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مدخل
 س -7ما المقصود بالمنهج النقدي؟ أو عرف المنهج النقدي..
هووو مجموعووة موون األدوار واتجوورا ار التووي يتبعهووا النااوود فووي اوورا ة الوون األدبووي وتحليل و
وتفسيره ولذا تتنوع القرا ار النقدية لن أدبي ما بتنوع القرا ومناهجهم النقدية.
 س -0متى تبلورت المناهج النقدٌة؟
ج :عندما ظهرر االتجاهار الفلسفية والفكرية
 س -8كٌف كان النقد قبل ظهور المناهج؟
ج :كان يقوم على الممارسار التأثريوة التوي تعنوي المالحظوار التوي تقووم علوى االستحسوان أو
االستهجان دون تعليل
 س -0عالم تعتمد تعدد قراءات النص األدبً؟
 -0تنوع المناهج
ج -7 :تنوع القرا
 س -5ما هً(وضح – اذكر) االتجاهات العامة للمناهج النقدٌة؟
***عرف ( ما المقصود بـ)االتجاه الداخلً – االتجاه الخارجً
ج -7 :االتجاه الخارجي  :وهو االتجاه الوذ يتعامول موع الون مون خارجو ويسوتعين بوالعلوم
اتنسانية المتنوعة لقرا ة النصوو األدبيوة وتحليلهوا ومون أمثلتو  - :المونهج التواريخي -
المنهج النفسي
 -0االتجاه الداخلي :وهو يتعامل مع الن األدبي من الداخل ويستعين هذا االتجاه باللؽة
بوصفها المكون األساسي للن األدبي ومن أمثلت  - :المنهج الشكالني  -المنهج البنيو
 -التفكيكية

أوال :المنهج التاريخي
 س-7عرف المنهج التارٌخً
هو منهج نقد يقوم على دراسة األعمال األدبية اسوتنادا إلوى الموؤثرار المتبادلوة بوين األديوب
وبين الزمان والمكان.
 س-0اذكر ثالثة أمور ٌعنى بها المنهج التارٌخً
 -7دراسة تأثر العمل األدبي أو مؤلف بظروؾ العصر.
 -0دراسة المراحل التاريخية لفن من الفنون ومعرفة التطورار الطارئة علي .
 -8التأكد من صحة النصو األدبية ونسبتها إلى اائليها.
 -0العناية بفهم النصو األدبيوة فوي سوياايها  :الزمواني والمكواني وتويويحها لرخورين
دون إصدار األحكام عليها أو المفايلة بينها.
 -5دراسة الظواهر األدبية من حيث تأثرها بما سبقها وأثرها في ما بعدها.
 س -6اذكر اثنٌن من أعالم المنهج التارٌخً أو اذكر أبرز أعالم المنهج التارٌخً.
 -0سانر بيؾ  -0هيبولير تين.
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س -1ما هً مهمة الناقد كما ٌرى سانر بيؾ؟
فهم الن األدبي وتوصيل الفهم إلى المتلقين.
 س -74بم تأثر النقد فً القرن التاسع عشر؟
بالمنجزار العلمية.
س -77تأثر النقد األدبً فً القرن التاسع عشر بالمنجزار العلمية وضح ذلك
أو ( ما تأثٌر المنجزات العلمٌة فً النقد األدبً؟) أو كٌف تأثر النقد األدبً بالمنجزات العلمٌة؟
***بين أثر المنجزات العلمية والثىرة الصناعية على المنهج التاريخي؟

أوجوودر المنجووزار العلميووة خاصووة فووي مجووال األجنوواس الحيوانيووة والنباتيووة مناخووا جديوودا فووت
المجووال أمووام الموونهج التوواريخي لالسووتفادة موون منجزاتهووا عوون طريووا تطبيووا المنوواهج العلميووة
المتبعة في تلك العلوم على األدب والنقد وبرز ذلك عند "سانر بيؾ  ،هيبولر تين.
 س -70إالم استند سانت بٌف فً طرٌقته النقدٌة ؟
اسووتندر طريقت و النقديووة إلووى البحووث عوون المووؤثرار الخارجيووة فووي األديووب ،كبيئت و وعادات و
الشخصية ومذكرات وسيرت الذاتية واعتمدر على االستقصا والتحر
 س -78علل --عرفت طرٌقة سانت بٌف النقدٌة بطرٌقة البولٌس السري
ألنهووا اعتموودر علووى االستقصووا والتحوور وكانتتت طرٌقتتته تستتتند إلتتى البمتتر عتتن الم ت ثرات
الخارجٌة فً األدٌب كالبٌئة والعادات والمذكرات والسٌرة الذاتٌة "
 س -70إالم (ما)هدف سانت بٌف من طرٌقته فً النقد؟
هدؾ إلى الكشؾ عن طبيعة األديب وشخصيت وأثر العوامل الخارجية فوي أدبو  ،وأن يؤسوس
يوابط خاصة للنقد تشب يوابط العلوم األخرى.
 س -75بم عرفت طرٌقة سانت بٌف النقدٌة؟
"التاريخ الطبيعي في فصائل الفكر"
 س -77وضح المقصود بـ"التارٌخ الطبٌعً فً فصائل الفكر"
يرى سانر بيوؾ أن كول كاتوب ينتموي إلوى نووع خوا مون التفكيور ،وأن لرسورة الفكريوة التوي
ينتمي إليها األديب خصائ متشابهة وهذا مطابا لما في علم النبار بانسبة للنباتار ولما في
علم الحيوان بالنسبة للحيوانار.
 سٌ -70قول سانت بٌف" فمعرفة أمد كبار المعاصرٌن تشرح لك وتبعر أمامتك طبقتة
من الموتى" فما المقصود بذلك؟
أن هناك تشابها وايحا بين األديب واألسرة الفكرية التي ينتمي إليها.
ج :تؤثر البيئة في الجنس من الخارج أما الجنس فيؤثر في األفراد من الداخل
 س --76علل --أعلن بٌف أن عمله النقدي لٌس من الفن فً شًء
ج:ألن بيؾ سعى إلى تأسيس يوابط خاصة للعملية النقدية تشب يوابط العلوم األخرى فنقول
بذلك النقد من الفن إلى العلم
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ـــــــــــــــــــــــــ
 س -71ما اسم الكتاب الذي طرح فٌه هيبولير تين أصول نظرٌته؟
"تاريخ األدب اتنجليز "
 س"- 04ال توجد شخصٌة أدبٌة تتكون من ذاتها" ما المقصود بهذه العبارة مسب ر ٌة
هٌبولٌت تٌن؟
ج :يوورى هيبوليوور تووين أن هنوواك مجموعووة موون العواموول والمؤشوورار التووي تصووبػ األديووب
بطابعها.
 س --07عرف بكتاب هٌبولت تٌن "تارٌخ األدب اإلنجلٌزي"  --ما هً أصول نظرٌته
؟ كٌف ٌرى هٌبولت تٌن شخصٌة األدٌب؟
ج :طوورف فووي كتابو "توواريخ األدب اتنجليووز " أصووول نظريتو فووي النقوود إذ يوورى أن شخصووية
األديب تتكون من مجموعة عوامل ومؤشرار تصبػ األديب بطابعها لذا ال توجد شخصية أدبية
تتكون من ذاتها
 س - 00ما هً العوامل التً تتكون منها شخصٌة األدٌب
ج -7 :الجنس،ويعنوي االسوتعدادار الفطريوة الموروثووة التوي يخوت بهووا مجموعوة مون النوواس
دون ؼيرهم.
 -0البيئووة ،وتعني العواموول الطبيعيووة والسياسووية واالجتماعيووةالتي تحوويط بووالجنس وتووؤثر فووي
تفكيره.
 -8الزمن ،ويعني المؤثرار الحاصلة في الزمن المايي وتؤثر في الزمن الحاير.
 س -08ما هو أقوى العوامل الم ثرة فً األدٌب؟
ج :عامل الجنس
س -00علل(لِ َم) ٌرى هٌبولٌت تٌن أن عامل الجنس هو أقوى العوامل
ألن يحمل خصوائ الجونس عبور الوزمنو فهوو يمثول خالصوة تكوينو وصوفات المكتسوبة التوي
تظهر في إنتاج الفكر
 س 62علل يرى تين أن الكاتب مرآة لعصره.
ج :ألن يرى أن دراسة المؤلفين في مختلؾ العصور تعطينوا صوورة وايوحة لعوامول الطبيعوة
والسياسة واالجتماع
 س -05كٌف ٌفرق تٌن بٌن تأثٌر البٌئة والجنس؟
ج :تؤثر البيئة في الجنس من الخارج أما الجنس فيؤثر في األفراد من الداخل
 س -07ما الفرق بٌن فنانٌن أمدهما ستابق واخختر المتق مستب نظرٌتة هٌبولٌتت تتٌن،
ومثل لها من األدب العربً؟
ج :األول(السابا) ليس ل نموذج يحتذي ويرى األشيا وجها لوج وأموا اخخر(الالحوا) فلو
نموذج يحتذي ويورى األشويا بواسوطة السوابا بواسوطة األول .ويمثول لهوا فوي تراثنوا األدبوي
بمقامار الحرير فقد استقى فكرتها من الهمذاني وسار على منوال .
 س -00مثل على عامل الزمن من ترار األدب العربً
ج :تأثر الحرير في مقامات بالهمذاني
4

التميز يف النقد األدبي

د  .عمر الدعجة
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /دكتوراه لغة ونحو
4001767767 / 4067046870
التميز في النقد األدبي

المستوى الرابع

 سٌ -06المتتظ علتتى عامتتل التتزمن بتتروز طتترف م ت ثر واختتر متتتأثر فمتتا الفتترق بتتٌن
الطرفٌن ؟
الطرؾ المتأثر
الطرؾ المؤثر
 يكون هذا الطرؾ الحا يكون هذا الطرؾ سابا يتوافر ل نموذج يحتذي ليس ل نموذج يحتذي يرى األشيا بواسطة األول -يرى األشيا وجها لوج

مالم المنهج التاريخي في النقد العربي القديم
 س -01اذكر اثنٌن من مالمح المنهج التتارٌخً ظهترت عنتد ابتن ستالم الجممتً فتً
كتابه طبقات فمول الشعراء
ج:
 -7الزمان ،وفي ويع الشعرا في فئتين:شعرا الجاهلية وشعرا اتسالم.
 -0المكان ،وفي جرى ويع شعرا القورى" مكوة  ،المدينوة  ،الطوائؾ ،اليماموة،اليمن فوي
باب واحد.
 -8الجنس،وفي ويع شعرا اليهود في طبقة خاصة بهم.
-0
س -84علل كان للمنهج التارٌخً مالمح لم تشكل منهجا
ج :ألنها ظهرر مبثوثة في كتب النقد العربي القديمة ولم تكن ذار طابع منهجي
 س -87دلل (مثل)على إدراك ابن سالم ألثر البٌئة:
 -0عزا الة الشعر في بعض القرى
 -0عزا سهولة شعر عد بن زيد لمالزمت للحايرة
إلى البيئة
 س -80كٌف علل ابن سالم ما ٌلً:
 -7سهولة شعر عد بن زيد  :ألن الزم الحايرة فالن لسان وسهل منطق
 -0الة الشعر في بعض القرى :بسبب عامل البيئة فقد رأى أن الشعر يكثر في الحوروب ويقول
في ؼير ذلك
س -88تعد الكتب اختٌة مثاال على المنهج التارٌخً علل  --وضح
 -7الشعر والشعرا  :عني بأخبار الشعرا وتراجمهم
-0األؼوواني:من أبوورز الكتووب التووي عنيوور بأخبووار الشووعرا إذ اعتنؤمؤلف و بدراسووة أثرالظووروؾ
المحيطة بالشعرا في شعرهم
 -8يتيمة الدهر :فيل فيو شوعرا الشوام علوى سوائر البلودان عازيوا ذلوك إلوى بيئوة الشوام التوي
ااتربر من العرب وابتعدر عن العجم
 -2المثل السائر :عزا إبداع المعاني عند الشعرا المحدثين إلى أثر البيئة
 س -80اذكتتتر اثنتتتٌن متتتن النقتتتاد العتتترب القتتتدماء ظهتتترت عنتتتدهما مالمتتتح متتتن المتتتنهج
التارٌخً(اذكر اثنٌن من النقاد الذٌن اهتموا بأخبار الشعراء والظروف الممٌطة بهم)
 -7ابن سالم الجمحي  -0ابن األثير  -8األصفهاني  -0الثعالبي
 س -85اذكر اثنٌن النقاد العرب فً العصر المدٌر تأثرا بالمنهج التارٌخً
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 -7جووورجي زيوودان  – 0طو حسووين  -8محموود منوودور  -0العقوواد - 5سووهير القلموواو -7
زكي مبارك ناصر الدين األسد  -0خليل بيدس  -6أحمد أمين
 س -87اذكر اثنٌن الممققٌن العرب الذٌن تأثروا بالمنهج التارٌخً
 -0عبوود السووالم هووارون -0محمووود محموود شوواكر -8إحسووان عبوواس -0محموود أبووو الفيوول
إبراهيم
 -0س -80كٌتتف ظهتتر أثتتر المتتنهج التتتارٌخً فتتً أعمتتال الممققتتٌن ؟ أو ظهتتر أثتتر المتتنهج
التارٌخً فً أعمال الممققٌن وضح ذلك
 -7اهتموووا بووالتراث األدبووي واوواموا بتصووحي الروايووار والمقابلووة بينهووا والتأكوود موون صووحتها
ونسبتها إلى اائليها.
-0اعتنوا بالتراجم والتعريؾ بالشخصيار األدبية والفكرية.
 س -86كٌتتف ظهتتر المتتنهج التتتارٌخً عنتتد جتتورجً زٌتتدان فتتً كتابتته "تتتارٌخ اخداب
العربٌة"
 -7كان بداية تأثر العورب بوالمنهج التواريخي فوي بدايوة القورن العشورين  -0اسوم األدب إلوى
عصور تبعا للعوامل السياسية
 -8تناول في كتاب أثر العوامل المختلفة مثل السياسية واالجتماعية والعلمية واالاتصادية
في األدب
 س -81كٌف نظر طه مسٌن إلى األدب فً ضوء المنهج التارٌخً؟
ج:رأى الفرد أثرا من آثار الجنس والزمان والبيئة من حيث انعكاس أثرها في نتاج األدبي
 س -04العقاد صامب منهج نفسً تأثر بالمنهج التارٌخً وضح  .علل
 -0كوان يتعورض لرحوداث التاريخيوة
ج -7:ظهرر آثوار المونهج التواريخي فوي كتاباتو
وأثرها في الشخصيار
 س -07كٌف نظر مممد مندور إلى المنهج التارٌخً؟
 -7تأثر بالمنهج ودعا إلي
 -0فيل هذا المنهج على ؼيره ورأى الجدوى في
 -8رأى في تجديدا للتراث
س -00كٌتتف تتتأثر ا لمتتنهج التتتارٌخً فتتً كتابتته" خلٌتتل بٌتتدس رائتتد القصتتة العربٌتتة المدٌثتتة فتتً
فلسطٌن"
ج :رأى أن الفن ظاهرة اجتماعيوة ظهورر نتيجوة لعوامول متعوددة اسوتوفر تفاعلهوا واسوتكملر
أسبابها
 س -08ما هً االنتقادات التً وجهت إلى المنهج التارٌخً؟
 -7توجه إلى األديب وما يتصل ب وإؼفال النوواحي الفنيوة ( وجو االنتقواد محمود منودور فوي
كتاب "في الميزان الجديد"
 -0ااتصار مهمة النااد على مالحظة أثر الزمان والمكان مموا يجعول عملو أاورب إلوى الموؤر
(وج االنتقاد فلوبير)
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 -8يرجع مظاهر النبوغ إلى عوامل البيئة والزمن ويؽفل الموهبة الفرديوة ( وجو االنتقواد طو
حسين)
 -0إصدار أحكام اطعية في ايايا تاريخية من ؼير استقصا كامل أو أدلة وايحة مثل:
 الحكم على العصر العباسي بأن ماجن استنادا إلى ارا ة شعر المجون دون استقصا ؼيره حكم ط حسين على الشعر الجاهلي بأن منتحل من ؼير أن يستند إلى أدلة وايحة**** اد يطلب السؤال النقد الذ وجه نااد من النقاد المذكورين فانتب لذلك
**ما النقد التذي وجهته طو حسوين للمتنهج التتارٌخً؟ يرجوع مظواهر النبووغ إلوى عوامول البيئوة
والزمن ويؽفل الموهبة الفردية
**ما النقد الذي وجهه فلوبير للمنهج التارٌخً؟ ااتصار مهموة النااود علوى مالحظوة أثور الزموان
والمكان مما يجعل عمل أارب إلى المؤر
**ما النقد الذي وجهه محمد مندور للمنهج التارٌخً؟ توجه إلى األديب وما يتصل بو وإؼفوال
النواحي الفنية
 س -00علل --ال ٌمكن إصدار أمكام قطعٌة فً ضوء المنهج التارٌخً
ج:بسبب تداخل األجناس والتبادل الثقوافي بوين الشوعوب الوذ أدى إلوى صوعوبة تمييوز األصويل
على الدخيل
س - 55علل تأثر العقاد فً بعض كتاباته بالمنهج التارٌخً
ألن كان يتعرض لرحداث التاريخية وأثرها في الشخصيار

ثانيا  :المنهج النفسي
 س 7من هو رائد المنهج النفسً -من رائد مدرسة التملٌل النفسً؟
سيمجوند فرويد وذلك فً القرن التاسع عشر
 س -0عرف  -المنهج النفسً:
ج:هو منهج يقوم على االستفادة من منجزار علم النفس في تحليل األعمال األدبية وتفسيرها
 س -8بم ٌعنى المتنهج النفستً؟ متا األمتور التتً ٌتناولهتا المتنهج النفستً بالدراستة(ٌقوم
بدراستها)؟
ج -7 :دراسة عملية اتبداع من حيث كيفية تولدها والظروؾ النفسية التي ترافقها
 -0تعرؾ نفسية المبدع من خالل دالالر عمل األدبي  -8دراسة تأثير العمل األدبي في
نفسية المتلقي
 س -0كٌف تمدر رائد مدرسة التملٌل النفسً "فروٌد" عن األمالم؟
ج :جا حديث عن األحالم فوي سوياا حديثو عون الالشوعور"العقل البواطن" فورأى فوي األحوالم
وسيلة تتحقا بهوا الرؼبوة فوي النووم وفوي الواور نفسو تسوم ببشوباع رؼبوار مكبوتوة تظهور
تفاصيلها في األحالم
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الفن في نظرية التحليل
النفسي:
 س -5كٌف نظر فروٌد إلى الفن فً إطار نظرٌة التملٌل النفسً؟
 -7رأى فووي الفوون نمطووا موون أنموواط السوولوك الصووادرة عوون الوونفس البشوورية موون خووالل دراسووت
ألعمال مؤلفين وفنانين مثل:شكسبير وليوناردو دافنشي ودستوفسكي وبلزاك وجوت
 -0توصل إلى أن الفن وسيلة يستخدمها الفنان لتحقيا رؼبات في الخيال
 -8لم يكترث فرويد بالنواحي الفنية والجمالية بقدر اهتمام بميمون العمل الفني ألن يبحوث
من خالل عن العوامل النفسية والنوازع الداخلية التي دفعر الفنان إلى إنتاج عمل الفني.
 س - 7كٌف نظر فروٌد إلى الفنان؟
رأى أن الفنان إنسان محبط  ،عصابي يسعى إلى تحقيا الثروة والشهرة وحوب اخخورين وفوي
نفس الوار يتسامى بتلك الرؼبار ويحققها عبر أعمال األدبية
 س 0كٌف نظر فروٌد للنوامً الجمالٌة والفنٌة؟ما موقف فروٌد من النوامً الجمالٌة؟
لم يكترث بها
 س -6اذكر ثالثة فنانٌن (أدباء) قام فروٌد بدراستهم
 -0ليوناردو دافنشي
 -7شكسبير
 -8دستوفسكي  -0بلزاك  -5جوت
س -6عرف -ما المقصود بـ  -7التسامي -0العصاب -8السريالية ؟
 التسامي  :هو تموٌل هدف عن هدفه البدائً إلى هدف أسمى أخالقٌا أو ثقافٌا. العصوواب  :اضتتطراب عصتتبً وظٌفتتً ٌنشتتأ عتتن اختتتالل فتتً وظٌفتتة األعصتتاب دون أن ٌظهتترعلٌها مرض عضوي.
 السريالية :ج :هً منهج أدبً ٌنشد الفن الذي ٌدعو إلى إشتراقات العقتل التواعً دون االلتتزامبمعاٌٌر أو ضوابط فال قٌمة للتسلسل والترابط والتناسق فما على الفنتان إال أن ٌتترك نفسته علتى
سجٌتها إلمالءات عقله الباطنً.
 س -1كٌف انعكست اراء فروٌد على السامة األدبٌة ؟ القت اراء فروٌد أصتداء واستعة
فً السامة األدبٌة وخاصة مدٌثه عن الالوعً ،وضح ذلك:
 -7الار آرا ه أصدا واسعة خاصة في حديث عن الالوعي
-0ظهرر السريالية باعتبارها نهجا أدبيوا ينشود الفون الوذ يودعو إلوى إشورااار العقول الوواعي
دون االلتزام بمعايير ويوابط
س -74علل --لم ٌهتم فروٌد بالنوامً الفنٌة والجمالٌة فً العمل األدبً
 لم يكترث فرويد بالنواحي الفنية والجمالية بقدر اهتمام بميمون العمل الفنوي ألنو يبحوثمن خالل عن العوامل النفسية والنوازع الداخلية التي دفعر الفنان إلى إنتاج عمل الفني.
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مالم المنهج النفسي في النقد العربي القديم
 س0اذكر ثالثة من النقاد العرب القدما برزت(ظهرت) عندهم مالمح المنهج النفسً
 -7أرطأة بن سهية
 -0ابن اتيبة
 -8عبد القاهر الجرجاني
- -0حازم القرطاجني
 س -6كٌف ظهر المنهج النفسً عند كل من :
 -0أرطووأة بوون سووهية:عتتزا قتتول الشتتعر إلتتى ممفتتز متتا مثتتل :الشتترب أو
الطرب أو الغضب
 -6ابن اتيبة :جعل للشعر دواعً نفسٌة منها :الطمع والشراب والطرب
والغضب
 - -3عبد القاهر الجرجاني :ظهرت مالمح المنهج النفسً عنده كالتالً:
 التشبي والتمثيل :كلما كان التباعد بٌن الشٌئٌن فً التشبٌهات أبعد كانت النفوس أعجب الفنووون األخوورى  :تمتتدر الجرجتتانً عتتن األثتتر النفستتً التتتً تمدثتته الفنتتون األختترى كالرستتموالنمت موازنا بٌنها وبٌن األثر الفنً للعمل األدبً
 -2حازم القرطاجني :تمدر فً كتابه "سراج األدباء" عن األثتر النفستً
الذي ٌمدثه النص األدبً فً نفتس المتلقتً ودعتا إلتى توافتق التخٌٌتل
مع الغرض الشعري "علل" لٌكون أكثر تأثٌرا فً نفس المتلقً
س -3كٌف عرف القرطاجنً عملٌة التخٌٌل؟
ج :هو أن تتمثول للسوامع مون لفوظ الشواعر المخيول أو معانيو أو أسولوب أو نظامو وتقووم فوي
خيال صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شي آخر بها انفعاال من ؼيور رويوة
إلى جهة من االنبساط أو االنقباض
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المنهج النفسي في النقد العربي الحديث
 س -0كٌف تأثر النقد العربً المدٌر بالمنهج النفسً؟
من خالل:
 -7الكتب المترجمة
 -0البعثار الدراسية
 -8اتطالع على منجزار المنهج والتأثر ب
 -0المحايرار
 -5المقاالر
 س -6ما أهمٌة كتاب العقاد "ابن ممدٌس" فً المنهج النفسً؟
ج :يعد من الدراسار المبكرة في األدب العربي الحديث المتأثرة بالمنهج النفسي
 س -3كٌف تدلل على أن العقاد اتبع المنهج النفسً؟
ج -7 :من خالل تبني للمنهج النفسي في معظم أعمال
 -0إعالن عن تبني المنهج صراحة في كتابات
 س -2علل  - -وصف العقاد أن أبا نواس لم ٌكن جادا فً شعر النسك والتوبة
ج :ألن العقاد رأى أن أبا نواس كان يصودر فوي تلوك األشوعار عون خووؾ أو أن النسوك والزهود
يمثل بابا من أبواب العرض وصدا التمثيل حتى يقال أن أبا نواس اال في الزهد والنسك وهو
ماجن ما لم يقل النساك
 سٌ -5عد طه مسٌن مثاال على التأثر بالمنهج النفسً والتارٌخً بين ذلك -علل
 -7المنهج التاريخي :ظهر المنهج التاريخي في كتابات وعندما تحودث عون ماهيوة الفورد التوي
رأى فيها أثرا من آثار الجنس والبيئة والزمان
 -8المنهج النفسي :ظهر من خالل كتاباتو وعنودما علول لوزوم أبوي العوال موا ال يلوزم فوي
ديوان اللزوميار إلى عامل نفسي جا نتيجة الفراغ
 س -2كٌف علل طه مسٌن للزومٌات أبً العالء؟
ج :أرجع لزوميار أبي العال إلى عامل نفسوي هوو أنهوا لوم تكون نتيجوة الجود والكود وإنموا هوي
نتيجة العبث واللهو إذ جا ر نتيجة عمل دعا إلي الفراغ
 س -2عرف اللزوميار :
ج :ديوان ألبي العال المعر لزم في ما ال يلزم كاشتراط على نفس النظم على كل الحروؾ
والتزام في القصيدة الواحدة أكثر من حرؾ رو
 س -8بٌن مال المنهج النفسً فً الفترات الزمنٌة التالٌة
الثالثينيووار  :دعتتا مممتتد خلتتف وأمتتٌن الختتولً وأممتتد أمتتٌن إلتتى المتتنهج النفستتً عتتن طرٌتتق
المماضرات والمقاالت
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الخمسينيار :صدر كتاب إٌلٌا ماوي "فً النقد األدبً" الذي دعا فٌه إلى تطبٌتق المتنهج النفستً
فً تملٌل األدب وتفسٌره وقام بدراسة نماذج من الشعر والنثر العربً القدٌم والمدٌر
 س -9كٌف علل إٌلٌا ماوي الفروسٌة عند عنترة ؟
ج :رأى حووواو أن عنتووورة كوووان يعووواني مووون الووورا الوووذ عموووا فوووي نفسووو اتحسووواس بوووالظلم
وااليطهاد وما اعتزازه بفروسيت وشجاعت إال تعبير عن مشاعر النق لدي
 س -01كٌف أسهم عز الدٌن إسماعٌل فً المنهج النفسً؟
 -7سعى إلى تويي المنهج النفسي
 -0دعا إلى تبني المنهج النفسي في الدراسار األدبية
 -8أصدر كتاب "التفسير النفسي لردب"
 -0رأى أن العالاووة بووين علووم الوونفس واألدب ثابتووة وأن الوونفس تصوونع
األدب واألدب يصنع النفس
 س -00ما االنتقادات التً وجهت إلى المنهج النفسً؟
 -0محمد مندور في كتاب "الميزان الجديد" :رأى أن تطبيوا نظريوار علوم الونفس تقتول األدب
وتخرج و عوون مسوواره الفنووي ألن األدب يسووتند إلووى الووذوا الفنووي وال عالاووة لوو بعلووم الوونفس
واالجتموواع والجمووال ودعووا إلووى النظوور فووي الوون األدبووي وجمالياتو بعيوودا عوون نظريووار العلوووم
األخرى
 -0سيد اطب في كتاب "النقد األدبي" :حذر مون االبتعواد عون وظيفوة النقود واالنودفاع إلوى
تطبيقار وتحليالر تستو فيها داللة الن الجيد والرد ويرى أن مجال الدراسوار
النفسية هو تعريؾ األدبا بالطبائع اتنسوانية "علول" لمسواعدتهم فوي وصوؾ خلجوار
النفس اتنسانية وبواعثها
**ما النقد الي وجه محمد مندور للمنهج النفسي؟
رأى أن تطبٌق نظرٌات علم النفس تقتل األدب وتخرجه عن مساره الفنتً ألن األدب ٌستتند إلتى
الذوق الفنً وال عالقتة لته بعلتم التنفس واالجتمتا والجمتال ودعتا إلتى النظتر فتً التنص األدبتً
وجمالٌاته بعٌدا عن نظرٌات العلوم األخرى
**ما النقد الي وجه سيد اطب للمنهج النفسي؟
سٌد قطب فً كتابه "النقد األدبتً" :متذر متن االبتعتاد عتن وظٌفتة النقتد واالنتدفا إلتى تطبٌقتات
وتملٌالت تستوي فٌها داللة النص الجٌد والرديء وٌرى أن مجال الدراسات النفسٌة هو تعرٌف
األدباء بالطبائع اإلنسانٌة "علل" لمساعدتهم فً وصف خلجات النفس اإلنسانٌة وبواعثها
س -70علل| لماذا دعا مندور وقطب إلى عدم المغاالة فً الدراسات النفسٌة؟
ج :ألن المؽاالة تؤد إلى:
 -7اتل العمل األدبي وإخراج عن مساره
 -0ألن األدب يستند إلى الذوا وال عالاة ل بعلم النفس
 -8ألن الدراسار النفسية يستو فيها داللة الن الجيد والرد
 -0حتى ال تنسى وظيفة النقد األساسية التي تقوم على تقويم العمل األدبوي وصواحب مون
الناحية الفنية
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ثالثا :الشكالنية
 س -7عرف الشكالنٌة :
ج :اتجاه نقد يدعو إلى االهتمام بشكل الن
س -0من أبرز رواد الشكالنٌة؟
 رومان جاكبسون -شكلوفسكي

األدبي بعيدا عن أفكار الن

 -فالديمير بروب

وميمون

 -باختين

 س -8بٌن نشأة الشكالنٌة (متى نشأت)
 -7بوودأر الشووكالنية بووالظهور عووام  7174موون خووالل مجموعووة مقوواالر أصوودرها النااوود
الروسي بيلي بعنوان "الرمزية"
 -0البدايووة الحقيقيووة للشووكالنية عووام  7175إثوور تكوووين مجموعووة موون الطووالب حلقووة موسووكو
األلسنية
 -0حلقة أوبويار عام  7177في لينينؽراد ومن الجمعيتين ظهرر الشكالنية

-7
-0
-8
-0
-5
-7
-0

س -0ما هً مبادئ الشكالنٌة ؟
االهتمام بشكل الن المتمثل بصياؼت ولؽت
التمييز بين لؽة الحياة اليومية ولؽة األدب
إهمال الميمون
رفض المؤثرار الخارجية فال عالاة للن بوااع المجتمع
وظيفة الن وظيفة جمالية تشعر القارئ بالدهشة
االعتنا بتراكيب اللؽة الشعرية والجرس الموسيقي
مهمة األديب تكمن في محاربة الصور التقليدية

 س -5ما الذي ٌعطً النص صفته األدبٌة؟
شكل الن األدبي المتمثل في صياؼت ولؽت
 س -7كٌف عرف شكلوفسكً رائد الشكالنٌة األدب؟
بأن حاصل جمع كل الوسائل األسلوبية التي يستخدمها الكاتب
 س -0كٌف نظر الشكالنٌون إلى اللغة؟
ميزوا بين نوعين من اللؽوة  :اللؽوة اليوميوة التوي يكوون مقصوودها التواصول موع اخخورين فوي
الحياة اليومية ولؽة األدب التي تعود انحوراؾ عون اللؽوة االعتياديوة وهوي بوذلك اسوتخدام خوا
للؽة
 س -6ما الذي ترتب على نظرة الشكالنٌٌن للنص على أن ":األدبٌة تتمقق فً الشكل"؟
 -7إهمال الميمون إيال األسلوب والصوياؼة كول األهميوة "علول" ألنو هوو الوذ يكشوؾ
عن جماليار الن األدبي  -0رفض المؤثرار الخارجية
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 س -1علل --رفضت الشكالنٌة الم ثرات الخارجٌة
ألنهووا تووؤمن بشووكلية الوون المتمثوول فووي لؽتو وأسوولوب فووال عالاووة للوون بوااووع المجتمووع وال
بمبدع الن وال بقارئ فالن من خالل لؽت وصياؼت هو الذ ينبئ عن جماليات
 س -74ما هً وظٌفة  :األدب  ،األديب فً نظر الشكالنٌٌن ؟
 وظيفة األدب  :ترى أن وظيفة األدب جمالية تشعر القارئ بالدهشة وظيفة األديب:مقاومت الصور التقليدية ومحاربتها س"-77علووول" دعتتتت الشوووكالنية إلتتتى االعتنتتتاء بتراكٌتتتب اللغتتتة الشتتتعرٌة والجتتترس
الموسٌقً //ابتعدت الشكالنية عن الصور التقلٌدٌة
من أجول تحقيوا وظيفوة األدب الجماليوة إذ إن الصوور التقليديوة تشوعر القوارئ بالرتابوة وتفقوده
اتحساس بالدهشة
 سٌ -70رى شكلوفسكً أن "تقنٌة الفن هً إسقاط األلفة عن األشٌاء أو تغرٌبها" وضح
ذلك
يرى الشكال نيون أن وظيفة األدب جمالية تشعر القارئ بالدهشة ومن أجل تحقيا هذه الوظيفة
دعوور إلووى االبتعوواد عوون الصووور التقليديووة التووي تشووعر القووارئ بالرتابووة التووي تفقووده اتحسوواس
بالدهشة

-7
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س -78ما هً أسباب ضعف الشكالنٌة؟
ظهور االنقسامار وتعدد اخرا
ظهور االتجاه الماركسي الذ يرى أن لردب وظيفة يؤديها تجاه المجتمع
ظهور بعض األصوار التي تناد بيرورة تمثيل األدب للوااوع االجتمواعي موا يعنوي
تخليها عن ابرز مبادئها

 س -70علل ٌ --رى االتجاه الماركسً أن الشكالنٌٌن طغمة فاسدة فً المجتمع
بسبب االختالؾ في فهم وظيفة األدب إذ يرى الشكالنيون أن ليس لردب وظيفة خوارج إطواره
الجمالي ففصلر األدب عن الظروؾ الخارجية بينموا يورى االتجواه الماركسوي أن لوردب وظيفوة
يؤديها إلى المجتمع تتمثل في :تعريؾ الناس بوااعهم والعمل على تؽييره وإصالح
 س -75ما هً األسس التً قامت علٌه الشكالنٌة ؟
 -0األسس الفلسفية  :وقامت على فلسفة كانت المثالٌة (بٌنها) والتً تمثلت فً:
 إن خصائص العمل الفنً قائمة بداخله ولٌس لها ارتباط خارجه جمالٌة النص تستند إلى الذوق الذاتً غٌر مدفوعة بمنافع أخرى ( الغائٌة بال غاٌة)أي أن الغاٌة من العمل الفنً جمالٌة فقط  -إن الجمال ٌتمقق فً الشكل -0األسس العلمية:
* -التأثر بمقوالت دوسوسٌر فً علم اللغة:
* -تبنً ثالثٌة دوسوسٌر (:الدال والمدلول والمرجع) لكنهم أهملوا المرجع
* -التعامل مع خصوصٌة النص اللغوٌة بال نظر فً الم ثرات الخارجٌة
**  - -ما هً األسوس الفلسوفية التتً قامتت علٌته الشتكالنٌة ؟متا هتً األسوس العلميوة التتً
قامت علٌه الشكالنٌة ؟ أجب عن الس الٌن من خالل الس ال السابق
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س -77وضتتتح المقصتتتود بثالثٌتتتة (:التتتدال والمتتتدلول والمرجتتتع) ---عووورؾ التتتدال – المتتتدلول--
المرجع
 الدال :اللفظ الذي ٌشٌر إلى المعنى المدلول :المعنى المقصود من اللفظ المرجع :وجود المعنى فً صورته المقٌقٌة فً الواقع س -70عرف ثالثٌة دوسوسٌر:
هوووي الوووودال والموووودلول والمرجوووع فووووبذا لفظوووور كلمووووة طوووائرة "دال" فالسووووامع يوووودرك المعنووووى
المراد"الموودلول" بصووورة عفويووة متفووا عليهووا فووي المجتمووع بووال حاجووة لمشوواهدة الطووائرة أو
حيورها عند الحديث "المرجع"
 س -76علل --انصرف الشكالنٌون عن المرجع فً ثالثٌة دوسوسٌر
ألنهم أهملوا المؤثرار الخارجية في الن ويمثل المرجع شيئا من خارج الن
 س -71بٌن أثر الشكالنٌة فً النقد عند إمبسن ومدرسة النقد الجديد

 عند إمبسن  :اعتمد على رأي الشكالنٌٌن "التنص األدبتً متعتدد التدالالت" فتألف كتابته "ستبعةأنماط من الغموض"
 عند مدرسة النقد الجديد :ترى أن جمالٌات النص األدبً متمثلة فً الشكل بعٌدا عن الظروفالخارجٌة

-7
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س -04ما هً االنتقادات التً وجهت إلى الشكالنٌة ؟
الفصل بين الوااع والعمل األدبي
الهروب من الوااع االجتماعي وانعزالها عن المحيط الذ تعيش في
إهمال دور القارئ في العملية األدبية
تجاهل األثر النفسي الذ يحدث الن األدبي في المتلقي
حصر آليار التأويل يمن السيااار اللؽوية للن األدبي

 س -07علل اتهمت الشكالنٌة بالهروب من الواقع االجتماعً  //ما رأي تروتستكً فتً
العمل الفنً؟
إن العمل الفني تمازج مع الوااع االجتماعي و االاتصار على جماليوار الشوكل تختوزل الظواهرة
األدبية في ايايا صرفية وبالؼية وهو خالؾ ما علي الظاهرة األدبية
 س -00علل رفض باختٌن الفصل بٌن الشكل والمضمون
ألن يرى أن الخطاب األدبي ظاهرة اجتماعية وال يمكن فصل عن السيااار المحيطة ب
 س -63علل اتهمت الشكالنٌة بإهمال دور القارئ
 -0لم تكترث بفعل القرا ة
 -7ألنها أعطر سلطة مطلقة للصياؼار اللؽوية
 -8تجاهلر األثر النفسي الذ يحدث الون فوي المتلقوي  -0تجاهلور المعواني التوي يمنحهوا
المتلقي للن  -5حصرر آليار التأويل يمن السيااار اللؽوية للن األدبي
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س -00كٌف ظهرت مالمح الشكالنٌة عند النقاد العرب القدماء؟
ظهرر مالمحها في ايية اللفظ والمعنى التي اختلؾ فيها النقاد العرب القدما فمنهم من رأى
أن اللفووظ مقوودم علووى المعنووى مثوول الجوواحظ والعسووكر وموونهم موون اوودم المعنووى مثوول ابوون األثيوور
ومنهم من وا م بين اللفظ والمعنى مثل ابن طباطبا وبشر ابن المعتمر واألصمعي وابن رشيا
القيروانوي فواللفظ يمثول الشوكل الوذ اهتموور بو الشوكالنية والمعنوى يمثول الوظيفوة االجتماعيووة
لردب وكأننا في صراع اللفظ والمعنوى عنود القودما هوو نفوس صوراع الماركسوية التوي اهتمور
بالوظيفة والشكالنية التي اهتمر بالشكل
 س -05ما موقف الجاحظ من قضٌة اللفظ والمعنى؟
 الجاحظ:قتتدم الجتتامظ اللفتتظ علتتى المعنتتى فتترأى أن جتتودة الشتتعر تكتتون فتتً "إقامتتة التتوزن وتخٌتتر اللفتتظ
وستتهولة المختترج وكثتترة المتتاء وفتتً صتتمة الطبتتع وجتتودة الستتبك" وقتتد أشتتار إلتتى أن "المعتتانً
مطرومة فً الطرٌق ٌعرفها العربً والعجمً والبدوي والقروي"
 ما موقف العسكر ؟ٌرى أن المعول فً الشعر ٌكون فً اللفظ ولٌس المعنى ألن المعانً ٌعرفها العربً والعجمً
 ما موقف ابن األثير؟ادم المعاني على األلفاظ
 ما موقف ابن طباطبا  ،بشر بن المعتمر  ،األصمعي  ،القيرواني؟وا موا بين األلفاظ والمعاني
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س -7عرف المذهب األدبً:
هو مجموعة من المبادئ واألسس التي تتشكل في عصر معين ممثلة اتجاها عاما فوي التوأليؾ
األدبي يؽلب على األدبا
 س -0علل – لم تتسم المذاهب األدبٌة بسمة العالمٌة ؟
ألنها نالر انتشارا وشهرة واهتماما نقديا كبيرا
 س -8اذكر أهم المذاهب األدبٌة
 -0الرومانسية
 -0الكالسيكية

 -8الوااعية

 -0الرمزية

أوال :الكالسيكية

-7
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س -7تتبع ( وضح -بٌن)االستخدام التارٌخً للفظ الكالسٌكٌة
كانر تطلا على الطبقة العليا في المجتمع الروماني
الداللة على األدب الذ يكتب للصفوة األرستقراطية
الداللة على األدبين اتؼريقي والروماني
الداللة على المذهب األدبي الذ ظهر في العصر الحديث

 س -0عرف الكالسٌكٌة:
مذهب أدبي ساد في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مقابل مصطل الرومانسية
الدال على المذهب الجديد
 س -8بٌن الداللة االصطالمٌة لكل من :
 الصفوة األرستقراطية :الطبقة الماكمة والغنٌة البروليتاريا :الطبقة العاملة الفقٌرة س -0أٌن ظهرت الكالسٌكٌة ومتى؟
ظهرر في القرن السادس عشر في إيطاليوا ومنهوا انتشورر فوي أوروبوا ودخلور ألمانيوا أواخور
القرن الثامن عشر مع زيارة األديب األلماني "ؼوت " إلى إيطاليا
 س -5ما العوامل التً ساعدت على ظهور المذهب الكالسٌكً؟
 -7التأثر بعصر النهية الذ بدأ في أوروبا في القرن السادس عشر
 -0سيادة الفلسفة العقلية واالحتكام إلى العقل وتمجيده التي تجلر بظهوور الفيلسووؾ ديكوارر
الذ رأى أن "العقل هو الحقيقة الوحيدة في الوجود"
 س -7عرف النهضة األوروبٌة والعربٌة :
النهية األوروبية :مركة إمٌاء واسعة فً العلوم اخداب والفنون بدأت فً القرن السادس عشر
فً إٌطالٌا وانتشرت منها إلى أوروبا وقد اهتم روادها بالترار الٌونانً والرومانً فأخذوا علتى
عاتقهم نشره ودراسته
النهية العربية  :هً المركة الفكرٌة والثقافٌة التتً قامتت فتً العتالم العربتً بعتد مملتة نتابلٌون
وتولً مممد علً باشا المكم فً مصر
17

التميز يف النقد األدبي

د  .عمر الدعجة
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /دكتوراه لغة ونحو
4001767767 / 4067046870
التميز في النقد األدبي


-7
-0
-8
-0

المستوى الرابع

س -2ما هً المبادئ التً قام علٌها المذهب الكالسٌكً؟
االحتكام إلى العقل وعدم اتسراؾ في العاطفة
اتيمان بنظرية المحاكاة األرسطية
استيحا األدبين اليوناني والروماني إذ عدوهما مثاال يحتذى
 االهتمووام باللؽووة واألسوولوب -5التووزام القواعوود واألصووول التووي اسووتنبطر موون أعمووالاليونان والرومان

 س -6ما المقصود بنظرٌة المماكاة األرسطٌة:
يقصد منها أن الفن يحاكي الوااع الخارجي فبما أن يصور موا يقوع بالفعول أو موا يمكون واوعو
واد سم للفنان أن ينفل ؼير المحتمل واوع "علل" واعتذر عن ذلك بقول إنو ينقول الشوي
كما يجب أن يكون
 س 1علل  -تبنى الكالسٌكٌون األنوا األدبٌة التً كانت شائعة لدى القدماء
بسبب استيحا األدبين الروماني واليوناني اللذين عدوهما مثاال يحتذى
س -01ما هً أكثر األنوا األدبٌة شٌوعا عند الكالسٌكٌٌن؟
 الملحمة المسرحية س -77علل  -امتكم الكالسٌكٌون إلى العقل وابتعدوا عن اإلسراف فً العاطفة
ألنهم يرون أن أرخا العنان للعاطفة في كتابة األدب يؤد إلى التطرؾ وعدم االتزان
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س -70اسفر مبدأ االمتكام إلى العقل عند الكالسٌكٌٌن إلى عدد من الظواهر اذكرها
ؼلبة الويوف على التعبير والبنا األدبي
جعلوا الواجب أهم من العاطفة في أدبهم
تجنب تصوير ما هو شاذ أو ؼير معقول وتصووير القيوايا اتنسوانية التوي تصول لكول
زمان ومكان

 س -78لألدب عند الكالسٌكٌٌن "غاٌة تربوٌة خلقٌة " وضح ذلك
جعل الكالسيكيون الواجب أهم مون العاطفوة فالشخصوية فوي المسورحية تيوحي بعواطفهوا لقوا
تأدية الواجب الذ تفري القيم واألعراؾ السائد
ة
 س -70كٌف نظر الكالسٌكٌون إلى اللغة واألسلوب؟
 -0حووافظوا علووى اسووتخدامها يوومن القواعوود
 -7حرصوووا علووى فخامووة اللؽووة ورصووانتها
واألصول المتعارؾ عليها -8االبتعاد عن استخدام اللؽة العامية والمبتذلة
 س -75علل --ابتعد الكالسٌكٌون عن اللغة العامٌة فً المأساة
ألن شخصياتها التي تدير األحداث تكون من الحكام ورجال الدولة
 س( -77اذكتتتر) متتتا هتتتً األصتتتول التتتتً استتتتنبطها الكالستتتٌكٌون متتتن أعمتتتال الٌونتتتان
والرومان؟
 -0وحدة النوع
 -7اانون الوحدار الثالثة
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 س -70ما المقصود بقانون الومدات الثالر ؟
 -0وحوودة الفعوول :أن تتتدور أمتتدار القصتتة أو المستترمٌة متتول موضتتو وامتتد دون تشتتعب
وتقتصر على األمدار التً تشكل مبكة العمل األدبً وترتبط بموضوعه
 -6وحدة الزمان  :أن ٌقع زمن المسرمٌة فً أربع وعشرٌن ساعة أو أكثر من ذلك بقلٌل
 -3وحدة المكان :أن تقع أمدار المسرمٌة فً مكان وامد
 س -08ما المقصود بومدة النو ؟
أن تقتصر المسرحية على نوع واحد وأن ال يخلط الكاتب بوين خصوائ
المسرحية الواحدة

المأسواة والملهواة فوي

 س -71ما هً أنوا المسرمٌة وخصائص كل نو منها؟
 -0المأسووواة  :خصائصتتتها :أن تستتتودها الموقتتتف الجتتتادة وتكتتتون شخصتتتٌاتها متتتن الطبقتتتة
األرستقراطٌة
 -6الملهاة :خصائصها :أن تسودها المواقف الهزلٌة وتكون شخصٌاتها من عامة الناس
الكالسيكية في األدب العربي
 س -7ما هً العوامل التً أدت إلى ظهور مذهب الكالسٌكٌة فً األدب العربً؟
النهية العربية وما صاحبها من عوامل
 س -0ما هً العوامل التً ساعدت على النهضة العربٌة؟
 -7الحمل ة الفرنسية التي هزر العقلية العربية بما حملت من مالم المدنية األوروبية
 -0االسووتفادة موون منجووزار الحيووارة الؽربيووة بوسووائل متعووددة منهووا بعثووار الطووالب (دور
محمد علي في النهية)
 -8االحتكاك بالؽرب وتعرؾ منجزات مما أدى إلى ظهور عدد من الرواد الذين دعووا إلوى
ايام نهية عربية تستعين بمقومار الحيارة الحديثة
 س -8اذكر رواد النهضة العربٌة من المفكرٌن والشعراء
 رفاعة الطهطاوي الحركة الفكرية -المفكرين - :عبد الممن الكواكبً الشعرا  - :مممود سامً البارودي  -إسماعٌل صبري  -أممد شوقً  -مافظ إبراهٌم19
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س -0متتا هتتً المبتتادئ التتتً نتتادى بهتتا أصتتماب المتتذهب الكالستتٌكً العربتتً (مدرستتة
اإلمٌاء)
اتخاذ الشعر العربي القديم مثال أعلى للكتابة الشعرية
االهتمام بالجانب البياني في الشعر
التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية المعاصرة
التفاعل مع االتجاهار العالمية في الفن

 س -5ات ختتذ الكالستتٌكٌون العتترب (مدرستتة البعتتر واإلمٌتتاء) الشتتعر العربتتً متتثال أعلتتى
للكتابة بٌن ذلك
 -7عاد شعرا المدرسة الكالسيكية بالشوعر العربوي إلوى ديباجتو القديموة ورونقو فوي العصور
العباسي
 -0الدوا عددا من الشعرا مثل :المتنبي  ،أبو تمام  ،البحتر  ،ابن زيدون
 -0كتبوا عددا من اصائد المعاريار مثل شواي
 س -7من عارض شوقً فً القصائد التالٌة:
ُ
َ
اُذ ُكرا ل َِي الصِ با َوأ ّيا َم أنسي
يل ُينسي
 اِخت ُهار َواللَ ِ
ِالؾ ال َن ِ
َ
ي
َ
ص ُ
س نفسوووي
وونر نفسووي َع ّمووا ُيوودَ ن ُ
عووارض البحتوور فووي اصوويدت السووينية التووي مطلعهووا ُ - :
َو َت َر َّف ُ
بس
عر َعن َجدا ُكل ي ِج ِ
 يا نائِ َ ََنشجى لِوادي َك أَم َنأسى لِوادينا
الطل ِ أَشباهٌ َعوادينا
عارض ابن زيدون في اصيدت التي مطلعها:
ُ
َ
ناب َعن طي ِ
ب لقيانا تجافينا
 أَيحى ال َتنائي َبديالً مِن َتدانيناَو َ
 س -0علل سمٌت مدرسة البعر واإلمٌاء بمدرسة البٌان
أل نهووم اهتموووا بالجانووب البيوواني فووي الشووعر واعتموودوا عليو بوصووف عنصوورا موون أهووم العناصوور
الجمالية المشكلة ل
 س -6كٌف تفاعل شعراء البعر واإلمٌاء مع االتجاهات العالمٌة فً الفن؟
 -7اتطالع على الشعر الؽربي
 -0التجديوود فووي الشووعر العربووي علووى يووو ذلووك اتطووالع مثوول شووواي الووذ طوووع الش وعر
للمسرف مثل :عنترة وامبيز ومجنون ليلى
ثانيا :الرومانسية
 س -7تتبع استخدام لفظة الرومانسٌة
 -7استخدمر في األسواس مون ابول أعودا الرومانسوية فوي محاولوة مونهم للتقليول مون مكانتهوا
وأهميتها بوصفها مذهبا جديدا في األدب
 -0اشتقر المفردة من "رومانس"التي تدل على القصة الخياليوة التوي شواعر فوي أوروبوا فوي
القرون الوسطى
 -8ريي الرومانسيون بهذه المفردة لتدل على مذهبهم األدبي
21

التميز يف النقد األدبي

د  .عمر الدعجة
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /دكتوراه لغة ونحو
4001767767 / 4067046870
التميز في النقد األدبي

المستوى الرابع

 س -0ما المقصود بالمفردة "رومانس" (القصة الخٌالٌة)
مفردة تدل على القصة الخيالية التي شاعر في أوروبا في القرون الوسطى فصوورر بطووالر
الفرسان وعواطفهم النبيلة معتمدة على المؽامرار والصدؾ واتؼراا فوي الخيوال والبعود عون
الوااع
 س -8ما هً السمات العامة للقصة الخٌالٌة "رومانس"
 -0اتؼراا في الخيال
 -7تصوير بطوالر الفرسان وعواطفهم النبيلة
 -0البعد عن الوااع
 -8االعتماد على الصدؾ والمؽامرار

-7
-0
-8

س -0ما هً العوامل التً ساعدت على ظهور المذهب الرومانسً؟
نمو الطبقة البرجوازية وصعودها بعد الثورة الصناعية
ظهور الوعي القومي مع ايام الثورة الفرنسية
الملل من ايود الكالسيكية واواعدها

 س -5أدى نمو الطبقة البرجوازٌة إلى ظهور الرومانسٌة وضح ذلك
دعر الطبقة البرجوازيوة بعود ايوام الثوورة الصوناعية إلوى مبوادئ جديودة مثول الحريوة والفرديوة
وسعر إلى الظفر بحقواها السياسية واالجتماعية على حسواب الطبقوة األرسوتقراطية مسوتعينة
بأفكار المصلحين مثل":جان جاك روسو ،فولتير" اللذين أسهما في تنمية ايم الحرية والفردية
التي تلتقي على نحو مباشر مع المذهب الرومانسي
 س -7ما المقصود بالبرجوازٌة :
طبقة اجتماعية تتكون من التجار وأصحاب رؤوس األموال
 س -0ما هً أهم السمات الرومانسٌة؟
 -0تؽليب العاطفة على العقل  - 8التعبير بالرمز الموحي الشفاؾ
 -7الفردية
 -0االتجاه إلى البيئة المحلية -5التحلل من القواعد واألصول الكالسيكية
 -7االهتمام بالطبيعة  -0اللؽة السهلة البسيطة القريبة من لؽة الناس
 س -6ما هً أشكال الفردٌة فً المذهب الرومانسً؟
 -0الذاتية التي ظهرر من خالل الحديث عن العواطوؾ تجواه مشواهد مختلفوة فوي الطبيعوة مثول
الشاعر اتنجليز :كيتس
 -0التحوورر موون القيووود السياسووية واالجتماعيووة مثوول  :مسوورحية "برومثيوووس طليقووا" للشوواعر
اتنجليز شيلي
 س -1كٌف نظر الرومانسٌون إلى العاطفة والواجب؟
ؼلبوا العاطفة على العقل وخيعوا لعواطفهم وعدوها طريا الوصول إلى الحقيقة المطلقة مما
أسفر عن جعل العاطفة أهم من الواجب في أدبهم فالشخصية المسرحية والروايوة الرومانسوية
تيحي بما يتطلب الواجب لقا تلبية ندا العاطفة
 س 74علل -ا هتم الرومانسٌون بالطبٌعة  //ما الذي مٌز عالقة الرومانسٌٌن بالطبٌعة //
كٌف نظروا إلى العاطفة والواجب
وجوودوا فيهووا مووالذا عووذ با وتميووزر عالاووتهم بهووا موون خووالل مشوواركتهم إياهووا فووي عووواطفهم فهووم
يعكسون عليها مشاعرهم فتبدو حزينة إذا كانوا حزينين وتبدو فرحة إذا كانوا فرحين
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س -77عدد مظاهر تملل الرومانسٌٌن من األصول والقواعد الكالسٌكٌة
رفض الوحدار الثالثة
عدم التقيد بالشعر لصياؼة المسرحية بل صيؽر نثرا
الجمع بين سمار المأساة والملهاة في نوع واحد أسموه فن "الدراما" الذ جمع بوين
اللذة واأللم

 س -70ما المقصود بالدراما :فن رومانستً ٌجمتع بتٌن ستمات المأستاة والملهتاة وٌجمتع
بٌن اللذة واأللم
 س -78قارن بٌن الرومانسٌة والكالسٌكٌة
الكالسيكية
 االحتكوووام إلوووى العقووول وعووودم اتسوووراؾ فووويالعاطفة
 تقديم الواجب على العاطفة تصوووير القيووايا اتنسووانية التووي تصوول لكوولزمان ومكان
 ؼلبة الويوف على األدب الحر على سالمة اللؽة ورصانتها االلتزام بقانون الوحدار الثالث عدم الخلط بين سمار المأساة والملهاة استيحا األدبين اليوناني والروماني -التقيد بالشعر لكتابة المسرحية

الرومانسية
 تؽليب العاطفة على العقل تقديم العاطفة على الواجب الفردية التعبير بالرمز الموحي الشفاؾ االتجاه إلى اللؽة السهلة الوايحة التحلل من اانون الوحدار الثالث المزج بين سمار المأساة والملهاة التوج إلى البيئة المحلية وتصويرما فيها
 ال تلتزم بالشوعر وتكتوب المسورحيةبالنثر

الرومانسية في األدب العربي
 س -7متتا العوامتتل التتتً ستتاعدت علتتى قبتتول المتتذهب الرومانستتً وانتشتتاره فتتً األدب
العربً؟
 -7اتطالع على األدب الؽربي الرومانسي في أوروبا
 -0الظروؾ السياسوية واالجتماعيوة السوائدة فوي تلوك المرحلوة بسوبب الظلوم والقسووة إثور
االستعمار
 س -6ما هً سمات الرومانسٌة العربٌة ؟ (نفس سمات الرومانسٌة األوروبٌة ).
 -0تؽليب العاطفة على العقل  - 8التعبير بالرمز الموحي الشفاؾ
 -7الفردية
 -5التحلوول موون القواعوود واألصووول الكالسوويكية
 -0االتجوواه إلووى البيئووة المحليووة
 -7االهتمام بالطبيعة  -0اللؽة السهلة البسيطة القريبة من لؽة الناس
 س -3اذكر ابرز الرومانسٌٌن والمدارس الرومانسٌة فً األدب العربً:
 -7مدرسة الديوان - :عبد الرحمن شكر  -عبد القادر المازني  -محمود عباس العقاد
 -0جماعة أبولو  - :إبراهيم ناجي

 علي محمود ط22

التميز يف النقد األدبي

د  .عمر الدعجة
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /دكتوراه لغة ونحو
4001767767 / 4067046870
التميز في النقد األدبي

المستوى الرابع

 -8جماعة المهجر :
أ -الرابطة القلمية في الواليار المتحودة  -:جبوران خليول جبوران  -ميخائيول نعيموة -
إيليا أبو مايي
ب -العصبة األندلسية  - :رشيد سليم الخور (القرو )  -إلياس فرحوار  -ميشوال
معلوؾ
 س -0ما المبادئ التً قامت علٌها جماعة أبولو ؟
 -8التؽني بالطبيعة الريفية
 -0البساطة في التعبير
 -7الثورة على التقليد

ثالثا  :الواقعية
*** أبرز أعالمها (بلزاك  -- --شامفلور )
 س -7كٌف َتمددَ مدلول الواقعٌة؟
تحدد المفهوم بعد أن اام كاتوب اصصوي هوو ببصودار كتواب ثوم مجلوة حملتوا اسوم الوااعيوة واود
تبلورر من خالل الكتابار التي وردر فيها المبادئ األولى للوااعية
 س -0متا هتتً العوامتتل التتتً ستتاعدت علتتى ظهتتور الواقعٌتتة (الواقعٌتتة النقدٌتتة  ،الواقعٌتتة
األم)؟
 -7مؽاالة الرومانسية وؼيرها من المذاهب (كوالفن للفون  ،التأثريوة ) فوي الهوروب مون الوااوع
 -0تفشوي النظورة النفعيوة فوي
واتؼراا في الذاتية التي تجن إلى األحالم والخيال
المجتمووع الرأسوومالي -8التقوودم العلمووي الووذ اووام بنووا علووى الموونهج التجريبووي وشوويوع النظوورة
المويوعية إلى الحياة والمجتمع
 س -8علل -دعا نفر من األدباء لالتجاه إلى الواقع؟
بسبب مؽاالة الرومانسية وؼيرها من المذاهب (كالفن للفن  ،التأثرية ) في الهروب من الوااع
واتؼراا في الذاتية التي تجن إلى األحالم والخيال
 س -0كان األدب الواقعً مظهرا من مظاهر الموضوعٌة؟
بسووب ب التقوودم العلمووي القووائم علووى الموونهج التجريبووي وشوويوع النظوورة المويوووعية إلووى الحيوواة
والمجتمع
 س -5كٌف تبدت النظرة النفعٌة فً المجتمع الرأسمالً؟
من خالل ؼلبة النزعوة الفرديوة والجور ورا الموال بوصوف المقووم األنجوع لتحقيوا المصوال
الشخصية
 س -7ما هً سمات الواقعٌة ( النقدٌة  /األم)
 -0المويوعية
 -0االنطالا من المجتمع والناس بمختلؾ فئاتهم وطبقاتهم
 -0إبراز الجانب السلبي في المجتمع
 -8االهتمام بمفهوم الخا والعام
 س -0كٌف تعاملت  :الواقعٌة النقدٌتة  ،الواقعٌتة االشتتراكٌة  ،الكالستٌكٌة  ،الرومانستٌة
مع اإلنسان (الفرد)
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 الوااعية النقدية :اهتمر باتنسان في إطار تعامل وتفاعل مع المجتمع الذ يتأثر ب ويوؤثرفي
 الوااعية االشتراكية :أظهرر تأثير الفرد في المجتمع بقيادت نحو االشتراكية والسعادة الكالسيكية :تنظر إلى اتنسان بوصف كائنا مثاليا ينصاع للقيم أكثر من انصياع إلى الوااع الرومانسية :تفس المجال لإلنسان للهروب من الوااع س -6اتسم األدب الواقعً بالموضوعٌة وضح ذلك
يتج الوااعيون إلى وصؾ المجتمع دون إظهار التعاطؾ مع جهة معينة
س 1علل  -نالت الرواٌة النصٌب األوفر فً األدب الواقعً
لما تمتاز ب مون سوعة تتوي لهوم تنواول أزموان طويلوة وأمواكن كثيورة وشخصويار ؼيور محوددة
ُتظهر تؽيرار المجتمع بدرجة من المويوعية تفوا ما يمكون أن يتجلوى فوي األجنواس األدبيوة
األخرى
 س -74ما أهمٌة بلزاك للواقعٌة؟
يمثوول بلووزاك أحوود أظهوور أعووالم الوااعيووة النقديووة فووي فرنسووا واوود اوودم نفس و بوصووف سووكرتيرا
للمجتمع مما يظهر مدى ميل الوااعيين للمويوعية
 س -77وضح مفهوم العام والخاص فً المذهب الواقعً
هووو مفهوووم يتحقووا موون خووالل كتابووة األدب علووى نحووو يجعل و خاصووا بوواخخرين كمووا هووو خووا
بالكاتب أو الشخصية صاحبة التجربة في الرواية أو المسرحية وبذلك فقد اتجهر الوااعية إلى
عدم اتكثار من التفاصيل التي تتعلا بالحياة اليومية(علل) ألن التفاصويل التوي اود تتعلوا بفورد
اد ال تهم آخر
 س -70علل  --أطلق اسم الواقعٌة التشا مٌة على الواقعٌة
ألنها أبرزر الجانب السلبي في المجتمع إذ خصوا البرجوازيين والرأسماليين ببظهار سعي من
ينيوون تحتهما لمصالحهم الشخصية وجريهم ورا المال متجردين في ذلك من القيم
 س -78كٌف ظهرت الواقعٌة االشتراكٌة ؟
ظهرر عقب ايام الثورة البلشفية في روسيا التي أنشئ على إثرها االتحاد السوفييتي الذ اام
على مبادئ االشتراكية التي تؤمن ببزالة الفوارا الطبقية في المجتمع
 س -70من الذي أطلق تسمٌة الواقعٌة االشتراكٌة؟
مكسيم ؼوركي
 س -75ما هً سمات الواقعٌة االشتراكٌة؟
 -7إظهار الكفاف وصياؼت يد عالم الرأسمالية بمجهود الطبقة العاملة (البروليتاريا)
 -0إظهار تأثير األفراد في المجتمع لقيادت نحو االشتراكية والسعادة
 -8الدعائية في الكثير من األعمال األدبية التي انيور تحتها
 س -77علل  -اتسمت الواقعٌة االشتراكٌة بالدعائٌة فً كثٌر من األعمال األدبٌة
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ألن ذلك ينبع من كون هذه األعمال تنبع من الودعوة لسياسوة دولوة أكثور مون كونهوا نابعوة مون
رؤية أديب للوااع

الوااعية في األدب العربي
 س -7ما العوامل التً ساعدت على انتشار الواقعٌة فً األدب العربً (كٌف ظهرت)؟
 -7انتها الحرب العالمية الثانية فظهرر الوااعية العربية في أعقابها -0انتشار التعليم
 -8نيج الوعي االجتماعي  -0ظهور المؤسسار االجتماعية مثل األحزاب السياسية
 س -0كٌف أثرت األمزاب السٌاسٌة فً ظهور الواقعٌة فً األدب العربً؟
من خالل اتجاهها إلى تحليل الوااع تحليال مويوعيا مما جعول رؤيوة األديوب تقووم علوى الوربط
بين مشكالر الفرد والوااع االجتماعي
 س -3عدد (اذكر) أدباء الواقعٌة النقدٌة واالشتراكٌة:
* -الوااعية النقدية  - :نجٌب ممفوظ  -عبد الرممن منٌف
* -الوااعية االشتراكية - :عبد الرممن الشرقاوي
 س -0عالم ركز الواقعٌون النقدٌون العرب فً أدبهم
ركزوا على مشكالر الطبقة البرجوازية (الطبقة الوسطى) وكيفية تأثيرها في الوااع
 س -5إلى أي مذهب تنتمً رواٌة زقاق المدق لنجٌب ممفوظ وماذا ٌصور فٌها ؟
تنتمي إلى الوااعية النقدية ويصور فيها حياة الناس في زااا المودا فوي القواهرة إبوان الحورب
العالميووة الثانيووة ويظهوور انصووياع الشخصوويار الروائيووة التووي تعوويش فووي هووذا الحووي للمووؤثرار
االاتصادية واالستعمارية لتنهي بها األحداث نهاية مأساوية
 س -7إلتتى أي متتذهب تنتمتتً رواٌتتة (األرض ) لعبتتد التترممن الشتترقاوي ومتتاذا ٌصتتور
فٌها؟
تنتمي إلى الوااعية االشتراكية ويصور فيها إحدى القرى المصرية في عقد الثالثينيار مظهورة
حاجة أهل القرية إلى اتصالف الزراعي من خالل توزيع األرايوي علوى الفالحوين وموواجهتهم
للفساد وتقلبار الطبيعة

رابعا :الرمزية
 س -7كٌف تم استخدام مفردة الرمزٌة
استخدم في القدم بمعناه العام الذ يدل على استخدام الرمز بوصفة أداة تعبيرية ثوم اسوتخدمر
لتوودل علووى المووذهب األدبووي بعوود أن أصوودر النااوود الفرنسووي موريوواس رسووالة نقديووة عوورؾ فيهووا
الرمزية بوصفها مذهبا أدبيا متخذا من أدب أبرز روادها مثل بودلير وماالرمية مويع دراسة
 س -0ما هً العوامل التً ساعدت على ظهور الرمزٌة؟
 -7الييا بالمذهب الوااعي الذ اتج إلى الوااع الماد الملموس
 -8التقدم الذ أحرزه علم النفس على يد فرويد وأتباع
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 س -8ما أثر فروٌد وأتباعه فً ظهور الرمزٌة؟
تقدموا بعلم النفس وتوجهوا ب إلى ارارة النفس اتنسانية مما لفور نظور الشوعرا إلوى وجوود
عالم آخر ؼير العالم المحسوس هو عالم النفس الزاخر بالخفايا واألسرار
 س -0ما هً سمات الرمزٌة؟
 -8االهتمووام بالموسوويقى  -0االعتموواد علووى تراسوول الحووواس
 -7الؽموووض  -0اتيحووا
 -5اتيمان بفكرة الفن للفن
 س -5علل ٌتسم األدب الرومانسً بالغموض
ألن الرومانسيين يحواولون اسوتجدا موا ورا عوالم الحوس وموا فوي داخول الونفس اتنسوانية إذ
يتسم ذلك بالؽموض الذ ينعكس على شعرهم
 س -7عللٌ -رتبط مفهوم اإلٌماء بمفهوم الغموض ارتباطا عضوٌا
ألن اتيحووا ال يووؤد داللووة محووددة وايووحة وإنمووا ينقوول حالووة نفسووية إلووى القووارئ موون خووالل
التراكيب اللؽوية
 س -0علل عد الرمزٌون الموسٌقى جزءا من تكوٌن النص الرمزي (ما وجه الشبه بتٌن
الموسٌقى واإلٌماء عند الرمزٌٌن)
الموسيقى تقوم بويع المستمع في حالة انفعالية خاصة دون أن تنقل داللة محوددة شوأنها فوي
ذلك شأن اتيحا من خالل التراكيب اللؽوية
س -6ما المقصود بتراسل المواس؟
هي أن يوصل الشاعر دالالر مبتكرة من خالل معطيار الحواس وتراسلها كأن يستخدم حاسوة
اللمس بما يقتيي السمع
 س -1اقرأ األسطر التالٌة لرامبو ثم أجب عما ٌلٌها :
نجومي في السما  ،كان لها حفيؾ عذب  // //وكنر أصوؽي إليهوا  ،وأنوا جوالس علوى حوواؾ
الطرا
** س -وضح تراسل المواس الموجود فً األبٌات ؟
جعل الشاعر للنجوم المنظورة صوتا {الحفيؾ} ثم جعل لهذا الحفيؾ مذااا عذبا
**س -كٌف نقل رامبو فً أبٌاته السابقة الفلسفة الرمزٌة ؟
من خالل استجال العوالم الخفية ومكنوناتها فالشاعر يصؽي إلى النجوم ويتذوا حفيفها الذ
يجده عذبا في حين أن النجوم ينظور إليهوا عوادة كموا أن الحفيوؾ يسومع ال يوذاا والوذ يتوذوا
حقيقتها ينصهر فيها ويتحول إلى مكون من مكوناتها
**س -ما أهمٌة تراسل المواس فً الدالالت المبتكرة لألبٌات؟
أراد الشاعر أن ينقل نفس من خالل حواس إلى العالم المجهول والالمنتهي فالذ يصؽي إلوى
النجوم أارب لها ممن ينظر إليها والذ يتذوا حقيقتهوا ينصوهر فيهوا ويتحوول إلوى مكوون مون
مكوناتها وبهذا يؤد الشاعر الفلسفة الرمزية
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الرمزية في األدب العربي
 س-7كٌف اتصل العرب الممدثون باألدب الرمزي ؟
 -0اتطالع المباشر على أدب اللؽار األوروبية
 -7الترجمة
 س -0كٌف تأثر العرب الممدثون باألدب الرمزي ؟
كان تأثرهم ب بدرجار متفاوتة فالرمزية لم تشكل مذهبا واي المعالم فوي األدب العربوي كموا
هو الحال في الرومانسية أو الوااعية إذ أننا نجد سمار رمزية في الشعر الحديث دون أن نجود
في األؼلب أدبا رمزيا في جوهره
 س -8كٌف ظهرت الرمزٌة فً أدب كل من :
 -0جبران خليل جبران :جمع بين الرمزية والرومانسية في أدب
 -0صالف عبد الصبور :نجد في شعره سمار رمزيوة وايوحة فقود كوان يسوعى فوي شوعره إلوى
تحقيا السعادة النفسية الناتجة عن االنسجام مع ؼنائية الكون واستحقاا الحياة
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الوحدة اخلامسة

احلزكة النقدية يف األردن
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التمهيد
 س -7تزامن النقد األدبً فً األردن مع المركة الثقافٌة وضح ذلك
شكل النقد األدبي في األردن أحد أهم روافد الحركة الثقافية إذ تزامن تطوره مع تطور الحركوة
الثقافية ومؤسساتها عبر المراحل التاريخية المختلفة
 س -0كٌتتف اغتنتتت المركتتة النقدٌتتة فتتً األردن؟ متتا التتذي أثتترى المركتتة النقدٌتتة فتتً
األردن؟
من خالل التعاطي مع التراث األدبي والنقد في العالم العربي  -والتعامول موع المنواهج األدبيوة
والنقدية العالمية

مرحلة التأسيس
 س -7ما الدور الذي قام به الملك الم سس فً تنشٌط المركتٌن األدبٌة والنقدٌة؟
عمل منذ تولي إمارة شراي األردن على رعاية األدبا المحليين والوافدين من األاطار العربية
 س -0ما هً مظاهر اهتمام الملك الم سس باألدباء المملٌٌن والعرب؟
 -7المجالس األدبية التي كان يرعاها في بالط والتي جمعر نخبوة مون األدبوا مثول:عمر أبوو
ريشووة ،وديووع البسووتاني ،عوورار ،نووديم المالف،فووؤاد الخطيووب،نور الوودين الزركلي،عبوود المحسوون
الكاظمي،عبد المنعم الرفاعي،تيسير ظبيان،حمزة العربي
 -0تشوج يع الصوحافة والكتابوة النقديوة إذ ظهور ذلوك بعودد مون التعليقوار النقديوة والكتابووار
التوجيهية في افتتاحيار بعض أعداد المجالر التي كانر تصدر في األردن آنذاك
 س -8ما الدور الذي قامت به الصمف والمجالت فً المركتة النقدٌتة األردنٌتة فتً هتذه
المرحلة؟
 -7أدر دورا مهما في تأسيس الحركة النقدية
 -0احتوائها على مقاالر نقدية عديدة ومتنوعة
 -8ظهر على صفحاتها تفاعل الحركة النقدية في األردن مع الحركة النقدية فوي العوالم العربوي
مثل مقاالر نديم المالف
 -8تفاعلوور مووع النظريووار النقديووة العالميووة موون خووالل سلسووة المقوواالر التووي كتبهووا يعقوووب
هاشم
 س -0كٌف تفاعل الشٌخ ندٌم المالح مع المركة النقدٌة فً العالم العربً؟
من خالل سلسلة المقاالر التي كتبهوا فوي مجلوة الحكموة حوين تتبوع آرا طو حسوين فوي كتابو
"في الشوعر الجواهلي" محواوال دحوض موا جوا بو مون آرا جعلور مون وجوود الشوعر الجواهلي
مويع شك
 س -5كٌف تأثر ٌعقوب هاشم فً النظرٌات النقدٌة العالمٌة؟
انعكسر هذه النظريار في سلسلة مقاالتو التوي كتبهوا فوي مجلوة الحكموة إذ كتوب عون برونتيور
صاحب نظرية األجناس في األدب وعن جون لميتر صاحب االنطباعية في النقد وعون هيبولور
تين وعلم النقد
 س -7كٌف تفاعل النقاد مع المركة األدبٌة فً هذه المرملة -مرملة التاسٌس؟
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أولى بعض النقاد عناية كبيرة للحركة األدبية فقود نشور عبود الحلويم عبواس عوددا مون المقواالر
على صفحار الجزيرة عن أهم الشعرا الذين ظهروا على الساحة األدبية في تلوك الحقبوة مثول
أديب عباسي وعبد المنعم الرفاعي وحسني فريز
 س -0ما هً الموضوعات النقدٌة التً تناولها النقاد فً هذه المرملة -مرملة التاسٌس؟
 -0النظريار النقدية العالمية
 -7تتبع آرا ط حسين في كتاب "في الشعر الجاهلي
 س -6ما هً أهم الصمف والمجالت فً هذه المرملة  -مرملة التاسٌس؟
 -8مجلوووة "الحكموووة"
 -0صوووحيفة " الجزيووورة"
 -7صوووحيفة "الشووورا العربوووي"
 -0مجلة "الرائد"

عقد الخمسينيار
 س -7ما هً أهم مجلة ظهرت فً هذه الفترة وعرف بها ؟
مجلة القلم الجديد أصدرها عيسى الناعور عام  7150واد صدر منها اثنا عشر عددا شارك
فيها كوكبة من األدبا والنقاد األردنيين والعرب مثول  :إحسوان عبواس  ،ناصور الودين األسود ،
عبد الوهاب البياتي
 س -0كٌف ساهم عٌسى الناعوري فً المركة النقدٌة فً األردن ؟
 -7أصدر مجلة القلم الجديد
 -3أصدر عددا من الكتب النقدية منها " :إيليا أبو مايي رسول الشوعر العربوي الحوديث"
" ،إلياس فرحار شاعر العروبة في المهجر"  " ،أدب المهجر"
 س -8تمدر عن كتاب فن الشعر إلمسان عباس
كتوواب تعوورض في و للنظريووة النقديووة منووذ أرسووطو موورورا بالرومانسووية والرمزيووة وصوووال إلووى
الوااعية كما تعرض ألهم اخرا النقدية التي تبنتها المذاهب األدبية المتنوعة في مهمة الشوعر
واد عبر عن خبرة النااد الواسعة باخداب العربي
 س -0تمدر عن كتاب "عرار شاعر األردن"
كتاب ليعقوب العودار عرض في لحياة الشاعر وميامين شعره ومظاهره الفنية مستفيدا مون
المنهج التاريخي
 س -5علل ٌ - -عد كتاب "االتجاهات األدبٌة فً فلسطٌن واألردن" لناصر التدٌن األستد
أكثر منهجٌة فً استخدام التارٌخ
ألن ال نااد رصد في االتجاهار الفنية في الكتابة األدبية في يو المؤثرار التاريخية المتعلقوة
بهذين البلدين
 س -7بٌن أهمٌة ترجمة مممود السمرة لكتاب "القصة السكٌولوجٌة" للٌون أٌدل
جوا الكتوواب فوي إطووار تعواطي النقوود فوي األردن مووع أهوم االتجاهووار األدبيوة فووي العوالم إذ تنوواول
عالاة علم النفس بفن القصة
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 س" -0تمثتتل المركتتة النقدٌتتة فتتً مرملتتة الخمستتٌنٌات بداٌتتة لالتجتتاه نمتتو التخصتتص
والمنهجٌة فً الفترات الالمقة" فكٌف أسهم النقد فً هذه المرملة بذلك
من خالل ظهور عدد من النقاد مثل إحسان عباس وناصر الدين األسد ومحموود السومرة الوذين
كانر لهم جهود وايحة في التأليؾ والترجمة والتحقيا في التراث النقود األمور الوذ سواعد
على إيجاد أريية خصبة تنشا مؤسسار تعنى بهذا المبحث في العقود الالحقة

عقد الستينيار والسبعينيار
 س -7ما هً الم سسات التً ساعدت على نضج النقد األدبً؟
 -0الجامعة األردنية

 -0المجالر

 -8رابطة الكتاب األردنيين

 س -0ما الدور الذي قامت به الم سسات فً المركة النقدٌة؟
 -8رابطووة الكتوواب
 متتا التتدور التتذي قامتتت بتته -0الجامعووة األردنيووة  -0المجووالر
األردنيين
 -7الجامعووة األردنية:شووكلر مووع جامعووة اليرموووك وكليووار المجتمووع بيئووة نقديووة بجهووود
أساتذتها الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الممارسة النقدية في يو النظريار النقديوة
الحديثة كما ساعدر على زيادة أعداد القرا والمثقفين بازدياد الخريجين
 -0المجالر  :استقطبر عددا من أهم الكتاب واألدبوا فوي العوالم العربوي وانتشوارها علوى
مستوى العالم العربي ومن هذه المجالر  :المنار  ،أفكار
 -8رابطة الكتاب األردنيين :ساعدر علوى توسويع البيئوة الثقافوة التوي تهوتم بواألدب ونقوده
من خالل عدد من النقاد الذين عملوا على تفعيل دورها
 س -8بٌن إسهامات النقاد اختٌة أسما هم فً النقد الواقعً:
 هاشم ياؼي :ربط بٌن التركٌب االجتمتاعً والشتكل الفنتً فأصتدر كتابته القصتة القصتٌرة فتًفلسطٌن واألردن الذي قدم فٌه هذا الفن فً إطار مركتة الواقتع وتغٌراتته إذ ربتط ظهتور القصتة
القصٌرة فً هذٌن البلدٌن بظهور الطبقة الوسطى
 عبد الرحمن ياؼي -0فستتر مواقتتف األدبتتاء الفكرٌتتة والسٌاستتٌة متتن ختتالل طبقتتاتهم االجتماعٌتتة فأصتتدر كتابتته مٌتتاة
األدب الفلسطٌنً المدٌر
 -3ربط بٌن العام والخاص وعده مقوما مهما لقٌام تجربة أدبٌة واقعٌتة وأواله عناٌتة كبٌترة
فً نقده التطبٌقً
 س -0كٌف رأى عبد الرممن ٌاغً األدٌب الناجح؟
يرى أن األديب الناج هو من يعالج القيايا التوي تهوم اخخورين مموا يوؤد إلوى تبنوي المتلقوي
للقيايا المطروحة في هذا األدب
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 س -5كٌف علل عبتد الترممن ٌتاغً التقتاء النشاشتٌبً (ابتن الطبقتة األرستتقراطٌة) متع
خلٌل السكاكٌنً (ابن الطبقة البرجوازٌة)
بسووبب التقووائهم علووى التوجهووار الفكريووة نفسووها بالتقووا الطبقتووين المووذكورتين فووي السوونوار
الممتودة بووين  7146ون هايوة الحوورب العالميوة األولووى إذ سووعر حركوة التحوورر العربيوة فووي هووذه
المدة إلى استمالة األرستقراطية العربية إلى جانب الحركة الوطنية لمواجهة الحكم التركي
 س -7كٌف ظهرت الواقعٌة فً األدب العربً فً عقدي الستٌنٌات والسبعٌنٌات؟
 -7التوج النقد إلى األدب الملتزم
 -0الربط بين التركيب االجتماعي والشكل الفني
 -8تفسير موااؾ األدبا الفكرية والسياسية من خالل طبقاتهم االجتماعية
 -0الربط بين العام والخا وع مقوما مهما لقيام تجربة أدبية وااعية
 -5جعل األدب أداة للمواجهة والثورة كما فعل نزي أبو نيال

الثمانينيار وما بعدها

-7
-0
-8
-0
-5
-7

س -7ما هً سمات المركة النقدٌة فً هذه المرملة(مرملة الثمانٌنات)؟
ازدياد اتنتاج النقد
االنفتاف على المزيد من المناهج النقدية الحديثة
صدور عدد من المجالر التي عنير باألدب والنقد
ظهور عدد من الكتب المترجمة
ظهور عدد من الدراسار والكتب التطبيقية التي اتبعر مناهج متنوعة في الدراسة
اتج نقاد هذه المرحلة إلى الن األدبي بوصف المصدر األساسي لدراسة األدب

 س -0أذكر أهم المجالت التً عنٌت بالمركة النقدٌة فً هذه المرملة
 -7مجلة أوراا التي تصدر عن رابطة الكتاب األردنيين
 -0المجلة الثقافة التي تصدر عن الجامعة األردنية
 -8المالحا الثقافية األسبوعية في الصحؾ اليومية
 -0المجالر المحكمة التي تصدر عن الجامعار األردنية
 س -8علل ظهر عدد من الكتب المترجمة فً هذه المرملة (مرملة الثمانٌنات)
بسبب االتجاه نحو النقد الؽرب
 س -0ما هً أهم سمات الواقعٌة فً هذه المرملة(مرملة الثمانٌنات)؟
التنازل عن بعض أدوات المتنهج التواقعً واالهتمتام بتأداة النمتاذج البشترٌة كمتا فعتل نبٌتل متداد
وعبد هللا رضوان
 س -5عرف النماذج البشرٌة  --ما المقصود بالنماذج البشرٌة؟
هي الشخصيار الروائية التي تمثل طابعا شوائعا فوي المجتموع نتيجوة الظوروؾ االجتماعيوة فوي
مرحلة معينة
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 س -7بٌن منهج نبٌل مداد وعبد هللا رضوان فً الدراسة األدبٌة
 نبيل حداد :اتبع المنهج الواقعً وقد أبدى اهتماما أكبر بأداة النماذج البشرٌة عبد هللا ريوان :اتبع المنهج ا لواقً فً تملٌل الشخصٌات النموذجٌة س -0علل --شاعت الدراسات األسلوبٌة فً هذه المرملة (مرملة الثمانٌنات)
بسبب توج النقاد في هذه المرحلة إلى الن

األدبي بوصف المصدر األساسي لدراسة األدب

 س -6ما هً األمور التً تتناولها الدراسات األسلوبٌة؟
 -0األسلوب األدبي لجنس أدبي في مرحلة تاريخية معينة
 -7أسلوب أديب معين
 س -1علل ظهرت دراسات تهتم باألبعاد النظرٌة لألسلوبٌة
بسبب االهتمام بالمنحى األسلوبي في الدراسار التطبيقية
 س" -74يحيوول الوون
المقصود بها؟
إن ذلووك يعنووي أن دراسووة الوون األدبووي ودالالت و ال يعنووي بقوواؤه مؽلقووا وإنمووا تكووون اتشووارار
اللؽوية المتنوعة بعدا دالليا يتج إلى الوااع
إلووى نصووو

أخوورى " وضتتح ذلتتك  //نتتاقا هتتذه العبتتارة ....متتا

 س -77متتا األمتتر التتتً تناولهتتا الناقتتدان خالتتد الكركتتً  ،ستتامح الرواشتتدة فتتً الدراستتة
النقدٌة؟
اتج الناادان إلى النصو الشعرية في إشارتها إلوى الشخصويار التراثيوة الرمزيوة فوي األدب
الحوديث مثوول شخصوية أبووي العوال التووي وظفهووا عبود الوهوواب البيواتي فووي اصويدت "محنووة أبووي
العال " وشخصية امرئ القيس التي وظفها عز الدين المناصرة في اصيدت المقهى الرمواد
إذ جا ر هذه التوظيفار مشيرة إلى هموم الناس في الوااع
 س -70بٌن المنهج الذي اتبعه نصرت عبد الرممن
اتبع المنهج األسطور في تحليل النصو الشعرية العربية خاصة الجاهلية في محاولوة منو
للبحث عن اتشارار األسطورية فيها مستفيدا مما وصل إلينا عن طبيعة الحياة الدينية الوثنية
في ذلك العهد
 س -78عرف المنهج األسطوري:
هو تحليل النصو األدبية في محاولة للبحث عن اتشارار األسطورية
 س -70بٌن المنهج الذي اتبعه بسام قطوس فً دراسته لقصٌدة "تنوٌمة الجٌا " لمممد
مهدي الجواهري
درس القصيدة وفا المنهج التفكيكي الذ يعمل النااد من خالل علوى العثوور علوى التناايوار
الداخلية في الن األدبي للوصول إلى دالالر عميقة
 س -75عرف المنهج المقارن
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هووو موونهج يقوووم علووى دراسووة تووأثير األدب القووومي بوواخداب األخوورى العالميووة وامتووداده فيهووا أو
التأثير بهذه اخداب والؽنى بسببها
س -77ما هً أهم الجهود التً قام بها النقاد فً األردن إزاء المركة النقدٌة فً األردن؟
 -7تقديم عدد من الدراسار النقدية عن الحركة النقدية في األردن وما أحرزت مون مواوع
بارز على خارطة األدب العربي مثل دراسار " :الرواية في األردن" إبراهيم السعافين
" ،القصة القصيرة في األردن" عبد الحمن ياؼي "،فصول في األدب األردنوي ونقوده"
إبراهيم خليل
 -0تحقيا زياد الزعبوي لوديوان عورار ودراسوة جوانوب مون شوعره فوي عودد مون المقواالر
النقدية
- -8نشر محمد المجالي عددا من المقاالر النقدية حول الحركة األدبية فوي األردن وأبودى
اهتماما خاصا بشعر حيدرمحمود
 س -70مدد المنهج الذي اتبعه كل من النقاد التالٌة أسما هم :
النااد
المنهج
النااد
 إبراهيم عبد الجواد عبد الرحمن ياؼي الوااعي إبراهيم خليلالوااعي
 هاشم ياؼي نصرر عبد الرحمنالوااعي
 نزي أبو نيال بسام اطوسالوااعي
 نبيل حداد علي الشرعالوااعي
 عبد هللا ريوان محمد شاهينالتاريخي
 يعقوب العودار عز الدين المناصرةالتاريخي
 -ناصر الدين األسد

المنهج
أسلوبي
أسلوبي
أسطور
تفكيكي
مقارن
مقارن
مقارن

مع خالص حبنا ودعائنا
د  .عمر الدعجة د .ياسني بني ياسني
بالتىفيك والتفىق أيها األحبة
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