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الوحدة الرابعة  :البالغة العربٌة

علم البدٌع
تعرٌف ( مفهوم ) علم البدٌع :
علم البدٌع  :هو العلم الذي ُتعرؾُ به وجوه تحسٌن الكالم وتزٌٌنه .وهو قسمان :
ٔ -لفظً ( الم َُحسِّن البدٌعً اللفظً )  :وٌكون التحسٌن فٌه راجعً ا إلى اللفظ .
المحسِّنُ البدٌعً المعنوي )  :وٌكون التحسٌن فٌه راجعًا إلى المعنى .
ٕ -معنوي ( َ

ً
المحسنات اللفظٌة
أول :
ِّ
س ْجع  ،ور ُّد الع ُج ِزعلى الصدْ ر .
المحسنات البدٌعٌة اللفظٌة كثٌرة  ،أشهرها  :الجناس  ،وال َّ
ٔ -اجلناس  :هو توافق اللفظٌن فً النطق  ،مع اختالفهما فً المعنى .
ساعَت "
لتتعرؾ مفهوم الجناس تؤمل اآلٌة الكرٌمة اآلتٌة  " :ويىم تقىم ال ّ
س ُن ا ْل ُو ْج ِر ُهىىَ َها لَ ِبثُىا َغ ْي َر َ
ساعت يُ ْق ِ
لعلك تلحظ فً اآلٌة الكرٌمة ورود لفظٌن متوافقٌن فً النطق " ساعة  ،ساعة " ،ولكنهما مختلفان فً المعنى
فـ " ساعة " األولى اسم ٌعنً القٌامة  ،و " ساعة " الثانٌة اسم ٌعنً الجزء من الزمن .
جار.
وانظر أٌضًا القول اآلتً ْ :ار َع
الجار ولو َ
َ
فقد ورد فً القول كذلك لفظان متوافقان فً النطق " جار  ،جار "  ،األول اسم ٌعنً المجاور فً السكن ،والثانً فع ٌل
جناسا.
بمعنى َظلَ َم  .ومثل هذا التوافق بٌن األلفاظ فً النطق واالختالؾ فً المعنى ٌسمى
ً
الجناس نوعا ن :
وح َركاتها .
أ  .الجناس التام  :هو ما اتفق فٌه اللفظان بؤربعة أمور :الحروف  ،وعددها  ،وترتٌبها ّ ،
ْ
ب ص ّدعوا
مثال  :قال أبو تمام مادحً ا  :إذا الخٌل
طل الحر ِ
جابت قسْ ِ

صدور العوالً فً صدور الكتابب
َ

ورد فً هذا البٌت لفظ " صدور" بمعنٌٌن مختلفٌن  ،األول أعالً الرماح  ،واآلخر ُنحور األعداء  ،ونجد أن اللفظٌن
وح َركاتها  ،وٌسمى هذا النوع من الجناس " الجناس التام " .
توافقا فً  :الحروف  ،وعددها  ،وترتٌبها َ ،
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مثالٕ :قول امرأة محتاجة تصف أحد المحسنٌن إلٌها بعد وفاته  :كان ذا هِبة فأموالُه ذاهبة .
ْ
توافقت فً نوع الحروف
نجد أنها وصفته بـ "العطاء" ،وأمواله " بـ " الزوال " ،وتجد األلفاظ " ذا هبة " و" ذاهبة "
وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها ،واختلفت فً المعنى ،فـ " ذا هبة " ٌتؤلؾ من كلمتٌن " :ذا " بمعنى صاحِب
و"هبة" بمعنى عطاء ،و"ذاهبة" بمعنى زابلة.
أي إن الجناس التام ٌأتً بٌن كلمتٌن ،وقد ٌأتً بٌن أكثر من كلمتٌن عند توافق اللفظ.

فائدة

( نوع الجناس فً المثالٌن اللذٌن وردا فً فاتحة الحدٌث عن الجناس هو جناس تام ) .

ب  .الجناس غٌر التام ( الجناس الناقص )  :هو ما اختلؾ فٌه اللفظان فً واحد من األمور األربعة السابقة .
س َبأ ِب َن َبأ ٌقٌن " (( النمل))ٕٕ :
ج ْئ ُت َك من َ
مثالٔ  :قال تعالى  " :و ِ

فقد وقع الجناس بٌن اللفظٌن "سبأ ونبأ " فً اآلٌة السابقة  ،وكان االختالؾ فً نوع الحروؾ " السٌن والنون "
مع توافق عددها  ،وترتٌبها  ،وحركاتها .

مثالٕ :قول أرنً ٌفتخر بجنود بالده  :سو ُر بالدي عال تحمٌه نسور الوطن .
وقع الجناس بٌن " سور ونسور " ،وكان االختالؾ فً عدد الحروف .

س َك ما بٌن َف َّك ٌْ ِه ْ
مثالٖ :قٌل فً األثرَ :ر ِ
وأطلَ َق ما بٌن َك َّف ٌْه .
امرأً أ ْم َ
ح َم هللا َ
ف "  ،وجاء االختالؾ فً ترتٌب الحروف.
وقع الجناس بٌن " َف ّك و َك ّ

ت بال ِع ْبرة ف َن َز ْ
مثالٗ :قال شاب عند سماعه قصة مؤثرة  " :ا َّت َع ْظ ُ
لت من عٌنً َعبرة " .
وعبرة" ،وكان االختالؾ فً الحركات.
وقع الجناس بٌن "عِ برة َ
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سؤال  :ما الغرض من الجناس أو ما سبب توظٌف الجناس فً الكالم؟
جماال إٌقاعًٌا ٌجعل المتلقً أكثر ً
ً
قبوال وأكثر استحسا ًنا للمعنى الذي أراده المتكلم  ،ولتؤكٌد
االجابة  :إن توظٌفه ٌضفً
ذلك تؤمل قول الخلٌل بن أحمد واص ًفا فراق أحبته :
إذ رحل الجٌرانُ عند ال ُغرو ِ
ب
ٌا وٌح قلبً من دواعً الهوى
أ ْت َبعْ ُتهــــــم َطرْ فً وقد ْ
ْض ال ُغروب
أز َمعوا
ودمْ ـــعُ َع ٌْ َنًَّ ك َفٌ ِ
توضٌح  " :ال ُؽروب " الثانٌة  :جمع َؼرب  ،وهً ال َّد ْلو العظٌمة  ،والجناس هنا تام .

فائدة
ٌٔ .كون الجناس بٌن لفظٌن متجاورٌن فً بٌت شِ عر أو بٌتٌن أو فً جملة أو جملتٌن ،وكلما كانا متقاربٌن كان إٌقاعهما
أطرب للسمع من تباعدهما.
البنٌة األصلٌة  ،وال ٌتؤثران بما ٌتصل بهما  ،مثل " أل" التعرٌف ،والضمائر ،ولكن
ٌٕ .تفق اللفظان المتجانسان فً ِ
ُ
كنت أطمعُ فً تجرٌبك و َمطاٌا الجه ِْل تجري ب َك.
ٌإخذ بالحسبان إذا ورد الجناس بٌن أكثر من لفظٌن كقولهم :
ٖ  .ال ٌتؤثر نوع الجناس بالحركات اإلعرابٌة  ،وٌُنظ ُر إلى الحركات الداخلة فً ِبنٌة الكلمة فقط  ،فالجناس فً قول
إحداهنّ تصؾ صدٌقتها  :صدٌقتً َو ْع ُد تفً بكل َو ْعد َق َط َع ْته.
جناس تام ؛ ألن االختالؾ جاء فً الحركات اإلعرابٌة مما ال عالقة له ِببنٌة الكلمة .

حل أسئلة الكتاب المقرر ( ص ) ٙ6
ٔ .حدد لفظً الجناس التام فً كل مما ٌأتً :
ُ
صار )َ ٌُ (43قلِّبُ َّ
صار)(( (44
َّللاُ اللَّ ٌْ َل َوال َّن َ
هار إِنَّ فًِ ذل َِك َل ِعب َْر ًة ِألولًِ ْاألَ ْب ِ
أ .قال تعالى ٌَ (( :كا ُد َسنا َبرْ قِ ِه ٌَ ْذ َهبُ ِب ْاألَ ْب ِ

ب  .قال أحد الحكماء فً ذم التكبر  " :من زاد فً ال ّتٌ ِه ال ٌعذر فً ال ّتٌ ِه .
ب
ج -قال الشاعر ٌصؾ حاله ٌ :ا إخوتً قد بانت ال ُّن ُج ُ
فارقتكم وبقٌت بعدكم
االجابة :

ب
وجب الفإاد وكان ال ٌَ ِج ُ
ما هكذا كان الذي ٌجب

أ  .األبصار  -األبصار  // .ب  .ال ّتٌ ِه  -ال ّتٌ ِه  // .ج  .ال ُّنجُبُ ِ ٌَ -جبُ
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ٕ  .حدد لفظً الجناس غٌر التام فً ما ٌأتً ،مبٌنا ً سبب عدم تمامه :
أ  .قال تعالى حكاٌة عن هارون ٌخاطب موسى علٌهما السالم :
(( إِ ِّنً َخشِ ُ
ٌت أَن َتقُو َل َفرَّ ْق َ
ت َب ٌْنَ َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل َو َل ْم َترْ قُبْ َق ْولًِ )) سورة طه  ،اآلٌة ٗ.4

االجابة  :بٌن  -بنً ( االختالؾ فً ترتٌب الحروؾ ) .
ب  .قال صلى هللا علٌه وسلم  :اللهم حسنت َخلقً فحسن ُخلقً .
ج  .قال البهاء زهٌر  :أشكو وأشكر فعله

االجابة َ :خلق ُ -خلق (االختالؾ فً الحركات).

فاعجب لشاك منه شاكر
االجابة  :أشكـو  -أشكـر ( االختالؾ فً نوع الحروؾ ) .
شاك  -شاكر ( االختالؾ فً عدد الحروؾ ) .

د -جاء فً الخبر " :المؤمنون هٌنون لٌنون "

االجابة  :هٌن -لٌن (االختالؾ فً نوع الحروؾ).

هـ  -قال أبو فراس الحمدانً مادحا  :من بحر جودك اغترف

وبفضل علمك اعترف

االجابة  :اؼترؾ  -اعترؾ (االختالؾ فً نوع الحروؾ) .
ٖ .مٌز الجناس التام من الجناس غٌر التام فً كل مما ٌأتً ،موضحا إجابتك.

ش ِهٌد )َ (7وإِ َّن ُه لِ ُحبِّ ْال َخٌ ِْر َل َ
أ  .قال تعالى َ (( :وإِ َّن ُه َع َلى َذلِ َك َل َ
شدٌِد (. )) )8

االجابة  :شهٌد  -شدٌد ( ؼٌر تام بسبب اختالؾ نوع الحروؾ ) .
ب  .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
االجابة  :عورات  -روعات ( ؼٌر تام بسبب اختالؾ ترتٌب الحروؾ ) .
ج  .األردنٌون رووا قصص شهامتهم عبر األجٌال ورووا أرضهم بدماء الحب واإلٌثار.
االجابة  :روى (رووا )  -روى ( رووا ) (تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً نوع الحروؾ وعددها وترتٌبها وحركاتها ) .
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د ٌ .قال فً المدح ٌ :سخو بموجوده وٌسمو عند جوده .
االجابة ٌ :سخو ٌ -سمو (ؼٌر تام بسبب اختالؾ نوع الحروؾ) .
موجود  -جود (ؼٌر تام بسبب اختالؾ عدد الحروؾ) .
بٌت من الشِ عر أو بٌت من ال َشعر

هـ  .قال المعري  :فالحسن ٌظهر فً شٌبٌن رونقه

االجابة  :ال ِّشعر -ال َّ
شعر (ؼٌر تام بسبب اختالؾ الحركات) .
و  .قال الشاعر  :ال تعرضن على الرواة قصٌدة

ما لم تكن بالؽت فً تهذٌبها

فإذا عرضت الشعر ؼٌر مهذب

عدوه منك وساوسا تهذي بها

االجابة  :تهذٌبها – تهذي بها ( تام بسبب االتفاق فً  ،نوع الحروؾ وعددها  ،وترتٌبها وحركاتها ) .
َّ ْ
 - 2السجع  :هو انتهاء العبارتٌن بالحرؾ نفسه.

بطول األ َم ِل " .
ح بالعمل ،ل
مثال ٌُٔ " :نال ُ النجا ُ
ِ
نلحظ هنا أن الكلمتٌن األخٌرتٌن "العمل  ،األمل" فً التركٌبٌن اتفقتا فً الحرؾ األخٌر ،وهو "الالم".

سط فً الحب والبغض :
مثالٕ :قول عمر بن الخطاب  -رضً هللا عنه -
ناصحا بالتو ُّ
ً
" ل ٌكن حبك َكلَ ًفا ،ول بغضك َت َل ًفا ".
فقد اتفقت الكلمتان األخٌرتان " كل ًفا  ،تل ًفا " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر " الفاء ".
لح ْس ِن السجع أن ٌكون عفو ًٌا ل ٌؤدي إلى التضحٌة بالمعنى .
س ْج ًعا .وٌشترط ُ
و ٌُس َّمى هذا اللون البدٌعً َ

ملحوظة

بٌن اللفظٌن "كل ًفا ،تل ًفا" فً المثال السابق جناس ؼٌر تام ( اختالؾ فً نوع الحروؾ ).
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ال ٌحتسب ما ٌؤتً من باب السجع :

ٔ  .حروؾ المد " األلف  ،والواو  ،والٌاء " فً آخر الكلمة  ،كما فً قول أدٌب ٌصؾ شجرة :
َتضْ ربُ بجذورها فً الثرى ،وتسابق بؤؼصانها قمم ُّ
الذرا ( .فالسجع هنا وقع بحرف " الراء" ) .
ٕ  .الهاء فً آخر الكلمة إذا سبقه متحرك  ،كما فً قول معلمة تثنً على إحدى طالباتها  :إنسانة بؤدبها ،ال بزٌِّها وثوبها.
( فالسجع هنا وقع بحرف " الباء " ).
حل أسئلة الكتاب المقرر ( صٓ) 0
ٔ .وضح مواطن السجع فً ما ٌأتً :
أ .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :األرواح جنود مجندة ،فما تعارؾ منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
االجابة  :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " ائتلف ،اختلف " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر الفاء.
ب .األردن بلد األمن والستقرار وموطن النماء والزدهار.
االجابة  :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " الستقرار  ،الزدهار " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر الراء .
ج .قال أبو الفتح البستً لٌكن إقدامك توكالً وإحجامك تأمالً.
االجابة  :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " توكال  ،تأمالً " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر الالم .
د .قال أحمد شوقً  :الثقة مراتب فال ترفع لعلٌا مراتبها إال الشرٌك فً المر ،المعٌن على الضر ،األمٌن على السر .
االجابة  :اتفقت الكلمات األخٌرة  "،المر  ،الضر  ،السر " فً التراكٌب فً الحرؾ األخٌر " الراء " .
هـ  .قال أحدهم حٌن زار مدٌنة البترا :مرسومة فً الصخر وموسومة بـالفخر.
االجابة  :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " الصخر ،الفخر " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر " الراء ".
و  .قالت أدٌبة بعد وفاة أمها  " :أماه لو كل نساء األرض تبقٌن فتٌة ،فقد رحلت وأنت فً قمة العطاء ،وفً أوج البهاء " .

االجابة  :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " العطاء ،البهاء " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر " الهمزة " .
االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 8 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الوجذ في اللغت العربيّت

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

ٕ  .قال العماد األصفهانً فً وصف حال الكتاب :
" إنً رأٌت أنه ال ٌكتب إنسان كتابا فً ٌومه إال قال فً ؼده  :لو ؼٌر هذا لكان أحسن ولو زٌد كذا لكان ٌستحسن
ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا المكان كان أجمل .هذا من أعظم العبر ،وهو دلٌل على استٌالء النقص
على جملة البشر " .
أ  .ما العبرة التً تستنتجها من النص؟
االجابة  :عمل االنسان ٌبقى منقوصا ً ال ٌصل إلى الكمال وكلما نظر فٌه صاحبه وجد فٌه مجاالً للتحسٌن .
ب  .ورد فً النص تركٌبان متفقان فً آخر كل منهما ،ول ٌعد ذلك سجعاً ،حددهما ،مبٌنا ً سبب عدم عدهما مسجوعٌن .
االجابة  :التركٌبان هما " ال ٌكتب إنسانا ً كتابا فً ٌو ِمه إال قال فً غ ِده " ،وهما ؼٌر مسجوعٌن؛ ألن الهاء
فً آخرالكلمة إذا سبقها متحرك ال تحتسب فً باب السجع .
ٖ  .قال ابن حبٌب الحلبً ٌصف سفٌنة :
" ٌا لها من سفٌنة ذات دسر وألواح تجري مع الرٌاح وتطٌر بؽٌر جناح تخوض وتلعب وترد وال تشرب لها قالع
كالقالع وشراع ٌحجب الشعاع " .
أ  .وضح مواطن السجع فً النص السابق.
االجابة  :اتفقت الكلمات األخٌرة " ألواح ،الرٌاح " ،جناح فً التراكٌب فً الحرؾ األخٌر الحاء .
اتفقت الكلمتان األخٌرتان " تلعب ،تشرب " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر الباء .
اتفقت الكلمتان األخٌرتان " القالع ،الشعاع " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر العٌن.
ب  .استخرج من النص مثاالً على الجناس التام ثم وضحه ؟
االجابة  :قالع  -قالع (جناس تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً  :نوع الحروف وعددها وترتٌبها وحركاتها .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 9 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

عرف  /أن ٌؤتً أح ُد اللفظٌن المتماثلٌن أو المتشابهٌن فً النثر آخر العبارة
الصدْ ر (التصدٌر) ّ :
الع ُج ِز معلى َ
ٖ َ -ر ّد َ
موضع قبله.
واآلخر فً أولها .وأما فً الشعر فهو أن ٌؤتً أحد اللفظٌن فً آخر البٌت واآلخر فً أي
ٍ
َب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " (آل عمران)6:
مثال ٔ  :قال تعالى  " :وه ْ

َب " فً بداٌتها ،وهما من معنى واحد وهو العطاء .
فقد ورد فً اآلٌة السابقة لفظ " الوهاب " ،وورد لفظ " ه ْ
مثالٕ :ال ِح ٌْ ُ
لة تر ُك ال ِح ٌْل ِة .
فً العبارة السابقة ورد لفظ "الحٌلة" مرتٌن ،فً نهاٌة الكالم وبداٌته ،لكنه جاء بمعنى مختلؾ ،فاألول بمعنى الح ِْذق
والقدرة على التصرؾ ،والثانً بمعنى الخدٌعة ،وٌسمى هذا اللون البدٌعً ر ّد العجُز على الصدر (التصدٌر).
ب.
ًإذاٌ ،جوز فً التصدٌر أن ٌتماثل اللفظان فً النطق أو ٌتشابها َح ْس ُ
ماح
مادحا:
مثالٖ  :قال البحتري
ضرائب أ ْبدَ ْع َتها فً َّ
ُ
ً
الس ِ

فلسنا نرى ل َك فٌها ضرٌبا

(ضرائب  :جمع ضرٌبة ،وهً الطبع وال َّس ِجٌّة .ضرٌب :الشبٌه والنظٌر)
مثالٗ :قال الحسن المهلّبً :أحنُّ إلى بغداد شو ًقا وإنما

ُ
شائق
أحنُّ إلى إِ ْلف بها لً

سبٌل الحٌا ِة
وسر فً
مثال٘ :قال أبو القاسم الشابً :أل انهض
ْ
ِ
شجرا
األرض فامتدوا بها
مثال :ٙقال حبٌب الزٌودي  :ناد ْت ُه َم
ً
ُ

فمن نام لم تنتظره الحٌاة
وأوجبوا ولنداءِ األرض ما َو َج َبا

حل أسئلة الكتاب ( صٖ) 0
ٔ .وضح رد العجز على الصدر فً كل مما ٌأتً :
أ  .قال تعالى حكاٌة عن نوح – علٌه السالم – ٌدعو قومه  (( :استؽفروا ربكم إنه كان ؼفارا )) .
االجابة  :اللفظان " :غفارا – استغفروا " ،تشابه اللفظان فً العبارة النثرٌة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أولها .
ب  .قٌل  :الشعر منبعه الفكرة والشعور .
االجابة  :اللفظان  " :الشعور -الشعر "  ،تشابه اللفظان فً العبارة النثرٌة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أولها .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 11 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

ج  .قال أحد السٌاح العرب ٌصف زٌارته إلى األردن  :آثاره وشعبه تركا فً نفسً جمٌل األثر.
االجابة  :اللفظان  :األثر -آثاره ،تشابه اللفظان فً العبارة النثرٌة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أولها .
د .قال الصمة القشٌري ٌصؾ لحظة الرحٌل :
أقول لصاحبً والعٌس تهوي
تمتع من شمٌم عرار نجد

بنا بٌن المنٌفة فالضمار
فما بعد العشٌة من عرار

االجابة  :اللفظان  " :عرار -عرار " تماثل اللفظان فً الشعر وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله .
هـ  .قال أبو فراس الحمدانً مفتخراً  :ولكننً فً ذا الزمان وأهله

ؼرٌب وأفعالً لدٌه ؼرابب

االجابة  :اللفظان " :غرائب  -غرٌب " تشابه اللفظان فً الشعر وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله .
و  .قال عبد الكرٌم الكرمً  :ناحت األرض على أربابها

أٌن من ٌسمع من أرضً النواحا؟

االجابة  :اللفظان  " :النواحا – ناحت " تشابه اللفظان فً الشعر وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله .
ٕ  .قال أسامة بن منقذ راثٌا ً قومه بعد الزلزال الذي أصاب بالد الشام :
فلٌبك أصدقنا بثا ً وأشجانا
حمابم األٌك ،هٌجتن أشجانا
أفادكن قدٌم العهد نسٌانا؟
كم ذا الحنٌن على مر السنٌن أما
فقٌدكن أعز الخلق فقدانا؟
هل ذا العوٌل على ؼٌر الهدٌل وهل
أ  .ما الذي أثار حزن الشاعر وهٌج مشاعره ،كما ورد فً األبٌات؟ االجابة  :صوت الحمابم (هدٌلها)
ب  .بٌن مواضع رد العجز على الصدر فً األبٌات.
االجابة  :اللفظان " :أشجانا  -أشجانا " تماثل اللفظان فً الشعر وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
اللفظان " :فقدانا  -فقٌدكن " تشابه اللفظان فً الشعر وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله .
ٖ  .اقرأ النص اآلتً ،ثم أجب عما ٌلٌه من اسبلة :
قال عبدَّللا بن شداد موصٌا ً ولده :
" أي بنً كن جوادا بالمال فً موضع الحق ،بخٌال باألسرار عن جمٌع الخلق فإن أحمد جود المرء اإلنفاق فً
وجه البر وإن أحمد البخل الضن بمكتوم السر " .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 11 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت
أ  .وضح مواطن السجع فً النص .

االجابة  - :اتفقت الكلمتان األخٌرتان " الحق  ،الخلق " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر القاؾ.
 اتفقت الكلمتان األخٌرتان " البر  ،السر " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر الراء.ب  .ورد محسن لفظً بدٌعً ؼٌر السجع بٌنه .االجابة ( :البر -السر) جناس ؼٌر تام (االختالؾ فً نوع الحروؾ) .
ٗ  .حدد المحسنات اللفظٌة فً كل مما ٌؤتً :
أ  .قال علٌه الصالة والسالم  :الخٌر معقود بنواصً الخٌل إلى ٌوم القٌامة .االجابة  :الجناس ؼٌر التام (الخٌر -الخٌل)
ب  .قال محمد رضا الشبٌبً ٌ :قٌض َّللا رزقا ؼٌر محتسب

إذا مضى عمل فً َّللا محتسب

االجابة  - :الجناس التام (محتسب  -محتسب) .
 رد العجز على الصدر (محتسب  -محتسب).ج ٌ .قال  :إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع .

االجابة  - :الجناس ؼٌر التام (تطاع – المستطاع ) .
 -السجع (تطاع – المستطاع ) .

٘ -اكتب فقرة من إنشابك تتضمن اثنٌن من المحسنات اللفظٌة التً وردت معك .االجابة ٌ :ترك لطالب .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 12 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

المحسنات المعنوٌة
ثان ًٌا:
ِّ
المحسنات المعنوٌة من فنون البدٌع ،وٌكون التحسٌن فٌها راجعًا إلى المعنى.
المحسنات المعنوٌة متعددة ،منها  :الطباق  ،والمقابلة  ،والتورٌة .
ٔ -الطباق  :هو الجمع بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى .
ً
أٌقاظا وهم رقود "
مثال ٔ :قال تعالى عن أهل الكهؾ " :وتحسبهم
ً
أٌقاظا "  ،و" رقود ".
نلحظ أن اآلٌة الكرٌمة قد جمعت فً سٌاق واحد بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى ،هما " :
مثالٕ :قول البحتري :فلو َف ِه َم الناسُ التالقً وحس َنه

ُ
التفرق .
ِّب من أجل التالقً
لَ ُحب َ

تجده جمع كذلك فً سٌاق واحد بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى ،هما" :التالقً" ،و"التفرق".
سؤال  :ما فائدة توظٌف هذا الفن البدٌعً (الطباق) فً الكالم؟
االجابة  :الفابدة تكمن فً إٌضاح المعنى وتمكٌنه فً نفس السامع بتوظٌؾ الكلمات المتضادة.
حل تدرٌب فً الكتاب المقرر ( ص٘) 0
ٔ  .بٌن الطباق فً كل مما ٌؤتً :
أ  .قال تعالى  (( :قل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبك كثرة الخبٌث )) .
االجابة  :الخبٌث  -الطٌب كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
ٕ .قال ابن خفاجة مادحا ً  :ووراء أستار الدجى متململ

ٌلقى بٌمنى تارة وٌسار

االجابة ٌ :منى ٌ -سار كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد
ٖ  .قال المتنبً فً مدح سٌؾ الدولة  :ولست ملٌكا هازما لنظٌره

ولكنك التوحٌد للشرك هازم

االجابة  :التوحٌد  -الشرك كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 13 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

ٗ  .قال سمٌح القاسم مخاطبا العدو الصهٌونً :
ٌموت منا الطفل والشٌخ
االجابة  :الطفل – الشٌخ كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .
وال ٌستسلم
٘  .احرص على أن تشجع فرٌقك وهو خاسر كما تشجعه وهو فابز .
االجابة  :خاسر -فائز كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد

أنىاع الطّباق
ٔ  .طباق اإلٌجاب  :وهو ما ٌقع بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى .
مثال ٔ :قول البحتري  :أُخفً ً
هوى لكِ فً الضلوع وأ ُ ْظ ِه ُر

وأُل ُم فً َك َم ٍد علٌكِ وأ ُ ْع َذ ُر

ال شك فً أنك عرفت أن الطباق وقع فً البٌت السابق فً كلمتً" :أخفً" ،و"أظهر" ،وكذلك فً
كلمتً" :ألم" ،و"أعذر".
ٕ .طباق السلب  :وهو ما ٌقع فً فعلٌن من أصل واحد ،أحدهما مثبت ،واآلخر منفً ،أو فً فعلٌن من أصل
واحد ،أحدهما فً صٌؽة النهً ،واألخر فً صٌؽة األمر.
الخلٌط ولو ُ
ُ
طوِّ عْ َ
ت ما بانا
مثالٔ :قول جرٌر :بانَ

ّ
حبال الوصْ ِل أقرانا
وقطعوا من
ِ

فً البٌت السابق وقع الطباق فً فعلٌن من أصل واحد ،أحدهما مثبت وهو "بان" ،واألخر منفً وهو "ما بان" ،وكان
التضاد فٌهما فً المعنى ،ذلك أن معنى "ما بان" اقترب.
اخشون".
الناس و
مثالٕ :قال تعالى" :فال تخشوا
َ
ِ
نجد أن الطباق فً اآلٌة السابقة قد وقع بٌن فعلٌن من أصل واحد ،جاء األول فً صٌؽة النهً "فال تخشوا"
واآلخر فً صٌؽة األمر "واخشون" ،وكان التضاد فٌهما فً معنى طلب القٌام بالفعل والنهً عن القٌام به.

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 14 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الوجذ في اللغت العربيّت
هلحىظت

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

أٌضا :
ل ٌأتً الطباق فقط بٌن اسمٌن أو بٌن فعلٌن ،فقد ٌأتً ً

ٌ
ُ
ذمٌمة
موت ُزرْ إن الحٌا َة
ٔ  .بٌن فعل واسم  ،كما فً قول المعرِّ ي  :فٌا

وٌا نفسُ ِجدّي إنّ دَ هْ َركِ هازل ُ

فقد وقع الطباق بٌن فعل األمر "جدّي" والسم "هازل".
ْ
ْ
اكتسبت ))".
كسبت وعلٌها وما
ٕ .بٌن حرفٌن ،كما فً قوله تعالى (( :لها ما
وقع الطباق بٌن حرؾ الجر "الالم" فً لفظ "لها" وحرؾ الجر "على" فً لفظ "علٌها".
كذلك وقع الطباق بٌن حرفً الجر "الالم" فً لفظ " لكِ " و"على" فً لفظ "علٌكِ " فً قول البحتري :
وأُال ُم فً َك َم ٍد علٌكِ وأُعْ َذ ُر

أُخفً ً
هوى لكِ فً الضلوع وأ ُ ْظ ِهرُ
حل أسئلة الكتاب المقرر ( ص ) 00
ٔ  .بٌن الطباق ونوعه فً كل مما ٌؤتً :
أ  .قال تعالى  :فال تخافوهم وخافونً إن كنتم مإمنٌن .

االجابة  :ل تخافوهم  -خافونً فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى األول صٌؽة النهً والثانً
فً صٌؽة األمر ( طباق السلب ).
دَك َعاب ًِال َفؤ َ ْؼ َنى ()) )8
ض ًّاال َف َهدَى (َ )7و َو َج َ
دَك َ
ب  .قال تعالى (( :أَلَ ْم ٌَ ِج ْد َك ٌَتٌِمًا َف َآوى (َ )ٙو َو َج َ
االجابة  :ضال -هدى كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب )
عائل  -أغنى كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب )
ج  .قال سعٌد عقل  :أردن أرض العزم أؼنٌة الظبا

نبت السٌوؾ وحد سٌفك ما نبا

االجابة  " :نبت  -ما نبا "  ،فعالن من أصل واحد متضادتان فً المعنى األول مثبت والثانً منفً  ( .طباق السلب ) .
د  .قال حافظ ابراهٌم فً تحٌة الشام  :متى أرى الشرق أدناه وأبعده
النٌل وهو إلى االردن فً شؽؾ

عن مطمع الؽرب فٌه ؼٌر وسنان
ٌهدي إلى بردى أشواق ولهان

االجابة  " :أدنى – أبعد"  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب )

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 15 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

أطوي علٌها فإادا شفه األلم

هـ  .قال طاهر زمخشري  :أبكً وأضحك والحاالت واحدة

فالدمع من زحمه االالم ٌبتسم

فإن رأٌت دموعً وهً ضاحكة

االجابة  " :أبكً – أضحك "  ،كلمتان متضادتان فً المعنى سٌاق واحد( .طباق اإلٌجاب )
و  .قال البحتري  :وأراك خنت على النوى من لم ٌخن

عهد النهوى وهجرت من ال ٌهجر

االجابة  " :خنت  -لم ٌخن " ،فعالن متضادان فً المعنى األول مثبت والثانً منفً ( .طباق السلب ) .
" هجرت  -ل ٌهجر "  ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى األول مثبت والثانً منفً ( .طباق السلب ) .
تسبً العقول على ثٌاب ترهب

ز  .قال علً بن محمد اإلٌادي ٌصؾ أسطوال  :دهماء قد لبست ثٌاب تصنع

االجابة  " :تصنع – ترهب " ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب ) .
ح  .قال قٌس بن الملوح :على أننً راض بؤن أحمل الهوى

وأخلص منه ال علً وال لٌا

االجابة  " :أحمل – أخلص "  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب ).
" علً -لٌا "  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب ).
ٕ  .ضع كل زوج من الكلمات اآلتٌة فً جملة لتكون طباقاً:
أ  .اتسع – ضاق
ب  .مإنس – موحش

االجابة  :كلما اتسعت خٌارات اإلنسان ضاقت فرص إخفاقه .
االجابة  :قد ٌكون صدٌق السوء مؤنسا ً لوحدتك ،لكن مستقبلك سٌكون موحشا ً .

ٕ -املقابلت  :هً أن ٌإتى بكلمتٌن أو أكثر ،ثم ٌإتى بما ٌقابلها على الترتٌب.
ص ْف ِو الفُ ْرقة " .
مثال ٔ  :قول أحد البلؽاء ّ " :كد ُّر الجماع ِة خٌرٌ من َ
لقد أتى المتحدث بالكلمتٌن ( "كدر" ،و"الجماعة" )  ،ثم أتى بكلمتٌن تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب
هما" ( :صفو" ،و"الفرقة" ) ،فكلمة "كدر" تقابلها كلمة "صفو" وهما متضادتان ،وكلمة "الجماعة"
تقابلها كلمة " الفرقة " وهما متضادتان أٌضًا.

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 16 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الوجذ في اللغت العربيّت

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

كبارا " .
أمس
مثالٕ :قول مدٌر أحد المدارس ٌه ِّن ُا الخرٌجٌن  " :استقبلناكم
صغارا ،وودّ عناكم الٌوم ً
ً
ِ
صغارا " ،ثم اإلتٌان بكلمات متضادة معها فً المعنى
نرى اإلتٌان بالكلمات " :استقبلناكم " ،و" أمس " ،و"
ً
و"كبارا".
على الترتٌب ،هً" :ودّعناكم" ،و"الٌوم"،
ً

والفرق بٌن الطباق والمقابلة :
هو فً عدد الكلمات المتقابلة  ،ففً الطباق ٌكون التقابل بٌن كلمة وأخرى ،فً حٌن ٌكون فً المقابلة بٌن كلمتٌن
ُ
ْن أو أكثر.
أو أكثر وكلمتٌن أ ْخ َر ٌٌَ ِ

س :ما فائدة المقابلة؟ أو لماذا ٌلجأ إلى المقابلة فً الكالم ؟
االجابة ٌ :لجؤ إلى المقابلة لتحسٌن المعنى وتوضٌحه وتعمٌقه وتمكٌنه فً نفس السامع أو المتلقً .
فائذة

أٌضا :
ل تقع األلفاظ المتقابلة فً المقابلة بٌن اسمٌن فقط  ،أو بٌن فعلٌن فقط ،فقد تقع ً

الخفّاشُ ٌَ ْظ َه ُر ً
أ -بٌن فعل واسم ،كما فً المقالُ :
لٌال ،لكنه مختؾٍ نهارً ا.
(إذ وقعت المقابلة بٌن الفعل "ٌظهر" واالسم "مختف" ،واالسمٌنً :
و"نهارا")
"لٌال"،
ً
ب -بٌن حرفٌن ،كما فً المثال  :كما أن لك حقو ًقا فإن علٌك واجبات
(حٌث وقعت المقابلة بٌن حرفٌن  :حرؾ الجر "الالم" فً لفظ "لك" ،وحرؾ الجر "على" فً لفظ
"علٌك" ،واالسمٌن" :حقوق" ،و"واجبات" ) .
حل أسئلة الكتاب المقرر ( صٓ) 6
ٔ .بٌن المقابلة فٌما ٌأتً :
أ  .قال تعالى :وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث.
االجابة  :جاء فً اآلٌة ثالث كلمات "ٌحل" " ،لهم" " ،الطٌبات"  ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "ٌحرم" " ،علٌهم" " ،الخبائث"

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 17 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت
ب  .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :إن من الناس مفاتٌح للخٌر مؽالٌق للشر.

االجابة  :جاء فً الحدٌث كلمتان "مفاتٌح" " ،الخٌر" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب
"مغالٌق" " ،الشر" .
ج  .بإحسانك إلى الناس تزٌد محبٌك وتقلل مبؽضٌك.
االجابة  :جاء فً الجملة كلمتان "تزٌد" " ،محبٌك" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "تقلل"
"مبغضٌك"
د  .قال جرٌر  :وباسط خٌر فٌكم بٌمٌنه

وقابض شر عنكم بشماله

االجابة  :جاء فً البٌت أربع كلمات "باسط" " ،خٌر" " ،فٌكم" " ،بٌمٌنه"  ،ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً المعنى
على الترتٌب "قابض" " ،شر" " ،عنكم" " ،شماله" .
هـ  .قال المتنبً  :أزورهم وسواد اللٌل ٌشفع لً

وانثنً وبٌاض الصبح ٌؽري بً

االجابة  :جاء فً البٌت ثالث كلمات " أزورهم " " ،سواد" " ،اللٌل" ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "انثنً" " ،بٌاض" " ،الصبح" .
و  .قال رجل ٌصؾ آخر :لٌس له صدٌق فً السر وال عدو فً العلن .
االجابة  :جاء فً الجملة كلمتان "صدٌق" " ،السر" ثم جاء كلمتان تقابلهما فً المعنى على الترتٌب "عدو" "العلن" .
ٕ  .مٌز الطباق من المقابلة فً ما ٌؤتً ،مع بٌان السبب.
اس َت ْغ َنى )َ (8و َك َّذ َب
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى )َ (7وأَ َّما َمنْ َب ِخلَ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
صدَّ َق ِبا ْل ُح ْس َنى )َ (6ف َ
أ .قال تعالى َ ((:فأ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقى )َ (5و َ

ِبا ْل ُح ْس َنى )َ (9ف َس ُن ٌَ ِّس ُرهُ لِ ْل ُع ْس َرى).)) (10
االجابة  :جاء فً اآلٌة أربع كلمات "أعطى" " ،صدق" " ،الٌسرى" " ،اتقى" ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً
المعنى على الترتٌب "بخل" " ،استغنى" " ،كذب" " ،العسرى"  ( .مقابلة ) .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 18 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

ب  .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :دع ما ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك فإن الصدق طمؤنٌنة وإن الكذب رٌبة .
االجابة ٌ " :رٌبك  -ل ٌرٌبك " فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى األول مثبت والثانً منفً  ( .طباق )
 جاء فً الحدٌث كلمتان "الصدق" " ،طمؤنٌنة" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب"الكذب" " ،رٌبة"  ( .مقابلة )
ج  .قال بشارة الخوري  :وخٌر الناس ذو حسب قدٌم

أقام لنفسه حسبا جدٌدا

االجابة  :قدٌم  -جدٌد كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق )
د  .قال ابن المعتز  :رب أمر تتقٌه
خفً المحبوب منه

جر أمر ترتجٌه
وبدا المكروه فٌه

االجابة  :تتقٌه  -ترتجٌه  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد  ( .طباق )
جاء فً البٌت ثالث كلمات "خفً" " ،المحبوب" " ،منه" ثم جاء كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب
"بدا" " ،المكروه" " ،فٌه"  ( .مقابلة )
هـ  .قال عبدالمنعم الرفاعً  :عمان ٌا حلم فجر الح واحتجبا

عفوا إذا محت األٌام ما كتبا

االجابة  :لح  -احتجبا كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق )
محت  -كتبا كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد  ( .طباق )
و  .قال صالح بن عبد القدوس :بقً الذٌن إذا ٌقولو ٌكذبوا

ومضى الذٌن إذا ٌقولوا ٌصدقوا

االجابة  :جاء فً البٌت كلمتان "بقً" ٌ" ،كذبوا" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "مضى"
"ٌصدقوا"  ( .مقابلة )

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 19 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

الوجذ في اللغت العربيّت

ٖ -اشرح قول محمد بن عمران الطلحً اآلتً حٌن اتهمه أحدهم بالبخل ثم بٌن ما وقع فٌه من محسن معنوي :
" ما أجمد فً حق ،ول أذوب فً باطل " .
االجابة  - :المقصود أنه ٌقبل على االنفاق فً وجوه الخٌر والحق أما فً وجوه الباطل فٌمتنع.
 جاء فً القول كلمتان "أجمد" " ،حق" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب"أذوب" " ،باطل"  ( .مقابلة )
ٗ -بٌن لماذا ٌعد كل مما ٌأتً مثالً على الطباق ل المقابلة :
أ  .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :اللهم اؼفر لً ما قدمت وما أخرت ،وما أسررت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به منً
أنت المقدم وأنت المإخر وأنت على كل شٌا قدٌر .
االجابة ٌ :عد الحدٌث الشرٌؾ مثاال على الطباق ال المقابلة ؛ ألنه ٌجمع فً كل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً
المعنى فً سٌاق واحد (قدمت  /أخرت) (أسررت  /أعلنت) (المقدم  /المؤخر) ،ولم ٌإت بكلمتٌن أو أكثر ثم بما
ٌقابلها على الترتٌب فمثال كلمة (قدمت) ال تقابلها فً المعنى كلمة (أسررت) وهكذا. ...
ب  .قال الشاعر  :فلٌتك تحلو والحٌاة مرٌرة

ولٌتك ترضى واألنام غضاب

االجابة ٌ :عد البٌت مثاالً على الطباق ال المقابلة ؛ ألنه ٌجمع فً كل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى فً سٌاق
واحد (تحلو/مرٌرة) (ترضى/غضاب) ،ولم ٌإت بكلمتٌن أو أكثر ثم بما ٌقابلها على الترتٌب فمثال كلمة
(تحلو) ال تقابلها فً المعنى كلمة (ترضى) وهكذا .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 21 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي
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الوجذ في اللغت العربيّت

ً
مقصودا ،ومع ًنى بعسٌ ٍد
 - 3التوريت  :هً استعمال كلمة بمعنٌٌن :مع ًنى قرٌب ٌُسْ ِرع إلى الذهن ،وال ٌكون
وهو المقصود بداللة السٌاق.
َ
ضاع ال ِّ
والخزامى
ش ٌْ ُح فٌها
مثالٔ :قول بدر الدٌن الذهبً  :وربوع ك ْم َو َجدْ نا طٌ َبها حٌن
َ
ْ
ً
َ
احتملت كلمة "ضاع" معنٌٌن  :معنىً قرٌبًا ٌسرع إلى الذهن ،ومعنىً
بعٌدا هو المقصود ،أما المعنى
البٌت
فإذا قرأنا
ْ
وانتشرت رائح ُته" ،وهو
"وجدْ نا" فً البٌت ،وأما المعنى البعٌد فهو "فا َح
القرٌب فهو من "الضٌاع"؛ لورود كلمة
َ
المعنى المقصود بداللة السٌاق.
الخنساء ل فً شجونه
مثالٕ :قول الشاعر  :وواد حكى
َ

صخر
عٌنان تبكً على
ولكنْ له
ِ
ِ

تجد أن لكلمة "صخر" فً البٌت معنٌٌن :مع ًنى قرٌبًا ؼٌر مقصود ٌسرع إلى ذهن المتلقً هو "صخر أخو الخنساء"،
ودل علٌه وجود كلمة "الخنساء" التً اشتهرت ببكابها على أخٌها "صخر" ورثابها إٌاه ،وقد أخفى بها الشاعر مع ًنى
ً
بعٌدا هو "صخر الوادي" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌاق .وتع ّد كذلك كلمة "عٌنان" الواردة فً البٌت الساءبق
من باب التورٌة.
مثالٖ :قول الشاعر وقد ودّع أح َّب ًة له :هللِ إن ال َّ
ش ْه َد ٌوم فِراقهم

فالصبر كٌف ٌطٌب؟
ما ل َّذ لً،
ُ

ُسرع إلى الذهن وهو "نبات الصبر" ،ود َّل علٌه وجود
جاءت كلمة "الصبر" بمعنٌٌن :مع ًنى قرٌب ؼٌر مقصود ٌ ِ
آخر ً
بعٌدا هو "تح ُّمل المش َّقة" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌاق .
كلمة "الشهد" ،وقد أخفى به الشاعر مع ًنى َ
سؤال  :ما فائدة التورٌة فً الكالم؟
االجابة  :إن التورٌة تح ِّف ُز انتباه المتلقً وتش ُّده إلى المعنى الؽامض المقصود بالكالم.
حل أسئلة الكتاب المقرر ( ص ٖ) 6
ٔ  .بٌن التورٌة فً ما تحته خط فً كل مثال من األمثلة اآلتٌة :
أ  .قال ابن نباتة  :والنهر ٌشبه مبردا

فألجل ذا ٌجلو الصدا

االجابة  :تحتمل كلمة (الصدا) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (صدأ الحدٌد) لوجود كلمة (مبرد)
وهو ؼٌر مقصود ومعنى بعٌدا هو (العطش) وهو المقصود بداللة السٌاق .

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 21 ٓ0884888ٓ0 :
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به نموت ونبال

ب  .قال ابن مكانس فً الؽزل  :ولً من اللحظ سهما

االجابة  :تحتمل كلمة ( نبال ) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ً ٌسرع إلى الذهن وهو (السهم) لوجود كلمة ( سهما ً )
وهو ؼٌر مقصود ومعنى بعٌدا هو نفنى ونهلك  ،وهو المقصود بداللة السٌاق .
ج .قال نصٌر الدٌن الحمامً  :أبٌات شعرك كالقصور

وال قصور بها ٌعوق
حر ومعناها رقٌق

ومن العجابب لفظها

االجابة  :تحتمل كلمة (رقٌق) فً البٌت معنٌٌن  :معنى قرٌب ٌسرع إلى الذهن وهو (العبد) لوجود كلمة (خر) وهو
ؼٌر مقصود ومعنى بعٌدا هو (العذب والسلس) وهو المقصود بداللة السٌاق .
د  .قال الشاعر  :الطٌر تقرأ والؽدٌر صحٌفة

والرٌح تكتب والسحاب ٌنقط

االجابة  :تحتمل كلمة (ٌنقط) فً البٌت معنٌٌن  :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (نقط الحروؾ) لوجود كلمة (تكتب)
وهو ؼٌر مقصود وعنى بعٌدا هو (إنزال نقاط المطر) وهو المقصود بداللة السٌاق .
ٕ  .وضح المحسنات البدٌعٌة فً كل مما ٌأتً :
أ  .قال تعالى فً الذٌن كرهوا الجهاد وتخلفوا عن رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم  (( :فلٌضحكوا قلٌالً ولٌبكوا كثٌرا
جزاء بما كانوا ٌكسبون )) .
االجابة  :جاء فً اآلٌة كلمتان "ٌضحكوا" " ،قلٌال" ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب
"ٌبكوا" "كثٌراً"  ( .مقابلة )
ب  .قال صلى َّللا علٌه وسلم  :رحم َّللا عبدا قال فغنم أو سكت فسلم .
االجابة  :قال  -سكت  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد  ( .طباق اٌجاب )
اتفقت الكلمتان األخٌرتان (غنم/سلم ) فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر المٌم ( .السجع ).

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 22 ٓ0884888ٓ0 :
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ج  .قال ابن الظاهر  :شكرا لنسمة أرضكم
ال ؼزو إن حفظت أحا

كم بلؽت عنً تحٌة
دٌث الهوى فهً الذكٌة

االجابة  :تحتمل كلمة (الذكٌة) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو ( المتمٌزة ) لوجود
(حفظت أحادٌث الهوى) وهو ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (التً تحمل الروابح الطٌبة) وهو
المقصود بداللة السٌاق ( .ال ّتورٌة )
د  .قال أبو العالء المعري متؽزالً  :لؽٌري زكاة من جمال فإن تكن

زكاة جمال فاذكري ابن سبٌل

االجابة  :جمال -جمال (جناس ؼٌر تام بسبب اختالؾ الحركات)
هـ  .قال أبو تمام  :بٌض الصفابح ال سود الصحابؾ

فً متونهن جالء الشك والرٌب

االجابة  :بٌض  -سود  ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد ( .طباق اإلٌجاب ) .
الصفائح  -الصحائف (جناس غٌر تام بسبب اختالف ترتٌب الحروف) .
و  .سابل اللبٌم ٌرجع ودمعه سابل .
االجابة  :سائل -سائل (جناس تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً  :نوع الحروف وعددها وترتٌبها وحركاتها ) .
اللفظان  :سائل -سائل ( رد العجز على الصدر ؛ تماثل اللفظان فً العبارة النثرٌة وأحدهما فً
آخرها واآلخر فً أولها ) .
ز  .قال ابن المعتز فً وصؾ الكتاب والقلم :
" الكتاب والج األبواب ،جريء على الحجاب ،به ٌشخص المشتاق ،ومنه ٌداوى الفراق .والقلم مجهز لجٌوش الكالم
ٌخدم اإلرادةٌ ،سكت واقفاً ،وٌنطق سابراً " .
الجابة  - :اتفقت الكلمتان األخٌرتان "المشتاق  ،الفراق" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "القاؾ"  ( .السجع )
 اتفقت الكلمتان األخٌرتان "األبواب  ،الحجاب" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الباء"  ( .السجع )جاء فً النص كلمتان "ٌسكت" " ،واقفاً"  ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "ٌنطق" " ،سابراً"  .مقابلة

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 23 ٓ0884888ٓ0 :
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الوجذ في اللغت العربيّت
الوحدة الخامسة  :البالغة العربٌة

النقد األدبً فً العصر الحدٌث
المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌث :
س  :ما المقصود بالمنهج النقدي؟
الجابة  :المنهج النقدي طرٌقة لها إجراءات وأدوات ومعاٌٌر خاصة ٌتبعها الناقد فً قراءة النص األدبً وتحلٌله
بهدؾ الكشؾ عن دالالت النص األدبً ،وأبنٌته الشكلٌة والجمالٌة ،وكل ما ٌتصل به .
س :ما الهدف من المنهج النقدي؟
االجابة  :الكشؾ عن دالالت النص األدبً ،وأبنٌته الشكلٌة والجمالٌة ،وكل ما ٌتصل به.
والبنٌوي .
س :عدد بعض المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌث .االجابة  :التارٌخً  ،واالجتماعً ،
ِ

ً
أول :المنهج التارٌخً
س :ما المقصود بالمنهج التارٌخً؟ أو وضح مفهوم المنهج التارٌخً.
االجابة  :هو منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروؾ :السٌاسٌة ،والثقافٌة ،والجتماعٌة ،للعصر الذي ٌنتمً إلٌه
ً
متخذا منها وسٌلة لفهم النص األدبً ،وتفسٌر خصابصه ،وكشؾ مضامٌنه ودالالته.
األدٌب،
سِ :ب َم ٌؤمن أتباع هذا المنهج؟
االجابة ٌ :إمنون بؤن األدٌب ابنُ بٌبته وزمانه ،واألدب نِتا ُج ظروؾ  :سٌاسٌة  ،واجتماعٌة  ،وثقافٌة
ٌتؤثر بها وٌإثر فٌها.
دَرس النقاد الذي اتبعوا المنهج التارٌخً النصوص األدبٌة.
س :ما المؤثرات الثالث التً على ضوئها َ
االجابة  .ٔ :العِرْ ق ،بمعنى الخصابص الفطرٌة الوراثٌة المشتركة بٌن أفراد األمة الواحدة المنحدرة من
أثرها فً النص.
جنس معٌن التً تترك َ
ٕ .البٌبة أو المكان او الوسط  ،بمعنى الفضاء الجؽرافً وانعكاساته االجتماعٌة فً النص األدبً.
ٖ .الزمان أو العصر ،وٌعنً مجموعة الظروبؾ  :السٌاسٌة ،والثقافٌة ،والدٌنٌة ،واالجتماعٌة
تترك آثارها فً النص األدبً .
التً من شؤنها أن
َ

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 24 ٓ0884888ٓ0 :
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س َ :منْ أبرز من ا َّت َكؤ َ (اعتمد) على المنهج التارٌخً فً دراسة األدب العربً القدٌم؟
االجابة  :طه حسٌن ،فً كتابه "تجدٌد ذكرى أبً العالء".
س  :وضح كٌف ط ّبق طه حسٌن فً هذا الكتاب المنهج التارٌخً تطبٌ ًقا دقٌ ًقا
أو
علل  :تطبٌق طه حسٌن فً كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء " المنهج التارٌخً تطبٌ ًقا دقٌ ًقا.
زمان أبً العالء ،والمكان الذي عاش فٌه ،والحٌاة :السٌاسٌة ،واالجتماعٌة
س فٌه
َ
االجابة  :ألنه خصص بابًا منه دَ َر َ
واالقتصادٌة ،والدٌنٌة ،فً عصره ،وقبٌلته وأسرته
زمان أبً العالء ،والمكان
س فٌه
َ
دَر َ
س ( :علل) خصص طه حسٌن بابًا من كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء " َ ،
الذي عاش فٌه ،والحٌاة  :السٌاسٌة ،واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،والدٌنٌة  ،فً عصره ،وقبٌلته وأسرته
أثر ذلك كله فً شعره وأدبه.
الجابة  :لٌرى َ
س ْ ٌَ :ظ َه ُر من قول طه حسٌن فً كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء" " ،وأبو العالء ثمرة من ثمرات عصره ،فقد ع ِمل َ
فً إنضاجها الزمانُ  ،والمكانُ  ،والحال ُ السٌاسٌة والجتماعٌة والقتصادٌة" أنه ٌتحدث عن أبً العالء فً ضوء
تأثٌر المؤثرات الثالثة فً األدب.
االجابة  :ألن أبا العالء المعري ِّ
ٌمثل فً أدبه صور َة واقعِه ،ش َّكلها ك ٌّل من :الزمان ،والمكان ،والعِرْ ق ،وما ٌحٌط بها
من متؽٌرات :سٌاسٌة  ،واجتماعٌة  ،وثقافٌة  ،وهذا ٌعنً أنه خلٌط من ذلك التكوٌن المتماسك كله ،وهً
النظرة التً ٌن ُ
ش ُدها المنهج التارٌخً .
س األدب والبحث عن تارٌخه فً رأي طه حسٌن عندما قال فً كتابه
س  :ما الغرض الصحٌح من دَ ْر ِ
آثار الجنس والبٌئة والزمان"؟
"فً األدب الجاهلً" " ،والكاتب أو الشاعر ًإذا أ َثر من ِ
االجابة  :تحقٌق هذه المإثرات التً أحْ َد َث ْ
ب أو َن َظ َم من اآلثار.
الكاتب أو
ت
الشاعر ،وأرْ ؼم ْته على أن ٌُصْ د َِر ما َك َت َ
َ
َ
ٌضا فً دراسة األدب ونقده؟
سَ :منْ ا ّت َكأ َ على المنهج التارٌخً أ ً
االجابة  :ناصر الدٌن األسد فً كتابه "خلٌل بٌدس رائد القصة العربٌة الحدٌثة فً فلسطٌن".

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 25 ٓ0884888ٓ0 :
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حل أسئلة الكتاب المقرر ( ص) 64
ٔ  .وضح المقصود بكل من  :المنهج النقدي  ،والمنهج التارٌخً .

 المنهج النقدي  :طرٌقة لها إجراءات وأدوات ومعاٌٌر خاصة ٌتبعها الناقد فً قراءة النص األدبً وتحلٌله بهدؾالكشؾ عن دالالته  ،وأبنٌته الشكلٌه والجمالٌة  ،وكل ما ٌتصل به.
 المنهج التارٌخً  :هو منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروؾ :السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للعصر الذي ٌنتمًإلٌه األدٌب متخذاً منها وسٌلة لفهم النص األدبً وتفسٌر خصابصه وكشؾ مضامٌنه ودالالته .
ٕ .ما الذي ٌؤمن به النقاد الذٌن اتبعوا المنهج التارٌخً فً ما ٌتعلق بكل من  :األدٌب واألدب ؟
االجابة ٌ :إمن اتباع هذا المنهج بؤن األدٌب ابن بٌبته وزمانه واألدب نتاج ظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌتؤثر
بها وٌإثر فٌها .
ٖ  .وضح المؤثرات الثالثة التً ٌتكئ علٌها نقاد المنهج التارٌخً فً دراسة النصوص األدبٌة وتحلٌلها .
االجابة  :أ  -العرق بمعنى الخصابص الفطرٌة الوراثٌة المشتركة بٌن أفراد األمة الواحدة المنحدرة من جنس معٌن التً
تترك أثرها فً النص .
ب  -البٌبة أو المكان أو الوسط بمعنى الفضاء الجؽرافً وانعكاساته االجتماعٌة فً النص األدبً .
ج  -الزمان أو العصر وٌعنً مجموعة الظروؾ السٌاسٌة والثقافٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة التً من شؤنها أن تترك
آثارها فً النص األدبً .
ٗ .عد إلى قول ناصر الدٌن األسد فً كتابه "خلٌل بٌدس رائد القصة العربٌة الحدٌثة فً فلسطٌن" الوارد فً الدرس
وبٌن مالمح المنهج التارٌخً فٌها .
الجابة  :تبدو مالمح المنهج التارٌخً فً قول ناصر الدٌن األسد حٌن عد الفن األدبً ظاهرة اجتماعٌة ال تولد
فً فراغ بل تتؤثر بعوامل متعددة وهذا ٌعنً أن النص األدبً ٌتؤثر بمحٌطه الذي ٌعنً العرق والبٌبة والزمان .
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٘ ٌ .رى الدارسون أن المنهج التارٌخً ٌعنى بمدى تمثٌل النص للمرحلة التارٌخٌة التً عاش فٌها األدٌب مع إهمال
التفاوت اإلبداعً بٌن األدباء الذٌن ٌتحدون فً الزمان والمكان ،وضح هذا القول فً ضوء ما درست عن المنهج
التارٌخً .
االجابة  :أي إن األدباء الذٌن ٌتحدون فً الزمان والمكان ٌتماٌزون فقط – من وجهة نظر الناقد التارٌخً – من ناحٌة
مدى تمثٌلهم للمرحلة التارٌخٌة وتؤثهم بالظروؾ المحٌطة  :السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وال ٌتماٌزون من الناحٌة
الفنٌة أي قدرة األدٌب على العناٌة بالجانب الجمالً فً النص وإبرازه وهذا ربما ٌعد خلالً فً المنهج وفً قٌمة دراسته
النقدٌة وجدواها .

ثان ًٌا :المنهج الجتماعً
س :وضح مفهوم (ما المقصود بـ ) المنهج الجتماعً.
نفسه بالمجتمع بطبقاته المختلفة.
ِع َ
االجابة  :هو منهج نقدي ٌربُط اإلبداع األدبً والمبد َ
كبٌرا
س :علل  /اعتبار التشابه بٌن المنهج التارٌخً والمنهج الجتماعً ً
أو
وضح التشابه بٌن المنهجٌن
االجابة  :ألن أصحاب المنهج التارٌخً ربطوا اإلبداع األدبً فً بعض جوانبه بالمجتمع بصورة ما ،فً حٌن أن
ً
شوطا ً
بعٌدرا وتعمَّقوا فً ربط اإلبداع والمبدع نفسه بالمجتمع والحٌاة
أصحاب المنهج االجتماعً سارورا
فالنص األدبً ٌمثل وجهة نظر جماعٌة ،حتى إن المجتمع وّ ْف َق هذا المنهج ٌُع ُّد كؤنه المن ِت ُج الفعلً للنص.
س :عللٌ :مثل النص األدبً فً المنهج االجتماعً وجهة نظر جماعٌة ،حتى إن المجتمع وّ ْف َق هذا المنهج ٌُع ُّد
كؤنه المنتِ ُج الفعلً للنص
االجابة  :ألن أصحاب المنهج االجتماعً تعمَّقوا فً ربط اإلبداع والمبدع نفسه بالمجتمع والحٌاة.
ض َج المنهج الجتماعً فً النقد مجموعة من المفاهٌم والمصطلحات النقدٌة المهمة ،اذكر اثنتٌن منها.
س :أ ْن َ
الملتزم".
االجابة " :الفنُّ للمجتمع" ،و "األدب
ِ

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 27 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الوجذ في اللغت العربيّت

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

س :ما أبرز العناصر التً ٌحرص علٌها النقاد فً المنهج الجتماعً إلبراز العالقة بٌن األدب والمجتمع.
االجابة  -ٔ :وضْ ع األدٌب فً مجتمعه ،ومكانته فٌه ،ومدى تؤثره بمجتمعه وتؤثٌره فٌه.
ٕ -التركٌز على ثالث قضاٌا أساسٌة فً مهمتهم النقدٌة ،هً:
أ  .المحتوى االجتماعً والمضامٌن والؽاٌات االجتماعٌة التً تهدؾ األعما ُل األدبٌ ُة إلى تحقٌقها.
ب  .الجمهور الذي ٌتلقى النص ،ومدى التؤثٌر االجتماعً لألدب فً هذا الجمهور.
ج  .دراسة آثار التؽٌرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب :أشكاله ،وأنواعه ،ومضامٌنه.
ٖ  -مالحظة أثر الرعاٌة المجتمعٌة فً اإلبداع الفنً ،وهذه الرعاٌة قد تكون من الدولة أو من الجمهور
عن طرٌق المنتدٌات ،والمجالت ،والجامعات ،ودور النشر ،وؼٌرها.
ٗ -مناقشة طبٌعة الدولة ونظامها ،من حٌث حرٌة األدب وازدهاره فً ظل الدولة الدٌمقراطٌة ،أو تراجعه
وانحدار مستواه فً ظل الدولة الدٌكتاتورٌة.
س :م ِّثلْ على المنهج الجتماعً فً النقد.
االجابة  :دراسة عبدالمحسن طه َب ْدر لرواٌة نجٌب محفوظ ُ
ّ
المدق".
"زقاق
س :ماذا تناول الناقد عبدالمحسن فً هذه الرواٌة ؟
االجابة  :تناول فً نقده حركة التؽٌٌر التً أصابت المجتمع المصري فً حً ُ
ّ
المدق" ،فهو ٌرى فً عبارته
"زقاق
"ولعل أول مظهر لعمق رإٌة الكاتب ووضوحها فً روراٌة "زقاق المدق" أن المإلؾ تنازل نسبًٌا عن تثبٌت الطبقة
بشكل نهابً" استحالة تثبٌت الطبقة االجتماعٌة؛ ألنها ل بد من أن تتفاعل مع التغٌٌر الجتماعً ،وفً عبارته " ومع أن
المإلؾ كان حرٌصًا على عزلة ُ
الزقاق عن العالم الخارجً فً مدخل رواٌته وبداٌة حركتها حتى فً هندسة بنابه ،فقد
ص أٌضًا على تؤكٌد اقتحام بعض مظاهر من حٌاة القاهرة الجدٌدة لعالم "زقاق المدق" وأهله" ٌرى أن ربط
َح َر َ
ُ
ّ
المدق" بالعالم الخارجً مإشرأ إلى الحركة التً تساعد على تطور الحٌاة االجتماعٌة فً مختلؾ صورها.
"زقاق
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ٔ .وضح المقصود بالمنهج الجتماعً فً دراسة األدب ونقده.
االجابة  :هو منهج نقدي ٌربط اإلبداع األدبً والمبدع نفسه بالمجتمع بطبقاته المختلفة .
ٕ .ما القضاٌا األساسٌة الثالث التً ٌتناولها النقاد فً مهمتهم فً النقد الجتماعً؟
االجابة  :أ  .المحتوى االجتماعً والمضامٌن والؽاٌات االجتماعٌة التً تهدؾ األعمال األدبٌة إلى تحقٌقها .
ب  .الجمهور الذي ٌتلقى النص ومدى التؤثٌر االجتماعً لألدب فً هذا الجمهور .
ج  .آثار التؽٌرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب :أشكاله ،وأنواعه ومضامٌنه .
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ٖ  .هل تلمح وجها للتشابه بٌن المنهج التارٌخً والمنهج الجتماعً؟ وضح اجابتك.
االجابة  :نعم ٌوجد وجه للتشابه فقد ربط أصحاب المنهج التارٌخً اإلبداع األدبً بالمجتمع بصورة ما ،وكذلك المنهج
اإلجتماعً ربط اإلبداع األدبً بالمجتمع وإن كان أصحاب المنهج االجتماعً سارو شوطا بعٌداً وتعمقوا فً
ربط اإلبداع والمبدع نفسه بالمجتمع والحٌاة .
ٗ .من العناصر األساسٌة التً ٌحرص علٌها النقاد فً المنهج الجتماعً الهتمام بالجانب الجتماعً لألدٌب
وضح هذا الجانب.
االجابة ٌ :حرص النقاد فً المنهج االجتماعً على الكشؾ عن وضع األدٌب فً مجتمعه والمكانه التً ٌحتلها األدٌب
فٌه ومدى تؤثره بمجتمعه وتؤثٌره فٌه وأثر ذلك كله فً النص األدبً .
٘  .اقرأ ما ٌؤتً من قصٌدة "سوق القرٌة" للشاعر عبدالوهاب البٌاتً ،ثم أجب عن األسبلة التً تلٌه :
الشمس والحمر الهزٌلة والذباب
وحذاء جندي قدٌم
ٌتداول األٌدي وفالح ٌحدق فً الفراغ:
فً مطلع العام الجدٌد
ٌداي تمتلبان حتما بالنقود
وساشتري هذا الحذاء
والحاصدون المتعبون:
زرعوا ولم نؤكل
ونزرع صاؼرٌن فٌؤكلون
أ  .ما المظهر الجتماعً الذي تمثله القصٌدة .
االجابة  :تمثل القصٌدة مظهراً إجتماعٌا ً هو سوق القرٌة وما ٌدور فٌه من أنشطة وأحداث .
ب  .وضح الجو العام الذي ٌسود فً القصٌدة.
االجابة ٌ :سود فً القصٌدة جو من الفقر والشعور بالسخط والظلم واالستؽالل أما الفقر فٌظهر من خالل الحذاء القدٌم
الذي ٌنتقل من ٌد إلى ٌد فً السوق من ؼٌر أن ٌستطٌع أحد شراءه وحدٌث الفالح لنفسه بانه سٌشترٌه فً العام
القادم حٌن ٌحصل على النقود .أما السخط والظلم واالستؽالل فتظهر من خالل استؽالل الطبقة البرجوازٌة
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للفالحٌن الفقراء وظلمهم واؼتصاب زرعهم وجهدهم وسخط الفالح على هذا الواقع فقلب الشاعرالقول
المعروؾ :زرعوا فؤكلنا ونزرع فٌؤكلون ،فؤصبح زرعوا ولم نؤكل ونزرع صاؼرٌن فٌؤكلون وتظهر أٌضا من
خالل وصؾ بابعات الكرم اللواتً ٌؽنٌن وؼنابهن ٌدل على الفرح والسرور وهً إشارة إلى الطبقة البرجوازٌة
التً تعٌش حٌاة هانبة رؼٌدة على حساب الطبقة الكادحة .
ج  .هل ترى من عالقة بٌن السوق والمجتمع؟ وضح اجابتك.
االجابة  :توجد عالقة بٌن السوق والمجتمع ففً السوق تظهر طبقات المجتمع بوضوح وٌمثلها :الؽنً والفقٌر  ،الظالم
والمظلوم والمستؽل والمستؽل .
 .ٙفً ظل دراستك المنهج الجتماعً وضح المقصود بمفهوم األدب الملتزم .
االجابة  :هو األدب الذي ٌصدر فٌه األدٌب عن رإى مجتمعه فٌعبر عن هموم أفراد مجتمعه وتطلعاتهم وٌشاركهم
تلك الهموم والتطلعات وٌسعى بجد إلى تؽٌٌر واقعهم لما هو أفضل مستشعراً بالمسإولٌة تجاه ذلك .
وي
البن ٌَ ّ
ثال ًثا :المنهج ِ
نٌوي؟
ّ
س :ما المقصود بالمنهج البِ
االجابة  :هو منهج نقدي ٌدرس العمل األدبً بوصفه ِبنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداتهً ،
بعٌدا عن أٌة عوامل أخرى
خارجٌة  ،مثل العوامل :التارٌخٌة ،واالجتماعٌة ،والثقافٌة .
س :كٌف ٌنظر المنهج البنٌوي إلى النص؟
االجابة ٌ :نظر إلى النص على أنه عالَ ٌم مستق ٌل بذاته  ،وٌستبعد كل ما خارجه ،والسلطة عنده للنص فهو بالنسبة إلٌه
مؽلق ونهابً ،وٌحال تفسٌر النص إلى النص نفسه ال إلى ؼٌره .
س :ما خصائص النص حسب المنهج الجتماعً .
االجابة  -ٔ :للنص مركزٌة ثابتة وحولها تدور تفسٌراته .
ٕ -وله تناسسق وانسجام .
ٖ -وهو خاضع لنام ٌضبطه .
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س :ما وظٌفة النقد البنٌوي؟ االجابة  :تنحصر وظٌفته فً الكشؾ عن أبنٌة النص وعالقاته الداخلٌة.
س :ب ٌِّن مستوٌات تحلٌل العمل األدبً فً النقد البنٌوي.
االجابة :
ٔ  .المستوى الصوتً  :تدرس فٌه دالالت الحروؾ وموسٌقاها من :نبر وتنؽٌم وإٌقاع وأثر ذلك فً البنٌة الداللٌة للنص.
ٕ .المستوى الصرفً  :تدرس فٌه دالالت الصٌػ الصرفٌة ووظٌفتها فً التكوٌن اللؽوي واألدبً خاصة.
ٖ  .المستوى المعجمً  :تدرس فٌه الكلمات لمعرفة دالالتها اللؽوٌة وعالقتها بمضمون النص.
ٗ .المستوى النحوي ٌ :درس فٌه تؤلٌؾ الجمل وتركٌبها وطرابق تكوٌنها وخصابصها الداللٌة والجمالٌة.
٘ .المستوى الداللً  :وٌجري فٌه تحلٌل معانً الجمل والتراكٌب وتآزرها فً تشكٌل البنٌة الداللٌة العامة للنص.
س :ب ٌِّن منطلقات المنهج البنٌوي.
االجابة :
ٔ -ضرورة التركٌز على الجوهر الداخلً للعمل األدبً ،وضرورة التعامل معه من ؼٌر أي افتراضات مسبَّقة ،إذ
البنٌوٌّون المناهج التً ُتعنى بدراسة إطار األدب ومحٌطه وأسبابه الخارجٌة ،وٌتهمونها بؤنها تقع فً َش َركِ
ٌهاجم ِ
ف
الشرح التعلٌلً فً سعٌها إلى تفسٌر النصوص األدبٌة فً ضوء سٌاقها االجتماعً والتارٌخً؛ ألنها ل َتصِ ُ
األثر األدبً بالذات حٌن تصف العوامل الخارجٌة.
البنٌة الداخلٌة فً العمل األدبً فهو جوهرها.
ٕ -الوقوؾ فً التحلٌل البنٌوي على حدود اكتشاؾ ِ
س :أ ّثر هذا المنهج فً بعض التجاهات النقدٌة الحدٌثة كاألسلوبٌة البنٌوٌة ،م ِّثل بنموج لها.
الجابة  :ومن نماذجها تحلٌل الناقد موسى ربابعة لقصٌدة "زهور" للشاعر أ َمل ُد ْنقُل.

ملحوظة ٌ :وجد فً الكتاب المقرر نموذج لبعض ما جاء فً قصٌدة "زهور" :صٖ 9الرجاء اإلطالع
س :كٌف درس الناقد موسى ربابعة هذا النص؟
االجابة  :درسه بمعزل عن سٌاقه التارٌخً ومحٌطه االجتماعً ،إنما اعتمد على لؽة النص ،فتناول فً المستوى
الصوتً القافٌة وأثرها فً موسٌقا النص وتفاعل المتلقً معها .وتناول فً المستوى المعجمً داللة الفعل
" أَ ْل َم ُح " وعالقتها بالحالة التً تسٌطر على الشاعر فً القصٌدة .وتناول فً المستوى الداللً الصورة
الشعرٌة  ،وجعلها تتحدث وتعبر عن مشاعره ومعاناته التً ٌعٌشها لحظة اإلحساس بالنهاٌة والموت.
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ملحوظة  :السؤال ( ٔ  ) ٖ، ٕ،تم الجابة علٌهم من خالل أسئلة ال ّ
شرح .
ٗ  .تحدث الشاعر إبراهٌم ناجً فً قصٌدته " العودة " عن عودنه إلى دار محبوبته مشتاقا ً لكنه فوجا بالدار
قد خلت من أهلها وتؽٌر حالها فحزن وتؤلمٌ ،قول :
في جوىد هثلوب تلقى الجديد
دار أحالهي وحبي لقيتٌب
يضحك الٌىر إليٌب هي بعيد
أًكزتٌب وهي كبًت إى رأتٌب
وأًب أهتف :يب قلب اتئد
رفزف القلب بجٌبي كبلذبيح
لن عدًب؟ ليت أًب لن ًعد !
فيجيب الدهع والوبضي جزيح
وفزغٌب هي حٌيي وألن
لن عدًب؟ أولن ًطى الغزام
واًتهيٌب لفزاغ كبلعدم؟
ورضيٌب بسكىت وسالم
بعد دراستك للمنهج البنٌويّ بٌن كٌؾ ٌتوافق كل مما ٌؤتً مع بنٌة القصٌدة ونظامها اللؽوي وجوها العام:
أ .القافٌة الساكنة .
الجابة  :تتوافق القافٌة الساكنة مع مشاعر الٌؤس واالستسالم والضعؾ التً ؼلبت على نفس الشاعر
كما تتوافق مع خلو الدار من المحبوبة فلم ٌعد فٌها حٌاة كذلك مع ابتعاد المحبوبة وهجارنها
فلم ٌعد ثمة مشاعر حب تجاه الشاعر من المحبوبة.
ب .معانً الكلمات ودللتها .
االجابة  :تتوافق الكلمات فً معانٌها ودالالتها مع الجو العام للقصٌدة التً ٌسودها مشاعر الٌؤس والحزن واأللم
والضعؾ ؛ لذلك كثرت فً القصٌدة المفردات الدالة على هذا الجو العام منها  :الذبٌح والدمع والجرٌح
وألم وفراغ .
ج  .البنٌة الصرفٌة (رفرف – فعلل)
االجابة ٌ :دل التكرار فً الصٌؽة على شدة الحزن واستمراره وعلى خفقان قلب الشاعر بشدة بما ٌتوافق مع جو
الحزن الذي ٌشٌع فً القصٌدة.
د  .الصورة الشعرٌة .
االجابة  :وظؾ الشاعر الصورة الشعرٌة الفنٌة بالعاطفة بما ٌتوافق مع حالته النفسٌة ومن ذلك أن القلب من شدة أمله
وحزنه ٌرفرؾ كؤنه طٌر ذبٌح والدمع ٌتحدث مبدٌا لومه للشاعر على العودة .
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٘ .فً ضوء دراستك للمناهج النقدٌة  :التارٌخً ،والجتماعً والبنٌوي

اقرأ التحلٌالت اآلتٌة ثم صنفها إلى المنهج النقدي الذي ٌمثله فً كل منها :
أ  .تقول أمٌنة العدوان عن المسرحٌة األردنٌة فً مرحلة الستٌنات والسبعٌنٌات :
" وبالرؼم من جمٌع المحاوالت المبذولة إلٌجاد النص المسرحً ،فإن المسرح األردنً ما ٌزال ٌفتقر إلى النص المحلً
القرٌب من الواقع والقابم على معرفة ورصد الواقع والبٌبة والشخصٌة المحلٌة التً تعكس هموم المتفرج ومشاكله"
االجابة  :المنهج االجتماعً
ب ٌ .قول أحمد حسن الزٌات عن الشعر األندلسً  :فقد وجد العرب فً أوروبا ما لم ٌجدوه فً آسٌا من الجواء المتؽٌرة
والمناظر المختلفة واألمطار المتصلة والجبال المإزرة بعمٌم النبت والمروج المطرزة بؤلوان الزهر فهذبوا الشعر وتؤنقوا
فً الفاظه ومعانٌه ونوعوا فً قوافٌه.

االجابة  :المنهج التارٌخً

ج  .جاء فً قصٌدة "نسافر كالناس" لمحمود دروٌش :
نسافر كالناس لكننا ال نعود إلى أي شًء  ...كؤن السفر
طرٌق الؽٌوم .دفنا احبتنا فً ظالل الؽٌوم وبٌن جذوع الشجر
وٌقول الناقد أبو العدوس فً معرض تحلٌله القصٌدة ونقدها :وبنظره عامه على البنٌة اللؽوٌة للقصٌدة ال بد من اإلشارة
إلى ملحوظتٌن مهمتٌن  :األولى أن دالالت األفعال التً استخدمها الشاعر فً القصٌدة فٌها عنصر الحركة فالشاعر فً
حركة دابمة فً نطاق الطرٌق الذي ٌسٌر فٌه فً رحلة المجهول وهو ٌتشبث باألمل القلٌل من خالل إصراره على
مواصلة الرحلة .أما الثانٌة فهً أن الشاعر قد بدأ قصٌدته بالسفر وأنهاها بالسفر؛ ألن السفر ال بد أن ٌكون له نهاٌة وقد
الحظنا كٌؾ أن النص بكامله مبنً على هذه الكلمة  .االجابة  :المنهج البنٌوي
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مالمح الحركة النقدٌة فً األردن
س :كٌف بدأت الحركة النقدٌة فً األردن؟
الجابة  :بدأت متواضعة ،ثم تطورت شٌ ًبا فشٌ ًبا متؤثرة بالحركة النقدٌة فً األقطار العربٌة التً استمدت أفكارها
من النظرٌات والمناهج النقدٌة العالمٌة.

ً
أول :مرحلة النشأة والتأسٌس
س :علل :لتأسٌس اإلمارة دور فاعل فً تنشٌط الحركة األدبٌة والنقدٌة فً األردن .
ً
عامال أساسًٌا فً بداٌة ظهور الحركة النقدٌة
االجابة  :ش ّك َل قدوم األمٌر المإسس عبدَّللا األول ابن الحسٌن
فً ذلك الوقت.
س :كٌف تجلى دور الملك المؤسس فً تشجٌع الحركة النقدٌة فً األردن؟
الجابة :
ٔ -عمل منذ تولٌه إمارة شرقً األردن على رعاٌة األدباء المحلٌٌن واألدباء الوافدٌن من األقطار العربٌة .وتجلى ذلك
فً عدد من المظاهر ،أهمها المجالس األدبٌة التً كان ٌرعاها فً قصري :رؼدان ،وبسمان ،فً عمان ،وقصر
ال َم ْشتى فً الشونة .وما كان ٌجري فٌها من المطارحات والمحاورات والمناقشات النقدٌة لكل ما ٌَ ِر ُد ذكرُ ه من أقوال
أدبٌة وكتابات وأشعار.
ٕ -عمل األمٌر المإسس أٌضً ا على تشجٌع الصحافة والكتابة النقدٌة .إذ ظهر ذلك فً إسهامه بعدد من التعلٌقات النقدٌة
فً افتتاحٌات الصحؾ والمجالت كمجلة "الحكمة".
ٖ -إجراء المساجالت الشع رٌة بٌن عرار واألمٌر عبدَّللا األول ابن الحسٌن ،وكان القراء والكتاب ٌحتفون بها وٌعلقون
علٌها ملحوظاتهم النقدٌة التً كان لها صداها فً تحدٌد معالم الحركة النقدٌة فً مرحلة النشؤة.
س :ما طبٌعة هذه المجالس األدبٌة التً كان ٌرعاها الملك المؤسس؟
االجابة  :كانت تجري فٌها المطارحات والمحاورات والمناقشات النقدٌة لكل ما ٌَ ِر ُد ذكرُ ه من أقوال أدبٌة
وكتابات وأشعار.
س :من كان فً طلٌعة الشعراء واألباء الذٌن شاركوا فً مجالس األمٌر المؤسس؟
الجابة  :كان فً طلٌعتهم مصطفى وهبً التل (عرار) ،إلى جانب شعراء وأدباء آخرٌن ،أمثال :عمر أبً رٌشة
وودٌع البستانً ،وندٌم المالح ،وفإاد الخطٌب ،وعبدالمنعم الرفاعً.
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س :م ِّثل على اهتمام األردنٌٌن واهتمام صحفهم ومجالتهم فً الثالثٌنٌات من القرن العشرٌن بحركة النقد فً
الداخل والخارج
أو
وضح دور الصحف والمجالت األردنٌة فً مرحلة التأسٌس فً نشوء حركة النقد ،مع التمثٌل.
االجابة  :كانت المقالة النقدٌة فً الصحؾ األردنٌة والمجالت ذات حضور دابم ،إذ فً مجلة "الحكمة" ً
مثال تتب ََّع الشٌخ
ً
ض ما جاء به من آراء حول انتحال الشعر
ندٌم المالح آراء طه حسٌن فً كتابه "فً الشعر الجاهلً"
محاوال دَ حْ َ
الجاهلً.
ومن المجالت أٌضًا مجلة "الرابد" التً أصدرها أمٌن أبو الشعر .أما الصحؾ فً هذه الفترة فمنها
صحٌفة "الجزٌرة" التً أصدرها تٌسٌر ظبٌان ،وفٌها كتب حسنً فرٌز أربع مقاالت نقدٌة بعنوان "األدب
الصحٌح" ،حٌث ناقش فً مقالته الثالثة قضٌة الشكل والمضمون فً العمل األدبً ،وبٌّن أن بعض الناس
السلِس.
ٌمٌل إلى األسلوب المنمّق ،وبعضهم ٌفضل األسلوب السهل ،أما هو فٌفضل األسلوب َ
س :من المالحظ أنه ترددت فً بعض المقالت أصداء النظرٌات النقدٌة العالمٌة الحدٌثةِّ ،
مذل على ذلك.
الجابة  :من ذلك ما كتبه ٌعقوب هاشم فً مجلة "الحكمة" عن األدٌب الفرنسً "برونتٌٌر" وعلم المقد ،وعن
مفهوم النقد األدبً لدى "جول لٌمٌتر" صاحب االنطباعٌة فً النقد.
س  :كتب الناقد األردنً عبد الحلٌم عباس فً مجلة "الرائد" عام ٘ٗٔ4م فً مقالة نقدٌة له حول كتاب "ذكرٌات"
لشكري شعشاعة :من الخٌر أن ٌعرف الناقد الكاتب ما أتٌح له؛ لٌقاٌس ما وسعه القٌاس بٌن األثر وصاحبه وهل
استطاع أن ٌعبر هذا األثر عن آرائه ومطارح أفكاره  ....وأخٌرا هل هو قطعة من نفسه وشًء من ذاته؟ وضح
مفهوم األدب الجٌد من وجهة نظر عبدالحلٌم عباس .
االجابة :
األدب الجٌد  :هو األدب الذي ٌتمكن من التعبٌر عن آراء األدٌب وأفكاره كما هً فً نفسه وٌعبر عن شخصٌته
كما هً فعال .
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ثان ًٌا  :مرحلة التجدٌد
س  :وضح العوامل التً مهدت لتطور الحركة النقدٌة فً األردن فً عقد الخمسٌنٌات.
االجابة :
ٔ -ظهور مجلة " القلم الجدٌد " لعٌسى الناعوري ،والتً أسهمت فً تكوٌن أرضٌة صلبة لتكون ملتقى اآلراء األدبٌة
والنقدٌة  ،واستطاعت استقطاب أقالم عدد من رموز األدب والفكر داخل األردن وخارجه ،من أمثال :إحسان
عباس ،وناصر الدٌن األسد ،وعبدالوهاب البٌاتً .
ٕ -صدور الكتب التً أسهمت فً إثراء الحركة النقدٌة فً األردن فً هذه المرحلة ،فقد صدر كتاب "الحٌاة األدبٌة فً
فلسطٌن واألردن حتى عام ٓ٘ٔ9م" لناصر الدٌن األسد ،ومن القضاٌا النقدٌة فٌه وحدة القصٌدة (وهً عند الكاتب
ال تنبع من وحدة الموضوع ،بل تنبع من الجو النفسً الذي تنقله إلٌنا ،ومن حركة وجدان الششاعر وتنامً مشاعره).
س :عدد بعضً ا من الكتب النقدٌة التً صدرت فً هذه المرحلة.
االجابة :
ٔ -صدر عدد من الكتب النقدٌة لعٌسى الناعوري ،منها" :إٌلٌّا أبو ماضً رسول الشعر العربً الحدٌث"
و"إلٌاس فرحات شاعر إالعروبة فً المهجر".
ض فٌه لحٌاة الشاعر ومضامٌن شعره
ٕ -أصدر ٌعقوب العودات (الدبوي الملثم) كتابه "عرار شاعر األردن" َع َر َ
ً
مستفٌدا فً ذلك من المنهج التارٌخً فً دراسة األدب.
ومظاهره الفنٌة
ٖ -أصدر إحسان عباس "فن الشعر" ،وتعرض فٌه للنظرٌة النقدٌة فً الشعر منذ أرسطو مرورً ا بالرومانسٌة والرمزٌة
ً
وصوال بإلى الواقعٌة ،وعرض أٌضًا ألهم اآلراء النقدٌة التً تبنتها المذاهب األدبٌة المتنوعة فً مهمة الشعر.
ٗ -فً إطار تؤثر النقد األدبً فً األردن بؤهم االتجاهات األدبٌة فً العالم جاءت ترجمة محمود السَّمرة لكتاب "القصة
السٌَّكولوجٌة" للٌون إٌدل ،إذ تناول هذا الكتاب عالقة علم النفس بفن القصة.
س :تحدث عن الدور الذي قامت به مجلة "األفق الجدٌد" ومجلة "أفكار" فً دعم الحركة النقدٌة فً األردن
وتطوٌرها فً عقد الستٌنٌات.
االجابة :
أ -مجلة "األفق الجدٌد"  :حملت طالبع التجدٌد الحقٌقٌة فقد حرصت على تخصٌص صفحات للنقد األدبً وقد نشؤ
عن هذا توظٌؾ المفاهٌم النقدٌة الجدٌدة فً األدب األردنً .
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ومن أشهر النقاد الذٌن برزت أسماإهم فً هذه المجلة ووصلوا مسٌرتهم اإلبداعٌة :عبدالرحٌم عمر ،وجمٌل
علّوش ،وخالد الساكت ،وأحمد العنانً ،وأمٌن ش ّنار.
ب -مجلة "أفكار"  :خصصت للنقد مساحة عرٌضة فٌها إلى جانب ما أتاحته من فرص للنقاد لكً ٌنشروا
أعمالهم النقدٌة .
س :شهد عقدا :الستٌنٌات ،والسبعٌنٌات ،إنشاء عدد من المؤسسات التً ساعدت على تطور النقد األدبً فً األردن
اذكر أهمها ودورها فً تطور النقد األدبً.
االجابة :
ٔ -الجامعات  :إذ أدى تؤسٌس الجامعة األردنٌة إلى (ٔ) إٌجاد بٌبة نقدٌة ُتعنى بتدرٌس الممارسات النقدٌة فً ضوء
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة .وقد أ ّدت جامعة الٌرموك المهمة نفسها )ٕ( .وساعدت هذه المإسسات العلمٌة على ظهور
دراسات أكادٌمٌة تعمل على دراسة اإلبداع األدبً ضمن معاٌٌر المنهج العلمً .وظهور الدراسات النقدٌة المتخصصة.
س :أسهمت الجامعات األردنٌة فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات فً توفٌر بٌئة نقدٌة مناسبة ّ
اطلع فٌها النقاد على النقد
الغربً وتأثروا به.
أ .اذكر ثالثة من هإالء النقاد.

االجابة  :إحسان عباس  ،ناصر الدٌن األسد  ،محمود السمرة

ب  .بٌن دورهم فً إثراء حركة النقد فً األردن .
الجابة  :كانت لهم جهود واضحة فً تدرٌس مواد النقد األدبً وتؤلٌؾ الكتب النقدٌة والترجمة والتحقٌق فً التراث
النقدي متؤثرٌن بما كانوا ٌقرإون من آراء فً النقد العربً القدٌم وفً النقد األوروبً الحدٌث؛ ما ساعد على
االرتقاء بمستوى النقد وصبؽته بالصبؽة العلمٌة المتخصصة وبلورة مفاهٌمه وضبطها وساعد أٌضا ً على إٌجاد
بٌبة خصبة إلنشاء مإسسات تعنى بمجال النقد األدبً.
ٕ -رابطة الكتاب األردنٌٌن  :ساعدت على توسٌع البٌبة الثقافٌة التً تهتم باألدب ونقده عبر آراء ك ّتابها ،وإقامة الندوات
والمشاركة فً المإتمررات األدبٌة والنقدٌة.
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ثال ًثا :مرحلة الكتابة النقدٌة فً ضوء المنهجٌات الحدٌثة
وتحول فً مناهجه وتقنٌاته العلمٌة وتفاعلت الحركة النقدٌة مع مصادر
س  :متى تضاعف النقد فً إنتاجه
ّ
معرفٌة مختلفة؟ االجابة  :فً عقدي  :الثمانٌنٌات ،والتسعٌنٌات.
س :ما أهم التجاهات النقدٌة األردنٌة فً ضوء المناهج الحدٌثة فً فترة النصف الثانً من القرن العشرٌن؟
البنٌويّ  -ٗ /االتجاه الجمالً.
االجابة  -ٔ :االتجاه التارٌخً -ٕ / .االتجاه االجتماعً -ٖ / .االتجاه ِ
٘ -االتجاه المقارن.
ٔ -التجاه التارٌخً:

س :م ِّثل لهذا التجاه بنموذج لناقد أردنً.
ً
واحدا من النقاد البارزٌن فً النقد األردنً
االجابة  :تمثل تجربة الناقد إبراهٌم السعافٌن نموذجً ا فً هذا االتجاه ،إذ ٌع ُّد
فً األردن فً بداٌة الثمانٌنٌات ،فقد ق ّدم دراسات نقدٌة متعددة لألعمال الروابٌة والشعرٌة ،حاول فٌها التركٌز على أثر
التارٌخ فً تكوٌن النص ،ورأى فً هذا اإلبداع وثٌقة للواقع وانعكاسً ا فنًٌبا لتجربة اإلنسان وعالقته مع "البٌبة".
س :فٌم ط ّبق السعافٌبن التجاه التارٌخً؟
االجابة  :طبقه فً دراسته "نشؤة الرواٌة والمسرحٌة فً فلسطٌن حتى عام ٔ9ٗ8م" .والتزم السعافٌن مبادئ االتجاه
التارٌخً فً نقده حٌن ركز على أسلوب السٌرة الذاتٌة الذي اصطنعه الروابً فً رواٌته ،وحٌن ركز على األحداث
ومنطق الروابً فً النقد.
س :كٌف درس السعافٌن المسرحٌة؟
االجابة  :أما المسرحٌة فقد درسها فً نشؤتها وموضوعاتها وبنابها الؽنً من حٌث :الحُ بكة ،والصراع ،والشخصٌات
واللؽة ،والحوار ،وربط هذه المظاهر األسلوبٌة بالبٌبة التً ظهرت فٌها هذه المسرحٌة.
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س السعافٌن من خالل دراسته للمسرحٌة رؤٌته التً تقوم على ربط اإلبداع بحركة التارٌخ وظروف
س :عللَ :ع َك َ
العصر وطبٌعة الحٌاة الجتماعٌة.
االجابة  :ألنه درس المسرحٌة فً نشؤتها وموضوعاتها وبنابها الؽنً من حٌث :الحُ بكة ،والصراع ،والشخصٌات
واللؽة ،والحوار ،وربط هذه المظاهر األسلوبٌة بالبٌبة التً ظهرت فٌها هذه المسرحٌة.
س :س ِّم ناقدًا أدب ًٌا أردن ًٌا ظهر التجاه التارٌخً بشكل واضح فً دراسته (غٌر إبراهٌم السعافٌن).
ً
واحدا من النقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن
الجابة ٌ :ع ُّد خالد الكركً
س( :علل) ٌع ُّد خالد الكركً واحدًا من النقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصف الثانً من القرن العشرٌن
االجابة  :لما قدم من دراسات متعددة للظواهر اإلبداعٌة النثرٌة والشعرٌة ،وظهر االتجاه التارٌخً بشكل واضح فً
دراسته "طه حسٌن روابًٌا" ،إذ درس صورة الفن الروابً لدى طه حسٌن من خالل الواقع الذي عاشه وكتب عنه من
الزواٌا  :النظرٌة  ،والتطبٌقٌة  ،والتارٌخٌة .
ٕ -التجاه الجتماعً
س :س ِّم واحدًا من أصحاب التجاه الجتماعً فً هذه المرحلة فً النقد األدبً فً األردن.
االجابة  :هاشم ٌاغً  ،إذ أصدر دراسة بعنوان "الشعر الحدٌث بٌن النظرٌة والتطبٌق ،أكد فٌها اتجاهه االجتماعً فً
حمل هموم المجتمع والتعبٌر عنها والتؤثٌر فً نفوس المتلقٌن ،عالو ًة على أنه بحث
النقد بتناوله دور المبدع فً
ِ
عن عوامل تطور الشعر الحدٌث ،وربطها بالتحوالت االجتماعٌة التً واكبت المجتمع العربً فً العصر الحدٌث
والتزام الشعر قضاٌا عصره والتعبٌر عنها.
س :س َّم ناقدًا أردن ًٌا آخر ظهرت مالمح التجاه الجتماعً فً دراسته.
االجابة  :ظهرت مالمح االتجاه االجتماعً كذلك لدى الناقد األردنً عبدَّللا رضوان ،إذ صدرت له دراسة بعنوان
َ
"أنت منذ الٌوم" لتٌسٌر سبول ،و"الكابوس" ألمٌن ش ّنار ،تمثالن صورة
"أسبلة الرواٌة" ،وفٌها ٌرى أن رواٌتً:
حمْل الواقع فً إبداعه .
االلتزام فً األدب ومدى قدرة المبدع على
ِ
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س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا آخر ظهرت مالمح التجاه الجتماعً فً دراسته.
عً ،فقد أصدر دراسة نقدٌة بعنوان "مواقؾ " ،دراسات
االجابة  :من أعالم هذا االتجاه فً األردن أٌضً ا سلٌمان األزر ّ
فً الشعر األردنً الحدٌث ،الجزء األول" ،إذ ظهرت فٌها مالمح هذا االتجاه بتناولها المضامٌن الشعرٌة التً
تعكس انتماءات الشعراء وهمومهم الواقعٌة نحو مجتمعهم ،وتإكد عالقة الشاعر بمجتمعه فتحمل
البعدٌن  :اإلنسانً والوطنً .
وقد درس األزرعً شعر َعرار من ناحٌة كونه أدٌبًا ملتزمًا ٌحمل حسًا منتمًٌا .ونظر إلى دٌوان الشاعر ٌوسؾ
عبدالعزٌز نظرة مشابهة ،فٌدخل شعره ضمن إطار االتجاه االجتماعً الذي ٌركز على دور الفن والفنان فً المجتمع.
نٌوي
الب
ّ
ٖ -التجاه ِ
س :م ِّثل لهذا التجاه بنموذج لناقد أردنً.
االجابة  :تمثل تجربة الناقد األردنً فخري صالح نموذجً ا فً مجال االتجاه البنٌوي.
نموذجا فً مجال التجاه البنٌوي.
س( :علل) تمثل تجربة الناقد األردنً فخري صالح
ً
االجابة  :إذ عمل على نقد النصوص وتحلٌلها من خالل عالقاتها الداخلٌة ً
بعٌدا عن الظروؾ المحٌطة بالنص
َ
ب
مإرخ أد ٍ
من :تارٌخ ،او مجتمع ،حتى إنه ٌقول فً مقالة له بعنوان "النقد العربً الجدٌد" :إنه لٌس
بل قارئ نصوص.
س :ما الدراسة التً أصدرها فخري صالح؟
االجابة  :أصدر فخري صالح دراسة بعنوان "أرض االحتماالت من النص ْ
المؽلَق إلى النص المفتوح فً السَّرْ ِد العربً
المعاصر" ،وفٌها أٌضً ا أكد ضرورة ْ
عزل النص عن المحٌط الخارجً ،ومن ثمٌ ،صبح النص نِتاج العالقات
الداخلٌة ولٌس انعكاسً ا للظروؾ الواقعٌة المحٌطة.
س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا آخر من أعالم هذا التجاه فً األردن.
االجابة  :من أعالم هذا االتجاه فً األردن أٌضً ا سامح الرواشدة فً باب "بنٌة النص القناعً" فً كتابه "القناع فً
الشعر العربً الحدٌث" ،حٌث استلهم فٌه االتجاه البنٌوي ووظفه فً استنطاق النصوص ونقدها وتحلٌلها وكشؾ بنٌة
القناع فٌها ،ومن ذلك تناوله قصٌدة "من لٌالً ِبنِلوب" لعبد الرحٌم عمر ،فقد تتبع األصوات التً تنطق داخل النص
ً
واحدا وهو صوت ِبنِلوب وبضمٌر المتكلم ،إذ بدأ النص وانتهى به فً إٌقاع
من بداٌته إلى نهاٌته فوجد أن ثمّة صو ًتا
متصل من ؼٌر أن ٌشاركه صوت آخر ٌوقؾ إٌقاع النص.

االستار  :هحوذ أبى الهيجاء  /هاتف 41 ٓ0884888ٓ0 :

عربي تخصص  /البالغت العربيّت  /الفرع األدبي

الوجذ في اللغت العربيّت

الفصل الذّراسي الثاني  /هحوذ أبى الهيجاء

ٗ -التجاه الجمالً
س :وضح مفهوم (ما المقصود بـ) التجاه الجمالً.
مثٌر جمالًّ ٌبعث فً النفس
مجرَّ ُد
الجابة ٌ :قصد به الممارسات النقدٌة التً تعتمد الذوق معٌارً ا ،فالنص األدبً َ
ٍ
إحساسات جمالٌة ممتعة.
س :ماذا ٌتناول الناقد وفق هذا التجاه؟
االجابة ٌ :تناول مقومات الجمال فً النص األدبً من وجهة نظره ،أي إن المتلقً ٌع ُّد مبدعً ا آخر للنص؛ مما ٌفضً إلى
تعدد القراءات.
مبدعا آخر للنص).
س( :عللٌ :عدّ المتلقً
ً
االجابة  :ألن الناقد ٌتناول مقومات الجمال فً النص األدبً من وجهة نظره ،وٌكون المتلقً مبدعًا آخر للنص ،مما
ٌفضً إلى تعدد القراءات .
س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا ظهرت مالمح التجاه الجمالً لدٌه.
الجابة ٌ :مثل عبدالقادر الرباعً مالمح االتجاه الجمالً فً النقد األدبً فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن
س( :علل) ٌمثل عبدالقادر الرباعً مالمح التجاه الجمالً فً النقد األدبً فً النصف الثانً من القرن العشرٌن
االجابة  :بما التزمه هذا الناقد من ممارسات منهجٌة تطبٌقٌة لالتجاه الجمالً فً قراءته النصوص ومفهومه لإلبداع،
ً
جدٌدا لإلبداع.
ودور الناقد فً إتمام العملٌة اإلبداعٌة ،ورإٌته الناقد خال ًقا
ومن دراسات الرباعً فً هذا االتجاه "الصورة الفنٌة فً النقد الشعري" ،وفٌها ٌرى أن ما ٌجسِّد جمالٌة الفن فً النص
األدبً هً الصورة الفنٌة.
س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا آخر اتبع التجاه الجمالً فً دراسته.
االجابة  :جمال مقابلة فً دراسته "اللحظة الجمالٌة فً النقد األدبً" ،وٌرى فٌها أن النقد هو "اإلحساس الذي ٌعتري
المرء بقٌمة العمل الفنً" ،وٌإكد أن عملٌة النقد الجمالً هً خبرة مشتركة بٌن األدٌب والمتلقً ،وهً "األصل الذي
تنبثق منه عملٌة التفسٌر وتعود إلٌه".
٘ -التجاه المقارن
س :بِ َم ٌُعنى أتباع هذا التجاه النقدي؟
االجابة ٌ :عنى أتباع هذا االتجاه النقدي بدراسة مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن النصوص األدبٌة ،معتمدٌن على محور
اللؽة فً المقام األول؛ من أجل الوقوؾ على َسٌ ِْر اآلداب العالمٌة وكشؾ حقابقها الفنٌة واإلنسانٌة.
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س ( :علل) ٌعنى أتباع هذا التجاه النقدي بدراسة مظاهر التأثر والتأثٌر بٌن النصوص األدبٌة ،معتمدٌن على محور
اللغة فً المقام األول
الجابة  :من أجل الوقوؾ على َسٌ ِْر اآلداب العالمٌة وكشؾ حقابقها الفنٌة واإلنسانٌة.
س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا اتبع هذا التجاه فً النقد.
االجابة  :محمد شاهٌن ،فً دراسته "إلٌوت وأثره على عبد الصبور وال ّسٌّاب"" ،إذ وقؾ شاهٌن على مكامن تؤثر كل
من :بدر شاكر السٌاب ،وصالح عبد الصبور ،بالشاعر اإلنجلٌزي توماس إلٌوت ،حٌث ع ّد قصٌدة "أنشودة المطر"
للسٌاب نموذجً ا إٌجابًٌا فً التؤثر بقصٌدة إلٌوت "األرض ال ٌَباب"( .علل) ألنه ٌرى أن أنشودة المطر تشترك مع األرض
الٌباب فً اإلٌقاع الداخلً الذي تولده الموسٌقا الداخلٌة للؽة.
س :س ِّم ناقدًا أردن ًٌا آخر فً هذا التجاه.
االجابة  :زٌاد الزعبً فً كتابه "المثاقفة وتحوالت المصطلح" ،الذي تناول فٌه مصطلحات نقدٌة عربٌة تش َّك َل معظمُها
بفعل تؤثر الحضارة العربٌة فً عصر ازدهارها فً القرنٌن :الثالث ،والرابع الهجرٌٌن ،بالحضارة الٌونانٌة.
ِ
س :انطال ًقا من دراسة كل هذه التجاهات السابقة ،ما مم ٌّزات النقد فً فترة الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات؟
االجابة  -ٔ :سعة المجال وتنوع القضاٌا النقدٌة التً ٌتناولها النقد.
ٕ  -ارتفاع مستوى الذوق النقدي لدى النقاد فً هذه المرحلة.
ٖ -اعتماد األدوات النقدٌة المنهجٌة فً القراءة والتفسٌر والتحلٌل.
ٗ -الموضوعٌة ،بمعنى أنه صار ٌنمو ً
بعٌدا عن الذاتٌة والمزاجٌة.
٘ -التؤثر بالنقد األدبً فً ضوء المنهجٌات النقدٌة الحدٌثة.
حل أسئلة الكتاب المقرر :ص ٔٓ0
سٌٔ .رى الناقد إبراهٌم السعافٌن أن اإلبداع انعكاس فنً لتجربة اإلنسان وعالقته مع البٌبة وضح هذه العبارة
فً ضوء ما درست.
االجابة ٌ :عنً ذلك أن النص األدبً ال بد أن ٌتؤثر بحركة التارٌخ وظروؾ العصر وطبٌعة الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة التً ٌتعاٌشها األدٌب ومن ثم ال بد لفهم النص األدبً وتحلٌله وكشؾ مضامٌنه ودالالته وتفسٌر خصابصهم
دراسة هذه المإثرات لتحدٌد أثرها فً تكوٌن النص وبنابه .
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سٕ .كٌؾ ٌختلؾ االتجاهان  :التارٌخً واالجتماعً عن االتجاه البنٌوي فً التعامل مع النص لدى النقاد األردنٌٌن فً
الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات؟
االجابة ٌ :درس االتجاه التارٌخً الظروؾ؛ السٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة للعصر الذي ٌنتمً إلٌه األدٌب متخذا منها
وسٌلة لفهم النص األدبً وتفسٌر خصابصه وكشؾ مضامٌنه ودالالته .واالتجاه االجتماعً فً النقد ٌربط النص األدبً
والمبدع نفسه بالمجتمع بطبقاته المختلفة أي أن األدٌب ٌصدر فً نصه عن رإى مجتمعه فٌحمل همومه وٌلتزم قضاٌاه
وٌعبر عنها فتكون مهمة الناقد هنا دراسة هذه العناصر لالستعانة بها فً فهم النص وبٌان مضامٌنه وكشؾ عناصره
الفنٌة وأثرها فً تكوٌنه وٌختلؾ معهما االتجاه البنٌوي فً النقد حٌث ٌدرس العمل األدبً بوصفه بنٌة متكاملة ذات
عالقات بٌن مفرداته بعٌدا عن أي عوامل أخرى خارجٌة محٌطة بالنص :تارٌخٌة أو اجتماعٌة أو ؼٌر ذلك فتكون وظٌفة
الناقد الكشؾ عن أبنٌة النص وعالقتها الداخلٌة .
سٖ.
أ .وضح المقصود بكل من  :التجاه الجمالً ،والتجاه المقارن ،فً النقد األدبً.
االجابة :
 التجاه الجمالً :الممارسات النقدٌة التً تعتمد الذوق معٌارا فالنص مجرد مثٌر جمالً ٌبعث فً النفس إحساساتجمالٌة ممتعة أي إن الناقد ٌتناول مقومات الجمال فً النص من وجهة نظره متؤثراً بشخصٌته
والعوامل المإثرة فٌها وما ٌبعثه العمل األدبً فً نفسه من مشاعر وعواطؾ وما ٌستثٌره من
ذكرٌات ومن ثم ٌكون الناقد بوصفه متلقٌا مبدعا جدٌدا للنص .
 التجاه المقارن  :هو االتجاه النقدي الذي ٌدرس مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن النصوص األدبٌة معتمداً على محور اللؽةفً المقام األول من أجل الوقوؾ على سٌر اآلداب العالمٌة وكشؾ حقابقها الفنٌة واإلنسانٌة ومن ثم
ٌدرس الناقد هنا النص المتؤثر من ناحٌة لؽته مقارنا ً إٌاه بلؽة النص المتؤثر به لمعرفة مظاهر
التؤثر والتؤثٌر بٌن النصٌن والحكم علٌهما بالجودة أو عدمها .
ب ٌ .كاد التجاه الجمالً ٌتمٌز بخصوصٌة معٌنة فً العالقة بٌن المتلفً والنص وضح هذه الخصوصٌة.
الجابة :
تكمن الخصوصٌة فً العالقة بٌن النص األدبً والمتلقً وفقا لالتجاه الجمالً فً أن المتلقً الناقد ٌتناول مقومات الجمال
فً النص من وجهة نظره بناء على ذوقه الخاص متؤثراً بشخصٌته والعوامل المإثره فٌها وما ٌبعثه العمال األدبً فً
نفسه من مشاعر وعواطؾ وما ٌستثٌره من ذكرٌات ما ٌفضً إلى تعدد تفسٌرات النص وتحلٌالته بتعدد المتلقٌن
واختالؾ تجاربهم وهو ما ٌسمى تعدد القراءات .
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الوجذ في اللغت العربيّت

س٘ .فً ضوء دراستك لتجاهات الحركة النقدٌة الحدٌثة فً الردن صنف المقولتٌن اآلتٌتٌن إلى التجاهات النقدٌة
الذي تمثله كا منهما :
الجابة :
أٌ -قول الناقد األردنً إبراهٌم خلٌل عن الشاعر محمد القٌسً بعنوان الشاعر والنص :ولما كان شعر القٌسً
مرتبطا أشد االرتباط بتطور حٌاته الشخصٌة وتطور رإٌته المتجددة للعالم من حوله ومن حول شعبه الفلسطٌنً
فقد نشؤت خٌوط بارزة فً نسٌجه الفنً تنعدم القدرة على رإٌتها بوضوح ما لم تسلط الضوء على سٌرته
الشخصٌة واألدبٌة  .الجابة  :االتجاه التارٌخً .
بٌ -قول الناقد األردنً عبدَّللا رضوان  :الزاوٌة ألصق الفنون األدبٌة بالمجتمع بل إنه الفن الوحٌد الذي ٌكاد
المجتمع ٌرى فٌه صورة ذاته متمثلة ومنعكسة داخل النص الروابً .االجابة  :االتجاه االجتماعً
انتهت مادة البالغة العربٌة والنقد األدبً
بالتميز واإلبداع  ...فقط عمينا أن نتوكل عمى اهلل ...
مع تمنياتي لكم
ّ
االستاذ  :محمد أبو الهيجاء
1033322314
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