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الوحدة األولى  :علم المعانً
أوال  :مفهوم علم المعانً
ثانٌا  :الخبر
ثالثا  :اإلنشاء
ٔ .مفهوم اإلنشاء
ٕ .قسما اإلنشاء
 اإلنشاء الطلبً
 اإلنشاء ؼٌر الطلبً

الوحدة الثانٌة  :النقد األدبً فً العصر العباسً
أوال  :الفحولة الشعرٌة
ثان ًٌا َّ :
الطبع و الصنعة
ً
ثالثا  :اللفظ والمعنى
ً
رابعا  :السرقات لشعرٌة
ً
خامسا  :الصدق والكذب فً الشعر

الوحدة الثالثة  :المذاهب األدبٌة
أوال المذهب الكبلسٌكً
ثان ًٌا  :المذهب الرومانسً
ً
ثالثا  :المذهب الواقعً
ً
رابعا  :المذهب الرمزي
ٕ
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انٕحذح األٔىل

ػهى ادلؼبَٙ

ا
أًٔل  :يفٕٓو ػهى ادلؼبَٙ
 عرف علم المعانً  ما المقصود بعلم المعانً  وضح مفهوم علم المعانً 
 هو علم تعرؾ به أحوال اللفظ العربً التً بها ٌطابق مقتضى الحال .
 ما هً مواضٌع أو أبواب علم المعانً ؟
 الخبر واإلنشاء  ،والتقدٌم والتؤخٌر  ،والحذؾ ِّ
والذكر  ،واإلعجاز واألطناب ،
والفصل والوصل .
 ما هً فائدة علم المعانً  ،أٌن تكمن فائدة علم المعانً ؟
 الوقوؾ على األسرار التً ٌرتقً بها شؤن الكبلم وٌفضل بعضه بعضا  ،بموافقته
لمراد المتكلم وحال المخاطب  ،ومراعاته لقواعد اللؽة وأصولها وأعرافها .
فلكل ترتٌب للجملة داللة خاصة وفٌة معنى لٌس فً األخر وأي تؽٌر ٌطرأ على الجملة
بتقدٌم أو تؤخٌر أو حذؾ أو ذكر ٌإدي إ لً تؽٌر فً المعنى حسب مراد المتكلم بما ٌوافق
مقتضى حال الخاطب
 ما هً حال المخاطب التً ٌجب مراعاتها من قبل المتكلم ( حال المخاطب ) .
 ثقافته  ،ومكانته االجتماعٌة  ،وبٌبته التً ٌعٌش فٌها .
ولتت بٌن هذا األمر اقرأ اآلٌتٌن الكرٌمتٌن اآلتٌتٌن :
إلن اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرءان ال ٌؤتون بمثله
قال تعالى (قل ْ
ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا )

ٖ
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وقال تعالى (ٌا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض
فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان )
لعلك تبلحظ أن كلمة "اإلنس "تقدمت على كلمة الجن " فً اآلٌة األولى لكنها تؤخرت
عنها فً الثانٌة  ،وذلك راجع إلى مراعاة السٌاق ومقتضى حال المخاطب ؛ ما ٌإدي إلى
االختبلؾ فً المعنى  ،إذ تقدمت كلمة "اإلنس" فً اآلٌة األولى ألنّ سٌاق اآلٌة ٌتناول
موضوع الببلؼة وصوغ الكبلم والبشر معنٌون بذلك أكثر من الجنّ  ،أما سٌاق اآلٌة
الثانٌة فٌتناول موضوع النفاذ من أقطار السموات واألرض والجن أقدر على ذلك ؛
فتقدمت كلمة "الجن " مع ما نعرؾ من أنّ كلتا اآلٌتٌن مراعٌة لقواعد اللؽة وأصولها .

األسئلة
ٔ  -وضح فابدة علم المعانً .
ٕ  -قد ٌقول أحدنا متذمرً ا  :الحٌاة كلها تعب "
لكن المعري الذي عرؾ بتشاإمه ٌقول :
تع ٌ
ب كلها الحٌاة فما أ عجـــ

جب إال من راؼب من ازدٌاد

 ما داللة تقدٌم الخبر " تع ٌب " على نفس الشاعر؟
أن
أن توالت ألفاظها فً النطق  ،بل ْ
ٖ ٌ -قول الجرجانً ":لٌس الؽرض بنظم الكلم ْ
تناسقت داللتها وتبلقت معانٌها على الوجه الذي اقتضاه العقل " وضِّح المقصود بهذا
القول ؟
إجبثخ األسئهخ .
ٔ .الوقوؾ على األسرار التً ٌرتقً بها شؤن الكبلم وٌفضل بعضه بعضا  ،بموافقته
لمراد المتكلم وحال المخاطب  ،ومراعاته لقواعد اللؽة وأصولها وأعرافها
ٗ
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ٕ .داللة ذلك النظرة التشاإمٌة لدى المعري  ،فقد قصر الحٌاة على الشقاء والتعب
متناسًٌا ما فٌها من راحة وسرور وسعادة
ٖ .أي أنَّ نظم الكبلم وترتٌبه ٌكون حسب مراد المتكلم والمعنى الذي ٌرٌد إٌصاله إلى
المخاطب مع مراعات حال المخاطب وقواعد اللؽة األلفاظ وأصولها وأعرافها

٘
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اخلــجـش
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج جملة تفٌد الثبوت  -استخرج جملة تفٌد التجدد .
 علل تفٌد جملة  :سمع الصوت التجدد

 -علل تفٌد جملة  :الصوت عال الثبوت

ً
مطابقا للواقع
ٔ .اخلرب  :كل كالم أو قول ٌحتمل الصدق أو عدم الصدق  ،فإنّ كان
ً
ً
مطابقا للواقع كان غٌر صادق .
وإن كان غٌر
صادقا ْ
كان
ً
 حضر والدي أ ُ
مسٌة شعرٌة فً رابطة الكتاب األردنٌٌن .
 هذه الجملة ( جملة خبرٌه ) الحتمال مطابقة مضمونها الواقع أو مخالفته
 .2اجلًهخ انفؼهٛخ ٔاجلًهخ اًلمسٛخ :
أ  -اجلًهخ انفؼهٛخ  :تفٌد التجدد والحدوث فً زمن معٌن  ،وقد تفٌد التجدد واالستمرار
الفائدة
ٔ التجدد والحدوث

المثال
ٌشارك الطلبة اآلن فً مسابق ٍة أدبٌة

ٕ التجدد واالستمرار على قدر أهل العزم تؤتً العزابم

وتؤتً على قدر الكرام المكارم

ب  -اجلًهخ اًلمسٛخ  :تفيد الثبوت .
الفائدة
ٔ تفٌد الثبوت

المثال
مركز دراسات المرأة فً الجامعة األردنٌة متخصص فً شإون
المرأة

ٙ
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األسئلة
مٌز الجملة التً أفادت التجدد من الجملة التً أفادت الثبوت فً كل مما ٌؤتً :
ٔ -الحفاظ على البٌبة مسإولٌة كل فرد .
ٕ  -حققت المرأة األردنٌة على مدى األعوام القلٌلة الماضٌة حضور متمٌزا فً المحافل
الدولٌة .
ٖ  -مكانة المرء بحسن أخبلقه.
ٗ ٌ -تحقق النجاح بالعزٌمة واإلصرار .
٘ ٌ -حتفل األردنٌون بعٌد االستقبلل فً ال خامس ولعشرٌن من أٌار من كل عام
إجبثخ األسئهخ :
ٔ

تفٌد الثبوت

ٕ

تفٌد التجدد

ٖ

تفٌد الثبوت

ٗ

تفٌد التجدد

٘

تفٌد التجدد

7

فراس عبابنة ٔٓ111ٖٔ71ٕ7 / ٓ171ٖٓٔ77

أضشة اخلرب
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج ضربا من أضرب الخبر جاء طلبٌا  :إن العمل الشرٌف عبادة .
 ما الضرب الذي جاء علٌه الخبر فً قوله تعالى (لتبلون فً أموالكم وأنفسكم )
إنكاري
 وضح ما ٌلً  :تمثل جملة  :وطالما سمعتك تقول ذلك  .خبرً ا ابتدابًٌا
أل ّنه خالً من أدوات التأكٌد  ،وأُلقً على خالً الذهن
ادلؤكذاد  :إنّ – أنّ –

الم االبتداء – الالم الزحلقة  -قد التً تأتً للتحقٌق

نونا التوكٌد ( الثقٌلة و الخفٌفة ) ــ القسم – أحرف التنبٌه ( أال  ،أما )
َ
أتقنت عملك أحببته .
 أحرف الزٌادة مثل ما  :إذا ما باء الجر الزائدة فً خبر لٌس مثل ( إنّ هللا لٌس بـظبلم للعبٌد ) أضشة اخلرب :
أن ٌأتً الخبر خالٌا من أدوات التأكٌد  ،وٌلقى على خالً الذهن
ٔ .ضشة اثزذائْ : ٙ
 قال المذٌع  :حلقة الٌوم عن أضرار التدخٌن .
 ضرب ابتدابً  :خالً من المإكدات وٌلقى على خالً الذهن.
 زاد عدد الجامعات األردنٌة فً المدة األخٌرة على نحو واضح .
 ضرب ابتدابً  :خالً من المإكدات وٌلقى على خالً الذهن .
من نخاطبه لٌس لدٌه علم مسبق بما سنخبره إٌاه
أن ْ
نأتً ب الضرب ابتدائً إذا علمنا ْ

8
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ٕ .ضشة طهجٌ : ٙؤتى بالخبر مؤكدا بمؤكد واحد وٌلقى على المتردّد أو الشا ّك .
 إ ّنك صحٌح الجسم .
 ضرب طلبً ٌ :حتوي على مإكد واحد ( إنّ ) .
أن المخاطب قد ٌتردد فً تصدٌق الخبر أو ٌشك فٌه
نأتً بالضرب طب ًٌا إذا علمنا ْ

ٖ .ضشة إَكبس٘ ٌ :ؤتى بالخبر مؤكدا بمؤكدٌن أو أكثر وٌلقى على المنكر.
 إال إنّ فنّ الرسم التشكٌلً وسٌلة إبداع وابتكار . .
 ضرب إنكاري ٌ :حتوي على مإكدٌن ( أال  ،إن ) .
أن المخاطب قد ٌنكر الخبر تما ًما وال ٌصدق مضمونه
نأتً بالضرب إنكار ًٌا إذا علمنا ْ

األسئلة
ٔ  -حدد ضرب الخبر فً كل مما ٌؤتً :
أ  -قال تعالى )إنّ هذا لَهو القصص الحق )
ب  -قال صلى هللا علٌه وسلم فً فضل سورة اإلخبلص  ":والذي نفسً بٌده إ ّنها لتعدل
ثلث القرآن ".
جـ  -قال عبدالرحمن شكري :
أال ٌا طابر الفردو

س إن الشعر وجدان

د  -األردن وطن حرٌة وإبداع .
هـ  -قال حٌدر محمود :
9
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على هواك اجتمعنا أٌها الوطن

فؤنت خافقنا والروح والبدن

و  -قالت مٌسون بنت بحدل
لبٌت تخفق األرواح فٌه

أحب إلى من قصر منٌؾ

ٕ  -اجعل الخبر االب تدابً فً الجملة اآلتٌة مرة طلبٌا ومرة إنكارٌا  ،مجرٌا ما ٌلزم من
تؽٌٌر  :االمتحان سهل .
ٖ  -اقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة  ،وبٌن سبب مجًء الخبر األول المخطوط تحته طلبٌّا
ومجًء الثانً إنكارٌا :
قال تعالى  ) :واضرب لهم مثبل أصحاب القرٌة إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إلٌهم
اثنٌن فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إ ّنا إلٌكم مرسلون * قالوا مؤنتم بشر مثلنا وما أنزل
إن أنتم إال تكذبون * قالوا ربُّنا ٌعلم إ َّنا إلٌكم لمرسلُون * )
الرحمن من شًء ْ
ٗ  -عبر عن مضمون الخبر اآلتً بضرب مناسب له من أضرب الخبر :
عمل .
صة
ابعث األمل فً نفس شاب ٌبس من حصوله على فُر َ
ٍ
ج بالحٌاة "  ،ثم أجب
٘  -اقرأ النص اآلتً للكاتب أحمد أمٌن من مقالة له بعنوان " االبتها ُ
عما ٌلٌه :
" إنَّ أه َّم سبب فً االبتهاج بالحٌاة أن ٌكون لئلنسان ذوق سلٌم مهذب ٌعرؾ كٌؾ
ص علٌهم  ،بل وٌدخل السرور على
ٌستمتع بالحٌاة  ،وكٌؾ ٌحترم شعور الناس وال ٌن ّؽ ُ
أنفسهم فالذوق السلٌم قادر على استجبلب القلوب  ،وإدخال السرور على نفس صاحبه
ونفس َم ْن حوله .
تصور أسر ًة ساد فٌها الذوق السلٌم  ،نرى كل فرد فٌها ٌتجنب جرح إحساس ؼٌره بؤيّ
ّ
لفظ أو أيّ عمل ٌؤباهُ الذوق  ،بل إنّ ذوق ُه ٌرفع ُه إلى حد أ ّن ُه ٌتخٌر الكلمة اللطٌفة والعمل
ّ
الظرٌؾ الذي ٌُدخل السرور على أفراد أسرته .
ٓٔ
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إنّ الذوق السلٌم فً البٌت لٌؤبى النزاع  ،وٌؤبى حدة الؽضب  ،وٌتطلب النظام وحسن
الترتٌب  ،واالستمتاع بجمال ُّ
الزهور وجمال ال ّنظافة وجمال كل شًء فً البٌت  ،فلسنا
العقل ".
مبالؽٌن إذا قلنا  :إنّ رقً الذوق أكثر أثرً ا فً السعادة من رُقًّ
ِ
ّ
والطلبًّ  ،واإلنكاريّ .
أ  -استخرج من النص مثاال على كل من الخبر  :االبتدابًّ ،
ب  -أتُفٌد جملة  ":الذوق السلٌم قاد ٌر على استجبلب القلوب " التج ُّدد أم الثبوت ؟ وضح
إجابتك .
ت ٌ -ستعمل أحمد أمٌن فً هذا ال ّنصّ عد ًدا من الجمل الخبرٌّة الفعلٌة واالسمٌة التً
تدل على أهمٌّة الذوق السلٌم لدى اإلنسان  ،اكتب من إنشابك ً
جمبل على ؼرارها
تبٌِّن أهمٌة قٌمة االعتذار عن الخطؤ  ،وأثرها فً تقوٌة الروابط االجتماعٌة .

إجبثبد أسئهخ اخلرب
ٔ-
أ

ضرب الخبر إنكاري

ب

ضرب الخبر إنكاري

ج

ضرب الخبر إنكاري

د

ضرب الخبر ابتدابً

هـ

ضرب الخبر ابتدابً

و

ضرب الخبر طلبً

ٕ-
إنّ االمتحان سهل

 .طلبً

إنّ االمتحان لسهل

إنكاري

ٔٔ
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ٖ  -جاء الخبر األول طلبًً ألن التكذٌب فً المرة األولى ٌقع فً منزلة التردد والشك ،
أما فً المرة الثانٌة فقد وقع التكذٌب فً منزلة اإلنكار  ،بدلٌل قوله تعالى َ ":قالُوا َما أَ ْنتُ ْم
إالَّ ًب ًش ٌر ِمث لنا وما أنزل الرحمن من شًء " ،وبدلٌل أسلوب الحصر فً قوله تعالى  ":إن
أنتم إال تكذبون "  ،فاء الخب هنا إنكارٌا .
ٗ  -أال إنك ستجد عمبل بعد صبرك وبحثك .
٘ -أ :
خبر ابتدابً

فالذوق السلٌم قادر على استجبلب القلوب .

خبر طلبً

إن رقً الذوق أكثر أثرا فً السعادة من رقً العقل

خبر إنكاري

إن الذوق السلٌم فً البٌت لٌؤبى النزاع

ب  :تفٌد الثبوت ألنها جملة إسمٌة .
جٌ :ترك المجال للطالب للتعبٌر موظفا ما تعلمه فً الوحدة.

ٕٔ
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اإلَــشبء
ّ
 اإلَشبء  ْٕ :انكالو انز٘ ًل حيزًم يضًَّٕ انصذق أٔ ػذيّ .
ٔٚكٌٕ اإلَشبء ثأسبنٛت يٍ أشٓشْب :
( األيش ٔ ،انُٓٔ ، ٙاًلسزفٓبو ٔ ،انُذاء ٔ ،انزًُٔ ، ٙانزؼجت ٔ ،انمسى )
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج إنشاء طلبً جاء على صٌؽة األمر  :أحبب لغٌرك ما تحب لنفسك .
 استخرج جملة إنشاء ؼٌر طلبً جاء على صٌؽة التعجب :ما أجمل الدراسة !
 اذكر نوع اإلنشاء فً جملة  :كم ثمن هذا الكتاب

 .جملة إنشاء طلبً .

 لسًب اإلَشبء :
اإلَشبء انطهجٙ
األيش

احذر ادلنحدرات

انُٓٙ

ال تبتعد عن طزيق احلق

اإلَشبء غري طهجٙ

انزؼجت ما أمجل العلم !
انمسى

واهلل ألدافعنّ عن الدين

اًلسزفٓبو كيف ح الك ؟
انزًُٙ

ليت السماء متطز

انُذاء

يا باغي اخلري اقبل .

ٖٔ
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 اإلَشبء انطهج : ٙاإلَشبء انز٘ ٚسزذػ ٙيطهٕثب غري حبصم ٔلذ انطهت
أشٓش طشق اإلَشبء انطهج (: ٙاأليش – انُٓ – ٙاًلسزفٓبو – انزًُ – ٙانُذاء )
ٔ .ا أليش :
 التزموا خطة اللعب التً وضعنها لكم .
ُسن الحدٌث .
 تعَّلم حُسن االستماع كما تتعلم ح َ
 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل بدأت بأمر .
 .2انُٓ : ٙطشٚمخ انًُٓ ( : ٙل  +فؼم يضبسع )
 ( ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض ) .
 ال تكن لٌنا فتعصر  ،وال قاسٌا فتكسر .
 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل بدأت بنهً .
ٖ .اًلسزفٓبو  :يٍ أدٔاد اًلسزفٓبو  ( :يٍ  ،يب ْ ،م  ،أٚبٌ  ،كى ) .
َ
قرأت رواٌ َة " العتبات " لمفلح العدوان ؟
 هل
 كم ثمن هذا الكتاب ؟
 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل بدأت باستفهام .
ٗ .انزًُ : ٙحشف انزًُ ( : ٙنٛذ ) .
 فلٌتك تحلو والحٌاة مرٌرة

ولٌتك ترضى واألنام ؼضاب

 لٌت لً أن أعٌش فً هذه الد نـ

ٌـا سعٌدا بوحدتً وانفرادي

 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل بدأت بالتمنً .
ٗٔ
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٘ .انُذاء  :أدٔاد انُذاء ٚ ( :ب  ،أ٘  ،أٚب ًْ ،زح ا نُذاء ٔ ،ا ) .
ٌ ا رب صل وسلم ما أردت على

نزٌل عرشك خٌر السل كلهم

ٌ ا رحٌب الؽور والوادي الخصٌب

دفإك المرؼوب أشواق القلوب

 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل بدأت بنداء .

 اإلَشبء غري انطهج : ٙاإلَشبء انز٘ ًل ٚسزذػ ٙيطهٕثب .
ٔأشٓش طشق اإلَشبء غري انطهج ( : ٙالتعجب  -القسم )

ٔ .انزؼجت  :طشق انزؼجت :

أفعل به  ،ما أفعله  ،هلل دره  ،سبحان هللا
ما شاء هللا ٌ ،ا لك  ،هللا هللا ٌ ،ا إلهً

 بنفسً تلك األرض ما أطٌب الرُّ بى !

ُتربّعا .
وما أحسن المصطاؾ والم َ

 ما أجمل صور التكافل فً وطنً !
 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء غٌر طلبً ألن الجمل بدأت بتعجب .

ٕ .انمسى :
ضنَّ على نظافة بٌبتً .
 وهللا ألحافِ َ
 لعمرك ما بالعقل ٌكتسب الؽنى

وال باكتساب المال ٌكتسب العقل

 اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء غٌر طلبً ألن الجمل بدأت بقسم .

٘ٔ
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األسئلة
ٔ .صنؾ ما تحته خط فً كل مما ٌؤتً إلى خبر أو إنشاء :
وإن
أحسن الناسُ أحس ّنا ْ
إن
أ  -قال صلى هللا علٌه وسلم  ":ال تكونوا إمعة تقولون ْ :
َ
ظلموا ظلمْ نا  ،ولكن ِّ
وطنوا أنفُ َسكم ".
ب  -قال إٌلٌا أبو ماضً حٌن زار وطنه لبنان بعد ؼربة طوٌلة :
وطن النجوم أنا هنا

حدق أتذك ُر من أنا ؟

أن تش َّقها بسٌفك .
جـ  -شُ َّق طرٌقك بابتسامتك خٌر لك من ْ
د  -قال حٌدر محمود :
ْ
انحنت لهم
َن َع ْم  ،نحنُ أبنا ُء الذٌن

رمال الفٌافً وانحنى لهم الصخ ُر

هـ  -قال حبٌب الزٌوديّ فً حب األردن :
ٌا أٌُّها الشع ُر كن ً
نخبل ٌظلِّلُها

و ُك ْن أما ًنا وح ًّبا فً لٌالٌها

و  -قال عبد الرحٌم محمود فً قصٌدة موت البطل :
ال ٌحٌط الشعر فً ما فٌك من

عزم شدٌ ِد
خلق زاكٍ ومن
ٍ
ٍ

ٕ  -مٌِّز اإلنشاء الطلبً من ؼٌر الطلبً فً ما تحته خط فً كل مما ٌؤتً  ،محددا
أسلوب اإلنشاء :
أ  -قال تعالى ( ٌا بُ َنًَّ أقم الصبلوة وأمر بالمعروؾ وان َه عن المنكر واصبر على
تمش فً
ما أصابك إنَّ ذلك من عزم األمور * وال تصعر خدك للناس وال
ِ
فخور )
مختال
األرض مرحً ا إنَّ هللا ال ٌحب كل
ٍ
ٍ
ب  -قال المتنبً ٌصؾ الحمى :
أبنت الدهر عندي كل بنت

فكٌؾ وصلت أنت من الزحام ؟

ت  -قال الشاعر :
ٔٙ
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لن تبل ُ َػ المج َد ح ّتى تلعق الص َِّبرا

ب المجد تمرً ا َ
أنت آكل ُ ُه
ال تحس ِ
أبدع إنشادك ال ِّشعْ َر !
ث  -ما َ

ج  -قال أحمد شوقً مخاطبا مدٌنة زحلة اللبنانٌة :
ٌا جارة الوادي طر ْب ُ
ت وعادَنً

ذكراك
ما ٌشب ُه األحبل َم من
ِ

ح  -قال مصطفى وهبً التل :
هلل أشكو َقل َبك القُلَّبا

أهكذا حتى وال َمرْ َحبا ؟

ٖ  -هات من إنشابك ً
مثاال على كل من :
أ  -اإلنشاء الطلبً (االستفهام )
ب  -اإلنشاء ؼٌر الطلبً (التعجب )
ت  -اإلنشاء ؼٌر الطلبً (القسم )
ث  -اإلنشاء الطلبً (األمر )
إجبثبد أسئهخ اإلَشبء :
-1
أ
ب
ج
د
هـ
و

ال تكونوا إمعة
إن أحسن الناس أحسنا
ولكن وطنوا أنفسكم
أنا هنا
أتذكر
من أنا ؟
شق طرٌقك بابتسامتك
وانحنى لهم الصخرة
ٌا أٌها الشعراء
من أمانا
ال ٌحٌط الشعر

أنشاء
خبر
أنشاء
خبر
إنشاء
أنشاء
إنشاء
خبر
إنشاء
إنشاء
خبر

ٕ-
ٔ7
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أ

ٌا بنً

إنشاء طلبً  ،نداء

أقم الصبلة

إنشاء طلبً  ،أمر

أمر بالمعروؾ

إنشاء طلبً  ،أمر

إ ّنه عن النكر

إنشاء طلبً أمر

اصبر على ما أصابك

إنشاء طلبً  ،أمر

ال تصعر خدك للناس

إنشاء طلبً  ،نهً

ال تمش فً األرض مرحا
ب فكٌؾ وصلت أنت من الزحام
ج ال تحسب المجد
د ما أبدع أنشادك الشعر
هـ ٌا جارة الوادي
و أهكذا حتى وال مرحبا ؟

إنشاء طلبً  ،نهً
إنشاء طلبً  ،استفهام
إنشاء طلبً نهً
إنشاء ؼٌر طلبً  ،تعجب
إنشاء طلبً  ،نداء
إنشاء طلبً  ،استفهام

ٖ-
أ

اإلنشاء الطلبً ( االستفهام ) .

ماذا ٌخسر اإلنسان حٌن ٌتسم فً وجه اآلخرٌن

ب اإلنشاء ؼٌر الطلبً ( التعجب )  .أكرم باإلباء خلقا !
ج اإلنشاء ؼٌر الطلبً ( القسم) .
د

اإلنشاء الطلبً (األمر ) .

وهللا  ،إن السعادة فً العطاء .
احرص على تطوٌر ذاتك وقدراتك بالعلم .

ٔ8
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األي ـ ش
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج أمر جاء على صٌؽة المضارع المقرون ببلم األمر  :فلٌخلص .
 ما الؽرض الببلؼً الذي خرج إلٌه األمر فً  :فاحفظها لنا ٌا رب  :الدعاء
 وضح ما ٌلً خروج األمر ٌسر فً القول التالً إلى معنى الدعاء
ربِّ ٌسِّر أمري  :ألن األمر من األدنى إلى األعلى منزلة و لٌس على وجه
اإللزام واالستعالء
 جاء األمر فً الجملة التالٌة حقٌقًٌا :المدٌر للموظؾ اكتب لً تقرٌرً ا
أل ّنه على وجه اإللزام واالستعالء
 األيش  :طهت حصٕل انفؼم ػهٗ ٔجّ اإلنزاو ٔاًلسزؼالء  .مثل :
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) .
ٌ ( ا أٌها
ُ
 قالت أم البنها  :رتب أغراضك وضعها فً مكانها .
 قال المدٌر للمعلمٌن  :راعوا الفروق الفردٌة بٌن الطلبة .
 األمر فً هذه الجمل حقٌقً أل ّنه على وجه اإللزام واالستعالء .
ٌكن األمر على وجه اإللزام واالستعبلء
ٌخرج األمر عن معناه الحقٌقً وٌكون ببلؼًٌا إذا ل ْم ْ

 صٛغ األيش :
ٔ .فؼم األيش .
 ( وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول )
( ال تباؼضوا وال تحاسدوا  ،وكونوا عبا َد هللا إخوانا ) .
ٔ9
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ٕ .ادلضبسع ادلمشٌٔ ثالو األيش  ( .نـ  +فؼم يضبسع ) .
نكن ً
مثبل أعلى ٌحتذٌه الناس فً األخبلق الحمٌدة .
 لِ ْ
 ( لٌنفق ذو سعة من سعته )
 لٌوفوا – لٌطوفوا – لٌكتبوا .
ّ
ٖ .اسى فؼم األيش  :يثم ْٛب .
 هٌّا ننظؾ حدٌقة المنزل .
 حذار االنزالق
ٗ .ادلصذس انُبئت ػٍ فؼم األيش .
} وبالوالدٌن إحسانا {  /بمعنى أحسن .
 /بمعنى اصبر

 صبرا فً مجال الموت صبرا

فما نٌل الخلود بمستطاع

 وقوفا بها صحبً علً مطٌهم

ٌقولون ال تهلك أسا وتجمل  /بمعنى قف

 ادلؼبَ ٙانز ٙخيشج إنٓٛب األيش .
ٔ .انذػبء  :ارا كبٌ األيش يٍ األدَٗ يُزنخ إىل األػهٗ يُزنخ ٔٚكٌٕ ػهٗ
سجٛم اًلسزغبثخ أٔ طهت انشمحخ أٔ ادلغفشح .
( اللهم مصرؾ القلوب  ،صرّ ؾ قلوبنا على طاعتك )
ٌ خاطب من هو أعلى منه منزله .

ٕٓ
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} قال رب اشرح لً صدري * وٌسر لً أمرى * واحلل عقدة من لسانً *
ٌفقهو قولً { .
ٌ خاطب من هو أعلى منه منزلة .
ٕ .انزًُ : ٙكم أيش ٕٚجّ إىل غري انؼبلم .
 أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً

بصبح وما اإلصباح منك بؤمثل

 ألن اللٌل لٌس غٌر عاقل لٌلبً طلب الشاعر .
 فٌا موت زر إن الحٌاة ذمٌمة

و ٌا نفس جدي إن دهرك هازل

 ألن الموت لٌس عاقل لٌلبً طلب الشاعر .
ٖ .انُصح ٔاإلسشبد  :كم أيش يزضًٍ يؼىن انُصٛحخ ٔادلٕػظخ يٍ غري إنزاو
ٌ
ناببة
 شاور سواك إذا نابتك

وإن َ
أهل المشورات
ٌو ًما ْ
كنت من ِ

 ألن األمر ٌحمل معنى النصح و اإلرشاد ( ٌنصح اإلنسان بمشاورة اآلخرٌن)
فما نٌل الخلود بمستطاع

 فصبرا فً مجال الموت صبرا

 ألن األمر ٌحمل معنى اإلرشاد ( ٌنصح اإلنسان بالصبر وقت الموت ).

ٗ .انزؼجٛز  :كم أيش ًل ٚمٕٖ ادلخبطت ػهٗ فؼهخ ٔٚمصذ ثّ إظٓبس ػجزِ ٔػذو لذسرّ.
ب مما ّ
نزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله )
إن كنتم فً رٌ ٍ
ْ ( 
 الطلب ال ٌقوى المخاطب على فعله .

ٕٔ
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 أرونً أمة بلؽت مناها

بؽٌر العلم أو حد الحسام

 الطلب ال ٌقوى المخاطب على فعله .
ا

ا
َ ْ
أيش ٚكٌٕ ف ّٛادلخبطت ٔانمبئم يزسبٔ ٍٛٚلذسا ٔيُزنخ .
٘ .اًلنزًبس  :كم
ٍ
ٌ قول أحدهم مخاطبًا جاره  :ساعدنً فً إزالة الثلوج من الممر .
ً
ومنزلة .
قدرا
 ألن المخاطب والسائل متساوٌٌن ً
بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل
 قفا نبك من ذكرى حبٌب ومنزل
ً
ومنزلة .
قدرا
 ألن المخاطب والسائل متساوٌٌن ً

األسئلة
عبر عن كل موقؾ فً ما ٌؤتً بجملة فٌها أمر حقٌقً :
ٔ  -قابد ٌؤمر جنوده بالقٌام بواجباتهم تجاه الوطن .
ٕ  -أم تؤمر أبناءها بما فٌه خٌرهم .

األسئلة
ٔ  -مٌز األمر الحقٌقً من األمر الذي خرج إلى معنى ببلؼً فً كل مما ٌؤتً :
أ  -قال تعالى  (:إنّ هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً ٌا أٌُّها الذٌن ءامنوا صلوا علٌه
وسلموا تسلٌ ًما )
ب  -قال أبو العبلء المعري :
ٕٕ
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األم ُر أٌس ُر مما أنت مضم ُرهُ

ْ
فاط َرحْ أذاك وٌسِّرْ ك َّل ما صعُبا

ج  -قال عنترة العبسً مخاطبا دٌار المحبوبة :
ٌا دار عبلة بالجواء تكلَّمً

وعمً صباحا دار عبله واسلمً

د  -قال مدٌر ألحد موظفٌه  :اكتبْ لً تقرٌرً ا عن إنجازات الشهر الحالً فً الشركة .
هـ  -قال معلّم ألحد طلبته ِّ :
لتنظم وقتك ْ ،
ول َتستفِ ْد من ك ِّل ثانٌة فٌه .
و  -قال صاحب المشروع للمهندس المنفذ  :التزم المخطط فً تنفٌذ المشروع .
ز  -قال أحدهم مخاطبًا آخر ٌعٌب الناس  :هات لً إنسا ًنا ً
كامبل .
ح  -قال صفً الدٌن الحلً :
صبرً ا على وعد َّ
وإن لوى
الزمان ْ

فعساهُ ٌُصب ُح تاببًا مما جنى

ٕ  -بٌن المعنى الببلؼًّ الذي خرج إلٌه األمر فً كل مما ٌؤتً :
أ  -قال تعالى على لسان نوح  ،علٌه السبلم ( :ربِّ اؼفر لً ولوالدي ولمن دخل بٌتً
مإمنا وللمإمنٌن والمإمنات )
ب  -قال على محمود طه فً ذكرى وعد بلفور المشإوم :
دارك واخمدي
فٌا شمس ُك ِّفً عن َم ِ

ٌَاجٌر آجال
ب ؼوري فً د
و ٌا شُه ُ
ِ

جـ  -قال طرفة بن العبد :
ً
إذا َ
مرسبل
كنت فً حاج ٍة

توص ِه
فؤرسل حكٌ ًما وال
ِ

د  -قال حاتم الطابً :
أرٌنً جوا ًدا مات ً
هزال لعلَّنً

ً
بخٌبل مخلَّدا
أرى ما ترٌن أو

هـ  -قال مصطفى وهبً التل :
فدعوا مقال القابلٌن جهالة

هذا عراقً وذاك شآمً

وتداركوا بؤبً وأمً أنت ًم

برواجح األحبلم
أرحام ُكم
ِ

ٖ  -وضح ما ٌؤتً :
"أحس ْن " فً قول الشاعر أبً الفتح البُسْ تًّ إلى النصح واإلرشاد :
أ  -خروج األمر
ِ
ٖٕ
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أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

فطالما استعبد اإلنسان إحسان

ب  -خروج األمر "اتخذ " فً قول الطؽرابً إلى معنى التعجٌز :
حب السبلمة ٌثنً هم صاحبه

عن المعالً وٌؽري المرء بالكسل

فإن جنحت إلٌه فاتخذ نفقا فً
ْ

األرض أو سلما فً الجو فاعتزل

جـ  -خروج األمر َ
"خلٌِّانً " إلى معنى االلتماس فً قول الباروديّ :
ٌا خلٌلً َخلٌِّانً وما بً
د  -خروج األمر " َت َخ َّطري  ،صفقً  ،استبشري " إلى التمنً فً قول عبد المنعم
أو أعٌدا إلًَّ عهد الشباب

الرفاعً مخاطبا مدٌنة عمان :
َت َخ َّطري  ،فصباك الؽضُّ منسر ٌ
ح
وص ِّفقً مرحً ا واستبشري فرحً ا

ٌضفً على الصُّبح منك ال ِفت َنة العجبا
فكم من الحُبِّ ما لبى وما َؼلَبا

هـ  -خروج األمر " ٌَسِّرْ " فً القول اآلتً إلى الدعاء :
ربِّ ٌسِّرْ وال تُ َعسِّرْ
إجبثبد أسئهخ األيش احلمٛم: ٙ
ٔ-

أٌها الجنود  :احموا أوطانكم أرواحكم .

ٕ-

ٌا أبنابً  :ابتعدوا عن رفاق السوء

إجبثبد أسئهخ األيش :

ٔ-
أ

أمر حقٌقً

ب

أمر ببلؼً

ج

أمر ببلؼً

ٕٗ
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د

أمر حقٌقً

هـ

أمر ببلؼً

و

أمر حقٌقً

ز

أمر ببلؼً

ح

أمر ببلؼً

ٕ-
أ

الدعاء

ب

التمنً

ج

نصح وإرشاد

د

تعجٌز

هـ

التماس

ٖ  -أ  -ألنه ٌخاطب إنسان على سبٌل النصٌحة  ،والنصٌة ال تكون على وجه اإللزام
بل اإلرشاد إلى فعل حسن .
ب – ألنه ٌرٌد إظهار عدم قدرة اإلنسان وعجز عن اعتزال الناس والعٌش وحٌدا
فً باطن األرض أو فً السماء .
ج – ألن الشاعر ٌخاطب صدٌقٌه وهما فً منزلته نفسا  ،واألمر هنا من ند لند
لٌس فٌه استعبلء
د – ألنه ٌخاطب ؼٌر العاقل  ،وهً مدٌنة عمان .
هـ ـ لن األمر موجه من اإلنسان األدنى منزلة إلى هللا ( جل وعبل ) األعلى منزلة
 ،على سبٌل طلب التٌسٌر .
ٕ٘
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اًلسزفٓبو
 احزًبًلد األسئهخ :
 بٌن المعنى الذي خرج إلٌه االستفهام فً قول الشاعر
وشٌكا وإال ضٌقة وانفراجها  :النفً

هل الدهر إال ؼمرة وانجبلإها

 وضح ما ٌلً  :خروج االستفهام إلى معنى النفً فً المثال التالً
ْ
جاءت للنفً
هل العمر إال لحظة وتمر كلمح البصر  .ألنّ أداةُ االستفهام
وٌمكننا إحالل أداة النفً محلها .
ا
ْ
 اًلسزفٓبو  ْٕ :طهت انؼهى ثشٙء مل ٚكٍ يؼهٕيب يٍ لجم .
 أٌن تقع دابرة المكتبة الوطنٌة .
ٌكن معلو ًما من قبل)
 االستفهام فً هذا المثال حقٌقً ألنه طلب العلم بشًْ ٌجهله(لم ْ
 ادلؼبَ ٙانز ٙخيشج إنٓٛب اًلسزفٓبو .
ٔ .انُف : ٙحني جتٛئ أداح اًلسزفٓبو نهُفٔ ٙديكٍ إحالل أداح انُف ٙحمهٓب.
 ( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )
 والتقدٌر  :ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان .

ٕ .انزمشٚش  :محم ادلخبطت ػهٗ اإللشاس مبضًٌٕ اًلسزفٓبو نغشض يٍ األغشاض.
 ألستم خٌر من ركب المطاٌا

وأندى العالمٌن بطون راح ؟

 نعم نحن خٌر من ركب المطاٌا .
ٌ قول أ ٌ
ب البنه المتذمر  :ألم تصر أنت على دراسة هذا التخصص ؟
 نعم من ذكر سلمى وتذكرها أبكً .
ٕٙ
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ٖ .انزؼجت  :حني ٚمصذ انسبئم انزؼجت يٍ أيش يب .
ٌ ا ابنة الٌم  ،ما أبوك بخٌلٌ

ما له مول ٌع بمنع وحبس ؟

ٌ ستعجب باستفهامه من البحر لم ٌبخل علٌه وهو معروف بكرمه .
 كٌؾ وصلت المرأة األردنٌة إلى هذه اإلنجازات فً مدة وجٌزة .
 ت ستعجب باستفهامها كٌف من قدرة المرأة األردنٌة وتم ٌّزها .

ا
 .4اإلَكبس  :حني ٚكٌٕ األيش ادلسزفٓى ػُّ يُكشا ٔٚمغ ْزا ادلُكش ثؼذ ًْزح اًلسزفٓبو

ً
إن كن ُ
رحمة من عنده فعُمًْ علٌكم
ت على بٌن ٍة من ربً وأتانً
 ( قال ٌا قوم أرءٌتم ْ
أنلزمكمُوها وأنتم لها كارهون ) .

 أنلزمك ُموها " ٌنكر على قومه ما ٌدّعون من أ ّنه سٌلزمهم وٌرغمهم على
اإلٌمان
ُ
تعوق ؼٌرك عن السٌر فً الطرٌق .
 قولهم لمن أوقؾ سٌارته فً طرٌق الناس  :أ
 القائل ٌنكر ً
فعال رآه وهو إٌقاف السٌارة فً طرٌق الناس

٘ .انزشٕٚك  :حني ٚمصذ انسبئم ر شٕٚك انسبيغ أليش يٍ األيٕس .
 } ال تدخلون الجنة حتى تإمنوا وال تإمنوا حتى تحابوا  ،أوال أدلكم على شًء إذا
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السبلم بٌنكم { .
 فقد أراد الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن ٌثٌر فضول الناس إلى معرفة سبب
التحاب فً المجتمع المسلم وهو إفشاء السالم .

ٕ7
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 قول صدٌق لصدٌقه  :هل أدلك على طرٌقة تُطور بها مهارتك بلعبة الشطرنج .
 أراد إثارة فضول صدٌقه وتشوٌقه إلى الطرٌقة التً ٌطور بها مهارته فً لعبة
الشطرنج .
ّ

 .ٙانزحسش  :حني ٚمصذ انسبئم إظٓبس انزحسش ػهٗ أيش ٍ يب .
ْ
أصبحت ال أهلها
 ما للمنازل

أهلً وال جٌرانها جٌرانً .

ٌ ظهر الشاعر حسرته وألمه لما آل إلٌه حال بغداد حٌن سقوطها فً ٌد المغول

األسئلة
ٔ .مٌز االستفهام الحقٌقً مت االستفهام الذي خرج إلى معنى ببلؼً فً كل مما ٌؤتً :
أ  -سؤل أحد السٌاح مواط ًنا أردنًٌا  :كٌؾ أصل إلى المدرج الرومانً فً ع ّمان ؟
ب  -قال صالح بن عبد القدوس :
متى ٌبلػ البنٌان ٌو ًما تمامه

إذا كنت تبنٌه وؼٌرك ٌهدم ؟

ج  -قال أحد الموظفٌن لزمٌله بعد تكرار تؤخره عن العمل وتحذٌره المستمر له  :ألم
أحذرك من التؤخر عن العمل ؟
ٕ .بٌن المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً كل مما ٌؤتً :
أ  -قال تعالى عن أدم  ،علٌه السبلم ( فوسوس إلٌه الشٌطان قال ٌا أدم هل أدلك على
شجرة الخلد وملك ال ٌبلى )
ب  -قال أبو العبلء المعري :
َ
سؤلت بها كثٌر
إن
عٌوبً ْ

وأيُّ الناس لٌس له عٌوب ؟

ج_ قال الشاعر :
إلى هللا أشكو بالمدٌنة حاجة

وبالشام أخرى كٌؾ ٌتلقٌان ؟

د  -قال محمود دروٌش :
ٕ8
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أفً مثل هذا الزمان تص ِّدق ظلَّك ؟
هـ  -قالت الخنساء فً رثاء أخٌها صخر :
فٌا لهفً علٌه ولهؾ أ ُمً

أٌصبح فً الضرٌح وفٌه ٌُمسً ؟

و ٌ -قول عامر بن طفٌل :
ألم تعلمً أ ّنً إذا اإللؾ قادنً

على الجور ال أنفاد واإللؾ جاب ُر ؟

ٖ  -وضح ما ٌؤتً :
أ  -خروج االستفهام إلى معنى التشوٌق فً قوله تعالى ( ٌؤٌها الذٌن آمنوا هل أدلكم على
تجارة تنجٌكم من عذاب ألٌم )
ب  -خروج االستفهام إلى معنى التقرٌر فً سإال المذٌع لشاب موهوب اخترع أداة
مفٌدة  :ألست من اخترع هذه األداة ؟
ح  -خروج االستفهام إلى معنى اإلنكار فً قوله تعالى ( وإذ قال إبراهٌم ألبٌه ءازر
أتتخذ أصناما ءالهة إنً أراك وقومك فً ضبلل مبٌن )
ٗ  -اقرأ النص اآلتً لجبران خلٌل جبران  ،ثم أجب عما ٌلٌه :
العطاء
أن تستبقٌه لنفسك  .إنّ كل ما تملكه الٌوم
"لعمري  ،لٌس فً ثرو ِتك شًء تقدر ْ
سٌتفرق ٌو ًم ا ما  ،لذلك أعط منه اآلن ؛ لٌكون فصل العطاء من فصول حٌاتك .
أن أعطً  ،ولكن المستحقٌن فقط " .فكٌؾ تنسى ٌا
وطالما سمعتك تقول " :إ ّننً أحب ْ
صاح  ،أنَّ األشجار فً بستانك ال تقول قولك ؟ ومثلها القطعان فً مراعٌك ؟".
(ٔ) وضح كبل مما ٌؤتً :
أ  -تمثل جملة " إن كل ما تمتلكه الٌوم سٌتفرق ٌو ًم ا ما " خبرً ا طلب ًٌا .
ب  -تمثل جملة " وطالما سمعتك تقول " خبرً ا ابتداب ًٌا .
(ٕ) استخرج من النص أسلوب إنشاء ؼٌر طالبً .
(ٖ) ما المعنى الببلؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً العبارة  ":فكٌؾ تنسى ٌا صاح
 ،أنَّ األشجار فً بستانك ال تقول قولك ؟ ومثلها القطعان فً مراعٌك ؟".؟
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(ٗ ) هل األمر فً العبارة الواردة فً النص " لذلك أعط منه اآلن " حقٌقً أم ؼٌر
حقٌقً ؟ وضح إجابتك .
إجبثبد أسئهخ اًلسزفٓبو :
ٔ-
استفهام حقٌقً
استفهام ببلؼً
استفهام ببلؼً

أ
ب
ج
ٕ-
أ

التشوٌق

ب

النفً

ج

التعجب

د

اإلنكار

هـ

التحسر

و

التقرٌر

ٖ  -أ  -ألن هللا – عز وجل ٌ -ثٌر فضول الناس إلى معرفة نوع التجارة الرابحة التً تنجٌهم من العذاب .
ب  .ألن المذٌع ٌقصد حمل الشاب على اإلقرار أمام المستمعٌن أنه اخترع هذه األداة  ،من باب المدح
ج -ألن سٌدنا إبراهٌم ٌنكر عبادة أبٌه وقومه لؤلصنام وٌرفضها  ،وقد وقع األمر المنكر بعد همزة االستفهام .
ٗ-
ٔ  -أ  -ألنها تضمنت مإكدا واحدا هو الحرؾ |(إنّ)
ب – ألنها تخلو من المإكدات .
ٕ  -لعمري
ٖ  -التعجب
ٗ  -األمر فً العبارة ؼٌر حقٌقً  ،فلٌس فٌه إلزام أو تكلٌؾ  ،بل هو على سبٌل اإلرشاد والتوجٌه للناس  ،أي
أنه أفاد النّصح واإلرشاد .
٘-
ٖٓ
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الوحدة الثانٌة

انُمذ األدث ٙيف انؼصش انؼجبسٙ

 اذكر أسباب تقدم أو تم ٌّز النقد األدبً فً العصر العباسً . 
 علل :تمٌز النقد األدبً فً العصر العباسً مما كان علٌه فً العصور السابقة .
ٔ  -تؤثره بما شهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحٌاة جمٌعها .
ٕ  -تؤث ره بحركة التجدٌد فً الشعر العربً  ،وما أثارته من حوارات نقدٌة حول القدٌم
والمحدث من الشعر آنذاك .
ٖ  -توسّع آفاقه مع ّ
اطبلع كثٌر من النقاد على الثقافات  :الهندٌة  ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة

 اذكر الثقافات التً اطلع علٌها النقاد فً العصر العباسً .
 الهندٌة  ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة .
 لقد أصبح النقد فً العصر العباسً نقدا منهجٌا علل ذلك  ،وضح ذلك .
 أصبح له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌقاس بها  ،وألفت كتب نقدٌة وتنوعت آراء
النقاد فٌها .

 اذكر الكتب النقدٌة التً ألفت فً العصر العباسً  انسب الكتب التالٌة إلى
مؤلفٌها . 
ألفت كتب نقدٌة وتنوعت آراء النقاد فٌها  ،من مثل :
ٔ " .طبقات فحول الشعراء " ألبن سبلم الجمحً (تٕٖٕهـ) ،
ٕ " .البٌان والتبٌن " للجاحظ (ت ٕ٘٘هـ)،
ٖ " .الشعر والشعراء "البن قتٌبة (ت ٕ7ٙهـ)،
ٗ " .عٌار الشعر " البن طباطبا (ٕٕٖهـ)،
٘" .نقد الشعر " لقدامة بن جعفر (تٖٖ7هـ)،
" .ٙالموازنة بٌن أبً تمام والبحتري " لآلمدي (ت ٖٓ7هـ)،
 " .7العمدة فً صناعة الشعر ونقده "البن رشٌق القٌروانً (ت ٗ٘ٙهـ)،
" .8دالبل اإلعج از)"لعبد القاهر الجرجانً (تٔٗ7هـ).
ٖٔ
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األسئلة
ٔ  -سم ثبلثة من الكتب النقدٌة فً العصر العباسً  ،وانسبها إلى مإلفٌها .
ٕ  -وضح العبارة اآلتٌة  :أصبح النقد فً العصر العباسً نقدا منهجٌا .
ٖ  -علل  :تمٌز النقد األدبً فً العصر العباسً مما كان علٌه فً العصور السابقة .
إجبثب األسئهخ :
ٔ  -أ  "-طبقات فحول الشعراء " ألبن سبلم الجمحً
ب  "-البٌان والتبٌن " للجاحظ
ج  " -الشعر والشعراء "البن قتٌبة
ٕ  -أصبح له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌقاس بها  ،وألفت كتب نقدٌة وتنوعت آراء
النقاد فٌها .
ٖ  - ٔ -تؤثر بما شهد العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحٌاة جمٌعها
ٕ  -تؤثر بحركة التجدٌد فً الشعر العربً  ،وما أثارته من حوارات نقدٌة حول
القدٌم والمحدث من الشعر آنذاك .
ٗ  -توسع آفاقه مع إطبلع كثٌر من النقاد على الثقافات الهندٌة  ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة

 اذكر القضاٌا النقدٌة التً تناولها النقد العباسً . 
تناول النقد العباسً مجموعة من القضاٌا النقدٌة العامة منها :
 الفحولة الشعرٌة  ،ونظرٌة النظم  ،والطبع و الصنعة  ،واللفظ والمعنى  ،والسرقات
الشعرٌة  ،والصدق والكذب فً الشعر .

ٕٖ
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ا
أ ًٔل :

انفحٕنخ انشؼشٚخ

 ما المقصود بالفحولة الشعرٌة أو مفهوم الفحولة الشعرٌة .
 الفحولة الشعرٌة  :قدرة الشاعر الفنٌة وتمٌزه .
 ما هً الوسائل أو الطرق التً توصل الشاعر إلى الفحولة الشعرٌة



.

ٔ .حفظ أشعار العرب ورواٌتها .
ٕ .امتبلك ثروة لؽوٌة واسعة تمكنه من طرق المعانً المختلفة .
ٖ .اإللمام بمناقب القبابل ومثالبها لٌضمِّنها فً شعره بمدح أو ذم .

 لماذا ٌجب على الشاعر اإللمام بمناقب القبائل ومثالبها . 
 لٌضمِّنها فً شعره بمدح أو ذم .
 المعاٌٌر التً ٌحكم بها للشاعر بفحولته لدى النقاد العباسٌٌن . 
ٔ .جودة الشعر .
ٕ .تعدد األؼراض .
ٖ .وفرة القصابد الطوال .

وضح جودة الشعر

ٔ .جودة الشعر :
ٌُ ق َّدم الشاعر الذي ٌتصؾ شعره بالجودة على الشاعر الذي ٌكون دونه فً ذلك،
ضمن مقاٌٌس وضعها النقاد لجودة الشعر ،منها :جزالة اللفظ  ،والسَّبق إلى المعانً
 ،وحسن التصوٌر والتشبٌه.

 اذكر المقاٌٌس التً وضعها النقاد لجودة الشعر 

ما هً مقاٌٌس جودة الشعر

ٔ .جزالة اللفظ .
ٕ .والسَّبق إلى المعانً .
ٖ .وحسن التصوٌر والتشبٌه.
ٖٖ
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ٕ .تعدد األؼراض :

وضح تعدد األغراض

ٌ فضل الشاعر المتعدد األؼراض الشعرٌة على الشاعر المحدود األؼراض  ،ومن
ذلك النقاد قدموا كثٌر عزة على جمٌل بثٌنة لتفوقه علٌه فً األؼراض .

 النقاد قدموا كثٌر عزة على جمٌل بثٌنة علل ذكل  . لماذا قدم النقاد كثٌر عزه

 لتفوقه علٌه فً األؼراض الشعرٌة .
وضح وفرة القصائد الطوال

ٖ .وفرة القصابد الطوال :
ٌُ ق َّدم الشاعر ذو القصابد الطوال ،ومن ذلك أنَّ األصمعً حٌن سبل عن الشاعر
الجاهلً الحادرة أجاب ":لو كان قال خمس قصابد مثل قصٌدته لكان فحبل" .

 اذكر رأي األصمعً فً الشاعر الحادرة . 
 لو كان قال خمس قصابد مثل قصٌدته لكان فحبل .

األسئلة
ٔ .ما المقصود بـ " الفحولة الشعرٌة"؟
ٕ  .فً رأٌك  ،لم عد النقاد العباسٌون حفظ أشعار العرب ورواٌتها وسٌلة إلى الفحولة
الشعرٌة؟
ٖ  .قال ابن سبلم الجمحً عن الشاعر األعشى ":وقال أصحاب األعشى  :هو أكثرهم (
أي الشعراء) مدحا وهجاء وفخر ووص ًفا ،كل ذلك عنده ".
ما معٌار الفحولة الذي أقرّ به ابن سبلم الجمحً لؤلعشى ؟
إجبثبد أسئهخ انفحٕنخ انشؼشٚخ :
ٔ  -الفحولة الشعرٌة  :قدرة الشاعر الفنٌة وتمٌزه .
ٕ  -ألن حفظ أشعار العرب ورواٌتها ٌمكن الشاعر من االستفادة من التجارب الشعرٌة
لؤلخرٌن ؛ فٌتعلم جزالة اللفظ  ،وٌتعرؾ المعانً التً سبقوه إلٌها فٌجودها وٌؤتً
بؽٌرها  ،وٌتعلم حسن التصوٌر والتشبٌه  ،وهذه األمور من مقاٌٌس الفحولة الشعرٌة.
ٖ  -معٌار تعدد األؼراض
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ا
ثبَٛب :

َّ ْ
انطجغ ٔ انصُؼخ

 لماذا تناول النقاد العباسٌون قضٌة الطبع والصنعة عند نظرتهم إلى الشاعر والكاتب
 بؽٌة إصدار حكم بالقٌمة علٌهما .

 اذكر أقسام األدباء فً العصر العباسً . 
ٔ .أدباء الطبع (السلٌقة) .
ٕ .أدباء الصّنعة .

ٔ  -أدباء الطبع (السلٌقة) ما المقصود بؤدباء السلٌقة
 هم من ٌملكون الموهبة وال ٌبالؽون فً مراجعات نصوصهم  ،إذ ٌبنون النصوص
بٌسر  ،وال ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما ٌنظمون أو ٌإلِّفون .

 أدباء الطبع (السلٌقة) ال ٌبالغون فً مراجعات نصوصهم وضح ذلك . 
 إذ ٌبنون النصوص بٌسر  ،وال ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما
ٌنظمون أو ٌإلِّفون .
صنعة :
ٕ  -أدباء ال ّ

ما المقصود بؤدباء الصّنعة

 هم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألّفو من أجل االرتقاء بنتاجهم األدبً ،
وربّما ٌستؽرقون فً التؤلٌؾ زمنا طوٌبل  ،مثل

 عرف الحولٌات .  
 األشعار التً كان ٌمضً شعراء العرب عا ًما ً
كامبل فً نظمها ،فٌقلِّب فٌها رأٌه
ونظره قبل أن ٌخرجها إلى الناس .
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 بماذا ٌتمٌز أداء أدباء الصنعة . 
 بالتؤنً المبنً على النظر العقلً .
 اذكر حوافز اإلبداع األدبً .
 اذكر العوامل التً تعٌن األدباء على نظم الشعر وتألٌف الخطب للوصول إلى النتاج
األدبً الجٌد . 
 اذكر العوامل التً تعٌن األدباء على نظم الشعر وتألٌف الخطب .
ٔ  -البواعث النفسٌة .
ٕ  -السعً إلى تحصٌل المعارؾ المتنوعة ،من مثل :معرفة أنساب الناس  ،والبراعة فً
علم النحو .
ٖ  -اإلكثار من ممارسة التؤلٌؾ األدبً .
 ما هً المعارف المتنوعة التً ٌسعى األدٌب إلى تحصٌلها لتعٌنه على نظم الشعر
وقول الخطب . 
ٔ .معرفة أنساب الناس .
ٕ .البراعة فً علم النحو .
ومن ذلك ما قاله أبو تمام موصٌا البحتري بما ٌعٌنه على نظم الشعر الجٌد ":تخٌر
األوقات وأنت قلٌل الهموم  ،صفر من الؽموم  ،واعلم أن العادة فً األوقات أن ٌقصد
اإلنسان لتؤلٌؾ شًء أو حفظه فً وقت السحر  ،وذلك أن النفس قد أخذت حظها من
الراحة وقسطها من النوم ".
 ما نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً قول " أبو تمام " . 
 البواعث النفسٌة .

 ما هً المعارف المتنوعة التً ٌسعى األدٌب إلى تحصٌلها للوصول إلى النتاج
األدبً الجٌد . 
ٔ .معرفة أنساب الناس .
ٕ .البراعة فً علم النحو .
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األسئلة
ٔ  -ما المقصود بكل من  :أدباء الطبع  ،وأدباء الصنعة ؟
ٕ  -عرؾ القصابد الحولٌات .
ٖ  -مٌز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً كل مما ٌؤتً :
أ  -قول بشٌر بن المعتمر  ":خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إٌاك "
ت  -قٌل ألحد الخطباء  ":إنك لتكثر  ،فقال  :أكثر لتمرٌن اللسان " .

إجبثبد أسئهخ انطجغ ٔ انصُؼخ :
ٔ  -أدباء الطبع  :هم من ٌملكون الموهبة وال ٌبالؽون فً مراجعات نصوصهم  ،إذ
ٌبٌنون النصوص بٌسر وال ٌعتمدون المراجعات الدابمة وطول النظر فً ما ٌنظمون
أو ٌؤلفون.
أدباء الصنعة  :هم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألّفو من أجل االرتقاء
بنتاجهم األدبً  ،وربّما ٌستؽرقون فً التؤلٌؾ زمنا طوٌبل  ،ومن ثم ٌ ،تمٌز نتاجهم
بالتانً المبنً على النظر العقلً .
ٕ  -قصابد الحولٌات  :األشعار التً كان ٌمضً شعراء العرب عا ًما ً
كامبل فً نظمها،
فٌقلِّب فٌها رأٌه ونظره قبل أن ٌخرجها إلى الناس
ٖ-
باعث نفسً
أ
اإلكثار من ممارسة التؤلٌؾ األدبً
ب
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ا
ثبنثب :

اللفظ والمعنى

 وضح رأي الجاحظ فً قضٌة اللفظ والمعنى. 
 إنّ القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه ؛ ألنَّ المعانً
معروفة ومشتركة بٌن األدباء  ،أما األلفاظ فتختلؾ فً مستواها وقٌمتها من أدٌب إلى
آخر بحسب أسلوب األدٌب وقدرته وثقافته اللؽوٌة .
علل

ٌ قول الجاحظ إنّ القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه
علل ذلك . 
 ألنَّ المعانً معروفة ومشتركة بٌن األدباء  ،أما األلفاظ فتختلؾ فً مستواها وقٌمتها
من أدٌب إلى آخر بحسب أسلوب األدٌب وقدرته وثقافته اللؽوٌة .
ٌقول الجاحظ  ":المعانً مطروحة فً الطرٌق ٌعرفها العجمً والعربً والبدوي
والقروي والمدنً  ،وإنما الشؤن فً إقامة الوزن وتخٌر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة
الماء  ،وفً صحة الطبع وجودة السبك ".
 ال ٌعنً االهتمام بالصٌاغة اللفظٌة لدى الجاحظ أ ّنه أهمل المعنى تماما وضح ذلك .
أن ٌكون المعنى شرٌ ًفا كرٌ ًما تقبلها النفوس وتنجذب إلٌه  ،فإذا
 أل ّنه أكد ضرورة ْ
اجتمع فً األدب شرؾ المعنى وببلؼة اللفظ كان أجود وأكثر قبوال لدى المتلقً .
 اذكر أقسام اللفظ والمعنى عند ابن قتٌبة . 
ٔ .ضرب حسن لفظه وجاد معناه .
ٕ .ضرب حسن لفظه وحبل  ،فإذا فتشته لم تجد هناك فابدة فً المعنى .
ٖ .ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه .
ٗ .ضرب تؤخر معناه وتؤخر لفظه .
 اذكر رأي ابن طباطبا العلوي فً قضٌة اللفظ والمعنى . 
 العبلقة بٌن اللفظ والمعنى على نحو العبلقة بٌن الروح والجسد .

 اذكر رأي ابن رشٌق القٌروانً فً قضٌة اللفظ والمعنى . 
سار ابن رشٌق على نهج ابن طباطبا  ،فعد اللفظ والمعنى شٌبا واحدا  ،وال ٌمكن
الفصل بٌنهما بحال .
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ٌقول  ":اللفظ جسم وروحه المعنى  ،وارتباطه كارتباط الروح بالجسد ؛ ٌضعؾ بضعفه
 ،وٌقوى بقوته " ،فالمعنى الجمٌل الرصٌن ٌحتاج إلى إبرازه فً عبارة جمٌلة مإثرة .

األسئلة
ٔ .هل ٌختلؾ رأي ابن قتٌبة عن رأي كل من  :ابن طباطبا  ،وابن رشٌق  ،فً النظر
إلى قضٌة اللفظ والمعنى ؟ وضح إجابتك .
ٌٕ .رى الجاحظ أن الشعر إذا ترجم إلى لؽة أخرى بطل  ،ما السبب الذي دفعه إلى هذا
الحكم فً ظل ما درست ؟
ٖ .هل تجد لكل من :اللفظ  ،والمعنى  ،مزٌة على اآلخر فً األدب ؟ وضح رأٌك .

إجبثبد أسئهخ انهفظ ٔادلؼىن :
ٔ  -نعم  ،ألن ابن طباطبا وابن رشٌق نظرا إلى اللفظ والمعنى على أنهما وحدة متماسكة
على نحو العبلقة بٌن الجسد والروح ال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال  ،أما ابن قتٌبة فقسم
الشعراء فً ما ٌتعلق بقضٌة اللفظ والمعنى أربعة أقسام  ،وٌظهر منها أنه ال ٌعدهما
وحدة متماسكة  ،فمن أقسام الشعر لدٌه ضرب حسن لفظه وحبل فإذا فتشته لم تجد
هناك فابدة فً المعنى .
ٕ  -السبب أن الجاح ظ رأى أن القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من
معانٌه  ،وترجمة النص إلى لؽة أخرى تعنً الحفاظ على المعنى فقط  ،والمعانً فً
نظر الجاحظ ال فرق فٌها بٌن العربً وؼٌره  ،أما اللؽة وما ٌتبعها من  :إقامة الوزن
 ،وتخٌر اللفظ  ،وؼٌرهما من األمور التً اهتم بها الجاحظ فستتؽٌر ببل شك .
ٖ  -ال مزٌة ألحدهما على اآل خر  ،فبل ٌمكن فصل القٌمة الفنٌة بٌن اللفظ والمعنى  ،وكل
منهما انعكاس لآلخر وٌترك للطالب حرٌة التعبٌر .
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ا

ساثؼ ب

انصذق ٔانكزة يف انشؼش

 اذكر آراء النقاد العباسٌ ٌن فً مفهومً  :الصدق  ،والكذب  ،فً الشعر . 
 اذكر آراء النقاد العباسٌٌن فً قضٌة الصدق والكذب . 
ٔ .أعذب الشعر أكذبه .
ٕ .أعذب الشعر أصدقه .
 آراء النقاد العباسٌٌن فً مفهومً  :الصدق  ،والكذب  ،فً الشعر
ٔ  -أعذب الشعر أكذبه .

 ما المقصود بالكذب فً الشعر . 
 عدم مطابقة الصور األدبٌة لما ٌناسبها فً الواقع ،وعدم التقٌد بمعاٌر العقل والمنطق
مع البقاء ضمن دابرة الخٌال المقبول الذي ٌرمً إلى إحداث الوقع الحسن والتؤثٌر فً
نفس المتلقً .

 ماذا أجاز أصحاب مبدأ أعذب الشعر أكذبه . 
 عدم مطابقة الصور األدبٌة لما ٌناسبها فً الواقع ،وعدم التقٌد بمعاٌر العقل .
ومن ذلك قول البحتري مادحا الشٌب :
ما المبدأ النقدي فً موضوع الصدق والكذب الذي ٌتفق مع مضمون البٌت
والصارم المصقول أحسن حالة

ٌوم الوؼى من صارم لم ٌصقل

ٌ
عبلمة
إذا خالؾ البحتري هنا الواقع وحدود المنطق  ،حٌن مدح الشٌب – وهو عر ًفا
على التقدم فً السن – فشبه من ناحٌة اللون بالسٌؾ الذي ٌصقل فٌكون أبٌض اللون
قاطعا فاعبل فً ساحة المعركة  .وهذه الصورة مع مخالفتها للواقع وخروجها على
المنطق تبقى ضمن دابرة الخٌال المقبول  ،الذي ٌرمً به الشاعر إلى إحداث الوقع
الح سن والتؤثٌر فً نفس المتلقً  ،وهو ما نلمسه حٌن نقرأ البٌت  .والشاعر وإن مدح
َ
الشٌب فإنه فً الوقت نفسه لم ٌمنع المتلقً من التفكٌر فً المظاهر السلبٌة له .
ومن ثم  ،وضع أصحاب هذا المبدأ للكذب حدودا ال ٌتخطاها الشاعر  ،فؤخذوا مثبل على
المتنبً قوله مادحا  :النقد الموجه لهذا البٌت  ،مؤخذ النقاد على المتنبً فً هذا البٌت
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كفى بجسمً نحوال أننً رجل

لوال مخاطبتً إٌاك لم ترنً

 ما النقد الموجه لبٌت المتنبً  مأخذ النقاد على المتنبً فً هذا البٌت 
 تجاوز المتنبً حدود الخٌال المعقول  ،و رأوا فً مثل هذا البٌت إفراطا خارجا على
الحقٌقة .
 وضع النقاد حدود للكذب فً الشعر وضح ذلك . 
 عدم تجاوز حدود الخٌال المعقول .
 ما هً األدوات التً دعا النقاد إلى استخدامها لتقر ٌب المبالغة إلى نفس المتلقً 
 استحسنوا أن ٌستخدم الشاعر ألفاظ  ،مثل " لو  ،أو ٌكاد  ،وما جرى مجراهما " .
ومن ذلك قول الشاعر مادحا :
ٌكاد ٌمسكه عرفان راحته

ركن الحطٌم إذا ما جاء ٌستلم

فعبر الشاعر عن عظم كرم الممدوح بمحاولة الجدار إمساك ٌده  ،وفً هذا مبالؽة قربها
استخدام اللفظ "ٌكاد ".
ٖ  -أعذب الشعر أصدقه .

 ما المقصود بالصدق فً الشعر . 
 والمقصود هنا أن تكون الصورة معبرة عن تجربة شعورٌة حقٌقة  ،وٌستخدم فٌها
الشاعر الخٌال المقبول القرٌب التناول من ؼٌر الخروج على حدود المنطق .
ومثل ذلك قول لٌلى األخٌلٌة :
ما المبدأ النقدي فً موضوع الصدق والكذب الذي ٌتفق مع مضمون البٌت
قوم رباط الخٌل وسط بٌوتهم

وأسنة زرق ٌخلن نجوما

إذا صورت لٌلى الخٌول المجتمعة وسط البٌوت باللٌل  ،والرماح الزرقاء بنجوم اللٌل ،
وهً صورة مقبولة ال خروج فٌها على حدود المنطق .
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األسئلة
ٔ  -ما المقصود بكل من :الكذب  ،والصدق  ،فً الشعر ؟
ٕ  -ما المبدأ النقدي فً موضوع الصدق والكذب الذي ٌتفق مع مضمون كل من البٌتٌن
اآلتٌن
أ  -قال حسان بن ثابت :
وإن أحسن بٌت أنت قابله
ب  -قال البحتري
كلفتمونا حدود منطقكم

بٌت ٌقال إذا أنشدته :صادقا
والشعر ٌكفً عن صدقه كذب

ٖ  -قال ابن المعتز :
هذا ؼبار وقابع الدهر

قالت :كبرت وشبت  ،قلت لها :
أ  -وضح الصور الفنٌة فً البٌت .
ب  -إن كنت ناقد  ،فهل ترى البٌت هنا من باب الكذب أم الصدق ؟ وضح إجابتك .
إجبثبد أسئهخ انصذق ٔانكزة يف انشؼش :
ٔ – الكذب فً الشعر  :عدم مطابقة الصور األدبٌة لما ٌناسبها فً الواقع ،وعدم التقٌد
بمعاٌر العقل والمنطق مع البقاء ضمن دابرة الخٌال المقبول الذي ٌرمً إلى إحداث
الوقع الحسن والتؤثٌر فً نفس المتلقً .
الصدق فً الشعر :أن تكون الصورة معبرة عن تجربة شعورٌة حقٌقة  ،وٌستخدم
فٌها الشاعر الخٌال المقبول القرٌب التناول من ؼٌر الخروج على حدود المنطق
ٕ-
أ
ب

أعذب الشعر أصدقه
أعذب الشعر أكذبه

ٖ – أ  -صور الشعار الشٌب فً رأسه بؽبار الحروب الذي ٌعلو الرأس
ب – من باب الكذب ؛ ألن الشاعر خرج على معاٌٌر العقل والمنطق فً الصورة
فلم تكن مطابقة للواقع فالشٌب فً العرؾ عبلمة على التقدم فً السن .
ٕٗ
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الوحدة الثالثة

ادلزاْت األدثٛخ يف انؼصش احلذٚث

 مفهوم المذهب األدبً  ،ما المقصود بالمذهب األدبً  ،عرف المذهب األدبً . 
ٌ قصد بالمذهب األدبً جملة من الخصابص الفنٌة التً تصبػ نتاجً ا أدب ًٌا ما بصبؽة
ؼالبة تُم ٌّ ز ذلك النتاج من ؼٌره فً فترة معٌنة من الزمان .
 المذه ب األدبً ال ٌقتصر على فرد واحد علل ذلك . 
 ذلك أنه ٌشمل عددا كبٌرا من المبدع ٌن جمعت بٌنهم خصابص عامة متشابهة  ،مع
التنبه إلى وجود مٌزات خاصة ٌتسم بها أدب أدٌب ما من ؼٌره من أتباع المذهب
نفسه .

 المذهب ال ٌأتً فج أة وال ٌزول فجأة وضح ذلك  . كٌؾ ٌتكون المذهب
ٌ تكون المذهب تدرٌج ًٌ ا حٌث تتعاٌش آثار مذهب سابق مع مذهب الحق  ،ثم تزول
اآلثار القدٌمة روٌ ًدا روٌ ًدا حتى تتبلشى أمام المذهب ّ
البلحق .
ظهرت المذاهب األدبٌة بداٌة فً الغرب .
 طرٌقة انتقال المذاهب األدبٌة من الغرب إلى أدبنا العربً الحدٌث . 
 انتقل تؤثٌرها بفعل االتصال الثقافً وحركة الترجمة مع بداٌة عصر النهضة العربٌة
إلى أدبنا العربً الحدٌث .

 عدد المذاهب األدبٌة  اذكر المذاهب األدبٌة التً انتقلت إلٌنا من الغرب .
 الكبلسٌكًّ  ،والرومانسًّ  ،والواقعًّ  ،والرمزيّ .
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ا
أًٔل  :ادلزْت انكالسٛك( ٙيذسسخ اإلحٛبء ٔانُٓضخ )
 ما المقصود بـ المذهب الكالسٌكً أو " مدرسة اإلحٌاء والنهضة " . 
 الحركة الشعرٌة العربٌة التً ظهرت فً أوابل العصر الحدٌث  ،والتزم فٌها عدد من
الشعراء النظم على نهج الشعراء فً عصور ازدهار الشعر العربً  :الجاهلً
،واإلسبلمً  ،واألموي ،والعباسً .
 اذكر عصور ازدهار الشعر العربً التً نظم على نهجها شعراء المذهب الكالسٌكً.
 الجاهلًّ واإلسبلمًّ واألمويّ والعباسًّ .
 من رائد المذهب الكالسٌكً ( مدرسة اإلحٌاء ) . 
 محمود سامً البارودي .
 اذكر شعراء المذهب الكالسٌكً أو مدرسة اإلحٌاء والنهضة . 
أحمد شوقً  ،وحافظ إبراهٌم  ،وعلى الجارم من مصر .
عبد المحسن الكاظمً  ،وجمٌل صدقً الزهاوي  ،ومعروؾ الرصافً  ،ومحمد
مهدي الجواهري من العراق .
عبد المنعم الرفاعً من األردن  ،وخٌر الدٌن الزركلً من سورٌه .

 سار شعراء المذهب الكالسٌكً فً اتجاههم الشعري على نهج الشعراء القدامى
وضح ذلك . 
 فؤشبهوهم فً أسالٌبهم وصورهم ومبانً قصابدهم وأؼراضهم .

 وتتضح أه ّم معالم هذا المذهب وسماته الفنٌة فً المٌة البارودي التً ٌحاكى فٌها
القصٌدة الجاهلٌة ،ومما جاء فٌها :
أال حً من أسماء رسم المنازل
ْ
والتفت
خبلء تع ّفتها الروامس

وأن هً لم ترجع بٌان لسابل
علٌها أهاضٌب الؽٌوم الحوافل
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فؤلٌا عرفت الدار بعد ترسم

أرانً بها ما كان باألمس شاؼلً

ؼدت وهً مرعى للظباء وطالما

ؼنت وهً مؤوى للحسان العقابل

فللعٌن منها بعد تزٌال أهلها
فؤسبلت العٌنان فٌها بواكؾ
دٌار التً هاجت علً صبابتً

معارؾ أطبلل كوحً الرسابل
من الدمع ٌجري بعد سح بوابل
وأؼرت بقلبً العجات الببلبل

ٔ .فً بناء القصٌدة نلحظ أن الشاعر اختار مقدمة طلل ٌّة ٌخاطب فٌها رفٌقه فً السفر
،وٌطلب إلٌه إلقاء التحٌة على دٌار محبوبته التً خلت منها ومن قومها وتؽٌرت
ً
أطبلال تدور فٌها الظباء  ،ثم ٌصؾ أثر هذه األطبلل فً نفسه
حالها فؤصبحت
والذكرٌات التً أعادتها وتسببت فً بعث أشواقه وبكابه  ،شؤنه فً صنٌعه هذا شؤن
ا لشعراء الجاهلٌٌن ،مثل  :امرئ القٌس  ،وطرفة بن العبد وؼٌرهما .
ٕ .االنتقال من موضوع إلى آخر بعٌدا عن الوحدة والموضوعٌة  ،إذ ٌشٌر إلى عذل من
ٌلومه على حبه وما آلت إلٌه حاله ،فٌقول :
تعلقتها فً الحً إذ هً طفلة
فلما استقر الحب فً القلب وانجلت

وإذ أنا مجلوب إلً وسابلً
ؼٌابته هاجت على عواذلً

ٖ .ثم ٌنتقل الشاعر إلى الموضوع الربٌس وهو الفخر بقومه الذٌن أدركوا من المجد
والفضابل الحمٌدة حظا وافرا  ،ومما جاء فً ذلك :
من القوم باد مجدهم فً شمالهم

وال مجد إال مجد داخل فً الشمابل

أذا ما دعوت المرء منهم لدعوة

على عجل لباك ؼٌر مسابل

ٌكون عشاء الزاد آخر آكل

وٌوم اختبلج الطعن أول حامل

ٗ .تلتزم القافٌة الواحدة على منهج القدماء أٌضا .
٘ .استخدم األلفاظ الجزلة كما كان حال القدماء  ،ومنها  ":تعفتها  ،والروامس ،
وأهاضٌب ".
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 .ٙاستخدم معانً وموضوع ات مستمدة من المعانً والموضوعات القدٌمة :اندثار الدٌار
بفعل الرٌاح وما تحمله من ؼبار وتراب  ،والظباء التً ترعى فً الدٌار بعد خلوها
من أهلها ،والفخر بالقوم ومجدهم وفضابلهم .
ٌ .7ستعمل الصور الشعرٌة المؤلوفة لدى القدماء ذات الطابع الحسً المادي ،كما فً
من الدمع ٌجري بعد سح بوابل
قوله  :فؤسبلت العٌنان فٌها بواكؾ
فهو ٌشبه الدمع بالمطر الؽزٌر المنهمر .

 اذكر خصائص المذهب الكالسٌكً فً األدب العربً . 
ٔ ٌ -حاكً القدماء فً بناء القصٌدة العربٌة من حٌث تعدد الموضوعات .
ٕ ٌ -لتزم القافٌة الواحدة .
ٖ ٌ -حافظ على سبلمة األلفاظ  ،وجزالتها  ،وفخامتها  ،وٌحرص على فصاحة التراكٌب
واألسالٌب واللؽوٌة .
ٗ ٌ -بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة الحسٌة والمادٌة  ،فٌوازن بذلك
بٌن العقل والعاطفة .
ْ
أضافت مدرسة اإلحٌاء والنهضة لألدب العربً الحدٌث . 
 ماذا
 استحدث أتباع المذهب الكبلسٌكً أؼراضا شعرٌة جدٌدة لم تكن معروفة من قبل فً
الشعر العربً لتناسب عصرهم وما استجد فٌه من ظروؾ وأحداث  ،ومن ثم
موضوعات جدٌدة تعبر عن تلك الظروؾ واألحداث ولكن مع المحافظة على
الخصابص الفنٌة للمذهب الكبلسٌكً .
ٌ وازن المذهب الكالسٌكً بٌن العقل والعاطفة علل ذلك . 
ٌ بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة الحسٌة والمادٌة .
 استحدث أتباع المذهب الكالسٌكً أغراضا شعرٌة جدٌدة لم تكن معروفة من قبل فً
الشعر العربً ( وضح ذلك ) . 
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 لتن اسب عصرهم وما استجد فٌه من ظروؾ وأحداث  ،ومن ثم موضوعات جدٌدة
تعبر عن تلك الظروؾ واألحداث .

 ما هً األغراض الشعرٌة التً استحدثها أتباع المذهب الكالسٌكً . 
ٔ  -الشعر الوطنً .
ٕ  -والشعر االجتماعً .
ٖ  -والشعر المسرحً .

األسئلة
ٔ  -وضح المقصود بكل من :المذهب األدبً  ،والمذهب الكبلسٌكً  ،فً األدب العربً
ٕ  -ما رأٌك فً إطبلق اسم "مدرسة اإلحٌاء و النهضة " على المذهب الكبلسٌكً فً
األدب العربً ؟
ٖ  -هل استطاعت مدرسة اإلحٌاء والنهضة إضافة شًء جدٌد لؤلدب العربً الحدٌث
؟وضح إجابتك .
ٗ  -وضح الخصابص الفنٌة لمدرسة اإلحٌاء والنهضة .
٘  -اقرأ األبٌات اآلتٌة للشاعر أحمد شوقً فً وصؾ مدٌنة دمشق حٌن زارها ،
معارضا بذلك قصٌدة الشاعر األندلسً أبً البقاء الرُّ نديّ فً رثاء مدن األندلس التً
مطلعها
لكل شًء إذا ما تم نقصان

فبل ٌؽر بطٌب العٌش إنسان

ثم استخلص منها أهم مبلمح الكبلسٌكٌة فً األدب العربً الحدٌث :
قم ناج جلّق وانشد رسم من بانوا

مشت على الرسم أحداث وأزمان

هذا األدٌم كتاب ال كفاء له

ُّ
رث الصحابؾ  ،باق منه عنوان

لوال دمشق لما كانت طلٌطلة

ْ
زهت ببنً العباس بؽداد
وال

ْ
هبت خمابل ُها :
قال الرفاق وقد

األرض دار لها (الفٌحاء)بستان

دخلتها وحواشٌها زمرُّ دةٌ

والشمس فوق لجٌن الماء عقٌان
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ٌا فتٌة الشام ،شكرً ا ال انقضاء له
شٌدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها
أن تتبلقوا فً هوى وطن
الملك ْ

لو أنّ إحسانكم ٌجزٌه شكران
فالملك ؼرس وتجدٌد وبنٌان
تفرقت فٌه أجناس وأدٌان

إجبثبد أسئهخ ادلٓت انكالسٛك( ٙيذسسخ اإلحٛبء ٔانُٓضخ ):
ٔ  -المذهب األدبً ٌ :قصد بالمذهب األدبً جملة من الخصابص الفنٌة التً تصبػ
نتاجً ا أدبًٌا ما بصبؽة ؼالبة تمٌز ذلك النتاج من ؼٌره فً فترة معٌنة من الزمان .
المذهب الكبلسٌكً فً األدب العربً  :الحركة الشعرٌة العربٌة التً ظهرت فً أوابل
العصر الحدٌث  ،والتزم فٌها عدد من الشعراء النظم على نهج الشعراء فً عصور
ازدهار الشعر العربً  :الجاهلً ،واإلسبلمً  ،واألموي ،والعباسً
ٕ  -هً تسمٌة مناسبة ؛ ألنها تمثل ما ٌسعى إلٌه هذا المذهب وهو إعادة الحٌاة إلى
الشعر وبعثه من جدٌد بعد أن أثقله الضعؾ والصنعة فً العصور المتؤخرة  ،باتخاذ
منهج الشعر العربً القدٌم األصٌل نقطة انطبلق نحو الشعر المعاصر .
ٖ – نعم أضافت شٌبا جدٌدا ألدب العربً  ،فقد استحدث أتباعها أؼراضا شعرٌة جدٌدة
لم تكن معروفة من قبل فً الشعر العربً  ،بما ٌناسب عصرهم وما استجد فٌه من
ظروؾ وأحداث  ،ومن ثم  ،موضوعات جدٌدة تعبر عن تلك الظروؾ واألحداث ،
فظهر مثبل الشعر الوطنً  ،والشعر االجتماعً  ،والشعر المسرحً  ،ولكن مع
المحافظة على الخصابص الفنٌة التً نهج علٌها الشعراء القدامى .
ٗ ٌ - ٔ -حاكً القدماء فً بناء القصٌدة العربٌة من حٌث تعدد الموضوعات .
ٕ ٌ -لتزم القافٌة الواحدة .
ٖ ٌ -حافظ على سبلمة األلفاظ  ،وجزالتها  ،وفخامتها  ،وٌحرص على فصاحة
التراكٌب واألسالٌب واللؽوٌة .
ٗ ٌ -بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة الحسٌة والمادٌة  ،فٌوازن
بذلك بٌن العقل والعاطفة .
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ا
ثبَٛب :

ادلزْت انشٔيبَسٙ

 مفهوم المذهب الرومانسً  عرف المذهب الرومانسً . 
 مذهب أدبً أطلق على الشعراء الذٌن نادوا بضرورة التحرر من القواعد واألصول
ْ
نادت بها الكبلسٌكٌة  ،فاطلقوا العنان للعاطفة والخٌال  ،وصبوا اهتمامهم على
التً
الحدٌث عن مشاعر اإلنسان الفرد وهمومة  ،ووظفوا الطبٌعة للتعبٌر عن تلك
المشاعر ونقلها إلى اآلخرٌن .
 ال نستطٌع القول ب أن ثمة قواعد محددة للرومانسٌة علل ذلك 
 إذ ت ُع ُّد الرومانسٌة القواعد المسبقة فً األدب قٌو ًدا تحد من اإلبداع وقدرته على نقل
تجربته الشعورٌة إلى اآلخرٌن .

نجد فً المذهب الروما نسً عدة مدارس واتجاهات ٌ ،جمعها التحرر من القواعد
،وتختلف فً االهتمامات والمضامٌن واألسالٌب.
 ظهر فً األدب العربً أوائل القرن العشرٌن عدة جماعات شعرٌة فً المذهب
الرومانسً اذكرها .
 اذكر مدارس واتجاهات المذهب الرومانسً  اذكرالجماعات األدبٌة فً المذهب
الرومانسً .
ٔ .جماعة الدٌوان  :شكلها كل من  :عباس محمود العقاد  ،وإبراهٌم عبد القادر المازنً
وعبد الرحمن شكري .
ٕ .شعراء المهجر  :منهم  :جبران خلٌل جبران  ،وإٌلٌا أبو ماضً  ،ونسٌب عرٌضة.
ٖ .جماعة أبولو  :من شعرابها  :أحمد زكً أبو شادي  ،وإبراهٌم ناجً .
 وضح خصائص المذهب الرومانسً فً قصٌدة " فلسفة الحٌاه " للشاعر
المجهري إٌلٌا أبو ماضً التً ٌقول فٌها . 
أ ٌُّهذا الشاكً وم ا بك داء
إ ْن شرّ الجُناة فً األرض نفس

َ
ؼدوت علٌبل؟
كٌؾ تؽدو إذا
تتو ّقى قبل الرحٌل رحٌبل
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وترى الشوك فً الورود وتعمى

أ ْن ترى فوقها الندى إكلٌبل

ٔ .فً بناء القصٌدة نلحظ أ ْن الشاعر افتتح قصٌدته مبتع ًدا عن المظهر التقلٌدي فً
مقدمة القصٌدة الكبلسٌكٌة  ،فلم ٌقؾ على الطلل ،بل بدأ بموضوعه مباشرة وهو
الدعوة إلى التفاإل واالستمتاع بالحٌاة  ،إ ذ ٌتساءل متعجبا ممن ٌشكو الحٌاة من ؼٌر
علة أو مرض وال ٌنظر إال إلى مصاعب الحٌاة كمن ال ٌرى من الورد إال الشوك.
 افتتح إٌلٌا أبو ماضً قصٌدته مبتعدًا عن المظهر التقلٌدي فً مقدمة القصٌدة
الكالسٌكٌة وضح ذلك . 
 ألنه لم ٌقؾ على الطلل ،بل بدأ بموضوعه مباشرة وهو الدعوة إلى التفاإل
واالستمتاع بالحٌاة .
ٌٕ .مضً الشاعر فً قصٌدته مإكدا فكرته ،ومثب ًتا صحتها بؤدلته التً تخاطب الوجدان
والعاطفة ،موظ ًف ا عناصر الطبٌعة الجمٌلة لتؤكٌد أفكاره  ،فٌتخذ من الطٌور فً
سلوكها ً
مثاال ٌنبؽً أ ْن ٌحتذٌه اإلنسان  ،فٌقول عنها:
 وضح كٌف استطاع إٌلٌا أبو ماضً أن ٌؤكد فكرته وٌبتها فً قصٌدته فلسفة الحٌاة
 اكد فكرته وأثبت صحتها بؤدلته التً تخاطب الوجدان والعاطفة ،موظ ًفا عناصر
الطبٌعة الجمٌلة لتؤكٌد أفكاره .
تتؽنى والصقر قد ملك الجو

علٌها والصابدون السبٌبل

تتؽنى وقدرات بعضها ٌإ

َخذ ح ًٌا والبعض ٌقضً قتٌبل

ت تؽنى وعمرها بعض عام

أفتبكً وقد تعٌش طوٌبل؟

وتعلّم حبّ الطبٌعة منها

واترك القال للورى والقٌبل

وٌستمر الشاعر فً التعبٌر عن فكرته بالنهج نفسه ،داعٌا إلى التفاإل وعدم االستسبلم
لهموم الحٌاة ،فٌقول:
كن هزارً ا فً ع ِّش ة ٌتؽنى

ومع الكبل ال ٌبالً الكبول

ال ؼرابا ٌطارد الدود فً األر

ض وبوما فً اللٌل ٌبكً ُّ
الطلوال

كن ؼدٌرً ا ٌسٌ ُر فً األرض رقرا

ًق ا فٌسقً من جانبٌه الحقوال

كن مع الفجر نسمة توسع األز

هار شما وتارة تقبٌبل
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ومع اللٌل كوكبا ٌونس الؽا

بات والنهر والربى والسهوال

ثم ٌنهى الشاعر قصٌدته بالفكرة نفسها التً ابتدأ بها  ،فٌقول :
أٌهذا الشاكً وما بك داء

كن جمٌبل تر الوجود جمٌبل

ٌٖ .جعل قصٌدته حلقة واحدة محكمة االتصال تتسم بالوحدة الموضوعٌة  ،إذ تتناول
ْ
تعددت فٌها الموضوعات .
موضو ًعا واح ًدا على خبلؾ القصابد القدٌمة التً

ٌ جعل الشاعر إٌلٌا قصٌدته فلسفة الحٌاة حلقة واحدة محكمة االتصال تتسم بالوحدة
الموضوعٌة علل ذلك . 
ْ
تعددت فٌها الموضوعات
 إذ تتناول موضو ًعا واح ًدا على خبلؾ القصابد القدٌمة التً

ٗ .التزم الشاعر فً هذه القصٌدة القافٌة الواحدة  ،ولك ّنه فً قصابد أخرى تحرر من
ذلك  ،كما فً قصٌدة "المساء " فهو ٌمثل المذهب الرومانسً الذي ٌرفض األصول
والقواعد التً تحد من إبداع الشاعر كما ٌرى الرومانسٌون .

 التزم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة القافٌة الواحدة  ،ولك ّنه فً قصائد
أخرى تحرر من ذلك  ،كما فً قصٌدة "المساء علل ذلك . 
 ألنه ٌمثل المذهب الرومانسً الذي ٌرفض األصول والقواعد التً تحد من إبداع
الشاعر كما ٌرى الرومانسٌون .

٘ .استخدم األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفً  ،بما ٌتناسب مع توجهات الرومانسٌٌن
العاطفٌة ،مثل "الشاكً  ،وداء  ،وتتؽنى  ،والورود " ،

 استخدم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفً
علل ذلك . 
 ل ٌتناسب مع توجهات الرومانسٌٌن العاطفٌة .
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 اذكر األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفً فً قصٌدة إٌلٌا فلسفة الحٌاة . 
 الشاكً  ،وداء  ،وتتؽنى  ،والورود "
 .ٙمعانٌه جدٌدة ؼٌر مؤلوفة تشعُّ بالعاطفٌة  :فهو ٌدعو إلى التفاإل واألمل والتمتع
بالحٌاة وبالطبٌعة وجمالها .
 لماذا استخدم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة معانً جدٌدة غٌر مألوفة .
ٌ دعو إلى التفاإل واألمل والتمتع بالحٌاة وبالطبٌعة وجمالها .
 .7نجد أنّ الشاعر استمد صوره من الطبٌعة الحٌة التً أحسن توظٌفها ؛ لتعبر عن
أفكاره ومشاعره وعاطفته الجٌاشة  ،فجعلها –على مذهب الرومانسٌٌن – كاب ًنا
ٌفٌض بالحٌاة  ،فالورود تتكلل بالندى ،والطٌور تؽنً أجمل األلحان  ،والؽدٌر ٌسٌر
مترقرقا ٌسقً الحقول .
علل ذلك

 لماذا استمد الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة صوره من الطبٌعة الحٌة . 
 لتعبر عن أفكاره ومشاعره وعاطفته الجٌاشة  ،فجعلها –على مذهب الرومانسٌٌن –
كاب ًنا ٌفٌض بالحٌاة .

 استمد إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة صوره من الطبٌعة الحٌة اذكر أمثله علىها 
 الورود تتكلل بالندى  ،والطٌور تؽنً أجمل األلحان  ،والؽدٌر ٌسٌر مترقرقا ٌسقً
الحقول .

 .8أطلق الشاعر العنان لخٌاله الشعري وعاطفته  :فحلق بالمتلقً فً أجواء الطبٌعة
التً اتخذها أداة تعٌنه على التعبٌر عن أفكاره وأحاسٌسه ومشاعره  ،وهكذا امتزجت
عناصر الطبٌعة وصورها بالتجربة الشعورٌة الكلٌة المبثوثة فً القصٌدة .
 اذكر خصائص المذهب الرومانسً فً األدب العربً . 
ٔ ٌ -بتعد عن التقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة ؛ لذا هجر الرومانسٌون المقدمة
الطللٌة ودخلوا فً موضوعهم الشعري مباشرة  ،والتزموا الوحدة الموضوعٌة .
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ٕ ٌ -رفض القواعد واألصول  ،فقد دعا اتباع الرومانسٌة مثبل إلى التحرر من قٌود
القافٌة ؛ ألنها تحد من إبداع الشاعر  ،فنجد لدٌهم تع ّددا فً القافٌة فً القصٌدة الواحدة .
ٖ ٌ -طلق العنان للعاطفة والخٌال  ،فقد وظؾ ال رومانسٌون الطبٌعة واندمجوا فها
وعبروا عن ذلك بمعان عاطفٌة وألفاظ سهلة بعٌدة عن الؽرٌب .
ٗ ٌ -ستمد الصور الشعرٌة من الطبٌعة التً نظر إلٌها الرومانسٌون على أنها كابن حً
ٌنبض بالحٌاة .

 علل هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة ودخلوا فً موضوعهم الشعري مباشرة 
 علل هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة والتزموا الوحدة الموضوعٌة .
 البتعاد أصحاب المذهب الرومانسً عن التقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة .

 إلى ماذا أدى ابتعاد الرومانسٌٌن عن التقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة 
 أدى إلى هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة ودخلوا فً موضوعهم الشعري مباشرة ،
والتزموا الوحدة الموضوعٌة .

 علل دعا اتباع الرومانسٌة إلى التحرر من قٌود القافٌة . 
 ألنها تحد من إبداع الشاعر  ،فنجد لدٌهم تع ّددا فً القافٌة فً القصٌدة الواحدة .
 علل نجد لدى أصحاب المذهب الرومانسً تعدّدا فً القافٌة فً القصٌدة الواحدة 
 أل ّنه ٌرفض القواعد واألصول  ،فقد دعا اتباع الرومانسً مثبل إلى التحرر من قٌود
القافٌة .
ٌ طلق الرومانسٌون العنان للعاطفة والخٌال علل ذلك . 
 فقد وظؾ الرومانسٌون الطبٌعة واندمجوا فٌها وعبروا عن ذلك بمعان عاطفٌة وألفاظ
سهلة بعٌدة عن الؽرٌب .
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 من أٌن ٌستمد الرومانسٌون صورهم الشعرٌة . 
 من الطبٌعة التً نظر إلٌها الرومانسٌون على أنها كابن حً ٌنبض بالحٌاة .

األسئلة
ٔ  -وضح المقصود بالمذهب الرومانسً فً األدب العربً الحدٌث .
ٕ ٌ -ضم المذهب الرومانسً عدة جماعات أدبٌة  ،اذكر اثنتٌن منها .
ٖ  -وضح الخصابص الفنٌة للمذهب الرومانسً .
ٗ  -فً ضوء ما درست عن الشعر الرومانسً  ،بٌن راٌك فً مفهوم الشعر لدى إٌلٌا
أبً ماضً قوله :
الشعر ألفاظا ووزنا
لست منً إن حسبت
وانقضى ما كان منا
خالفت دربك دربً
٘  -وازن بٌن الكبلسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث  :بناء القصٌدة ،والعاطفة  ،والصورة
الشعرٌة ،ولؽة الشعر .
 - ٙاقرأ األبٌات اآلتٌة للشاعر أبً القاسم الشابً  ،ثم استخلص منها أهم خصابص
الرومانسٌة فً األدب العربً الحدٌث :
إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة
وال بد للٌل أن ٌنجلً
ومن لم ٌعانقه شوق الحٌاة
كذلك قالت لً الكابنات
ودمدمت الرٌح بٌن الفجاج
إذا ما طمحت إلى ؼاٌة
ولم أتجنب وعور الشعاب
ومن ال ٌحب صعود الجبال
وقالت لً األرض لما سؤلت :
أبارك فً الناس أهل الطموح

فبل بد أن ٌستجٌب القدر
وال بد للقٌد أن ٌنكسر
تبخر فً جوها واندثر
وحدثنً روحها المستتر
وفوق الجبال وتحت الشجر
ركبت المنى ونسٌت الحذر
وال كبة اللهب المستعر
ٌعش أبد الدهر بٌن الحفر
أٌا أم هل تكرهٌن البشر ؟
ومن ٌستلذ ركوب الخطر
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هو الكون حً ٌحب الحٌاة
اذا طمحت حٌاة النفوس

وٌحتقر المٌت مهما كبر
فبل بد أن ٌستجٌب القدر

إجبثبد أسئهخ ادلزْت انشٔيبَس: ٙ
ٔ  -المذهب الرومانسً  :مذهب أدبً أطلق على الشعراء الذٌن نادوا بضرورة التحرر
ْ
نادت بها الكبلسٌكٌة  ،فاطلقوا العنان للعاطفة والخٌال ،
من القواعد واألصول التً
وصبوا اهتمامهم على الحدٌث عن مشاعر اإلنسان الفرد وهمومة  ،ووظفوا الطبٌعة
للتعبٌر عن تلك المشاعر ونقلها إلى اآلخرٌن .
ٕ  -جماعة الدٌوان  ،شعراء المهجر  ،جماعة أبولو

ٖ-
ٔ ٌ -بتعد عن التقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة ؛ لذا هجر الرومانسٌون المقدمة
الطللٌة ودخلوا فً موضوعهم الشعري مباشرة  ،والتزموا الوحدة الموضوعٌة .
ٕ ٌ -رفض القواعد واألصول  ،فقد دعا اتباع الرومانسٌة مثبل إلى التحرر من قٌود
القافٌة ؛ ألنها تحد من إبداع الشاعر  ،فنجد لدٌهم تعدادا فً القافٌة فً القصٌدة الواحدة .
ٖ ٌ -طلق العنان للعاطفة والخٌال  ،فقد وظؾ الرومانسٌون الطبٌعة واندمجوا فها
وعبروا عن ذلك بمعان عاطفٌة وألفاظ سهلة بعٌدة عن الؽرٌب .
ٗ ٌ -ستمد الصور الشعرٌة من الطبٌعة التً نظر إلٌها الرومانسٌون على أنها كابن حً
ٌنبض بالحٌاة .

ٗ  -الشاعر إٌلٌا أبو ماضً ٌرفض أن ٌكون الشعر ألفاظ جزلة صعبة أو حرصا على
الوزن فقط  ،فالشعر عنده مشاعر جٌاشة وأحاسٌس وعواطؾ فٌاضة ٌعبر عنها
باستخدام األلفاظ والمعانً العاطٌة السهلة واألوزان  ،وهذا ٌتفق تماما مع اإلسراؾ
العاطفً واالهتمام بالفرد اللذٌن ٌعرؾ بهما الشعر الرومانسً
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٘-
من حٌث
بناء القصٌدة

الكبلسٌكٌة
تلتزم البناء التقلٌدي للقصٌدة
اذ تبدأ القصٌدة بمقدمة طللٌة
 ،وتتعدد الموضوعات التً
تتناول القصٌدة  ،وتلتزم
وحدة القافٌة
تحتكم إلى العقل وتبتعد عن
العاطفة
اإلسراؾ العاطفً والخٌال
الجامح
الصورة الشعرٌة تعتمد على الصور الحسٌة
المادٌة المؤلوفة والشابعة
لؽة الشعر

الرومانسٌة
تبتعد عن المقدمات الطللٌة وتبدأ
بموضوع القصٌدة مباشرة  ،وتتسم
القصٌدة بالوحدة الموضوعٌة  ،وال
تلتزم وحدة القافٌة .
تطلق العنان للعاطفة والخٌال ،
وتهتم بالفرد ومشاعره

تستمد الصور الشعرٌة من الطبٌعة
للتعبٌر عن األفكار والمشاعر
والعواطؾ  ،فقد رأت فً الطبٌعة
كابنا حٌا ٌنبض بالحٌاة
تستخدم األلفاظ الجزلة الفخمة تستخدم األلفاظ العاطفة السهلة ،
وتمٌل إلى التراكٌب واألسالٌب
 ،وتحرص على فصاحة
الرقٌقة العذبة
التراكٌب اللؽوٌة وقوتها

 - ٙترك الشاعر المقدمة الطللٌة التً درج علٌها الكبلسٌكٌون فً بدء قصابدهم ودخل
فً موضوعه مباشرة  ،وهو استنهاض إرادة الشعب لتحقٌق وجوده وتلبٌة طموحه ،
وتمضً القصٌدة إلى آخرها ملتزمة الوحدة الموضوعٌة  .كما نرى فً القصٌدة
األلفاظ السهلة العاطفٌة  ،مثل ٌعانقه  ،شوق  ،المنى " ونرى المعانً العاطفٌة
الجدٌدة ؼٌر المؤلوفة لدى القدماء مثل محاربة الظلم وكسر القٌد  ،مثلما نجد الصور
الشعرٌة المستمدة من الطبٌعة التً أضحت كابنا حٌا لدى الشاعر مثل تشبٌه تحقٌق
اإلرادة والطموح بصعود الجبال وما فٌه من مخاطر وصعوبة  ،فؤطلق الشاعر بذلك
العنان لعاطفته وخٌاله
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ثبنثب :

ادلزْت انٕالؼٙ

 مفهوم المذهب الواقعً . 
 هو المذهب الذي ٌعنى بوصؾ الحٌاة الٌومٌة كما هً من ؼٌر أٌة مثالٌة .

 ما هو مأخذ الواقعٌٌن على الرومانسٌٌن . 
 مبالؽتهم فً الخٌال ورأوا أ ّنهم ابتعدوا عن حٌاة الناس الواقعٌة والحدٌث عن
مشكبلتهم وهمومهم الٌومٌة .
 من أٌن ٌستمد األدٌب الواقعً مادته األدبٌة . 
 من مشكبلت العصر االجتماعٌة .
شخصٌات المذهب الواقعً م ن الطبقة الوسطى أو طبقة العمال .
ممزوج ا بنفس األدٌب وقدراته الفنٌة وضح ذلك . 
 الواقعٌة تصوٌرا للواقع
ً
 ألنّ الكاتب الواقعً ٌستمد مادته األدبٌة من مشكبلت العصر االجتماعٌة ،وشخصٌاته
من الطبقة الوسطى أو طبقة العمال .

 من أٌن استوحى األدب العربً الواقعً نهجه الخاص . 
 ظهر المذهب الواقعً فً األدب العربً لتصوٌر الواقع العربً بمشكبلته االجتماعٌة
وقضاٌاه السٌاسٌة  ،فؤبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان
والبإس قصد اإلصبلح .

 من أٌن استوحى األدب العربً الواقعً نهجه الخاص . 
 من الواقع العربً بمشكبلته االجتماعٌة وقضاٌاه السٌاسٌة ،فؤبرز األدباء عٌوب
المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان والبإس قصد اإلصبلح .
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 ما هً المظاهر االجتماعٌة التً أبرزها األدب العربً الواقعً . 
 أبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان والبإس قصد اإلصبلح .

 حاول األدب العربً الواقعً إصالح المجتمع وضح ذلك . 
 أبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان والبإس قصد اإلصبلح .
 اذكر أدباء المذهب الواقعً العربً . 
ٔ .طه حسٌن وكتب مجموعته القصصٌة "المعذبون فً األرض "
ٕ .توفٌق الحكٌم وله رواٌة "ٌومٌات نابب فً األرٌاؾ " ،
ٖ .نجٌب محفوظ وكتب مجموعته القصصٌة "همس الجنون "
ٌٗ .وسؾ إدرٌس ألؾ رواٌة "الحرام "،
٘ .عبد الرحمن الشرقاوي ألؾ رواٌة "األرض" .

 اذكر اتجاهات المذهب الواقعً . 
ٔ .الواقعٌة النقدٌة .
الفرق بٌن الواقعٌة النقدٌة والواقعٌة االشتراكٌة
ٕ .الواقعٌة االشتراكٌة .

 ما المقصود بالواقعٌة النقدٌة . 
 هً التً تتناول مشكبلت المجتمع وقضاٌاه ،ولك ّنها تركز بشكل كبٌر على جوانب
الفساد والشرّ فٌه و تقوم بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها  ،وتكتفً بذلك
من ؼٌر إٌجاد الحلول تعد القصة والرواٌة مجال الواقعٌة النقدٌة األكبر وتلٌها
المسرحٌة .
 ما هً الجوانب التً تركز علٌها الواقعٌة النقدٌة . 
 تركز بشكل كبٌر على جوانب الفساد والشرّ فٌه و تقوم بانتقاده وإظهار عٌوبه
وتسلٌط الضوء علٌها .
 ما هً الفنون النثرٌة التً تركز علٌها الواقعٌة النقدٌة . 
 القصة والرواٌة وتلٌها المسرحٌة .
٘8
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 ما المقصود ب الواقعٌة االشتراكٌة . 
 وهً تجعل العمل األدبً قابما على تصوٌر الصراع الطبقً بٌن طبقة العمال
والفبلحٌن من جه وطبقة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة ،وتجعل الثانٌة
مصدرا للشرور فً الحٌاة ،فتدٌنها وتكشؾ عٌوبها ،وتنتصر للفبلحٌن والعمال
وتظهر جوانب الخٌر واإلبداع فٌهم  .والواقعٌة االشتراكٌة تقدم حلوال للمشكبلت التً
تتناولها .
ونقؾ هنا على نموذج قصصً ممثل لهذا المذهب للقاص األردنً أمٌن فارس ملحس
،هو قصة بعنوان "نظرة ملإه ا األمل ":
"ارتفع صوت البابع المتجول فً الحً الذي أقطن فٌه منادٌا على بضاعته من
الخضراوات كالبندورة ،والكوسا  ،والباذنجان  ،والقرنبٌط  ،والملفوؾ  .خرجت من
الباب لكً انتقً ما ٌحلو لً من خضرواته  ،ولما وصلتنً العربة كانت عٌناي
مصوبتٌن إلى كومة الخضار تبحثان على أحسن حبة بندورة  ،وأرشق كوساٌه ،وأشد
ثمرة باذنجان اسودادا  ،وأكثر ملفوفة التفافا ،وأٌنع قرنبٌطة نصو ًع ا  .ورفعت رأسً إلى
البابع لكً أسؤله السإال المعهود  :بكم ؟ فوقعت عٌناي على وجه شاب صؽٌر ٌبلػ
العشرٌن من عمره ،وتفرست فً وجهه ،أترانً أعرؾ هذا الوجه قبل األن ؟ على كل
حال مالً وماله  .وأكبب ُ
ت على العربة لكً أشرع فً االنتقاء  ،ولكنً لمحت على شفتٌه
مشروع اب تسامة خفٌفة ،ونم ومٌض ؼرٌب فً عٌنٌه عن شعور ٌخاله شبٌها بشعوري أنا
نحوه  .أتراه قد رآنً هو األخر من قبل ؟على أٌة حال الدنٌا واسعة والخلق كثٌر
.وانتقٌت شروتً وهممت أن أحملها فً سلتً إلى داخل بٌتً وإذا به ٌنادٌنً قاببل ٌ :ا
أستاذ  ،نسٌت الكوساٌات واستدر ُ
ت لكً أودعها سلتً فوقع بصري مرة ثانٌة على
وجهه وابتساماته وعٌنٌه .وعدت إلى داخل بٌتً وأنا أفكر بإصرار وعناد أرٌد أن
أستعٌد أٌن رأٌت هذا الشاب .ونشبت المعركة  ،وقد كانت معركة قصٌرة لحسن الحظ
،فقد تتابعت الصور فً مخٌلتً كؤنها الشرٌط السٌنمابً فً وضوحها وجبلبها ،ولكنها
أسرع منها كثٌرا .
أن عرفته معرفة جٌدة .
أن رأٌت هذا الشاب ،ال بل لقد سبق ْ
نعم  ،لقد سبق ْ
كنت أزور طبٌ با من أصدقابً فً العٌادة المجانٌة التً ٌعمل فٌها موظفا ،والتً ٌتردد
علٌها أفراد الشعب من مختلؾ الطبقات ،وجاء دور شاب صؽٌر ٌحمل فً ٌده أوراقا
عرف ُ
ت فٌها تلك النماذج التً تستعملها مختبرات التحلٌل  ،فتناولها الطبٌب منه  ،وأخذ
ٌمعن النظر فٌها  ،ثم رفع بصره إلى الشاب الواقؾ أمامه ،وقال له مبتسما :
أهنبك ٌا بنً كل شًء على ما ٌرام  ،وصحتك ممتازة .
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 ولكننً ٌا دكتور  ،مرٌض ،أإكد لك أنً مرٌض .َ
أتٌت لً فً المرة الماضٌة ال تشكو شٌبا إال أل ًما فً
 إنك ٌ ،ا بنً  ،لست مرٌضا  ،إنكالرأس  ،ومع ذلك قم ُ
صا دقٌ ًق ا فلم أكتشؾ فً أي جهاز من أجهزتك أدنى
ت بفحصك فح ً
خلل  ،ولم أكتؾ بذلك فحولتك إلى مختبر التحلٌل  ،وها هً ذي نتٌجة التحلٌل تشٌر بما
ال ٌدع مجال للشك أنك سلٌم معافى  ،هل فهمت ؟عشرات المرضى ؼٌرك ٌنتظرون
دورهم  ،مع السبلمة .
إن أتم الطبٌب كبلمه حتى اعترت الشاب نوبة عصبٌة أفقدته السٌطرة على نفسه
وما ْ
فانفجر فً وجه الطبٌب صابحا :ولكننً مرٌض  ،أنا مرٌض ،هل أنت أدرى منً
بنفسً ؟ أنا ألذي أحس باأللم ال أ نت .ماذا ٌهمكم أنتم ؟ إنكم تقبضون رواتبكم الضخمة ،
ولكنكم ال تشعرون بمصابب الناس .
 اسمع ٌ ،ا بنً  ،إنّ مشكلتك لٌست فً جسمك  ،إنها فً نفسك  ،إنك شاب متعطل عنالعمل  ،وكل ما هناك أنك ترٌد أن تشتؽل وال تجد إلى ذلك سبٌل  ،فؤنت إ ًذا َب ِرمٌ بالحٌاة
 ،حاقد على نفسك وعلى الناس أجمعٌن  ،وهذا كله ٌسبب لك وجع الرأس الذي تشكو
منه .
ْ
فؤخذت عضبلت
إن سمع الشاب هذا الكبلم حتى أضحى كمن مسته عصا سحرٌة ،
وما ْ
جسمه المتوترة تتراخى  ،وتداعى جسمه المتشنج على الكرسً دفعة واحدة  ،وأخفى
رأسه بٌن ٌدٌه وأجهش فً بكاء صامت .
أنا متؤسؾ  ،متؤسؾ جدا ٌا دكتور  ،ال تإاخذنً  ،أرجوك.
 ال بؤس علٌك ٌا بنً .ولما ثاب إلٌه وعٌه وكفكؾ دمعه رفع رأسه  ،وقال بنبرة واضحة هادبة :
أرجو المعذرة ٌا دكتور  ،أنا شاب أكمل ُ
ت دراستً الثانوٌة  ،ونجحت نجاحا باهرا فً
االمتحان ،وحصلت على الشهادة ،وأنا األمل الوحٌد لعابلتً الفقٌرة التً كانت تتنظر
شهادتً وتوظٌفً بفارغ الصبر  ،ولكن المشكلة أنّ أمثالً ٌُعدون باأللوؾ  ،وكل هذه
األلوؾ المإلفة ترٌد الوظٌفة .
 هل ٌعقل أن توجد لهم ألوؾ الوظابؾ الشاؼرة ؟ اسمع ٌا بنً  ،ما دمت قد نجحت فًاالمتحان هذا النجاح الباهر فهذا ٌعنً أنك ذكً أٌضا  ،وعقلك سلٌم .
 أرجو ذلك  ،وأشكركٓٙ
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 ًإذا نحن متفقان . طب ًعا  ،طب ًعا إال فً شًء واحد  ،وهو هل أنت مرٌض أم ال ؟ً
خجبل وهو ٌقول  :وفً هذا
وارتسمت على شفتً الشاب ابتسامة عوجاء  ،وطؤطؤ رأسه
أٌضا نحن متفقان ٌا دكتور  ،أنا لس ُ
ضا .
ت مرٌ ً
 عال  ،عال  ،جسم سلٌم وعقل سلٌم ومٌدان الحٌاة واسع فسٌح ٌا بنً  ،هل فهمت ؟ورفع الشاب رأسه إلى الطبٌب  ،ونظر إلٌه نظرة ملإها األمل  ،وقال :
نعم  ،فهمت  .،ونهض عن كرسٌه فصافح الطبٌب وشكره وأستؤذن وانصرؾ ".
 اذكر سمات المذهب الواقعً فً قصة نظرة ملؤها األمل للقاص األردنً أمٌن فارس
ٔ .استمد من معانً قصته وأحداثها وشخصٌاتها من حٌاة الناس الواقعٌة من ؼٌر إؼراق
فً العاطفة والخٌال  ،فصورة واحدة من المشكبلت االجتماعٌة التً ٌعانٌها كثٌر من
الناس  ،وتتمثل فً قصة شاب فقٌر  ،ولكنه ذكً وانهى دراسته بتفوق  ،وال ٌجد
عمبل  ،وحٌن شعر بؤنه مرٌض توجه إلى عٌادة الطبٌب .
ٕ .جاءت ألفاظ الكاتب وتراكٌبه مستمدة من لؽة الحٌاة الٌومٌة بما ٌوافق رإٌته الواقعٌة
 ،مثل  " :كوساٌه  ،شروتً ٌ ،ا أستاذ  ،نسٌت الكوساٌات  ،عال عال ".
ٖ .صور الكاتب فً قصته شٌبا من الصراع بٌن طبقة الفبلحٌن والعمال المتمثلة
بالشاب الفقٌر وطبقة الرأسمالٌة والبرجوازٌٌن المتمثلة بالطبٌب " ماذا ٌهمكم أنتم ؟
إنكم تقبضون رواتبكم الضخمة  ،ولكنكم ال تشعرون بمصابب الناس ".
ٗ .وضع الكاتب حبل للمشكلة االجتماعٌة التً عرضها فً قصته  ،وتمثل ذلك فً عدم
انتظار الشاب للوظٌفة ،ولجوبه إلى مهنة بابع الخضروات  ،فؽٌر بذلك واقع أفضل
بما ٌتفق وؼاٌة الواقعٌٌن االشتراكٌٌن فً تحسٌن حٌاة الناس وإصبلح مشكبلتهم .

 اذكر خصائص المذهب الواقعً فً األدب العربً .
ٔ ٌ -صور الواقع وٌبتعد عن اإلؼراق فً العواطؾ والخٌال .
ضا موضوع ًٌا بعٌ ًدا عن الذاتٌة ،
ٕ ٌ -ركز على القضاٌا االجتماعٌة  ،وٌعرضها عر ً
فٌنقد المجتمع  ،وٌبحث عن مشكبلته  ،وٌقترح بعض الحلول المناسبة .
ٗ ٌ -عتمد بصورة أكبر على الكتابة القصصٌة والروابٌة والمسرحٌة .
ٔٙ
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األسئلة
ٔ  -وضح المقصود بالمذهب الواقعً فً األدب العربً الحدٌث
ٕ  -علل ظهور المذهب الواقعً فً األدب العربً .
َ
درست .
ٖ  -عدد اتجاهات المذهب الواقعً مما
ٗ  -ما الفرق بٌن الواقعٌة النقدٌة والواقعٌة االشتراكٌة ؟
٘  -وازن بٌن المذهب الواقعً والمذهب الرومانسً من ناحٌتً  :اللفاظ  ،والمعانً .
٘  -لم كانت القصة والرواٌة والمسرحٌة أكثر الفنون األدبٌة تمثٌبل للمذهب الواقعً فً
رأٌك ؟
 - 7تخٌل نهاٌة أخرى لقصة أمٌن فارس ملحس التً درستها لتصبح ممثلة للواقعٌة
النقدٌة
 إجبثبد أسئهخ ادلزْت انٕالؼٙ
ٔ  -المذهب الواقعً  :هو المذهب الذي ٌعنى بوصؾ الحٌاة الٌومٌة كما هً من ؼٌر
أٌة مثالٌة .
ٕ  -ظهر المذهب الواقعً فً األدب العربً لتصوٌر الواقع العربً بمشكبلته
االجتماعٌة وقضاٌاه السٌاسٌة  ،فؤبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر
الحرمان والبإس قصد اإلصبلح
ٖ-
أ
ب

الواقعٌة النقدٌة
الواقعٌة االشتراكٌة

ٗ  -الواقعٌة النقدٌة :تركز بشكل كبٌر على جوانب الشر والساد فً المجتمع ،وتقوم
بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها ،وتكتفً بذلك من ؼٌر إٌجاد الحلول.
الواقعٌة االشتراكٌة :تصور الصراع بٌن طبقة العمال والفبلحٌن من جهة وطبقة
الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة  ،فتنتصر لؤلولى وتظهر جوانب الخٌر
واإلبداع فٌها ،وتدٌن الثانٌة وتكشؾ عٌوبها وتجعلها مصدرا للشرور .وتقدم الواقعٌة
االشتراكٌة حلوال للمشكبلت التً تتناولها.
٘-
ٕٙ
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األلفاظ
المعانً

الرومانسٌة
الواقعٌة
استخدام األلفاظ السهلة
استخدام األلفاظ المستمدة
العاطفٌة
من لؽة الحٌاة الٌومٌة.
تصوٌر حٌاة الناس الواقعٌة استخدام المعانً ؼٌر
المؤلوفة التً تشع بالعاطفٌة
والحدٌث عن مشكبلتهم
وهمومهم الٌومٌة من ؼٌر والخٌال ،واالهتمام بمشاعر
اإلنسان الفرد وهمومه.
المبالؽة فً الخٌال.

 - ٙألنها األقدر من خبلل بنابها الفنً على تصوٌر واقع الناس وحٌاتهم الٌومٌة
ومشكبلتهم بعٌدا عن الخٌال ،مقارنة بالفنون األدبٌة األخرى كالشعر مثبل.
وٌترك للطالب حرٌة إبداء الرأي.
 - 7اسمع ٌ ،ا بنً إن مشكلتك لٌس فً جسمك  ،إنها فً نفسك  ،إنك شاب متعطل عن
العمل  ،وكل ما هنالك أنك ترٌد أن تشتؽل وال تجد إلى ذلك سبٌبل  ،فؤنت إذا برم بالحٌاة
 ،حاقد على نفسك وعلى الناس أجمعٌن  ،وهذا كله ٌسبب لك وجع الرأس الذي تشكو
منه .
نهاٌة مقترحة  :وما إن سمع الشاب هذا الكبلم حتى انتفض واقفا على قدمٌة  ،وصرخ
بؤعلى صوته  :أنا مخطا بالقدوم إلٌك  ،أنت لن تفهم وضعً ومشكلتً  ،تعش فً عالم
خاص بك وبؤمثالك  ،وانطلق خارجا من العٌادة من ؼٌر أن ٌلتفت خلفه .
وٌترك للطالب حرٌة اختٌار نهاٌة أخرى مناسبة .

ٖٙ
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ا
ساثؼب :

ادلزْت انشيز٘

 ما المقصود بالمذهب الرمزي  عرف الرمزٌة . 
 هو مذهب أدبً ٌعتمد اإلٌح اء فً التعبٌر عن المعانً الكامنة فً نفس األدب .
وٌرى أصحابه أن التعبٌر عن األشٌاء حسب تؤثٌرها فً نفوسنا أدق من محاولة
التعبٌر عنها فً ذاتها ؛ لذا ٌلجإون إلى استخدام األلفاظ والتراكٌب فً سٌاقات معٌنة
تضفً علٌها بعدا رمزٌا إٌحابٌا ٌوحً للقارئ بالمعنى الذي ٌرٌده األدٌب  .ومن
أدواتهم الفنٌة التً تساعد على تكثٌؾ اإلٌحاءات عناٌتهم الخاصة بإٌقاع الشعر
وموسٌقاه .
 ما هً رؤٌة أصحاب المذهب الرمزي . 
 إنّ التعبٌر عن األشٌاء حسب تؤثٌرها فً نفوسنا أدق من محاولة التعبٌر عنها فً
ذاتها .
ٌ لجئ أصحاب المذهب الرمزي إلى استخدام األلفاظ والتراكٌب فً سٌاقات معٌنة
تضفً علٌها بعدا رمزٌا إٌحائٌا علل ذلك . 
 علل كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي . 
 ألنّ التعبٌر عن األشٌاء حسب تؤثٌرها فً نفوسنا أدق وأكثر عم ًقا من محاولة التعبٌر
عنها فً ذاتها .

 اذكر أداة أصحاب المذهب الرمزي الفنٌة التً تساعد على تكثٌف اإلٌحاءات . 
 إٌقاع الشعر وموسٌقاه .

 كٌف تسهم الرمزٌة فً االرتقاء بمستوى النص األدبً . 
 أٌن تكمن أهمٌة الرمزٌة فً األدب . 
 من خبلل إٌجاد لؽة جدٌدة تتجاوز معناها المعجمً وتكون محملة بؤفكار ودالالت
اكثر عمقا  ،ومن ثم  ،النهوض بالمستوى الجمالً للنص ،وزٌادة فاعلٌته  ،وجعله
أكثر تشوٌقا وأقرب إلى نفس المتلقً .
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ظهرت الرمزٌة فً الشعر العربً المعاصر وال سٌما شعر التفعٌلٌة عند عدد من
الشعراء بدر شاكر السٌاب  ،صبلح عبد الصبور  ،محمود دروٌش  ،وأدونٌس .

 سبب كتابة قصٌدة رحل النهار للشاعر بد شاكر الس ٌّاب . 
 نظمها مخاط ًب ا امرأة حٌن اشتد علٌها المرض فً أحد مستشفٌات الكوٌت .
ولتتعرؾ هذا المذهب عن قرب  ،وتقؾ على أهم توجهاته الفنٌة وخصابصه  ،إلٌك هذا
المقطع الشعري للشاعر العراقً بدر شاكر السٌاب من قصٌدته "،رحل النهار " ،التً
نظمها مخاطبا امرأة حٌن اشتد علٌها المرض فً أحد مستشفٌات الكوٌت ٌ ،قول :
رحل النهار
ها إنه انطفؤت ذبالته على أفق توهج دون نار
وجلست تنتظرٌن عودة سندباد من السفار
والبحر ٌصرخ من ورابك بالعواصؾ والرعود
هو لن ٌعود
ت بؤ ّنه أسر ْت ُه آلهة البحار
َأو ما علم ِ
فً قلعة سوداء فً جزر من الدم والمحار ؟
هو لن ٌعود ،
رحل النهار
فلترحلً  ،هو لن ٌعود
 وضح ال خصائص الرمزٌة فً قصٌدة رحل النهار للشاعر بدر شاكر السٌاب .
ٔ .وظؾ السٌاب اللؽة فً هذا المقطع توظٌفا رمزٌا إٌحابٌا ٌتفق و الجو العام للمقطع
بما ٌشٌع فٌه من حزن وشعور باأللم والفراق نتٌجة المرض .
فالتعبٌر " رحل النهار " ،إٌحاء بفقدان األمل بالشفاء والٌ ؤس من العودة إلى الوطن
واألحبة
والتعبٌر " البحر الذي ٌصرخ بالعواصؾ والرعود " إٌحاء بهموم الحٌاة وأحزانها وأألمها
وتحدٌاتها وعقباتها
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وتعبٌر " القلعة السوداء والجزر والدم والمحار " إٌحاء بالمرض الذي اضحى سج ًنا
ٌعٌش فٌه الشاعر ٌمنعه من وطنه وأهله .
ٕ .ولعلنا نلحظ أنّ الرمزٌة أضفت عم ًق ا داللٌا على المقطع  ،وارتقت بقٌمتها الفنٌة،
ْ
وزادت من قدرة الشاعر على التعبٌر عما فً أؼوار نفسه  ،فالصور جاءت مركبة
حافلة بالدالالت اإلٌحابٌة التً تعكس نفسٌة الشاعر وما ٌعانٌه فقوله ً
مثبل ":رحل
النهار" ال ٌتوقؾ على تشبٌه النهار بإنسان ٌرحل حسب ،وإ ّنما جاء موح ًٌا بفقدان
األمل والٌؤس ،وكذا قوله ":والبحر ٌصرخ" ال ٌتوقؾ على تشبٌه البحر بإنسان
ٌصرخ ،وإ ّنما تجاوز ذلك إلى قسوة الحٌاة على الشاعر وضٌقها وصعوبتها .
ْ
تضافرت األلفاظ والصور فً قصٌدة السٌاب هذا فً اطار شبكة من العبلقات
ٖ .لقد
المترابطة ؛ ما ساعد على إحداث جو رمزي ٌوحً بدالالت ؼنٌه متنوعة.

 ما الذي ساعد على إحداث جو رمزي ٌوحً بدالالت غنٌه متنوعة فً قصٌدة
السٌاب . 
ْ
تضافرت األلفاظ والصور فً قصٌدة السٌاب فً اطار شبكة من العبلقات المترابطة.


 اذكر خصائص المذهب الرمزي فً األدب العربً . 
ٌٔ.ستخدم التعبٌرات الرمزٌة اإلٌحابٌة بوصفها أداة فاعلة للتعبٌر؛ ألنّ اللؽة العادٌة فً
رأي الرمزٌٌن ال تسطٌع  -فً كثٌر من األحٌان  -التعبٌر بعمق عما فً النفس من أفكار
ومشاعر.
ٌٕ .عتنً عناٌة فابقة بالموسٌقا الشعرٌة المنبثقة من اختٌار األوزان واأللفاظ الخاصة.

ٌ ستخدم الذهب الرمزي التعبٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة بوصفها أداة فاعلة للتعبٌر . 
 ألنّ اللؽة العادٌة فً رأي الرمزٌٌن ال تسطٌع  -فً كثٌر من األحٌان  -التعبٌر بعمق
عما فً النفس من أفكار ومشاعر .
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األسئلة
ٔ .وضح المقصود بالمذهب الرمزي فً األدب العربً الحدٌث.
ٕ .علل كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي.
ٖ .كٌؾ تسهم الرمزٌة فً االرتقاء بمستوى النص األدبً؟
ٗ  .اقرأ المقطعٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن ،ثم بٌن ما توحً به األلفاظ والتراكٌب التً تحتها
خط فً كل منهما مستعٌنا بالسٌاق:
أ .قال حٌدر محمود عن الهاشمٌٌن ،ودورهم عبر التارٌخ ،وفضل سٌدنا محمد –صلى
هللا علٌه وسلم  -على البشرٌة:
هاشمٌون:
اٌقظوا الشمس فٌنا
فاستفاقت
من بعد طول رقاد..
وأعادوا وجه الحٌاة،
إلٌها...
لٌكونا معا على مٌعاد
ب .قالت فدوى طوقان فً نضال الشعب الفلسطٌنً:
ولن ٌنداح فً المٌدان
فوق جباهنا التعب
ولن نرتاح ،لن نرتاح
حتى نطرد األشباح
والؽربان والظلمة
٘ .وازن بٌن معنى "البحر" فً قول السٌاب وهو فً الؽابة:
البحر أوسع ما ٌكون وأنت ابعد ما تكون
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والبحر دونك ٌا عراق
ومعنى "البحر" فً قول خلٌل مطران:
شاك إ لى البحر اضطراب خواطري

فٌجٌبنً برٌحها الهوجاء

. ٙاقرا المقطع االتً من قصٌدة تٌسٌر سبول (شتاء ال ٌرحل)ٌ،صؾ فٌه إحساسه باأللم
والشعور بالضٌاع وتفاإله بتؽٌر حاله إ لى الفرح والسعادة ،ثم تبٌن اهم مبلمح المذهب
الرمزي فٌه:
على أفقنا تتمطى الؽٌوم
تجوب ببطء تخوم السماء
وتوشك تهمس ان الشتاء
تناهى
وودع أٌامنا
وخلؾ فً األرض أحبلمنا
وعودا بخصب
ثمارا لحب
والمطر
وعاه ضمٌر الثرى
ٍ
إجبثبد أسئهخ ادلزْت انشيز٘ :
ٔ  -الرمزٌة مذهب أدبً ٌعتمد اإلٌحاء فً التعبٌر عن المعانً الكامنة فً نفس األدٌب .
ٕ  -ألن أتباع المذهب ٌروون أن التعبٌر عن األشٌاء حسب تؤثٌرها ؾ نفوسنا أدق وأكثر
عمقا من محاولة التعبٌر عنها فً ذاتها
ٖ  -من خبلل إٌجاد لؽة جدٌدة تبتعد عن معناها المعجمً  ،وتكون محملة بؤفكار ودالالت
أكثر عمقا ومن ثم  ،النهوض بالمستوى الجمالً للنص  ،وزٌادة فاعلٌته  ،وجعله
أكثر تشوٌقا وأقرب إلى نفس المتلقً .
ٗ-
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أ
ب

الشمس  :الهداٌة  ،العزة
فاستفاقت من بعد طول رقاد :تخلصت من الضبلل الذي عاشت فٌه فترة طوٌلة
قبل ظهور اإلسبلم
األشباح  :الؽربان
الظلمة  :المحتلون الصهاٌنة  ،الظلم والقهر

٘  -البحر لدى السٌاب إٌحاء بالعوابق والصعاب التً تحول بٌنه وبٌن العودة إلى وطنه .
بٌنما البحر لدى مطران مظهر من مظاهر الطبٌعة ٌشاركه ألمه وحزنه .
ٌ - ٙظهر فً النص أن الشاعر أضفى على ألفاظه وتراكٌبه بعدا رمزٌا إٌحابٌا  ،فحملها
دالالت أكثر عمقا وؼنى من دالالتها المعجمٌة على نفسٌته ومشاعره وأفكاره ؛ ما
ٌرتقً بقٌمة النص وٌجعله أكثر قبوال لدى المتلقً  " ،الؽٌوم " إٌحاء بالشعور
بالضٌاع واأللم ؛ ألنها توحً بؤٌ ام الشتاء الباردة الخاوٌة كما ٌرى الشاعر  ،وحٌن
ٌجعلها الشاعر "تتمطى" و "تجوب ببطء تخوم السماء " إٌحاء بمزٌد من الضٌاع
والشعور باأللم والضٌق  ،لكن الشتاء ٌبقى رمزا للخٌر والعطاء  ،فمن قلب المعاناة
ٌتفاءل الشاعر بالخٌر والفرح والسعادة  ،وهو ما توحً به جملة " وخلؾ فً
األرض أحبلمنا " ومن ثم  ،توحً كلمتا " :خصب " ن "وحب" باألمل والفرح
والسعادة والخٌر
.
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