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 .منهج النقدي ّعرف ال

هـــو مجموعـــة مـــن األدوات واإلجـــراءات التـــي یتبعهـــا الناقـــد 
  .األدبي في قراءة النص األدبي وتحلیله وتفسیره 

  


 ) مهم . ( ّعرف المنهج التاریخي 

ًهــو مــنهج نقــدي یقــوم علــى دراســة األعمــال األدبیــة اســتنادا 
  .ان والمكان إلى المؤثرات المتبادلة بین األدیب وبین الزم
 . ّیعنى المنهج التاریخي بعدة أمور اذكرهـا 

  .دراسة تأثر العمل األدبي أو مؤلفه بظروف العصر . ١
ـــــة . ٢ ـــــون ومعرف ـــــة لفـــــن مـــــن الفن دراســـــة المراحـــــل التاریخی

  .التطورات الطارئة علیه 
  .التأكد من صحة النصوص األدبیة ونسبتها إلى قائلیها.٣
ــــة فــــي ســــیاقها الزمــــاني العنایــــة بفهــــم النــــصوص األ. ٤ دبی

  .والمكاني ، وتوضیحها لآلخرین 
ـــة مـــن حیـــث تأثیرهـــا بمـــا ســـبقها . ٥ دراســـة الظـــواهر األدبی

  .وأثرها في ما بعدها 
سانت " ّبین مهمة الناقد من وجهة نظر الناقد الفرنسي 

 " بیف 

یــــرى الناقــــد الفرنــــسي بیــــف أن مهمــــة الناقــــد الرئیــــسیة فهــــم 
هـذا الفهـم إلـى المتلقـین ، فالنقـد النص األدبي ، ثم توصیل 

  ) .تعلیم اآلخرین كیف یقرؤون ( حسب تعریفه 
،   )بطریقة البولیس السري( عرفت طریقة سانت بیف 

  ) مهم     ( .علل 
یــستند ألنــه كــان یعتمــد علــى االستقــصاء والتحــري وكــان 

  إلى البحث عن المؤثرات الخارجیة في األدیب
شخصیة أدبیة تتكون من یرى هیبولیت تین أنه ال توجد 

  .ذاتها ، علل ذلك 
ألنـه یـرى أن شخـصیة األدیــب تتكـون مـن مجموعـة عوامــل 

  .ومؤشرات تصبغ األدیب بطابعها 
  ّوضح العوامل المؤثرة في األدیب من وجهة نظر الناقد 

 ) هیبولت تیـن ( 

 ویعنـــي بـــه االســـتعدادات الفطریـــة الموروثـــة ،  :الجـــنس .أ
  .من الناس دون غیرهم التي یختص بها مجموعة 

ویقــصد بهــا تلــك العوامــل الطبیعیــة والــسیاسیة  : البیئــة. ب
  .ّواالجتماعیة التي تحیط بالجنس ، وتؤثر في تفكیره 

ّویقــــصد بــــه المــــؤثرات الحاصــــلة فــــي الــــزمن  : الزمـــــن. ج
  .الماضي وأثرها في الزمن الحاضر 

طبقات ( ظهرت بعض مالمح المنهج التاریخي في كتاب 
 )مهم ( ّ، البن سالم الجمحي ، بینها  ) الشعراء فحول 

شـعراء : وفیـه جـرى وضـع الـشعراء فـي فئتـین  : الزمان .١
  .الجاهلیة وشعراء اإلسالم 

ــــه جــــرى وضــــع شــــعراء القــــرى :المكــــان . ٢ مكــــة ، (  وفی
  .في باب واحد ) المدینة ، الطائف ، الیمامة ، الیمن 

طبقــة خاصــة وفیــه وضــع شــعراء الیهــود فــي : الجــنس . ٣
  .بهم 

  .، علل )عدي بن زید( بن سالم لسهولة شعر  تفسیر ا
فمالزمــة  ّ بأنــه أمــر یعــود إلــى أثــر البیئــةعــزا ســهولة شــعر

  . ّ تجعله لین اللسان وسهل المنطقلحاضرةالشاعر ل
ّتحدث عن تأثر النقاد العرب في العصر القدیم بالمنهج 

 . التاریخي 

، ویعــد هــذا الكتــاب " ي األغــان" األصــفهاني فــي كتابــه . ١
ألن مؤلفه اعتنـى من الكتب التي عنیت بأخبار الشعراء ؛ 

  .بدراسة الظروف المحیطة بالشعراء وأثرها في شعرهم 
ـــه . ٣ ـــي شـــعراء أهـــل " الثعـــالبي فـــي كتاب یتیمـــة الـــدهر ف

ّ الذي فضل فیـه شـعراء الـشام علـى سائــر الـبالد ، "العصر 
ــال  ــة الــشام فق ــى بیئ ــك إل ــا ذل ــربهم مــن خطــط  " :ًعازی ق

 .ُالعرب وال سیما الحجاز ، وبعدهم عن بالد العجم 

ّوتحـدث عـن أثـر " المثل السائر " ابن األثیر في كتابه . ٤
ًالبیئـــة فـــي الـــشعراء ، عازیــــا إبـــداع المعـــاني عنـــد الــــشعراء 

  .إلى أثر بیئتهم المحدثین 
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ّتأثر عباس العقاد بالمنهج التاریخي مع أنه صاحب  ّ ّ
  .ّ، وضح ذلك منهج نفسي 

ّظهــــر تــــأثره فــــي كتاباتــــه ، حیــــث كــــان یتعــــرض لألحــــداث  ّ
التاریخیـــة وأثرهـــا فـــي الشخـــصیات ، وكـــان یـــرى أن معرفـــة 

ّالبیئة أمر ضروري في نقد الشعر ، في كل أمة و جیـل  ّ.  
ِّوجهت انتقادات عدیدة إلى المنهج التاریخي ، بینها  ّ.  

یتـــصل بـــه ، ُّتوجـــه المـــنهج التـــاریخي إلـــى األدیـــب ومـــا . ١
  .ٕواغفال النواحي الفنیة والجمالیة في العمل األدبي 

ــــــى . ٢ اقتــــــصار مهمــــــة الناقــــــد فــــــي المــــــنهج التــــــاریخي عل
ممـــا یجعـــل مهمتـــه ) المكـــان والزمــان ( مالحظــة تـــأثیرات 

  .أقرب ما تكون إلى عمل المؤرخین 
ـــى . ٣ ـــة إل ـــوغ والعبقری ـــاریخي مظـــاهر النب إعـــادة المـــنهج الت

  .ٕن ، واغفال الموهبة الفردیة لألدیب عوامل البیئة والزم
ــــــة ، دون . ٤ إصــــــدار أحكــــــام قطعیــــــة فــــــي قــــــضایا تاریخی

  :استقصاء كامل وأدلة واضحة ، مثـل 
ــــه عــــصر مــــاجن ، .  أ ــــى العــــصر العباســــي بأن ّالحكــــم عل

  .ًاستنادا إلى قراءة شعراء المجون في ذلك العصر 
ّحكم طه حسین على الشعر الجاهلي بأنـه منحـول كلـه. ب ّ ُ 

  .ً، مستندا إلى أدلة یمكن دحضها والرد علیها 
تــداخل األجنــاس والتبــادل الثقــافي بــین الــشعوب ، أدى . ج

إلــى صــعوبة تمییــز األصــیل مــن الــدخیل ، فــي ظــل تــاریخ 
  .سحیق من تداخل األجناس وتبادل الثقافات 




 )مهم . ( ّعرف المقصود بالمنهج النفسي 
فید من منجزات علم الـنفس فـي تحلیـل هو المنهج الذي یست

  .األعمال األدبیة وتفسیرها 
 ) مهم . ( اذكر أبرز اهتمامات المنهج النفسي 

ّدراسة عملیة اإلبداع مـن حیـث كیفیـة تولـدها والظـروف . ١
  .النفسیة التي ترافقها 

  .ّتعرف نفسیة المبدع من خالل دالالت عمله األدبي . ٢
  .ّي في نفسیة المتلقي دراسة تأثیر العمل األدب. ٣

  َمن هو رائـد مدرسة التحلیل النفسي ؟
  ) .سیجموند فروید ( عالم النفس 

 كیف ینظر فروید إلى الفنان ؟ 

ًیرى فرویـد إلى أن الفنان إنسان محـبط ، ومـریض عـصابیا  ُ
یسعى إلى تحقیق الثروة والشهرة وحب اآلخـرین ، ألنه ؛ 

لـى التـسامي بتلـك ولكنه في الوقت نفسه یمتلـك القـدرة ع
  . الرغبات وتحقیقها عبر أعماله الفنیة 

 ّوضح المقصود بـالتسامـي 

ًتحویـــل حــافز عــن هدفــه البــدائي إلــى هــدف أســمى أخالقیــا 
  .ًأو ثقافیا 

  
  

ّتأثر القرطاجني بالمنهج النفسي، بین مالمح هذا التأثر ّ. 
مناهج البلغـاء وسـراج " تحدث حازم القرطاجني في كتابـه 

ُ عن األثر النفـسي الـذي یحدثـه الـنص األدبـي فـي "ء األدبا
ـــــي ،  ـــــس المتلق ّنف ـــــلُ ـــــسامع مـــــن لفـــــظ والتخیی ـــــل لل  أن تتمث

ّالـــشاعر المتخیـــل ، أو معانیـــه أو أســـلوبه ونظامـــه ، وتقـــوم  ُ
ّفي خیاله صورة أو صور ینفعل لیتخیلها ویتصورها  ّ.  

 
دعا القرطاجني إلى توافق التخییل مع الغـرض الـشعري ، 

   .علل ذلك
  .ًدعا إلى ذلك لیكون أكثر تأثیرا في نفس المتلقي 

ّتأثر عباس محمود العقاد بالمنهج النفسي ، بین مالمح 
  .هذا التأثر 

ـــاد  وهـــو مـــن الدراســـات " ابــــن حمـــدیس " ّصـــدر كتـــاب العق
ــــي المــــنهج  ــــأثرة ف ــــي الحــــدیث المت ــــي األدب العرب المبكــــرة ف

 فــــي معظــــم ًّالنفــــسي ، واســــتمر العقــــاد متــــأثرا بهــــذا المــــنهج
 ألن وأعلـــن عـــن تبنیـــه مدرســـة التحلیـــل النفـــسي؛ ،مؤلفاتـــه 

العلـــم بـــنفس األدیـــب أو البطـــل التـــاریخي یـــستلزم العلـــم 
  .ّبمقومات هذه النفس من أحوال عصره 

  اعتزاز عنترة بفروسیته وشجاعته في رأي  
 ، علل ذلك) إیلیا الحاوي ( 

ّألنـــه كــــان مــــن الــــرق ، الــــذي عمــــق فــــي نفــــسه اإلحــــسا ّ س ِّ
  .بالظلم واالضطهاد 
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التفسیر النفسي ( تأثر عز الدین إسماعیل في كتابه 
   .بالمنهج النفسي ، وضح ذلك ) لألدب 

أسهم في توضیح المنهج النفسي ، ودعا إلى تبنیه في 
ّالدراسات األدبیة ، وقال إن العالقة بین األدب وعلم 

النفس ال تحتاج إلى إثبات ، وكل ما تدعو إلیه الحاجة 
  .هو بیان هذه العالقة وشرح عناصرها 

  
 اذكـر االنتقادات على المنهج النفسي

ـــــد (  فــــي كتابــــه محمــــد منــــدورذكــــر  ّأن  )المیــــزان الجدی
ُتطبیــــق النظریــــات علــــم الــــنفس یقتــــل األدب ویخرجــــه عــــن 

ـــي ؛  ـــي وال مـــساره الفن ـــذوق الفن ـــى ال ـــستند إل ألن األدب ی
دعـا محمـد  و،عالقة له بعلوم النفس واالجتمـاع والجمـال 

ًنظــر فــي الــنص األدبــي وجمالیتــه بعیــدا عــن منــدور إلــى ال
  .نظریات العلوم األخرى 

 مــــن )النقــــد األدبــــي ( فــــي كتابـــــه ســــید قطــــب ّحــــذر . ٢
المغــــاالة فــــي الدراســــات النفـــــسیة ، وذلــــك حتــــى ال ننـــــسى 

وهـي تقــویم العمـل األدبـي وصــاحبه :  وظیفـة النقـد األدبــي
 فـي تطبیقـات وتحلـیالت تـستوي ّمن الناحیـة الفنیـة ، فننـدفع

  .فیها داللة النص الجید وداللة النص الرديء 
ویــرى ســید قطــب أن مجــال االنتفــاع بالدراســات النفــسیة 

تعریـــف األدبـــاء بالطبـــائع اإلنـــسانیة ، لمـــساعدتهم فـــي هــــو 
  .وصف الخلجات والبواعث اإلنسانیة 

 
  

ّعـرف المقصود بالشكالنیة  ّ. 
ًیـدعو إلـى االهتمـام بـشكل الـنص األدبـي بعیـدا اتجـاه نقـدي 

  .عن أفكاره ومضمونه 
  

ّاذكـر أبـرز رواد الشكالنیة  ّ 

  .رومان جاكبسون. ٢  )رائد الشكالنیة ( .شكلوفسكي . ١
  .باختین . ٤    .فالدیمیر . ٣

ّتحدث عن مبادئ الشكالنیة  ّ. 

آمــن الــشكالنیون بــأن شــكل الــنص األدبــي المتمثــل فــي . ١
  .غته هو الذي یعطیه صفة األدبیة صیاغته ول

ُ التــي یقـصد منهــا ّلغــة الحیــاة الیومیـةّمیـز الـشكالنیون . ٢
 التـــي هـــي انحـــراف لغـــة األدبالتواصـــل مـــع اآلخـــرین مـــن 

  .عن اللغة االعتیادیة ، وهي بذلك استخدام خاص للغة 
 فــي الــنص ومــضمونهكانــت نظــرة الــشكالنیة لكــل مــن . ٣

لمـــضمون ، وأولـــت اهتمامــــا العمـــل األدبـــي بأنهـــا أهملـــت ا
  .بأسلوب النص وصیاغته 

  .رفضت الشكالنیة المؤثرات الخارجیة . ٤
ٕوظیفـــــة األدب لیـــــست أخالقیــــــة أو اجتماعیـــــة ، وانمــــــا . ٥ ّ

  .ّجمالیة تجعل القارئ یشعر بالدهشة 
  

  )مهم . ( ، علل ذلكرفضت الشكالنیة المؤثرات الخارجیة
ّألنها آمنـت بـشكلیة الـنص المتمثـل فـي ل غتـه وأسـلوبه ، فـال ّ

  .عالقة للنص بواقع المجتمع ، وال بمبدعه ، وال بقارئه
  ) مهم . ( اذكر وظیفة األدب عند الشكالنیة 

ّلیـــست أخالقیـــة أو اجتماعیـــة، وانمـــا جمالیـــة تجعـــل القـــارئ  ّٕ
ّولتحقیــق هــذه الوظیفــة دعــت الــشكالنیة یـشعر بالدهــشة، 

  :إلى 
ـــة . أ ـــاإلن؛ االبتعـــاد عـــن الـــصور التقلیدی ـــارئ ه ـــشعر الق  ت

  .بالرتابة التي تفقده اإلحساس بالدهشة 
رأت أن مهمـــــة األدیــــــب تكمـــــن فــــــي مقاومـــــة الــــــصور . ب

  .التقلیدیة ومحاربتها 
اعتنـــت بتراكیـــب اللغـــة الـــشعریة وبجرســـها الموســـیقي ؛ . ج

   .ُألن تقنیة الفن إسقاط األلفة عن األشیاء أو تغریبها
 الشكالنیة اذكر أبرز األسباب التي أدت إلى ضعف

   .وانقسامها
، الـــذي كـــان یـــؤمن أن لـــألدب وظیفـــة ّاالتجـــاه الماركـــسي 

ّینبغــــي أن یؤدیهــــا للمجتمــــع ، ومــــا األدب إال مــــرآة تعكــــس 
ـــاة ؛  ـــواقعهم ، واقـــع الحی لـــذا كانـــت مهمتـــه تعریـــف النـــاس ب

  .ٕوالعمل على تغییره واصالحه 
 ّتحدث عن أسس الشكالنیة 

 )كانــت ( كالنیة بفلـسفة تأثرت الش: ّاألسس الفلسفیة . ١
  :مؤسس الفلسفة المثالیة األلمانیة ، والتي من أسسها 
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٥ ٠٧٧٧٥٢٥١٣٩  ٠٧٩٠١٨٩٣١٦  األستاذ معن الدقامسة   

ّإن خصائص العمل الفني كامنة فـي داخلـه ، ولـیس لهـا .١
  .ارتباط خارج النص األدبي 

جمالیــة الــنص األدبــي تــستند إلــى الــذوق الــذاتي ، التــي .٢
 . غیر مدفوع بمنافع أخرى  خاللها بالمتعةیشعر الفرد من

) كانـت ( غایة العمل الفني الجمال فقـط ، أو كمـا عبـر .٣
  .في الشيء الجمیل  ) الغائیة بال غایة( بقوله 

یـــــــرى كانــــــــت أن الجمـــــــال یتحقــــــــق فـــــــي الــــــــشكل دون . ٤
ـــة یكـــون جمالهـــا فـــي أســـلوب  المـــضمون ، فاألعمـــال األدبی

  .صیاغتها وتراكیبها 
  :ّاألسس العلمیة . ٢

(  خاصــة مقــوالت )لغــة علــم ال( تـأثرت الــشكالنیة بمبــادئ 
الـــدال ، المـــدلول ، "  اللغویـــة ، فتبینــوا ثالثیـــة )دوسوســـیر

  .واهتموا بالدال والمدلول ، وانصرفوا عن المرجع "المرجع 
 . في ثالثیة دوسوسیر) بالمرجع ( ّعرف المقصود 

بــصورة عفویــة " المــدلول " ُأن الــسامع یــدرك المعنــى المــراد 
جــة لمــشاهدة المـــدلول أو متفــق علیهــا فــي المجتمــع بــال حا

  .حضوره عند الحدیث عنه 
ّوجهت انتقادات عدیدة إلى الشكالنیة، اذكرها   )مهم . ( ُ

   .الفصل بین الواقع والعمل األدبي. ١
ـــــارئ فـــــي العملیـــــة . ٢ ّاتهمـــــت الـــــشكالنیة بإهمـــــال دور الق

  .األدبیة 

اتهمت الشكالنیة بالهروب من الواقع االجتماعي 
  .ط الذي تعیش فیه ، علل وانعزالها عن المحی

ألنهم رأوا أن االقتصار یكون على جمالیـات الـشكل یختـزل 
  .الظاهرة األدبیة في قضایا صرفیة وبالغیة 

ل دور القارئ في العملیة األدبیة ّاتهمت الشكالنیة بإهما
  ) .مهم . ( ، علل ذلك 

 ألنهـــا أعطـــت ســـلطة مطلقـــة للـــصیاغات اللغویـــة غیـــر 
 وقــد تجاهلــت نتیجــة األثــر النفــسي  ،مكترثــة بفعــل القــراءة

ُالـــذي یحدثـــه الـــنص األدبـــي فـــي المتلقـــي ، والمعـــاني التـــي 
  .یمنحها المتلقي للنص األدبي 

من قضیة اللفظ ) الجاحظ ، العسكري ( ّتحدث عن رأي 
 .والمعنى 

ّكــان الجــاحظ مــن أبــرز النقــاد الــذین قــدموا اللفــظ علــى . ١
لطریـق یعرفهـا العربـي ّالمعنى ؛ ألن المعاني مطروحة فـي ا

ّوالعجمي والقروي والبدوي ، ورأى الجـاحظ أن جـودة الـشعر  َّ َ ّ
ّتكـون فــي إقامـة الــوزن ، وتخیـر اللفــظ ، وسـهولة المخــرج ، 

  .وكثرة الماء ، وفي جودة السبك 
ّإلــــــى أن " الـــــصناعتین " ذهـــــب العـــــسكري فـــــي كتابـــــه . ٢

ّالمعول في جودة الشعر إنما یكون في األلفاظ ولیس    فيّ
ــــي والعجمــــي وانمــــا  ٕ المعــــاني ؛ ألن المعــــاني یعرفهــــا العرب

  .ِالجودة في اللفظ وصفاؤه وحسن بهائه 
  







 ) مهم . ( ّعرف المقصود بالمذهب األدبـي 

ّهو مجموعة من المبـادئ واألسـس التـي تتـشكل فـي عـصر 
ًمعــین ممثلــة اتجاهــا عامــا فــي التــألیف  األدبـــي یغلــب علــى ّ

  .أدباء العصر 
ّاذكـر أهم المـذاهب األدبیـة التي اتسمت بالعالمیـة  ّّ ّ 

    .الرومانسیة . ٢    .الكالسیكیة . ١
  .ّالرمزیة . ٤    .ّالواقعیة . ٣

   ؟ّما العوامل التي أدت إلى ظهور المذهب الكالسیكي

هـضة التـي بـدأت فـي أوروبـا فـي القــرن التـأثر بحركـة الن. ١
  .سادس عشر ، فساعدت على ظهوره وتكریس مبادئه ال
أدت ســــــیادة الفلــــــسفة العقلیــــــة واالحتكــــــام إلــــــى العقــــــل . ٢

  .وتمجیده إلى ترسیخ المذهب الكالسیكي 
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٦ ٠٧٧٧٥٢٥١٣٩  ٠٧٩٠١٨٩٣١٦  األستاذ معن الدقامسة   

 اذكر أهم مبادئ المذهب الكالسیكي 

 ، ویقـصد بنظریـة المحاكـاة ألرسـطوآمن الكالسیكیون . ١
ّإمــا أن یــصور مــا ُبهــا أن الفــن یحــاكي الواقــع الخــارجي ، ف ّ

  .ُیقع بالفعل ، أو ما یمكن وقوعه 
ُعدت األدبین الیوناني والروماني مثاال یحتذى به .٢ ً ّ.  
  
ــــي العاطفــــة . ٣ ــــل وعــــدم اإلســــراف ف ــــى العق  .االحتكــــام إل

ـــي األدب  ـــدأ عـــن عـــدد مـــن الظـــواهر ف وأســـفر هـــذا المب
  :ّالكالسیكي ، أهمها 

   .غلبة الوضوح على األدب الكالسیكي . أ
  .ّتجنب تصویر ما هو شاذ أو غیر معقول . ب
جعـل الكالسـیكیون الواجــب أهـم مـن العاطفــة فـي أدبهــم . ج

ّ، فالشخــصیة فــي المــسرحیة الكالســیكیة تــضحي بعواطفهــا 
  .لقاء تأدیة الواجب الذي تفرضه القیم واألعراف السائدة 

  .االهتمام باللغة واألسلوب . ٤
نبطت مــــن أعمــــال التــــزام القواعــــد واألصــــول التــــي اســــت. ٥

  :وأهم هذه األصول والقواعد ما یأتي الیونان والرومان ، 
وحـدة الفعـل ، وحـدة : ) مهـم ( قانون الوحدات الـثالث . أ

أن تــدور  : بوحــدة الفعــلویقــصد . الزمــان ، وحــدة المكــان 
ُّأحداث المسرحیة أو القصة حول موضوع واحد بـال تـشعب 

ُ، فـال تــصور كـل مــا یمكـن أن یقــع مـع  ّ إحــدى الشخــصیات ُ
ّفي الحیاة الیومیة ، وانما تصور األحداث التي تشكل ّ ٕ  

بوحــدة  حبكــة العمــل األدبــي وتــرتبط بموضــوعه ، ویقــصد 
أن یقــع زمــن المــسرحیة فــي أربــع وعــشرین ســاعة  : الزمــان

وجــوب  : بوحـدة المكــانأو أكثـر مـن ذلــك بقلیـل ، ویقــصد 
  .وقوع أحداث المسرحیة في مكان واحد 

: للمـــــسرحیة نوعـــــان همـــــا  : )مهـــــم  ( نـــــوعوحـــــدة ال. ب
المأســـاة والملهـــاة ، ولكـــل مـــن هـــذین النـــوعین خصائـــصه ، 

ّ تسودها المواقف الجـادة ، وتكـون شخـصیاتها مـن فالمأساة
ـــــاةالطبقـــــة االرســـــتقراطیة ، أمـــــا  ـــــف المله ـــــسودها المواق  فت

وتقتــضي ّالهزلیــة ، وتكــون شخــصیاتها مــن عامــة النــاس ، 
 الكاتـــب بـــین خـــصائص المأســـاة  أن ال یخلـــطوحـــدة النـــوع

  .والملهاة في المسرحیة الواحدة 
ُاذكر أسماء الشعراء العرب مما یعتبرون من رواد  ّ

  .)مهم . ( االتجاه الكالسیكي 

  .إسماعیل صبري . ٢  .محمود البارودي . ١
  .حافظ إبراهیم . ٤    .أحمد شوقي . ٣

مدرسة البعث ( نادى أصحاب المذهب الكالسیكي 
 )مهم . ( بمجموعة من المبادئ ، اذكـرها  ) واإلحیاء

اتخــاذ الــشعر القــدیم مــثال أعلــى فــي الكتابــة الــشعریة ، . ١
  .ّفعادوا بالشعر إلى رونقه في العصر العباسي 

االهتمــام بالجانــب البیــاني فــي الــشعر ، واالعتمــاد علیــه . ٢
ّبوصفه عنصرا من أهم العناصر الجمالیة المشكلة له  ً.  

ع األحــداث الــسیاسیة واالجتماعیــة المعاصــرة التفاعــل مــ. ٣
  .ألصحاب هذا المذهب 

  .التفاعل مع االتجاهات العالمیة في الفن  . ٤
  


–

  
  


  

 ) مهم  (  .ّبالرومانسیةّعرف المقصود 

ْمــذهب أدبــي ظهـــر فــي منتـــصف القــرن الثـــامن عــشر إثـــر 
ّمجموعــة مــن العوامــل ، وتمیــز بعــدد مــن الــسمات أهمهــا  ّ :

  .ّالفردیة ، واالتجاه إلى الطبیعة 
  .اذكر العوامل التي ساعدت على ظهور الرومانسیة

ـــــورة . ١ ـــــام الث ـــــة وصـــــعودها بعـــــد قی ـــــة البرجوازی نمـــــو الطبق
  .رن الثامن عشرالصناعیة في الثلث األخیر من الق

ممـــا ظهــور الـــوعي القـــومي مــع قیـــام الثـــورة الفرنــسیة ؛ . ٢
ّجعل الشعوب األوروبیة تحس بذاتها وكیانها القومي  ّ.  

الملــــل مـــــن القیـــــود الكالســـــیكیة وقواعـــــدها التـــــي بـــــدأت . ٣
  .ّتضیق على األدباء،مما جعلهم یدعون إلى التحرر منها
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٧ ٠٧٧٧٥٢٥١٣٩  ٠٧٩٠١٨٩٣١٦  األستاذ معن الدقامسة   

  )مهم.(  الرومانسیة ) خصائص ( اذكر سمات 

تمثــــــل الفردیــــــة ســــــمة عامــــــة فــــــي أدب الرومانــــــسیین ، . ١
ـــــة ، ـــــون فـــــي أدبهـــــم وتظهـــــر بأشـــــكال مختلف ّ فهـــــم إمـــــا ذاتی ّ

یتحدثون عـن عـواطفهم تجـاه مـشاهد مختلفـة فـي الطبیعـة ، 
   .أو أنهم دعاة تحرر من القیود السیاسیة واالجتماعیة

ّتغلیـــب العاطفـــة علـــى العقـــل ، وعـــدوا العواطـــف طریـــق . ٢
حقیقـة المطلقـة ، وأسـفر ذلـك عـن جعـل العاطفـة الوصـول لل

  .أهم من الواجب في أدبهم 
  
ًالقت الطبیعة اهتماما كبیرا عنـد الرومانـسیین ، ووجـدوا . ٣ ً

ًفیها مالذا عذبا  ً.  
َّّاالتجــــاه إلــــى البیئــــة المحلیــــة ، وتــــصویر مــــا فیهــــا مــــن . ٤

  .مناظر طبیعیة في أدبهم 
ومــن أبــرز یكیة ، التحلــل مــن األصــول والقواعــد الكالســ. ٥

الفعـــل ، ( مظـــاهر هـــذا التحلـــل رفـــض الوحـــدات الـــثالث 
  .  )مهم  )  (     والزمان ، والمكان 

  .التعبیر بالرمز الموحي الشفاف . ٦
قبول المذهب الرومانسي وانتشاره في األدب العربي في 

 .الثلث األول من القرن العشرین ، علل ذلك 

التـي كانـت سـائدة ، بسبب الظروف الـسیاسیة واالجتماعیـة 
فكانت تمـر باألمـة ظـروف صـعبة یـسودها الظلـم والقـسوة ، 

ًفمثلت الرومانسیة مجاال للتجدید في الواقع العربي  ّ.  

 .ّتحدث عن موقف جماعة أبولو من الرومانسیة 
الثــورة علــى التقلیــد ، : دعــا أعــضاؤها إلــى : جماعــة أبولــو 

  .ریفیة والبساطة في التعبیر ، والتغني بالطبیعة ال
  

.  
  .ّعرف المقصود بالواقعیة

هـــو مــــذهب أدبــــي انتــــشر فـــي النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن 
ـــر مجموعـــة مـــن  ـــدایات القـــرن العـــشرین إث التاســـع عـــشر وب

  .العوامل 
 .ّاذكر العوامل التي ساعدت على ظهور الواقعیة 

مغــــاالة الرومانــــسیة ومــــذهب الفــــن للفــــن والتأثیریــــة فــــي . ١
  .ّاقع ، واإلغراق في الذاتیة الهروب من الو

ــــــى المــــــنهج . ٢ ــــــذي قــــــام ببنــــــاء عل أدى التقــــــدم العلمــــــي ال
التجریبـــي فـــي العلـــوم إلـــى شـــیوع النظـــرة الموضـــوعیة إلـــى 
ًالحیــــاة والمجتمــــع ؛ وقــــد كــــان األدب الــــواقعي مظهــــرا مــــن 

  .ّمظاهر هذه النظرة الموضوعیة 
ّتفــــشي النظــــرة النفعیــــة فــــي المجتمــــع الرأســــمالي ؛ وقــــد . ٣

  .ّتبدت هذه النظر من خالل غلبة النزعة الفردیة 
 اذكر أنواع الواقعیة 

  .ّالواقعیة االشتراكیة . ٢  .ّالواقعیة النقدیـة . ١
  
  

ّ الواقعیة النقدیة وخصائصاذكر سمات   ) مهم  . ( ّ
انطلقــت الواقعیــة مــن المجتمــع والنــاس بمختلــف فئــاتهم . ١

  .وطبقاتهم 
 ؛ فـــــــــالواقعیون ضـــــــــوعیةبالمواتــــــــسم األدب الــــــــواقعي . ٢

ُیتجهون إلى وصف المجتمع دون أن یظهـروا تعـاطفهم مـع 
ومن هنا نالـت الروایـة النـصیب األوفـى مـن جهة معینة ، 
 لما تمتاز به من سـعة تتـیح لهـم ؛)   ( أدب الواقعیین

تنــــاول أزمـــــان طویلـــــة ، وأمـــــاكن كثیـــــرة وشخـــــصیات غیـــــر 
الموضــوعیة محــدودة ، تظهــر تغیــرات المجتمــع بدرجــة مــن 

  .ّتفوق ما یمكن أن یتجلى في األجناس األدبیة األخرى 
   
 ، الــذي "العـام والخـاص " اهـتم األدب الـواقعي بمفهـوم . ٣

ٍیتحقــق مــن خــالل كتابــة األدب ، علــى نحــو یجعلــه خاصــا 
بـاآلخرین ، كمـا هـو خـاص بالكاتـب أو الشخـصیة صــاحبة 

  .التجربة في الروایة أو المسرحیة
ــــة أبــــرزت ال. ٤ ــــي مجتمــــع الطبق ــــب الــــسلبي ف واقعیــــة الجان

البرجوازیة والرأسمالیة ، فأظهروا سـعي مـن ینـضوون تحتهـا 
ّلمــصالحهم الشخــصیة ، وجــریهم وراء المــال متجــردین فـــي 

ظهــــرت فــــي الواقعیــــة نظــــرة ومــــن هنــــا . ذلــــك مــــن القــــیم 
تـــشاؤمیة ، وممـــا دعـــا بعـــض النقـــاد ألن یطلقـــوا علیهـــا 

  ) .علل ذلك ( تسمیة الواقعیة التشاؤمیة 
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ّعرف المقصود بالواقعیة االشتراكیة  ّ. 

هــو مــذهب أدبــي ظهــر مــع بــدایات القــرن العــشرین ، بعـــد 
قیـــام الثــــورة البلـــشفیة ، وأنــــشئت علــــى إثرهـــا دولــــة االتحــــاد 
الــسوفییتي التــي قامــت علــى مبــادئ االشــتراكیة التــي تــؤمن 

  .بضرورة إزالة الفوارق الطبقیة في المجتمع 
 .ّخصائص الواقعیة االشتراكیة اذكر سمات و

تعمــد الواقعیــة االشــتراكیة إلــى إظهــار الكفــاح وصــیاغته . ١
  .ضد عالم الرأسمالیة بجهود الطبقة العاملة 

ســعت الواقعیــة االشــتراكیة إلــى إظهــار تــأثیر الفــرد فــي . ٢
  .لقیادته نحو االشتراكیة والسعادة المجتمع 

 فــــي كثیــــر مــــن اتــــسمت الواقعیــــة االشــــتراكیة بالدعائیــــة. ٣
  ألن هذه األعمال تنبع من ، األعمال األدبیة 

 الــدعوة لــسیاسة دولــة أكثــر مــن كونهــا نابعــة مــن رؤیــة 
  .  أدیب للواقع

اذكر األمور التي دعت إلى ظهور الواقعیة في األدب 
  .العربي الحدیث 

  .انتشار التعلیم ونضج الوعي االجتماعي . ١
ماعیة واألحـزاب الـسیاسیة التـي ظهور المؤسسات االجت. ٢

ًاتجهت إلى تحلیل الواقع موضوعیا  ّ.  
 .اذكر أهم األدباء العرب من أدباء الواقعیة النقدیة 

  .عبد الرحمن منیف . ٢  .نجیب محفوظ . ١

زقاق المدق ( وایة إلى أي نوع من الواقعیة تنتمي ر
  ) .األرض لعبد الررحمن الشرقاوي ( و )لنجیب محفوظ 

ّالواقعیة النقدیة  : مدقزقاق ال ّ.  
  .ّالواقعیة االشتراكیة  : األرض

  



ّعرف المقصود بالمذهب الرمزي  ّ 

مـــذهب ظهـــر فـــي فرنـــسا خـــالل الربـــع األخیـــر مـــن القــــرن 
التاســـــع عـــــشر إثـــــر عوامـــــل مختلفـــــة ، ومـــــن أهـــــم ســـــماته 

   .الغموض واإلیحاء 
  

الرمزي اذكر العوامل التي ساعدت على ظهور المذهب 
 في فرنسا 

ـــــع . ١ ـــــواقعي الـــــذي اتجـــــه نحـــــو الواق الـــــضیق بالمـــــذهب ال
  .المادي الملموس 

ــنفس علــى یــد . ٢ ــدالتقــدم العلمــي الــذي أحــرزه علــم ال  فروی
ّوأتباعه ، الذین اتجهوا إلى قرار النفس اإلنسانیة  ّ.  

 ) مهم . ( ّالرمزیة ) خصائص ( اذكر سمات 

ولون الكـــشف مـــا وذلـــك ألن الرمـــزیین یحـــا : الغمـــوض. ١
  .وراء عالم الحس الخفي ، وما في داخل النفس اإلنسانیة 

ــــرتبط اإلیحــــاء بمفهــــوم الغمــــوض ارتباطــــا  : اإلیحــــاء. ٢ ًی
ّعــضویا ، فاإلیحــاء ال یــؤدي داللــة محــددة واضــحة ، وانمــا  ٕ َّ

  .ینقل حالة نفسیة إلى القارئ من خالل التراكیب اللغویة 
 ؛ ألنهـم )علـل ( ي شـعرهم بالموسیقا فـّاهتم الرمزیـون . ٣

ًعــدوها جــزءا مــن تكــوین الــنص الرمــزي ، إذ تقــوم الموســیقا  ّ
ـــة خاصـــة دون أن تنقـــل  بوضـــع المـــستمع فـــي حالـــة انفعالی

  .داللة محددة ، شأنها في ذلك شأن اإلیحاء 
، االعتمــاد علــى تراســل الحــواس فــي التعبیــر األدبــي . ٤

 خــالل ویقـصد بـذلك أن یوصـل الـشاعر دالالت مبتكـرة مـن
تبــــادل معطیــــات الحـــــواس وتراســــلها كـــــأن یــــستخدم حاســـــة 

  .اللمس لما یقتضیه السمع 
  
، إذ دعـوا إلـى أن "الفــن للفــن " آمن الرمزیـون بفكـرة . ٥

َّیكـــون األدب غایـــة فـــي ذاتـــه ال یوظـــف مـــن أجـــل تحـــسین 
  .الواقع

  
 ّكیف اتصل األدباء العرب المحدثون باألدب الرمزي ؟

 االطـــــالع المباشـــــر علـــــى أدب مـــــن خـــــالل الترجمـــــة ، أو
  .ّاللغات األوروبیة 

ّاذكر أسماء أدباء عرب تأثروا بالرومانسیة  ّ 

ّالــــذي جمــــع بــــین الرومانــــسیة  : جبــــران خلیــــل جبــــران. ١
  .والرمزیة في أدبه 
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نجــد فــي شــعره ســمات رمزیــة : صــالح عبــد الــصبور . ٢
ألنه كان یسعى في شعره إلـى تحقیـق الـسعادة واضـحة ، 
ـــسیة ا ـــون ، ّالنف ـــة الك ـــسجام مـــع غنائی لناتجـــة عـــن االن

  .واستحقاق الحیاة 
  

ّتحدث عن دور الملك المؤسس عبد اهللا األول في 
 )مهم . ( ّتنشیط الحركتین األدبیة والنقدیة باألردن  

ّعمــل منــذ تولیــه إمــارة شــرق األردن علــى رعایــة األدبــاء . ١
ّالمحلیین والوافدین من األقطار العربیة األخرى  ّ.  

رغـدان ( ّ المجالس األدبیة التي كان یرعاهـا فـي قـصري .٢
  .في الشونة ) قصر المشتى ( في عمان و ) وبسمان 

ّعمــل علــى تــشجیع الــصحافة والكتابــة النقدیــة ، وظهــر . ٣
ّفي إسهامه بعدد مـن التعلیقـات النقدیـة والكتابـات التوجیهیـة  ّ
ّفــي افتتاحیــات بعــض أعــداد المجــالت التــي كانــت تــصدر 

  . ردن آنذاك في األ
  

ةّتحـــــدث عـــــن  ـــــد الحرك ـــــي عق ـــــي األردن ف ـــــة ف  النقدی
 ) .مهم . ( الخمسینیات 

ـــاعوري. ١ ـــسى الن ـــد ( أصـــدر مجلـــة  : عی ـــم الجدی  )القل
 األدبــاء عــدد مــنًوصــدر منهــا اثنــا عــشر عــددا شــارك فیها

   .ّإحسان عباس ، ناصر الدین األسد : والنقاد ، أمثال 

النقدیـة فـي هـذه المرحلـة كتـب ًأصدر الناعوري عددا مـن الو
إیلیــا أبــو ماضــي رســول الــشعر العربــي الحــدیث ، (:منهــا

   .) العروبة في المهجر أدب المهجرإلیاس فرحات شاعر
ــــاس . ٢ ــــشعر ( أصــــدر كتــــاب : ّإحــــسان عب ـــــن ال  ، )ف

ًوتعـرض فیـه للنظریــة النقدیـة فـي الــشعر منـذ أرسـطو مــرورا  ّ
ـــة ، ـــة وصـــوال للواقعی ّبالرومانـــسیة والرمزی ّ ـــه أهـــم ّ َ وعـــرض فی َ

ّاآلراء النقدیة التي تبنتها المذاهب األدبیـة فـي مهمـة الـشعر  ّ ّ
ّ، وعبر عن خبر الناقد الواسعة باآلداب الغربیة  ّ.  

   أصدر كتاب ) :البدوي الملثم ( یعقوب العودات . ٣
وعرض فیه المؤلـف لحیـاة الـشاعر ) عرار شاعر األردن ( 

ًمــستفیدا فــي ذلــك مــن ّ، ومــضامین شــعره ، ومظــاهره الفنیــة 
  .المنهج التاریخي في دراسة األدب 

ــــدین األســــد . ٤ االتجاهــــات (  أصــــدر كتــــاب :ناصــــر ال
ّ وكـان أكثـر منهجیـة )ّاألدبیة الحدیثة في فلـسطین واألردن

فــي اســتخدام التــاریخ فــي دراســة األدب، فرصــد االتجاهــات 
ّالفنیـــة فــــي الكتابـــة األدبیــــة فـــي ضــــوء المـــؤثرات التاریخیــــة 

  .ّتعلقة بهذین البلدینالم
ــــــسمرة . ٥ ــــــاب : محمــــــود ال ــــــام بترجمــــــة كت ــــــصة ( ق الق

ــسیكولوجیة  ــدل ) ّال ، وتنــاول هــذا الكتــاب عالقــة للیــون أی
ّعلـــم الـــنفس بفـــن القـــصة ، وهـــذا یـــدل علـــى تعـــاطي النقـــد 

  .ّاألدبي في األردن مع أهم االتجاهات األدبیة في العالم 

ــــستی نیات اذكــــر المؤســــسات التــــي أنــــشئت فــــي عقــــد ال
  .والسبعینیات ودورها في األدب 

ــة . ١ ــة ّ شــكلت هــذه الجامعــة :ّالجامعــة األردنی ــة نقدی ّبیئ
ــــى عــــاتقهم مهمــــة  ــــذین اخــــذوا عل ّبجهــــود أســــاتذتها ال

 ، ّالممارسة النقدیـة فـي ضـوء النظریـات النقدیـة الحدیثـة
لتـساعد فـي ثم جاءت كلیات المجتمع وجامعة الیرمـوك  ؛ 

  .ّلمثقفین بازدیاد أعداد الخریجین ّكثرة أعداد القراء وا
ـــي انتـــشرت :المجـــالت . ٢  صـــدر عـــدد مـــن المجـــالت الت

ّعلـــى مـــستوى العـــالم العربـــي مـــستقطبة عـــددا مـــن الكتــــاب  ً
  .ّوالنقاد في العالم العربي 

  


 ســــاعدت علــــى )مهــــم (  :ّرابطــــة الكتــــاب األردنیــــین . ٣
ة التــي تهـــتم بــاألدب ونقـــده مــن خـــالل ّتوســیع البیئــة الثقافیـــ

  . ّعدد من األدباء والنقاد الذي یحمل قضایا المجتمع 

ّاذكر أهم النقاد الـذین وظفـوا المـنهج الـواقعي فـي دراسـة 
 األدب في عقدي الستینیات والسبعینیات في األردن 

  .عبد الرحمن یاغـي . ٢    .هاشم یاغـي . ١
  
  

َألردن فـــــي عقـــــد ّاذكـــــر ســـــمات الحركـــــة النقدیـــــة فـــــي ا
 ) .مهم . ( ّالثمانینیات 
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  .ّاتسمت الحركة النقدیة بازدیاد اإلنتاج النقدي . ١
ّاالنفتــاح علــى المزیــد مــن المنــاهج النقدیــة الحدیثــة ، و . ٢

هذا االنفتاح لم یبعد أصـحاب المنهجـین التـاریخي والـواقعي 
ّعنهمـا ، بـل إننـا نلحـظ اتجـاه عـدد آخـر مـن النقـاد إلیهمـا ، 

ـــذین ومـــن ـــاد ال ـــرز النق ـــوا هـــذین المنهجـــین فـــي هـــذهّ أب  ّوظف
  .ٕحسني محمود ، وابراهیم السعافین المرحلة 

ّعرف المقصود بالنماذج البشریة  ّ.  

ــــي  ــــة التــــي تمثــــل طابعــــا شــــائعا ف ًهــــي الشخــــصیات الروائی ً ّ ّ ّ
 .ّالمجتمع نتیجة الظروف االجتماعیة في مرحلة معینة 

ردن ، فــــــي ّوضــــــح اتجاهــــــات النقــــــاد النقدیــــــة فــــــي األ
  .) مهم . ( الثمانینیات 

االتجــاه إلــى الــنص األدبــي بوصــفه المــصدر األساســي . ١
ـــى شـــیوع الدراســـات األســـلوبیة لدراســـة األدب ،  ّممـــا أدى إل

التي تتنـاول أسـلوب أدیـب مـا ، أو األسـلوب األدبـي لجـنس 
 ونتیجـة لالهتمـام بـالمنحى  ،ّأدبي في مرحلة تاریخیة معینة

ت فـي بیـان ظهـرت دراسـاّاسات التطبیقیـة األسلوبي في الدر
ّاألبعاد النظریة لألسلوبیة  ّ.   

ّهنــاك مــن اتجــه إلــى الــنص ودالالتــه الجمالیــة بوصــفه . ٢ ّ َ
ًكیانا مستقال ، مثل عبـد القـادر الربـاعي ، محمـد المجـالي : ً

  ، محمد الشوابكة ، ویحیى عبابنة

   ّمن أوائل الـذین اتجهـوا فـي نصرت عبد الرحمن  یعد
 فـي تحلیـل النـصوص المنهج األسطوريالعالم العربي إلى 

الــشعریة العربیــة القدیمــة ، وال ســیما الجاهلیــة منهــا ، اتجــه 
ــــه  ّالناقــــد إلــــى دراســــة النــــصوص الجاهلیــــة فــــي محاولــــة من
ًللبحث عن اإلشارات األسطوریة فیها مستفیدا في ذلـك ممـا  ّ

صر ، وصلنا عن طبیعة الحیاة الدینیـة الوثنیـة فـي ذلـك العـ
الواقــع واألســطورة فــي ( ومــن أهــم كتبــه فــي هــذا المجــال 
   .)شعر أبي ذؤیب الهذلي الجاهلي 

 ــذین اتجهــوا إلــى الــنص بــسام قطــوس كمــا یعــد ّ مــن ال
( ّاألدبــــي مــــن خــــالل القــــراءة التفكیكیــــة ؛ إذ درس قــــصیدة 

  . للجواهري )تنویمة الجیاع 
 مـنهج وهـو : المـنهج المقـارنّمن النقاد من اتجـه إلـى . ٣

یقــــوم علــــى دراســــة تــــأثیر الــــدب القــــومي بــــاآلداب األخــــرى 
ّالعالمیـــــة وامتـــــداده فیهـــــا ، أو التـــــأثر بهـــــذه اآلداب والغنـــــى 

  .بسببها 
ــذین اتجهــوا إلــى هــذا المــنهج  ــدین ومــن أهــم النقــاد ال عــز ال

  . المناصرة ، محمد شاهین ، وعلي الشرع 
  
  

  ) مهم (   . ّ بالقراءة التفكیكیةّعرف المقصود
تــي یعمــل الناقــد مــن خاللهــا علــى التناقــضات هــي القــراءة ال

  الداخلیة في النص األدبي للوصول إلى دالالت عمیقة له

 األدبیـــة فــي األردن عنایـــة الحركــةأولــى النقــاد األردنیـــون 
   .خاصة ، علل ذلك

بسبب ما أحرزته هذه الحركة مـن موقـع بـارز علـى خارطـة 
  .األدب العربي 

 .ّألدبیة النقدیة في األردن اذكر مظاهر الحركة ا

  :ّظهور عدد من الدراسات النقدیة في هذا المجال ، مثل 
  . إلبراهیـم السعافیـن )الروایة في األردن ( كتاب . ١
ـــرحمن )القـــصة القـــصیرة فـــي األردن ( كتـــاب . ٢  لعبـــد ال

  .یاغي 
 إلبــراهیم )فــصول فــي األدب األردنــي ونقــده ( كتــاب . ٣

  .جالل 
واعتنــى بــشعره ، عــرار  بتحقیــق دیــوان لزعبــيزیــاد اقـام . ٤

  .ّودرس جوانب من شعره في عدد من المقاالت النقدیة 
ّ بنـــشر عـــدد مـــن األبحـــاث النقدیـــة محمـــد المجـــاليقـــام . ٥

ًحــول الحركــة األدبیــة فــي األردن ، و أبــدى اهتمامــا خاصــا  ً ّ
ــــه عــــددا مــــن األبحــــاث  ــــب عن ــــدر محمــــود ، فكت ًبــــشعر حی

ّ المجالت األردنیة ّوالمقاالت النقدیة في ّ.  
ّومــن الــذین أبــدوا اهتمامــا كبیــرا بهــذه الحركــة األدبیــة  ً محمــد ً
  .عبید اهللا ، عبد اهللا رضوان ، وغسان عبد الخالق 
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  هیبولیت تین  تاریخ األدب العربي
  سالم الجمحيابن   طبقات فحول الشعراء

  ابن قتیبة  الشعر والشعراء
  األصهاني  األغاني

  الثعالبي  یتیمة الدهر
  ابن األثیر  المثل السائر

  جورجي زیدان  تاریخ اآلداب العربیة
  طه حسین  ذكرى أبي العالء

  طه حسین   مع ابي العالء في سجنه
  طه حسین  في األدب الجاهلي

  محمد مندور  النقد المنهجي عند العرب
النثــــر الفنــــي فــــي القـــــرن 

  الرابع
  زكي مبارك

  سهیر قلماوي  ألف لیلة ولیلة 
  أحمد امین   فجر اإلسالم

  أحمد أمین   ضحى اإلسالم
  أحمد أمین  ظهر اإلسالم

االتجاهـات األدبیــة الحدیثــة 
  في فلسطین واألردن

  ناصر الدین األسد

ــشعر الحــدیث فــي األردن  ال
  وفلسطین

  ناصر الدین األسد

ـــل  ـــد القـــصة خلی ـــدس رائ   ناصر الدین األسدبی

  العربیة 
  محمد مندور  المیزان الجدید

  العقاد  شعراء مصر وبیئاتهم
  عبد القاهر الجرجاني  أسرار البالغة
  حازم القرطاجني  منهج البلغاء 
  العقاد  ابن حمدیس

  العقاد  ساعات بین الكتب
  العقاد  أبو نواس

  العقاد  عمر بن أبي ربیعة
  العقاد  جمیل بثینة
  العقاد  ابن الرومي

  العقاد  سلسلة العبقریات
  طه حسین  حدیث األربعاء

  طه حسین  تجدید ذكرى أبي العالء
  المعري  اللزومیات

  إیلیا الحاوي  في النقد االدبي
  عز الدین اسماعیل  التفسیر النفسي لألدب

  عبد القادر القط  في األدب الحدیث
  سید قطب  النقد األدبي

  تورتسكي  لثورةاألدب وا
  العسكري  الصناعتین

  

  :الوحدة الرابعة 
  المؤلف  اسم الكتاب 

  أحمد شوقي  مسرحیة مجنون لیلى
  أحمد شوقي  مسرحیة قمبیز
  أحمد شوقي  مسرحیة عنترة

  شیلي  مسرحیة برثیوس طلیقا
  العقاد والمازني  الدیوان في األدب والنقد

  نجیب محفوظ  روایة زقاق المدق
  نجیب محفوظ   قصة دنیا اهللا
  عبد الرحمن الشرقاوي  روایة األرض


–
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