون فضل أيب العالء املعري يف رحلة الغفران كامنا يف استدعاء املوروث الثّقايفّ بروافده 2-1

  املتعددة

 الديين النص(إىل أهم الروافد اليت استدعى املعري مادا يف قسم الرحلة، ومنها  يف هذا العنصر يتم التعرض -

النص –تصورات العامة من الناس  عن العامل األخروي ومكوناته – املعتقدات املذهبية -] األحاديث-القرآن[

 األخبار واخلرافات واألساطري–] األشعار يف عصور خمتلفة[الشعري (..  



  ..بل يف تطويعه يقع إبراز أنّ فضل الرسالة ال يكمن يف جمرد استدعاء هذا املوروث الثقايفّ -

  .إثبات أنّ فضل أيب العالء يكمن يف تطويع هذا املوروث إلنشاء نص قصصي ممتع جريء   2-2          

              2-2-1 :الرحلة القصصي مظاهر تطويع املوروث يف إنشاء نص: 

  اإلطار2-2-1-1 -

 القرآن فجاء زمنا مطلقا سرمديا خالدا، تنتفي استمد املعري الزمن يف قسم الرحلة من صورته يف: يف مستوى الزمن •

 يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة" منه معايري الزمن الدنيوي"  

، وكانت .."كلّ شجرة منه تأخذ ما بني املشرق واملغرب بظلّ غاطّ"  جاء املكان أيضا مطلقا :يف مستوى املكان •

، ..) سعد من اللّنب- الكوثر- ولدان خملّدون- من الرحيقجعافر(مكوناته مستمدة  حينا من النصوص الدينية 

 - اخليل-الكثبان-األواين(وثالثة من النص الشعري ..) زمرد، ياقوت، صراط(وأخرى من التصورات الشعبية 

 ..)اإلبل

، وأطرافه املطلّة هندسة الفضاء املكاينّ استند فيها املعري إىل تصنيفه اخلاص للشعراء من جهة: يف مستوى اهلندسة •

 جنة - جنة احليوان-جنة البشر(من جهة ثانية، مثلما استند إىل اختالف أجناس سكّان اجلنان ... على اجلحيم 

 من جهة ثالثة...) العفاريت

قصور وبيوت (تضاريس خمتلفة، يعكس املراتب والدرجات االجتماعية (متيز املكان يالتنوع : يف مستوى املميزات •

 ..وباشتماله على مجيع املتع.) .وضيعة

قارئ رحلة الغفران يالحظ بيسر أنّ الشخصيات :  الشخصيات2-2-1-2 -                                   

 آل البيت - احلور العني- الوالدان املخلّدون- إبليس- الزبانية-املالئكة: (مرجعية دينية * :مرجعيتنيمستمدة من 

)فاطمة-علي (.. * (ةة أدبيومرجعي) ونحاة، الرواة، املغنوقد تراوحت مالمح الشخصيات )ابن القارح، الشعراء، الن ،

باستثناء ابن القارح الذي بقي ..) األعشى، زهري، محدونة( يف اهليأة اجلسدية التحولو..)  النسب–االسم  (الثباتبني 

وقد عقد املعري بينها حوارات عديدة، وحقّق من خالهلا ) .. جن، حيوانبشر،( متنوعةوهي شخصيات .. على حاله

  ..مجلة من الوظائف 

يف رسالة الغفران مجلة من األحداث أتاحها العروج من :  األحداث2-2-1-3 -

ل إىل القصار الباقية واالنزياح من الترسبة : " الدار الفانية إىل الدمثل كلمة طي

ومنها حدث النزهة، وقد استمد .."  لسماءكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف ا

 -زاد-ناقة(مشهد الرحلة يف القصائد التقليدية (املعري مادا من املرجعيات املختلفة 

ومنها ...)  رحلة الشعراء يف سبيل التكسب وترددهم على  أبواب امللوك-..)صحراء

ومن أخبار االس ومن االس األدبية واملآدب، وهي مستمدة من أشعار اخلمرة 

، ومنها اليت ولّدا حركة البطل يف )اخلصومات بني األدباء والشعراء(املدونة النقدية 

مما ..)  عفاريت– حيوان - رواة- حناة-شعراء(املكان، ولقاؤه بشخصيات خمتلفة 

لى أسهم يف توليد األحداث وتطويرها، ومنها تلك أتاحتها البنية الزمنية القائمة ع

، ومنها تلك فجرها مشهد ..)قصة الغفران... كنا يف الدار الفانية( االسترجاع  

أهوال احلشر واحلساب يف (احلشر واحلساب، واألحداث فيه مستمدة مرجعيتني دينية 

الشفاعة، ودور آل البيت ( النص القرآين أو انطالقا من تصورات العامة لذلك املشهد 



مشهد التقرب بالشعر للفوز باجلنان مستوحى من أخبار ( دبية وأ..)) يف الغفران

، وقد أسهمت بعض املرجعيات الدينية واألدبية ..)الشعراء يف تقرم من ذوي اجلاه

 ..)..احلطيئة، اخلنساء، األعشى، يشار، إبليس( يف حتديد مصري بعض الشخصيات 

 قسم الرحلة مكّنت الروافد التراثية إىل جانب املادة احلدثية من:  احلوار2-2-1-4 -

أبا العالء من تشكيل احلوار إذ كان يف الغالب يدور حول قضايا هلا صلة باألدب 

 احلوار -احلوار بني ابن القارح وزفر حول مفهوم الشعر ووظيفته: (والنقد والسلوك

اعا خالفيا، وكان احلوار أنو...) بني ابن القارح وإبليس حول بعض األحكام الشرعية 

 ..استفساريا

اجلنان ( كثريا ما استمدت مادة الوصف من النص الديين : الوصف2-2-1-5 -

صورة صخر، احلطيئة، وصف اخلمرة، األباريق، اآلنية، أثر ( والنص األديب ) ومكوناا

ية إىل ، وقد حتولت اازات اليت تضمنتها النصوص الدينية واألدب...)اخلمرة يف شارا

مشاهد قصصية قائمة على التحاور يف قضايا األدب والفكر أو على جمرد التلذّذ 

 ..واالستمتاع

يف رحلة الغفران مظاهر كثرية حتقّق اإلمتاع وترغّب يف قراءة : مظاهر اإلمتاع يف نص الرحلة: 2-2-2

  :النص منها

  )..ماتشتم، وخصو(واملقال ) اجلنة( كثرة املفارقات بني املقام -

  ..باللفظ، باملوقف، باألحوال:  تنوع أشكال السخرية-

  )من اجلاهلية إىل القرن اخلامس للهجرة(  التقاء الشخصيات يف مواقف عجيبة وفق تكسري قانون الزمن -

انظر مثال ما مر ( كثرة األزمات القصصية املولّدة لعنصر التشويق، ومدارها األساسي شخص ابن القارح -

  ..)  بل الدخول إىل اجلنةبه ق

باستعراض القضايا وتصوير املواقف  املعري مل يكتف: مظاهر اجلرأة يف مضامني رحلة الغفران: 2-2-3

، فقد أتاحت له مثال النصوص الشعرية واألخبار " رحلة الغفران"بل أعمل عقله يف كلّ ما أثار ورسم يف 

يك يف الروايات املتعلّقة بأشعار اجلن والعفاريت وشعر طرح مقاييس جديدة يف تصنيف الشعراء، والتشك

واعتبار املديح تزلّفا وكذبا ال عالقة له مبكارم األخالق باملفهوم األخالقي ... آدم ومفهوم شيطان الشعر

ومسحت له القضايا الدينية بطرح مسألة الغفران، ومسألة "... أعذب الشعر أكذبه: "للكذب نقضا ملقولة

االزدحام، حماولة ( يف قالب ساخر، وبنقد تصورات العامة للعامل األخروي  وخاصة يوم احلساب الشفاعة

ونقد ..)... وفرة مظاهر املتع احلسية، موقع اهللا من جنته( وصورة اجلنة ...) التحيل على رضوان وزفر

فعال للمقام املقدس، والوساطات املعري من خالل إثارته للقضايا األخالقية القصف واون، ومفارقة األ

  ...  والتفاوت بني فئات اتمع

ال يدعو إىل نقاش القولة أو تقوميها، لذلك يكتفى فيه بدعم ، هذا املوضوع حتليلي :القدرة على التقومي -3

 ..بةنقاش املوضوع يعترب خطأ منهجيا، ألنه على قدر السؤال تكون اإلجا. الرأي من خالل الشواهد املناسبة



التأليف اجلزئي بني عناصر املوضوع الكربى، :  ذه القدرة نوعني من التأليف ونقصد:القدرة على التأليف -4

والتأليف الكلّي أو اخلتامي بعد االنتهاء من التحليل والنقاش، وهو عبارة عن تصور يقودنا إليه املوضوع مثل 

 ..للموروث الثقايفّ بتنوع روافده نصا قصصيا طريفالقد حقّق املعري يف توظيفه : قولنا يف هذا املوضوع

األديب أقسام كربى ينبغي مراعاا بناء وحمتوى وهي املقدمة واجلوهر واخلامتة،  للمقال :القدرة على البناء -5

وللجوهر عناصر أساسية يقوم عليها من حتليل وتأليف وتقومي جيدر باحملرر أن ال يهملها عند التحرير، مع 

 ..رة مراعاة التوازن بني خمتلف األقسام واألنساق الداخلية لكلّ قسمضرو

ونقصد ا اللغة اليت ينهض عليها التحليل والنقاش، اليت تزين التحرير وترفّع شأنه  :القدرة على التعبري -6

 ..بطوميكن إمجال عناصر هذه القدرة يف سالمة اللغة، ووضوح العبارة وقدرا على اإلبالغ، ومتانة الر

  .. ونعين ا وضح اخلطّ ونظافة الورقة، وحسن التبويب:القدرة على العرض -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


