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قبل املذاكرة:

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين،
اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا بخشيتك ،وأسرارنا
بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

بعد املذاكرة:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده علي عند
حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

يوم االمتحان-:

اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا منك إال
إليك...

عند دخول القاعة-:

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني مخرج صدق ،واجعل لي من لدنك
سلطانا نصيرا...

قبل البدء باحلل-:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ،واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولي ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل الحزن إذا شئت
سهال...

أثناء االمتحان:

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،يا حي يا قيوم برحمتك
أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...

عند النسيان:

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ،وانشر علي رحمتك ،وذكرني
ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام...

بعد االنتهاء:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل..
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كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي..
 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بد ًال منك قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث فوق ما تستحق.....
تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك ،فقدرتك على الوقوف
مرة أخرى ال ميلكها أحدٌ سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس ....احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام وإذا
عرفت نفسك فال يضرك ماقيل فيك ....
هم الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل...
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل َّ
فقط امحل همًا واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,
ﻭﺍﻟﻔﺮﺡﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ...
 لن ينسى اهلل خرياً قدَّمته  ،و هم ًا فرَّجته و عيناً كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب......
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الوحدة الرابعة :علم البديع
علم البديع :هو علم تعرف به جوه حتسني الكالم وتزيينه ,وينقسم إىل :حمسنات لفظية ومُحسّنات معنوية

أوال :احملسنات اللفظية

ويكون التحسني فيه راجع إىل اللفظ ,ومنها :اجلناس والسجع

 -1اجلناس:

ورد العجز على الصدر.

وهو توافق اللفظني يف النطق ,مع اختالفهما يف املعنى.

 قال تعاىل( :ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة )ساعة) األوىل اسم
"
يف اآلية الكرمية ورد لفظني متوافقني يف النطق (ساعة ,ساعة) ولكنهما خمتلفان يف املعنى ,فـ(
يعين القيامة ,و "(ساعة)" الثانية اسم مبعنى اجلزء من الزمن.
 ار َع اجلار ولو جار.ورد يف القول كذلك لفظان متوافقان يف النطق " (جار ,جار ") ,واألول اسم مبعنى اجملاور يف السكن ,والثاني فعل
مبعنى ظلم.
 ومثل هذا التوافق بني األلفاظ يف النطق واالختالف يف املعنى يُسمّى جناساً.

 نوعا اجلناس:
 -1اجلناس التام :إذا كان اللفظان متوافقني يف :احلروف ,وعددها ,وترتيبها ,وحركاتها ,وخمتلفني يف املعنى
صدور العوالي يف صدور الكتائب
 قال أبو متّام مادحاً :إذا اخليل جابت قسطل احلرب صدّعواورد يف هذا املثال لفظ (صدور) مبعنيني خمتلفني ,األول أعالي الرماح ,واآلخر حنور األعداء ,وجند أن اللفظني
توافقا يف :احلروف ,وعددها ,وترتيبها ,وحركاتها.
 قالت امرأة مُحتاجة تصف أحد احملسنني إليها بعد وفاته( :كان ذا هبة فأمواله ذاهبة ).ذاهبة) توافقت يف نوع احلروف,
"
جند هنا أنّ املرأة وصفته بـ (العطاء") ,وأمواله بـ "(الزوال") ,وجتد األلفاظ "(ذا هبة " و "
وعددها ,وترتيبها ,وحركاتها ,واختلفت يف املعنى ,فـ( "ذا هبة) " يتألف من كلمتني(" :ذا)" مبعنى صاحب ,و "(هبة) "
مبعنى عطاء" ,و(ذاهبة)" مبعنى زائلة.
فاجلناس التام يأتي بني كلمتني,وقد يأتي بني أكثر من كلمتني ,عند توافق اللفظ.
 -2اجلناس الناقص
وهو أن تكون الكلمتان املختلفتان يف املعنى متفقتني يف أللب األمور األربعة يف اللفظ ,ال كلّها.
 قال تعاىل( :وجئتك من سبأ بنبأ عظيم) قال أردني يفتخر جبنود بالده :سور بالدي عا ٍل حتميه نسور الونن. قيل يف األثر :رحم اهلل امرأ أمسك ما بني فكيه وأنلق ما بني كفيه.ت بالعِربة فنزلت من عيين عَربة.
 قال شابٌ عند مساعه قصة مؤثرة :اتّعض ُوقع اجلناس بني اللفظني "(سبأ ونبأ)" يف املثال األول ,وكان االختالف يف نوع احلروف "السني والنون " مع
توافق سائرها ,ووقع بني "سور ونسور " يف املثال الثاني وكان االختالف يف عدد احلروف .ووقع بني "فكّ و كفّ" يف
املثال الثالث ,وجاء االختالف يف ترتيب احلروف ,ووقع بني "عِربة وعَربة" يف املثال الرابع وكان االختالف يف احلركات.
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 فائدة اجلناس
يُضفي مجاالً إيقاعيا جيعل املتلقي أكثر قبوال وأكثر استحسانا للمعنى الذي أراده املتكلم ,مثل قول اخلليل بن أمحد واصفا
فراق أحبّته:

إذ رحل اجلريان عند الغروب

يا ويح قليب من دواعي اهلوى

ودمع عيين كَفَيْض الغروب
أتْبعْتُهم نريف وقد أزمعوا
فتكرار كلمة "الغروب" –كما تالحظ -يُضفي على الكالم نوعا من اإليقاع املوسيقي الذي له أثر واضح يف نفس
املتلقي.
 يكون اجلناس بني لفظني متجاورين يف بيت شعر أو بيتني أو يف مجلة أو مجلتني ,وكلما كانا متقاربني كان إيقاعهما
أطرب للسمع من تباعدهما.
 يتفق اللفظان املتجانسان يف البِنية األصلية ,وال يتأثران مبا يتصل بهما ,مثل "أل" التعريف ,والضمائر ,ولكن يؤخذ
الضمري باحلسبان إذا ورد اجلناس بني أكثر من لفظني كقوهلم :كنتُ أطمع يف جتريبك ومطايا اجلهل جتري بك.
 ال يتأثر نوع اجلناس باحلركات اإلعرابية ,ويُنظر إىل احلركات الداخلية يف بِنية الكلمة فقط ,فاجلناس يف قول إحداهنّ
تصف صديقتها :صديقيت وعدُ تفي بكل وعدٍ قطعته .فهذا جناس تام ألن االختالف جاء يف احلركات اإلعرابية مما ال
عالقة له ببنية الكلمة.

 األسئلة
 -1حدد لفظي اجلناس التام يف كل مما يأتي:
أ .قال تعاىل " :يكاد سنا برقه يذهب باألبصار * يقلب اهلل الليل والنهار إ ّن يف ذلك لعربة ألولي األبصار"
ب .قال أحد احلكماء يف ذم التكرب " :من زاد يف التّيه ال يُعذر يف التّيه "

ج .قال الشاعر يصف حاله:

يا إخوتي قد بانت النُجُبُ

وَجَبَ الفؤاد وكان ال يَجِبُ

فارقتكم وبقيتُ بعدكم

ما هكذا كان الذي يَجِبُ

 -2حدد لفظي اجلناس غري التام مبينا سبب عدم متامه:
أ .قال تعاىل حكاية عن هارون خيانب موسى  ,عليهما السالم " :إنّي خشيت أ ْن تقول فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قولي "
ب .قال صلى اهلل عليه وسلم " :اللهم حسنت خَلْقي فحسن خُلُقي"

ب لشاكٍ منه شاكِرْ
فاعْجَ ْ

ج .قال البهاء زهري :أشكو وأشكر فعله
د .جاء يف اخلرب :املؤمنون هيِّنون ليِّنون.

وبفض ِل علمك أعْرتفْ

هـ .قال أبو فراس احلمْداني مادحا :من حبر جودك أغْتَرفْ
 -3ميز اجلناس التام من اجلناس غري التام يف كل مما يأتي  ,موضحا إجابتك.
أ .قال تعاىل " :وإنّه على ذلك لشهيد * وإنَه حلبِّ خلري لشديد"
ب .قال صلى اهلل عليه وسلم " :اللهم  ,اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا"


احلب واإليثار.
ج .األردنيون رَوَوْا قصص شهامتهم عَبْر األجيال  ,ورَوَوْا أرضَهم بدماء ِّ
د .يُقال يف املدح :يسخو مبَوْجُوده ويسمو عند جو ِدهِ.
هـ .قال املعري :فاحلُسْن يظْهر يف شيئني رونَقُهُ

بيت من الشِّعر أو بيت من الشَّعرِ

َن على الرُّواة قصيدةً
و .قال الشاعر :ال تعْرِض َّ

ما مل تكن بالغتَ يف تهذيبها

فإذا عرضْتَ الشِّعر غري مُهذَّب

عدُّوه منك وساوساً تهذي بها
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 اإلجابات:

 -1أ .األبصار  /األبصار.

ب .التيه  /التيه.

 -2أ .بني  /بين ( االختالف يف ترتيب احلروف ).

ج .جيب  /جيب
خلُق ( االختالف يف احلركات( .
خلْق ُ /
بَ .

ج .أشكو  /أشكر ( االختالف يف نوع احلروف( شاكٍ  /شاكر ( االختالف يف عدد احلروف(
د .هني  /لني ( االختالف يف نوع احلروف )

هـ .ألرتف  /أعرتف ( االختالف يف نوع احلروف)

 -3أ .شديد  /شهيد ( لري تام بسبب اختالف نوع احلروف )
ب ..عورات  /روعات ( لري تام بسبب اختالف ترتيب احلروف )
ج .روى  /روى ( تام بسبب اتفاق اللفظني يف :نوع احلروف ,وعددها,وترتيبها  ,وحركاتها ).
د .يسخو/يسمو( لري تام بسبب اختالف نوع احلروف ) ,موجود/جود(لري تام بسبب اختالف عدد احلروف)
ه .الشِّعر  /الشَّعر ( لري تام بسبب اختالف احلركات ).
و .تهذيبها  /تهذي بها ( تام بسبب االتفاق يف :نوع احلروف  ,وعددها  ,وترتيبها  ,وحركاتها )
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 -2السجع :وهو أن تنتهي العبارتني بنفس احلرف.
 قال أب يوصي ابنه :يُنال النجاح بالعمل ,ال بطول األمل.الالم.
إنّ الكلمتني األخريتني "العمل واألمل" يف الرتكيبني اتفقتا يف احلرف األخري ,وهو " "
 قال عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه -ناصح ًا بالتوسط يف احلبّ والبغض " :ال يكن حبك كَلَفا ,وال بُغضك تَلَفا "اتفقت الكلمتان األخريتان "كلفا وتلفا " يف احلرف األخري الفاء.
 ويُشرتط حلُسن السجع أن يكون عفويا ,ال يؤدي إىل التضحية باملعنى.
 ال يُحتسَب من باب السجع ما يأتي:
 .1حروف املد "األلف والواو والياء" يف آخر الكلمة ,كما يف قول أديب يصف شجرة :تضرب جبذورها يف الثرى,
الراء.
وتُسابق بألصانها قِمم الذُّرا .فالسجع وقع حبرف " "
 .2اهلاء يف آخر الكلمة إذا سبقه متحرك ,كما يف قول معلمة تثين على إحدى طالباتها :إنسانة بآدابها ,ال بزيِّها
الباء.
وثوبها .فالسجع وقع حبرف " "

 األسئلة :صفحة 07
 -1وضّح موانن السجع يف ما يأتي:
أ -قال صلى اهلل عليه وسلم " :األروا ُح جنود مُجنَّدة  ,فما تعارف منها ائتَلَفَ  ,وما تَنَاكَرَ منْها اختلف "
ب -األردن بلد األمن واالستقرار  ,ومونن النَّماء واالزدهار.
يت " :ليكنْ إقدامك توكُّالً وإحجامُك تأمُّالً .
ج .قال أبو الفَتْح البُسْ ّ
د .قال أمحد شوقي:
" الثّقة مراتب  ,فال ترفع لعُلْيا مراتبها إال الشَّريك يف املُ ّر  ,املُعني على الضُّ ّر ,األمني على السِّر "
ه .قال أحدهم حني زار مدينه البرتاء :مرسومةٌ يف الصّخر وموسومةٌ بالفخر.
و .قالت أديبة بعد وفاة أمِّها:
" أمّاه  ,لو كلُّ نساء األرض شاخَتْ تبقني فَتِ َّية  ,فقد رحلتِ وأنتِ يف قمّة العطاءِ  ,ويف أوْ ِج البهَاءِ".
 -2قال العِماد األصْفهانيّ يف وصف حال الكُتّاب:
" إنّي رأيت أنَّه ال يكتُبُ إنسان كِتابا يف يومِه إال قال يف غَدِه :لو غُيِّر هذا لكان أحسن  ,ولو زِيْدَ كذا لكان يُسْتَحْسن  ,ولو قُ ِّدم هذا لكان
أفضل  ,ولو تُرِك هذا املكان كان أجْمَل .هذا مِن أعظم العِرب  ,وهو دليل على استيالء النَّقْصِ على ُجمْلة البشر "
أ .ما العربة اليت تستنتجها من النص
ب .ورد يف النص تركيبان متفقان يف آخر كل منهما ,وال يُعَد ذلك سجعا  ,حددهما مبيِن ًا سبب عدم عدهما مسجوعنيِ.
 -3قال ابن حبيب احلليب يصف سفينة:
" يا هلا من سفينة  ,ذات ُدسُرٍ وألواح  ,جتري مع الرياح  ,وتطري بغري جناح  ,ختوض وتلعب  ,وتَرِ ُد وال تشرب  ,هلا قالع كالقالع ,
وشراع حيجب الشُّعاع "
أ .وضح مَوانن السجع يف النص السابق.
ب .استخرج من النص مثاالً على اجلناس التّام ,ثمّ وضّحه.
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اإلجابات:
 -1أ .اتفقت الكلمتان األخريتان " ائتلف  ,اختلف " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الفاء "
ب ..اتفقت الكلمتان األخريتان " االستقرار  ,االزدهار " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الراء"
ج .اتفقت الكلمتان األخريتان " توكال  ,تأمال " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الالم"
د .اتفقت الكلمات األخرية " املر ,الضر  ,السر " يف الرتاكيب يف احلرف األخري " الراء"
ه .اتفقت الكلمتان األخريتان " الصخر  ,الفجر " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الراء".
و .اتفقت الكلمتان األخريتان " العطاءِ  ,البهاءِ " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " اهلمزة "
 -2أ .عمل اإلنسان يبقى منقوصا ال يصل إىل الكمال  ,وكلما نظر فيه صاحبه وجد فيه جماال للتحسني.
ب ..الرتكيبان هما " ال يكتبُ إنسان كِتاباً يف يومه إال قال يف لده " وهما لري مسجوعني ؛ألن اهلاء يف آخر
الكلمة إذا سبقها متحرك ال حتتسب يف باب السجع.
 -3أ .اتفقت الكلمات األخرية " ألواح  ,الرياح  ,جناح " يف الرتاكيب يف احلرف األخري " احلاء "
اتفقت الكلمتان األخريتان " تلعب  ,تشرب " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الباء "
اتفقت الكلمتان األخريتان " القالع  ,الشعاع " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " العني "
ب..قالع  /قالع ( جناس تام بسبب اتفاق اللفظني يف نوع احلروف وعددها  ,وترتيبها  ,وحركاتها)
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 -3رد العجز على الصدر (التصدير)

وهو أن يأتي أحد اللفظني املتماثلني أو املتشابهني يف النثر آخر العبارة واآلخر يف أوهلا ,وأما يف الشعر فهو أن يأتي

أحد اللفظني يف آخر البيت واآلخر يف أي موضع قبله.
 قال تعاىل " :وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب "
 احليلة ترك احليلة.
الوهاب ,وورد لفظ "هب" يف بدايتها ,وهما من معنى واحد هو العطاء .أمّا العبارة
"
فقد ورد يف آخر اآلية الكرمية لفظ "
الثانية فقد ورد "احليلة" مرتني كذلك ,يف نهاية الكالم وبدايته ,لكنه جاء مبعنى خمتلف ,فاألول مبعنى احلِذق والقدرة
على التصرف ,والثاني مبعنى اخلديعة.
 قال البحرتي مادحا:

ضرائب أبدعتها يف السَّماح

فلسنا نرى لك فيها ضريبا

أحن إىل بغداد شوقا وإمنا
يب يف الشوق إىل بغدادُّ :
 قال احلسن بن حممد املهل ّ

ف بها لي شائق
أحن إىل إل ٍ
ُّ

ي يف احلثّ على احلرية ورفض اخلنوع:
 قال أبو القاسم الشاب ّ
فمن نام مل تنتظره احلياة

أال انهض وسر يف سبيل احلياة

وأوجبوا لنداء األرض ما وجبا
 قال حبيب الزيودي يصف أبناء األردن :نادتْ ُهمُ األرض فامتدوا بها شجرا
رد العجز على الصدر يرد أيضا يف الشعر ,ويُشرتط أن يأتي أحد اللفظني املتماثلني أو املتشابهني يف نهاية البيت,
ويأتي اللفظ الثاني يف أيّ موضع قبله.
األسئلة:
 -1وضح ر ّد العجز على الصدر يف كل مما يأتي:
أ -قال تعاىل حِكاية عن نوح  -عليه السالم  -يدعو قومه " :استغفروا ربكم إنّه كان غفّارا "
ج .قيل :الشِّعر مَنْبَعه الفكرةُ والشُّعور.
قال أحد السيّاح العرب يصف زيارته إىل األردن :آثاره وشعبه تركا يف نفسي مجيلَ األثر .
د.

قال الصُّمَّة القُشَيْريّ يصف حلظة الرحيل :

أقول لصاحيب والعِيْسُ تهوي

بنا بني املُنِيْفة فالضِّمارِ

َتعْ من شَميم عَرار جند
َتم َّ

فما بَعْد العَشِيَّة من عرارِ

ه .قال أبو فراس احلمْدانيّ مُفْتخراً :ولكنَّين يف ذا الزمان وأهله
ت األرض على أربابها
و .قال عبد الكريم الكرْميّ :ناحَ ِ

غريبٌ وأفعالي لَدَيْه غرائبُ
أين من يسمعُ من أرْضي النُّواحا

 -2قال أسامة بن منقذ راثِي ًا قومَه بعد الزّلزال الذي أصاب بالد الشام :
ك  ,هَيَّجْتُنَّ أشجاناً
محائِم األيْ ِ

فلْيَبْكِ أصْدَقُنا بثَّاً وأشْجانا

كم ذا احلنني على مرِّ السِّنني َأمَا

ُن قديم العهد نسيانا
أفا َدك َّ

هل ذا العويلُ على غري اهلديل وهل

أعز اخللق فِقْدانا
ُن ُّ
فقي ُدك َّ

وهيجَ مشاعره  ,كما ورد يف األبيات
أ -ما الذي أثار حزن الشاعر َّ
ب -بني مواضع ر ّد العجز على الصدر يف األبيات.
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 -3اقرأ النص اآلتي ,ثم أجب عمّا يليه من أسئلة:
قال عبد اهلل بن شدّاد موصِيا ولده:
رب  ,وإنّ أ ْحمَ َد
ين  ,كُنْ جوادًا باملالِ يف مَوضِع احلق  ,خبيالً باألسرار عن مجيع اخلَ ْلقِ  ,فإنّ أ ْحمَ َد جُو ِد املرءِ اإلنفاق يف وجه ال ّ
" أي بُ ّ
البخ ِل الضَّنُّ مبكتوم السِّرِّ "
أ -وضح موانن السجع يف النص.
ي غري السّجع  ,بيّنه.
ب -ورد مُحَسِّن لفظيّ بديع ّ
 -4حدِّد احملسّنات اللفظية يف كل مما يأتي:
أ -قال عليه الصالة والسالم ":اخلري معقو ٌد بنواصِي اخلَيل إىل يوم القيامة "
ب -قال حممد رضا الشبييبّ:
يُق َِّيضُ اهلل رزْقاً غريَ مُحتسَب

إذا مضى عملٌ يف اهلل مُحْتسَب

ب املُسْتطاع"
ج .يُقال " :إذا أردْتَ أنْ تُطاع  ,فأنل ْ
 -5اكتب فقرة من إنشائك تتضمن اثنني من احملسِّنات اللفظية اليت وردت معك.
اإلجابات:
 -1أ .اللفظان :لفارا  /استغفروا  ,تشابه اللفظان يف العبارة النثريّة  ,وأحدهما يف آخرها واآلخر يف أوهلا.
ب.اللفظان :الشعور  /الشعر  ,تشابه اللفظان يف العبارة النثرية  ,وأحدهما يف آخرها واآلخر يف أوهلا
ج .اللفظان :األثر  /آثاره ,تشابه اللفظان يف العبارة النثرية  ,وأحدهما يف آخرها واآلخر يف أوهلا .
د .اللفظان :عرار  /عرار ,متاثل اللفظان يف الشعر  ,وأحدهما يف آخر البيت واآلخر قبله .
ه .اللفظان :لرائب  /لريب  ,تشابه اللفظان يف الشعر ,وأحدهما يف آخر البيت واآلخر قبله.
و .اللفظان :النواحا  /ناحت ,تشابه اللفظان يف الشعر ,وأحدهما يف آخر البيت واآلخر قبله.
 -2أ .صوت احلمائم (هديلها)
ب.اللفظان :أشجانا  /أشجانا ,متاثل اللفظان يف الشعر ,وأحدهما يف آخر البيت واآلخر قبله .
اللفظان :فقدانا  /فقيدكن ,تشابه اللفظان يف الشعر ,وأحدهما يف آخر البيت واآلخر قبله.
 -3أ .اتفقت الكلمتان األخريتان " احلق  ,اخللق " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " القاف "
اتفقت الكلمتان األخريتان " الرب  ,السر " يف الرتكيبني يف احلرف األخري " الراء "
ب (.الربّ  /السّرّ ) جناس لري تام (االختالف يف نوع احلروف )
 -4أ .اجلناس لري التام ( اخلري /اخليل)
ب.اجلناس التام (حمتسب /حمتسب)
رد العجز على الصدر (حمتسب  /حمتسب)
ج .اجلناس لري التام ( تطاع /املستطاع )
 -5يرتك حرية التعبري للطالب.
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ثانيا :احملسنات املعنوية

وهي اليت يكون فيها التحسني راجعا إىل املعنى ,ومنها :الطباق واملقابلة والتورية.

 -1الطباق

هو اجلمع بني متضادتني يف املعنى.

 قال تعاىل " :وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ".
فاآلية قد مجعتْ بني كلمتني متضادتني يف املعنى يف سياق واحد ,وهما "أيقاظا ,ورقود ".
 قال البحرتي:
حلُبِّب من أجل التالقي التّفرق
فلو فهم الناس التالقي وحسنه
ففي البيت مجع بني كلمتني متضادتني يف املعنى يف نفس السياق ,وهما "التالقي ,والتفرق ".

 نوعا الطباق:
 -1نباق اإلجياب :وهو ما يقع بني كلمتني متضادتني يف املعنى.
 قال البحرتي:
وأُالمُ يف َكمَدٍ عليك وأُعذر
ُأخفي هوى لكِ يف الضلوع وأُظهر
فالطباق وقع يف كلميت" :أُخفي وأُظهر" ,وكذلك يف كلميت" :أُالم و أُعذر " ,وقد وقع هنا بصورة مباشرة يف كل مرة
باستخدام كلمتني متضادتني يف املعنى.وهذا طباق اإلجياب.
 -2نباق السلب :وهو ما يقع بني فعلني من أصل واحد ,أحدهما مثبت ,اآلخر منفي ,أو أحدهما يف صيغة األمر واآلخر
يف صيغة النهي.
 قال اهلل تعاىل" :فال ختشوا الناس واخشون ".
 قال جرير متغزّال:
وقطّعوا من جبال الوصل أقرانا
بان اخلليط ولو نُوِّعتُ ما بانا
وقع الطباق هنا بني فعلني من أصل واحد ,جاء األول يف صيغة النهي "فال ختشوا" ,واآلخر يف صيغة األمر "واخشون "
وكان التضاد فيهما يف معنى طلب القيام بالفعل والنهي عن القيام به ,وهذا هو طباق السلب ,ومنه املثال الثاني فقد
بانوا ,واألخر منفي وهو "ما بانوا" وكان التضاد فيهما يف أن
وقع الطباق يف فعلني من أصل واحد ,أحدهما مُثبت وهو " "
املعنى وجود الفراق وعدم وجوده.
 فائدة الطباق :إيضاح املعنى ومتكينه يف نفس السامع بتوظيف الكلمات املتضادة.
 قد يأتي الطباق بني امسني أو بني فعلني –كما سبق – وقد يأتي بني فعل واسم ,أو بني حرفني ,ومنه:
 قال تعاىل" :ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ".
عليها.
"
هلا ,وحرف اجلر "على" يف لفظ "
فقد وقع الطباق بني حرف اجلر "الالم" يف لفظ " "
 قال املعرّي:
فيا موت زُرْ إنّ احلياة ذميمة

ويا نفسُ جدّي إن دهرك هازل

هازل.
"
فقد وقع الطباق بني فعل األمر "جِدي" واالسم "
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تدريب صفحة 55
بَيِّن الطّباق يف كل مما يأتي:
 -1قال تعاىل " :قل ال يستوي اخلبيث والطيِّب ولو أعجبك كثر ُة اخلبيث "
 -2قال ابن خَفَاجة مادحاً:

ووَرا َء أسْتارِ الدُّجى مُ َتمَ ْلمِ ٌل

يَلْقَى ب ُيمَنى تَا َرةً ويَسارِ

 -3قال املتنيب يف مدح سيف الدّولة:

ولسْتَ مليك ًا ها ِزمَ ًا ل َنظِريهِ

ك هازم
ك التَّوحي ُد للشِّر ِ
ولكِنَّ َ

 -4قال مسيح القاسم مُخانِب ًا العد ّو الصهيونيّ:
ميوت منّا الطّفلُ والشّيْخُ
وال يَستسلمُ
 -5احرِصْ على أن تشجِّع فريقك وهو خاس ٌر كما تشجِّع ُه وهو فائزٌ.
اإلجابات:
 -1اخلبيث  /الطيب  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.
 -2يُمنى  /يسار  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.
 -3التّوحيد  /الشّرك  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.
 -4الطّفل  /الشّيخ  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.
 -5خاسر  /فائز  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.
األسئلة صفحة 55
 -1بيّن الطّباق ونوعَه يف ك ّل مما يأتي:
أ -قال تعاىل( :فال ختافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنني).
ك ضا ًال فهدى * ووجدك عائال فأغنى "
ك يتيم ًا فآوى * ووجدَ َ
ب -قال تعاىل " :أمل جيدْ َ
ُردن أرض العزم أُغنية الظُّبا
ج .قال سعيد عَقْل :أ ُّ

نَبَتِ السُّيوف وحدُّ سيْفك ما نبا

د .قال حافظ إبراهيم يف حتيَّه الشَّام:
متى أرى الشَّرقَ أدْناهُ وأبْعد ُه
األردن يف شَغَفٍ
ِّ
النِّيْ ُل وهو إىل

طمَع الغربِ فيهِ غريَ وسْنانِ
عن َم ْ
يهدي إىل بَرَدى أشواقَ وهلانِ

ه .قال ناهر َز َمخْشريّ:
ت واحدةٌ
ك واحلاال ُ
أبكي وأضْح ُ

أنْوِي عليها فؤادا شَفَّه األملُ

فإنْ رأيت دموعي وهي ضاحكةٌ

م
فالدَّمع من ز ْحمَة اآلالم يبتس ُ

ك خُنْتِ على النَّوى منْ ملْ َيخُنْ
و .قال البحرتي :وأرا ِ

عهْ َد اهلوى  ,وهجرْتِ منْ ال يَهْجُرُ

ف أسْطوالً:
ي بن حممَد اإلياد ّي يص ُ
ز .قال عل ّ
دَهْماءُ قد لبستْ ثيابَ تَص َُّنعٍ
ض بأنْ أمح َل اهلوى
ح.قال قيس بن امللوَّح  :على أنّين را ٍ

تَسْبِي العقول على ثيابِ تَرَهُّبِ
علي وال لِيا
وأخُْلصُ منه ال َّ

 -2ضع كل زوج من الكلمات اآلتية يف مجلة لتكون نباق ًا
أ -اتّسع  /ضاق
ب -مؤنس  /موحش
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اإلجابات:
 -1أ .ال ختافوهم  /خافون  ,فعالن من أصل واحد متضادان يف املعنى ,األول يف صيغة النهي والثاني يف صيغة األمر.
طباق السلب.
ب.ضال  /هدى  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب
عائل  /ألنى  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب
ج .نبا /ما نبا  ,فعالن من أصل واحد متضادان يف املعنى  ,األول مثبت والثاني منفي .طباق السلب
د .أدنى  /أبعد  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب.
ه .أبكي  /أضحك ,كلمتان متضادتان يف املعين يف سياق واحد .طباق اإلجياب
و .خنت  /مل خين,فعالن من أصل واحد متضادان يف املعنى ,األول مثبت والثاني منفي .طباق السلب
هجرت /ال يهجر,فعالن من أصل واحد متضادان يف املعنى  ,األول مثبت والثاني منفي.طباق السلب
ز .تصنّع  /ترهّب  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب
ح .أمحل  /أخلُص  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب
عليَّ  /ليِا ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق اإلجياب
ت خيارات اإلنسان ضاقت فرص إخفاقه.
 -2أ .كلما اتّسع ْ
ب.قد يكون صديق السوء مؤنسا لوحدتك  ,لكن مستقبلك سيكون موحشا.
يرتك اجملال للطالب لكتابة مجلتني لريهما صحيحتني.
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 -2املقابلة

هو أن يؤتى بكلمتني أو أكثر ,ثم يؤتى مبا يقابلهما على الرتتيب.

 كَدَر اجلماعة خري من صَفْو الفرقة.
فقد جاءت كلميت "كدر واجلماعة " ,ثم أتى بكلمتني تقابالنهما يف املعنى على الرتتيب ,هما "صفو و الفرقة ".
 قال مدير إحدى املدارس يُهنِّئ اخلرجيني واخلرجيات:
استقبلناكم أمس صغارا ,وودعناكم اليوم كبارا.
فقد جاءت كلمات "استقبلناكم و أمس و صغارا " ثم جاءت كلمات متضادة معها يف املعنى على الرتتيب ,وهي
"ودّعناكم و اليوم وكبارا ".
 الفرق بني الطباق واملقابلة :هو يف عدد الكلمات املتقابلة ,ففي الطباق يكون التقابل بني كلمة وأخرى ,أما يف املقابلة
فيكون بني كلمتني أو أكثر وبني كلمتني أخريني أو أكثر.
 فائدة املقابلة :لتحسني املعنى وتوضيحه وتعميقه ومتكينه يف نفس السامع أو املتلقي.
 تقع املقابلة بني امسني أو بني فعلني –كما سبق ,-وبني فعل واسم ,وبني حرفني ,ومنه:
ف نهارا .فقد وقعت املقابلة بني الفعل "يظهر" واالسم "خمتفٍ" ,واالمسني "نهارا وليال ".
 اخلفاش يظهر ليال ,لكنه خمت ٍ
 كما أن لك حقوق ,فإنّ عليك واجبات.
عليك ,واالمسني "حقوق وواجبات".
"
فقد وقعت املقابلة بني حرفني" :الالم" يف "لك" "وعلى" يف "

 األسئلة صفحة 07
 -1بني املقابلة يف ما يأتي:
أ -قال تعاىل" :وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث"
ب -قال صلى اهلل عليه وسلم" :إ ّن مِن النّاس مفاتي َح للخري مغاليق للشّر"
ج .بإحسانك إىل النّاس تزيدُ حمبتك وتقلِّلُ مبغضيْك.
د .قال جرير:

ض شرٍّ عنكم بشمالهِ
وقاب ُ

ري فيكم بيمينهِ
طخ ٍ
وباس ُ

ض الصّبح يُغري بي
وأنْثَين وبَيا ُ

م وسوادُ اللّيل يش َفعُ لي
ه .قال املتنيبّ :أزورُه ْ

و .قال رج ٌل يصف آخرَ :ليس ل ُه صديقٌ يف السّ ّر  ,وال عد ٌو يف العَلَن.
 -2ميِّز الطّباق من املقابلة يف ما يأتي  ,مع بيان السبب:
ب باحلسنى * فسنيسره
أ -قال تعاىل " :فأمّا من أعطى واتّقى * وصدّ َق باحلسنى * فسنيسره لليُسرى * وأمّا من خبِل واستغنى * وكذَّ َ
للعسرى "
ب -قال صلى اهلل عليه وسلم" :دعْ ما يريْبُك إىل ما ال يريْبُك ,فأنّ الصّدق نمأنينةٌ وأنّ الكذب ريبةٌ".
ري الناس ذو حسبٍ قديمٍ
ج .قال بشارة اخلوريّ :وخ ُ
د .قال ابن املعتز:

أقام لنفسه حسبًا جديدًا

ربَّ أمرٍ تتّقيه

ج ّر أمرًا ت ْرتَجيه

خَفِي احملبوب منه

وبدا املكروه فيه

م فج ٍر الحَ واحْتَجَبا
ه .قال عبد املنعم الرفاعيّ :عمّانُ يا حل َ
و .قال صاحل بن عبد القُدّوس :بَقِي الذين إذا يقولوا يكذبوا

عفْوًا إذا مَحَت األيّام ما كُتِبا
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا
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 -3اشرح قول حممد بن عمران الطلحيّ اآلتي حني اتَّهمه أحدُهم بالبخل  ,ثم بيّن ما وقع فيه من مُحسِّن معنويّ:
ب يف بانلٍ
ما أمجُدُ يف حقٍ وال أذو ُ
 -4بني ملاذا يعد كل مما يأتي مثاالً على الطباق ال املقابلة:
ت وما أعلنتُ  ,وما أنت أعلمُ به منّي  ,أنت املُقدِّم وأنت
أ -قال صل اهلل عليه وسلم" :اللهمّ اغف ْر لي ما قدَّمت وما أخَّرتُ  ,وما أسرر ُ
املُؤخِر ,وأنت على كل شيٍء قدير".
ك حتلو واحلياةُ مريرةٌ
ب -قال الشاعر  :فليتَ َ

ك ترضى واألنامُ غِضابُ
وليتَ َ

 اإلجابات:
-1

أ .جاء يف اآلية ثالث كلمات " وحيل" "هلم" "الطيبات"  ,ثم جاء ثالث كلمات تقابلها يف املعنى على الرتتيب "وحيرم"
"عليهم" "اخلبائث".
ب .جاء يف احلديث كلمتان " مفاتيح" "اخلري"  ,ثم جاء كلمتان تقابالنهما يف املعنى على الرتتيب " مغاليق" "الشر"
ج .جاء يف اجلملة كلمتان " تزيد " " حمبيك"  ,ثم جاء كلمتان تقابالنهما يف املعنى على الرتتيب " تقلِّل " "مبغضيك "
د .جاء يف اجلملة أربع كلمات " باسط " " خري " " فيكم " "بيمينه "  ,ثم جاء أربع كلمات تقابلها يف املعنى على الرتتيب
" قابض " " شر " "عنكم" " بشماله".
ه .جاء يف اجلملة ثالث كلمات " أزورهم" " وسواد " " الليل "  ,ثم جاء ثالث كلمات تقابلها يف املعنى على الرتتيب "
وأنثين " " وبياض " "الصبح "
و .جاء يف اجلملة كلمتان " صديق " " السر "  ,ثم جاء كلمتان تقابالنهما يف املعنى على الرتتيب " عدو " "العلن".

-2

أ .جاء يف اجلملة أربع كلمات " أعطى " " اتقى " " صدق " " لليسرى "  ,ثم جاء أربع كلمات تقابلها يف املعنى على
الرتتيب " خبل" " استغنى " "كذب" " للعسرى " .مقابلة.
ب .يريْبُك /ال يريبك :فعالن من أصل واحد ,متضادان يف املعنى ,األول مُثْبت والثاني منفي.طباق جاء يف
ريبة .مقابلة
احلديث كلمتان " صدق " "طمأنينة"  ,ثم جاء كلمتان تقبالنهما يف املعنى على الرتتيب " كذب" " "
ج .قديم  /جديد ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق
د .تتّقيه  /ترجتيه  ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد .طباق
جاء يف البيت ثالث كلمات " خفي " "احملبوب" "منه "  ,ثم جاء ثالث كلمات تقابلها يف املعنى على الرتتيب " بدا"
فيه .مقابلة.
"املكروه" " "
ه .الح/احتجبا ,كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.طباق
حمت/كتبا .كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.طباق
و ..جاء يف البيت كلمتان " بقي " "يكذبوا"  ,ثم جاء كلمتان تقبالنهما يف املعنى على الرتتيب " مضى" " يصدقوا
".مقابلة

 -3املقصود أنه يُقبل على اإلنفاق يف وجوه اخلري واحلق ,أما يف وجوه الباطل فيمتنع.
جاء يف القول كلمتان "أمجد" "حق"  ,ثم جاء كلمتان تقبالنهما على الرتتيب " أذوب" "باطل" .مقابلة
-4
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أ .يعد احلديث الشريف مثاالً على الطباق ال املقابلة؛ ألنه جيمع يف كل مره بني كلمتني متضادتني يف املعنى يف
سياق واحد (قدمت/أخرت)(,أسررت /أعلنت)(,مقدم/مؤخر) ,ومل يؤتَ بكلمتني أو أكثر
ثم مبا يقابلها على الرتتيب ,فمثالً كلمة (قدمت) ال تقابلها يف املعنى كلمة (أسررت) وهكذا .
ب .يعد البيت مثاالً على الطباق ال املقابلة؛ ألنه جيمع يف كل مره بني كلمتني متضادتني يف املعنى يف سياق واحد

(حتلو/مريرة)(,ترضى/لضاب) ,ومل يُؤتَ بكلمتني أو أكثر ثمّ مبا يقابلها علي الرتتيب  ,فمثال كلمة (حتلو)
ال تقابلها يف املعين كلمة (ترضي) وهكذا.
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 -3التورية

استعمال كلمة مبعنيني ؛ معنى قريب يسرع إىل الذهن ,وال يكون مقصودا ,ومعنى بعيد,وهو املقصود بداللة السياق.

حني ضاع الشِّيْح فيها واخلُزامى
 وربوع كم وجدنا نيبها
فكلمة "ضاع" حتمل معنيني :معنى قريب وهو (الضياع) يُسرع إىل الذهن لورود كلمة "وجدنا" وهو لري مقصود ,ومعنى
بعيد وهو (فاح وانتشرت رائحته) ,وهو املقصود بداللة السياق.
ولكن له عينان تبكي على صخر
 ووا ٍد حكى اخلنساء ال يف شجونه
فكلمة "صخر" حتمل معنيني :معنى قريب وهو (صخر أخو اخلنساء) لورود كلمة "اخلنساء" اليت اشتهرت برثاء أخيها
صخر وهذا املعنى لري مراد ,ومعنى بعيد وهو (صخر الوادي) وهو املقصود بداللة السياق .وكذلك كلمة "عينان"
حتمل معنيني.
ما ل ّذ لي ,فالصرب كيف يطيب
 هلل إن الشّهد يوم فراقهم
فكلمة "الصرب" حتمل معنيني :معنى قريب وهو (نبات الصرب) يسرع إىل ذهن املتلقي لورود كلمة "الشهد" وهو لري
مقصود ,ومعنى بعيد وهو (حتمّل املشقة) وهو املعنى املقصود بداللة السياق.
 فائدة التورية :حتفّز انتباه املتلقي وتشدّه إىل املعنى الغامض املقصود إىل الكالم.

 األسئلة:
 -1بيّن التورية يف ما حتته خط يف كل مثال من األمثلة اآلتية.
فألجلِ ذا جيلو الصّدا

أ -قال ابن نباتة :والنّهر يشْبه مِبْردًا

به منوت ونَبْال

ب -قال ابن مُكانِس يف الغزل :وَلِيْ من اللّحظ سَهْما
ج .قال نصري الدين احلمامي:
ك كالقُصو ِر
ت شعْر َ
أبيا ُ

وال قُصُور بها يَعُوق

ومن العجائب لفظها

حر ومعناها رقيق
ٌّ

د .قال الشاعر :الطري تقرأ والغديرُ صحيفةٌ

ب يُنَقِّطُ
والريحُ تكتُبُ والسّحا ُ

 -2وضح احملسّنات البديعية يف ك ٍل مما يأتي:
أ -قال تعاىل يف الذين كَرِهوا اجلّهاد وختلفوا عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  " :-فليضحكوا قليالً وليبْكوا كثريًا جزاءً مبا
كانوا يكسبون ".
ت فسَلِم"
ب -قال صلى اهلل عليه وسلم " :رحمَ اهلل عبْدًا قال فغنم ,أو سك َ
ج .قال ابن ظاهر:
م
شكرًا لنسْمةِ أرضِك ْ

كم بلَّغتْ عنِّي تَحية

ال غَرْوَ أنْ حفظتْ أحا

ديثَ اهلوى فهي الذَّكيَّة

د .قال أبو العالء املعري مُتغزِّالً:
لغريي زكاةٌ مِ ْن ِجمَا ٍل فإ ْن تكنْ

زكا ُة جَما ٍل فاذكُري ابنَ سبيل
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 اإلجابات:
-1

أ .حتتمل كلمة ( الصّدا) يف البيت معنيني :معين قريبا يسرع إلي الذهن وهو (صدأ احلديد) لوجود كلمة (مربد),
وهو لري مقصود ,ومعين بعيدا وهو ( العطش) ,وهو املقصود بداللة السياق.
ب .حتتمل كلمة (نبال) يف البيت معنيني :معين قريبا يسرع إلي الذهن ,وهو (السهم) لوجود كلمة (سهما)  ,وهو لري
مقصود .ومعين بعيدا هو (نفين ونهلك)  ,وهو املقصود بداللة السياق.
ج .حتتمل كلمة (رقيق) يف البيت معنيني :معين قريبا يسرع إىل الذهن وهو (العبد) لوجود كلمة (حرّ)  ,وهو لري
مقصود .ومعين بعيدا هو (العذب والسلس)  ,وهو املقصود بداللة السياق.
د .حتتمل كلمه (يُنَقِّط) يف البيت معنيني :معنى قريب يسرع إىل الذهن وهو (نقط احلروف) لوجود كلمة
(تكتب),وهو لري مقصود .ومعنى بعيد ( هو إنزال نقاط املطر ) ,وهو املقصود بداللة السياق.

-2

أ .جاء يف اآلية كلمتان "يضحكوا" "قليال" ثم جاء كلمتان تقابالنهما يف املعنى على الرتتيب " يبكوا" " كثريا".مقابلة.
ب .قال  /سكت :كلمتان متضادتان يف املعنى يف سياق واحد.طباق إجياب

امليم.السجع
اتفقت الكلمتان األخريتان " لنم  ,سلم" يف الرتكيبني يف احلرف األخري " "
ج .حتتمل كلمه (الذكية) ,معنيني :معنى قريب يسرع إىل الذهن وهو ) املتميزة ) لوجود (حفظت أحاديث اهلوى) ,
وهو لري مقصود .ومعنى بعيدا هو (اليت حتمل الروائح الطيبة )  ,وهو املقصود بداللة السياق.تورية
د .جِمال/جَمال( جناس لري تام بسبب اختالف احلركات )
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الوحدة اخلامسة :النقد األدبي يف العصر احلديث
املناهج النقدية يف العصر احلديث
 عرف املنهج النقدي.
املنهج النقدي طريقة هلا إجراءات وأدوات ومعايري خاصة يتّبعها الناقد يف قراءة النص األدبي وحتليله ؛ بهدف
الكشف عن دالالته ,وأبنيته الشكلية واجلمالية ,وكل ما يتّصل به.
 ما اهلدف من نريقة النقد بهدف الكشف عن دالالته ,وأبنيته الشكلية واجلمالية ,وكل ما يتّصل به.
 اذكر  3أمثلة للمناهج النقدية .التارخيي ,واالجتماعي ,والبنيوي.
 ما الذي يقوم به النقاد يف نقد األدب التحليل والتفسري والتقويم.

أوال :املنهج التارخيي

 عرف املنهج التارخيي.
هو منهج نقدي يقوم على دراسة الظروف :السياسية واالجتماعية والثقافية ,للعصر الذي ينتمي إليه األديب ,متّخذا
منها وسيلة لفهم النص األدبي ,وتفسري خصائصه ,وكشف مضامينه ودالالته.
 مبا ميتاز أتباع هذا املنهج.
 -1يؤمن أتباع هذا املنهج بأن األديب ابن بيئته وزمانه.
 -2ويؤمنون أنّ األدب نتاج ظروف :سياسية ,واجتماعية ,وثقافية ,يتأثر بها ويؤثر فيها.
 -3درس النقاد الذين اتبعوا هذا املنهج النصوص األدبية يف ضوء املؤثرات الثالث :العِرق والزمان واملكان.
 وضّح املؤثرات اليت يهتم بها أتباع املنهج التارخيي عند دراسة النصوص
 -1العِرْق :مبعنى اخلصائص الفطرية الوراثية املشرتكة بني أفراد األمة الواحدة املنحدرة من جنس معني اليت ترتك
أثرها يف النص.
 -2البيئة أو املكان أو الوسط :مبعنى الفضاء اجلغرايف وانعكاساته االجتماعية يف النص األدبي.
 -3الزمان أو العنصر :ويعين جمموعة الظروف :السياسية والثقافية ,والدينية ,واالجتماعية ,اليت من شأنها أن ترتك
آثارها يف النص األدبي.

 مناذج من املنهج التارخيي
أوال :طه حسني ,ومن ذلك مثال كتابه " جتديد ذكرى أبي العالء ".
 كيف نبّق نه حسني املنهج التارخيي تطبيقا دقيقا يف كتابه " جتديد ذكرى أبي العالء "
خصص بابا منه درس فيه زمان أبي العالء ,واملكان الذي عاش فيه ,واحلياة :السياسية ,واالجتماعية ,واالقتصادية,
والدينية ,يف عصره ,وقبيلته وأسرته ؛ لِيَرى أثر ذلك كله يف شعره وأدبه ,وفيه يقول:
" وأبو العالء مثرة من مثرات عصره ,قد عمل يف إنضاجها الزمان ,واملكان ,واحلال السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ".
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 هل درس نه حسني أبا العالء يف ضوء تأثري املؤثرات الثالثة يف األدب وضح ذلك.
نعم ,ميثل أبو العالء املعري يف أدبه صورة واقعه ,شكَّلها من :الزمان ,واملكان ,والعِرق ,وما حييط بها من متغريات:
سياسية ,واجتماعية ,وثقافية ,وهذا يعين أنه خليط من ذلك التكوين املتماسك كله ,وهي النظرة اليت يَنْشُدها املنهج
التارخيي.
ويقول طه حسني يف كتابه "يف األدب اجلاهلي" " :والكاتبُ أو الشاعر إذاً أث ٌر من آثار اجلنس والبيئة والزمان,
فينبغي أن يلتمس من هذه املؤثرات ,وينبغي أن يكون الغرض الصحيح من درس األدب والبحث عن تارخيه إمنا هو
حتقيق هذه املؤثرات اليت أحدثت الكاتب أو الشاعر ,وأرلمته على أن يتصدر ما كتب أو نظم من اآلثار ".
ثانيا :ناصر الدين األسد يف كتابه " خليل بَيْدس رائد القصة العربية احلديثة يف فلسطني "
يقول فيه " :كلُّ فن إمنا هو يف بعض جوانبه ظاهرة اجتماعية ,وال يصح الفهم أن تولد الظاهرة االجتماعية فجأة وتربز
يف الفراغ مهما تكن يف ظاهرها كذلك ,بل ال بدّ من أن تكون نتيجة لعوامل متعددة استوفت تفاعلها واستكملت
ت مثارُها ".
أسبابها حتى أت ْ
إن املنهج التارخيي يف النقد يربط ربطا مباشرا بني النص وحميطه ,ومن ثَمّ ,يكون النص هنا وثيقة تعبِّر عن ذلك احمليط,
بل إن النص وَفق هذا املنهج ميكن أن يستحيل وثيقة يُستعان بها عند احلاجة إىل تأكيد بعض األفكار واحلقائق التارخيية
اليت عاش يف ظلها األديب.
األسئلة :
 .1وضِّح املقصود بكلٍّ من :املنهج النَّقديّ ,واملنهج التارخييّ.
 -2ما الذي يُؤْمنُ به النُّقاد الذين اتَّبعوا املنهج التارخييّ يف ما يتعلق بكلٍّ من :األديب ,واألدب
 -3وضِّح املؤثِّرات الثالثة اليت يتكئ عليها نُقّاد املنهج التارخييّ يف دراسة النصوص األدبية وحتليلها.
 -4عدْ إىل قول ناصر الدّين األسد يف كتابه "خليل بَيْدَس رائد القصة العربيّة احلديثة يف فلسطني" الوارد يف الدّرس ,وبيَّن مَالمِح املنهج
التارخييّ فيه.
 -5يرى الّدراسون أنّ املنهج التارخييّ يُعنى مبدى متثيل ال ّنصّ للمرحلة التارخييّة اليت عاشَ فيها األَديبُ ,معَ إهمال التَّفاوت اإلبداعيّ بني
األدباء الذين يتَّحِدون يف الزّمان واملكان ,وضِّح هذا القول يف ضوء ما درسَت عن املنهج التارخييّ.
اإلجابة :
 .1املنهج النَّقديّ :طريقة هلا إجراءات وأدوات ومعايري خاصّة يتَّبِعها النّاقد يف قراءة النصّ األدبيّ وحتليله؛ بهدف الكشف عن
دالالته ,وأبنيته الشكليّة واجلماليّة ,وكلّ ما يتّصل به.
املنهج التارخييّ :هو منهج نقديّ يَقوم على دراسة الظّروف :السياسيّة ,واالجتماعيّة ,والثقافيّة ,للعصر الّذي ينتمي إليه
األديب ,متَّخذًا منها وسيلةً لفهم النصّ األدبيّ ,وتفسري خصائصه ,وكشف مضامينه ودالالته.
 .2يؤمِن أَتْباع هذا املنهج بأنّ األديب ابنُ بيئته وزمانه  ,واألدب نتاج ظروفٍ :سياسيّة ,واجتماعيّة  ,يتأثَّر بها ويؤثَّر فيها.
حدِرة من جنسٍ معيَّن اليت ترتُك أثَرَها يف النصّ.
 .3العِرْق :اخلصائص الفِطْريّة الوراثيّة املشتَرَكة بني أفراد األُمّة الواحدة املن َ
 البيئة أو املكان أو ال َوسَط  :مبعنى الفضاء اجلغرايف وانعكاساته االجتماعيّة يف النصّ األدبيّ. -الزّمان أو العصر ,جمموعة الظروف :السياسيّة ,والثقافيّة ,والدينيّة ,واالجتماعيّة ,اليت من شأنها أن ترتُك آثارها يف النصّ .
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 .4تبدو مالمح املنهج التارخيي يف قول ناصر الدين األسد حني عدّ الفن األدبيّ ظاهرة اجتماعيّة ال تولد يف فراغ ,بل تتأثر
بعوامل متعددة .وهذا يعين أنّ النصّ األدبيّ يتأثر مبحيطه الذي يعين العرق والبيئة والزمان .
 .5أي إن األدباء الذين يتّحدون يف الزمان واملكان يتمايزون فقط  -من وجهة نظر الناقد التارخيي  -من ناحية مدى متثيلهم
للمرحلة التارخيية وتأثرهم بالظروف احمليطة :السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة ,وال يتمايزون من الناحية الفنيّة ,أي قدرة األديب
على العناية باجلانب اجلمالي يف النصّ وإبرازه ,وهذا ربّما يعدّ خلال يف املنهج ويف قيمة دراسته النقديّة وجدواها.

ثانيا :املنهج االجتماعي

 عرّف املنهج االجتماعي.
هو منهج نقدي يربط اإلبداع األدبي واملبدع نفسه باجملتمع بطبقاته املختلفة.
 وضّح التشابه بني املنهج التارخيي واملنهج االجتماعي.
التشابه كبري ,فقد ربط أصحاب املنهج التارخيي اإلبداع األدبي يف بعض جوانبه  -مثلما رأيت -باجملتمع بصورة ما ,يف
حني أن أصحاب املنهج االجتماعي ساروا شوطا بعيدا وتعمّقوا يف ربط اإلبداع واملبدع نفسه باجملتمع واحلياة,
 كيف يرى أتباع املنهج االجتماعي النص األدبي ,واجملتمع
ميثل النص األدبي وجهة نظر مجاعية ,و اجملتمع يُعدُّ كأنه املُنتج الفعلي للنص,
 ملاذا يكون القارئ حاضرٌ يف ذهن األديب عند أتبع هذا املنهج
صدُر يف النص عن رؤى جمتمعه ؛
ألنه وسيلته ولايته يف آنٍ معا ,أي إن األديب يَ ْ
 ملاذا أنضج املنهج االجتماعي يف النقد جمموعة من املفاهيم واملصطلحات النقدية املهمة ,مثل " :الفن للمجتمع " ,و " األدب امللتزم ".
صدُر يف النص عن رؤى جمتمعه
ألن األديب يَ ْ
 ما العناصر األساسية اليت حيرص النقاد يف املنهج االجتماعي عليها يف حماولة إبراز العالقة بني األديب واجملتمع
 -1وضع األديب يف جمتمعه ,ومكانته فيه ,ومدى تأثره مبجتمعه وتأثريه فيه.
 -2الرتكيز على ثالث قضايا أساسية يف مهمتهم النقدية ,هي:
أ -احملتوى االجتماعي واملضامني والغايات االجتماعية اليت تهدف األعمال األدبية إىل حتقيقها.
ب-اجلمهور الذي يتلقى النص ,ومدى التأثري االجتماعي لألدب يف هذا اجلمهور.
ت-دراسة آثار التغريات والتطورات االجتماعية يف األدب :أشكاله ,وأنواعه ,ومضامينه.
 -3مالحظة أثر الرعاية اجملتمعية يف اإلبداع الفين ,وهذه الرعاية قد تكون من الدولة أو من اجلمهور عن طريق
املنتديات ,واجملالت ,واجلامعات ,ودور النشر ولريها.
 -4مناقشة طبيعة الدولة ونظامها ,من حيثُ حرية األدب وازدهاره يف ظل الدولة الدميقراطية ,أو تراجعه واحندار
مستواه يف ظل الدولة الديكتاتورية.
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 مناذج من املنهج االجتماعي:
أوال :دراسة عبد احملسن طه بدر لرواية جنيب حمفوظ " زُقاق املدقّ "
يقول يف معرِض نقده:
 " ولعل أول مظهر لعمق رؤية الكاتب ووضوحها يف رواية " زُقاق املدقّ " أنّ املؤلف تنازل نسبيا عن تثبيت الطبقة بشكلنهائي ".
 " ومع أن املؤلف كان حريصا على عُزلة الزُّقاق عن العامل اخلارجي يف مدخل روايته وبداية حركتها حتى يف هندسة بنائه,فقد حَرَص أيضا على تأكيد اقتحام بعض مظاهر من حياة القاهرة اجلديدة لعامل " زُقاق املدقّ" وأهله ".
 ما الذي تناوله النقد فيما سبقحركة التغيري اليت أصابت اجملتمع املصري يف حي "زُقاق املدقّ",
 ملاذا يرى يف عبارته األوىل استحالة تثبيت الطبقة االجتماعيةألنها ال بدّ من أن تتفاعل مع التغيري االجتماعي.
 ماذا يرى الناقد يف عبارته الثانيةيرى أن ربط "زُقاق املدقّ" بالعامل اخلارجي مؤشر إىل احلركة اليت تساعد على تطور احلياة االجتماعية يف خمتلف صورها.
األسئلة :
 .1وضَّح املقصود باملنهج االجتماعيّ يف دراسة األدب ونَقْده.
 .2ما القضايا األساسيّة الثّالث اليت يَتناولُها النُّقاد يف مُهمَّتهم يف النَّقد االجتماعيّ
وض ْح إِجابتكَ.
 .3هل تََل َم ُح وجه ًا للتَّشابُه بني املنهج التارخي ّي واملنهج االجتماعيّ ِّ
ي لألديب ,وضِّح هذا اجلانب.
 .4من العناصر األساسيّة اليت يَحرِص عليها النُّقاد يف املنهج االجتماعيّ االهتما ُم باجلانب االجتماع ّ
 .5اقرأ ما يأتي من قصيدة " سُوق القَرْية " للشاعر عبد الوهّاب البيّاتيّ ,ثمّ أجب عن األسئلة اليت تلي:
حلمُ ُر اهلَزيلةُ ,والذُّبابْ
الشمْسُ ,وا ُ
َّ
ُندي قَديْم
وحِذا ُء ج ٌّ
الحٌ يُحدِّقُ يف الفَراغْ:
يَتَداوَ ُل ا َأليْدي ,و َف ّ
"يف مَطَل ِع العامِ اجلديدْ
يَداي متتَلِئان حَتْم ًا بالنُّقودْ
وسَأشْتَري هذا احلِذاءْ"
واحلاصِدو َن املُتْعَبونْ:
م نَأْكلْ
"زَرَعــوا ,و َل ْ
ونَزرَعُ ,صاغِرينَ ,فَيَأكُلونْ"
****
ت الكَ ْرمِ يَجْمعْنَ السِّاللْ:
وبائِعا ُ
"عَينْا حَبييبَ كَوكَبانِ
وصَدْ ُر ُه وَرْ ُد الرَّبيعْ"
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أ .ما املَظهَر االجتماعيّ الذي تُمثِّلُه القصيدة
ب .وضِّح اجل ّو العامّ الذي يَسود يف القصيدة.
ج .هل تَرى من عَالقة بني السُّوق واجملتمع وضِّح إجابتكَ.
ب نقداً اجتماعيَّاً هلذه القصيدة يف حدود مخسة أسطر.
د .استفِدْ من إجابتكَ عن األسئلة ( أ  ,ب  ,ج ) لَتِكت َ
ك املنهجَ االجتماعيّ ,وضِّح املقصود مبفهوم "األدَب املُلتزِم".
 .6أ .يف ظلِّ دراست َ
ب .يف رأيكَ ,هل يُعَدُّ املنهج االجتماعيّ يف النَّقد أداةً تُحِدُّ من إبراز اإلبداع احلقيقيّ ملؤلِّف النصّ ,حني تصِرُّ على جعلِ األدب انعكاساً للظروف
االجتماعيّة فقط وضِّح إجابتكَ.
اإلجابة :
 .1هو منهج نقديّ يَربُط اإلبداع األدبيّ واملُبدِع نفسَه باجملتمع بطبقاته املختلفة.
أ .احملتوى االجتماعيّ واملضامنيُ والغايات االجتماعيّة اليت تهدِف األعمال األدبيّة إىل حتقيقها.

.2

ب .اجلمهور الذي يتلقّى النصَّ ومدى التأثري االجتماعيّ لألدب يف هذا اجلمهور.
جـ .آثار التغيُّرات والتطوُّرات االجتماعيّة يف األدب :أشكالِه ,وأنواعِه ,ومضامينِه.
 .3نعم ,يوجد وجه للتشابه ,فقد ربطَ أصحاب املنهج التارخييّ اإلبداع األدبيّ باجملتمع بصورة ما ,وكذلك املنهج االجتماعيّ
ربط اإلبداع األدبيّ باجملتمع ,وإنْ كان أصحاب املنهج االجتماعيّ ساروا شوطًا بعيدًا يف ربطِ اإلبداع واملُبدِع نفسِه باجملتمع
واحلياة.
 .4حيرص النقاد يف املنهج االجتماعيّ على الكشف عن وَضْع األديب يف جمتمعه ,واملكانة اليت حيتلها األديب فيه ,ومدى تأثُّره
مبجتمعه وتأثريه فيه ,وأثر ذلك كلّه يف النصّ األدبيّ.
 .5أ .متثل القصيدة مظهرًا اجتماعيًّا هو سوق القرية وما يدور فيه من أنشطة وأحداث.
ب .يسود يف القصيدة جو من الفقر والشعور بالسخط والظلم واالستغالل .أما الفقر فيظهر من خالل احلذاء القديم الذي
ينتقل من يد إىل يد يف السوق من لري أن يستطيع أحد شراءه ,وحديث الفالح لنفسه بأنّه سيشرتيه يف العام القادم حني حيصل
على النقود .أما السخط والظلم واالستغالل فتظهر من خالل استغالل الطبقة الربجوازية للفالحني الفقراء وظلمهم
والتصاب زرعهم وجهدهم ,وسخط الفالح على هذا الواقع ,فقلب الشاعر القول املعروف" :زرعوا فأكلنا ,ونزرع فيأكلون"
فأصبح " َزرَعوا ,ولَمْ نأكلْ ,ونَزرَعُ ,صالِرينَ ,فَيَأكُلونْ" ,وتظهر أيضا من خالل وصف بائعات الكَرم اللواتي يغنّني ,ولنائهن
يدل على الفرح والسرور ,وهي إشارة إىل الطبقة الربجوازيّة الّيت تعيش حياة هانئة رليدة على حساب الطبقة الكادحة.
ج .توجد عالقة بني السوق واجملتمع ,ففي السوق تظهر طبقات اجملتمع بوضوح وميثلها :الغين والفقري ,الظامل واملظلوم,
ل.
واملستغِلّ واملستغَ ّ
د .صوّر الشاعر يف القصيدة  -من خالل اختياره مظهرَ السوق  -جمتمعه تصويرًا دقيقًا ,معبِّرًا عن مشكالته وهمومه بأفكار
واقعية ,منها :احلذاء القديم وما يدل عليه من الفقر ,والفالحني الساخطني الذين يُستغلّون من الطبقة الربجوازيّة ,وبائعات
الكرم وما متثّله من عيش الطبقة الربجوازيّة حياة هانئة رليدة على حساب الطبقة الكادحة ,أي إنّ الشاعر صدر يف قصيدته
عن رؤى جمتمعه وهمومه اليت تُع ّد منبع إبداعه.
وللطالب أن يكتب ما يراه مناسبًا على أن يظل ضمن إطار النقد االجتماعيّ.
 .6أ .هو األدب الّذي يَصْدُر فيه األديب عن رؤى جمتمعه؛ فيعبِّر عن هموم أفراد جمتمعه وتطلعاتهم ويشاركهم تلك اهلموم
والتطلعات ,ويسعى جبِد إىل تغيري واقعهم ملا هو أفضل ,مستشعرا باملسؤوليّة جتاه ذلك.
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ثالثا :املنهج البنيوي

 عرف املنهج البِنيويّ. املنهج البنيوي منهج نقدي يدرس العمل األدبي بوصفه بِنْية متكاملة ذات عالقات بني مفرداته ,بعيدا عن أية عواملأخرى خارجية ,مثل العوامل :التارخيية ,واالجتماعية ,والثقافية.
 كيف ينظر أتباع املنهج البِنْيو ّي إىل النصعلى أنه عامل مستقل قائم بذاته ,ويستبعد كلّ ما هو خارجه ,والسلطة عنده للنص ,فهو بالنسبة إليه مغلق ونهائيّ,
ويُحال تفسري النص إىل النص نفسه ال إىل لريه.
وللنص يف املنهج البِنْيويّ مركزيّة ثابتة وحوهلا تدور تفسرياته ,وله أيضا تناسق وانسجام ,وهو خاضع لنظام يضبطه,

وعلى الناقد البِنيويّ البحث عن سرّ النص لُدرك أبعاده,
 ما هي وظيفة النقد البِنيويتنحصر يف الكشف عن أبنية النص وعالقاته الداخلية.
 وضّح مستويات النقد البنيوي يف حتليل العمل األدبي. -1املستوى الصوتي:
تُدرَس فيه دالالت احلروف وموسيقاها من :نَبْر ,وتنغيم ,وإيقاع ,وأثر ذلك يف البنية الداللية للنص.
 -2املستوى الصريف:
تُدرس فيه دالالت الصِّيغ الصرفية ووظيفتها يف التكوين اللغوي واألدبيّ خاصة.
 -3املستوى املعجمي:
تُدرس فيه الكلمات ملعرفة دالالتها اللغوية وعالقتها مبضمون النص.
 -4املستوى النحوي:
ويُدرس فيه تأليف اجلُمل وتركيبها وطرائق تكوينها وخصائصها الداللية واجلمالية.
 -5املستوى الداللي:
وجيري فيه حتليل معاني اجلُمل والرتاكيب وتآزرها يف تشكيل البِنية الداللية العامة للنص.
وضّح منطلقات املنهج البِنيوي.
أ -ضرورة الرتكيز على اجلوهر الداخلي للعمل األدبي ,وضرورة التعامل معه من لري أيّ افرتاضات مُسبقة ,إذ
يهاجم البِنيويون املناهج اليت تُعنى بدراسة إطار األدب وحميطه وأسبابه اخلارجية ,ويتّهمونها بأنها تقع يف شرك
الشرح التعليلي يف سعيها إىل تفسري النصوص األدبية يف ضوء سياقها االجتماعي والتارخيي (ملاذا..؟) ألنها ال
تصف األثر األدبي بالذات حني تصف العوامل اخلارجية.
ب-الوقوف يف التحليل البِنيوي على حدود اكتشاف البِنية الداخلية يف العمل األدبي فهو جوهرها.
 فيمَ أثر هذا املنهج.يف بعض االجتاهات النقدية احلديثة كاألسلوبية البِنيوية,
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 مناذج من املنهج البِنيويّ:
زهور للشاعر أمل دُنقل.
"
أوال :حتليل الناقد موسى ربابعة لقصيدة "
ومما جاء يف القصيدة:
حلظة القصف,

وسِاللٌ من الورد

حلظة إعدامها يف اخلميلة !

أحملها بني إلفاءةٍ وإفاقة

تتحدث لي..

وعلى كل باقة

أنّها سقطت من على عرشها يف البساتني

***

ثمّ أفاقت على عرضِها يف زجاج الدّكاكني ,أو بني أيدي

تتحدث لي الزهرات اجلميلة

املُنادين,

أنَّ أعيُنَها اتّسعتْ –دهْشة –

حتى اشرتتها اليدُ املُتفضِّلة العابرة

حلظة القطف,

ومما جاء يف معرِض حتليل القصيدة ونقدها:
 تتشكل رؤية هذا النص ومعاجلته من خالل دهشة اللغة املتمثلة ببساطتها ,فهي لغة تتَّسم بالوضوح ,لكنه الوضوحالذي ال يُطيح بالنص أو يُلغي بريقه الشعريّ "
 " وقد استطاع الشاعر أنْ يُحمِّل هذا املقطع من النص (أي املقطع األول) ُبعْدا موسيقيّا ,يتمثل يف القافية اليت جعل بِناءهامُوقَّعا بشكل حتدث فيه رنّة موسيقية متجاورة تتمثّل بالكلمات (إفاقة ,باقة ,بطاقة ) ".
 " لقد اختار الشاعر مفرداته وتراكيبه بطريقة استطاعتْ أن تُجسّد رؤيته ,فقد قال الشاعر" :أحملها" بدال من "أنظر إليها",فنظرته كانت نظرة بعيدة عن التأمل سريعة ال يكاد يتمتع فيها مبنظر الورد ؛ ألنه يعيش حالة صعبة ".
 " وإذا كانت اللغة هنا خترج من دائرة العقالنية إىل دائرة العاطفة املشحونة ,فإن ذلك ناتجٌ من خالل التشكيل األسلوبيالذي عبّر فيه الشاعر عن رؤيته ,فالزهرات تتحدث وتتسع عيونها ,وجيعلها ساردة ملشاعرها ,يف حلظات القطف
والعصف ,مع ما حتمله هذه اللحظات من إحساس بالنهاية ".
 ماذا يُالحظ على الناقد من خالل النقد السابق للقصيدةيُلحظ هنا أن الناقد درس النص مبعزل عن سياقه التارخيي وحميطه االجتماعي ,إمنا اعتمد على لغة النص,
 وضح املستويات اليت تناوهلا الناقد يف نقده.تناول يف املستوى الصوتي القافية وأثرها يف موسيقا النص وتفاعُل املتلقي معها.
أملح وعالقتها باحلالة اليت تسيطر على الشاعر يف القصيدة ,وتناول
وتناول يف املستوى املعجمي داللة الفعل " "
يف املستوى الداللي الصورة الشعرية ,أنْسَنَ الشاعر الزهرات ,وجعلها تتحدث وتُعبِّر عن مشاعره ومعاناته اليت
يعيشها حلظة اإلحساس بالنهاية واملوت.
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األسئلة:
 .1وضَّح املقصود باملنهج البِنيويّ يف دراسة األدب.
 .2كيف ينظر املنهج البِنيو ّي إىل النصّ
 .3بيِّن مستويات حتليل العمل األدبيّ يف النَّقد البِنيويّ .
حتدثَ الشاعر إبراهيم ناجِي يف قصيدته "العودة" عن عودته إىل دار حمبوبته مشتاقاً  ,لكنّه فوجئ بالدار قد خَلَتْ من أَهلِها وتغيَّر حالُها
َّ .4
فحَزِ َن وتألّم ,يقول:
دارُ أحْـــالمي وحُــبّــي لَـقِيتْـــنــا

يف جُمودٍ مِثْلَمــا تَلْـقـى اجلَديـْ ْد

ي كــانــت إِ ْن َرَأتْنــــا
أَ ْنكَـ َرتْنا وهْ َ

يَضْحَــكُ النُّورُ إليْـنا مِـ ْن بَعيدْ

ب بِجَنْيب كالذَبــيـــ ْح
رَفْــرَفَ الـقـَلْ ُ

وأنـا أَهْتِفُ :يـا قَلْـبُ ,اتَّئـــِ ْد ()1

فيُجيبُ الدَّمـــ ُع واملاضي اجلَريـ ْح

م نَـعُــدْ!
ِلمَ عُدْنــا لَيْـتَ أنّـا َل ْ

م نَــطْـــ ِو الغــرامْ
ِلمَ عُــدْنا أَوَلَـــ ْ

م
ني وأَلـــ ْ
وفَــرَغْــنا مِــ ْن حَـن ٍ

ورَضِـــينا بــــسُـــكونٍ وسَــــــالمْ

وانتَـــهَيْــنا لِـــفَرا ٍغ كالــعَــدمْ

كل ممَّا يأتي معَ بنية القصيدة ونظامِها اللّغو ّي وجَوَّها العامّ:
ك للمنهج البِنيويّ  ,بيِّن كيف يَتَوافقُ ٌّ
بعد دراست َ
أ .القافية السّاكنة .
ب .معاني الكلمات و دالالتها.
ج .البِنية الصرفيّـة (رَفْرَفَ – فَعْلَلَ)
د .الصّورة الشِّعرية.
 .5يف ضوء دراستكَ للمناهج النقديّة :التارخييّ ,واالجتماعيّ ,والبِنيويّ ,اقرأ التَّحليالتِ اآلتيةَ ,ثم صنِّفها إىل املنهج النقدّي الّذي يُمثِّله
كلٌّ منها:
أ -تقول أَمينة العدوان عن املسرحيّة األردنيّة يف مرحلة السّتينيّات والسّبعينّات:
" وبالرّغم من مجيع املُحاوَالت املبذولة إلجياد النصّ املسرحيّ ,فإنّ املسرحَ األردنيّ ما يزالُ يَفتقِر إىل النصّ املَحَليّ القريبِ من الواقع ,والقائِم
على معرفة ورصدِ الواقع والبيئة والشخصيّة املَحَليّة اليت تَعكِس هُموم املُتفرِّج ومَشاكِلِة".
ب -يقول أمحد حسن ال ّزيّات عن الشِّعر األندلسيّ" :فقد وجدَ شعراءُ العربِ يف أوروبّا ما مل يَجِدوه يف آسيا مِنَ :اجلِواءِ املتغيِّرة ,واملَناظِر
املختلفةِ ,واألمطارِ املتَّصِلة ,واجلبالِ املؤزرةِ بعَميم النَّبْت ,واملُروجِ املطرَّزة بألوانِ الزَّهْرِ ,فهذِّبوا الشَّعرَ ,وتأنَّقوا يف ألفاظِهِ ومعانيهِ ,ونَوَّعوا
يف قَوافيهِ" .
جـ  -جاء يف قصيدة "نُساف ُر كالنّاسِ" حملمود درويش:
َي شَي ٍء  ...كَـأَنَّ السَّفَرْ
نُسافِ ُر كالنّاس ,لكنِّنا ال نَعو ُد إىل أ ِّ
نَري ُق الغُيومِ .دَفَنّا أَحِبتَّنا يف ظِال ِل الغُيو ِم وبَنيَ جذوعِ الشَّجَرْ
ويقول النّاقدُ يوسف أبو العدوس يف مَعرض حتليلِهِ القصيدةَ ونَقْدِها" :وبنظرةٍ عامّةٍ على البِنية اللغويّة للقصيدة ,ال بدّ من اإلشارة إىل
ملحوظتنيِ مهمَّتنيِ :األوىل أنّ دالالتِ األفعال اليت استخ َدمَها الشاعرُ يف القصيدة فيها عنصرُ احلَرَكة ,فالشَاعرُ يف حَرَكةٍ دائمة يف نطاق
الطّريق الذي يسريُ فيه يف رحلة اجملهول ,وهو يَتشبَّثُ باألملِ القليل من خالل إصرا ِرهِ على مُواصَلة الرِّحلة .أمّا الثّانيةُ فهي أنّ الشّاعِرَ قد بدأ
مبين على هذه الكلمةِ".
قصيدتَه بالسَّفَر ,وأنهاها بالسَّفَر؛ ألنّ السَّفَرَ ال بدَّ أن يكو َن له نهايةٌ ,وقد ال َحظْنا كيف أنّ النصًّ بكامِلِه ٌّ
أي املناهج النقديّة :التارخييّ ,واالجتماعيّ ,والبِنيويّ ,أكثرُ فاعليّةً يف دراسة النصّ األدبّي وضِّح إجابتكَ.
 .6يف رأيَكًَّ ,
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اإلجابة :
 .1املنهج البِنيويّ منهجٌ نقديّ يدرس العمل األدبيّ بوصفه بِنيةً متكاملة ذاتَ عالقات بني مفرداته ,بعيدًا عن أيّة عوامل أخرى
خارجيةٍ ,مثل العوامل :التارخييّة ,واالجتماعيّةٍ ,والثقافيّة.
 .2ينظر املنهج البِنيوي إىل النصّ على أنّه عالَمٌ مستقِلٌّ قام بذاته ,ويَستبعد كلَّ ما هو خارجَه ,والسُّلطة عنده للنصّ فهو
بالنسبة إليه مُغ َلقٌ ونهائيّ ,ويُحال تفسر النصّ إىل النصّ نفسِه ال إىل لريه.
ف من  :نَبْرٍ  ,وتنغيمٍ  ,وإيقا ٍع  ,وأَثَر ذلك يف البِنية الدالليّة للنصّ.
 .3أ .املستوى الصوتّي  :تُد َرسُ فيه دالالتُ احلرو ِ
ب .املستوى الصريفّ  :تُدرَس فيه دالالتُ الصِّيَغ الصرفيّة ووظيفتُها يف التكوين اللغويّ واألدبيّ خاصّةً .
ج .املستوى املعج ّميّ  :تُد َرسُ فيه الكلماتُ ملعرفة دالالتها اللغويّة وعالقتها مبضمون النصّ.
د .املستوى النحويّ  :يُدرَسُ فيه تأليفُ اجلمل وتركيبُها وطرائقُ تكوينها وخصائصُها الدالليّة واجلماليّة.
ه .املستوى الدّالليّ  :يَجري فيه حتليلُ معاني اجلمل والرتاكيب وتآزرِها يف تشكيل البِنية الدالليّة العامّة للنّص.
 .4أ .تتوافق القافية السّاكنة مع مشاعر اليأس واالستسالم اليت للبت على نفس الشاعر ,كما تتوافق مع خلو الدار من احملبوبة
فلم يعد فيها حياة ,وكذلك مع ابتعاد احملبوبة وهجرانها فلم يعد مثة مشاعر حبّ جتاه الشاعر من احملبوبة .
ب .تتوافق الكلمات يف معانيها ودالالتها مع اجلو العام للقصيدة اليت يسودها مشاعر اليأس واحلزن واألمل والضعف؛ لذلك
كثرت يف القصيدة املفردات الدالة على هذا اجلو العام ,منها :الذبيح ,والدمع ,واجلريح ,وأمل ,وفراغ.
ج .يدل التكرار يف الصيغة على شدّة احلزن واستمراره وعلى خفقان قلب الشاعر بشدّة مبا يتوافق مع جو احلزن الّذي يشيع يف
القصيدة.
د .وظّف الشاعر الصورة الشعريّة الغنيّة بالعاطفة مبا يتوافق مع حالته النفسية ,ومن ذلك أنّ القلب من شدّة أمله وحزنه
يرفرف كأنّه طري ذبيح ,والدمع يتحدث مُبديًا لومه للشاعر على العودة.
 .5أ .املنهج االجتماعيّ  .ب .املنهج التارخييّ .

ج .املنهج البنيويّ ؟

 .6ترتك اإلجابة للطالب على أن تتضمن حججًا منطقيّة وعلميّة ملا يذهب إليه.
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مالمح احلركة النقدية يف األردن
 -كيف بدأت احلركة النقدية يف األردن

بدأت احلركة النقدية يف األردن متواضعة.

 ما الذي جعل احلركة النقدية تتطور شيئا فشيئامتأثرة باحلركة النقدية يف األقطار العربية اليت استمدت أفكارها من النظريات واملناهج النقدية العاملية.

أوال :مرحلة النشأة والتحليل

 كيف شكَّل قدوم األمري املؤسس عبد اهلل األول ابن احلسني عامال أساسيا يف بداية ظهور احلركة النقدية يف ذلك الوقت -1عمل منذ توليه إمارة شرقيّ األردن على رعاية األدباء احملليني واألدباء الوافدين من األقطار العربية.
 -2عمل األمري املؤسس أيضا على تشجيع الصحافة والكتابة النقدية.
 اذكر أهم املظاهر اليت جتلى فيها رعاية األمري لألدباء.أهمها اجملالس األدبية اليت كان يرعاها يف قصري :رلدان ,وبسمان ,يف عمان ,وقصر املَشتَّى يف الشونة.
 كيف كانت نبيعة هذه اجملالس األدبيةجتري فيها املطارحات واحملاورات واملناقشات النقدية لكل ما يرِدُ ذكره من أقوال أدبية وكتابات وأشعار.
 -اذكر بعض الشعراء واألدباء الذين الذين شاركوا يف جمالس األمري

عرار (مصطفى وهيب التل ) يف طليعتهم ,و عمر أبو ريشة,

ووديع البستاني ,ونديم املالح ,وفؤاد اخلطيب ,وعبد املنعم الرفاعي.
 ماذا كان موقف القرّاء والكتّاب من املساجالت الشعرية اليت كانت جتري بني عرار واألمري عبد اهلل األول ابن احلسنيكان القرّاء والكتّاب يتلقّفونها وحيتفون بها ,ويعلقون عليها ملحوظاتهم النقدية اليت كان هلا صداها يف حتديد معامل
احلركة النقدية يف مرحلة النشأة.
 بيّن أهمية عرار يف احلركة النقدية يف األردن.نشأ حوله دراسات كثرية ,وجتمَّعت أوراق ومذكرات وروايات حول قصائده فيها ملحوظات نقدية مبعثرة تظل ذات
قيمة نقدية لدى الدارسني من زمن الشاعر.
 كيف ظهر على تشجيع األمري املؤسس الصحافة والكتابة النقديةظهر ذلك يف إسهامه بعدد من التعليقات النقدية يف افتتاحيات الصحف واجملالت.
ومما ورد له يف جملة " احلكمة " مُبْديا رأيه النقدي يف الشعر قائال " :الشعر كله التفات حول النفس يف القديم واجلديد,
ولوال الشعور باخلياالت ملا كان الشعر ...والشعر معنى ال ذات ,فأين احملاسن الذاتية يف اخلياالت املعنوية ؟ ".
 كيف اهتمّت الصحف واجملالت األردنية بهذا اجملال يف الثالثينيات من القرن العشرينكانت املقالة النقدية يف الصحف األردنية واجملالت ذات حضور دائم.
 اذكر مناذج من احلضور الدائم للمقالة النقدية يف الصحف واجملالت ,مع ذكر بعضها. -1يف جمل "احلكمة" مثال تتبَّع الشيخ نديم امللّاح آراء طه حسني يف كتابه "يف الشعر اجلاهلي" حماوال دحض ما جاء من آراء
حول انتحال الشعر اجلاهلي.
 -2ومن اجملالت أيضا جملة "الرائد" اليت أصدرها أمني أبو الشعر
اجلزيرة اليت أصدرها تيسري ضبيان ,وفيها كتب حسين فريز أربع مقاالت
"
 -3أما الصحف يف هذه الفرتة فمنها صحيفة "
نقدية بعنوان "األدب الصحيح" ,حيث ناقش يف مقالته الثالثة قضية الشكل واملضمون يف العمل األدبي ,وبيّن أنّ
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بعض الناس مييل إىل األسلوب املنمّق ,وبعضهم يفضّل األسلوب السهل ,أما هو فيفضّل األسلوب السلس,
وخ َلصَ إىل القول" :إنّ القطعة الفنية إذا كانت رفيعة األسلوب فهي من طراز ممتاز ,وإذا مل تكن هلا إال ميزة الفكرة
العاملية فهي أدب عالٍ ينقصه أحد شقّي اجلمال ".
ت هذه الصحف واجملالت
 -مبَ أغن ْ

مبا نُشِر على صفحاتها من دراسات تارخيية ومقاالت نقدية وترمجات وسِيَر حركة النقد

األدبي يف األردن ,مع أن النقد األدبي مل يكن هدفها األول.
ت يف بعض مقاالت الصحف واجملالت أصداء النظريات النقدية العاملي احلديثة.
 وضّح ,تردّد ْبرونتيري وعلم النقد ,وعن مفهوم النقد األدبي لدى
"
من ذلك ما كتبه يعقوب هاشم يف جملة "احلكمة" عن األديب الفرنسي "
"جول ليميرت" صاحب االنطباعية يف النقد.
األسئلة :
 .1كيف تَجلّى دَوْ ُر األمري املؤسِّس عبداهلل األوّل ابن احلسني يف تشجيع احلركة النقديّة يف األردنّ
 .2وضِّح دَوْر الصُّحف واملَجالّت األردنيّة يف مرحلة التّأسيس يف نشوء حركة النَّقد ,مع التّمثيل .
ري
 .3كَتَب النّاقد األردنيّ عبد احلليم عبّاس يف جملّة "الرّائد" عام 1445م يف مقالةٍ نقديّة له حول كتاب " ِذكْرَيات" لشُكري شَعْشاعة" :مِنَ اخل ِ
أن يَعرِفَ النّاقدُ الكاتبَ ما أُتيحَ له؛ لِيُقايِسَ ما َوسِعَه القياسُ بنيَ األثَرِ وصاحِبِه ,وهل استطاعَ أن يُعبِّرَ هذا األَثَرُ عن آرائِه ومَطارِ ِح
أفكارِه...وأخريًا هل قطعةٌ من نَفْسِ ِه وشيءٌ من ذاتِه " .وضِّح مفهو َم األدب اجليِّد من وِجهة نظر عبد احلليم عبّاس .
اإلجابة :
حلّينيَ واألدباء الوافِدين من األقطار العربيّة ,وجتلّى ذلك يف
 .1أ .عَمِلَ منذ تَوَلّيه إمارة شرقيّ األردنّ على رعاية األُدباء ا َمل َ
عدد من املَظاهر ,أَهمُّها املَجالس األدبيّة اليت كان يَرعاها يف قَصْرَي :رلدان ,وبسمان ,يف عمّان ,وقصر املَشْتى يف الشُّونة ,وما
كان جيري فيها من مطارحات وحماورات ومناقشات نقديّة.
ب .إجراء املساجالت الشعرية بني عرار واألمري عبد اهلل األول ابن احلسني ,وكان القرّاء والكتّاب حيتفون بها ويعلّقون عليها
ملحوظاتهم النّقديّة اليت كان هلا صداها يف حتديد معامل احلركة النقديّة يف مرحلة النشأة.
ج .عمل األمري املؤسّس على تشجيع الصحافة والكتابة النقديّة ,بإسهامه بعددٍ من التَّعليقات النَّقديّة يف افتتاحيات الصُّحف
واملَجلّات.
 .2أ .كانت املقالة النّقديّة يف الصحف األردنيّة واجملالت ذات حضور دائم ,إذ يف جملة "احلكمة" مثال تتّبع الشيخ نديم املالح آراء
طه حسني يف كتابه "يف الشعر اجلاهلي" حماولًا دحض ما جاء به من آراء حول انتحال الشعر اجلاهلي ,وكتَبَ حسين فريز يف
صحيفة "اجلزيرة" أربع مقاالت نقديّة بعنوان "األدبُ الصَّحيح" ,حيث ناقش يف مقالته الثّالثة قضيّةَ الشّكل واملضمون يف العمل
السلِس.
األدبيّ ,وبيَّن أنّ بعض الناس يَميل إىل األسلوب املُنَمَّق ,وبعضهم يُفضِّل األسلوب السَّهل ,أمّا هو فيفضِّلُ األسلوب َّ
ب .ألنت الصحف واجملالت مبا نشر على صفحاتها من دراسات تارخييّة ومقاالت نقديّة وترمجات وسري احلركة النّقديّة يف
مرحلة التّأسيس.
حلكْمة" عن
ج .تردّدت يف بعض مقاالتها أصداء النّظريات النّقديّة العامليّة احلديثة ,من مثل ما كتَبَه يعقوب هاشم يف جملة "ا ِ
األديب الفرنسيّ "برونتيري" وعِلم النّقد.
 .3األدب اجليد  :هو األدب الذي يتمكّن من التعبري عن آراء األديب وأفكاره كما هي يف نفسه ,ويعرب عن شخصيّته كما هي
فعال.
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ثانيا :مرحلة التجديد

 مبَ متثّل التحول اجلذري الذي نرأ على واقع احلركة األدبية والنقدية يف األردن يف أوائل اخلمسينيات وأوائل الستينياتمتثل بظهور جملة "القلم اجلديد" لعيسى الناعوري عام 1551م,
 كيف أثر ظهور جملة "القلم اجلديد" على التحول اجلذري الذي نرأ على واقع احلركة األدبية والنقدية يف األردنأسهمت هذه اجمللة يف تكوين أرضية صُلبة لتكون ملتقى اآلراء األدبية والنقدية.
استطاعت استقطاب عدد من رموز األدب والفكر داخل األردن وخارجه ,من أمثال :إحسان عباس ,وناصر الدين
األسد ,وعبد الوهاب البيّاتي.
 اذكر بعض الكتب اليت أسهمت يف إثراء احلركة النقدية يف االردن ,ووضح مضمونها. -1صدر كتاب "احلياة النقدية يف األردن وفلسطني حتى عام 1551م" لناصر الدين األسد ,ومن القضايا النقدية فيه
وَحدة القصيدة ,وهي عند الكاتب ال تبُع من وحدة املوضوع ,بل تبُع من اجلو النفسي الذي تنقله إلينا ,ومن حركة
وجدان الشاعر وتنامي مشاعره.
 -2صدر عدد من الكتب النقدية لعيسى الناعوري ,منها" :إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي احلديث " عام  ,1551و "
إلياس فرحات شاعر العروبة يف املهجر" عام 1556م.
 -3أصدر يعقوب العودات (البدوي امللثم) كتابه "عرار شاعر األردن " عرض فيه حلياة الشاعر ومضامني شعره ومظاهره
الفنية مستفيدا يف ذلك من املنهج التارخيي يف دراسة األدب.
 -4أصدر إحسان عباس العقاد "فن الشعر" عام 1555م ,وتعرّض فيه للنظرية النقدية يف الشعر منذ أرسطو مرورا
بالرومانسية والرمزية وصوال إىل الواقعية ,وعرض أيضا ألهم اآلراء النقدية اليت تبنّتها املذاهب األدبية املتنوعة يف
مهمة الشعر ,وقد عبّر هذا الكتاب عن خربة الناقد واطّالعه الدقيق على اآلداب الغربية.
 -5ترمجة حممود السُّمْرة لكتاب "القصة السيكولوجية" لليون إيدل عام 1555م ,إذ تناول هذا الكتاب عالقة علم النفس
بفن القصة.
السمْرة لكتاب "القصة السيكولوجية" لليون إيدل عام 1454م
 ماذا تُمثّل ترمجة حممود ُّتأثُّر النقد األدبي يف األردن بأهم االجتاهات األدبية يف العامل.
 وضح دور جملة "األُفق اجلديد "محلت طالئع التجديد احلقيقية ,فقد حرصت هذه اجمللة على ختصيص صفحات للنقد األدبي ,وقد نشأ عن هذا توظيف
املفاهيم النقدية اجلديدة يف األدب األردني.
 اذكر أشهر النقاد الذين برزت أمساؤهم يف جملة " األفق اجلديد " وواصلوا مسريتهم اإلبداعية.عبد الرمحن عمر ,ومجيل علوش ,وخالد الساكت ,وأمحد العناني ,وأمني شنّار.
 متى صدرت جملة "أفكار" عام 1466ممع انقطاع جملة " األفق اجلديد "
 ما دور جملة "أفكار" يف خدمة النقدخصّصت للنقد مساحة عريضة فيها حتى وقتنا احلاضر ,إىل جانب ما تتيحه من فُرص للنقاد لكي ينشروا أعماهلم
النقدية.
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 اذكر بعضا من املؤسسات اليت مت إنشاؤها يف هذه الفرتة و ساعدت على تطور النقد األدبي يف األردن ,ووضّح دورها. -1اجلامعات
 تأسيس اجلامعة األردنية عام 1562م أدى إىل إجياد بيئة بيئة نقدية ُتعْنى بتدريس املمارسات النقدية يف ضوءالنظريات النقدية احلديثة.
 جامعة الريموك اليت أُنشئت عام 1556م أدت املهمة نفسها ,وساعدت هذه املؤسسات العلمية على ظهوردراسات أكادميية تعمل على دراسة اإلبداع األدبي ضمن معايري املنهج العلمي ,وظهور الدراسات النقدية
املتخصصة.
 -2رابطة الكتّاب األردنيني
أُنشئت عام 1554م وقد ساعدت على توسيع البيئة الثقافية اليت تهتم باألدب ونقده عرب آراء كُتّابها ,وإقامة الندوات,
واملشاركة يف املؤمترات األدبية والنقدية.
 مباذا متيّز النقد األدبي يف هذه املرحلة -1ظهور عدد من اجلامعيني املتخصصني يف النقد ,الذين كان هلم إسهاماتهم بالتدريس أو بتأليف الكتب النقدية يف
االرتقاء مبستوى النقد وصبغة بالصبغة العلمية املتخصصة وبلورة مفاهيمه وضبطها.
 -2متيّزت هذه املرحلة بتأثر النقاد مبا كانوا يقرؤون من آراء يف النقد العربي القديم ويف النقد األوروبي احلديث ,وقد بدا
هذا واضحا يف كتاباتهم وآرائهم النقدية,
 -3أبرزت املرحلة عددا من النقاد ذوي الشأن ,مثل :إحسان عباس ,وناصر الدين أسد ,وحممود السّمْرة ,وعبد الرمحن
يالي ,وهاشم يالي ,ويوسف بكار ,ونصرت عبد الرمحن ,وخليل الشيخ ,وعلى الشرع ,الذين كانت هلم جهود
واضحة يف التأليف والرتمجة والتحقيق يف الرتاث النقدي ساعدت على إجياد بيئة خِصبة إلنشاء مؤسسات تُعنى بهذا
الشأن.
األسئلة:
 .1وضِّح العوامل اليت مهَّدت لتطوُّر احلركة النّقديّة يف األردنّ يف عَقْد اخلمسينيّات.
َ .2أسْ َهمَت اجلامعات األردنيّة يف الستينيّات والسبعينيّات يف توفري بيئةٍ نقديّة مناسبة انََّل َع فيها النُّقاد على النّقد الغربيّ وتأثّروا به.
أ .اذكر ثالث ًة من هؤالء النُّقاد.
ب .بيِّن دورَهم يف إثراء حركة النَّقد يف األردنّ.
حتدثْ عن الدَّوْر الذي قامت به مَجلّة "األُفُق اجلديد" ومَجلّة "أفكار" يف دعم احلركة النّقديّة يف األردنّ وتطويرها يف عقد الستينيّات.
َّ .3
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اإلجابة :
 .1أ .ظهور جملة "القلم اجلديد" لعيسى الناعوري عام 1552م ,اليت أسهمت يف تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى اآلراء األدبيّة
والنّقديّة ,واستطاعت أقالم عدد من رموز األدب والفكر داخل األردن وخارجه.
ب .صدور الكتب اليت أسهمت يف إثراء احلركة النّقديّة يف األردن يف هذا العقد ,مبا تناولته من آراء وقضايا نقديّة دقيقة تدلّ
على خربة النّقاد وعلى اطالعهم على أهم االجتاهات األدبيّة والنقديّة يف العامل.
 .2أ .إحسان عباس ,ناصر الدين األسد ,حممود السمرة
ب .كانت هلم جهود واضحة يف تدريس مواد النّقد األدبيّ وتأليف الكتب النقديّة والرتمجة والتحقيق يف الرتاث النّقديّ,
متأثرين مبا كانوا يقرؤون من آراء يف النَّقد العربيّ القديم ويف النَّقد األوروبيّ احلديث؛ ما ساعد على االرتقاء مبستوى النَّقد
وصَبغه بالصِّبغة العلمية املتخصِّصة وبَلورة مَفاهيمه وضبْطها ,وساعد أيضا على إجياد بيئة خصبة إلنشاء مؤسسات تعنى
مبجال النّقد األدبيّ.
 .3أ .جملة "األفق اجلديد" :محلت طالئع التجديد احلقيقيّة ,فقد حرصت على ختصيص صفحات للنّقد األدبيّ ,وقد نشأ عن هذا
توظيف املفاهيم النّقديّة اجلديدة يف األدب األردنيّ .
ب .جملة "أفكار" :خصّصت للنّقد مساحة عريضة فيها ,إىل جانب ما أتاحته من فرص للنقاد لكي ينشروا أعماهلم النّقديّة .
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ثالثا :مرحلة الكتابة النقدية يف ضوء املنهجيات احلديثة
 -متى حدث االنفجار املعريف يف عقدي :الثمانينيات والتسعينيات.

 ما أثر االنفجار املعريف يف هذه الفرتةتفاعلت احلركة النقدية يف األردن ,شأن احلركة األدبية عامة ,مع مصادر معرفية خمتلفة ,وال سيّما املنهجيات النقدية
احلديثة يف العامل.
أهم االجتاهات النقدية األردنية يف ضوء املناهج احلديثة يف فرتة النص الثاني من القرن العشرين:
 -1االجتاه التارخيي

 مناذج يف هذا االجتاه:
أ) جتربة الناقد إبراهيم السعافني .إذ ُيعَدُّ واحدا من النقاد البارزين يف النقد األدبي يف األردن يف بداية الثمانينيات.
 وضّح دور إبراهيم السعافني يف االجتاه النقدي. -1قدم دراسات نقدية متعددة لألعمال الروائية والشعرية.
 -2حاول فيها الرتكيز على أثر التاريخ يف تكوين النص.
البيئة.
 -3رأى يف هذا اإلبداع وثيقة للواقع وانعكاسا فنيّا لتجربة اإلنسان وعالقته مع " "
 -4طبق السعافني االجتاه التارخيي يف دراسته "نشأ الرواية واملسرحية يف فلسطني حتى عام 1541م "
ومما جاء يف درسته " :لعل من يتأمل أحداث رواية "رجاء" يالحظ أن املؤلف قد جنح يف تصوير احلياة من خالل أسلوب
السرية الذاتية الذي اصطنعه ,وقد جعل لألحداث مغزى واضحا يف الوصف ويف حتليل الشخصيات ,ولو أنه جعل
األحداث تتنامى من خالل األحداث احلقيقية الشخصية مع اإلفادة من منطق الروائي ألمكن له أن يقدِّم رواية
متماسكة إىل حدّ ما ,مقنعة يف أحداثها ,متميزة باحلس اإلنساني يف حتليل األحداث وما ترمِز إليه من مبادئ وقيم
إنسانية "
 كيف التزم السعافني مبادئ االجتاه التارخيي يف نقدهحني ركّز على أسلوب السرية الذاتية الذي اصطنعه الروائي يف روايته ,وحني ركّز على األحداث ومنطق الروائي يف
النقد.
 كيف درس إبراهيم السعافني املسرحية -1درسها يف نشأتها وموضوعاتها وبنائها الغين من حيث :احلبكة ,والصراع ,والشخصيات ,واللغة ,واحلوار.
 -2ربط هذه املظاهر األسلوبية بالبيئة اليت ظهرت فيها هذه املسرحية.
 -3عكس من خالل ذلك رؤيته اليت تقوم على ربط اإلبداع حبركة التاريخ وظروف العصر وطبيعة احلياة االجتماعية.
ب) خالد الكركي:
 علل .يُعدّ خالد الكركي واحدا من النقاد األردنيني البارزين يف النصف الثاني من القرن العشرين.ملا قدم من دراسات متعددة للظواهر اإلبداعية النثرية والشعرية,
 وضّح أثر االجتاه التارخيي يف دراسته "نه حسني روائيا ".درس صورة الفن الروائي لدى طه حسني من خالل الواقع الذي عاشه وكتب عنه.
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يقول" :وسنبحث هذا عنده (أي عند طه حسني) من الزوايا :النظرية ,والتطبيقية ,والتارخيية ,من خالل تفهّم عام
لتطوّر الرواية العربية احلديثة ,وهذا حيتاج إىل قراءة أولية ,ثم إىل قراءة نقدية واعية ,وتستعني هذه الدراسة النقدية
باملعارف اخلارجية احمليطة بالكاتب ,على أن تظلّ يف النهاية خاضعة ملنهج التحليل الداخلي ,مهتمة بالعمل الفين على
أنه حماولة لنقل التجربة اإلنسانية يف أي زمان ومكان ".
 -2االجتاه االجتماعي

 مناذج من هذا االجتاه:
أ) هاشم ياغي:
 وضّح دور هاشم ياغي يف هذا االجتاه.أصدر دراسة بعنوان " الشعر احلديث بني النظرية والتطبيق ",أكد فيها اجتاهه االجتماعي يف النقد
 كيف أكد هاشم ياغي يف دراسته اجتاهه االجتماعي يف النقد -1بتناوله دور املبدع يف محل هموم اجملتمع والتعبري عنها والتأثري يف نفوس املتلقني.
 -2حبث عن عوامل تطور الشعر احلديث ,وربَطَها بالتحوالت االجتماعية اليت واكبت اجملتمع العربي يف
العصر احلديث والتزم الشعر قضايا عصره والتعبري.
ب) عبد اهلل رضوان:
 صدرت له دراسة بعنوان "أسئلة الرواية" ,وفيها يرى أن رواييتْ" :أنت منذ اليوم" لتيسري سبول ,و "الكابوس"ألمني شنّار ,متثّالن صورة االلتزام يف األدب ومدى قدرة املبدع على محل الواقع يف إبداعه.
ت) سليمان األزرعي:
أصدر دراسة نقدية بعنوان "مواقف ,دراسات يف الشعر األردني احلديث ,اجلزء األول" يف عام 1554م.
 وضّح انتماء هذه الدراسة لالجتاه االجتماعي -1ظهرت فيها مالمح هذا االجتاه بتناوهلا املضامني الشعرية اليت تعكس انتماءات الشعراء وهمومهم الواقعية حنو
جمتمعهم.
 -2تؤكد عالقة الشاعر مبجتمعه فتحمل البعدين :اإلنساني ,والوطين,
كيف تؤكد الدراسة عالقة الشاعر مبجتمعه
 -1فرتى الناقد يدرس شعر عرار من ناحية كونه أديبا ملتزما حيمل حسا منتميا.
يقول " :إن الباحث الذي ينظر إىل شعر عرار نظرة مشولية وإىل قصيدته نظرة لري جمزّأة ,بل نظرة ترابطية ,يتحسس
بكل سطوع االنتماء الواعي للشاعر ".
 -2يرى األزرعي إىل ديوان الشاعر يوسف عبد العزيز نظرة مشابهة ,فيُدخل شعره ضمن اإلطار االجتماعي الذي
يُركّز على دور الفن والفنان يف اجملتمع.
يقول " :إن أهم ما يُحدد فاعلية األدب والفن واإلبداع عموما هو فهم املبدع للدور الذي يلعبه فنه وإبداعه املتسلح
بصدق الطرح والرؤيا ".
-

إال َم الناقد هنا مييل يف مناقشته النظرية إىل ربط اإلبداع والنقد مبدى التزام األديب قضايا جمتمعه ,وقدرته على
التعبري عنها بصدق ,وبذا يؤدي الفن دوره ورسالته االجتماعية والفكرية ويف الوقت ذاته الفنية.
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 -3االجتاه البِنيو ّي

 مناذج من هذا االجتاه:
أ) فخري صاحل:
 وضح دور فخري صاحل يف هذه االجتاه. -1عمل على نقد النصوص وحتليلها من خالل عالقاتها الداخلية بعيدا عن الظروف احمليطة بالنص من :تاريخ أو
جمتمع ,حتى إنه يقول يف مقالة له بعنوان " النقد العربي اجلديد " :إنه ليس مؤرخ أدب بل قارئ نصوص.
 -2أصدر فخري صاحل دراسة بعنوان "أرض االحتماالت :من النص املغلق إىل النص املفتوح يف السرد العربي
املعاصر " يف عام 1511م .وفيها أيضا أكد ضرورة عزل النص عن احمليط اخلارجي ,ومن ثَمّ ,يصبح النص نتاج
العالقات الداخلية وليس انعكاسا للظروف الواقعية احمليطة.
ب) سامح الرواشدة
 وضح دور فخري صاحل يف هذه االجتاه.استلهم يف باب " بنية النص القناعي " يف كتابه "القناع يف الشعر العربي احلديث" االجتاهَ البنيوي ووظّفه يف
استنطاق النصوص ونقدها ,وحتليلها وكشف بنية القناع فيها.
 كيف تناول سامح الرواشدة قصيدة " من ليالي بِنلوب " لعبد الرحيم عمرتتبع األصوات اليت تنطق داخل النص من بدايته إىل نهايته فوجد أ ّن مثة صوتا واحدا هو صوت بنلوب
وبضمري املتكلم ,إذ بدأ النص به وانتهى به يف إيقاع متصل من لري أن يشاركه صوت آخر يوقف إيقاع
النص.
 -4االجتاه اجلمالي
 وضح املقصود باالجتاه اجلمالي.يُقصد به املمارسات النقدي اليت تعتمد الذوق معيارا ,فالنص جمرد مثري مجالي يبعث يف النفس إحساسات
مجالية ممتعة .ومن ثمّ ,يتناول الناقد –وَفق هذا االجتاه -مقوّمات اجلمال يف النص األدبي من وجهة نظره ,أي
إن املتلقي يُعدّ مبدعا آخر للنص ؛ مما يُفضي إىل تعدد القراءات.
 -ماذا ميثل النص عند أتباع هذا املنهج جمرد مثري مجالي يبعث يف النفس إحساسات مجالية ممتعة.

 مناذج من هذا االجتاه:
أ) عبد القادر الربّاعي
 وضح دور عبد القادر الربّاعي يف هذه االجتاه. -1التزم هذا الناقد املمارسات املنهجية التطبيقية لالجتاه اجلمالي يف قراءته النصوص ومفهومه لإلبداع ,ودور
الناقد يف إمتام العملية اإلبداعية ,ورؤيته الناقدَ خالقا جديدا لإلبداع.
يقول" :هلذا أصبح من املسلمات القول بتعدد قراءات النص ,مبا يف ذلك النص الشعري خاصة ,سواء أكان هذا النص
قدميا أم حديثا " وبناء عليه ينبثق من النص نصوص ,ومن النصوص نصوص أخرى ,وهكذا ".
 ماذا يعين الكالم السابقيعين أن النقد اجلماليّ متأثر إىل حد كبري بشخصية الناقد ,والعوامل املؤثرة فيها ,وما يبعثه العمل األدبي فيها من
مشاعر وعواطف وما يستثريه من ذكريات.
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 -2يرى أنّ ما يُجسّد مجالية الفن يف النص األدبي هي الصورة الفنية,كما يظهر يف كتابه "الصورة الفنية يف النقد
الشعري "
يقول " :إن القناعة اليت تولدت عندي منذ التقيت الصورة ألول مرة شدّتين إىل هذه الوسيلة الفنية اجلميلة ,اليت أرى
أنها ميكن أن تكون قلب كل عمل فين وحمور كل نقاش نقيّ ".
ب) مجال مقابلة
وضح دور مجال مقابلة يف هذه االجتاه.
 -1يرى يف دراسته " اللحظة اجلمالية يف النقد األدبي " أن النقد هو" اإلحساس الذي يعرتي املرء بقيمة العمل الفينّ ".
 -2يؤكد أن عملة النقد اجلمالي هي خربة مشرتكة بني األديب واملتلقي ,وهي "األصل الذي تنبثق منه عملية التفسري
وتعود إليه ".
 -5االجتاه املقارن
 مباذا يُعين االجتاه املقارن (عرف):يُعنى أتباع هذا االجتاه النقدي بدراسة مظاهر التأثر والتأثري بني النصوص األدبية ,معتمدين على حمور اللغة يف املقام
األول (ملاذا ؟) من أجل الوقوف على سري اآلداب العاملية وكشف حقائقها الفنية واإلنسانية.

 مناذج من هذا االجتاه:
أ) حممد شاهني يف دراسته " إليوت وأثره على عبد الصبور والسيّاب "
 وضح دور حممد شاهني يف هذا االجتاه كما ظهر من دراسته.-1وقف شاهني على مكامن تأثر كل من :بدر شاكر السيّاب ,وصالح عبد الصبور ,بالشاعر اإلجنليزي توماس
إليوت.
 -2عدّ قصيدة " أنشودة املطر " للسيّاب منوذجا إجيابيا يف التأثر بقصيدة إليوت " األرض اليباب ".
يقول " :وتشرتك أنشودة املطر مع األرض اليباب يف اإليقاع الداخلي الذي تولّده املوسيقا الداخلية للّغة,
فاملوسيقا يف كلتا القصيدتني هي اليت حترر اللغة من قيد املضمون املألوف ".
ب) زياد الزعيب يف كتابه " املُثاقفة وحتوالت املصطلح ",
 ماذا تناول زياد الزعيب يف هذا الكتابتناول فيه مصطلحات نقدية عربية تَشكّل معظمُها بفعل تأثر احلضارة العربية يف عصر ازدهارها يف القرنني:
الثالث والرابع اهلجريني ,باحلضارة اليونانية.
 اذكر مميزات النقد يف هذه املرحلة على النحو اآلتي: -1سعة اجملال وتنوع القضايا النقدية اليت يتناوهلا النقد.
 -2ارتفاع مستوى الذوق النقدي لدى النقاد يف هذه املرحلة.
 -3اعتماد األدوات النقدية املنهجية يف القراءة والتفسري والتحليل.
 -4املوضوعية ,مبعنى أنه صار ينموا بعيدا عن الذاتية واملِزاجية.
 -5التأثر بالنقد األدبي يف ضوء املنهجيات النقدية احلديثة.
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األسئلة:
س فينٌّ لتجرِبة اإلنسان وعَالقته مع البيئة ,وضِّح هذه العبار َة يف ضَوْء ما درستَ.
 -1يرى النّاقد إبراهيم السَّعافني أ ّن اإلبداعَ انعكا ٌ
اإلجابة :يعين ذلك أنّ النصّ األدبيّ ال من أن يتأثر حبركة التاريخ وظروف العصر وطبيعة احلياة السياسيّة واالجتماعيّة
والثقافيّة اليت يعايشها األديب ,ومن ثم ,البدّ لفهم النصّ األدبيّ وحتليله وكشف مضامينه ودالالته وتفسري خصائصه من
دراسة هذه املؤثرات لتحديد أثرها يف تكوين النصّ وبنائه.
 -2كيف خيتلف االتّجاهان :التّارخييّ ,واالجتماعيّ ,عن االتّجاه البِنيويّ يف التَّعامل مع النصّ لدى النُّقاد األردنييّنَ يف الثمانينيّات
والتسعينيّات
ي الظروف :السياسيّة ,واالجتماعيّة ,والثقافيّة ,للعصر الّذي ينتمي إليه األديب ,متّخذا منها
اإلجابة :يدرس االجتاه التارخي ّ
وسيلة لفهم النصّ األدبيّ ,وتفسري خصائصه ,وكشف مضامينه ودالالته .واتّجاه االجتماعيّ يف النّقد يربط النصّ األدبيّ
واملبدع نفسه باجملتمع بطبقاته املختلفة ,أي إنّ األديب يصدر يف نصّه عن رؤى جمتمعه ,فيحمل همومه ويلتزم قضاياه ويعبّر
عنها ,فتكون مهمة النّاقد هنا دراسة هذه العناصر لالستعانة بها يف فهم النصّ وبيان مضامينه وكشف عناصره الفنيّة وأثرها يف
تكوينه .وخيتلف معهما االتّجاه البنيويّ يف النّقد حيث يدرس العمل األدبيّ بوصفه بنية متكاملة ذات عالقات بني مفرداته
بعيدًا عن أيّ عوامل أخرى خارجيّة حميطة بالنصّ :تارخييّة ,أو اجتماعيّة ,أو لري ذلك ,فتكون وظيفة النّاقد الكشف عن أبنية
النصّ وعالقاتها الداخليّة.
 -3أ  -وضِّح املقصود بكلٍّ من :االتّجاه اجلَماليّ ,واالتّجاه املُقارن ,يف النَّقد األدبيّ.
االتّجاه اجلماليّ :املمارسات النّقديّة اليت تعتمد الذوق معيارًا ,فالنصّ جمرد مثري مجالي يبعث يف النفس إحساسات
مجاليّة ممتعة ,أي إنّ النّاقد يتناول مقومات اجلمال يف النصّ من وجهة نظره ,متأثرًا بشخصيته والعوامل املؤثرة فيها وما يبعثه
العمل األدبيّ يف نفسه من مشاعر وعواطف وما يستثريه من ذكريات .ومن ثم ,يكون النّاقد  -بوصفه متلقِّيًا  -مبدعًا جديدًا
للنصّ.
االتّجاه املقارن :هو االتّجاه النقديّ الّذي يدرس مظاهر التأثر والتأثري بني النصوص األدبيّة ,معتمدًا على حمور اللّغة يف املقام
األوّل ,من أجل الوقوف على سري اآلداب العامليّة وكشف حقائقها الفنيّة واإلنسانيّة ,ومن ثم ,يدرس الناقد هنا النصّ املتأثِّر
من ناحية لغته مقارنًا إياه بلغة النصّ املتأثَّر به ,ملعرفة مظاهر التأثر والتأثري بني النصّني ,واحلكم عليهما باجلودة أو عدمها.
ب  -يَكاد االتّجاه اجلَماليّ يتميّز خبُصوصيّ ٍة معيَّن ٍة يف العَالقة بني املتلقّي والنصّ ,وضِّح هذه اخلصوصيّة.
تكمن اخلصوصية يف العالقة بني النصّ األدبيّ واملتلقي وفقًا لالجتاه اجلمالي يف أن املتلقّي (الناقد) يتناول مقوّمات
اجلمال يف النصّ من وجهة نظره بناء على ذوقه اخلاص ,متأثرًا بشخصيته والعوامل املؤثرة فيها وما يبعثه العمل األدبيّ يف
نفسه من مشاعر وعواطف وما يستثريه من ذكريات ,ما يفضي إىل تعدد تفسريات النصّ وحتليالته بتعدّد املتلقّني واختالف
جتاربهم ,وهو ما يسمى "تعدُّد القراءات".
دعمْ إجابتَكَ بأمثل ٍة مما درستَ.
 -4هل استطاعَ النُّقّاد األردنيّونَ ,يف رأيكَ ,إجياَد نَقْ ٍد حديث يف األردنّ ِّ
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نعم ,استطاع النقاد األردنيون إجياد نقد حديث يتصف بـ :املنهجيّة العلميّة ,والتخصصيّة ,والضبط ,وبلورة املفاهيم,
واملوضوعيّة ,وال سيما يف املرحلتني :التجديد ,ومرحلة الكتابة النقديّة يف ضوء املنهجيات احلديثة ,متأثرين يف ذلك بالنّقد
العربيّ القديم واملنهجيات النّقديّة احلديثة.
ومن أمثلة ذلك:
 عرضَ إحسان عباس يف كتابه "فنّ الشعر" ألهم اآلراء النّقديّة اليت تبنّتها املذاهب األدبيّة احلديثة يف مهمة الشعر. انعكاس االجتاهات النقديّة احلديثة يف النّقد األردنيّ ,ومن ذلك :االتّجاه االجتماعيّ لدى هاشم يالي يف دراسته "الشعريق ,واالتّجاه البنيويّ لدى سامح الرواشدة يف كتابه "القناع يف الشعر العربي احلديث" ,واالتّجاه
احلديث بني النّظرية والتطب "
اجلماليّ لدى عبد القادر الرباعي يف دراسته "الصورة الفنية يف النّقد الشعريّ".
مالحظة :تبقى إجابة هذا السؤال معتمدة على رأي الطالب ,وجيب أن تكون منبثقة من املراحل النقدية للحركة النقديّة يف
األردن ,وال سيما مرحلة الكتابة النقديّة يف ضوء املنهجيات احلديثة.
كل منهما:
ك التّجاهات احلركة النّقديّة احلديثة يف األردنّ ,صنِّف املقولتيِن اآلتيتنيِ إىل االتّجاه النّقدي الّذي ُتمَثِّله ٌّ
 يف ضَوْء دراست َي إبراهيم خليل عن الشّاعر حممَّد القّيْسيّ بعنوان "الشّاعر والنّص":
أ  -يقول النّاقد األردن ّ
املتجددةِ للعالَم مِنْ حَوْله ومِن حَوْل شَعْبِهِ الفِلسطيينّ,
َّ
"و َلمّا كانَ شِعرُ القَيْسيّ مرتبِطاً أشدَّ االرتباط بتطوُّرِ حياتِهِ الشخصيّةِ ,وتطوُّرِ رؤيتِه
ط الضَّوْءَ على سريِتهِ الشّخصيّة واألدبيّة".
ط بارزةٌ يف نسيجِهِ الفينَّ تَنع ِد ُم القدر ُة على رؤيتها بوضوحٍ ما مل نُسَلَّ ِ
فقد نشأَت خيو ٌ
اإلجابة :االتّجاه التارخييّ
صقُ الفنون األدبيّةِ باجملتمع ,بل إنّه الفنُّ الوحيد الذي يَكادُ اجملتمَعُ يرى فيهِ صورةَ ذاتِ ِه
ب  -يقول النّاقد األردنيّ عبداهلل رِضوان" :الرِّواية أَلْ َ
ص الرِّوائيّ".
متمَّثل ٌة ومُن َعكِسَةً داخل الن ّ
اإلجابة :االتّجاه االجتماعيّ

كل مرحلة.
ث مراحلَ خمتلفةٍ ,وازِ ْن بني هذه املراحل من ناحية تطوُّر اآلراء النّقديّة يف ِّ
 -6مرّت احلرك ُة النقديّة يف األرد ّن بثال ِ
اإلجابة :مرحلة النشأة والتأسيس :متثل بداية احلركة النقديّة يف األردن ,فكانت طبيعة النّقد يف األللب عبارة عن ملحوظات
وآراء نقديّة مبعثرة تتضمنها املُطارحات واملُحاورات والتعليقات واآلراء واملُناقشات النَّقديّة حول فنون األدب ,وظهرت يف
هذه املرحلة املقالة النّقديّة يف الصحف واجملالت لكنها مل ترق إىل املقالة النّقديّة العلميّة ذات األسس واملعايري احلديثة.
مرحلة التجديد :تطورَ النّقد األدبيّ يف هذه املرحلة على حنو واضح ,فاصطبغ بالصِّبغة العلميّة املتخصِّصة وَبلْورة مَفاهيمه
وضبْطها بالتأثر بالنّقد العربيّ القديم والنَّظريات النَّقديّة احلديثة ,وتوسَّعت البيئة الثَّقافية اليت اهتمت باألدب ونَقْده ,فظهرت
الكتب والدراسات النّقديّة املتخصّصة واملقاالت النّقديّة العلميّة ,وبرز جمموعة من النقاد ذوي اخلربة والشأن.
مرحلة الكتابة النقدة يف ضوء املنهجيات احلديثة:
تفاعلت احلركة النّقديّة يف هذه املرحلة على حنو فاعل مع املَنهجيّات النّقديّة احلديثة يف العامل وأصبحنا نرى انعكاس النظريات
النّقديّة احلديثة يف النّقد األردنيّ على حنو واسع ,فرتسّخت املنهجيّة العلميّة يف النّقد األدبيّ يف هذه املرحلة ,وتضاعف اإلنتاج
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النقدي ,واتّ سع جماله وتنوّعت القضايا النّقديّة اليت يتناوهلا النَّقد ,وارتفع مستوى الذَّوق النّقدي لدى النُّقاد ,واعتمدت
األدوات النَّقديّة املنهجيّة يف القراءة والتّفسري والتّحليل ,واتّصف النّقد باملوضوعيّة ,مبعنى أنّه صار ينمو بعيدًا عن الذاتيّة
واملِزاجيّة؛ فأسهم النّقّاد األردنيون بذلك يف النّقد العربيّ بشكلٍ واضح ,وتَرَكوا بصماتِهم فيه.
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