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الوحدة الثالثة المستوى الرابع

المناهج النقدية
س -1ما المقصود بالمنهج النقدي ؟
هو مجموعة من األدوات واإلجراءات التي يتبعها الناقد األدبي في قراءة النص األدبي وتحليله
وتفسيره .
س -2ما االتجاهات العامة للمناهج النقدية ؟
 .1األول يتعامل مع النص األدبي من خارجه وتستعين المناهج النقدية لهذا اإلتجاه بالعلوم
اإلنسانية لتحليل النصوص األدبية ومنها المنهج التاريخي والمنهج النفسي .
 .2الثاني يتعامل مع النص األدبي من داخله وتستعين المناهج النقدية لهذا اإلتجاه باللغة
بوصفها المكون األساسي للنص األدبي ومنها الشكالنية والبنيوية والتفكيكية .
عرف المنهج التاريخي في النقد .
سّ - 2
هو منهج نقدي يقوم على دراسة األعمال األدبية استنادا إلى المؤثرات المتبادلة بين األديب وبين
الزمان والمكان .
س -3بم يُعنى المنهج التاريخي ؟
 .1دراسة تأثر العمل األدبي أو مؤلفه بظروف العصر .
 .2دراسة المراحل التاريخية لفن من الفنون ومعرفة التطورات الطارئة عليه .
 .3التأكد من صحة النصوص األدبية ونسبتها إلى قائليها .
 .4العناية بفهم النصوص األدبية في سياقها الزماني والمكاني وتوضيحها لآلخرين دون إصدار
األحكام عليها .
 .5دراسة الظواهر األدبية من حيث تأثرها بما سبقها وأثرها في ما بعدها .
س -4بم تأثر النقد في القرن التاسع عشر ؟ وكيف استفاد من ذلك ؟
تأثر بالمنجزات العلمية في مجال األجناس الحيوانيّة والنباتية واستفادت عن طريق تطبيق المناهج
العلمية المتبعة في تلك العلوم على األدب والنقد وأشهر النقاد .
رواد المنهج التاريخي ؟
س -5من أشهر ّ
سانت بيف وهيبولت تين .
س -6ما مهمة الناقد حسب سانت بيف وتعريفه للنقد ؟
يرى الناقد الفرنسي بيف أن مهمة الناقد فهم النص األدبي ثم توصيل هذا الفهم إلى المتلقين
فالنقد حسب تعريفه  :يعلّم اآلخرين كيف يقرؤون .
س - 7و ّ
ري ؟ .
ضح طريقة بيف النقدية (أو) ما سبب تسمية طريقة بيف بالبوليس ال ّ
س ّ
تستند إلى البحث عن المؤثرات الخارجية في األديب كبيئته وعاداته الشخصية ومذكراته معتمدا
على االستقصاء والتحري حتى عُرفت طريقته بطريقة البوليس السري بهدف الكشف عن طبيعة
األديب وشخصيته .
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س -8بيّن فحوى نظرية بيف  :التاريخ الطبيعي في فصائل الفكر .
كل كاتب ينتمي إلى نوع خاص من التفكير .
س -9ماذا طرح الناقد الفرنسي هيبولت تين في كتابه ( تاريخ األدب اإلنجليزي ) ؟
طرح نظريته إذ يرى أن شخصية األديب تتكون من مجموعة عوامل ومؤشرات تصبغ األديب
بطابعها لذا ال توجد شخصية أدبية تتكون من ذاتها .
س -10علل  :ال توجد شخصية أدبية تتكون من ذاتها .
ألن شخصية األديب تتكون من مجموعة عوامل ومؤشرات تصبغ األديب بطابعها .
س -11ما العوامل التي تتكون منها شخصية األديب حسب هيبولت تين ؟
 .1الجنس  :وهي االستعدادات الفطرية الموروثة التي يختص بها مجموعة من الناس دون
غيرهم  .وهذا العامل من أقوى العوامل تأثيرا في الجنس البشري .
 .2البيئة  :وهي العوامل الطبيعية والسياسيّة واالجتماعية التي تحيط بالجنس وتؤثر في تفكيره
ويفرق (تين) بين تأثير البيئة والجنس فالبيئة تؤثر في الجنس من الخارج والجنس يؤثر
ّ
من الداخل .
 .3الزمن  :وهو المؤثرات الحاصلة في الزمن الماضي وأثرها في الزمن الحاضر  ،ومثال ذلك
ي.
من التراث العربي  :مقامات الحريري حيث استقى الحريري فكرتها من الهمذان ّ
س -12بيّن مالمح المنهج التاريخي في كتاب ( طبقات فحول الشعراء ) البن سالم الجمحي .
 .1الزمان وفيه وضع الشعراء في فئتين  :شعراء الجاهلية وشعراء اإلسالم .
 .2المكان وفيه جرى وضع شعراء القرى ( مكة  ،المدينة  ،الطائف  ،اليمامة  ،اليمن ) في
باب واحد .
 .3الجنس وفيه وضع شعراء اليهود في طبقة خاصة بهم .
س -13علل  :تفسير ابن سالم لسهولة شعر عدي بن زيد .
ألنه كان يسكن الحيرة ويراكن الريف فَ َ
الن لسانه وسهل منطقه .
ي القديم
س -14ما أشهر الكتب التي تُعنى بأخبار الشعراء وتراجمهم وفيها مالمح المنهج التاريخ ّ
؟
( .1الشعر والشعراء) البن قتيبة .
( .2يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر) للثعالبي وفيه ف ّ
ضل شعراء الشام بسبب بيئة الشام .
( .3المثل السائر) البن األثير وفيه تحدث عن أثر البيئة في الشعراء عازيا إبداع المعاني عند
الشعراء إلى أثر بيئتهم .
س -15ماذا تناول جورجي زيدان في كتابه "تاريخ اآلداب العربيّة " ؟
سم األدب إلى عصور
تناول أثر العوامل السياسيّة واالجتماعية والعلمية واالقتصاديّة في األدب وق ّ
تبعا للعوامل السياسيّة .
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س -16اذكر أهم األدباء العرب الذين تأثروا بالمنهج التاريخي وكتبهم .
 .1طه حسين في "ذكرى أبي العالء" و"مع أبي العالء في سجنه" و "في األدب الجاهلي".
 .2محمد مندور في "النقد المنهجي عند العرب" .
 .3زكي مبارك في "النثر الفني في القرن الرابع" .
 .4سهير القلماوي في "ألف ليلة وليلة " .
 .5أحمد أمين في "فجر اإلسالم" و" ضحى اإلسالم" و "ظهر اإلسالم" .
 .6ناصر الدين األسد في "اإلتجاهات األدبيّة الحديثة في فلسطين واألردن " و "الشعر الحديث
في فلسطين واألردن" و "خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين" .
 .7ومن المحققين  :عبدالسالم هارون ومحمود شاكر ومحمد أبو الفضل وإحسان عبّاس .
س -17علل  :تأثر العقاد في بعض كتاباته بالمنهج التاريخي .
كان يتعرض لألحداث التاريخية وأثرها في الشخصيات ويرى أن معرفة البيئة أمر ضروري
للنقد .
س -18ما االنتقادات التي ُوجهت إلى المنهج التاريخي ؟
 .1تو ُّجه المنهج التاريخي إلى األديب وإغفال النواحي الفنيّة والجماليّة في العمل األدبي .
 .2اقتصار مهمة الناقد في المنهج التاريخي على مالحظة تأثيرات "المكان والزمان" مما يجعل
مهمته أقرب ما تكون إلى عمل المؤرخين .
 .3إعادة المنهج التاريخي مظاهر النبوغ والعبقرية إلى عوامل البيئة والزمن وإغفال الموهبة
الفردية والصفات الشخصية لألديب .
 .4إصدار أحكام قطعيّة في قضايا تاريخيّة دون استقصاء كامل وأدلة واضحة مثل ال ُحكم على
العصر العباسي بأنه عصر ماجن استنادا على قراءة شعراء المجون في ذلك العصر .
س -19ما المقصود بالمنهج النفسي باعتباره منهجا نقديّا ؟
هو االستفادة من منجزات علم النفس في تحليل األعمال األدبيّة وتفسيرها .
س -20ماذا يتناول المنهج النفسي ( اهتمامات المنهج النفسي ) في تحليل األعمال األدبية ؟
 .1دراسة عملية اإلبداع من حيث كيفية تولدها واألحوال النفسية التي ترافقها .
تعرف نفسيّة المبدع من خالل دالالت عمله األدبي .
ّ .2
 .3دراسة تأثير العمل األدبي في نفسيّة المتلقي .
س -21من رائد مدرسة التحليل النفسي ؟ وماذا يرى في الحديث عن الالشعور وآلية األحالم ؟
هو فرويد ويرى أن األحالم وسيلة تتحقق فيها الرغبة بالنوم وفي الوقت نفسه تسمح بإشباع
رغبات مكبوتة تظهر تفاصيلها في األحالم .
س -22ما سبب دراسة عالم النفس (فرويد) أعمال الفنانين والمؤلفين ؟
ألن أعمال هؤالء تعتبر أنماطا سلوكية صادرة عن النفس البشرية وتخضع لمعايير علم النفس
التحليلي .
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س -23إالم توصل (فرويد) بعد دراسة أعمال المؤلفين والفنانين ؟
 .1الفن وسيلة يستخدمها الفنان لتحقيق رغباته في الخيال .
 .2الفنان إنسان ُمحبط ومريض عصابيا بمعنى أنه يسعى إلى تحقيق الشهرة والثروة وحب
اآلخرين ولكنه يمتلك القدرة على التسامي بتلك الرغبات وتحقيقها عبر أعماله الفنيّة .
 .3لم يكترث (فرويد) بالنواحي الفنيّة والجمالية في العمل األدبي بقدر اهتمامه بمضمون العمل
الفني (علل) ألنه يبحث من خالله عن العوامل النفسية والنوازع الداخلية للفنان عند انتاجه
العمل الفني .
س -24ما المقصود بـ "السرياليّة " ؟
بأي معايير أو
هي منهج أدبي ينشد الفن الذي يدعو إلى إشراقات العقل الباطن دون االلتزام ّ
ضوابط .
س -25ما أبرز مالمح المنهج النفسي عند النقاد العرب القدامى ؟
 .1ذكر ابن قدامة أن من دواعي الشعر الطمع والشوق والشراب والطرب والغضب .
 .2ذكر الجرجاني المنهج النفسي في حديثه عن مواقع التمثيل في كتابه ( أسرار البالغة ) :
( إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب
.) ...
 .3تحدّث حازم القرطاجنّي في كتابه (منهاج البلغاء وسراج األدباء)عن األثر النفسي للنص :
(والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في
خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها  ) ...ودعا إلى توافق التخييل مع الغرض الشعري
(علل) ليكون أكثر تأثيرا في نفس المتلقي .
س -26ما أبرز مالمح تأثر العقاد بالمنهج النفسي ؟
اعتبر مدرسة التحليل النفسي هي أقرب المدارس إلى الرأي الذي ندين به في نقد األدب والتراجم
ألن العلم بنفس األديب أو البطل التاريخي يستلزم العلم بمقومات هذه النفس من أحوال عصره
وأطوار الثقافة والفن فيه .
س -27ما أبرز مؤلفات عبّاس محمود العقّاد التي تأثرت بالمنهج النفسي ؟
" .1ابن حمديس" في األدب العربي .
" .2ساعات بين الكتب"
 .3سلسلللة العبقريللات وهللي سلسلللة تنللاول فيهللا العقللاد بالتحليللل شخصلليات مللن القللديم والحللديث
أشهرها النبي عليه السالم والخلفاء الراشدون وغيرهم .
" .4عمر بن أبي ربيعة " و "جميل بثينة" و "ابن الرومي" و"أبونواس".
س -28ماذا علّق العقاد على أشعار التنسك والزهد ألبي نواس ؟
(  ...أما أشعاره في النسك والتوبة فلم يكن جادا فيها طول حياته إلى ما قبل وفاتله فمنهلا ملا كلان
يصنعه خوفا أو يكون النسك بابا من أبواب العلرض وصلدق التمثيلل ليقلال إنله قلال فلي النسلك وهلو
ساك ) .
ماجن مالم يحذقه – يتقنه  -الن ّ
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س -29ما أشهر المؤلفات التي تأثرت بالمنهج النفسي ؟
" .1تجديد ذكرى أبي العالء" لطه حسين .
" .2حديث األربعاء" طه حسين .
" .3مع أبي العالء في سجنه" طه حسين ويبحلث هلذا الكتلاب فلي اللدوافع النفسلية ألبلي العلالء
المعري إلى أن يلزم فيها ما ال يلزم من القوانين .
" .4النقد األدبي" إيليا حاوي وقد رأى حلاوي أن عنتلرة كلان يعلاني ملن اللرق فع ّملق فلي نفسله
اإلحساس بالظلم واالعتزاز بفروسيته وشجاعته نتيجة مشاعر النقص عنده .
" .5التفسير النفسي لألدب" عزالدين إسماعيل .
" .6االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر" عبدالقادر القط .
" .7في األدب الحديث" عبدالقادر القط .
" .8الميزان الجديد" محمد مندور في نقد المنهج النفسي .
" .9النقد األدبي" محمد قطب في نقد المنهج النفسي .
س -30ما أبرز االنتقادات للمنهج النفسي ؟
 .1ما جاء على لسان محمد مندور في كتابه"الميزان الجديلد" حيلث يقلول  :إن تطبيلق نظريلات
علم النفس يقتل األدب ويخرجه عن مساره الفنلي (عللل) ألن األدب يسلتند إللى اللذوق الفنلي
وال عالقة له بعلوم النفس .
 .2دعا مندور إلى النظر في النص األدبي وجماليته بعيدا عن نظريات العلوم األخرى .
 .3حذّر محمد قطب في كتابه "النقد األدبلي" ملن المغلاالة فلي الدراسلات النفسليّة حتلى ال ننسلى
وظيفة النقد األدبي وهي تقويم العمل األدبي وصاحبه من الناحية الفنية .
 .4يللرى قطللب أن مجللال االنتفللاع بالدراسللات النفسلليّة هللو تعريللف األدبللاء بالطبللائع اإلنسللانيّة
لمساعدتهم في وصف الخلجات والبواعث اإلنسانيّة .
ثالثا  :الشكالنية :
عرف الشكالنيّة  .وما أبرز روادها ؟
سّ -31
اتجاه نقدي يدعو إلى االهتمام بشكل النص األدبي بعيدا عن أفكار النص ومضمونه .
أبرز روادها " :شكلوفسكي" و "رومان جاكبسون" و"فالديمير بروب" و"باختين" .
س -32كيف نشأت الشكالنيّة ؟
 بدأت في روسيا عام  1910من خالل مجموعة من المقاالت أصدرها الناقلد الروسلي"بيلي"
بعنوان "رمزيّة" .
 البدايللة الحقيقيللة عللام  1915عللن طريللق مجموعللة مللن الطللالب الجللامعيين م لن خللالل حلقللة
موسكو األلسنيّة ثم جمعية "أوبويار" .
س -33بيّن مبادئ الشكالنيّة .
 .1آمن الشكالنيّون بأن شكل النص األدبي المتمثلل فلي صلياغته ولغتله وهلو اللذي يعطيله صلفة
األدبيّة .
 .2عل ّلرف شكلوفسللكي رائللد الشللكالنيّة األدب أنلله  :حاصللل جمللع كللل الوسللائل األسلللوبيّة التللي
يستخدمها .
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 .3ميّز الشكالنيّون لغة الحياة اليوميّة التي يُقصد منها التواصل مع اآلخرين من لغة األدب التي
هي انحراف عن اللغة االعتياديّة وهي بذلك استخدام خاص للغة .
 .4الشكالنيّة أهملت المضمون واهتمت بأسلوب النص وصياغته (عللل) ألن األدبيلة تتحقلق فلي
الشكل .
 .5الشللكالنيّة أولللت اهتمامللا بأسلللوب الللنص وصللياغته (علللل) ألنلله يكشللف عللن جماليللات الللنص
األدبي .
 .6رفضللت الشللكالنيّة المللؤثرات الخارجيّللة كواقللع المجتمللع ومبللدع الللنص (علللل) ألنهللا تللؤمن
بشكلية النص المتمثّل في لغته وأسلوبه فالنص ينبئك بجماله .
 .7دعللت الشللكالنيّة إلللى االبتعللاد عللن الصللور التقليديّللة التللي تشللعر القللارئ بالرتابللة التللي تفقللده
اإلحساس بالدهشة (علل) ألنه ليس مطلوبا من األدب أن يخدم أغراضا أخالقيّة أو اجتماعيلة
وإنمللا وظيفللة األدب جماليّللة تجعللل القللارئ يشللعر بالدهشللة ولللذلك اعتنللت الشللكالنية بتراكيللب
اللغة وبجرسها الموسيقي (علل) ألنها دعت إلى االبتعاد عن الصور التقليدية .
س -34ما أبرز األسباب التي أدت إلى ضعف الشكالنيّة ؟
االتجاه الماركسي الذي كان يؤمن أن لألدب وظيفة ينبغي أن يؤديها تجاه المجتمع وتعريف الناس
بواقعه والعمل على تغييره وإصالحه وهذا يتعارض ودعوة الشكالنيين الداعي إلى فصلل األدب علن
الظروف الخارجية والهروب من الواقع االجتماعي .
س -35بيّن نظرة الماركسيين إلى الشكالنيين .
اتهمت الماركسية الشكالنيين بالفساد واعتبلرتهم طغملة فاسلدة فلي المجتملع الروسلي ألنهلم دعلوا
إلى فصل األدب عن الظروف الخارجية .
س -36ما األسس التي استندت عليها الشكالنية ؟
 .1األسس الفلسفيّة  :وقد تأثروا بفلسفة "كنت" الذي يرى أن خصائص العمل الفني كامللة فلي
داخللله وللليس لهللا ارتبللاط خللارج الللنص األدبللي وأن جماليللة الللنص األدبللي تسللتند إلللى الللذوق
الذاتي وغاية العمل الفني الجمال فقط كما عبّر عنه "كنت"  :الغاية بال غاية .
ويرى "كنت" أن الجمال يتحقق في الشكل كاألعمال الفنية يجذبك إليه شكلها الخارجي .
 .2األسس العلميّة  :تلأثرت الشلكالنيّة بمبلادئ عللم اللغلة خاصلة مقلوالت "دوسوسلير" اللغويلة
فقد تبنوا ثالثية "الدال  ،المدلول  ،المرجع"واهتموا بالدّال والمدلول وانصرفوا علن المرجلع
.
س -37من مؤلف كتاب "سبعة أنماط من الغموض" ؟
أمبسن
س -39ما أبرز االنتقادات الموجهة للشكالنية ؟
 .1فصلها بين الواقع والعمل األدبي كما يقول "تروسكي" في كتابه "األدب والثورة ".
 .2اتُّهمت الشكالنية بإهمال دور القارئ في العمليّة األدبيّلة (عللل) حينملا أعطلت سللطة ُمطلقلة
للصياغات اللغوية غير مكترثلة بفعلل القلراءة وهلي بلذلك تتجاهلل األثلر النفسلي اللذي يحدثله
النص األدبي في المتلقي .
س -40بيّن آراء الشكالنيّة في مدرسة النقد الجديد .
ترى أن جماليات النص األدبي متمثلة في الشكل بعيدا عن الظروف الخارجيّة المحيطة بالنص .
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س -41بيّن رأي الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى .
رأى الجللاحظ تقللديم اللفللظ علللى المعنللى وأن جللودة الشللعر تكللون فللي إقامللة الللوزن وتخيّللر اللفللظ
وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك .
س -42بيّن رأي العسكري في األلفاظ والمعاني (المنهج النقدي) .
المعلول فللي جللودة الشللعر إنمللا
ي أن
ّ
يلرى العسللكري فللي كتابلله "الصلناعتين" فللي المللذهب الشللكالن ّ
ي.
ي والعجم ّ
يكون في األلفاظ وليس في المعاني ألن المعاني يعرفها العرب ّ
س -43اذكر َمن واءم بين اللفظ والمعنى .
ابللن طباطبللا وبشللر ابللن المعتمللر واألصللمعي وابللن رشلليق القيروانللي بينمللا دافللع ابللن األثيللر عللن
المعنى .
====================================================
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الوحدة الرابعة

المذاهب األدبي ّة
س -1ما تعريف المذهب األدبي ؟
هو مجموعة من المبادئ واألسلس التلي تتشلكل فلي عصلر معليّن ممثللة اتجاهلا عاملا فلي التلأليف
األدبي يغلب على أدباء العصر .
س -2ما أهم المذاهب األدبيّة ؟
الكالسيكية والرومانسية والواقعيّة والرمزيّة .
مر األزمان .
س -3بيّن تطور الكالسيكية على ّ
 في القرن الثاني الميالدي استخدم تعبير الكاتب الكالسيكي األرستقراطي الذي يكتب للمثقفين
واألغنياء .
 ثم استخدمت لفظة الكالسيك للداللة على األدبين اإلغريقي والروماني .
 ظهرت الكالسيكية كمذهب بعد ظهور الرومانسية .
 أول مللا ظهللر المللذهب الكالسلليكي فللي القللرن السللادس عشللر فللي إيطاليللا ثللم انتشللر إلللى بللاقي
أوروبا .
س -4ما العوامل التي ساعدت على ظهور المذهب الكالسيكي ؟
 .1التللأثر بعصللر النهضللة التللي بللدأت فللي أوروبللا فأصللبحت الكالسلليكيّة مظهللرا مللن مظللاهر تلللك
النهضللة  .والنهضللة حركللة إحيللاء واسللعة فللي العلللوم واآلداب والفنللون بللدأت فللي إيطاليللا ثللم
انتشرت في باقي أوروبا وقد اهتم هذا المذهب بالتراثين اليوناني والروماني .
 .2أدت سيادة الفلسفة العقليّة واالحتكام إلى العقل إلى ترسيخ المذهب الكالسيكي .
ي؟
س -5ما المبادئ التي يقوم عليها المذهب الكالسيك ّ
 .1آمللن الكالسلليكيون بنظريّللة المحاكللاة ألرسللطو ويقصللد بهللذه النظريللة أن الفللن يحللاكي الواقللع
الخارجي فيصور ما يقع أو ما يُمكن وقوعه .
 .2استيحاء األدبين اليوناني والروماني اللذين علدهما الكالسليكيّون مثلاال يُحتلذى وقلد أدى ذللك
إلى تبني الكالسيكيين األنواع األدبيّة التي كانت شائعة مثل المسرحية والملحمة .
 .3االحتكللام إلللى العقللل وعللدم اإلسللراف فللي العاطفللة (علللل) ألن ذلللك يللؤدي إلللى التطللرف وعللدم
االتزان وقد أسفر هذا المبدأ عن عدد من الظواهر في األدب الكالسيكي :
أ -غلبة الوضوح على األدب الكالسيكي سواء أكان ذلك في التعبيلر األدبلي أم فلي بنلاء العملل
األدبي كالمسرحية (علل) نتيجة االحتكام إلى العقل وعدم اإلسراف في العاطفة.
ب -تجنب تصوير ما هو شاذ أو غير معقول واالتجاه إلى تصوير القضايا اإلنسانيّة .
ج -جعلللل الكالسللليكيّون الواجلللب أهلللم ملللن العاطفلللة فلللي أدبهلللم فالشخصللليّة فلللي المسلللرحيّة
الكالسيكيّة تض ّحي بعواطفها لقاء تأدية الواجب .
 .4االهتمام باللغة واألسلوب  :فحرصوا عللى فخاملة اللغلة ورصلانتها ضلمن القواعلد واألصلول
المتعارف عليها وابتعدوا عن العاميّة واللغة المبتذلة .
 .5إلتللزام القواعللد واألصللول التللي اسللتنبطت مللن أعمللال اليونللان والرومللان وأهللم هللذه األصللول
والقواعد :
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أ -قانون الوحدات الثالث وهي  :وحدة الفعل ووحدة الزمان ووحدة المكان والمقصود بوحلدة
الفعل أن تدور أحداث المسرحية أو القصة حول موضلوع واحلد بلال تشلعّب ويُقصلد بوحلدة
الزمان أن يقع زمن المسرحية في  24ساعة أما وحدة المكان فتعني وجوب وقوع أحلداث
المسرحية في مكان واحد .
ب -وحدة النوع  :للمسرحيّة نوعان هما  :المأساة والملهاة فالمأساة تسلودها المواقلف الجلادة
وتكون شخصياتها من الطبقة األرستقراطية أما الملهاة فتسودها المواقلف الهزليلة وتكلون
شخصللياتها مللن عامللة النللاس وتقتضللي وحللدة النللوع أن ال يخلللط الكاتللب بللين خصللائص
المأساة والملهاة في المسرحية الواحدة .
س -6ما العوامل التي أدت إل ظهور الكالسيكية في األدب العربي ؟
النهضة العربية وهي الحركة الفكرية والثقافية التي قامت في العالم العربي بعد حمللة نلابليون فلي
زمن محمد عي الذي حكم مصر وعمل على االستفادة من منجزات الحضارة الغربية بوسائل متعددة
منها إرسال بعثات الطالب إلى فرنسا وغيرها .
س -7اذكر بعضا من رواد المذهب الكالسيكي العرب .
 .1من األدباء  :عبدالرحمن الكواكبي ورفاعة الطهطاوي .
 .2من الشعراء  :محمود سامي البارودي وإسماعيل صبري وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم .
س -8ما المبادئ التي اتبعها أصحاب المذهب الكالسيكي من العرب "أصحاب مذهب اإلحياء"؟
 .1اتخاذ الشعر العربي القديم مثال أعلى في الكتابلة الشلعرية وعلادوا إللى العصلر العباسلي وقللدوا
المتنبي وأبا تمام والبحتري وقد عارض شوقي البحتري في سينيته المشهورة .
 .2االهتمام بالجانب البياني في الشعر واالعتماد عليله بوصلفه عنصلرا ملن أهلم العناصلر الجماليلة
المشكلة له وقد أطلق بعض النقاد تسمية "مدرسة البيان" على هؤالء الشعراء .
 .3التفاعل مع األحداث السياسيّة واالجتماعية المعاصرة ألصحاب هلذا الملذهب وملن ذللك ملا قالله
حافظ إبراهيم في رثاء مصطفى كامل :
هللا أكبر هذا الوجه أعرفه هذا فتى النيل هذا المفرد العلم
 .4التفاعل مع االتجاهات العالميلة فلي الفلن فقلد اطللع هلؤالء الشلعراء عللى الشلعر الغربلي وملنهم
أحمد شوقي فألف عددا من المسرحيات مثل " :مجنون ليلى" و "قمبيز" و "عنترة"  ،وتعتبر
ي ألن هلذه المسلرحيّة نملوذج لتفاعلل
مسرحيّة "مجنون ليللى" إحلدى سلمات الملذهب الكالسليك ّ
الشعراء مع االتجاهات العالميّة  ،ونموذج لتطويع الشعر ّ
لفن المسرح .
س -9م ّم اشتقت الرومانسية ؟
من رومانس التي تدل على القصة الخيالية التي شاعت في أوروبا في القرون الوسطى .
س -10متى ظهرت الرومانسية ؟
في منتصف القرن الثامن عشر .
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س -11ما العوامل التي أدت إلى ظهور المذهب الرومانسي ؟
 .1نمو الطبقة البرجوازية وصعودها بعلد قيلام الثلورة الصلناعية إذ دعلت هلذه الطبقلة التلي تتلألف
مللن التجللار إلللى مبللادئ جديللدة مثللل الحريللة والفرديّللة كمللا سللعت إلللى الظفللر بحقوقهللا السياسللية
واالجتماعية واستعانوا بـ (جان جاك روسو) و (فولتير) .
 .2ظهور الوعي القومي مع قيام الثورة الفرنسيّة .
 .3الملل من القيود الكالسيكية وقواعدها التي ضيّقت على األدباء .
س -12ما أهم سمات المذهب الرومانسي ( خصائصه ) ؟
 .1تمثل الفردية سمة عامة في أدب الرومانسيين وتظهر بأشكال مختلفة في أدبهم فهم إما ذاتيلون
في أدبهم يتحدثون عن عواطفهم تجاه مشاهد مختلفة فلي الطبيعلة كملا عنلد الشلاعر اإلنجليلزي
"كيتس" أو أنهم دعاة تحرر من القيلود السياسليّة واالجتماعيلة كملا فلي مسلرحية "برميثيلوس
طليقا" للشاعر اإلنجليزي "شيلّي" .
 .2تغليب العاطفة على العقل وعدّوا العواطف طريق الوصول إلى الحقيقلة المطلقلة وقلد أسلفر هلذا
المبدأ عن جعل العاطفة أهم من الواجب في أدبهم .
 .3القللت الطبيعللة اهتمامللا كبيللرا عنللد الرومانسلليين ووجللدوا فيه لا مللالذا عللذبا فهللي تشللاركهم فللي
أفراحهم وأحزانهم .
 .4اتجه الرومانسيّون إلى البيئة المحليّة فصوروها في أدبهم كما استخدموا لغة سهلة بسيطة .
 .5التحلللل مللن األصللول والقواعللد الكالسلليكية مثللل  :التحلللل مللن الوحللدات الللثالث وجمعللوا سللمات
سمي فن "الدراما"  ،ولم يتقيّد بالشعر لصياغة المسرحيّة .
المأساة والملهاة في نوع واحد ُ
 .6التعبير بالرمز الموحي الشفاف ولكل واحد منهم رموزه الخاصة به .
س -13مللا العوامللل التللي سللاعدت علللى قبللول المللذهب الرومانسللي وانتشللاره فللي األدب العربللي فللي
مطلع القرن العشرين ؟
ملرت بهلا األملة العربيلة والظللم والقسلوة نتيجلة االسلتعمار
الظروف السياسليّة واالجتماعيلة التلي ّ
األجنبي وقد اتسم المذهب الرومانسي في األدب العربي بالسمات نفسها عند األوروبيين .
سَ -14م ْن أبرز األدباء العرب الرومانسيين ؟
 عبلللدالرحمن شلللكري وعبلللدالقادر الملللازني وعبلللاس محملللود العقلللاد اللللذين أسسلللوا مدرسلللة"الديوان" نسبة إلى كتاب "الديوان في األدب والنقد" الذي قام عللى تأليفله الملازني والعقّلاد
.
 ومن جماعة "أبولّو" التي أعلن أحمد زكي أبوشادي ضمت عددا ملن الشلعراء الرومانسليينمنهم إبراهيم ناجي وعلي محمود طه وقد دعوا إللى مبلادئ  :الثلورة عللى التقليلد والبسلاطة
في التعبير والتغني بالطبيعة الريفية .
 ومن شعراء المهجر جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضلة وإيليلا أبلو ماضليالذي أسسوا "الرابطة القلميّة" في الواليات المتحدة .
 في أمريكا الجنوبية تأسست "العصبة األندلسيّة" على الملذهب الرومانسلي  ،ومنهلا الشلاعرالقروي رشيد سليم الخوري وإلياس فرحات وميشال معلوف .
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س -15اذكر مثاال للشعر الرومانسي وبين القائل ومن المخاطب ؟
واستمدي البشر من هذي الروابــــي
جددي يا نفس أفراح الشباب
من أناشيــــــــــــد سواقيهــــا العذاب
ِمن روابي الشام من جنّاتها
من نسيج الروض ِمن وشي السحاب
ِمن عبير الزهر من ألوانــه
ذقت فيــــــــــــــــــه من أفانين العذاب
كم تحملتُ من البين وكــــم
الشاعر إلياس فرحات يخاطب نفسه وقد اهتم بالعاطفة والطبيعة وهي من سمات الرومانسية .
س -16متى تحدد مدلول الواقعيّة ؟
عندما قام الكاتب القصصي "شامفلوري" إصدار كتاب ثم مجلة حملتا اسم الواقعيّة .
ي؟
س -17ما العوامل التي ساعدت على قيام المذهب الواقع ّ
 .1مغللاالة الرومانسللية وغيرهللا مللن المللذاهب كللالفن للفللن والتأثريللة فللي الهللروب مللن الواقللع
واإلغراق في الذاتية التي تجنح إلى األحالم .
 .2أدى التقدم العلمي الذي قام على بناء المنهج التجريبي إلى شليوع النظلرة الموضلوعية إللى
الحياة والمجتمع فكانت الواقعية مظهرا من مظاهر الموضوعية .
 .3تفشّي النظرة النفعية في المجتمع الرأسمالي من خالل غلبلة النزعلة الفرديلة والجلري وراء
المللال بوصللفه المقل ّلوم األنجللع لتحقيللق المصللالح الشخصللية ولهللذه العوامللل نشللأت (الواقعيّللة
النقديّة ) .
س -18ما سمات الواقعيّة النقديّة (خصائصها) ؟
 .1انطلقللت الواقعيللة مللن المجتمللع والنللاس وقللد جللاء اهتمامهللا باإلنسللان فللي إطللار تفاعللله مللع
المجتمع بينما اهتمت الكالسيكية باإلنسان بوصفه كائنا مثاليا ينصاع للقليم أكثلر ملن الواقلع
أما الرومانسية فقد أفسحت المجال لهروب اإلنسان من المجتمع وتأثيراته .
 .2اتسم األدب الواقعي بالموضوعية فوصف الواقعيون المجتمع دون أن يظهلروا تعلاطفهم ملع
جهللة معينللة فنالللت الروايللة النصلليب األوفللى مللن أدب الللواقعيين (علللل) لمللا فيلله مللن أزمنللة
طويلة وأماكن كثيرة ويُعتبر "بلزاك" أحد أعالم الواقعية النقدية في فرنسا .
 .3اهتم األدب الواقعي بمفهوم "العام والخاص" الذي يتحقق (أو تعريف العام والخاص)  :ملن
خالل كتابلة األدب عللى نحلو يجعلله خاصلا بلاآلخرين كملا هلو خلاص باألديلب وبهلذا اتجهلت
الواقعية إلى عدم االكثار من التفاصيل التي تتعلق بالحياة اليوميّة .
صت الطبقة الرأسمالية والبرجوازيّلة
 .4أبرزت الواقعية النقدية الجانب السلبي في المجتمع وخ ّ
وجللري أصللحابها وراء المللال وتجللردهم مللن القلليم ومللن هنللا ظهللرت فللي الواقعيللة نظللرة
تشاؤميّة فأطلق بعض النقاد عليها تسميّة الواقعيّة التشاؤميّة .
وفي عام  1917قامت الثورة البلشلفية فلي روسليا التلي تلؤمن بإزاللة الفلوارق االجتماعيلة
فظهر في األدب واقعية جديدة هي (الواقعية االشتراكية) وكلان "مكسليم غلوركي" أحلد أهلم
األدباء في االتحاد السوفيتي .
س -19ما سمات الواقعية االشتراكية (خصائصها) ؟
 .1إظهار الكفاح وصياغته ضد عالم الرأسمالية بجهود الطبقة العاملة .
 .2إظهار تأثير األفراد في المجتمع لقيادته نحو االشتراكية والسعادة .
 .3اتسللمت بالدعائيللة فللي كثيللر مللن األعمللال األدبيللة التللي انضللوت تحتهللا نابعللا ذلللك مللن الللدعوة
لسياسة الدولة .
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س -20كيف ظهرت الواقعية في األدب العربي الحديث (عوامل) ؟
ظهرت في أعقاب الحلرب العالميلة الثانيلة إثلر انتشلار التعلليم ونضلج اللوعي االجتملاعي وظهلور
األحللزاب التللي اتجهللت إلللى تحليللل الواقللع تحللليال موضللوعيا فللربط ذلللك بللين مشللكالت الفللرد والواقللع
االجتماعي .
سَ -21من أهم أدباء الواقعية النقدية من العرب ؟
نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف .
س -22على ماذا ّ
ركز أدباء الواقعية النقديّة العرب ؟
ركزوا على مشكالت الطبقة البرجوازيّة الصغيرة وكيف تأثرها بالواقع كما ظهر في رواية "زقلاق
ي زقلاق الملدق فلي القلاهرة إبلان الحلرب
المدق" لنجيلب محفلوظ إذ يصلور فيهلا حيلاة النلاس فلي حل ّ
العالمية الثانية ويظهر انصياع الشخصيات الروائية للمؤثرات االقتصادية واالستعمارية .
س -23ماذا تناولت رواية "األرض" لعبدالرحمن الشرقاوي ؟
هللذه الروايللة مثّلللت الواقعيّللة االشللتراكية وتللدور أحللداثها فللي عقللد الثالثينيللات فللي إحللدى القللرى
المصرية وتظهر حاجة أهل القرية إلى اإلصالح الزراعي من خلالل توزيلع األراضلي عللى الفالحلين
ومواجهة اإلقطاع والفساد .
س -24متى دلّت الرمزية على المذهب الذي عُرف اآلن باسمها ؟
علرف فيهلا الرمزيّلة بوصلفها
بعد أن أصدر الناقد الفرنسي "مورياس" رسالة نقدية عام ّ 1886
روادها "بودلير" و "ماالرميه" .
مذهبا أدبيا وكان أبرز ّ
س -25متى ظهر المذهب الرمزي ؟
ظهر في فرنسا خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر .
س -26ما العوامل التي أدّت إلى ظهور مذهب الرمزيّة في فرنسا ؟
 .1الضيق بالمذهب الواقعي التي اتجه نحو الواقع المادي الملموس .
 .2التقدّم اللذي أحلرزه عللم اللنفس عللى يلد "فرويلد" وأتباعله اللذين اتجهلوا إللى قلرار اللنفس
اإلنسانيّة مما لفت انتباه أنظار الشعراء إلى وجود عالم آخر غير العالم المحسوس .
س -27ما سمات الرمزيّة (خصائصها) ؟
 .1الغموض  :بسلبب اسلتجالء ملا وراء علالم الحلس الخفلي وملا فلي داخلل اللنفس اإلنسلانية إذ
يتسم ذلك بالغموض .
 .2اإليحللاء  :ويللرتبط ذلللك بمفهللوم الغمللوض ارتباطللا عضللويا فاإليحللاء ينقللل حالللة نفس ليّة إلللى
القارئ من خالل التراكيب اللغوية .
 .3اهللتم الرمزيللون بالموسلليقا فللي شللعرهم وع لدّوها جللزءا مللن تكللوين الللنص الرمللزي إذ تقللوم
الموسيقا بوضع المستمع في حالة انفعالية خاصة .
 .4االعتماد على تراسل الحواس في التعبير األدبي  ،وهي أن يرسل الشّاعر دالالت مبتكلرة ملن
خالل تبادل معطيات الحواس كأن يستخدم حاسة اللمس للسمع .
 .5آمن الرمزيّون بفكرة "الفن للفن" إذ دعوا إلى أن يكلون األدب غايلة فلي ذاتله ال يُو ّ
ظلف ملن
أجل تحسين الواقع (معنى الفن للفن) .
13

س -28كيف اتصل األدباء العرب بالرمزيّة ؟
عللن طريللق الترجمللة أو االطللالع المباشللر علللى أدب اللغللات األوروبيللة ولللم تشللكل الرمزيللة مللذهبا
واضحا في األدب العربي .
س -29اذكر بعض األدباء العرب الذين لهم سمات رمزيّة .
جبران خليل جبران الذي جمع بين الرومانسية والرمزيّة وصالح عبدالصبور .
====================== نهاية الوحدة ====================
الوحدة الخامسة
الحركة النقدية في األردن
س -1بين دور الملك المؤسس في تشجيع الحركة النقدية في األردن .
 .1عمل على رعاية األدباء المحليين والوافدين من األقطار العربية .
 .2رعاية المجالس األدبيلة فلي قصلري رغلدان وبسلمان فلي عملان وقصلر المشلتى فلي الشلونة
وكانت تضم عمر أبي ريشة ووديع البستاني وعرار ونديم المالح وفؤاد الخطيب وعبدالمنعم
الرفاعي .
 .3عمل على تشجيع الصحافة والكتابة النقديّة وظهر ذلك في افتتاحيات بعض المجالت .
س -2اذكر أهم المجالت والصحف التي صدرت في األردن في مرحلة التأسيس للنقد .
 .1صحيفة "الشرق العربي" .
 .2مجلة "الحكمة" .
 .3صحيفة "الجزيرة" .
 .4مجلة "الرائد" .
س -3ما الموضوعات النقدية التي عُني بها النقّاد في مرحلة التأسيس ؟
 تتبع الشيخ نديم المالح في مجللة الحكملة آراء طله حسلين فلي كتابله "فلي الشلعر الجلاهلي"
محاوال دحض ما جاء به طه حسين في شكه حول وجود الشعر الجاهلي .
 كتب يعقوب هاشم عن "برونتير" صاحب نظريّة األجناس .
 نشر عبدالحليم عبّاس في صحيفة الجزيرة عن أهم الشعراء الذين ظهروا في الساحة األدبية
أمثال أديب عبّاسي وحسني فريز .
س -4كيف أسهم النقد في عقد الخمسينيات في التمهيد لنضج النقد في األردن ؟
 أصدر عيسى الناعوري مجلة "القلم الجديد" .
 أصللدر عيسللى النللاعوري عللددا مللن الكتللب النقديللة منهللا " :إيليللا أبللو ماضللي رسللول الشللعر
العربي الحديث" و "إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر" و "أدب المهجر" .
تعرض فيه للنظريّات النقديّة في الشعر.
 أصدر إحسان عبّاس كتاب "فن الشعر" ّ
 أصدر يعقوب العودات (البدوي الملثّم) كتاب "عرار شاعر األردن"
 أصدر ناصر الدين األسد كتاب "االتجاهات األدبية الحدبثة في فلسطين واألردن" .
 ترجم محمود السمرة كتاب "القصة السيكولوجيّة" لليون إيدل .
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س -5ما اتجاه الحركة النقدية في األردن في الخمسينيات ؟
اتجهت نحو التخصص والمنهجيّة فساعد ذللك عللى إيجلاد أرضليّة خصلبة إلنشلاء مؤسسلات تُعنلى
بهذا المبحث .
س -6ما المؤسسات التي ساعدت على نضج النقد األدبي في الستينات والسبعينات ؟
 .1الجامعللة األردنيللة عللام : 1962شكللـلت بيئللة نقدي لة بجهللود أسللاتذتها الللذين مارسللوا العمليّ لة
النقديّة في ضوء النظريّات الحديثة .
 .2جامعة اليرموك  :ممارسة العمليّة النقديّة في ضوء النظريّات الحديثة.
 .3المجالت جريدة "المنار" في القدس  ،مجلة "األفق الجديد"  ،مجلة "أفكار" .
 .4رابطللة الكتّللاب األردنيللين عللام  :1974وقللد سللاعدت علللى توسلليع البيئللة الثقافيللة التللي تهللتم
باألدب ونقده من خالل عدد من األدباء والنقاد الذين عملوا على تفعيل دورها .
س -7ما أهم األدوات النقدية التي استخدمها النقّاد الواقعيّون في الستينيات والسبعينيات ؟
 .1الربط بين التركيب االجتماعي والشكل الفني كما فعل هاشم ياغي في كتابه "القصة القصليرة
في فلسطين واألردن"
 .2تفسير مواقف األدباء الفكرية والسياسية من خالل طبقاتهم االجتماعيّة كملا فعلل عبلدالرحمن
يللاغي فلي كتابلله "حيللاة األدب الفلسللطيني الحللديث" ويللرى أن األدب النللاجح هللو الللذي يعللالج
قضايا اآلخرين .
 .3الربط بين العام والخاص .
 .4اتخلللاذ األدب أداة للمواجهلللة والثلللورة كملللا هلللو الحلللال فلللي كتلللابي نزيللله أبونضلللال "الشلللعر
الفلسطيني المقاتل" و "جدل الشعر والثورة" .
س -8بم اتسمت الحركة النقدية في األردن في الثمانينيات ؟
بازدياد االنتاج النقدي واالنفتاح على المزيد من المناهج النقدية .
س -9ما أهم المجالت والكتب التي صدرت في عقد الثمانينيات وما بعده في األردن ؟
 .1مجلة "أوراق" التي تصدر عن رابطة الكتّاب األردنيين .
 .2المجلة الثقافية التي تصدر عن الجامعة األردنيّة .
 .3المجالت المحكّمة التي تصدر عن الجامعات األردنية .
 .4كتاب "تشريح النقد" وكتاب "مفاهيم نقديّة" وهما مترجمان عن النقد الغربي .
 .5كتاب "النموذج وقضايا أخرى" لعبدهللا رضوان .
س -10اذكر المناهج المتنوعة التي اتبعها العديد من الكتّاب .
 التنللازل عللن عللدد مللن أدوات المللنهج الللواقعي  :كتللاب "النم لوذج وقضللايا أخللرى" لعبللدهللا
رضوان .
 شيوع الدراسات األسلوبية .
 ظهللور دراسللات فللي بيللان األبعللاد النظريللة لألسلللوبيّة  :كتللاب "األسلللوبيّة ونظريّللة الللنص"
إلبراهيم خليل و "االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث" إلبراهيم عبدالجواد .
 العناية بالنص األدبي من حيلث الدالللة الجماليلة  :كتلاب "الرملوز التراثيلة العربيلة الحلديث"
لخالد الكركي وكتاب "القناع في الشعر العربي الحديث" لسامح الرواشدة .
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 االتجلاه نحلو المللنهج األسلطوري ويُعلد نصللرت عبلدالرحمن مللن أوائلل ملن اتجلله إللى المللنهج
األسطوري وهو صاحب كتاب "الواقع واألسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الشجاع" .
 استخدام القراءة التفكيكيّة  :وهي قلراءة الناقلد لللنص للعثلور عللى التناقضلات الداخليّلة منله
للوصول إلى دالالت عميقة له .
 اسللتخدام المللنهج المقللارن  :وهللو يقللوم علللى دراسللة تللأثير األدب القللومي بللاآلداب األخللرى
العالميّة ومن أهم النقّاد في هذا المنهج عزالدين المناصرة ومحمد شاهين وعلي الشرع .
س -11ما المقصود بما يلي :
أ -النمللاذج البشللريّة  :هللي الشخصلليات الروائيللة التللي تمثللل طابعللا شللائعا فللي المجتمللع نتيجللة
الظروف االجتماعية في مرحلة معينة .
ب -المنهج األسطوري  :هلم ملنهج يقلوم عللى تحليلل النصلوص الشلعريّة فلي محاوللة للبحلث علن
اإلشارات األسطوريّة فيها باالستفادة من دراسة الحياة الدينيّة .
ج -األدب المقارن في النقد األدبي  :وهو يقلوم عللى دراسلة تلأثير األدب القلومي بلاآلداب األخلرى
العالميّة وامتداده فيها .
س -12ما أهم الجهود التي قام بها النقّاد في األردن إزاء الحركة األدبية األردنية ؟
 .1ظهلللور علللدد ملللن الدراسلللات النقديلللة مثلللل كتلللاب "الروايلللة فلللي األردن" إلبلللراهيم السلللعافين
و"القصللة القصلليرة فللي األردن" لعبللدالرحمن يللاغي و "فصللول فللي األدب األردنللي ونقللده"
إلبراهيم خليل .
 .2اعتناء زياد الزعبي بشعر عرار .
 .3نشر محمد المجالي عددا من األبحاث النقديّة حول الحركة األدبية في األردن وأبدى اهتماملا
خاصا بشعر حيدر محمود .
=========== نهاية المقرر ===== عبدهللا أبوبكر ========0788545207

إصدارات المعلّم عبدهللا أبوبكر :
 .1اللغة العربية (مهارات) المستويان الثالث والرابع .
 .2الثقافة اإلسالميّة المستوى الثالث .
 .3الثقافة العامة المستويان األول والثاني .
 .4العلوم اإلسالمية لألدبي والشرعي المستويان الثالث والرابع .
 .5القضايا األدبية لألدبي المستويان الثالث والرابع .
 .6البالغة والنقد لألدبي المستويان الثالث والرابع .
والرابع .
صرف المستويان الثالث
 .7النحو وال ّ
ّ
 .8الوجيز الكافي في قواعد مهارات االتصال .
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