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(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

الْحدٗ السّابع٘ :عله البدٓع
عِله البَدٓع :هو العِلم الذي ُت ْع َرؾ به ُو ُجوهُ تحسٌن الكالم وتزٌٌنه  ٍّْ ،قطناٌ:
َ
راجعا إلى المعنى.
واآلخر معيّْٖ ٌَكونُ ال ّتحسٌن فٌه
راجعا إلى اللّفظ ،
لفعّٕ ٌَكونُ التّحسين فٌه
ا
ا
أّلّٗا :املّٕخطّْيات اللّفعّٔ٘
حسنات البدٌع ٌّة اللّفظ ٌّة كثٌرة  ،أشهرها :
ال ُم ِّ
الصدْ ر.
الع ْجز على َّ
الس ْجعَ )ٖ .ر ّد َ
ٔ) ال ِجناسَّ )ٕ .
 -1ادتِياع
َ
اللفظ ٌْ ِن فً ال ُّن ْطق َ ،مع اختالفهما فً المعنى.
أ -ادتِياع  :هو َتوافُق
اعةٍ).
س َ
اع ُة ٌُ ْقسِ ُم ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ َما لَ ِب ُثوا َؼ ٌْ َر َ
الس َ
(و ٌَ ْو َم َتقُو ُم َّ
 قوله تعالى َ :وُ رودَ َ
ٌن فً ال ُّن ْطق " ساعة ،ساعة"  ،ولك َّنهما مختلفان فً المعنى،
ْن متوا ِف َق ِ
لفظٌ ِ
فـ" ساعة" األولى اسم ٌعنً القٌامة ،و"ساعة" الثانٌة اسم بمعنى الجزء من َّ
الز َمن.

جار.
 ْار َعالجار ولَ ْو َ
َ
ُجاور فً ال َّس َكن ّ ،
والثانً فع ٌل بمعنى َظلَ َم.
ور َد
ِقان فً ال ُّن ْطق " جار ،جار"  ،واألوّ ل اسم بمعنى الم ِ
لفظان متواف ِ
ِ

ب َ -ىِْعا ادتِياع
فق فٌه اللّ
 -1ادتِياع التّاوّ :ما ا َّت َ
فظان بؤربعة أمور:
ِ
الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبهاَ ،و َح َركاتها ،وٌؤتً بٌن كلمتٌن ،وقد ٌؤتً بٌن أكثر من كلمتٌن عند َتوافُق اللفظ.
 إذا َالح ْر ِ
صدَّعوا
ب َ
الخ ٌْل ُ جا َب ْت َق ْس َطل َ َ

دور ال َكتاب ِ
ب
العوالً فً ُ
دور َ
ص َ
ُ
ص ِ

َ
واآلخر ُنحور األعداء،
ْن ،األوّ ِل أَعالً الرِّ ماح،
ْن مختل َفٌ ِ
ُدور" بمع َنٌٌ ِ
ور َد لفظ " ص ِ
َ
اللفظٌْن توافقا فً  :الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبهاَ ،و َح َركاتها.
ونج ُد أنّ

 كانَ ذا ِه َب ٍة فؤ َ ْموالُ ُه ذا ِه َبة.وح َركاتها ،واختلفت فً المعنى،
ت ِجد األلفاظ " ذا ِه َبة " و"ذا ِه َبة" َتوا َف َقت فً نوع الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبهاَ ،
فـ "ذا ِه َبة" ٌتؤلّؾ من كلمتٌن" :ذا" بمعنى صاحِب ،و " ِه َبة" بمعنى عطاء ،و"ذا ِه َبة" بمعنى زائلة.

اللفظان فً واحد من األمور األربعة السابقة.
اختلؾ فٌه
 -2ادتِياع غري التّاوّ :ما
َ
ِ
ٌِن).
(و ِج ْب ُت َك مِن َ
 قال تعالىَ :س َبإٍ بِ َن َبإٍ ٌَق ٍ

"س َبؤ و َن َبؤ" ،وكان االختالؾ فً نوع الحروؾ " السٌن والنون ".
و َقع ال ِجناس بٌن اللف َظٌْن َ

الو َط ِن.
سور َ
عال َت ْحمٌِه ُن ُ
ُ
سور ِبالدي ٍ

وقع بٌن "سور و ُنسور"  ،وكان االختالؾ فً عدد الحروؾ.
َ

مس َك ما بٌنَ َف َّك ٌْ ِه وأطلَ َق ما بٌنَ َك َّف ٌْ ِه.
امرأا أا َ
َ -ر ِح َم هللا ُ َ

ك و َكؾّ "  ،وجاء االختالؾ فً ترتٌب الحروؾ.
قع بٌن " َف ّ
و َ

 ا ّت َع ْظ ُت بال ِع ْب َر ِة َف َن َزلَ ْت مِنْ َع ٌْنً َع ْب َرة.

الح َركات.
و َق َع بٌن "عِ بْرة و َعبْرة" ،وكان االختالؾ فً َ
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ٕ الجّاىٕ (البالغ٘ العسبّٔ٘)
(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

 ضبب تْظٔف ادتِياع يف اللالو.أكثر قبوًلا
وأكثر استحسانا ا للمعنى الذي أراده المتكلِّم ،ولتؤكٌد ذلك تؤ ّمل قول
َ
ضفً َجماًلا إٌقاع ٌَّا ٌجعل المتل ّقً َ
بؤ ّنه ٌُ ْ
الخلٌل بن أحمد واصفا ا فِراق أح ّبته:
ْإذ َر َحل َ ال ِجٌرانُ عِنــدَ ال ُؽرو ِ
ب
ٌا َو ٌْ َح َق ْلبً من دَواعً ال َهوى
ــض ال ُؽرو ِ
ب
ــرفً وقــَدْ أَ ْز َمعــوا
نً َك َف ٌْ ِ
ـع َع ٌْ َّ
ود َْمـ ُ
أ ْت َب ْع ُت ُه ْم َط ْ
تلحظ أنّ ورود كلمة "ال ُؽروب" مرّتٌن فً الكالم ٌُضْ فً علٌه نوعا ً من اإلٌقاع الموسٌقً الّذي له أ َثر واضح فً َن ْفس المتل ّقً.
َ

فائدٗ:
ٌٔ -كون ال ِجناس بٌن َ
بٌتٌن أو فً جمل ٍة أو جملتٌن ،وكلّما كانا متقار َب ٌْن كان
لفظ ٌْن ُمتجاور ٌْ ِن فً بٌت شِ عر أو
ِ
للس ْمع من َتبا ُعدهما.
ب َّ
إٌقاعهما أَ ْط َر َ
البنٌة األصل ٌّة ،وًل ٌتؤ َ َّثران بما ٌ ّتصل بهما ،مثل :
اللفظان
ّٕ ٌ -تفق
المتجانسان فً ِ
ِ
ِ
"أل" ال ّتعرٌؾ ،والضمابر ،ولكنْ ٌ َ
لفظٌن كقولهم:
ُإخذ الضمٌر بالحُسبان إذا وردَ ال ِجناس بٌن أكثر من
ِ
ُ
ك.
الجه ِْل َتجْ ري ِب َ
ك و َمطاٌا َ
كنت أَ ْط َم ُع فً َتجْ رٌب َ
ًٖ -ل ٌتؤ َ َّثر نوع ال ِجناس بالحركات اإلعراب ٌّة ،و ٌُ َ
نظر إلى الحركات الداخلة فً بِنٌة الكلمة فقط ،فال ِجناس فً قول
صدٌ َقتً َوعْ ُد َتفً بك ّل َوعْ ٍد َق َط َع ْت ُه.
ؾ صدٌ َقتهاَ :
إحداهنَّ َتصِ ُ
ِجناسٌ تا ّم؛ ألنّ االختالؾ جاء فً الحركات اإلعراب ٌّة ممّا ال َعالقة له ِببنٌة الكلمة.
األضئل٘
 -1حدّْد لفعّٕٔ ادتِياع التّاوّ يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
ب َّ
ار(ٗٗ)).
ار إِنَّ فًِ َذلِ َك لَ ِع ْب َر اة ِألُولًِ ْاألَ ْب َ
هللا ُ اللَّ ٌْل َ َوال َّن َه َ
ار(ٖٗ) ٌ َقلِّ ُ
َب ِب ْاألَ ْب َ
س َنا َب ْرقِ ِه ٌَ ْذه ُ
أ -قال تعالىَ ٌَ ( :كا ُد َ
ص ِ
ص ِ
اإلجاب٘ :األبصار  /األبصار.
ب -قال أَ َحد الحكماء فً ذ ّم التك ُّبرَ " :منْ زادَ فً ال ّتٌ ِه ًل ٌُ ْع َذ ُر فً ال ّتٌ ِه ".
اإلجاب٘ :ال ّتٌه  /ال ّتٌه.
ؾ حالَهٌ :ا ْ
جـ  -قال ال ّ
إخ َوتً قدْ با َن ِ
ب
ب
ب الفُإا ُد وكانَ ًل ٌَ ِج ُ
َو َج َ
ت ال ُّن ُج ُ
شاعر ٌَصِ ُ
ب
فار ْق ُت ُك ْم و َبقٌـــت َب ْعدَ ُكـ ُم
ما ه َكــذا كـانَ الَّذي ٌَـ ِج ُ
اإلجابِ٘ ٌَ :جب ِ ٌَ /جب.
 -2حدّْ ِد لفعّٕٔ ادتِياع غري التّاوّ يف ما ٓأتٕ  ،مبّْٔياّٗ ضبب عدو تَنامُ:
أ -قال تعالى ح ا
ِكاٌة عن هارون ٌُخاطب موسى ،علٌهما السالم:
ٌت أَن َتقُول َ َف َّر ْق َ
(إِ ِّنً َخشِ ُ
ت َب ٌْنَ بنً إسرابٌل َولَ ْم َت ْرقُ ْب َق ْولًِ)
اإلجاب٘ :بٌن/بنً (االختالؾ فً ترتٌب الحروؾ).
س ْن َ
سنْ ُخلُقً".
فح ِّ
ت َخ ْلقً َ
ب -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :اللّه َّم َح َّ
اإلجابَ٘ :خ ْل ُ
ق/خلُق (االختالؾ فً الحركات).
جـ  -قال ال َبهاء ُزه ٌْر :أَشــكو وأ ْ
ــب لِشـاكٍ ِم ْن ُه شاكــِ ْر
شـ ُكـــ ُر ف ِْعلَـــ ُه
ـج ْ
فاع َ
ْ
شاك/شاكِر (االختالؾ فً عدد الحروؾ).
اإلجاب٘ :أَ ْشكو/أَ ْش ُكر (االختالؾ فً نوع الحروؾ)
د  -جاء فً َ
الخ َبر :ال ُم ْإمِنونَ َه ٌِّنونَ لَ ٌِّنونَ .
اإلجابَ٘ :هٌّن/لٌَّن (االختالؾ فً نوع الحروؾ).
الح ْمدانً مادحا ا :
هـ  -قال أبو
فراس َ
ٍ
ؾ
ؾ
ض ِل عِ ْل ِم َك أَ ْع َت ِر ْ
و َب َف ْ
مِنْ َبحـْ ِر ُجو ِد َك أَ ْؼ َت ِر ْ
اإلجاب٘ :أَ ْؼ َت ِرؾْ  /أَعْ َت ِرؾْ (االختالؾ فً نوع الحروؾ).
(
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ٕ الجّاىٕ (البالغ٘ العسبّٔ٘)
(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

 -3مّْٔص ادتِياع التّاوّ مً ادتِياع غري التّاوّ يف كلّ ممّا ٓأتٕ ،مْضّْخاّٗ إجابتمّٔ:
ب ا ْل َخ ٌْ ِر لَ َ
أ  -قال تعالىَ ( :وإِ َّن ُه َعلَى َذلِ َك لَ َ
شدٌِد(.))8
ش ِهٌد(َ )7وإِ َّن ُه ل ُِح ِّ
اإلجاب٘ :شهٌد/شدٌد (ؼٌر تام بسبب اختالؾ نوع الحروؾ).
اس ُت ْر َع ْوراتِنا وآمِنْ َر ْوعاتِنا".
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلَّم " :اللَّه َّمْ ،
رات/ر ْوعات (ؼٌر تام بسبب اختالؾ ترتٌب الحروؾ).
اإلجابَ٘ :ع ْو
َ
ص َ
واإلٌثار.
ب
الح ِّ
ض ُه ْم بدماء ُ
ور َو ْوا أَ ْر َ
ٌالَ ،
ص َ
جـ  -األ ُ ْر ُدنِ ٌُّونَ َر َو ْوا قِ َ
شها َمتِ ِه ْم َع ْب َر األَ ْج ِ
ِ
ى/ر َوى (تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً :نوع الحروؾ ،عددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
اإلجابَ٘ :ر َو َ
بموجو ِد ِه َو ٌَ ْسمو عن َد جو ِدهِ.
د ٌُ -قال ُ فً ال َمدْ ح ْ ٌَ :سخو ْ
اإلجابٌَ٘ :سْ خوٌَ /سْ مو (ؼٌر تام بسبب اختالؾ نوع الحروؾ)َ .م ْوجود/جود (ؼٌر تام بسبب اختالؾ عدد الحروؾ).
ت مِنَ ال َّ
ت مِنَ ال ِّ
فالح ْسنُ ٌَ ْظ َه ُر فً َ
ش َع ِر
ش ْع ِر أو َب ٌْ ٍ
َب ٌْ ٍ
ٌن َرو َنقُــه
يُ :
هـ  -قال ال َم َع ّر ّ
ش ٌْ َب ِ
َّ
اإلجاب٘ :ال ِّشعْ ِر/الش َع ِر (ؼٌر تام بسبب اختالؾ الحركات).
و  -قال ال ّ
ما لَ ْم َت ُكنْ بالَــ ْؽ َ
ت فً َت ْهذٌبِها
الروا ِة َقصـٌد اة
ضنَّ على ُّ
شاعر ً :ل َت ْع ِر َ
ت ال ِّ
ض َ
سا َت ْهذي بها
ب
ٌر ُم َه َّذ ٍ
ساو ا
ـر َؼ َ
ش ْع َ
َفإِذا َع َر ْ
َعدّ و ُه ِم ْن َك ُو ِ
اإلجابَ٘ :تهْذٌبِهاَ /تهْذي بها (تام بسبب االتفاق فً :نوع الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
 -2الطَّجِع
الطَّجِع  :انتهاء العبارتٌن بالحرؾ نفسه.
طول األَ َم ِل.
ح َ
 قال أب ٌوصً اب َنهٌُ :نال ُ ال َّنجا ُبالع َم ِلً ،ل ِب ِ

لحظ أَنّ الكلمتٌن األخٌرتٌن "ال َع َمل ،األَ َمل" فً التركٌبٌن ا ّت َفقتا فً الحرؾ األخٌر ،وهو " ّ
الالم ".
َن َ

ّ
ب وال ُب ْؽض:
الخطاب –
قال َ عمر بن
الح ّ
سط فً ُ
رضً هللا عنه – ناصِ حا ا بالتو ُّ
َ
ض َك َتلَفا ا"
"ًل ٌَ ُكنْ ُح ُّب َك َكلَ َفا ا ،وًل ُب ْؽ ُ
فقد ا ّتف َقت أٌضا ً الكلمتان األخٌرتان " َكلَفا ً َ ،تلَفاً" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الفاء".

ُّٓػتَسَط ذتّٕطًِ الطَّجِع أن ٌكون َع ْفو ٌّا ً ال ٌإ ّدي إلى ال ّتضحٌة بالمعنى.
الس ْجع:
سب ما ٌؤتً من باب َّ
فائدًٗ :ل ٌُح َت َ
ؾ شجر اة:
ٔ -حروؾ الم ّد "األلؾ ،والواو ،والٌاء" فً آخر الكلمة ،كما فً قول أدٌ ٍ
ب ٌَصِ ُ
بؤؼصانها ِق َم َم ُّ
َتضْ ربُ بجُذورها فً َّ
الثرى ،و ُتس ِاب ُق ْ
الراء ".
الذرا.
وقع بحرؾ " ّ
فالس ْجع َ
َّ
ِ
ِ
متحرك ،كما فً قول معلِّم ٍة ُتثنً على إحدى طالباتها:
ٕ -الهاء فً آخر الكلمة إذا سب َق ُه
ِّ
إ ْن ٌ
وقع بحرؾ "الباء".
سانة ِبؤَدَ ِبها ،ال ِب ِزٌِّها َو َث ْو ِبها.
فالس ْجـع َ
َّ

(
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األضئل٘:
ّ -1ضّْح مَْاطً الطَّجِع يف ما ٓأتٕ:
ؾ".
ؾ  ،وما َتنا َك َر منها اخ َتلَ َ
ؾ منها اب َتلَ َ
عار َ
ح جنود ُمج َّندة  ،فما َت َ
أ -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :األَ ْروا ُ
ؾ" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الفاء".
ؾ ،اخ َتلَ َ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "ائ َتلَ َ
واًلزدهار.
واًلس
ب -األُردنُّ َب َل ُد األَ ْم ِن
تقرار ،و َمواطِ نُ ال َّنماءِ
ْ
ِ
ِ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "االسْ
االزدهار" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الراء".
تقرار،
ِ
ِ
تً " :لِ ٌَ ُكنْ إِ ْقدا ُم َك َت َو ُّكالا  ،وإٍ ْحجا ُم َك تؤ ُّمالا ".
جـ  -قال أبو ال َف ْتح ال ُب ْس ُّ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " َت َو ُّكالً ،تؤ ُّمالً " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الالم".
ِب ،فال َت ْر َف ْع لِ ُع ْلٌا َمرات ِِبها إًلّ ال َّ
ض ِّر ،األمٌنَ على
شرٌ َك فً ال ُم ِّر ،ال ُمعٌنَ على ال ُ
د  -قال أحمد شوقً" :ال ِّث َق ُة َمرات ُ
الس ِّر".
ِّ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمات األخٌرة " المُرِّ  ،الضُرِّ  ،السِّرِّ " فً التراكٌب فً الحرؾ األخٌر "الراء".
الص ْخ ِر ،و َم ْوسو َمة بال َف ْخ ِر.
زار مدٌنة البتراءَ :مرسومة فً َّ
هـ  -قال أحدُهم حٌن َ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " الص ِّْخ ِر ،ال َف ْخ ِر " فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الراء".
و -قالت أدٌبة بعدَ وفاة أ ُ ِّمها:
َ
ت وأَن ِ
رح ْل ِ
العطاءِ  ،وفً أَ ْوج البَهاءِ ".
ض
"أ ُ ّماهُ  ،لو ُكل ُّ نِساءِ األَ ْر ِ
ت فً قِ َّمة َ
شاخ ْت َت ْب َق ٌْنَ َفتِ ٌَّ اة ،فقد َ
"العطا ِء ،ال َبها ِء" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الهمزة".
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان َ
 -2قال العِناد األّٔصفَّٔاىُّٕ يف ّصِفِ حالِ اللّٕتّاب:
ُ
سنُ ،
" إِ ّنً
سنَ  ،ولو ِزٌ َد كذا لكانَ ٌُ ْس َت ْح َ
ب إنسان كِتابا ا فً ٌَو ِم ِه إًلّ قال َ فً َؼ ِدهِ :لو ُؼ ٌِّ َر هذا َلكانَ أَ ْح َ
رأٌت أَ ّن ُه ًل ٌَك ُت ُ
ص على
أع َظ ِم ال ِع َب ِر ،وهو دَلٌل على استٌالءِ ال َّن ْق ِ
أجملَ .هذا مِنْ ْ
ضلَ ،ولو ُت ِر َك هذا ال َمكانُ كانَ ْ
ولو قُدِّ َم هذا لكانَ أ ْف َ
ُج ْمل ِة ال َبشِ ِر".
تستنتجها من ال ّنص؟
أ  -ما ال ِع ْبرة التً
ُ
ّ
اإلجاب٘ :عمل اإلنسان ٌبقى منقوصا ال ٌصل إلى الكمال ،وكلما نظر فٌه صاحبه وجد فٌه مجاال للتحسٌن.
س ْجعاا ،حدِّ دهما ،مب ٌِّنا ا سبب عدم عدِّهما
ب  -ور َد فً
ِقان فً آخر كل ّ منهما ،وًل ٌُ َع ُّد ذلك َ
ّ
النص تركٌبان م َّتف ِ
مسجوع ٌْ ِن.
َ
اإلجاب٘ :التركٌبان هما "ال ٌَك ُتبُ إنسانٌ كِتابًا فً ٌَو ِم ِه ّإال قا َل فً َؼ ِدهِ :وهما ؼٌر مسجوعٌن؛
ألنّ الهاء فً آخر الكلمة إذا سبقها متحرك ال تحتسب فً باب ال ّسجع.
ّٔلبِّٕ َٓصفُ ضَفٔيّ٘ٗ:
 -3قال ابً حَبٔبٍ اذتّٔ
ب ،و َت ِر ُد وًل َت ْ
ب ،لَها
ناحَ ،ت
ش َر ُ
خوض و َت ْل َع ُ
ُ
ٌاح ،و َت ُ
واحَ ،ت ْجري َم َع ِّ
سفٌ َن اة ،ذات ُد ُ
"ٌا لَها مِنْ َ
طٌر ِب َؽ ِ
الر ِ
ٌر َج ٍ
س ٍر وأ ْل ٍ
ب ال ُّ
عاع".
ش َ
ِالع ،وشِ راع ٌَ ْح ُج ُ
قِالع كالق ِ
أ ّ -ضّْح مَْاطً الطَّجِع يف اليصّ الطابق.
ناح" فً التراكٌب فً الحرؾ األخٌر "الحاء".
واحِّ ،
الر ِ
ٌاحَ ،ج ٍ
اإلجاب٘ :ا ّتفقت الكلمات األخٌرة "أ ْل ٍ
ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " َت ْل َعبَ ،ت ْ
ب" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الباء".
ش َر ُ
ِالع ،ال ّ
عاع" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "العٌن".
ش َ
ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "الق ِ
ب  -اضتدسج مً اليّصّ مجاالّٗ عل ٙادتِياع التّاوّ ،ثه ّضّْخُِ.
اإلجاب٘ :قِالع  /قِالع (جناس تام بسبب ا ّتفاق اللّفظٌن فً :نوع الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
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 - 3زَدّ العَجُصِ عل ٙالصَّدِز ( التَّصدٓس )
زَدّ العَجصُ عل ٙالصّدِز (التصدٓس):
َ
واآلخر فً ّأولها.
آخر العبارة
المتماثلٌن أو
اللفظٌن
ٌؤتً أَ َح ُد
أنْ
المتشابهٌن فً ال َّن ْثر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ع قّٔبِلُّٔ.
ّأمّا يف الػّْعس فَْ أٌِ ٓأتَٕ أّٔحَدُ اللفعنيِ يف آخِس البٔت ّاآلخس يف أّٖ مْض ٍ
ّجيْش يف زَدّ العَجُص عل ٙالصَّدِز أٌ ٓتناثل اللفعاٌِ يف اليُّّّٖٓق أّ ٓتػابَا حَطِبُ.
 قال تعالىَ ( :و َه ْب لَ َنا مِنْ لَ ُد ْن َك َر ْح َم اة إِ َّن َك أَ ْن ََّاب).
ت ا ْل َوه ُ

"الوهَّاب" ،وور َد لفظ " َهبْ " فً بداٌتها ،وهما من معنى واحد هو ال َعطاء.
فقد ور َد فً آخر اآلٌة الكرٌمة لفظ َ

 -الحٌلَ ُة َت ْر ُك الحٌلَ ِة.

فقد ورد لفظ "الحٌلَة" مرّتٌن ك َذلك ،فً نهاٌة الكالم وفً بداٌته ،ل ّكنه جاء بمعنى مختلؾ ،فاألوّ ل بمعنى ال ِح ْذق والقدرة على ال ُّتصرؾ،
ّ
والثانً بمعنى َ
الخدٌعة.

َّٓسِدُ يف الػّْعس كنا َٓسِدُ يف اليَّجِسُّٓ ،ػتَسَط أٌِ ٓأتَٕ أحد اللفعني املتناثلنيِ أّ املتػابَنيِ يف ىَآ٘ البٔت،
ع قّٔبِلُّٔ.
ّٓأتٕ اللفغ الجاىٕ يف أّٖ مَْض ٍ
ضــرٌبا
َفلَ ْسنا َنرى لَ َك فٌها َ

ماح
ضراب ُ
ري مادحا ا َ :
 قال ال ُبح ُت ِّب أ ْبدَ ْع َتهـــا فً السـَّ ِ
بً فً ال ّ
شوق إلى بؽداد :
سن بن مح ّمد المهلَّ ّ
الح َ
 قال ََ
ْ
أَحِنُّ إلى َب ْؽدادَ َ
ؾ بها ل ًَِ شاب ُ
ِــق
أحِنُّ إلى إِل ٍ
شــــــ ْوقا ا َوإِ ّنمــا

ّ
الحر ٌّة ورفض الخضوع :
الحث على
 قال أبو القاسم الشا َّب ًّ فًّ
الحٌا ْة.
الحٌا ِة
َف َمنْ نا َم ل ْم َت ْنتــــــظرْ هُ َ
بٌل َ
أَال ا ْن َهضْ وسِ رْ فً َس ِ
أبناء األردنّ :
ؾ
 قال َحبٌبَ
الزٌودي ٌَصِ ُ
ّ
َ
َ
ً
ض ما َو َجبا
ض فا ْم َت ّدوا ِبها َش َجرا
وأ ْو َجبوا لِنِدا ِء األ ْر ِ
نادَ ْت ُه ُم األَ ْر ُ
األضئل٘:
ّ -1ضّْح زَدّ العَجُص عل ٙالصَّدِز يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
أ  -قال تعالى ح ا
ارا)
اس َت ْؽف ُِروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َؼ َّف ا
السالم – ٌّدعو قو َمهْ ( :
ِكاٌة عن نوح – علٌه ّ
اإلجاب٘ :اللفظان :ؼفارا/استؽفروا ،تشابه اللّفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
ش ْع ُر َمن َب ُعه الف ِْكرةُ وال ُّ
ب  -قٌلَ :ال ِّ
عور.
ش ُ
ّ
اإلجاب٘ :اللفظان :ال ُّشعور/ال ِّشعْ رُ ،تشابه اللفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
آثارهُ و َ
ش ْع ُب ُه َت َركا فً َن ْفسً َجمٌل َ األ َث ِر.
ؾ زٌارته إلى األردنّ ُ :
الس ٌّاح العرب ٌَصِ ُ
جـ  -قال أحد ّ
ّ
اإلجاب٘ :اللفظان :األثر/آثارُ هُ ،تشابه اللفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
الص َّمة القُ َ
الرحٌل :
ؾ لحظة ّ
ري ٌَصِ ُ
ش ٌْ ّ
د  -قال ِّ
َ
مار
بِنا َبٌنَ ال ُمنٌف ِة
أَقول لِصاحِبً والعٌِس َت ْهوي
ِّ
فالض ِ
َت َم َّت ْع مِنْ َ
رار
ــرار َن ْجـــ ٍد
فما َبع َد َ
شمٌم َع ِ
العشِ ٌَّ ِة مِنْ َع ٍ
ّ
رار ،تماثل اللفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
رار َ
/ع ِ
اإلجاب٘ :اللفظانَ :ع ِ
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دانً مفتخِراا :
الح ْم ّ
هـ  -قال أبو فراس َ
َ
َ
ولكِن ّنً فً ذا َّ
ِـب
مان وأهْ لِ ِه
َؼرٌــب وأ ْفعالً لَدَ ٌْه َؼراب ُ
الز ِ
اإلجاب٘ :اللفظانَ :ؼرائِبُ /ؼَرٌبٌ  ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
مً :
و -قال عبد الكرٌم ال َك ْر ّ
َ
َ
َ
ناح ِ
أٌنَ َمنْ ٌَ ْس َم ُع مِنْ أرضً ال ُّنواحا؟
ربابها
ت األَ ْر ُ
َ
ض َعلى أ ِ
واحا/ناحت ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
اإلجاب٘ :اللفظان :ال ُّن
َ
زاثٔا قْمَُ بعد الصّلصال الّرٖ أصابَ بالد الػّاو :
ّٗ
 -2قال إّٔضام٘ بً مُيقِر
صدَ قُنا َب ّثا وأَ ْ
شجانــا
َحــمابِم األَ ٌْــكِ َ ،ه ٌَّ ْج ُتنَّ أَشجانـــــا
َف ْل ٌَ ْبكِ أَ ْ
الع ْه ِد ن ِْسٌانـا؟
السنٌ ِن أَ َمــا
أَفادَ ُكنَّ َقدٌــ ُم َ
مر ّ
الحنٌنُ على ِّ
ك ْم ذا َ
َ
َفقٌ ُد ُكنَّ أ َع ُّز َ
الخ ْل ِق فقــدانا؟
هلْ ذا َ
ٌر ال َهد ِ
ٌل َو َهلْ
العوٌل ُ على َؼ ِ
أثار حزنَ الشاعر و َّه ٌَّج مشاعره ،كما ورد فً األبٌات؟
أ  -ما الذي َ
اإلجاب٘ :صوت الحمائم (هدٌلها).
الصدر فً األبٌات.
الع ُجز على َّ
ب  -ب ٌِّن موضع َر ّد َ
َ
ّ
ْ
اإلجاب٘ :اللّفظان :أَ ْ
شجانا/أشجانا ،تماثل اللفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
اللّفظان :فِ ْقداناَ /فقٌ ُد ُكنَّ  ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
 -3اقسأ اليّصّ اآلتَٕ  ،ثه أجب عنّا ٓلُٔ مً أضئل٘:
الح ّقَ ،بخٌالا
جمٌع َ
الخ ْل ِق،
باألسرار عن
ال فً َم ْوضِ ِع َ
قال عب ُد هللا بن شدّاد موصِ ٌّا ا ولدَ ه" :أي ُب َن ًُّ ،كنْ َجواداا بالم ِ
ِ
ِ
ُ
الس ِّر".
فإنّ أَ ْح َمدَ ُجو ِد المَرءِ
كتوم ِّ
الب ِّر ،وإنَّ أَ ْح َمدَ ال ُب ْخ ِل ِّ
اإلنفاق فً َو ْجه ِ
الضنُّ ب َم ِ
الس ْجع فً ال اّنص.
وضح َمواطن َّ
أِّ -
ّ
"الحق ،الخلق" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "القاؾ".
اإلجاب٘ :اتفقت الكلمتان األخٌرتان
الس ّر" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "الراء".
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "البِ ّرِّ ،
جع  ،ب ٌِّنه.
لفظً
حسن
الس ْ
بدٌعً ؼٌر َّ
ّ
ّ
ب -وردَ ُم ِّ
(البرّ /الس ِِّر) جناس ؼٌر تام (االختالؾ فً نوع الحروؾ).
اإلجابِ٘ :
 -4حدّد املّٕخطّْيات اللَّفعٔ٘ يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
"الخ ٌْ ُر َم ْعقود ِبنواصِ ً َ
َ
الخ ٌْ ِل إلى ٌَوم القٌِامةِ".
والسالم :
الصالة
ّ
أ -قال علٌه ّ
َ
اإلجاب٘ :الجناس ؼٌر التام َ
ْر/الخٌْل).
(الخٌ
س ِ
ب
ب -قال مح ّمد رضا
ٌر ُم ْح َت َ
ض هللاُ ِر ْزقا ا َؼ َ
الشبٌبًَ ٌُ :ق ٌِّ ُ
ّ
اإلجاب٘ :الجناس التام (مُحْ َت َسب/مُحْ َت َسب).
ر ّد العجز على الصدر (مُحْ َت َسب/مُحْ َت َسب).

ب
س ُ
ضى َع َمل فً هللاِ ُم ْح َت َ
إذا َم َ

طاع ْ ،
جـٌُ -قال" :إذا أَ َردْ َ
فاطلُ ِ
طاع".
ب ال ُم ْس َت َ
ت أَنْ ُت َ
اإلجاب٘ :الجناس ؼٌر التام ( ُتطاع/المُسْ تطاع).
ال ّسجع ( ُتطاع/المُسْ تطاع).

(
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ثاىّٔا  :املّٕخطّْيات املعيّْٓ٘
حسنات المعنو ٌّة من فنون البدٌع ،وٌكون التحسٌن فٌها راجعا ا إلى المعنى.
ال ُم ِّ
حسنات المعنو ٌّة متعدِّدة ،منهاِّ )ٔ :
الطباق)ٕ.ال ُمقا َبلَة)ٖ .ال َّت ْورٌة.
وال ُم ِّ
 -1الّّٓباق
ا
البدٌعً فً الكالم فابد اة َت ْك ُمن فً
كلمتٌ ِن
الج ْمع بٌن
تٌن فً المعنى .وتوظٌؾ هذا الفنّ
ّ
أ -الّّٓباق  :هو َ
متضادّ ِ
ِ
إٌضاح المعنى وتمكٌنِه فً َن ْفس السامع بتوظٌؾ الكلمات المُتضا َّدة.
س ُب ُه ْم أَ ٌْ َق ا
اظا َو ُه ْم ُرقُود).
 -قال تعالىَ ( :و َت ْح َ

متضادَّتٌن فً المعنى ،هما" :أٌَقاظاا" ،و" ُرقود".
لحظ أنّ اآلٌة الكرٌمة قد ج َمعت فً سٌاق واحد بٌن كلمتٌن
َن َ
ِ

وح ْس َن ُه
اس ال َّتالقً ُ
ري :فلَ ْو َف ِه َم ال ّن ُ
 -قول ال ُبح ُت ّ

فر ُق.
ب مِنْ أَ ْج ِل ال َّتالقً ال َّت ُّ
لَ ُح ِّب َ

ِّ
ْ
"الطباق".
فرق" ،وهو ما ٌُس ّمى بـ
كلمتٌن
سٌاق واحد بٌن
جمع كذلك فً
تجده
متضادَّتٌن فً المعنى ،هما" :ال َّتالقً" ،و"ال َّت ُّ
َ
ِ
ِ
ٍ

تدزٓب :بًّْٔ الِّّٓباق يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
ٌث َو َّ
ٔ -قال تعالى( :قلْ ًَل ٌَ ْس َت ِوي ا ْل َخ ِب ُ
ب َولَ ْو أَ ْع َج َب َك َك ْث َرةُ ا ْل َخ ِبٌث).
الط ٌِّ ُ
اإلجاب٘ :الخبٌث/الطٌب ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
فاجة مادحاا:
ابن َخ َ
ٕ -قال ِ
َ
ا
ْ
ْ
سار
تار الدُّجى ُم َت َملمِل
ٌَلقى ِب ٌُ ْمنى َ
َ
تارة و ٌَ ِ
وورا َء أ ْس ِ
اإلجابٌُ٘ :مْنىٌ/سار ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
ٖ -قال المتن ّبً فً مدح سٌؾ الدّ ولة:
ول ِك َّن َك ال َّتوحٌ ُد لِل ِّ
ولَ ْس َ
ش ْركِ ها ِز ُم
ظٌر ِه
هازما ا لِ َن ِ
ت َملٌكا ا ِ
اإلجاب٘ :ال َّتوحٌد/ال ِّشرْ ك ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
موت ِم ّنا ِّ
الطفل ُ وال َّ
ٗ -قال سمٌح القاسم ُمخاطبا ا
هٌونًُ ٌَ :
ش ٌْ ُخ وًل ٌَس َتسلِ ُم
الص
ّ
العدو ّ
َ
اإلجابِّ٘ :
الطفل/ال َّشٌْخ ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
ص على أَنْ ُت َ
شج ُع ُه وهو فابز.
ش َّج َع فرٌ َق َك وهو خاسر كما ُت ِّ
اح ِر ْ
ْ٘ -
اإلجاب٘ :خاسر/فاز ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
الطلّٖب
ب  -طباق اإلجياب ّطباق َّ
تٌن فً المعنى.
ٌقع بٌن
 )1طباق اإلجياب :وهو ما ُ
كلمتٌن متضادَّ ِ
ِ
وأًُل ُم فً َك َم ٍد َعلَ ٌْكِ وأ ُ ْع َذ ُر
لوع وأ ُ ْظ ِه ُر
َوى لَكِ فً ال ُّ
ري :أ ُ ْخفً ه ا
 قال ال ُبح ُت ّض ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ

ك فً كلم َتً" :أًل ُم" ،و "أ ْع َذ ُر" ،وقد و َق َع هنا بصور ٍة مبا َشرة فً ك ّل مّرة باستخدام
الطباق فً
كلمتً" :أ ْخفً" ،و "أ ْظ ِهر" ،وكذل َ
َ
ِّ
طباقَ
اإلٌجاب".
َّتٌن فً المعنى ،وٌُسمّى هذا النوع من الطباق "
كلمتٌن متضاد ِ
ِ

َ
أصل واحد،
ِعلٌن من
أصل واحد ،أحدُهما ُم ْث َبت،
علٌن من
 )2طباق ِّ
الطلّٖب :وهو ما ُ
ٍ
ٍ
واآلخر َمنف ًِّ ،أو فً ف ِ
ٌقع فً َف ِ
َ
األمر.
أحدهُما فً صٌؽة ال َّن ْهً،
واآلخر فً صٌؽة ْ
متؽزًلا  :بانَ َ
ِّ
الخلٌ ُط ولَ ْو ُط ِّو ْع ُ
ص ِل أَ ْقرانا
ت ما بانــا
 قال َجرٌرالو ْ
ِبال َ
و َق َّطعوا مِنْ ح ِ

ِّ
ذلك أنّ
لٌن من
أصل واحد ،أَح ُدهما م ُْث َبت وهو "بانَ " ،واآلخر منفًّ وهو "ما بانا " ،وكان ال َّتضا ُّد فٌهما فً المعنىَ ،
الطباق َ
ٍ
وقع فً ِفعْ ِ
ِّ
ْ
ْ
َ
سلب".
ب ،وهذا النوع من الطباق ٌُسمّى "طباق ال ِّ
بان" اقت َر َ
معنى "ما َ
(
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اخ َ
اس َو ْ
 قال تعالىَ ( :ف َال َت ْخ َش ْو ِن).
ش ُوا ال َّن َ

و َقع ِّ
ْ
َ
"واخ َش ْو ِن" ،وكان ال ّتضاد فٌهما
واآلخر فً صٌؽة األمر
أصل واحد ،جاء األوّ ل فً صٌؽة ال َّنهًْ "فال َت ْخ َشوا"،
ِعلٌن من
ٍ
الطباق بٌن ف ِ
ِّ
فً معنى طلب القٌام بالفعل وال ّنهًِْ عن القٌام به ،وهذا النوع من الطباق ٌُسمّى "طباق الس ِّْلب".

فائدًٗ :ل ٌؤتً ِّ
أٌضاا:
الطباق فقط بٌن اسمٌِ ِن أو بٌن
فعلٌن  ،فقد ٌؤتً ّ
ِ
ي:
فعل
واسم ،كما فً قول ال َم َع ّر ّ
ٔ -بٌن ٍ
ٍ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الحٌاة ذمٌ َمة
وٌا نف ُ
َفٌا َم ْوت ز ْر إِنَّ َ
هازل ُ
س ِجدّي إنَّ دَ هْ َركِ ِ
فقد و َق َع ِّ
"هازل".
الطباق بٌن فعل األمر " ِج ّدي" واالسم
ِ
حرفٌن ،كما فً قوله تعالى:
ٕ -بٌن
ِ
َّ
ْ
س َب ْت)
س َب ْت َو َعلَ ٌْ َها َما ْاك َت َ
سا إِ ًَّل ُو ْس َع َها ۚ لَ َها َما َك َ
ؾ هللاُ َنف ا
( ًَل ٌُ َكلِّ ُ
ِّ
ّ
وقع الطباق بٌن حرؾ الجر "الالم" فً لفظ "لَها" وحرؾ الجرّ "على" فً لفظ "علٌها".
إذ َ
األضئل٘:
 -1بًَّٔ الِّّٓباق ّىَْعُ يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
ون إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ )
أ  -قال تعالىَ ( :ف َال َت َخافُو ُه ْم َو َخافُ ِ
اإلجاب٘ :ال تخافوهم/خافونً ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل فً صٌؽة النهً ّ
والثانً فً صٌؽة
األمر .طباق ال ّسلب.
ض اّاًل َف َهدَى َو َو َجدَ َك َعاب اِال َفؤ َ ْؼ َنى).
ب  -قال تعالى( :أَ َل ْم ٌَ ِجدْ َك ٌَتٌِ اما َف َآوى َو َو َجدَ َك َ
اإلجاب٘ :ضال/هدى ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
عائل/أؼنى ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
سعٌد َع ْقل :
جـ  -قال َ
ُ
َ
َ
ُّ
َن َب َ
سٌفِ َك ما َنبا
الع ْز ِم أ ْؼنٌِة الظبا
ٌوؾ َو َح ُّد َ
س ُ
ت ال ُّ
رض َ
أ ُ ْردُنُّ أ َ
اإلجابَ٘ :ن َبت/ما َنبا ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
تحٌة ال ّ
شام :
د -قال حافظ إبراهٌم فً ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َمتى أَرى ال َّ
َعن َمط َم ِع الؽ ْر ِ
نان
ب فٌه ؼ َ
ش ْر َق أدْ ناهُ وأ ْب َعدَ هُ
ٌر َو ْس ِ
ٌُ ْهدي إلـــى َب َردى أَ ْ
ال َّنٌل ُ وهْ ِو إلى األ ُ ْردُنِّ فً َ
ش َ
هــان
واق َو ْل
ش َؽؾٍ
ِ
اإلجاب٘ :أَ ْدنى/أَب َْعد ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
:

هـ  -قال طاهر َز َم ْخ َ
ري
ش ّ
َ
ُ
ْ
ش َّف ُة األَل ُمَ
َ
أطوي َعل ٌْها فإاداا َ
ُ
والحاًلت واحِدَ ة
ض َح ُك
أَ ْبكً وأَ ْ
فإِنْ ِرأَ َ
اآلآلم ٌَ ْب َتسِ ُم
فالدَّ ْم ُع مِنْ َز ْح َم ِة
ٌت دُموعً وهْ ًَ ضاحِكة
ِ
اإلجاب٘ :أَبْكً/أَضْ َحك ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
ري :
و -قال ال ُبح ُت ّ
َع ْهدَ ال َهوىَ ،وه ََج ْر ِ
وأَراكِ ُخ ْن ِ
ت َمنْ ًل ٌَ ْه ُج ُر
ت َعلى ال َّنوى َمنْ لَ ْم ٌَ ُخنْ
اإلجابُ٘ :خ ْنتِ/لَ ْم ٌَ ُخنْ  ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
َه َجرْ تِ/ال ٌَهْجُ رُ ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
ؾ أُسطوًلا :
محمد
ز  -قال
اإلٌادي ٌَصِ ُ
ّ
علً بن ّ
ّ
ب َت َر ُّه ِ
ُت ْسبً ال ُعقول َ َعلى ثٌِا ِ
ب
ص ُّن ٍع
ٌاب َت َ
س ْت ثِ َ
دَ هْ ما ُء َقدْ لَ ِب َ
ص ُّنعَ /ت َر ُّهبِ ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
اإلجابَ٘ :ت َ

(
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ح:
ح  -قال َق ٌْس بن ال ُملَ َّو ِ
ص ِم ْنه ًل َعلَ ًَّ وًل لٌِا
راض بِؤَنْ أَ ْح ِمل َ ال َهوى
َعلى أَن ّنً ٍ
وأَ ْخلُ َ
ص ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
اإلجاب٘ :أَحْ مِل/أَ ْخلُ َ
َعلًََّ /لٌِا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
 -2ضَعِ كلّ شّجٍ مً الللنات اآلتٔ٘ يف مجل٘ لتُلٌَّْْ طِباقاّٗ:
َ
ضاق
س َع –
أ  -ا ّت َ
ّ
اإلجاب٘ :كلما اتسعت خٌارات اإلنسان ضاقت فرص إخفاقه.
ب ُ -م ْإنس – ُموحِش
اإلجاب٘ :قد ٌكون صدٌق السوء مإنسا لوحدتك ،لكن مستقبلك سٌكون موحشا.
ٌترك المجال للطالب لكتابة جملتٌن ؼٌرهما صحٌحتٌن.

 -2املّٕقابَلّٔ٘
قابلُها على ال ّترتٌب.
املّٕقابَلّٔ٘ :أنْ ٌُإتً
بكلمتٌن أو أك َثر ،ثم ٌُإتً بما ٌُ ِ
ِ
ص ْفو الفُ ْر َق ِة.
ماع ِة َخٌر مِن َ
الج َ
 -قال أَ َحد ال ُبلَؽاءَ :كدَ ُر َ

قابالنِهما فً المعنى على ال ّترتٌب،
ماعة" ،ثم أتى
بالكلمتٌنَ " :كدَ ر" ،و
لقد أتى المتحدَّث
"الج َ
َ
بكلمتٌن ُت ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ص ْفو" وهما مُتضادَّتان ،وكلمة "الجماعة" ُتقابلها كلمة "الفُرقة" وهما متضادَّتان
ت
ر"
د
ك
"
فكلمة
قة"،
ر
ف
"ال
و
"ص ْفو"،
َ
قابلها كلمة " َ
ْ
هماَ :
ِ
أٌضاً.

والخرٌجات:
 قال مدٌر إحدى المدارس ٌه ّناالخرٌجٌنَ
ّ
ّ
وودَّ ْعنا ُك ُم ال ٌَو َم كِباراا.
س صِ ؽارااَ ،
است ْق َب ْلنا ُكم أَ ْم ِ

س" و "صِ ؽاراا" ،ثم أتى بكلمات م َتضادَّة معها فً المعنى على الترتٌب ،هً:
ٌَظهر َ
لك أ ّنه أتى بالكلمات" :اس َت ْق َب ْلناكم" ،و "أ ْم ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ا
ُّ
َّعْ
ْس" ضِ ّد كلمة "ال ٌَوم" ،وكلمة "صِ ؽاراً" ضِ ُّد
م
"أ
وكلمة
م"،
ك
نا
د
"و
كلمة
د
ناكم"
ل
ب
ق
ت
اس
فكلمة
،
"
ا
ِبار
ك
"
و
وم"،
ٌ
ال
و"
م"،
دَّعنا ُك
ضِ
َ
َ
ّ
َ
"و ْ
َ
ِ
كلمة "كِباراً".

إنّ الفرق بٌن َّ
تقابلة،
الطباق وال ُمقا َبلة هو فً عدد الكلمات ال ُم ِ
ففً ِّ
كلمتٌن ْ
أكثر.
أكثر و
الطباق ٌكون ال َّتقابُل بٌن كلمة وأخرى ،فً حٌن ٌكون فً ال ُمقا َبلَة بٌن
ٌن أو َ
كلمتٌن أو َ
أخر ٌَ ِ
ِ
ِ
لتحسٌن المعنى وتوضٌحِه وتعمٌقِه وتمكٌنِه فً َن ْفس السّامع أو المتل ّقً.
لجؤ إلى ال ُمقابلة
و ٌُ َ
ِ
فائدٗ:
فعلٌن فقط ،فقد تق ُع أٌضاا:
اسمٌن فقط ،أو بٌن
تقابلَة فً ال ُمقا َبلة بٌن
ًل ُ
ِ
ِ
تقع األلفاظ ال ُم ِ
واسم  ،كما فً المثال ُ :
ؾ َنهاراا.
اش ٌَ ْظه ُر لٌَالا  ،لك َّنه ُم ْخ َت ٍ
فعل
الخ ّف ُ
ٔ -بٌن ٍ
ٍ
إذ وقعت بٌن الفعل " ٌَ َظهر" واالسم " ُم ْختؾٍ" ،واالسمٌن" :لٌال" ،و" نهاراا".

ت.
ٕ -بٌن حرفٌِن ،كما فً المثالَ :كما أنَّ ل َك ُحقوقا ا فإنَّ َعلٌَ َك واجبا ٍ

حٌث وقعت بٌن حرفٌن :حرؾ الج ّر "الالّم" فً لفظ "لكَ" ،وحرؾ الج ّر "على" فً لفظ "علٌكَ" ،واالسمٌن" :حقوق" ،و "واجبات".

(
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ٕ الجّاىٕ (البالغ٘ العسبّٔ٘)
(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

األضئل٘:
 -1بًّْٔ املّٕقابَلّٔ٘ يف ما ٓأتٕ:
أ  -قال تعالىَ ( :و ٌُ ِحل ُّ لَ ُه ُم َّ
الط ٌِّ َبا ِ
ت َو ٌُ َح ِّر ُم َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْل َخ َباب َِث).
اإلجاب٘ :جاء فً اآلٌة ثالث كلمات "ٌحل" "لهم" "الطٌبات" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب
"ٌحرم" "علٌهم" "الخبابث".
ؽالٌق لِل َّ
اس َمفاتٌ َح لَ َ
َ
ش ِّر".
لخ ٌْ ِر َم
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :إنَّ مِنَ ال ّن ِ
اإلجاب٘ :جاء فً الحدٌث كلمتان "مفاتٌح" "الخٌر" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "مؽالٌق"
"الشر".
اس َتزٌ ُد ُم ِ
ح ّبٌ َك َو ُت َقلِّل ُ ُم ْبؽِضٌ َك.
جـ ْ -
بإحسانِ َك إلى ال ّن ِ
ّ
اإلجاب٘ :جاء فً الجملة كلمتان "تزٌد" "محبٌك" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "تقلل"
"مبؽضٌك".
ض َ
ش َّر َع ْن ُك ُم بشِ مالِ ِه
د – قال َجرٌر :وباسِ ُط َخ ٌْ ٍر فٌ ُك ُم ب ٌَمٌنِ ِه
وقابِ ُ
اإلجاب٘ :جاء فً البٌت أربع كلمات "باسط" "خٌر" "فٌكم" "ٌمٌنه" ،ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "قابض" "شر" "عنكم" "شماله".
وسواد اللَّ ٌْ ِل ٌَ ْ
ص ْب ْح ٌُؽري بً
ش َف ُع لً
ض ال ُّ
َوأَ ْن ْثنً َو َبٌا َ ُ
زور ُه ْم َ
هـ  -قال المت ّنبً  :أَ ُ
اإلجاب٘ :جاء فً البٌت ثالث كلمات "أزورهم" "سواد" "اللٌل" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب
"أنثنً" "باض" "الصبح".
ؾ َ
العلَ ِن.
س ِّر  ،وًل َعد ٌُّو فً َ
صدٌق فً ال ِّ
ٌس ل ُه َ
آخر  :لَ َ
و – قال رجل ٌَصِ ُ
"الس ّر" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "عدو"
اإلجاب٘ :جاء فً الجملة كلمتان "صدٌق"
ّ
"العلن".
 -2مّْٔص الِّّٓباق مً املّٕقابَلّٔ٘ يف ما ٓأتٕ  ،مع بٔاٌ الطّبب:
ص َ
ب ِبا ْل ُح ْس َنى
اس َت ْؽ َنى َو َك َّذ َ
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى َوأَ َّما َمنْ َب ِخل َ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
دَّق ِبا ْل ُح ْسنى َف َ
أ  -قال تعالىَ ( :فؤ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقى َو َ
س ُر ُه لِ ْل ُع ْس َرى).
س ُن ٌَ ِّ
َف َ
اإلجاب٘ :جاء فً اآلٌة أربع كلمات "أعطى" "ا ّتقى" "ص ّدق" "الٌسرى" ،ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "بخل" "استؽنى" ّ
"كذب" "العسرى" .مقابلة.
.
ِب رٌ َبة "
ب  -قال ص ّلى هللا علٌه وس ّلم  " :دَ ْع ما ٌَر ُبٌ َك إلى ما ًل ٌَرٌ ُب َك  ،فإنَّ
الصدْ َق ُط َمؤنٌ َنة ،وإنَّ ال َكذ َ
ِّ
اإلجابٌَ٘ :رٌبُك  /ال ٌَرٌبُك ،فعالن من أصل متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق.
جاء فً الحدٌث كلمتان "الصدق" "طمؤنٌنة" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "الكذب" "رٌبة".
مقابلة.
الخوري:
جـ  -قال بشارة
ّ
َ
سبا ا َجدٌداا
دٌم
س ٍ
أقا َم ل َن ْفسِ ِه َح َ
اس ذو َح َ
َو َخ ٌْ ُر ال ّن ِ
ب َق ٍ
اإلجاب٘ :قدٌم/جدٌد ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
د  -قال ابن المع ّتز:
َ
َج َّر أ ْمراا َت ْر َتجٌ ِه
ب أَمــْ ٍر َت َّتقٌـــــ ِه
ُر َّ
و َبدا ال َم ْكروهُ فٌ ِه
بوب ِم ْن ُه
َخف ًَِ ال َم ْح ُ
اإلجابَ٘ :ت َّتقٌه َ /ترْ َتجٌه ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
"خفً" "المحبوب" "منه" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب "بدا"
جاء فً البٌت ثالث كلمات
َ
"المكروه" "فٌه" .مقابلة.

(
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ٕ الجّاىٕ (البالغ٘ العسبّٔ٘)
(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

فاعً:
الر
ّ
هــ  -قال عبد ال ُمنعم ّ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ا
َعفوا إذا َم َح ِ
ت األ ٌّا ُم ما كتِبا
واحت َج َبا
َع ّمانُ ٌا ُحل َم ف ْج ٍر ًل َح ْ
اإلجاب٘ :ال َح/احتجبا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
محتُ /كتبا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
و  -قال صالح بن عبد القُدّوس:
صدُقوا
قً الَّذٌنَ إذا ٌَقولوا ٌَ ْكذبوا
و َمضى الَّذٌنَ إذا ٌَقولوا ٌَ ْ
َب َ
"بقً" "ٌكذبوا" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنً على الترتٌب "مضى" "ٌصدقوا".
اإلجاب٘ :جاء فً البٌت كلمتان
َ
مقابلة.
 -3اغسح قْل حمنّد بً عُنِساٌ الَّّٓلخّٕ اآلتٕ حني اتَّنَُ أحدٍُه بالبُدِل،
ثه بًّٔ ما ّقع فُٔ مً مُخطًّْ معيّْٖ:
ذوب فً باطِ ٍل".
"ما أَ ْج ُم ُد فً َح ِّق ،وًل أَ ُ
ّ
والحق ،أما فً وجوه الباطل فٌمتنع.
اإلجاب٘ :المقصود أنه ٌُقبل على اإلنفاق فً وجوه الخٌر
ّ
"حق" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "أذوب" "باطل" .مقابلة.
جاء فً القول كلمتان "أجمد"
 -4بًِِّٔ ملاذا ُٓعدُّ كلّّ ممّٔا ٓأتٕ مجاالّٗ عل ٙالَّّٓباق ال املّٕقابَلّٔ٘:
أ  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :اللّ ُه َّم ْ
ت ،وما أَ َ
ت وما أَ ْعلَ َن ُ
ت ،وما أَ ْس َر ْر ُ
ت وما أَ َّخ ْر ُ
اؼف ِْر لً ما َقد َّْم ُ
نت أَ ْعلَ ُم ِب ِه ِم ّنً،
نت ال ُم َّ
إخ ُر ،وأَ َ
نـت ال ُم َّقدِّ ُم وأَ َ
أَ َ
نت َعلى ُكل ِّ شًء َقدٌر".
اإلجابٌ٘ :عد الحدٌث الشرٌؾ مثاال على الطباق ال المقابلة؛
ت/أَعْ لَ ْن ُ
ت) (أَسْ َررْ ُ
مْت/أَ َّخرْ ُ
أل ّنه ٌجمع فً ك ّل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى فً سٌاق واحد ( َق َّد ُ
ت)
(ال ُم َق ِّدم/الم ِّ
ت بكلمتٌن أو أكثر ثم بما ٌقابلها على الترتٌب ،فمثال كلمة ( َق َّد ُ
مْت) ال تقابلها فً المعنى كلمة
ُإخر) ،ولم ٌإ ِ
(أَسْ َررْ ُ
ت) وهكذا.
ب  -قال ال ّ
شاعر :
َ
َولَ ٌْ َت َك َت ْرضى َواألنا ُم ؼِ
ضاب
رٌرة
َفلَ ٌْ َت َك َت ْحلو
ُ
والحٌاةُ َم َ
َ
اإلجابٌ٘ :عد البٌت مثاال على الطباق ال المقابلة؛
أل ّنه ٌجمع فً كل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى فً سٌاق واحد (تحلو/مرٌرة) (ترضى/ؼِ ضاب) ،ولم ٌإت
بكلمتٌن أو أكثر ثم ٌقابلها على الترتٌب ،فمثال كلمة (تحلو) ال تقابلها فً المعنى كلمة (ترضى) وهكذا.

(
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 -3التَّْزِٓ٘
بمعنٌٌن:
 التَّْزٓ٘ استعمال كلم ٍةِ
سرع إلى ِّ
الذهْ ن  ،وًل ٌكون مقصوداا.
 معيّ ٙقسٓبٍ ٌُ ِالسٌاق.
 معيّ ٙبعٔدٍ  ،وهو المقصود بدًللة ّ قال َبدْ ر الدّ ٌن ََّبً:
الذه ّ
ُ
والخزامى
ضاع فٌها
بوع َك ْم َو َجدْ نــا طٌ َبــها
حٌنَ
َ
ُ
ور ٍ

"ضاع" معنٌٌن:
احت َملَت كلمة
َ
َّ
ً
ً
"و ْ
ْ
لوُ
جدنا" فً البٌت ،وأمّا
كلمة
رود
؛
ٌاع"
ض
"ال
من
فهو
القرٌب
المعنى
ّا
م
أ
المقصود،
هو
ا
بعٌد
ى
ن
ومع
ن،
ه
الذ
إلى
ع
ُسر
َ
َّ
مع ًنى قرٌبًا ٌ ِ
ُ
المعنى البعٌد فهو "فا َح وانت َش َرت رائحته" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌّاق.

ساء ًل فً ُ
شاعرَ :ووا ٍد َحكى َ
 قال ال ّشجونِ ِه
الخ ْن َ

ص ْخ ِر
نان َتبكً َعلى َ
ولكنْ لَ ُه َع ٌْ ِ

"ص ْخر أخو َ
الخنساء" ،ود ّل علٌه وجود كلمة
ُسرع إلى ذهن المتل ّقً هو َ
كلمة َ
"ص ْخر" فً البٌت معنٌٌن :مع ًنى قرٌبا ا ؼٌر مقصود ٌ ِ
َ
ص ْخر" ورثائها إٌّاه ،وقد أخفى به الشاعر مع ًنى َ
َ
"ص ْخر الوادي" ،وهو المعنى
آخر بعٌدا ا هو َ
"الخ ْنساء" التً اش ُت ِهرت ببكائها على أخٌها " َ
المقصود بداللة السٌّاق.

 ثم تؤ َّمل قول الشاعر وقد َودَّ َع أح ّب اة له:هلل إنَّ ال َّ
ش ْهدَ ٌ ْو َم فِرا َق ِه ْم

طٌب؟
ٌؾ ٌَ ُ
ص ْب ُر َك َ
ما لَ اّذ لً ،فالَّ َّ

صبْر" ،ود ّل علٌه وجود كلمة "ال َّشهْد"،
ُسرع إلى ذهن المتلّقً هو "نبات ال َّ
صبْر" بمعنٌٌن :معنىً قرٌ ٍ
لقد جاءت كلمة "ال َّ
ب ؼٌر مقصود ٌ ِ
ً
َّ
وقد أخفى به الشاعر معنى َ
آخر بعٌ ادا هو " َتحمُّل ال َمشقة" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌّاق.

ورٌة َتحْ فِز انتباه المتلقًّ و َت ُ
ش ُّده إلى المعنى الؽامض المقصود بالكالم.
إنّ ال َّت ِ
األضئل٘:
 -1بًّْٔ التَّْزِٓ٘ يف ما حتتُ خطّ يف كلّ مجال مً األمجل٘ اآلتٔ٘:
أ  -قال ابن ُنباتة :وال َّن ْه ُر ٌُ ْ
ش ِب ُه ِم ْبرداا
الصدا
َف ِِلَ ْج ِل ذا ٌَ ْجلو َّ
صدا) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (صدأ الحدٌد) لوجود كلمة (مبرد)،
اإلجاب٘ :تحتمل كلمة (ال ّ
وهو ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (العطش) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
ب  -قال ابن ُمكانِس فً َ
ُ
ــبـــال
بــِ ِه َن
س ْهما
الؽ َزل :ولً مِنَ اللَّ ْحظِ َ
مــوت و َن ْ
اإلجاب٘ :تحتمل كلمة (نبال) فً البٌت معنٌٌن :معنً قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (السهم) لوجود كلمة (سهما) ،وهو
ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (نفنى ونهلك) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
الح ّما ّمً :
جـ  -قال َنصٌ ُر الدِّ ٌن َ
ور وًل قُ
صــور ِبها ٌَ ْ
أَ ْب ُ
عوق
ٌات شِ ْع ِر َك َكالقُصــ
َ
ِ
ْ
العجابِ ِ
قٌــــق
ـــــر و َم ْعنـــاها َر
ب لَ ْف ُظهــا
ُح ٌّ
ومِنَ َ
اإلجاب٘ :تحتمل كلمة (رقٌق) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (العبد) لوجود كلمة (حُ رّ ) ،وهو
ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (العذب والسلس) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
شاعرَّ :
الط ٌْ ُر َت ْق َرأ ُ َو َ
د  -قال ال ّ
حاب ٌُ َن َّق ُط
ب
صحٌ َفة
والس ُ
َّ
والرٌ ُح َت ْك ُت ُ
ّ
الؽدٌ ُر َ
اإلجاب٘ :تحتمل كلمة (ٌن ّقط) فً البٌت معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (نقط الحروؾ) لوجود كلمة (تكتب)،
وهو ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (إنزال نقاط المطر) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
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ّ -2ضَّح املّٕخطّْيات البدٓعّٔ٘ يف كلٍّ ممّا ٓأتٕ:
أ  -قال تعالى فً َ
الذٌنَ كرهوا الجهادَ وتخلَّفوا عن رسول هللا  ،صلّى هللا علٌه وسلّم:
اء ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْكسِ ُبون) اإلجاب٘ :جاء فً اآلٌة كلمتان "ٌضحكوا" "قلٌال" ،ثم جاء
ٌِرا َج َز ا
ض َح ُكوا َقل اٌِال َو ْل ٌَ ْب ُكوا َكث ا
( َف ْل ٌَ ْ
كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "ٌبكوا" "كثٌرا" .مقابلة.
س َك َ
فسلِ َم".
ت َ
"ر ِح َم هللا َع ْبداا قال َ ف َؽنِ َم ،أو َ
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّمَ :
اإلجاب٘ :قال/سكت ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق إٌجاب.
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "ؼنم ،سلم" فً التركٌبٌن فً الحرؾ األخٌر "المٌم" .ال ّسجع.
جـ  -قال ابن ّ
الظاهر:
ُ
َك ْم بــَلَّ َؽ ْ
ــت َع ّنــً َت ِح ٌَّ ْة
ش ْكراا لِ َن ْسم ِة أَ ْرضِ كـــــ ُ ْم
دٌث ال َهوى َف ْه ًَ َّ
َ
الذك ٌَّ ْة
ًل َؼ ْر َو إِنْ َحف َِظ ْت أَحــا
(ح ْ
فظت أَحادٌث
اإلجاب٘ :تحتمل كلمة (الذكٌة) فً البٌن معنٌٌن :معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (المتمٌزة) لوجود َ
ال َهوى) ،وهو ؼٌر مقصود .ومعنى بعٌدا هو (التً تحمل الرواح الطٌبة) ،وهو المقصود بداللة السٌاق .التورٌة.
ِّ
متؽزًلا :
ي
عر ّ
د  -قال أبو العالء ال َم ّ
مال ْ
بٌل
مال فإنْ َت ُكنْ
فاذ ُكري ابنَ َ
س ِ
َزكاة َج ٍ
ل َِؽ ٌْري َزكاة مِن ِج ٍ
مال/جمال (جناس ؼٌر تام بسبب اختالؾ الحركات).
ج
َ
اإلجابِ٘ :
هـ  -قال أبو ت ّمام:
فً ُمتونِ ِهنَّ َجال ُء ال َّ
والر ٌَ ِ
الصحابِؾِ
ب
ش ِّك ِّ
سو ُد َّ
الصفاب ِِح ًل ُ
ٌض َّ
ِب ُ
اإلجابِ٘ :بٌض/سُود ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
صفائِح/الصَّحائِؾ (جناس ؼٌر تام بسبب اختالؾ ترتٌب الحروؾ).
ال َّ
بٌم ٌَر ِج ُع ود َْم ُع ُه سابِل.
و -سابِل ُ اللَّ ِ
اإلجاب٘ :سائِل/سائِل (جناس تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً :نوع الحروؾ ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
اللفظان :سائِل /سائِل ،تماثل اللفظان فً العبارة النثرٌة ،أحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها .رد العجز على الصدر.
ّ
المعتز فً وصؾ الكِتاب وال َق َلم:
ز -قال ابن
َ
َ
ص ال ُم ْ
الح ّجابِ ،ب ِه ٌَ ْ
تاق ،ومِن ُه ٌُداوى الف ُ
ش ُ
ِتاب والِ ُج األبوا ِ
ٌوش
ش َخ ُ
ب َ ،جريء على ُ
" الك ُ
ِراق .والقلَ ُم ُم َج ِّهز ل ُِج ِ
الم ٌَ ْخ ِد ُم اإلرادَ َةْ ٌَ ،س ُك ُ
ت واقِفااَ ،وٌ ْنطِ ُق سابِراا".
ال َك ِ
اإلجاب٘ :اتفقت الكلمتان األخٌرتان "األبواب ،الحجّ اب" فً التركٌبٌٌن فً الحرؾ األخٌر "الباء" .ال ّسجع.
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "ال ُم ْشتاق ،الفِراق" فً التركٌبٌٌن فً الحرؾ األخٌر "القاؾ" .ال ّسجع.
جاء فً النصّ كلمتان " ٌَسْ ُك ُ
ت" "واقِفا" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب " ٌَ ْنطِ ُق" "سا ِئرً ا" .مقابلة.
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الْحدٗ ارتامط٘ :اليَّقد األدبّٕ يف العصس اذتدٓح
نٌوي.
الب
التارٌخً)ٕ .
املياٍج اليَّقدّٓ٘ يف العصس اذتدٓح  :من هذه المناهج)ٔ :
ّ
ّ
ّ
اًلجتماعًِ )ٖ.
أّلّٗا :امليَج التازخيّٕ
قدي.
وضح المقصود بالمنهج ال َّن ّ
س) ِّ

طرٌقة لها إجراءات وأدوات ومعاٌٌر خاصّة ٌ َّت ِبعها ال ّناقد فً قراءة النصّ األدبًّ وتحلٌله؛ بهدؾ الكشؾ عن دالالته ،وأبنٌته
الشكلٌّة والجمالٌّة ،وك ّل ما ٌ ّتصل به.

التارٌخً.
وضح المقصود بالمنهج
ّ
س) ِّ
الظروؾ :السٌاسٌّة ،واالجتماعٌّة ،والثقافٌّة ،للعصر الّذي ٌنتمً إلٌه األدٌب ،م َّتخذاً
هو منهج نقديّ ٌَقوم على دراسة ّ
ً
وسٌلة لفهم النصّ األدبًّ  ،وتفسٌر خصائصه ،وكشؾ مضامٌنه ودالالته.
منها
التارٌخً فً ما ٌتعلق بكل ٍّ من :األدٌب ،واألدب؟
س) ما الّذي ٌُ ْإمنُ به ال ُّنقاد الذٌن ا َّتبعوا المنهج
ّ
ٌإمِن أَ ْتباع هذا المنهج بؤنّ األدٌب ابنُ بٌئته وزمانه ،واألدب نتاج ظروؾٍ :سٌاسٌّة ،واجتماعٌّة ،وثقافٌّةَّ ،
ٌتؤثر بها
َّ
وٌإثر فٌها.
التارٌخً فً دراسة النصوص األدب ٌّة وتحلٌلها.
وضح المإ ِّثرات الثالثة التً ٌ ّتكا علٌها ُن ّقاد المنهج
ّ
س) ِّ
جنس معٌَّن التً تترُك
المنحدِرة من
 -1العِرْ ق ،بمعنى الخصائص الف ِْطرٌّة الوراثٌّة المش َت َركة بٌن أفراد األُمّة الواحدة
َ
ٍ
أ َث َرها فً النصّ .
الو َسط ،بمعنى الفضاء الجؽرافً وانعكاساته االجتماعٌّة فً النصّ األدبًّ .
 -2البٌئة أو المكان أو َ
ّ -3
الزمان أو العصر ،وٌعنً مجموعة الظروؾ :السٌاسٌّة ،والثقافٌّة ،والدٌنٌّة ،واالجتماعٌّة ،التً من شؤنها أن تترُك
آثارها فً النصّ األدبًّ.
س) عدْ إلى قول ناصر الدٌّن األسد فً كتابه "خلٌل َب ٌْدَ س رابد القصة العرب ٌّة الحدٌثة فً فلسطٌن" الوارد فً
التارٌخً فٌه.
الدّ رس ،وب ٌَّن َمالمِح المنهج
ّ
تبدو مالمح المنهج التارٌخً فً قول ناصر الدٌن األسد حٌن ع ّد الفن األدبًّ ظاهرة اجتماعٌّة ال تولد فً فراغ ،بل
تتؤثر بعوامل متعددة .وهذا ٌعنً أنّ النصّ األدبًّ ٌتؤثر بمحٌطه الّذي ٌعنً العرق والبٌئة والزمان.
مع
ص للمرحلة التارٌخ ٌّة التً
س) ٌرى الّدراسون أنّ المنهج
دٌبَ ،
عاش فٌها األَ ُ
َ
التارٌخً ٌُعنى بمدى تمثٌل ال ّن ّ
ّ
اإلبداعً بٌن األدباء الذٌن ٌ َّتحِدون فً ّ
درست عن
وضح هذا القول فً ضوء ما
إهمال ال َّتفاوت
َ
الزمان والمكانِّ ،
ّ
التارٌخً.
المنهج
ّ
أي إنّ األدباء الذٌن ٌ ّتحدون فً الزمان والمكان ٌتماٌزون فقط  -من وجهة نظر الناقد التارٌخً  -من ناحٌة مدى
تمثٌلهم للمرحلة التارٌخٌة وتؤثرهم بالظروؾ المحٌطة :السٌاسٌّة واالجتماعٌّة والثقافٌّة ،وال ٌتماٌزون من الناحٌة
الفنٌّة ،أي قدرة األدٌب على العناٌة بالجانب الجمالً فً النصّ وإبرازه ،وهذا ربّما ٌع ّد خلال فً المنهج وفً قٌمة
دراسته النقدٌّة وجدواها.
الجاهلً".
حطَني .كتا ُبه "تجدٌد ذِكرى أبً العالء" .وكتابه "فً األدب
 طُ ُّ
األدب العربًَّ القدٌ َم ،ومن ذلك مثالً كتابُه "تجدٌد ذِكرى أبً
من أبرز من ا َّت َكؤ َ على المنهج التارٌخًّ فً دراسته
َ
العالء".
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التارٌخً تطبٌقا ا دقٌقا ا،
سٌن المنهج
ّ
ففً هذا الكتاب "تجدٌد ذِكرى أبً العالء" ط ِّبق طه ُح َ
س فٌه زمانَ أبً العالء ،والمكانَ الّذي عاش فٌه ،والحٌاة :السٌاس ٌّة ،واًلجتماع ٌّة،
إذ
خصص بابا ا منه دَ َر َ
َّ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
واًلقتصاد ٌّة ،والدٌن ٌّة ،فً عصره ،وقبٌلته وأسرته؛ لٌرى أث َر ذلك كله فً شعره وأدبه ،وفٌه ٌقول:
صرهِ ،قد َع ِم َل فً إ ْنضاجها ال ّزمانُ  ،والمكانُ  ،والحالُ ،السٌاسٌّة واالجتماع ٌّ ُة واالقتصادٌّة ".
" وأبو العالء َث َمرةٌ من َث َمرات َع ِ

ٌَظ َهر من قول طه حُ َسٌن أ ّنه ٌتح ّدث عن أبً العالء فً ضوء تؤثٌر المإ ِّثرات الثالثة فً األدب ،إذ ٌ َّ
ُمثل أبو العالء
ال َم َعريّ فً أدَ ِبه صور َة واقعِه ،ش َّكلَها ك ٌّل من :الزمان ،والمكان ،والعِرق ،وما ٌُحٌط بها من متؽٌِّراتٍ :سٌاسٌّة،
ٌ
خلٌط من ذلك التكوٌن المتماسك كلّه ،وهً النظرة التً ٌّن ُ
ش ُدها المنهج التارٌخًّ .
واجتماعٌّة ،وثقافٌّة ،وهذا ٌعنً أ ّنه
الجاهلً":
سٌن فً كتابه "فً األدب
ّ
وٌقول طه ُح َ
ّ
ٌكون
مس من هذه المإثرات ،وٌنبؽً أن
الجنس والبٌئ ِة
والكاتبُ أو الشاعرُ إذاً أَث ٌر من آثار
َ
والزمان ،فٌنبؽً أن ٌل َت َ
ِ
َّ
ُ
َ
الشاعر،
الكاتب أو
المإثرات التً أحدَ َثت
تحقٌق هذه
ث عن تارٌخِه إ ّنما هو
س األدب والبح ِ
َ
َ
الؽ َرضُ الصّحٌح من دَ رْ ِ
َ
ب أو َن َظ َم من اآلثار".
وأرؼم ْته على أن ٌُصد َِر ما َك َت َ
القصة العرب ٌّة الحدٌثة فً فِلسطٌن".
 ىاصسُ الدًّٓ األّٔضد .كتابه "خلٌل َب ٌْدَس رابدّ
التارٌخً أٌضا ا فً دراسة األدب َون ْقده فً كتابه الّذي ٌقول فٌه" :ك ُّل فنِّ إ ّنما هو فً بعض
م ّمن ا ّتكؤ َ على المنهج
ّ
جوانِبه ظاهرةٌ اجتماعٌّة ،وال ٌَص ُّح ال َف ْه ُم أن ُتو َلدَ ّ
كذلك ،بل
الظاهرةُ االجتماعٌّة َفجؤ ًة و َت ْبر َُز فً ال َفراغ مهما َت ُكنْ فً ظاهرها
َ
ً
ت َتفا ُعلَها واستك َملَت أسبا َبها حتى ْ
نتٌجة لعوام َل متع ِّدد ٍة استو َف ْ
ال ًبد من أنْ
أتت ثِمارها".
تكون
َ

ً
وثٌقة
ٌمكننا القول :إنّ المنهج التارٌخًّ فً ال َّنقد ٌَربُط ربطا ً مبا َشراً بٌن النصّ ومحٌطه ،ومن ًث ّمٌ ،كون النصّ هنا
ً
وثٌقة ٌُستعانُ بها عند الحاجة إلى تؤكٌد بعض
ُتعبَّر عن ذلك المحٌط ،بل إن النصّ َو ْفق هذا المنهج ٌمكن أن ٌَستحٌ َل
ّ
التارٌخٌة التً عاش فً ظِ لِّها األدٌب.
األفكار والحقائق
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ثاىّٔا :امليَج االجتناعّٕ
اًلجتماعً فً دراسة األدب و َن ْقده.
وضح المقصود بالمنهج
ّ
س) َّ
نفسه بالمجتمع بطبقاته المختلفة.
هو منهج نقديّ ٌَربُط اإلبداع األدبًّ والمُبدِع َ
اًلجتماعً؟
س) ما القضاٌا األساس ٌّة ال ّثالث التً ٌَتناولُها ال ُّنقاد فً ُمه َّمتهم فً ال َّنقد
ّ
أ -المحتوى االجتماعًّ والمضامٌنُ والؽاٌات االجتماعٌّة التً تهدِؾ األعمال األدبٌّة إلى تحقٌقها.
ب -الجمهور الذي ٌتلقّى النصَّ ومدى التؤثٌر االجتماعًّ لألدب فً هذا الجمهور.
والتطورات االجتماعٌّة فً األدب :أشكالِه ،وأنواعِ ه ،ومضامٌنِه.
جـ  -آثار التؽٌُّرات
ُّ
وض ْح إِجابت َك.
التارٌخً والمنهج
س) هل َتلَ َم ُح وجها ا لل َّتشا ُبه بٌن المنهج
اًلجتماعً؟ ِّ
ّ
ّ
نعمٌ ،وجد وجه للتشابه ،فقد رب َط أصحاب المنهج التارٌخًّ اإلبداع األدبًّ بالمجتمع بصورة ما ،وكذلك المنهج
ً
شوطا ً
بعٌدا فً ربطِ اإلبداع
االجتماعًّ ربط اإلبداع األدبًّ بالمجتمع ،وإنْ كان أصحاب المنهج االجتماعًّ ساروا
والمُبدِع نفسِ ه بالمجتمع والحٌاة.
اًلجتماعً لِلدٌب،
اًلجتماعً اًلهتما ُم بالجانب
حرص علٌها ال ُّنقاد فً المنهج
ّ
ّ
س)من العناصر األساس ٌّة التً ٌَ ِ
وضح هذا الجانب.
ِّ
ٌحرص النقاد فً المنهج االجتماعًّ على الكشؾ عن َوضْ ع األدٌب فً مجتمعه ،والمكانة التً ٌحتلها األدٌب فٌه،
ومدى ُّ
تؤثره بمجتمعه وتؤثٌره فٌه ،وأثر ذلك كلّه فً النصّ األدبًّ.
لتزم".
س) ِّ
وضح المقصود بمفهوم "األدَ ب ال ُم ِ
هو األدب الّذي ٌَصْ ُدر فٌه األدٌب عن رإى مجتمعه؛ فٌعبِّر عن هموم أفراد مجتمعه وتطلعاتهم وٌشاركهم تلك الهموم
والتطلعات ،وٌسعى ب ِجد إلى تؽٌٌر واقعهم لما هو أفضل ،مستشعرا بالمسإولٌّة تجاه ذلك.
ا
مجموعة من المفاهٌم والمصطلحات ال َّنقد ٌّة ال ُمه ّمة ،مثل:
اًلجتماعً فً ال َّنقد
أنض َج المنه ُج
ّ
س) علّلَ :
لتزم".
"الفنُّ للمجتمع" ،و "األَدَب ال ُم ِ
آن معً ا ،أي إنّ األدٌب ٌَصْ ُدر فً النصّ عن رإى
ألنّ القارئ حاضرٌ فً ذِهْ ن األدٌب؛ أل ّنه وسٌل ُته وؼاٌته فً ٍ
مجتمعه.
العالقة بٌن األدب والمجتمع،
اًلجتماعً على
ٌحرص ال ُّنقاد فً المنهج
حاولة إبراز َ
عناصر أساسٌ ٍة فً ُم َ
َ
ّ
س) ِ
ما هً أبرز هذه العناصر؟
وضع األدٌب فً مجتمعه ،ومكان ُته فٌه ،ومدى تؤ ُّ ُث ِر ِه بمجتم ِع ِه وتؤثٌِ ِر ِه فٌهِ.
ْٔ -
ٕ -التركٌز على ثالث قضاٌا أساس ٌّة فً ُم ِه َّمتهم ال َّنقد ٌّة ،هً:
أ  -المحتوى االجتماعًّ والمضامٌنُ والؽاٌات االجتماعٌة التً َتهدِؾ األعمال األدبٌّة إلى تحقٌقها.
ب  -الجمهور الّذي ٌتل ّقى النصِّ  ،ومدى التؤثٌر االجتماعًّ لألدب فً هذا الجمهور.
والتطورات االجتماعٌّة فً األدب :أشكالِه ،وأنواعِ ه ،ومضامٌنِه.
جـ  -دراسة آثار التؽٌّرات
ُّ
الفنً ،وهذه الرعاٌة قد تكون من الدّ ولة أو من الجمهور عن طرٌق
الرعاٌة المجتمع ٌّة فً اإلبداع
ّ
ٖ -مالحظة أَ َثر ّ
ّ
والمجالت ،والجامعات ،ودُور ال َّن ْ
شر ،وؼٌرها.
ال ُمن َتدَ ٌات،
ُ
وانحدار
تراجعه
وازدهاره فً ظل ِّ الدولة الدٌمقراط ٌّة ،أو
حر ٌّ ُة األدب
ٗ -مناقشة طبٌعة الدّ ولة ونظامِها ،من
ُ
ُ
ُ
حٌث ّ
مستواه فً ظل ِّ الدولة الدكتاتور ٌّة.

(
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ُ
دراسة عبد ال ُمحسِ ن طه َبدْ ر لرواٌة نجٌب محفوظ ُ
ّ
عرض َن ْقده:
"زقاق
المدق" ،إذ ٌقول فً َم ِ
المدق" أنّ المإلِّؾ تنازل نسب ًٌّا عن تثبٌت َّ
ُمق رإٌة الكاتب ووضوحِها فً رواٌة ُ
ّ
الط َبقة
"زقاق
 "ولع ُّل أوّ لمظهر لع ِ
ٍ
بشكل نهائًّ ".
ِّ
ْ
َ
ُّ
َ
وبداٌة حركتها حتى فً
"ومع أنّ المإلؾ كان حرٌصً ا على عُزلة الزقاق عن العالم الخارجًّ فً مدخل رواٌته
َ
ِ
َ
ً
ُ
َ
ّ
اهر من حٌاة القاهرة الجدٌد ِة لعالم "زقاق المدق" وأهلِه".
ص أٌضا على تؤكٌد اقتحام بعض َمظ َ
هندسِ ة بنائهِ ،فقد َح َر َ
ّ
المدق"،
حً " ُزقاق
من الواضح هنا أنّ الناقد َتناول َ فً َن ْقده حركة التؽٌٌر التً أصابت المجتمع الم
ِصري فً ّ
َّ
ت َّ
فهو ٌرى فً عبارته األولى استحالة تثبٌ ِ
الطبقة اًلجتماع ٌّة؛
ّ
أل ّنها ال بد من أن َتتفاع َل مع التؽٌٌر االجتماعًّ  ،وفً عبارته الثانٌة ٌرى أنّ ربْط ُ
ّ
"زقاق
المدق" بالعالَم الخارجًّ
تطور الحٌاة االجتماعٌّة فً مختلِؾ ص َُورها.
مإ ِّشر إلى الحركة التً تساعد على ُّ
اتً ،ث ّم أجب عن األسبلة التً تلً:
سوق ال َق ْرٌة " للشاعر عبد الوهّاب الب ٌّ ّ
س) اقرأ ما ٌؤتً من قصٌدة " ُ
س ،وال ُح ُم ُر ال َه ُ
ال َّ
باب
زٌلة ،وال ُّذ ْ
ش ْم ُ
ندي َقد ٌْم
وحِذا ُء ُج ٌّ
داول ُ األَ ٌْدي ،و َفالّح ٌُح ِّدقُ فً ال َفراغْ:
ٌَ َت َ
"فً َمطلَ ِع العا ِم الجدٌدْ
ُّ
ٌَداي تم َتلِبان َح ْتما ا بالنقودْ
سؤ ْ
ِذاء"
ش َتري هذا الح ْ
و َ
والحاصِ دونَ ال ُم ْتعَبونْ :
َ
"ز َرعــوا ،ولَ ْم َنؤْكلْ
زر ُع ،صاؼِ رٌنَ َ ،ف ٌَؤ ُكلونْ "
و َن َ
****

الساللْ:
معنَ ِّ
وبابِعاتُ ال َك ْر ِم ٌَ ْج ْ
بان
" َعٌ ْنا َح َ
بٌبً َكو َك ِ
بٌع"
الر ْ
وصَدْ ُرهُ َو ْر ُد َّ

اًلجتماعً الذي ُتم ِّثلُه القصٌدة؟
أ  -ما ال َمظ َهر
ّ
تمثل القصٌدة مظهرً ا اجتماع ًٌّا هو سوق القرٌة وما ٌدور فٌه من أنشطة وأحداث.
الجو العا ّم الذي ٌَسود فً القصٌدة.
وضح ّ
ب ِّ -
ٌ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 بؤ ّنه سٌشترٌه فً العام القادم حٌن
ٌحصل على النقود .أما السخط والظلم واالستؽالل فتظهر من خالل استؽالل الطبقة البرجوازٌة للفالحٌن الفقراء
وظلمهم واؼتصاب زرعهم وجهدهم ،وسخط الفالح على هذا الواقع ،فقلب الشاعر القول المعروؾ" :زرعوا فؤكلنا،
ونزرع فٌؤكلون" فؤصبح َ
رٌنَ ،ف ٌَؤ ُكلونْ " ،وتظهر أٌضا من خالل وصؾ بائعات
زرعُ ،صاؼِ َ
"ز َرعوا ،ولَ ْم نؤكلْ ،و َن َ
ّ
ال َكرم اللواتً ٌؽ ّنٌن ،وؼنائهن ٌدل على الفرح والسرور ،وهً إشارة إلى الطبقة البرجوازٌّة التً تعٌش حٌاة هانئة
رؼٌدة على حساب الطبقة الكادحة.
وضح إجابت َك.
سوق والمجتمع؟ ِّ
جـ  -هل َترى من َعالقة بٌن ال ُّ
توجد عالقة بٌن ال ّسوق والمجتمع ،ففً ال ّسوق تظهر طبقات المجتمع بوضوح وٌمثلّها :الؽنًّ والفقٌر ،الظالم
َ
المستؽلّ.
والمظلوم ،والمست ِؽ ّل و
ِكتب نقداا اجتماع ٌَّا ا لهذه القصٌدة فً حدود خمسة أسطر.
د  -استفِدْ من إجابت َك عن األسبلة ( أ  ،ب  ،ج ) َلت َ
مظهر السوق  -مجتمعه تصوٌرً ا دقٌ ًقا ،معبِّرً ا عن مشكالته وهمومه
صوّ ر الشاعر فً القصٌدة  -من خالل اختٌاره
َ
بؤفكار واقعٌة ،منها :الحذاء القدٌم وما ٌدل علٌه من الفقر ،والفالحٌن الساخطٌن الذٌن ٌُستؽلّون من الطبقة البرجوازٌّة،
وبائعات الكرم وما ّ
تمثله من عٌش الطبقة البرجوازٌّة حٌاة هانئة رؼٌدة على حساب الطبقة الكادحة ،أي إنّ الشاعر
صدر فً قصٌدته عن رإى مجتمعه وهمومه التً ُتع ّد منبع إبداعه.
وللطالب أن ٌكتب ما ٌراه مناسبًا على أن ٌظل ضمن إطار النقد االجتماعًّ.
(
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(ختصّص) الفصل الدّزاض ّ

ثالجّا :امليَج البِئّْٖ
نٌوي فً دراسة األدب.
الب
ّ
س) َّ
وضح المقصود بالمنهج ِ
منه ٌج نقديّ ٌدرس العمل األدبًّ بوصفه ِب ً
نٌة متكاملة َ
ذات عالقات بٌن مفرداته ،بعٌداا عن أٌّة عوامل أخرى خارجٌةٍ،
مثل العوامل :التارٌخٌّة ،واالجتماع ٌّةٍ ،والثقافٌّة.
النص؟
نٌوي إلى
ّ
ّ
س) كٌؾ ٌنظر المنهج البِ
َ
سلطة عنده للنصّ فهو بالنسبة إلٌه
ٌنظر إلى ال ّنصّ على أ ّنه عال ٌم مست ِق ٌّل قام بذاته ،و ٌَستبعد ك َّل ما هو
َ
خارجه ،وال ُّ
مُؽلَ ٌق ونهائًّ  ،و ٌُحال تف ّسر ال ّنصّ إلى ال ّنصّ نفسِ ه ال إلى ؼٌره.
نٌوي.
س) ب ٌِّن مستوٌات تحلٌل العمل
الب ّ
ّ
األدبً فً ال َّنقد ِ
ُ
البنٌة الداللٌّة للنصّ .
وتنؽٌم
دالالت الحروؾِ وموسٌقاها من َ :نب ٍْر،
درسُ فٌه
ٔ -المستوى الصو ّتًُ :ت َ
،وإٌقاع ،وأَ َثر ذلك فً ِ
ٍ
ٍ
ُ
دالالت ال ِّ
ص ٌَػ الصرفٌّة ووظٌف ُتها فً التكوٌن اللؽويّ واألدبًّ خاص ًّة.
درس فٌه
ٕ -المستوى
الصرفً ُ :ت َ
ّ
ُ
الكلمات لمعرفة دالالتها اللؽوٌّة وعالقتها بمضمون النصّ .
درسُ فٌه
ٖ -المستوى المعج ّم ًُّ :ت َ
ُ
وطرائق تكوٌنها وخصائصُها الداللٌّة والجمالٌّة.
ُدرسُ فٌه تؤلٌؾُ الجمل وتركٌبُها
ٗ -المستوى
النحوي :وٌ َ
ّ
البنٌة الداللٌّة العامّة لل ّنص.
ًللً :و ٌَجري فٌه تحلٌ ُل معانً الجمل والتراكٌب
٘ -المستوى الدّ ّ
وتآزرها فً تشكٌل ِ
ِ

وضح ذلك.
نٌوي تنحصر فً الكشؾ عن أبنٌة
الب
النص وعالقاتِه الدّاخلٌةَّ .
ّ
ّ
س)إنّ وظٌفة ال َّنقد ِ
البنٌويّ مركزٌ ٌّة ثابتة وحولَها َتدو ُر تفسٌرا ُته ،وله أٌضا ً َت ٌ
ناسق وانسجام ،وهو خاض ٌع لنظام ٌَضْ ِبطه،
للنصّ فً المنهج ِ
ُ
ُدر َك أبعادَه ،وعلٌه.
وعلى ال ّناقد ِ
البنٌويّ البحث عن سِ رّ النصّ لٌِ ِ
نٌوي عدة ُمنطلَقات ما هً؟
الب
ّ
س) للمنهج ِ
ت مُس ًّبقة ،إذ
الج ْوهر الداخلًّ للعمل األدبًّ  ،وضرورة التعامل معه من ؼٌر أيّ افتراضا ٍ
أ  -ضرورة ال ّتركٌز على َ
البنٌوٌّون المناهج التً ُتعْ نى بدراسة إطار األدب ومحٌطِ ه
وأسبابه الخارجٌة ،وٌ َّت ِهمونها بؤ ّنها تقع فً َش َركِ
ٌُها ِ
ِ
جم ِ
الشرح التعلٌلًّ فً َسعْ ٌها إلى تفسٌر النصوص األدبٌّة فً ضوء سٌاقها االجتماعًّ والتارٌخًّ ؛ أل ّنها ال َتصِ ؾُ األ َث َر
األدبًّ بالذات حٌن َتصِ ؾُ العوامل الخارجٌّة.
البنٌة الداخلٌّة فً العمل األدبًّ فهو جوهرها.
ب  -الوقوؾ فً التحلٌل البنٌويّ على حدود اكتشاؾ ِ
البنٌو ٌّة ،ومن نماذجها تحلٌل ُ ال ّناقد موسى
 وقد أ َّث َر هذا المنهج فً بعض اًل ّتجاهات ال َّنقد ٌَّة الحدٌثة كاألسلوب ٌّة ِربابعة لقصٌدة ُ
"زهور" للشاعر أَ َمل ُد ْنقُل ،وم ّما جاء فً القصٌدة:
الج ُ
ْ
اس ُم حا ِملِها فً بِطا َق ْة َت َت َحد ُ
أَ ْلم ُحها بٌنَ ْ
َّث لً َّ
مٌلة
و َعلى ُكل ِّ با َق ٍة
وإفاقة
إؼفا َء ٍة
الو ْردِ،
الزهراتُ َ
ْ
الل مِنَ َ
وسِ ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َت َت َحد ُ
إعدامِها فً َ
س َعتْ – دَهْ َ
َّث لً ...
الخمٌلَة!
ش اة –
صؾِ ،لَ ْحظة ْ
لَ ْح َظة القطؾِ ،لَ ْحظة الق ْ
أع ٌُ َنها ا َّت َ
أَ انّ ْ
َ
ُ
َّكاكٌن ،أو َبٌْنَ أ ٌْدي المُنادٌنَ َ ،ح ّتى ا ْ
العابر ْة
ضلَة
جاج الد
س َق َطتْ مِنْ َعلى َع ْرشِ ها فً ال َب
ش َت َر ْتها ال ٌَ ُد ال ُم َت َف ِّ
أ َّنها َ
ِ
ِ
ِ
ساتٌن ُث َّم أفا َقتْ َعلى َع ْرضِ ها فً ُز ِ

عرض تحلٌل القصٌدة و َن ْقدها:
وم ّما جاء فً َم ِ
ُ
النص ومعالج ُته من َخالل دَهْ شة اللّؽة المتم ِّثلة ببساطتها ،فهً لؽة ت َّتسِ ُم بالوضوح ،لك ّنه
رإٌة هذا
 "تتش َّكلّ
بالنص أو ٌُ ْلؽً َبرٌ َقة ال ِّ
عري".
الوضوح الّذي ًل ٌُطٌح
ش ّ
ّ
 "وقد استطاع ال ّاألول) ُب ْعداا موسٌق ٌَّااٌ ،تم َّثل فً القافٌة التً
شاعر أنْ ٌُح ِّمل هذا المقطع من
النص (أي المقطع ّ
ّ
َج َعل َ ِبنا َءها ُم َو َّقعا ا بشكل تحدث فٌه َر َّنة موسٌق ٌّة ُم َتجاوبة تتم َّثل بالكلمات (إفا َق ْة ،با َقةٍِ ،بطا َق ْة)".
جس َد رإٌ َته ،فقد قال الشاعر:
 "لقد اختار الشاعر مفرداتِه وتراكٌ َبه بطرٌق ٍة استطاعت أن ُت ُِّ
ا
"أنظرُ إلٌها"ْ ،
سرٌعة ًل ٌَكا ُد ٌتم َّتع فٌها بمنظر الور ِد؛
فنظر ُته كانت نظر اة بعٌد اة عن التؤ ُّمل
"أَ ْل َمحُ ها" بدالً من
ً
ً
صعبة".
حالة
أل ّنه ٌعٌشُ
(
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خرج من دابرة العقالن ٌّة إلى دابرة العاطفة ال َم ْ
شحونة ،فإنّ ذلك ناتج من خالل التشكٌل
 "وإذا كانت ال ّلؽة هنا َت ُُ
َّ
سارد اة لمشاعرها فً
تتحدَّث وت َّتسع عٌو ُنها ،و ٌَجعلُها
فالزهرات
األسلوبً الذي ع َّبر فٌه الشاعر عن رإٌته،
ّ
ِ
لحظا ِ
إحساس بالنهاٌة".
مع ما َت ْحمله هذه اللحظات من
ت القطؾِ والقصؾَِ ،
ٍ
النص،
اًلجتماعً ،إ ّنما اعت َم َد على لؽة
التارٌخً ومحٌطه
النص ب َم ْع ِز ِل عن سٌاقه
س
ّ
ّ
ّ
ّ
لحظ هنا أنّ ال ّناقد د ََر َ
ف ٌُ َ
َ
َ
النص و َتفا ُعل المتل ّقً معها.
فتناول َ فً المستوى الصو ّتً القافٌة وأ َث َرها فً موسٌقا
ّ
وتناول َ فً المستوى
ّ
المعجمً دًللة الفعل "أَ ْل َم ُح" و َعالقتها بالحالة التً ُتسٌطِ ر على الشاعر فً القصٌدة .وتناول َ
فً المستوى الدًللًّ الصورة ال ِّ
سنَ الشاعر ال َّزهرات ،وجعلها تتحدَّ ث وتع ِّبر عن مشاعره ومعاناتِه
شعر ٌّة ،حٌنَ أَ ْن َ
التً ٌَعٌ ُ
شها لحظة اإلحساس بالنهاٌة والموت.
َ
تحدَّث الشاعر إبراهٌم نا ِجً فً قصٌدته "العودة" عن عودته إلى دار محبوبته مشتاقا ا  ،لك ّنه فوجا بالدار قد
َ
ّ
ُ
َ
فح ِزنَ وتؤلمٌ ،قول:
َخل ْت من أهلِها وتؽ ٌَّر حالها َ
أحـــالمً و ُحــ ّبــً لَـقٌِ ْتــــنــا
دا ُر ْ
ـر ْتنا وهْ ًَ كــانــت إِنْ َرأَ ْتنـــــا
أَ ْن َك َ
َ
ْ
بــٌـــح
ب بِ َج ْنبً كالذ
ْ
ؾ الـقـَل ُ
ــر َ
َر ْف َ
رٌـح
الج ْ
جٌب الدَّ مـــ ُع والماضً َ
ف ٌُ ُ
َ
ْ
َ
َ
ـــو الؽـــرا ْم
لِ َم عُــدْ نا؟ أ َولـــ ْم نــط ِ
ســــــال ْم
س
ـــكون و َ
ورضِ ـــٌنا بــــ ُ
َ
ٍ

الجدٌ ْـدْ
فً ُجمو ٍد ِم ْثلَمــا َت ْلـقـى َ
ض َحــ ُك ال ُّنـــو ُر إل ٌْـنا مِـنْ بَعٌدْ
ٌَ ْ
َ
َ
ْ
ـب ،ا َّتبـــِدْ
ِؾٌ :ـا قلـــــ ُ
وأنـا أهْ ت ُ
لِ َم عُدْ نــا؟ لَ ٌْـتَ أ ّنـا لَــــ ْم َنـعُــدْ !
ـنٌن وأَلـــ ْم
و َف َ
ــر ْؼــنا مِــــــنْ َح ٍ
كالــعــد ْم؟
راغ
َ
وان َتـــ َه ٌْــنا لِــــــ َف ٍ

نٌوي  ،ب ٌِّن كٌؾ ٌَ َت ُ
وج َّوها العا ّم:
الب
ؽوي َ
مع بنٌة القصٌدة ونظامِها اللّ ّ
وافق كل ٌّ م َّما ٌؤتً َ
ّ
بعد دراست َك للمنهج ِ
الساكنة.
أ -القافٌة ّ
الساكنة مع مشاعر الٌؤس واًلستسالم والضعؾ التً ؼلبت على نفس الشاعر ،كما تتوافق مع خلو
تتوافق القافٌة ّ
حب تجاه الشاعر
الدار من المحبوبة فلم ٌعد فٌها حٌاة ،وكذلك مع ابتعاد المحبوبة وهجرانها فلم ٌعد ثمة مشاعر ّ
من المحبوبة.
ب  -معانً الكلمات و دًلًلتها.
تتوافق الكلمات فً معانٌها ودًلًلتها 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.
ؾ – َف ْعلَلَ).
(ر ْف َر َ
البنٌة الصرف ٌّـة َ
جـ ِ -
ّ
ٌدل ّ التكرار فً الصٌؽة على شدّ ة الحزن واستمراره وعلى خفقان قلب الشاعر بشدّ ة بما ٌتوافق مع جو الحزن الذي
ٌشٌع فً القصٌدة.
الصورة ال ِّ
شعرٌة.
دّ -
ّ
وظؾ الشاعر الصورة الشعر ٌّة الؽن ٌّة بالعاطفة بما ٌتوافق مع حالته النفسٌة ،ومن ذلك أنّ القلب من ش ّدة أمله وحزنه
ٌرفرؾ كؤ ّنه طٌر ذبٌح ،والدمع ٌتحدث مبدٌا لومه للشاعر على العودة.
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َ
نٌوي ،اقرأ ال َّتحلٌال ِ
اآلتٌة ،ثم ص ِّنفها إلى
ت
والب
التارٌخً ،وا
س) فً ضوء دراست َك للمناهج النقد ٌّة:
ّ
ّ
ّ
ًلجتماعًِ ،
المنهج النقدّي الّذي ٌُم ِّثله كل ٌّ منها:
والسبعٌ ّنات:
الستٌن ٌّات
ّ
أ -تقول أَمٌنة العدوان عن المسرح ٌّة األردن ٌّة فً مرحلة ّ
ُحاوالت المبذولة إلٌجاد النصّ المسرحًّ  ،فإنّ المسر َح األردنًّ ما ٌزا ُل ٌَفتقِر إلى النصّ
"وبالرّ ؼم من جمٌع الم َ
َ
ب من الواقع ،والقائِم على معرفة ورص ِد الواقع والبٌئة والشخص ٌّة ال َم َحلٌّة التً تعكِس هُموم المُتفرِّ ج
ال َم َحلًّ القرٌ ِ
اًلجتماعً.
و َمشا ِكلِة" .اإلجاب٘ :المنهج
ّ
الز ٌّات عن ال ِّ
بٌ -قول أحمد حسن ّ
األندلسً:
شعر
ّ
واألمطار الم َّتصِ لة،
جوا ِء المتؽٌِّرة ،والمَناظِ ر المختلفةِ،
"فقد وجدَ شعرا ُء العر ِ
ب فً أوروبّا ما لم ٌَ ِجدوه فً آسٌا م َِن :ال ِ
ِ
ِّ
بؤلوان َّ
عر ،وتؤ َّنقوا فً ألفاظِ ِه ومعانٌهِ ،و َن َّوعوا
ُروج المطرَّ زة
الزهْ ِر ،فهذبوا ال َّش َ
والجبال المإزر ِة َ
ِ
ِ
بعمٌم ال َّنبْت ،والم ِ
التارٌخً.
المنهج
:
اإلجاب٘
ِ".
ه
وافٌ
فً َق
ّ
اس" لمحمود دروٌش:
جـ  -جاء فً قصٌدة " ُن ُ
سافر كال ّن ِ
َ
َ
ُنسافِرُ كال ّناس ،لك ِّننا ال َنعو ُد إلى أيِّ َشً ٍء َ ...كـؤنَّ ال َّس َفرْ
َط ُ
جذوع ال َّش َجرْ
ٌن
ٌوم و َب َ
ٌوم .دَ َف ّنا أَحِب َّتنا فً ظِ ِ
الل ال ُؽ ِ
رٌق ال ُؽ ِ
ِ
البنٌة اللؽوٌّة للقصٌدة ،ال
وٌقول ال ّناق ُد ٌوسؾ أبو العدوس فً َمعرض تحلٌلِ ِه القصٌد َة و َن ْقدِها" :وبنظر ٍة عا ّم ٍة على ِ
ت األفعال التً استخدَ َمها الشاعرُ فً القصٌدة فٌها عنص ُر
ب ّد من اإلشارة إلى
َّتٌن :األولى أنّ دالال ِ
ملحوظتٌن مهم ِ
ِ
ّ
ُ
باألمل القلٌل من
الح َركة ،فال َشاع ُر فً َح َرك ٍة دائمة فً نطاق الطرٌق الذي ٌسٌ ُر فٌه فً رحلة المجهول ،وهو ٌَتشبَّث
َ
ِ
ّ
ُ
ُواصلة الرِّ حلة .أمّا الثانٌة فهً أنّ ال ّشاعِ َر قد بدأ قصٌد َته بال َّس َفر ،وأنهاها بال َّس َفر؛ ألنّ ال َّس َف َر ال
خالل
إصرار ِه على م َ
ِ
ْ
ٌ
ً
النص بكا ِملِه مبنًٌّ على هذه الكلمةِ".
ب َّد أن
ّ
الحظنا كٌؾ أنّ
ٌكون له نهاٌة ،وقد َ
َ
البنٌوي.
اإلجاب٘ :المنهج
ّ
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مَالمح اذتسك٘ اليَّقدَّٓ٘ يف األزدٌّ
 كٌؾ بدأت الحركة ال َّن ْقد ٌّة فً األردنّ ؟تطورت شٌئا ً فشٌئا ً ِّ
عة ،ثم َّ
مُتواضِ ً
متؤثر ًة بالحركة ال َّنقدٌّة فً األقطار العرب ٌّة التً استم َّدت أفكارها من ال ّنظرٌّات
والمناهج ال َّنقد ٌّة العالمٌّة.
أّلّٗا :مسحل٘ اليّػأٗ ّالتّأضٔظ
األول ابن الحسٌن فً تشجٌع الحركة النقد ٌّة فً األردنّ ؟
دَو ُر األمٌر
المإسس عبدهللا ّ
ِّ
س) كٌؾ َتجلّى ْ
ٌٌن واألدباء الوافِدٌن من األقطار العربٌّة ،وتجلّى ذلك
أَ -ع ِم َل منذ َت َولٌّه إمارة شرقًّ األردنّ على رعاٌة األُدباء ال َم َحلّ َ
فً عدد من ال َمظاهر ،أَهمُّها ال َمجالس األدبٌّة التً كان ٌَرعاها فً َقصْ َري :رؼدان ،وبسمان ،فً عمّان ،وقصر
ال َم ْشتى فً ال ُّشونة ،وما كان ٌجري فٌها من مطارحات ومحاورات ومناقشات نقدٌّة.
ب -إجراء المساجالت الشعرٌة بٌن عرار واألمٌر عبد هللا األول ابن الحسٌن ،وكان القرّ اء والك ّتاب ٌحتفون بها
وٌعلّقون علٌها ملحوظاتهم ال ّنقدٌّة التً كان لها صداها فً تحدٌد معالم الحركة النقدٌّة فً مرحلة النشؤة.
ج -عمل األمٌر المإسّس على تشجٌع الصحافة والكتابة النقدٌّة ،بإسهامه بعد ٍد من ال َّتعلٌقات ال َّنقدٌّة فً افتتاحٌات
الصُّحؾ وال َم ّ
جالت .وم ّما َو َردَ له فً مجلّة "الح ِْكمة" ُمب ِد اٌا رأ ٌَه ال ّنقدي فً ال ِّ
شعر قابالا:
ٌ
التفات حول ال َّن ْفس فً القدٌم والجدٌد ،ولوال ال ُّشعور بالخٌاالت لَما كان ال ِّشعر  ....وال ِّشعر معنىً ال ذات،
"ال ِّشعر كلُّه
فؤٌن المحاسن ّ
الذات ٌّ ُة فً الخٌاالت المعنوٌّة؟".
َ
س)اذكر ال ّ
شعراء واألُدباء الذٌن شاركوا فً مجالس األمٌر عبد هللا األول ابن الحسٌن.
ب شعرا َء وأدبا َء َ
رٌن ،أمثال:
كان َعرار (مصطفى وهبً ال َّتلَ) فً َطلٌعة ال ّشعراء واألُدباء إلى جا ِن ِ
آخ َ
فاعً.
الر
وودٌع ال ُب
ّ
ستانً ،و َندٌم ال َمالّح ،وفإاد الخطٌب ،وعبد ال ُم ْنعم ِّ
ّ
عمر أبً رٌشةَ ،
صحؾ وال َمجالّت األردن ٌّة فً مرحلة ال ّتؤسٌس فً نشوء حركة ال َّنقد ،مع ال ّتمثٌل.
وضح د َْور ال ُّ
 ِّأ -كانت المقالة ال ّنقد ٌّة فً الصحؾ األردن ٌّة والمجالت ذات حضور دابم،

ً
محاوال دحض ما جاء به
إذ فً مجلة "الحكمة" مثال ت ّتبع الشٌخ ندٌم المالح آراء طه حسٌن فً كتابه "فً الشعر الجاهلً"
الصحٌح"،
ب حسنً فرٌز فً صحٌفة "الجزٌرة" أربع مقاالت نقدٌّة بعنوان
من آراء حول انتحال الشعر الجاهلً ،وك َت َ
"األدب َّ
ُ
حٌث ناقش فً مقالته ّ
الثالثة قض ٌّ َة ال ّ
شكل والمضمون فً العمل األدبًّ  ،وبٌَّن أنّ بعض الناس ٌَمٌل إلى األسلوب ال ُم َنمَّق،
وبعضهم ٌُفضِّل األسلوب ال َّسهل ،أمّا هو فٌف ِّ
"الرابد" التً أصدَ َرها أمٌن أبو ال َّشعر.
ض ُل األسلوب ال َّسلِس .ومجلة
ّ

ب -أؼنت الصحؾ والمجالت بما نشر على صفحاتها من دراسات تارٌخ ٌّة ومقاًلت نقد ٌّة وترجمات وسٌر الحركة
كتب حسنً َفرٌز أربع مقاالت
ال ّنقد ٌّة فً مرحلة ال ّتؤسٌس .منها صحٌفة "الجزٌرة" التً أصدَ َرها تٌسٌر ظبٌْان ،وفٌها
َ

ناقش فً مقالته ّ
الثالثة قضٌّة ال ّ
شكل والمضمون فً العمل األدبًّ  ،وب ٌِّ َن أنّ بعض الناس
الصحٌح" ،حٌث
َ
ب َّ
نقدٌّة بعنوان "األدَ ُ
ص إلى القول" :إنّ القطعةَ
َ
َ
َ
ٌَمٌل إلى األسلوب ال ُمنمَّق ،وبعضهم ٌُفضِّل األسلوب ال َّسهْل ،أمّا هو فٌف ِّ
ض ُل األسلوب السَّ لِس ،وخل َ
ممتاز ،وإذا لم تكنْ لها ّإال مٌِزة الفكرة العالمٌّة فهً أدبٌ عا ٍل ٌَن ُقصُه أَ
َّ
ً
ق
د
ح
طراز
الفنٌّة إذا كانت رفٌع َة األسلوب فهً من
شِ
َ
ٍ
ٍ
ِ
الجمال".
َ

ج -تردّ دت فً بعض مقاًلتها أصداء ال ّنظرٌات ال ّنقد ٌّة العالم ٌّة الحدٌثة ،من مثل ما ك َت َبه ٌعقوب هاشم فً مجلة
"الح ِْكمة" عن األدٌب الفرنسًّ "برونتٌٌر" وعِ لم ال ّنقد.
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حؾ وال َمجالّ ُ
األدبً فً األردنّ .
ت النقد
ّ
ص ُ
وضح دور ال ُّ
س) ّ
قد أؼ َن ْ
ت هذه الصُّحؾُ وال َمجالّ ُ
ت وسِ ٌَ ٍر حرك َة
رجما ٍ
ت بما ُنشِ َر على صفحاتها من دراسات تارٌخ ٌّ ٍة ومقاالت نقدٌّة و َت َ
مع أنّ النقد األدبًّ لم ٌكنْ هد َفها األوّ ل.
النقد األدبًّ فً األردنّ َ ،
الحظ أ ّنه تردَّ دَ ْت فً بعض مقاًلت الصحؾ والمجالت أصدا ُء النظر ٌّات ال ّنقد ٌّة العالم ٌّة الحدٌث ِة.
س)من ال ُم َ
وضح ذلك.
ّ
ومن ذلك ما ك َت َبه ٌعقوب هاشم فً مجلة "الح ِْكمة" عن األدٌب الفرنسًّ "برونتٌٌر" وعِ لم ال ّنقد ،وعن مفهوم ال ّنقد
األدبًّ لدى "جول لٌمٌتر" صا ِحب االنطباعٌّة فً ال َّنقد.
"الرابد" عام ٘ٗٔ9م فً مقال ٍة نقد ٌّة له حول كتاب " ِذ ْك َرٌات"
األردنً عبد الحلٌم ع ّباس فً مجلّة
 َك َتب ال ّناقدّ
ّ
شكري َ
ل ُ
القٌاس بٌنَ األ َث ِر وصاحِبِه ،وهل
س ما َوسِ َعه
ؾ ال ّناق ُد
ش ْعشاعة" :مِنَ
ُ
قاٌ َ
الكاتب ما أ ُ َ
َ
عر َ
تٌح له؛ لِ ٌُ ِ
الخٌر أن ٌَ ِ
ِ
أفكاره...وأخٌراا هل قطعة من َن ْفسِ ِه وشًء من ذاتِه؟".
ح
َ
ِ
استطاع أن ٌُع ِّب َر هذا األَ َث ُر عن آرابِه و َم ِ
طار ِ

وضح مفهو َم األدب الج ٌِّد من ِوجهة نظر عبد الحلٌم ع ّباس.
س) ِّ
هو األدب الذي ٌتم ّكن من التعبٌر عن آراء األدٌب وأفكاره كما هً فً نفسه ،وٌعبر عن شخص ٌّته كما هً فعال.
ثاىّٔا :مسحل٘ التّجدٓد

لتطور الحركة ال ّنقد ٌّة فً األردنّ فً َع ْقد الخمسٌن ٌّات.
وضح العوامل التً م َّهدت
ُّ
 ِّأ -ظهور مجلة "القلم الجدٌد" لعٌسى الناعوري عام 1552م ،التً أسهمت فً تكوٌن أرضٌة صلبة لتكون ملتقى
اآلراء األدبٌّة وال ّنقدٌّة ،واستطاعت أقالم عدد من رموز األدب والفكر داخل األردن وخارجه.
ب -صدور الكتب التً أسهمت فً إثراء الحركة ال ّنقدٌّة فً األردن فً هذا العقد ،بما تناولته من آراء وقضاٌا نقدٌّة
دقٌقة تد ّل على خبرة ال ّنقاد وعلى اطالعهم على أهم االتجاهات األدبٌّة والنقدٌّة فً العالم.
س) أَ ْس َه َمت الجامعات األردن ٌّة فً الستٌن ٌّات والسبعٌن ٌّات فً توفٌر بٌب ٍة نقد ٌّة مناسبة َّ
اطلَ َع فٌها ال ُّنقاد على ال ّنقد
الؽربً وتؤ ّثروا به.
ّ
ا
ثالثة من هإًلء ال ُّنقاد.
أ -اذكر
إحسان عباس ،ناصر الدٌن األسد ،محمود ال ّسمرة.
دورهم فً إثراء حركة ال َّنقد فً األردنّ .
ب -ب ٌِّن َ
كانت لهم جهود واضحة فً تدرٌس مواد ال ّنقد األدبًّ وتؤلٌؾ الكتب النقدٌّة والترجمة والتحقٌق فً التراث ال ّنقديّ،
متؤثرٌن بما كانوا ٌقرإون من آراء فً ال َّنقد العربًّ القدٌم وفً ال َّنقد األوروبًّ الحدٌث؛ ما ساعد على االرتقاء
صبؽه بالصِّبؽة العلمٌة المتخصِّصة و َبلورة َمفاهٌمه وض ْبطها ،وساعد أٌضا على إٌجاد بٌئة خصبة
بمستوى ال َّنقد و َ
إلنشاء مإسسات تعنى بمجال ال ّنقد األدبًّ.
ْ
تحدَّث عن الدَّ ْور الذي قامت به َمجلّة "األُفُق الجدٌد" و َمجلّة "أفكار" فً دعم الحركة ال ّنقد ٌّة فً األردنّ
وتطوٌرها فً عقد الستٌن ٌّات.
أ -مجلة "األفق الجدٌد" :حملت طالئع التجدٌد الحقٌقٌّة ،فقد حرصت على تخصٌص صفحات لل ّنقد األدبًّ  ،وقد نشؤ
ْ
برزت أسماإهم فً هذه ال َمجلَّة
عن هذا توظٌؾ المفاهٌم ال ّنقدٌّة الجدٌدة فً األدب األردنًّ  ،ومِن أشهر ال ُّنقاد الذٌن
وواصلوا مسٌرتهم اإلبداعٌّة :عب ُد الرحٌم عمر ،وجمٌل َعلّوش ،وخالد السّاكت ،وأحمد العنانًّ  ،وأمٌن ش ّنار.
ب -مجلة "أفكار" :خصّصت لل ّنقد مساحة عرٌضة فٌها ،إلى جانب ما أتاحته من فرص للنقاد لكً ٌنشروا أعمالهم
ال ّنقدٌّة.
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ْ
أسهمت فً إثراء الحركة النقد ٌّة فً األردنّ فً هذه المرحلة اذكرها.
الكتب التً
صدَ رت
ُ
 َٔ) كتاب "الحٌاة األدب ٌّة فً فلسطٌن واألردنّ حتى عام ٓ٘ٔ9م" لناصر الدّ ٌن األسد ،ومِن القضاٌا النقدٌّة فٌه َوحدةُ
القصٌدة ،وهً عند الكاتب ال َتنبُع من َوحدة الموضوع ،بل َتنبُع من الجوِّ ال َّنفسًّ الّذي َتنقُله إلٌنا ،ومن حركة ِوجدان
الشاعر و َتنامً مَشاعِ ره.
ٕ) كتاب "إٌل ٌّا أبو ماضً رسول ال ِّ
شعر العربً الحدٌث" عام ٔ٘ٔ9م،
الناعوري.
هجر" عام ٔ9٘ٙم .لعٌسى
ّ
و كتاب "إِلٌاس فرحات شاعر ال ُعروبة فً ال َم َ
دَوي المل َّثم)
"عرار شاعر األردنّ " ٌعقوب العودات (ال َب ّ
ٖ) كتاب َ
ض فٌه لحٌاة الشاعر ومضامٌن َشعره ومظاهره الفنٌّة مستفٌداً فً ذلك من المنهج التارٌخًّ فً دراسة األدب.
َع َر َ
ٗ) كتاب " َفنّ ال ِّ
شعر" عام ٘٘ٔ9م ،إلحسان ع ّباس .فقد أَصدَ َر و َتعرَّ ض فٌه للنظر ٌّة النقدٌَّة فً ال ِّشعر منذ أرسطو
ً
وصوال إلى الواقعٌّة وعرض أٌضً ا أله ّم اآلراء النقدٌّة الّتً تب َّنتها المذاهب األدبٌّة
مرورً ا بالرّ ومانسٌة والرمزٌّة
ّ
المتنوعّة فً م ُِهمَّة ال َّشعر ،وقد عبَّر هذا الكتاب عن خبرة الناقد واطالعه ال ّدقٌق على اآلداب الؽربٌّة.
الس ْم َرة.
٘) كتاب
السكٌولوج ٌّة" للٌون إٌدل عام ٔ9٘9م ترجمة محمود َّ
"القصة َّ
ّ
ُّ
تناو َل هذا الكتاب َعالقة عِ لم ال َّن ْفس بفنّ
فً إطار تؤثر ال ّنقد األدبًّ فً األردنّ بؤه ّم اال ّتجاهات األدبٌّة فً العالم؛ إذ َ
القصّة.
 َاألدبً فً األردنّ ،
تطور ال َّنقد
ش ِه َد َع ْقداا :الستٌن ٌّات ،والسبعٌن ٌّات ،إنشا َء عد ٍد من
ّ
المإسسات التً ساعدت على ُّ
َّ
اذكر أه ّمها.
ُ
ّ
ُمارسات النقدٌّة فً
ٔ -الجامعات إذ أ ّدى تؤسٌسُ الجامعة األردنٌّة عام 1562م إلى إٌجاد بٌئ ٍة نقد ٌّ ٍة تعْ نى بتدرٌس الم َ
ْ
ض ْوء ال َّنظرٌّات ال َّنقدٌّة الحدٌثة .وقد أ َّدت جامع ُة الٌرموك التً أُنشِ ئت عام 1596م الم ُِه َّم َة َن ْف َسها .وساعدت هذه
َ
ت أكادٌمٌّة تعمل على دراسة األبداع األدبًّ ضمن معاٌٌر المنهج العلمًّ ،
المإسَّسات العِلمٌّة على ظهور دراسا ٍ
وظهور ال ّدراسات ال ّنقد ٌّة المتخصَّصة.
ساعدت على توسٌع البٌئة َّ
ْ
الثقافٌة التً تهت ّم باألدب و َن ْقده عبر
ٕ -رابطة ال ُك َّتاب األردنٌ ٌّن أُنشِ ئت عام 1594م ،وقد
والمشاركة فً المإ َتمرات األدبٌّة وال ّنقدٌّة.
آراء ُك ّتابها ،وإقامة ال َّندوات،
َ
ْ
ساعدت
قدي
 اذكر عددا من ال ُّنقاد الذٌن كانت لهم جهود واضحة فً التؤلٌؾ والترجمة والتحقٌق فً التراث ال َّن ُّ
مإسسات ُت ْعنى بهذا ال ّ
شؤن وأبرز ِ
المرحلة.
ت
ِصب ٍة إلنشاء
َّ
على إٌجاد بٌب ٍة خ ْ
ّ
إحسان عبّاس ،وناصر ال ّدٌن األسد ،ومحمود السَّمْ َرة ،وعبد الرحمن ٌاؼً ،وهاشم ٌاؼً ،وٌوسؾ بكار،
ونصرت عبد الرحمن ،وخلٌل ال َّشٌْخ ،وعلً ال َّشرْ ع.
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امليَِجّٔات اذتدٓج٘
ثالجّا :مسحل٘ اللتاب٘ اليّقدّٓ٘ يف ضْء ّٔ
ضح ذلك.
حول َ فً مناهج ِه وتِ ْقنٌاته العِلم ٌّة .و ّ
ؾ فً إنتاجه و َت ُّ
 إنّ ال ّنقد فً َع ْقدَيِ :الثمانٌن ٌّات ،والتسعٌن ٌّات َتضا َع ََح َ
شؤن الحركة األدبٌّة
دث االنفجار المعرفًّ فً َع ْقدَيِ :الثمانٌنٌّات ،والتسعٌنٌّات،
وتفاع َلت الحركة ال ّنقدٌّة فً األردنّ َ ،
َ
ً
األردنٌون
مصادر معرفٌ ٍة مختلفة ،وال سٌما ال َمنهجٌّات ال ّنقدٌّة الحدٌثة فً العالم ،ومن هنا ، ،فؤس َه َم ال ُّنقاد
عامّة ،مع
َ
َ
بشكل واضح ،و َت َركوا بصماتِهم فٌه.
بذلك فً ال ّنقد العربًّ
ٍ
 -1االتّجاِ التّازخيّٕ
وعالقته مع البٌبة،
فنً
السعافٌن أنّ
لتجربة اإلنسان َ
اإلبداع انعكاس ٌّ
َ
س) ٌرى ال ّناقد إبراهٌم َّ
ِ
َ
درست.
ض ْوء ما
وضح هذه العبار َة فً َ
ِّ
ٌعنً ذلك أنّ النصّ األدبًّ ال من أن ٌتؤثر بحركة التارٌخ وظروؾ العصر وطبٌعة الحٌاة السٌاسٌّة واالجتماعٌّة
والثقافٌّة التً ٌعاٌشها األدٌب ،ومن ثم ،الب ّد لفهم النصّ األدبًّ وتحلٌله وكشؾ مضامٌنه ودالالته وتفسٌر خصائصه
من دراسة هذه المإثرات لتحدٌد أثرها فً تكوٌن النصّ وبنائه.
التارٌخً فً دراسته " َن ْ
الرواٌة والمسرح ٌّة فً فِلَسطٌنَ حتى عام ٔ9ٗ8م"،
السعافٌن اًل ّتجاه
شؤ َة ِّ
ّ
 ط َّب َق َّوم ّما جاء فٌها:
أحداث رواٌة "رجاء" ٌُالح ُ
َ
ب السٌّرة الذاتٌّة
ِظ أنّ المإلِّؾ قد
"لع َّل َمنْ ٌتؤ َّم ُل
نجح فً تصوٌر الحٌا ِة االجتماعٌّة من خالل أسلو ِ
َ
َ
ً
َ
ؽزىً
األحداث َت َتنامى من خالل
الوصْ ؾِ وفً تحلٌل ال ّشخصٌّات ،ولو أ ّنه جع َل
فً
ا
واضح
م
ث
لألحدا
ل
جع
وقد
عه،
اصط َن
الذي
َ
ِ َ
َ
َ
ً
ً
ً
ث الحقٌق ٌّ ِة ال ّ
شخصٌ ِة َمع اإلفادة من َم ْنطِ ق الرِّ وائًّ َألمْ َك َن له أنْ ٌُق ِّد َم رواٌة متماسكة إلى ح ٍّد ماُ ،م ْقنِعة فً أحداثها،
األحدا ِ
ُ
وقٌم إنسانٌّة".
مُتمٌِّز ًة بالحسِّ اإلنسانًّ فً تحلٌل األحداث وما َتر ِمز إلٌه من
َ
مبادئ ٍ

َ
وابً
التارٌخً فً َن ْقده حٌن ر َّك َز على أسلوب السٌرة الذات ٌّة الّذي
السعافٌن بمبادئ اًل ّتجاه
الر ُّ
اصط َنعه ِّ
ّ
فقد التز َم َّ
فً رواٌته ،وحٌن ر َّك َز على األحدا ِ
الروابً فً ال ّنقد.
ث و َم ْنطِ ق ِّ
ُ
 أ ّما المسرح ٌّة فقد د ِرسها فً َن ْحٌث:
شؤتها وموضوعاتها وبنابها الف ِّن ًّ من
ظهرت فٌها هذه
ور َب َط هذه ال َمظاه َِر األسلوبٌّة بالبٌئة التً
َ
الحُ بْك ُة ،والصّراعُ ،وال ّشخصٌّات ،واللّؽ ُة ،والحِوارَُ ،
ذلك رإٌ َته التً تقوم على رّ بْط اإلبداع بحركة التارٌخ وظروؾ العصر وطبٌعة الحٌاة
س من خالل َ
المسرحٌّةَ ،ف َع َك َ
االجتماعٌّة.
 ٌُ َّع ُّد خالد الكركً واحداا من ال ُّنقاد األردن ٌٌّنَ البارزٌنَ فً ال ّنصؾ الثانً من ال َقرن العشرٌن.ت متع ِّدد ٍة ّ
للظواهر اإلبداعٌّة ال َّنثرٌِّة وال ِّشعرٌة.
لِما ق َّد َم من دراسا ٍ
سٌن ِرواب ٌَّاا".
التارٌخً
 ظهر اًل ّتجاهبشكل واض ٍح فً دراسته "طه ُح َ
ّ
ٍ
ب عنهٌ ،قول:
س صورة الفنّ الرِّ وائً لدى طه حُ سٌن من خالل الواقع الذي عا َشه َو َك َت َ
إذ دَ َر َ
ُ
ُسٌن) من َّ
الزواٌا :ال ّنظرٌّة ،وال ّتطبٌقٌّة ،وال ّتارٌخٌّة ،من خالل َت َفهُّم عا ٍّم ل َت َط ُّور الرّ واٌة
"وسنبحث هذا الفنَّ عندَه (أي عندَ طه ح َ
ُ
الدراسة ال َّنقدٌّة بالمعارؾِ الخارج ٌّ ِة
العرب ٌّة الحدٌثة ،وهذا ٌحتا ُج إلى قراءة أّوّ ل ٌّةٍ ،ث ّم إلى قراء ٍة َنقد ٌّ ٍة واعٌةٍ ،و َتستعٌنُ هذه
ً
َ
التجرب ِة
ُحاولَ ٌة لِ َن ْقل
نهج ال ّتحلٌل الداخلًّ ُ ،مهْتم ًَّة بالعمل الفنًّ على أ َّنه م َ
ِ
المُحٌط ِة بالكاتب ،على أنْ َتظ َّل فً ال ّنهاٌة خاضعة ل َم ِ
كان".
اإلنسانٌّة فً أيّ
زمان و َم ٍ
ٍ
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 -2االتّجاِ االجتناعّٕ
ا
دراسة بعنوان "ال ِّ
شعر الحدٌث بٌن ال ّنظر ٌّة وال َّتطبٌق" لهاشم ٌاؼً.
أ َّكدَ فٌها ا ّتجا َهه االجتماعًّ فً ال َّنقد ِب َتناوُ لِه دَ ْور المُبدِع فً َحمْل هموم المجتمع وال ّتعبٌر عنها وال ّتؤثٌر فً نفوس
ٌن ،عالو ًة على أ ّنه َب َح َ
حوالت االجتماعٌّة التً وا َك َبت المجتمع
ث عن عوامل َت َّط ُّور ال ِّشعر الحدٌث ،ور َب َطها بال ّت ُّ
المُتل ّق َ
عصر ِه وال ّتعبٌر عنها.
والتزام ال ِّشعر قضاٌا
العربًّ فً العصر الحدٌث
ِ
ِ
ضوان.
الرواٌة" لعبدهللا ِر ْ
 دراسة بعنوان "أسبلة َِّ ُ
وم" لتٌسٌر سبول ،و "الكابوس" ألمٌن ش ّنارُ ،ت َم ِّثالن صورة االلتزام فً األدب
وفٌها ٌرى أنّ رواٌّتًْ :
"أنت منذ ال ٌَ ِ
ومدى قدرة المُبدِع على َحمْل الواقع فً إبداعه.
سلٌَمان األَ
ا
دراسة نقد ٌّة بعنوان " َمواقؾ ،دراسات فً ال ِّ
زرعً.
شعر
ّ
األردنً الحدٌث ،الجزء األَ ّول" ل ُ
ّ
المضامٌن ال ِّ
نحو
ظ َه َرت فٌها َمالمِح هذا اال ّتجاه ِب َتناولها
شعرٌَّة التً َتعكِس انتماءات ال ُّشعراء وهمو َمهم الواقع ٌّة َ
َ
رار من
مجتمعهم ،وتإ ِّكد َعالقة الشاعر بمجتمعه ف َتحم ُل
البعدٌن :اإلنسانًّ  ،والوطنًّ ،فنرى ال ّناقد ٌَ ْدرُ س شِ عر َع ٍ
ِ
ُ
رار نظر ًة شمولٌ ًّة وإلى قصٌدتِه نظر ًة
ناحٌة كونه أدٌبًا مُل َت ِزمًا ٌَحم ُل ِ
ح ًّسا مُنت ِمًٌاٌ ،قول" :إنّ الباحث الذي ٌَنظ ُر إلى شِ عر َع ٍ
ؼٌر م َّ َ
ً
الواعً للشاعر".
ُطوع االنتما َء
َ
َ
ُجزأ ًة ،بل نظر ًة َترابُطٌّةَ ٌَ ،تح َّسسُ بك َّل س ٍ

وفً السٌاق ن ْفسِ ه ٌَن ُظر األَ
شاب ا
عره ضمن إطار
هة ،ف ٌُدْ ِخل ُ شِ َ
زرعً إلى دٌوان الشاعر ٌو ُ
ّ
سؾ عبد العزٌز نظر اة ُم ِ
اًلجتماعً الذي ٌر ِّكز على د ْور الفنّ والف ّنان فً المجتمعٌ ،قول:
اًل ّتجاه
ّ
"إنّ أه َّم ما ٌُح ِّدده فاعلٌّة األدب والفنّ واإلبداع عمومًا هو َف ْه ُم المُبدِع لل َّد ْور الذي ٌَلعبُه ف ُّنه وإبداعه المُتسلِّح بصِ دق َّ
الطرح
ِ
والرُّ إٌا" ،فال ّناقد هنا ٌَمٌ ُل فً مناقشته ال َّنظرٌّة إلى َربْط اإلبداع وال َّنقد بمدى التزام األدٌب قضاٌا مجتمعِه ،وقدرتِه على

دورهُ ورسال َته االجتماعٌّة والفكرٌّة وفً الوقت ذاته الفنٌّة.
التعبٌر عنها بصِ ْدق ،وبذا ٌإ ّدي الفنّ
َ
 -3االتّجاِ البِئّْٖ

ا
العربً ال ُمعاصِ ر" لفخري
الس ْرد
النص ال ُمؽلَق إلى
ض اًلحتِماًلت :مِن
ّ
النص المفتوح فً َّ
ّ
ّ
دراسة بعنوان "أَ ْر ُ
صالح.
العالقات الداخل ٌّة ولٌس
ِتاج َ
فٌها أٌضا ً أ َّكد ضرورة َع ْزل النصّ عن المحٌط الخارجً ،ومِن َث ّمٌ ،صبح النصّ ن َ
انعكاسا ً ّ
للظروؾ الواقع ٌّة المحٌطة.
نٌوي ،إذ َع ِم َل على َن ْقد ال ّنصوص وتحلٌلها من خالل َعالقاتها ال ّداخلٌة
الب
ّ
تجربته َنموذجا ا فً مجال اًل ّتجاه ِ
و ُتم ِّثل ِ
بعٌداً عن ّ
مجتمع ،ح ّتى إنه ٌقول فً َمقال ٍة له بعنوان "ال َّنقد العربًّ الجدٌد":
الظروؾ المحٌطة بال ّنص مِن :تارٌخ ،أو
ٍ
ب بل قارئ ُنصوص.
لٌس مإرَّ َخ أد ٍ
أ ّنه َ
 كتاب "القِناع فً ال ِّالرواشدة.
شعر
ِناعً" لسامح ّ
ص الق ّ
العربً الحدٌث" فً باب "بنٌة ال ّن ّ
ّ
َّ
ووظ َفه فً استنطاق النصوص و َن ْقدها وتحلٌلها و َك ْشؾ بنٌة القِناع فٌها ،ومن ذلك
الّذي استل َه َم فٌه اال ّتجاه البنٌويّ
َ
األصوات التً َت ْنطِ ُق داخ َل النصّ مِن بداٌته إلى نهاٌته
َتناوُ لُه قصٌدة "مِن لٌالً ِبنلوب" لعبد الرّ حٌم عمر ،فقد َت َّتبع
صل من ؼٌر أن
فوجدَ أنّ ّثمَّة صوتا ً واحداً هو صوت ِبنِلوب وبضمٌر المتكلِّم ،إذ بدأَ النصّ به وانتهى به فً
إٌقاع م َّت ٍ
ٍ
ٌ
صوت َ
آخر ٌوقِؾُ إٌقاع النصّ .
ُشار َكه
ٌ ِ
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ٕ
 -4االتّجاِ ادتّٔنال ّ

األدبً.
مالً فً ال َّنقد
ّ
الج ّ
وضح المقصود باًل ّتجاه َ
س) ِّ
الممارسات ال ّنقدٌّة التً تعتمد الذوق معٌارً ا ،فالنصّ مجرد مثٌر جمالً ٌبعث فً النفس إحساسات جمالٌّة ممتعة ،أي
إنّ ال ّناقد ٌتناول مقومات الجمال فً النصّ من وجهة نظره ،متؤثرً ا بشخصٌته والعوامل المإثرة فٌها وما ٌبعثه العمل
ً
جدٌدا
األدبًّ فً نفسه من مشاعر وعواطؾ وما ٌستثٌره من ذكرٌات .ومن ثمٌ ،كون ال ّناقد  -بوصفه متلقًٌِّا  -مبدعًا
للنصّ .
باعً "الصورة الف ّن ٌّة فً ال َّنقد ال ِّ
عري".
ش ّ
الر ّ
س) دراسات عبد القادر ّ
األدبً هً الصورةُ الفن ٌّةٌ ،قول" :إنّ القناع َة التً َت َولَّدَت عندي ُ
منذ
ص
ّ
سد َجمال ٌّة الفنّ فً ال ّن ّ
فٌها ٌرى أنّ ما ٌُ َج ِّ
َ
ْ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
عمل فنًِّ
ب ك ّل
كون قل َ
التقٌت الصّور َة ألوّ ل مر ٍة ش َّدتنً إلى هذه الوسٌل ِة الفنٌّة الجمٌلةِ ،التً أرى أنها ٌُمكِن أنْ ت َ
ٍ
نقاش نقًّ".
وحور ك ّل
َ
ٍ
األدبً فً النصؾ ال ّثانً من القرن العشرٌن ،بما ال َت َز َمه
مالً فً ال ّنقد
ّ
الج ّ
اعً َمالمِح اًل ّتجاه َ
الر ّب ّ
و ٌُم َّثل عبد القادر َّ
صوص ومفهومِه لإلبداع ،ود َْو ِر ال ّناقد فً
مالً فً قراءتِ ِه ال ّن
مارسا ٍ
َ
الج ّ
ت منهج ٌّ ٍة تطبٌق ٌَّ ٍة لال ِّتجاه َ
هذا ال ّناقد من ُم َ
أصبح من المُسلَّمات القو ُل بتعد ُّد قراءات النصّ ،
إتمام العمل ٌّة اإلبداع ٌّة ،ورإٌتِه ال ّناقدَ خالقا ا جدٌداا لإلبداعٌ ،قول" :لهذا
َ

أكان هذا النصّ قدٌما ً أم حدٌثاً ،وبنا ًء علٌه ٌَنبث ُِق من النصّ نصوصٌ  ،ومن ال ّنصوص
بما فً ذلك النصّ ال َّشعريّ خاص ًّة ،سواء َ
نصوصٌ أخرى ،وهكذا".

األدبً".
الجمال ٌّة فً ال َّنقد
ّ
س) َجمال َمقابلة فً دراسته "اللَّ ْحظة َ
الجمالًّ هً خبرةٌ
التً ٌرى فٌها أنّ ال َّنقد هو "اإلحساسُ الذي ٌَع َتري المر َء بقٌمة
العمل الف ّنًّ " ،وٌإ ِّكد أنّ عملٌة ال َّنقد َ
ِ
مشتر ٌ
ُ
ُ
تنبثق منه عملٌة ال ّتفسٌر وتعو ُد إلٌه".
كة بٌن األدٌب والمتلقًّ ،وهً "األصل الذي
َ
مالً ٌتم ٌّز ُ
وضح هذه الخصوص ٌّة.
العالقة بٌن المتل ّقً
والنصِّ ،
ّ
بخصوص ٌّ ٍة مع ٌَّن ٍة فً َ
الج ّ
س) ٌَكاد اًل ّتجاه َ
تكمن الخصوصٌة فً العالقة بٌن النصّ األدبًّ والمتلقً وف ًقا لالتجاه الجمالً فً أن المتل ّقً (الناقد) ٌتناول مقوّ مات
الجمال فً النصّ من وجهة نظره بناء على ذوقه الخاص ،متؤثرً ا بشخصٌته والعوامل المإثرة فٌها وما ٌبعثه العمل
األدبًّ فً نفسه من مشاعر وعواطؾ وما ٌستثٌره من ذكرٌات ،ما ٌفضً إلى تعدد تفسٌرات النصّ وتحلٌالته بتع ّدد
المتل ّقٌن واختالؾ تجاربهم ،وهو ما ٌسمى "تعدُّد القراءات".
 -5االتّجاِ املّٕقازٌ
األدبً.
وضح المقصود باًل ّتجاه المقارن فً ال َّنقد
ّ
س) ِّ
ً
معتمدا على محور اللّؽة فً المقام األوّ ل،
هو اال ّتجاه النقديّ الّذي ٌدرس مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن النصوص األدبٌّة،
ِّ
من أجل الوقوؾ على سٌر اآلداب العالمٌّة وكشؾ حقائقها الفنٌّة واإلنسانٌّة ،ومن ثمٌ ،درس الناقد هنا النصّ المتؤثر
َّ
المتؤثر به ،لمعرفة مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن النصٌّن ،والحكم علٌهما بالجودة أو
من ناحٌة لؽته مقار ًنا إٌاه بلؽة النصّ
عدمها.
والس ٌّاب" لمح َّمد شاهٌن.
الصبور
ّ
س) دراسة "إلٌوت وأ َث ُرهُ على عبد ّ
وقؾ شاهٌن على َمكامِن ُّ
تؤثر ك ّل منَ :ب ْدر شاكر ال ّسٌّاب ،وصالح عبد الصّبور ،بالشاعر اإلنجلٌزي توماس
إذ
َ
ُ
ُّ
َ
ً
ً
َّ
إلٌوت ،وممّا جاء فً دراسته أنه عد قصٌدة "أنشودة ال َمطر" لل ّسٌّاب نموذجا إٌجاب ٌَّا فً التؤثر بقصٌدة إلٌوت
"األَرض ال ٌَباب"ٌ ،قول" :وتشتر ُ
ك أُنشود ُة ال َم َطر مع األَرض ال ٌَباب فً اإلٌقاع الداخلًِّ الذي ُت َولِّ ُده الموسٌقا الداخل ٌّ ُة للّؽة ،فالموسٌقا
القصٌدتٌن هً التً ُتحرِّ ر اللّؽ َة من قٌ ِد المضمون المؤلوؾِ ".
فً كلتا
ِ
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س) كتاب "ال ُمثا َق َفة و َت َح ُّوًلت ال ُمصطلَح" لزٌاد ُّ
الزعب ًّ.
ت نقدٌ ًّة عربٌ ًّة َت َش َّك َل معظمُها بفعْ ِل ُّ
القرنٌن:
تؤثر الحضارة العربٌّة فً عصر ازدهارها فً
تناو َل فٌه مصطلحا ٍ
ِ
ّ
والرابع الهجرٌٌ ِّن ،بالحضارة الٌونانٌّة.
الثالثِ،
ِ
س) مم ٌِّزات ال ّنقد فً هذه المرحلة اذكرها.
وتنوع القضاٌا ال ّنقد ٌّة التً ٌتناولها ال َّنقد.
أ َ -سعة المجال ُّ
َّ
ب  -ارتفاع مستوى الذوق ال ّنقديّ لدى ال ُّنقاد فً هذه المرحلة.
جـ  -اعتماد األدوات ال َّنقدٌّة المنهجٌّة فً القراءة وال ّتفسٌر وال ّتحلٌل.
صار ٌنمو بعٌداً عن الذاتٌّة والمِزاجٌة.
د  -الموضوعٌّة  ،بمعنى أ ّنه
َ
هـ ُّ -
ض ْوء المنهجٌّات ال َّنقدٌّة الحدٌثة.
التؤثر بال َّنقد األدبًّ فً َ
نٌوي فً ال َّتعامل مع
الب
ارٌخً،
س) كٌؾ ٌختلؾ اًل ّتجاهان :ال ّت
النص لدى ال ُّنقاد األردنٌ ٌّنَ
ّ
ّ
ّ
ّ
واًلجتماعً ،عن اًل ّتجاه ِ
فً الثمانٌن ٌّات والتسعٌن ٌّات؟
التارٌخً الظروؾ :السٌاس ٌّة ،واالجتماع ٌّة ،والثقاف ٌّة ،للعصر الّذي ٌنتمً إلٌه األدٌب ،م ّتخذا منها
ٌدرس اًلتجاه
ّ
وسٌلة لفهم النصّ األدبًّ  ،وتفسٌر خصائصه ،وكشؾ مضامٌنه ودالالته.
اًلجتماعً فً ال ّنقد ٌربط النصّ األدبًّ والمبدع نفسه بالمجتمع بطبقاته المختلفة ،أي إنّ األدٌب ٌصدر فً
وا ّتجاه
ّ
ّ
صه عن رإى مجتمعه ،فٌحمل همومه وٌلتزم قضاٌاه وٌع ّبر عنها ،فتكون مهمة الناقد هنا دراسة هذه العناصر
ن ّ
ّ
لالستعانة بها فً فهم النصّ وبٌان مضامٌنه وكشؾ عناصره الفن ٌّة وأثرها فً تكوٌنه .وٌختلؾ معهما االتجاه البنٌويّ
فً ال ّنقد حٌث ٌدرس العمل األدبًّ بوصفه بنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداته ً
بعٌدا عن أيّ عوامل أخرى خارج ٌّة
محٌطة بالنصّ  :تارٌخ ٌّة ،أو اجتماع ٌّة ،أو ؼٌر ذلك ،فتكون وظٌفة ال ّناقد الكشؾ عن أبنٌة النصّ وعالقاتها الداخل ٌّة.
َ
رست.
دع ْم إجاب َت َك بؤمثل ٍة مما د
س) هل
استطاع ال ُّن ّقاد األردن ٌّونَ  ،فً رأٌ َك ،إٌجاَد َن ْق ٍد حدٌث فً األردنّ ؟ ِّ
َ
نعم ،استطاع النقاد األردنٌون إٌجاد نقد حدٌث ٌتصؾ بـ :المنهج ٌّة العلم ٌّة ،والتخصص ٌّة ،والضبط ،وبلورة المفاهٌم،
والموضوع ٌّة ،وًل سٌما فً المرحلتٌن :التجدٌد ،ومرحلة الكتابة النقد ٌّة فً ضوء المنهجٌات الحدٌثة ،متؤثرٌن فً
ذلك بال ّنقد العربًّ القدٌم والمنهجٌات ال ّنقد ٌّة الحدٌثة.
ومن أمثلة ذلك:
عرض إحسان عباس فً كتابه "فنّ الشعر" ألهم اآلراء ال ّنقد ٌّة التً تب ّنتها المذاهب األدب ٌّة الحدٌثة فً مهمة
َ
الشعر.
 انعكاس االتجاهات النقد ٌّة الحدٌثة فً ال ّنقد األردنًّ  ،ومن ذلك :اال ّتجاه االجتماعًّ لدى هاشم ٌاؼً فً دراسته"الشعر الحدٌث بٌن ال ّنظرٌة والتطبٌق" ،واال ّتجاه البنٌويّ لدى سامح الرواشدة فً كتابه "القناع فً الشعر العربً
الشعري".
الحدٌث" ،واال ّتجاه الجمالًّ لدى عبد القادر الرباعً فً دراسته "الصورة الفنٌة فً ال ّنقد
ّ
مالحظة :تبقى إجابة هذا السإال معتمدة على رأي الطالب ،وٌجب أن تكون منبثقة من المراحل النقدٌة للحركة النقد ٌّة فً األردن ،وال
سٌما مرحلة الكتابة النقد ٌّة فً ضوء المنهجٌات الحدٌثة.
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اآلتٌتٌن إلى اًل ّتجاه ال ّنقدي
المقولتٌن
ض ْوء دراست َك ًل ّتجاهات الحركة ال ّنقد ٌّة الحدٌثة فً األردنّ  ،ص ِّنؾ
س) فً َ
ِ
ِ
الّذي ُت َم ِّثله كل ٌّ منهما:
أ ٌ -قول ال ّناقد األردنًّ إبراهٌم خلٌل عن ال ّشاعر محمَّد ال ّقٌْسًّ بعنوان "ال ّشاعر وال ّنص":
وتطو ِر رإٌتِه المتجد َّد ِة للعالَم مِنْ َح ْوله ومِن
بتطو ِر حٌا ِت ِه الشخص ٌّةِ،
مرتبطا ً أش َّد االرتباط
ُّ
ُّ
كان شِ عرُ ال َقٌْسًّ
"ولَمّا َ
ِ
ٌ
ض ْو َء
ج ِه الفنًَّ َتنع ِد ُم القدرةُ على رإٌتها
َح ْول َشعْ ِب ِه الفِلسطٌنًّ ،فقد نشؤَت
بوضوح ما لم ُن َسلَّطِ ال َّ
خٌوط بارزةٌ فً نسٌ ِ
ٍ
سٌرت ِه ال ّشخصٌّة واألدبٌّة".
على ِ
ّ
التارٌخً.
اإلجاب٘ :اًلتجاه
ّ
ص ُق الفنون األدب ٌّ ِة بالمجتمع ،بل إ ّنه الفنُّ الوحٌد الذي ٌَكا ُد
ب ٌ -قول ال ّناقد األردنًّ عبدهللا ِرضوان" :الرِّ واٌة أَ ْل َ
المجت َمعُ ٌرى فٌ ِه صور َة ذاتِ ِه متم ٌ
ُنعك َِس ًة داخل النصّ الرِّ وائًّ".
َّثلة وم َ
اًلجتماعً.
اإلجاب٘ :اًل ّتجاه
ّ
ُ
الحركة النقد ٌّة فً األردنّ بثال ِ
ث مراحل َ مختلفةٍ،
مرت
 ّتطور اآلراء ال ّنقد ٌّة فً كل ِّ مرحلة.
وازنْ بٌن هذه المراحل من ناحٌة ُّ
ِ
 )1مرحلة النشؤة والتؤسٌسّ :
تمثل بداٌة الحركة النقد ٌّة فً األردن ،فكانت طبٌعة ال ّنقد فً األؼلب عبارة عن
ملحوظات وآراء نقد ٌّة مبعثرة تتضمنها المُطارحات والمُحاورات والتعلٌقات واآلراء والمُناقشات ال َّنقدٌّة حول فنون
األدب ،وظهرت فً هذه المرحلة المقالة ال ّنقد ٌّة فً الصحؾ والمجالت لك ّنها لم ترق إلى المقالة ال ّنقد ٌّة العلم ٌّة ذات
األسس والمعاٌٌر الحدٌثة.
ٕ) مرحلة التجدٌد :تطوّ َر ال ّنقد األدبًّ فً هذه المرحلة على نحو واضح ،فاصطبػ بالصِّبؽة العلم ٌّة المتخصِّصة
وتوسعت البٌئة َّ
الثقافٌة التً اهتمت
و َب ْلورة َمفاهٌمه وضبْطها بالتؤثر بال ّنقد العربًّ القدٌم وال َّنظرٌات ال َّنقدٌّة الحدٌثة،
َّ
صصة والمقاالت ال ّنقد ٌّة العلم ٌّة ،وبرز مجموعة من ال ّنقاد ذوي
باألدب و َن ْقده ،فظهرت الكتب والدراسات ال ّنقد ٌّة المتخ ّ
الخبرة والشؤن.
ٖ) مرحلة الكتابة النقدة فً ضوء المنهجٌات الحدٌثة:
ّ
تفاعلت الحركة ال ّنقد ٌّة فً هذه المرحلة على نحو فاعل مع ال َمنهج ٌّات النقدٌّة الحدٌثة فً العالم وأصبحنا نرى انعكاس
فترسخت المنهج ٌّة العلم ٌّة فً ال ّنقد األدبًّ فً هذه
النظرٌات ال ّنقد ٌّة الحدٌثة فً ال ّنقد األردنًّ على نحو واسع،
ّ
المرحلة ،وتضاعؾ اإلنتاج النقدي ،وا ّتسع مجاله وتنوّ عت القضاٌا ال ّنقدٌّة التً ٌتناولها ال َّنقد ،وارتفع مستوى َّ
الذوق
ال ّنقدي لدى ال ُّنقاد ،واعتمدت األدوات ال َّنقدٌّة المنهجٌّة فً القراءة وال ّتفسٌر وال ّتحلٌل ،وا ّتصؾ ال ّنقد بالموضوعٌّة،
بمعنى أ ّنه صار ٌنمو ً
بشكل واضح ،و َت َركوا
بعٌدا عن الذاتٌّة والمِزاجٌّة؛ فؤسهم ال ّن ّقاد األردنٌون بذلك فً ال ّنقد العربًّ
ٍ
بصماتِهم فٌه.
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