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تـابع مقــصود بـالحكم يتبـع المبــدل منـه بـال واســطة  : البـدل
ٕ، ويعمل على إيضاح متبوعـه ، وازالـة اللـبس واإلبهـام عـن 

ّويمكننــا أن نبــدل الظــاهر مــن الظــاهر ، والظــاهر . الكــالم 
ـــدل الـــضمير مـــن  ـــا ال نـــستطيع أن نب ِمـــن الـــضمير ، ولكنن

  .لظاهر الضمير ، وال الضمير من ا
  

عدل الخليفة عمر إذا قلنا عدل الخليفة كان هذا  : لامث 
الكالم تاما ولكن السامع يشعر بنقص فيه ويتساءل من 

  الخليفة ؟
فإذا قلنا    أهو أبو بكر أم عمر ؟ أم علي ؟ أم عثمان ؟ 

عدل الخليفة عمر زال النقص ألن عمر هو المقصود 
  .بالحكم بال واسطة 

  :ملحوظة 
  .المبدل منه حسب موقعه في الجملة  يعرب -١ 
 يأخذ البدل حكم المبدل منه اإلعرابي رفعا ونصبا -٢ 

  .وجرا 
   

Þ†jÛa@âb�ÓcÞ†jÛa@âb�ÓcÞ†jÛa@âb�ÓcÞ†jÛa@âb�Óc@@@@@@@@
   
    @,üëc@,üëc@,üëc@,üëc@Z@Z@Z@Z@ÝØÛa@åß@Ý×@Þ†i@ÝØÛa@åß@Ý×@Þ†i@ÝØÛa@åß@Ý×@Þ†i@ÝØÛa@åß@Ý×@Þ†i@I@I@I@IÕibİßÕibİßÕibİßÕibİßHHHH@@@@@@@@
المعنى  هو البدل الذي يساوي المبدل منه في 

بحيث إننا إذا حذفنا المبدل منه ال .  ويطابقه واإلعراب
  يريتغ يتأثر المعنى وال

  .الملك عبد اهللا في عهد سياحةازدهرت ال: مثال 
 عبد اهللا  فالذي قصد بالحكم هو ملك بدل من ال فعبد اهللا

والغالب في بدل الكل من الكل أن يقع بعد ما يدل على . 
   . لقب أو مهنة أو كنية بأب أو أم

  

عالمة بدل الكل من الكل جواز حذف المبدل 
  .البدل محله  واحالل  منه
َأمنت بما جاء:  مثال ُ ٌالرسول محمد  به ْ ُ :  

   .ٌفمحمد بدل من الرسول 

َأمنت بما جاء ُ ُمحمد الرسول  به  ْ فالرسول نعت لمحمد، : ٌ
  .ومحمد فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

  : البدل المطابق ُ تساعدك في معرفةأشكال 
 االسم المعرف بأل = ]أل[ بـ  اسم معرف+اسم إشارة   –أ 
 هذه -هذا الطالب :  بدل مطابق أمثلة ) بدل مطابق( 

   .هؤالء الطالب  – تلك الحياة -الفتاة 
  ) بدل مطابق ( االسم  =   اسم+  لقب – ب

 ،  الشقيقة ليبيا– زويل  العالم– خالدالرئيس : أمثلة 
  .د ، بلدتي إربد   صديقي محمالعاصمة عمان ـ 

:  نفس االسم نكرة أو منون) + بأل ( ّاسم معرف   –ج 
-" الذين أنعمت عليهم  صراط المستقيم  الصراط اهدنا  "

  القرآن  لغة العربية اللغة أحب   
أحمد بن حنبل ، : إذا  جاءت بين علمين  :  ابــــن-د

   .محمد بن عبد اهللا 
  : مالحظة 

بدل ( بدل يسمى  ) المطابق( يأتي في هذا النوع من البدل 
 نذكر بعده وهو أن نذكر المبدل منه ، ثم : )التفصيل 

َاحترم الناس : ّأقسامه كلها مثال    . َوفقيرهم  غنيهم :ُ
، وعالمة نصبه الفتحة الظاهر بدل منصوب :   غنيهم ـ

  . وهو مضافى آخره  عل
ـ . ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه :   الهاء ـ

  . حرف عطف: الواو 
 منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة معطوف اسم:  َفقيرهم ـ

  . وهو مضاف. الظاهر على أخره 
  .ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه :   الهاء ـ

@@

@,bîãbq@,bîãbq@,bîãbq@,bîãbq@Z@Z@Z@ZÝ×@åß@œÈi@Þ†iÝ×@åß@œÈi@Þ†iÝ×@åß@œÈi@Þ†iÝ×@åß@œÈi@Þ†i@@@@@@@@
  

 من المبدل منه ، سواء أكان هذا جزءا حقيقيايكون البدل 
  . ًالجزء قليال ام كثيرا 

 ويكون ذلك في األشياء المحسوسة ويشترط فيه أي -١
ود على المبدل البدل أن يشتمل على ضمير يع

   في النوع والعدد ويطابقه  منه
  شاهدت المكتبة كتبها    -   توقفت الطائرة محركها:  مثال
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 – غالبيتها – أغلبها –بعضها : [  ألفاظ مشهورة -٢
  ] ثلثها – نصفها –معظمه 

قرأت الكتاب نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثيه أو    ـ:  مثال
   . أكلت الرغيف نصفه–معظمه أو سدسه 

)    نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثيه أو معظمه أو سدسه( 
ضمير : بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، الهاء  :

  .متصل مبني في محل جر مضاف إليه 
 

في االستثناء التام المنفي ) إال ( بعد  يعرب االسم الواقع
  . ، بدل بعض من كل

ٌالطالب إال سعيد َـ ما حضر : لامث ( دل ب: ٌـ سعيد  . ُ
الظاهرة  مرفوع ، وعالمة رفعه الضم) بعض من كل 

  . على أخره
  

@,brÛbq@,brÛbq@,brÛbq@,brÛbq@Z@Z@Z@ZÞbàn‘üa@Þ†iÞbàn‘üa@Þ†iÞbàn‘üa@Þ†iÞbàn‘üa@Þ†i@@@@@@@@
أو ما كان . ًهو ما كان المبدل منه مشتمال على البدل 

البدل فيه شيء متعلق بالمبدل منه وليس جزء 
ويتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه    منه

   ) ما يكون معنوياغالبا(  والتذكير في األفراد ويطابقه ،
فالشيء الذي أعجبني     أعجبني الطالب أخالقه : مثال

  .هو أخالق الطالب وليس ذات الطالب 
ُأعجبني علي علمه _   .  
مرفوع ، وعالمة رفعه الضم  ( اشتمال( بدل :  ُعلم  _

  . وهو مضاف. الظاهرة على أخره 
 . ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه: الهاء 

ِعت بالبستان أريجهتمت  _ ِ ِ ُ .  
مجرور ، وعالمة جره ) اشتمال ( بدل :   ُخلق  ـ:   ِأريج  _

   . وهو مضاف . الكسرة الظاهرة على أخره
 . ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه: الهاء 

( وبدل ) البعض من كل ( يشترك بدل :  ملحوظة
  : في أمرين هما) االشتمال 

فوظ أو مقدر يطابق  كالهما يشتمل على ضمير مل-
  . المبدل منه

البدل إلى مضاف والمبدل منه   كالهما يمكن تحويل-

  : إلى مضاف إليه على النحو التالي
( أو ) بعض من كل  ( تشتمل على بدل الجملة التي

إلى مضاف  الجملة التي يتم فيها تحويل البدل) اشتمال 
  . إلى مضاف إليه والمبدل منه

َكتبت الدرس نص   -  ِكتبت نصف الدرس. فه ُ َ ُ .   - 
ِتمتعت بالبستان أريجه  ِ ِ ِتمتعت بأريج البستان. ُ ِ ُ .  

  

  : مالحظات هاااامة 
ً حسب موقعه في الجملة رفعا ونصبا المبدل منهُيعرب . ١

ّوجرا ويتبعه البدل في الحالة اإلعرابية  َ .  
   : يجوز ان نبدل. ٢
القائد صدام قرأت عن : االسم الظاهر من االسم الظاهر _ 
  . القائد : صدام ، المبدل منه : البدل . 
: البدل : ّلبوا الدعوة أغلبهم : االسم الظاهر من الضمير _ 

  .ّفي لبوا ) وا ( الضمير : أغلب ، المبدل منه 
   : ال يجوز أن نبدل. ٣
ال يعرب بدال ) أنا . ( قمت أنا : الضمير من الضمير _ 

  .ي ٕمن الضمير وانما هو توكيد لفظ
ّأكرمت زيدا إياه ، فإن مثل : الضمير من االسم الظاهر _  ً

ًهذا التركيب يعد فاسدا  ّ ُ .  
ُمن الجائز ان يعاد عامل الجر مع المبدل منه إذا كان . ٤

  .ًالمبدل منه مجرورا ؛ مجاراة له 
  .ّإنكم تستحقون المكافأة : ٍقلت للطلبة ألربعة منهم 

؛ مجاراة ) أربعة (  البدل مع) الالم ( فقد أعدنا حرف الجر 
  ) .الطلبة ( للمبدل منه المجرور بالالم 

ِفي بدل التفصيل ال بد من ذكر جميع أجزاء المبدل منه . ٥ ّ
  . الكل نًوتفصيلها ، فإن أغفل شيء كان البدل بعضا م

  ّلقد المني في حب ليلى أقاربي:  مثال 
  .ّأبي وابن عمي وابن خالي وخاليا      

    .أقاربي  : المبدل منه    .أبي  : البدل
  .بعض من الكل  : نوع البدل

  .الشاعر هنا لم يذكر كافة اقسام المبدل منه 
@@@@@@@@

@òibug@åÇ@szjí@Þaû�@òibug@åÇ@szjí@Þaû�@òibug@åÇ@szjí@Þaû�@òibug@åÇ@szjí@Þaû�ZZZZ@@@@@@@@
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عين البدل والمبدل منه ونوعه في األمثلة التالية ، 
  .واضبط آخر البدل والمبدل منه 

  تي حدائق الحسين في العاصمة عمان قصدت أنا وعائل_
  .د بهاؤه راقنا المسج_ 
        .ْشاهدنا الحديقة معظمها _ 
  .ّطريق خير وطريق شر : أمامك طريقان _ 
      .ّما حضر األصدقاء إال علي وخالد _ 
ُأعجبنا المتحف تنظيمه _  َ َ.      
       . قلبه ولسانه : إنما المرء بأصغريه _ 
_  }  ����� �	
�� ��� ����
 �� �� ����		 {.  
ّرحب بنا الحراس مسؤولهم_     .}  ظلموا ّوأسروا النجوى الذين{ _  ّ  
        .أفادتني المكتبة مراجعها _ 
  .ّأحب الطعام نكهته _ 
           .لمهِأعجبني المعلم ح_ 
  . إن الفاروق عمر خليفة راشد _
ّظل الغمام وصحبة األشرار : ثالثة ال بقاء لها _ 

  .واإلطراء الكاذب 
ّ تلك الفتيات يتقن مهارات التواصل _ ُ.  
  
  
  :سئلة الكتاب أ

   ) .١( نشاط 
  :ّعين البدل والمبدل منه في الجمل التالية 

��� �������� {: قال تعالى . ١��� ���� � � !"� #$ ∗ ��%�$ &����� 
 �!'�{.   

ُبلغنا السماء مجدنا وسناؤنا : قال النابغــة . ٢ َ ْ    
َوانا لنرجو فوق ذلك مظهرا      ّ ٕ  

ّ البكري خبرناالفتح عكرمة: قال الفرزدق . ٣ ّ  
  .ّأن الربيع أبا مروان قد حضرا            

  
  

  :اإلجابة 

  الناصية : المبدل منه   .ناصية  : البدل . ١
   ) بلغنا( في ) نا : ( المبدل منه   .مجدنا : البدل . ٢
  .الفتح : المبدل منه   .عكرمة : البدل . ٣

  .أبا مروان : المبدل منه   .الربيع :    البدل 
  

   ) ٢ (نشاط 
  :ّعين البدل المطابق والمبدل منه في ما يأتي . ١
  
 4�5 +3 +����2 +���1 +0)+/ .���� �-��, 	+�*() {: قال تعالى . أ

 6
7+	 8+9:��+ ; �� <-�� 3+ �� +9:-��� =�% >?@#A�+	 B?C+	 /+(0+{.   
  َإن النجوم نجوم الليل أصغرها : قال البحتري . ب

  ذهبها في العين إصعادا في العين أ        
الليـــل والنهـــار ، آيـــة مـــن آيـــات اهللا فـــي هـــذا : الجديـــدان . ج

  .الكون 
بذي _ رضي اهللا عنه _ ُّلقب الخليفة عثمان بن عفان . د

  . النورين 
  

  : اإلجابة 
      . الكعبة : البيت ،  المبدل منه : البدل . أ

  .النجوم: نجوم  ،  المبدل منه : البدل . ب
      .الجديدان :  الليل ، المبدل منه :البدل . ج
      .الخليفة : عثمان ، المبدل منه : البدل . د

  . عثمان :   المبدل منه   بــــن ، : البدل 
  
  :احذف المبدل منه في الجمل اآلتية . ٢

  : مثال 
من العشرة _ رضي اهللا عنه _ ُالخليفة الثاني عمر _ 

  .المبشرين بالجنة 
  .ّالعشرة المبشرين بالجنة عمر رضي اهللا عنه من  �

  
    .القرآن الكريم هو دستور األمة كتاب المسلمين . أ

  .ُعاصمة فلسطين القدس زهرة المدائن . ب
  .َأحمد شوقي أمير الشعراء من ابناء مصر األحرار . ج
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      .القران الكريم هو دستور األمة . أ

      .القدس زهرة المدائن . ب
  . األحرارأمير الشعراء من ابناء مصر . ج
  

   ) ٣( نشاط 
  :ّعين بدل البعض من الكل  والمبدل منه في ما يأتي 

١ . D��E F�. :} ���H ��$ �-I �>�	 <��+(�J K/�A� 8���� 8��H ��L {.   

٢ . D��E F�. :} #�-. MNJ 4�-�+ <. ∗ #�-. ��� OA�+ 	� �"�P � {.   
قاربي ّلقد المني في حب ليلى أ:  قال قيس بن الملوح . ٣

  .ّأبي وابن عمي وابن خالي وخاليا     
  .َقرأت الجريدة صفحتها األولى . ٤
  .ٌما تخلف المدعون إال واحد . ٥
  

  :اإلجابة 
      .آيات : مقام ، المبدل منه : البدل . ١
  .الليل : نصفه ، المبدل منه : البدل . ٢
    .أقاربي : أبي ، المبدل منه : البدل . ٣
  .الجريدة : لمبدل منه صفحتها ، ا: البدل . ٤
  .المدعون : واحد ، المبدل منه : البدل . ٥
  

   ) ٤( نشاط 
  :ّعين بدل االشتمال ،  والمبدل منه في ما يأتي 

١ . D��E F�.} Q�$ ��L &F��. 4R. ��L F��. /+(0+ ()*�+ �S =�9�T�� {.   

٢ . D��E F�.} I	?7+ U�V�� "4 �R. ∗ I9.9�+ 8+%  
���+ {.   
ّإن السيوف غدوها ورواحها: قال األخطل  . ٣ َ ّ  

َْتركت هوازن مثل قرن األعضب          ْ َ  
ٍسئل مرب فاضل عن أكثر شيء يعجبه في الطالب ، . ٤ ٌِ ٍ ُ ُ

ُيعجبني الطالب أدبـه : فقال  ُ.  
  
  

  :اإلجابة 

  .الشهر : قتال ، المبدل منه : البدل . ١
  .األخدود : النار ، المبدل منه : البدل . ٢
  .السيوف : غدوها ، المبدل منه :  البدل .٣
  .الطالب : أدبه ، المبدل منه : البدل . ٤
  

   ) ٥( نشاط 
ًاستخرج البدل والمبدل منه في ما يأتي ، مبينا نوع البدل  ُ:  

١. D��E F�.  :} #��W ���J X�Y�W+ �>� 1���+ Z[\ ,���+ ]-S 3	 {.   

٢.  ^^.^^^���E F�^ ]  :} ̂^_	 ^ &`^^a &�:b^^� �	(     �^^� �^^�L +9��^^$	 &cI	?^^�� ><^^�+
I 
 ��?�+d�+{ .   

٣ . D�^̂�E F�^̂.:}   �^̂���	7 +e?^̂�S �^̂�� K�9^̂2E f�:�^̂�+ �^̂� c?^̂@�� �^̂��-S Fd^̂�� �^̂��
 
 g.h+(�+ Q 1��	 ��.h
+	 =�� ��H	 ��(H	{.   

ّقال كثير عزة . ٤ ٍوكنت كذي رجلين رجل صحيحة: ُ ٍ ِ ِ  
ِورجل رمى فيها الزمان فشلت       ّ َ ّ َ ٍ ِ  

  
  :ة اإلجاب

   ) ٦( نشاط 
البـدل ، والمبـدل منـه ، حيـث أمكـن ، : اضبط آخر كل مـن 

  :في ما يأتي 
  َهــــــؤالء القـــــوم يـــا قـــــوم مضـــــوا : ن الورد قال اب. ١

ّمــــــا تبقى منـــهم إال األقـــــــــــــــــــــــــــــل       ّ  

  نوع البدل  المبدل منه  البدل  الرقم

بعض من   الناس  َمن  ١
  الكل

  مطابق  ثمن  دراهم  ٢

) نا ( الضمير   أولنا  ٣
  ) لنا ( في 

( مطابق 
  )تفصيل 

( مطابق   رجلين   رجل األولى  ٤
  )تفصيل 
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  ّأداوي جحود القلب بالبر والتقى : وقال الشاعر . ٢
  قاس وراحم : وال يستوي القلبان         

ُأبـــــو بكـــــر الـــــصديق عبـــــد اهللا بـــــن أبـــــي قحافـــــة. ٣ ّ   خليفـــــة ٍ
  .المسلمين األول 

  .أعدت الكاتبة ميسون البحث مقدمته . ٤
ِيعجبني أهل البادية فراستهم وحسن أخالقهم . ٥ ُ ُ.  
  

  المبدل منه  البدل  الرقم

اســم إشــارة فــي ( هــوالء   ) بدل مرفوع ( ُالقوم   . ١
  ) محل رفع مبتدأ 

ـــــــاس   .٢ ـــــــوع ( ق ـــــــدل مرف ب
وعالمـــة رفعـــه الــــضمة 

  )المقدرة 

فاعـــل مرفـــوع ( القلبـــان 
  ) وعالمة رفعه الضمة 

  ُعبد اهللا  . ٣
  ُبن

  أبو بكر
  عبد اهللا

  ُميسون   ٤
  َمقدمتـــــــه

  ُالكاتبة
  َالبحث

  ُأهل  ُفراستـــــهم  ٥

استخرج الخطأ الوارد في إعراب المبدل منه  ) ٧( نشاط 
ًفي ما يأتي ، ثم صححه مبينا السبب  ّ.  

ِعرف سيف اهللا المسلول خالد ب. ١ ِ ُ ِ ِن الوليد بشجاعته ُ ِ ِ ِ.  
ِكتاب األنساب ، وكتاب : ِقرأت في عطلتي كتابين . ٢ ِ

  .المستطرف 
  
ُخالد ، بدل مرفوع وعالمة : خالد ، الصواب : الخطأ . ١

  .رفعه الضمة 
ُبن ، بدل مرفوع وعالمة رفعه : ُبن ، الصواب : الخطأ 
  .الضمة 

دل َكتاب ، ب: ، الصواب ) األولى ( ِكتاب : الخطأ. ٢
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

َكتـاب ، اسـم معطـوف : ، الـصواب )الثانية ( كتاب : الخطأ 
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

  
   ) ٨( نشاط 

ًاجعــل البــدل الــوارد فــي الجمــل اآلتيــة مــضافا، والمبــدل منــه 
ّمــضافأ إليــه، وغيــر مــا يلــزم ، ثــم وازن بــين جمــال  كــل مــن ّ

  :األسلوبين 
ّكــرم وزيــر التربيــة والتعلــيم خريجــي أوائــل الثانويــة العامــة . ١

  .َاوائلهم 
َأقدر المسؤول إخالصه في العمل . ٢ َ.  
َعدت أميرة الكتاب خطته أ. ٣ ّّ َ.        
َصوت النواب ثلثهم لالفض القرار . ٤ ّ .  
  

  :اإلجابة 
َكرم وزير التربيـة والتعلـيم أوائـل خريجـي ال. ١  .ثانويـة العامـة ّ
ِأقدر إخالص المسؤول في العمل . ٢ َ ُ ّ.  
        .ّأعدت أميرة خطة الكتاب . ٣
ِصوت ثلث النواب لرفض القرار . ٤ ُ ّ.  
  

   ) ١٠( نشاط 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

ّالجملـة التــي تــضمنت بــدل اشـتمال مــن الجمــل اآلتيــة ، . ١
  :هي 

    .ّي في المؤتمر ُ إنجازهم الطبُأفرحني األطباء. أ
  .ُشارك األطباء نصفهم في المؤتمر . ب
    .ء األطباء في اإلعداد للمؤتمر أسهم هؤال. ج
  .ُشارك األطباء أطباء األردن في المؤتمر . د
ــة . ٢ ــدل فــي جمل ــة للب ــة اإلعرابي ُتفــتح الموســسة : ( الحال

ِأبوابها يوم السبت أمام المراجعين    :، هي ) َ
       .ّالجر. ب    .ّالرفع . أ

  .الجزم . د    .ّالنصب . ج
َفحص الطبيـب المـريض قلبـه : في قولنا ) َقلبه ( كلمة . ٣
  :، هي ) 
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    .بدل بعض من الكل . ب    . مطابق بدل. أ
  .بدل اشتمال . د    .بدل تفصيل . ج
الجملة التي يمكننا أن نستغني فيها عـن المبـدل منـه . ٤

  :، هي 
ُانـــــــتفض الـــــــشعب الفلـــــــسطيني معظمـــــــه فـــــــي . أ انتفاضـــــــة ّ

    .األقصى 
ّاعتـــصم الـــشعب الفلـــسطيني أطفالـــه ونـــساؤه أمـــام مقـــر . ب

  .األمم المتحدة 
ُأبـــــارك شــــــعبنا الــــــشعب الفلــــــسطيني فــــــي دفاعــــــه عــــــن . ج َ

  .مقدساته 
ّأقدر شعبنا الفلسطيني تضحيته في سبيل قضيته . د  ّ.  
ّالكلمــة التــي تــصح أن تكــون بــدل بعــض مــن كــل فــي . ٥ ٍ ّ

  :، هي ....... ) لة ُقمت اللي: ( جملة 
  .َثلثها . د.    ُِثلثها . ج.  َثلثه . ب.  ُثلثها . أ
  

  : اإلجابة 
. ٤    .ب . ٣    .أ . ٢    . أ. ١

  .د . ٥    .ج 
  

   ) : ١٢( نشاط 
صــفحة ( ارجــع إلــى الــنص فــي الكتــاب : عزيــزي الطالــب 

٩٤ . (   
  

  :اإلجابة 
ّاســتخرج البــدل والمبــدل منــه مــن الــنص ، ثــم اضــبط . أ. ١
  .خر كل منهما حيث أمكن آ

  .ّبين نوع البدل في الجمل التي استخرجتها .    ب
ُمـــن المهـــم أن يـــدلي الـــشاهد شـــاهد القـــضية _  : البـــدل . ( ُ

  ) مطابق مرفوع : الشاهد ، نوعه : ُشاهد ، المبدل منه 
ُفنحن يسرنا الشاهد صدقه _  ُ ـــــــــــــــدل (     .ّ : الب

  ) شتمال مرفوع ا: الشاهد ، نوعه : ُصدقـه ، المبدل منه 
: البدل (     .َإذ إن هذا الشاهد الصادق _ 

  ) مطابق مرفوع : هذا ، نوعه : َالشاهد ، المبدل منه 

َنسمع احيانا أن الشهود بعضهم _  َ ً.      
بعــض : الــشهود ، نوعــه : َبعــضهم ، المبــدل منــه : البــدل ( 

  )من الكل منصوب 
  
  : أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية . ٣
فرحــة عنــد فطــره ، : فرحتــان للــصائم : عليــه الــسالم قــال _ 

 أطيـب عنـد اهللا مـن ريـح ِفيـه عند لقـاء ربـه ، ولخلـوف ٌوفرحة
  .المسك

  
مبتـــدأ مـــؤخر مرفـــوع وعالمـــة رفعـــه األلـــف ألنـــه : فرحتـــان _ 

  .مثنى 
  .بدل تفصيل مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم : فرحة _ 
حـــــة ظـــــرف زمـــــان منـــــصوب وعالمـــــة نـــــصبه الفت: عنـــــد _ 

  .الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 
ـــه مجـــرور وعالمـــة جـــره الكـــسرة وهـــو : فطـــره _  ّمـــضاف إلي

ّمضاف ، والهاء ضمير متصل مبني في محـل جـر مـضاف 
  .إليه 

  
ّمـــضاف إليـــه مجـــرور وعالمـــة جـــره اليـــاء ألنـــه مـــن : فيـــه _ 

األسماء الخمسة ، وهو مـضاف والهـاء ضـمير متـصل مبنـي 
  .ّفي   محل جر مضاف إليه 

  
   .الحاسوب شاشتهأصلحت _ 
مفعـــول بـــه منـــصوب وعالمـــة نـــصبه الفتحـــة : الحاســـوب _ 

  .الظاهرة على آخره 
بــدل بعــض مــن الكــل منــصوب ، وعالمــة نــصبه : شاشــته _ 

  .الفتحة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 
  

   .أنعشني العطر أريجه_ 
ٍفعــل مــاض مبنــي علــى الفــتح الظــاهر : أنعــش : أنعــشني _ 

  .، والنون للوقاية على آخره 
ضــمير متــصل مبنــي فــي محــل نــصب مفعــول بــه :   اليــاء 

  .ّمقدم 
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ــــضمة : العطــــر _  ــــوع وعالمــــة رفعــــه ال فاعــــل مــــؤخر مرف
  .الظاهرة على آخره 

بـــــدل اشـــــتمال مرفـــــوع وعالمـــــة رفعـــــه الـــــضمة : أريجـــــه _ 
  .الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 

  
  :كيف يأتي سؤال الوزراة على وحدة البدل 

  
      ...خرج من النص است_ 
      .أعرب ما تحته خط _ 
  .اضبط أواخر البدل أو المبدل منه _ 
ّعين البدل والمبدل منـه ونـوع البـدل فـي الجمـل التاليـة _ 

    )مهم . ( 
  .ّصوب الخطأ في الجمل التالية _ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@òîãbrÛa@ñ†yìÛa@Z@Z@Z@Z@pbÔn’½aë@‰†–½a@ÝàÇ@pbÔn’½aë@‰†–½a@ÝàÇ@pbÔn’½aë@‰†–½a@ÝàÇ@pbÔn’½aë@‰†–½a@ÝàÇ@N@N@N@N@@@@@@@@
  

@,üëc@,üëc@,üëc@,üëc@Z@Z@Z@ZŠ–Ûa@‰†–½a@ÝàÇŠ–Ûa@‰†–½a@ÝàÇŠ–Ûa@‰†–½a@ÝàÇŠ–Ûa@‰†–½a@ÝàÇ@|í@|í@|í@|í@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

ــــن إحــــالل يعمــــل المــــصدر الــــصريح عمــــل فعلــــه _  إذا أمك
  .ّالمصدر المؤول محله 

  

  : المصدر الصريح يعمل عمل فعله في حالتين ����
  

ًإذا كان مضافا_    . ٕ، واضافته تكون غلى فاعله أو مفعوله ُ
  .ًإذا كان منونا _ 

  

  .ّدعوتك جارك من السنة : مثال 
فــــوع وعالمــــة رفعــــه مبتــــدأ مر. ( دعــــوة : المــــصدر الــــصريح 

  الضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 
  . ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه : الكاف 
وعالمـة نـصبه ) دعوة ( مفعول به منصوب للمصدر : جار 

  . الفتحة الظاهرة على آخره 
  

ًفي المثال الـسابق ألنـه جـاء مـضافا ) دعوة ( عمل المصدر 
  ) جار ( ًونصب مفعوال به 

  
   عمل المصدر عمل فعله في المثال السابق ؟ كيف

ّإذا أردنا معرفـة أن مـصدرا مـا يعمـل عمـل فعلـه أم ال ، فإننـا  ً
ّال بـــــــد مـــــــن أن نحـــــــل المـــــــصدر المـــــــؤول المكـــــــون مـــــــن أن  ِ ُ ّ ُ

  .المصدرية والفعل مكان المصدر الصريح 
  

  .أن تدعو جارك من السنة 
ًفــي المثــال وقعــت مفعــوال بــه منــصوبا ) جــار ( كلمــة  ، وهــو ً

ضــــمير متــــصل مبنــــي فــــي محــــل جــــر : مـــضاف ، والكــــاف 
  .مضاف إليه

  

���i& {{{{    :مثال � B% /9� ; j/��'J 	�  &��i�� B% /9� ; j/��'J 	�  &��i�� B% /9� ; j/��'J 	�  &��i�� B% /9� ; j/��'J 	� ∗∗∗∗ ��(A� +% �e:���  ��(A� +% �e:���  ��(A� +% �e:���  ��(A� +% �e:��� {{{{ .  .  .  .         
  

ــــــــــه : ًيتيمــــــــــا   إطعام ،: المصدر الصريح  مفعــــــــــول ب
  . وعالمة نصبه تنوين الفتح ) إطعام ( منصوب للمصدر 

@æb×@bàèß@Ýßþbi@ÙČ�·
@�àçaë@,ýîzn�ß@ÙàÜy

@ÙàÜ§NNN@@
‘@ČÝ×@óÜÇ@�a@ČæaŠí†Ó@đõï 
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@ @@Úìi@�îÐÛa@òzÐ•@óÜÇ@bãìÈibm@ñ†öbÐÛa@åß@†íŒàÜÛ@Iò�ßbÓ†Ûa@åÈß@‡bn�þaH@  ١١ 

ـــه جـــا) إطعـــام ( عمـــل المـــصدر  ـــسابق ألن ـــال ال ء فـــي المث
ًمنونا  ونصب مفعوال به    ) .ًيتيما ( ً

  
  . ِوقس عليه األمثلة التالية 

        .َاحترام الطالب معلمه واجب _ 
  .ّتأن وال تعجل بلومك صاحبا _ 
        .قبول القاضي الرشوة كفر _ 
َإغاثة الملهوف واجبة _  َ ٌ.  
  

@òßaabç@òÄyýß@òßaabç@òÄyýß@òßaabç@òÄyýß@òßaabç@òÄyýß@Z@Z@Z@Z@@
َالمـــصدر العامـــل عمـــل فعلـــه   ًّ مـــصغرا والّيجـــب أال يكـــونَ

ّموصوفا قبل أن يؤدي عمله وال داال على المرة  ً ً .  
  

َزريع الفالح األرض إعمار للكـون : مثال  ْ َ جـاء المـصدر . ُ
ْزرع (  ًمصغرا لذلك ال يجوز أن يكون عامال ) َ ً .  

ٌزرع الفالح األرض إعمار للكون : فنقول  َ ُ ْ َ.  
  

َبلغنا نصحك المقنع إخوانك  : مثال ُ.  
في المثال الـسابق أن يكـون  ) نصحك( ال يجوز للمصدر 

َعـــامال ألنــــه يجـــب أال يوصــــف قبـــل أن يــــؤدي عملـــه فــــي  ّ ً
  .الجملة 
َبلغنا نصحك إخوانك المقنع : فنقول  َ ُ َ.  

  

ٌرميتي السهم سديد  : مثال ّ.  
ّفــي المثـال الـسابق داال علـى المــرة ) ْرمـي ( جـاء المـصدر  

  .ً؛ فال يجوز ان يكون عامال 
ّرميي الس: فنقول  َ ِ ْ   .ٌهم سديد َ

  

  :وقس على ما سبق األمثلة التالية 
  .َقولتك الصدق كشف للحقيقة _ 
ُأفرح الشعب دعمكم المتواصل إخوانكم المجاهدين _  َ.  
ّشريحك الدرس ممتع _  ْ َ ُ .  
  
@@@@@@@@

@ñ†�����öb�Ï@ñ†�����öb�Ï@ñ†�����öb�Ï@ñ†�����öb�Ï@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@

َ عمـــل الفعـــل وفـــق مـــا ذكـــر فـــي عمـــل اســـم المـــصدريعمـــل  ِ ُ َ
 المعنـى المصدر ، واسم المصدر هو مـا سـاوى المـصدر فـي

  .وخالفه في بعض حروف فعله 
  . ُعطاؤك السائل المحتاج صدقة تؤجر عليها : مثال 

( ألن المــــــصدر الــــــصريح للفعــــــل ) اســــــم مــــــصدر ( عطــــــاء 
  ) .إعطاء ( هو  ) أعطى 

ّعـــــون المـــــرء النـــــاس دليـــــل : ( وقـــــس عليهـــــا المثـــــال التـــــالي  ِ
  ) .شهامته 

  

َيعمــل المــصدر الميمــي عمــل الفعــل وفــق مــا ذكــر  ِ ُ فــي عمــل َ
  .المصدر 

  . معذرة المرء صاحبه داللة على تعقله : مثال 
  

@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�c@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

ّاســتخرج المــصدر العامــل عمــل فعلــه ، مبينــا   ) ١( نــشاط  ُ
  : عمله في ما ياتي 

١ .   D��E F�. :}               ��^2�	 6
7+ 8?�^�� k��^� <)l^�� ,�^��+ 3+ m^LI N9�	 
 gn���+ ]-S 4lL 	% 3+{.   

  : نبي قال المت. ٢
ُيا من يعز علينا أن نفارقهم ّ َ َ  

ُوجداننا كل شيء بعدكم عدم     َ ٍ ّ.  
َمن األمور المستحبة يوم الجمعة تطهير الفم بالسواك . ٣ ٌَ.  
  

  :اإلجابة 
ونــصب  ) مــضاف( ًجــاء عــامال ألنــه  ) دفــع( المــصدر . ١

   ) .الناس( مفعوال به 
ـــــه  ) وجـــــدان( المـــــصدر . ٢ ـــــضاف( ًجـــــاء عـــــامال ألن  ) م
   ) .ّكل( صب مفعوال به ون
ونـصب  ) منـون( ًجـاء عـامال ألنـه  ) ٌتطهير( المـصدر . ٣

   ) .لفما( مفعوال به 
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ًبناء على ما تعرفت من شـروط المـصدر   ) ٢(   نشاط 
ّالعامل عمل فعله صحح الخطأ الوارد في كل مما يأتي  ّ :  

         .ُشريحك الدرس ممتع . ١
ٌقولتك الصدق كشف للحقيقة . ٢ َ ُ َ.  
َأفرح الشعب دعمكم المتواصل إخوانكم المجاهدين . ٣ َ.  
  

  :اإلجابة 
  .شرحك الدرس ممتع . ١
  .قولك الصدق كشف للحقيقة . ٢
  .أفرح الشعب دعمكم إخواننكم المجاهدين المتواصل . ٣
  

( ارجع للنص الموجـود فـي الكتـاب صـفحة   ) ٣( نشاط 
١٠٠. (   

  
  :استخرج من النص ما يأتي . ١
. ب      .لفعل ثالثي مزيد بحرف ًمصدرا . أ

ّمصدرا عامال عمل فعله ، وبين عمله  َ ً ً.  
ًمصدرا ميميا عامال عمل فعله . ج  ً.  
  

  :اإلجابة 
: شــــق الحكومــــات الطــــرق . ب  .تجفيف ، تعربف . أ

ًمضافا فنصب مفعـوال بـه  ) شق( جاء المصدر  ً  الطـرق( ُ
. (  
ًمـضاف ) مقصدهم( جاء المصدر الميمي : مقصدهم . ج ا ُ

   ) .تعريف( ، فنصب مفعوال به 
  
ّركلــة الهــداف الكــرة : ( ّعــين الخطــأ الــوارد فــي القــول . ٢

  .، ثم صححه ) مثيرة 
،  ) ّالمــــرة( ّإذ تــــدل علــــى ) ركلـــة ( فــــي كلمــــة الخطـــأ _ 

ّويـــشترط فــــي المــــصدر العامــــل عمــــل فعلــــه أال يكــــون داال  َ
ة ّركــل الهــداف الكــر: ( علــى المــرة ؛ لــذلك يجــب أن نقــول 

  ) .مثير 
  

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  )  ٤( نشاط 
ًالجملة التي تتضمن مصدرا عامال في ما ياتي ، هي . ١ ّ :  
  .ُدعاؤك اهللا في جوف الليل مجاب بإذن اهللا . أ

ًاشتقت لوطني اشتياقا كثيرا . ب     ً.  
الجملــة التــي تتــضمن اســم مــصدر غيــر عامــل فــي مــا . ٢

  :ياتي هي 
ُل المـــرء ضـــرورة ، وغـــسله جـــسده يـــوم الجمعـــة مـــن اغتـــسا. أ

  .ًانسلخ جدل الشاة سلخا . ب  .السنة 
  

  : اإلجابة 
  .ب . ٢    . أ. ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@æì×�í@åV¾@�ÜÈua@áèVÜÛa
@lìÜÓ@¿@òjî�@aĆ‰bqe

@ü@áèmbîy@¿ë@åíŠ�Ła
@aĆ†ic@ózàŽmNNNN 
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@bĆîãbq@bĆîãbq@bĆîãbq@bĆîãbqZZZZ@pbÔn’½a@ÝàÇ@pbÔn’½a@ÝàÇ@pbÔn’½a@ÝàÇ@pbÔn’½a@ÝàÇ@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

@ÝÇbÐÛa@á�a@ÝÇbÐÛa@á�a@ÝÇbÐÛa@á�a@ÝÇbÐÛa@á�a@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

  : صياغة اسم الفاعل 
) فاعـل ( ُيصاغ اسم الفاعـل مـن الفعـل الثالثـي علـى وزن 

واقف ، أمـا مـن الفعـل غيـر : م ، وقف ِعال: ِعلم : ، مثل 
ــــاء المــــضارعة ميمــــا مــــضمومة  ًالثالثــــي فيــــصاغ بإبــــدال ي ُ ُ

َنفذ : وكسر ما قبل اآلخر ، مثل   : َمنفذ ، قاتل  ِمقاتل : ُ ُ .  
  

  :عمل اسم الفاعل 
  

ــه المبنــي للمعلــوم ، فــإذا كــان  ّيعمــل اســم الفاعــل عمــل فعل
ًالفعــل الزمــا كــان اســم الفاعــل الزمــا وا ٕكتفــى بفاعلــه ، واذا ً

ًكـان الفعـل متعـديا كـان اســم الفاعـل متعـديا ونـصب مفعــوال  ً ً
  .به 

  

  : شروط عمل اسم الفاعل 
ًإذا كـــان اســـم الفاعـــل معرفـــا بــــ . ١ ّالتعريـــف ، فإنـــه ) أل ( ّ ّ

ًيعمــل عمــل فعلــه ســواء أكــان داال علــى الماضــي أم الحــال 
  أم المستقبل 

  
  : مثال 
ُ المنفذ المشرورجلال_   ّ ٌع مجاز ُ ُ َ.  

ٌألنـــه معـــرف بـــأل ( ً، جـــاء عـــامال ) ّالمنفـــذ ( اســـم الفاعـــل 
، ) هــــــو ( والفاعــــــل ضــــــمير مــــــستتر تقــــــديره ) التعريــــــف 
مفعــــول بــــه منـــــصوب الســــم الفاعــــل وعالمـــــة : المــــشروع 

  . نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 
  ) .فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهللا ( _ 

ٌألنــه معــرف بــأل ( ًمال ، جــاء عــا) القاســي ( اســم الفاعــل 
فاعــل مرفــوع الســم الفاعــل وعالمــة : ، قلــوبهم ) التعريــف 

  . رفعه الضمة الظاهرة على آخره  
  
  
  

  : ِوقس على ما سبق األمثلة التالية 
        .الباذلون أموالهم في سبيل اهللا _ 
 _ } 8+($+o�+	 +eQb$ 3+ ��($+o�+{ .   
  
ّ فإنـه يعمـل بـشرطين )أل التعريف ( ًإذا كان مجردا من . ٢
:  
  ) . ًغدا ( او االستقبال ) اآلن (ًأن يكون داال عل الحال . أ

ـــه اآلن_  علـــي معـــد واجب ِ ُ  .ـــد( جـــاء اســـم الفاعـــل ّمع ً عـــامال )ُ
  ًمفعوال بهفنصب  ، ّل ومنونٌدال على الحاعمل فعله ألنه 

  ) .واجبه ( 
ًليـــث ناصـــح زمـــالءه غـــدا _  َ ٌ ِ  )ناصـــح ( جـــاء اســـم الفاعـــل . ٌ

 ، فنـصب ّالسـتقبال ومنـونٌدال على اًعامال عمل فعله ألنه 
  ) .زمالءه ( ًمفعوال به 

  : وقس على ما سبق األمثلة التالية 
ًسعيد زائر زمالء غدا _  َ ٌ ٌ.  
ًليلى منشدة شعرا وطنيا اآلن _  ً.  

  

ـــي أو (  بــــ )ًمـــسبوقا (ًمعتمـــدا أن يكـــون اســـم الفاعـــل . ب نف
صـفة ًخبـرا أو (  اسـم الفاعـل أو أن يكـون)نداء أو اسـتفهام 

   )ًأو حاال
  

ًعـامال  ) حاصـد(   جاء اسم الفاعـل ٌأحاصد علي الزرع ؟_ 
 ، فنـــصب  )ّومنـــون مـــسبوق باســـتفهام( عمـــل فعلـــه ألنـــه 

ـــه  ـــي ( ، وجـــاء ) الـــزرع ( ًمفعـــوال ب فاعـــل مرفـــوع الســـم ) عل
  . الفاعل 

َمــا فاعــل الخيــر نــادم _  ًعــامال ) فاعــل(  جــاء اســم الفاعــل .ٌ
ً ، فنــصب مفعــوال  )ّومنــون مــسبوق بنفــي (مـل فعلــه ألنــه ع

  ) .الخير( به 
ـــداء أجـــب _  ـــا ســـامعا الن ) ســـامعا ( جـــاء اســـم الفاعـــل . ًي

 ، فنـصب  )ّومنـون مـسبوق بنـداء (ًعامال عمـل فعلـه ألنـه 
  ) .النداء( ًمفعوال به 

  
  

  : وقس على ما سبق األمثلة التالية 
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      أحافظ صديقك عهوده ؟_ 
      .ًعا أمجاد األمة يا صان_ 
  .ٌما طالب علي النجاح _ 

  

) صـــادق (   جـــاء اســـم الفاعـــل .ٌالرجـــل صـــادق وعـــده _ 
ً، فنـصب مفعـوال  ) ّومنـون خـبـــر (ًعامال عمل فعلـه ألنـه 

زافـا ( جـاء اسـم الفاعـل . جئت زافـا الخبـر _ ) وعـده ( به 
ـــــال( ًعــــامال عمــــل فعلــــه ألنــــه )   ، فنــــصب  )ّومنــــون حــ

  ) .الخبر ( به ًمفعوال
زارني رجل محب وطنه _  ِ ُ ) محـب ( جـاء اسـم الفاعـل ( . ٌ

ً ، فنـصب مفعـوال  )ّومنـون صـفــة( ًعامال عمل فعله ألنه 
  ) .وطنه ( به 

  

  : وقس على ما سبق األمثلة التالية 
    .ًيخطب الرجل رافعا رأسه _ 
    .ُمررت ببيت باهر جماله _ 
ِطالبنا مقدرون مسؤولياتهم_  ّ ُ.   

  

@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�c@lbnØÛa@òÜ÷�cZZZZ@@@@@@@@
ً استخرج اسم الفاعل فيما ياتي مبينا عمله  )٥(نشاط  ُ:  

١ .   D�^�E F�. :}   /9^��+	 3�^� �9��pn+	 c�$d�+ �9Epn+	 c#P�+ g:�An+ 
 �:�qS +e(5� <)�EpK�W =!�	� (r+{.   

٢ .  D�^̂ �E F�^̂ . :}      �^̂ � js@�^̂ t	 =^̂ ��J ]\9^̂ � �^̂ � k^̂ �� u
�^̂ E =^̂ -�-L 
     N9� +9�9A� �+ u
?�           3+	 (�o^� 1^�� �vJ =-� ��� f�5 	� d�$ ��-S Fd�R�

 (�?. wx_ M4$ ]-S{.   

٣ .    45	 �dS F�.	 :}            �^� �^�5(TL ef�� f�:��+ �� Fd�� 3+ �+ >(E <"�� 
         �^̂ y+9�� z^̂ -�{ j(^̂ �	 k�^̂ � I?^̂ 5 F�^̂ �|+ �^̂ �	 �^̂ y+9�� �^̂ }�-�{ &8+(^̂ ~

 I9W ���+(�	{.   

   هما الشاتمي عرضي ولم أشتم:  قال عنتــرة . ٤
َوالناذرين إذا لم القهما دمي        َ ِ َ ِ ّ  

ًأقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا : وقال شاعر . ٥ ٌ  
َإن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا      ٌ َ  
  :اإلجابة 

ــه معــرف ( ً، جــاء عــامال  ) المقيمــين( اســم الفاعــل . ١ ٌألن
،  ) هــــم( والفاعــــل ضــــمير مــــستتر تقــــديره  ) بــــأل التعريــــف

ــصالة صوب الســم الفاعــل وعالمــة نــصبه مفعــول بــه منــ : ال
  . الفتحة الظاهرة على آخره 

ــه معــرف ( ً، جــاء عــامال  ) ؤتــونالم(  اســم الفاعــل _   ٌألن
،  ) هــــم( والفاعــــل ضــــمير مــــستتر تقــــديره  ) بــــأل التعريــــف

مفعـــول بـــه منـــصوب الســـم الفاعـــل وعالمـــة نـــصبه : زكـــاة ال
  . الفتحة الظاهرة على آخره 

 ) خبــــرألنــــه ( ً جــــاء عــــامال ، ) تــــارك( اســــم الفاعــــل . ٢
مفعـول بـه  : بعـض،  ) أنـت( والفاعل ضـمير مـستتر تقـديره 

منــصوب الســم الفاعــل وعالمــة نــصبه الفتحــة الظــاهرة علــى 
  . آخره 

ـــه ( ً، جـــاء عـــامال  ) ضـــائق (اســـم الفاعـــل _  معطـــوف ألن
فاعل مرفوع السـم الفاعـل وعالمـة : ، صدرك  ) على الخبر 

  .آخره ، وهو مضاف رفعه الضمة الظاهرة على 
 جـاء صـفةألنـه ( ً، جـاء عـامال  ) ًمختلفـا( اسم الفاعل . ٣
فاعل مرفوع السم الفاعل وعالمة رفعـه الـضمة : ألوانها ، ) 

  . الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 
ِناذرينال( اسم الفاعل . ٤ َ ٌألنه معرف بـأل ( ً، جاء عامال  ) ِ

:         دمــي،  ) مــاه( والفاعــل ضــمير مــستتر تقــديره  ) التعريــف
مفعــــول بــــه منــــصوب الســــم الفاعــــل وعالمــــة نــــصبه الفتحــــة 

  . المقدرة على ما قبل الياء ، وهو مضاف 
ـــاطن ( اســـم الفاعـــل . ٥ ـــه ( ً، جـــاء عـــامال ) ق مـــسبوق ألن

فاعـــل مرفـــوع الســـم الفاعـــل وعالمـــة : قـــوم ،  ) باســـتفهام 
  . رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف 
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  : أوزان الصفة المشبهة أشهر 
  ) . َأفعل ، فعالء ، فعالن ، فعيل ، فعل ، فاعل ( 

  :عمل الصفة المشبهة 
 ، بالشروط نفـسهاتعمل الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل 

   .ُألنها تشتق من الفعل الالزم ؛ وتكتفي برفع الفاعل
  

فاعـل ؛  عمل اسـم البنفس شروطتعمل الصفة المشبهة _ 
، أمـا لة بأل التعريف تعمل من دون شروطفإن كانت متص

فإنهــا تعمــل بــشروط ) أل التعريــف ( إذا كانــت مجــردة مــن 
أن تكــون دالــة علــى الحــال أو االســتقبال أو مــسبوقة بنفــي 

ًأن تكون خبرا او نعتا او حاال أو استفهام أو نداء أو  ً ً.  
  

  : األمثلة 
ُُأعجب بالرجل الحسن خلقه _  ُ ُ َ.    

عاملــة عمــل فعلهــا ؛ ) الحــسن ( جــاءت الــصفة المــشبهة 
   ) .خلقه(  ، فرفعت فاعل جاءت معرفة بألألنها 

ًأكريمٌ  طبعه من ال يلمس ألخيه عذرا _  َ .  
عاملـة عمـل فعلهـا ؛ ألنهـا ) كريم( جاءت الصفة المـشبهة 

  ) .طبعه( ، فرفعت فاعل  ّمسبوقة باستفهام ومنونة
  .ًيا أسودا ثوبه _ 
عاملـــة عمـــل فعلهـــا ؛ ) أســـود ( ءت الـــصفة المـــشبهة جـــا

ـــداءألنهـــا  (  ، فرفعـــت فاعـــل ّومنونـــة جـــاءت مـــسبوقة بن
   ) .ثوبه
ًال بد أن يكون جميال مظهره _  ّ.  

عاملـــة عمـــل فعلهـــا ؛ ) ًجمـــيال ( جـــاءت الـــصفة المـــشبهة 
   ) .مظهره(  ، فرفعت فاعل ّومنونة ًجاءت خبرا ألنها
  . ًيعجبني الرجل حسنا خلقه _ 

ـــصفة المـــشبهة  ـــة عمـــل فعلهـــا ؛ ) حـــسنا ( جـــاءت ال عامل
   ) .خلقه(  ، فرفعت فاعل ّومنونة ًجاءت حاالألنها 

ٍأحب كل شخص نظيف ملبسه _  ٍ ّ ّ.  
عاملـــة عمـــل فعلهـــا ؛ ) نظيـــف ( جـــاءت الـــصفة المـــشبهة 

   ) .ملبسه( ، فرفعت فاعل  ةّجاءت صـفة ومنونألنها 

  :وقس على ما سبق األمثلة التالية 
      .ٌالسلحفاء بطيء سيرها _ 
      .ّشربت من النهر العذب ماؤه _ 
  .القاضي الطاهرة سريرته _ 

  

ًاســتخرج الــصفة المــشبهة فيمــا يــأتي ، مبينــا  ) ٧( نــشاط 
  :عملها 

ُعهدي بها في الحي قد سربلت : قال األعشى  . ١   
  َهيفاء مثل المهرة الضامــر      

  أحسابهم بيض الوجوه كريمة : قال العشاري . ٢
ِشم األنوف من الطراز األول         ُ  

  .َالقاضي الطاهرة سريرته ال يظلم . ٣
  

  : اإلجابة 
عاملـــة عمـــل فعلهـــا ؛ ) هيفـــاء (جـــاءت الـــصفة المـــشبهة . ١

   )  .هي(، وفاعلها ضمير مستتر تقديره  ًجاءت حاالألنها 
عاملــة عمــل فعلهــا ؛ ) كريمــة ( جــاءت الــصفة المــشبهة . ٢

   ) .أحسابهم(  ، فرفعت فاعل برا جاءت خألنها
عاملـة عمـل فعلهـا ؛ ) الطـاهرة ( جاءت الصفة المـشبهة . ٣

   ) .سريرته(  ، فرفعت فاعل معرفة بألجاءت ألنها 
  

ّاقرأ النص اآلتـي وأجـب عمـا يليـه مـن أسـئلة  )  ٨( نشاط 
   ) ١٠٩ُعد إلى النص في الكتاب صفحة : ( 

  
  .ة عمل الفعل صفة مشبهة عامل: استخرج من النص. ١
) ٌفاعـل ذلـك _ ّعز وجل _ واهللا : ( كلمة ذلك في جملة . ٢

  .، اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به ، علل ذلك 
أعرب ما تحته خط إعرابا تاما . ٣ ً.  
  

  :اإلجابة 
  .جميل . ١
) فاعــــل ( ًألنـــه جــــاء مفعـــوال بــــه منـــصوبا الســــم الفاعـــل . ٢

ًالعامل عمل فعله ، جاء خبرا وم ًنونا فحقق شروط عمل اسـم َ
  .الفاعل 
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فاعــل مرفــوع وعالمــة رفعــه الــضمة الظــاهرة : افتتــاح . ٣
  .على آخره 

مفعــــول بـــه منــــصوب وعالمــــة نــــصبه الفتحــــة : رجــــاءه _ 
ــــى آخــــره ، وهــــو مــــضاف ، والهــــاء  ضــــمير : الظــــاهرة عل

  .متصل مبني في محل جر مضاف إليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        : : : : اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول 

  

  : ل صياغة اسم المفعو
 مفعـول(  على وزن الفعل الثالثي من مفعولُيصاغ اسم ال

 ، أمـــــا مـــــن مـــــدروس: درس  ، معلـــــوم: ِعلـــــم : ، مثـــــل ) 
ً فيـــصاغ بإبـــدال يـــاء المـــضارعة ميمـــا غيـــر الثالثـــيالفعـــل  ُ ُ

َنفـذ : ل اآلخـر ، مثـل  مـا قبـفـتحمضمومة و  : َمنفـذ ، قاتـل  ُ
َمقاتل :  ُ .  
  

  : عمل اسم المفعول 
مفعـــول بـــنفس الـــشروط التـــي يعمـــل بهـــا اســـم يعمـــل اســـم ال

غيــر أن اســم المفعــول مــشتق . الفاعــل  َ ُ مــن الفعــل المبنــي ّ
ٍفيرفع نائـب فاعـل ال ؛ ولذلك فهو يعمل عمله ؛ للمجهول 

  .فاعال 
  

  : األمثلة 
ّيسر الناس بالشباب المهذبة اخالقهم _  ّ ُ.   

عـامال عمـل فعلـه ؛ ألنـه ) المهذبة ( جاءت اسم المفعـول 
  ) .أخالقهم ( ، فرفع نائب فاعل ًمعرفا بأل  اءج

ٌمسهل استخدامه اآلن للجميع الحاسوب _   ُ.  
عـــامال عمـــل فعلـــه ؛ ألنـــه ) مـــسهل ( جـــاءت اســـم المفعـــول 

ـــــون   ـــــى الحـــــال ومن ـــــب فاعـــــل ًجـــــاء داال عل ( ، فرفـــــع نائ
  ) .استخدامه 

ّأموهوبة خديجة جائزة لتفوقها _  ٌ.  
عــامال عمــل فعلــه ؛ ألنــه ) موهوبــة ( جــاءت اســم المفعــول 

 (، فرفــــع نائــــب فاعــــل ًجــــاء مــــسبوقا باســــتفهام  ومنونــــا  
  ) .جائزة ( ً، ونصب مفعوال به ) خديجة 

  .ٌما مقبول عذر المتخاذلين _ 
عـــامال عمـــل فعلـــه ؛ ألنـــه  ) مقبـــول( جـــاءت اســـم المفعـــول 

  ) . عذر( ، فرفع نائب فاعل   ا ومنونًمسبوقا بنفيجاء 
ّيا مبرورا حجه_    .ً ، هنيئا لك ً

عــامال عمــل فعلــه ؛ ألنــه  ) ًبــرورا م( جــاءت اســم المفعــول 
  ) . ّحجه( ، فرفع نائب فاعل   ا ومنونًمسبوقا بنداءجاء 

ُهو محمود خلقه_  ٌ .   
عـــامال عمـــل فعلـــه ؛ ألنـــه  ) حمـــودم( جـــاءت اســـم المفعـــول 

  ) . خلق( ، فرفع نائب فاعل   ا ومنونًخبراجاء 
ُمرفوعة رؤوسهم دخل الجنود البالد _  ً .  

عــامال عمــل فعلــه ؛ ألنــه  ) رفوعــةم( جــاءت اســم المفعــول 
  ) . رؤوسهم( ، فرفع نائب فاعل   ا ومنونحاالجاء 

ُصادق صديقا مأموال عفوه _  ً ً.  
عـــامال عمـــل فعلـــه ؛ ألنـــه  ) أموالمـــ( جـــاءت اســـم المفعـــول 

  ) . عفوه( ، فرفع نائب فاعل   ا ومنونصفةجاء 
  

  :األمثلة التالية وقس على ما سبق 
ّالمعلمة عفاف الممنوحة وسام التميز تستحق التقدير _  ّ ُ ّ.  
  .ّ أمسموع صوت الحق _ 
ّ الديمقراطية الحقة مصمونة نتائجها _ ّ.      
 _ } ��L <� �� j(��"�K� fNp� ��J {.  
ّ ُأعجب بالبحث الموثقة مصادره _ ُ.        
  .ّوصل الحجاج مغفورة ذنوبهم _ 
          .ة فهارسها مرتبالمكتبة _ 
ّال تمش في النميمة فإنه مذموم ناقلها _  ّ ِ.  

@�a@ŠÐÌn�c@NNNN@�a@ŠÐÌn�c@NNNN�a@ŠÐÌn�c@@
énÏŠ�cë@bîã†Ûa@Ñ‚�či@ém‰†çc@�âìí@ČÝ×@åß@@

@õbî‘þa@¿ï���Či‰@ÙîÛg@lìmcë@ò÷î�Ûa 
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   ) :٩( نشاط 
ومــا زلــت مــذ : ( ّبــين عمــل اســم المفعــول فــي القــول . ١

  ) .ًوهبك اهللا لي مسرورا 
عـامال عمـل فعلـه ؛ ألنـه  ) ًمـسرورا( جاءت اسم المفعول 

  ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ،   ا ومنونًخبراجاء 
  . )انا ( 
  

ّعين اسـم المفعـول العامـل عمـل فعلـه فـي مـا يـأتي ، . ٢
  :ًمبينا عمله 

̂^�D  . أ �E F�^̂ .}     �^̂ )�-S g-��^̂ ��+	 g$��^̂ n+	 f+(^̂ A�-� 8�.?P^̂ �+ �^̂ vJ 
     �l^�(L 4���^�+ ��+	 3+ 4��W ;	 g�
�i�+	 U�.�(�+ ;	 <�9-. ���pn+	

 <�2\ <�-S 3+	 3+ ��{.   

  ــــــــــــــــك محمـــــــــــــــود عواقبه لعــــــل عتب: قال المتنبي . ب
فربما صحت األجسام بالعلل        ّ.  

  السمح في الناس محبوب خالئقه : قال الشاعر . ج
  ّوالجامد الكف ما ينفعك ممقوتا                  

  
عـــامال عمـــل فعلـــه ؛  ) المؤلفـــة( جــاءت اســـم المفعـــول  .أ

  ) . ــــهمُقلوبــ (عل ، فرفع نائب فا  معرفا بألجاء ألنه 
عــامال عمــل فعلــه ؛  ) محمــود( جــاءت اســم المفعــول . ب

  ) . ـهُعواقبـ( ، فرفع نائب فاعل   اومنونًخبرا جاء ألنه 
عــامال عمــل فعلــه ؛  ) محبــوب( جــاءت اســم المفعــول . ج

  ) . ــــهُخالئقـ( ، فرفع نائب فاعل   اومنونًخبرا جاء ألنه 
  

مــا تحتــه خــط فــي مــا يــأتي اضــبط آخــر  ) : ١٠( نــشاط 
  : بالحركة المناسبة 

ّخلقت َألوفا لو رجعت إلى الصبا : قال المتنبي . ١ ُ ً ُ       
  . باكيا القلبَلفارقت شيبي موجع                  

ما معبود بحق إال . ٢    . اهللاٌ
  . عليه ان يحمد اهللا عليها نعمةاإلنسان الموهوب . ٣
  
  

  :اإلجابـة 

  .ًنعمة . ٣    .ُ اهللا .٢    .ِالقلب . ١
  

ــشاط  ــم أجــب عــن األســئلة  ) ١١( ن ــي ، ث ــنص اآلت ــرأ ال ّاق
  :التي تليه 

ّعد إلى النص في الكتاب صفحة  ُ )١١٣. (   
  : استخرج من النص . ١
ًمصدرا صريحا عامال . أ ً.      

ًمفعوال به منصوبا السم فاعل . ب ً.  
ًفاعال مرفوعا لصفة مشبهة . ج ً.        
   .ًاسم مفعول عامال. د
  

  : اإلجابة 
    . البنكرياس .ب  . كمية من األنسولين ٍتناول .أ

  .المكتشف . د       .هُخطر. ج
  

  .أعرب ما تحته خط . ٢
  . نعت مجرور وعالمة جره تنوين الكسر :عظيم 
اســـم إن منـــصوب وعالمـــة نـــصبه الفتحـــة الظـــاهرة  : َبعـــض

  .على آخره 
  . حال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح :قادرة 

  . نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة :مكتشف ال
  

ـــه إى مـــصدر . ٣ ـــنص مـــصدرا مـــؤوال ، وحول ًهـــات مـــن ال ً
  .ٍصريح عامل عمل فعله ، مع الضبط التام 

َممارسـة الرياضـة   �ٍأن يمارسوا الرياضة بشكل يـومي  _  ٍ
ّبشكل يومي  أو ممارستهم الرياضة بشكل يومي  َّ ٍ.  

  

  : علل ما يأتي . ٤
رب االســـم المرفـــوع ، بعـــد اســـم المفعـــول العامـــل عمـــل ُيعـــ. أ

  .ٍفعله ، نائب فاعل 
  .اكتفاء الصفة المشبهة العاملة عمل فعلها برفع فاعل . ب
  

  :اإلجابة 
ُألن اسم المفعول يشتق من فعل مبنـي للمجهـول ، ويعمـل . أ

  .عمله 
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ُألن الـــــصفة المـــــشبهة ال تـــــصاغ إال مـــــن فعـــــل الزم ، . ب
  . وتعمل عمله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

@òrÛbrÛa@ñ†yìÛa@òrÛbrÛa@ñ†yìÛa@òrÛbrÛa@ñ†yìÛa@òrÛbrÛa@ñ†yìÛa@Z@Z@Z@Z@kvÈnÛa@kvÈnÛa@kvÈnÛa@kvÈnÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

@üëc@üëc@üëc@üëc@Z@Z@Z@Z@ï�bîÔÛa@kvÈnÛa@ï�bîÔÛa@kvÈnÛa@ï�bîÔÛa@kvÈnÛa@ï�bîÔÛa@kvÈnÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

æbnÌî•@éÛëæbnÌî•@éÛëæbnÌî•@éÛëæbnÌî•@éÛë :  و أفعل به   !  ما أفعله !  
  

أداة التعجـب وفعـل :   تتكون هـذه الـصيغة مـن :ما أفعله _ 
  .التعجب والمتعجب منه 

  

  ! ما أروع احترام الذات : مثال 
  : عناصر الجملة السابقة 

اســـم مبنـــي علـــى الـــسكون فـــي  : وتعـــرب مـــا : التعجـــب اداة
  .محل رفع مبتدأ دائما   

ٍفعــل مــاض جامــد مبنــي علــى :  ُويعــرب أروع :فعــل التعجــب 
  ) . هو(الفتح إلنشاء التعجب والفاعل ضمير مستتر تقديره 

مفعول به منـصوب وعالمـة  : ويعرب  احترام:المتعجب منه 
  .نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

  

  !ما أروعه من امتحان : ثال م
اســـم مبنـــي علـــى الـــسكون فـــي : وتعـــرب مـــا  : اداة التعجـــب 

  .محل رفع مبتدأ دائما   
ٍفعـل مـاض جامـد مبنـي علــى : ُويعـربأروع  : فعـل التعجـب 

  ) . هو(الفتح إلنشاء التعجب والفاعل ضمير مستتر تقديره 
ضــــمير متــــصل مبنــــي : ويعــــرب   )الهاء : ( المتعجب منه 

  .ل نصب مفعول به في مح
  

فعـل التعجـب وحـرف  وتتكـون هـذه الـصيغة مـن :أفعل بـه _ 
   .الجر الزائد والمتعجب منه

  

ْأسعد بالفائز : مثال  ِ!  
  :عناصر المثال السابق 

ٍفعــل مــاض جامــد جــاء : ويعــرب    أسعد ، :فعل التعجب 
  .على صيغة األمر إلنشاء التعجب 

  . جر زائد للتوكيد حرف: ويعرب .   بـــ :حرف الجر الزائد 

@aĆ�Ì•@b,Ï†ç@ÕÔ¤@æc@@
@óÜÇ@Ùi@ìÜÈí@gâìí@ČÝ×
@åß@ÙÛ@��@�bväÛa@áVÜ�

@‰bÄnãaë@ÙãbØß@¿@ÒìÓìÛa
@Þìè�aN 
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فاعــل لفعــل التعجــب : ُويعــرب   . الفائز :المتعجب منه 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة ، منع ظهورهـا اشـتغال 

  . المحل بحركة الكسرة لمناسبة حرف الجر الزائـد 
   في هذه الصيغة ويجوز إعراب المتعجب منه

  ) .ًاسم مجرور لفظا مرفوع محال على أنه فاعل ( 
  : أسمع بـه  : مثال

ٍفعـــــل مـــــاض جامـــــد : ويعـــــرب   أسمع ، : فعل التعجب 
  .جاء على صيغة األمر إلنشاء التعجب 

حــــــــرف جــــــــر زائــــــــد : ويعـــــــرب   .بـ : حرف الجر الزائد 
  .للتوكيد 

ضــميرا متــصال مبنيــا : ويعــرب   .الهاء : المتعجب منه  ً ً
  . في محل رفع فاعل 

@@@@@@@@

@bĆîãbq@bĆîãbq@bĆîãbq@bĆîãbq@Z@Z@Z@Z@@ïÇbà�Ûa@kvÈnÛa@@ïÇbà�Ûa@kvÈnÛa@@ïÇbà�Ûa@kvÈnÛa@@ïÇbà�Ûa@kvÈnÛaNNNN@@@@@@@@
  .ُال ضابط لها وتفهم بالقرينة من السياق هذه الصيغة 

  

  :أمثلة على صيغة التعجب السماعي 
    ! .سبحان اهللا _   ! .اهللا اهللا _   ! .ّلله درك _ 
  !تبارك الرحمن _   !يا لك _   ! ما شاء اهللا _ 

  

  : مثال 
  !أنجزت إبرازها ٍكم حاجة _ 

  !َما أطوعك ! َتبارك الرحمن      
  ٍ بنتّأبنت الدهر عندي كل_ 

ِفكيف وصلت أنت من الزحام ؟      ّ ِ َ  
  

   : كتابأسئلة ال
ّعين الجمل التـي وردت فيهـا صـيغة التعجـب )  ١(نشاط 

، فــي بيتــي األميــر عبــد اهللا بــن ) َمــا أفعلــه ( القياســي 
  :محمد اآلتيين 

ْويا رسول العين من لحظها َ َ        
َبالـــــــــــــــــــــرد والتبليغ ما أسرعك  ّ  ّ!  

  !ٍـم حاجــــة أنجزت إبــــرازهــا كــ
  !ما أطوعك ! تبارك الرحمن     
  : اإلجابة 

  !ما أطوعك _     !ما أسرعك _ 
  

مــن غيرهــا فــي األبيــات ) ّمــا التعجبيــة ( ّميــز  ) ٢( نــشاط 
  :ّالتالية ، ثم أعربها 

  :  قـــــــــــــــــــال أبـــتو العتاهية . ١
ٕلكل مـــــــــــــا يؤذي وان  ّ َْقل ألمِ ّ      

ْما أطول الليل على من لم ينم  َ َ َ  
  : قال المعتمد بن عباد . ٢

ًوقبلكما ما أودع القلب حسرة  َ  
َتجدد طول الدهر ثكل أبي عمرو     َْ ُ ُ  ُ  

ًفما أطــــال النوم عمــــــرا وال  : قال أحمد رامي. ٣ ْ ُ َ ّ  
ْقصـــــر في األعمار طـــــــول السهر           ّ َ   

  

 مبنــي علــى الــسكون فــي محــل اســم موصــول: ؤذي مــا يــ. ١
  جر مضاف إليه 

 ، اسـم مبنـي علـى الـسكون فـي محـل ما التعجبية: ما أطول 
  . رفع مبتدأ 

ـــة : مـــا أودع . ٢ ـــسكون ال مـــا النافي ، حـــرف مبنـــي علـــى ال
  .ّمحل له من اإلعراب 

، حـــرف مبنـــي علـــى الـــسكون ال مـــا النافيـــة : مـــا أطـــال . ٣
  .ّمحل له من اإلعراب 

  

أعرب ما تحته خط إعرابا تاما  ) ٣( نشاط  ً ّ:  
  : قال الطغرابي في المية العجم 

     إذا اجتمعتاما أجمل الدين والدنيا
ّوأقبــــــــــــــــــــــــح الكفر واإلفالس بالرجل        َ!  

ُُُأعلل النفس باآلمـــــــــــــــــــــــــــــــال أرقبها ْ َ ّ ّ  
  ! لوال فسحة األمل ما أضيق العيــش    

  

  . اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : ما 
ٍفعــل مــاض جامــد مبنــي علــى الفــتح إلنــشاء التعجــب : أجمــل 

  ) . هو(والفاعل ضمير مستتر تقديره 
مفعــول بــه منــصوب وعالمــة نــصبه الفتحــة الظــاهرة : الــدين 

  .على آخره ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ 
  .ُتترك لجهودك عزيزي الطالب : يق العيش ما أض
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ّعين أسـلوب التعجـب الـسماعي فـي األبيـات  ) ٥( نشاط 
  :التالية 

  

ّفيا لك من ليل كأن نجومه : قال امرؤ القيس . ١ ٍ  
ِبكل مغار الفتل شدت بيذبل        ُِ َِ ْ  ُ ْ ُ ّ ُ!  

ٍأبنت الدهر عندي كــــــــــــــــــل بنت: قال المتنبي . ٢ ّ  
ِفكيف وصلت أنت من الزحام ؟            ّ ِ ِ َ َ  

َهللا درك مـــــــــــــــــــــــــــن مهيب وادع : قال الجواهري . ٣ ّ  
ُنســــــــــــــــر يطارحه الحمام هــــــديــــال           ُ ٍ!  

  
  :اإلجابة 

    ِت من الزحام ؟ كيف وصلت أن.٢  !فيا لك . ١
  !هللا درك . ٣
  

   ) ٨( نشاط 
   ١٢١ صفحة ُعد إلى النص

  
  استخرج العبارات التي تتضمن معنى التعجب السماعي _ 
ّإلـــى مكوناتهـــا ، ثـــم ! ) َمـــا أنقـــى رداءه : ( ّحلـــل جملـــة _ 

أعربها إعرابا تاما  ً.  
! ) أفعــل بــه ( ّوردت جملــة تعجــب قياســي علــى صــيغة _ 

، استخرجها ، ثم أعربها إعرابا تاما  ً ّ.  
: ب بـين الجملتـين اآلتيتـين ما الفرق فـي المعنـى واإلعـرا_ 
َأجمل الخبر ( و ! ) ْأجمل بالخبر (    ؟ ) ِ
  
  
  
  
  
  
  
  

@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛa@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛa@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛa@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛa@Z@Z@Z@Z@k�äÛa@k�äÛa@k�äÛa@k�äÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@

  

ـــسب  ـــد التخـــصيص واإليجـــاز فـــي التعبيـــر ، ويكـــون : الن ُيفي
ّتـــسمى يـــاء النـــسب _ ّبزيـــادة يـــاء مـــشددة  فـــي آخـــر االســـم _ ُ

التـي وهذه الياء هـي . المنسوب إليه ، مع كسر ما قبل الياء 
  . تحمل عالمة اإلعراب لإلسم المنسوب 

  
ّعربي ،: عرب _      ّالجاهلي ، : الجاهل _   ِ
ّعماني ،: ّعمان _  ّالمركزي : المركز _   ّ ِ.  

  

  : قواعد النسب 
ــث. ١ ــاء التأني َتحــذف تــاء التأنيــث  : األســماء المختومــة بت ُ

مـع كـسر مـا ) اليـاء المـشددة ( من آخره ، وزيادة ياء النـسب 
   :قبلها

  

ّمعرفـي ،ال: المعرفة _  ّكندي ،: ِكندة     ِ ِ ِْ  
ّالبالغي ،: البالغة  ّالزراعي : الزراعة     ِ ِ  

ّالمدرسي ، : درسة الم_    :الجامعة     ِ
  : فكرة       :الصناعة 

  

  : األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة . ٢
  

  ) .ا  ، ى ( هو االسم المختوم بـ : االسم المقصور _ 
ًاأللف حرفا ثالثا قلبت واوا إذا كانت  ���� ُ ً.  

ّندوي ،: ندى  ّربوي ،: ِربا     ِ ِ َ ّعصوي ،: عصا   ِ ِ َ َ    
  :نشا      : ُهدى 

  

ًإذا كانــت األلــف حرفــا رابعــا والثــاني ســاكن ، جــاز حــذف ���� ً
ٍاأللف ، أو قلبها واوا ، أو إبقاء األلف وزيادة واو بعدها  ً.  

ّسلمي ، سلموي ، سلماوي ،: ْسلمى _  ِّ ِ ّ ِ      
ّيافي ، يافوي ، يافاوي : يافا _  ِّ ِ ّ ِ.  
            :ُحبلى _ 
  : ُسعدى _ 
  
إذا كانــت األلــف حرفــا رابعــا والثــاني متحــرك ، أو كانــت  ����

  : خامسة فأكثر ، وجب حذفها 
ّحبكي: َحبكا _  ّشطني ،: َشطنا    ، ِ َِ    
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  :َ، كندا     : َبـــــردى 
ّفرنسي ،: فرنسا _        :امريكا   ِ

  : يا ، ألمان    :مرتضى 
  

  ) ي ( المختوم بـ : االسم المنقوص _ 
  

ً إذا كانــت اليــاء حرفــا رابعــا جــاز حــذفها أو قلبهــا واوا ���� ً ً
  .مع فتح ما قبلها 

  

ّالداعي او الداعوي ،: ّالداعي _  ِ َ ّ ِ    
ّالرامي أو الراموي : ّالرامي _  ِ ّ ّ.    
      : الغازي _ 
  : الثاني _ 

  

ً إذا كانت الياء حرفا خامسا فأكثر ����   .وجب حذفها ً
  

ّالمـــــــــــــــــسترخي : المـــــــــــــــــسترخي   ّنتهي ،الم: المنتهي _  ِ
  :، المستخفي     :المهتدي ،
  

  ) : اء ( االسم المختوم بـ : االسم الممدود _ 
 المقـــصود بهمـــزة التأنيـــث : ً همـــزة التأنيـــث تقلـــب واوا ����

  :ُالزائدة على األصل وتفيد التأنيث 
ّحمراوي   : حمراء  ّحوراوي ، : حوراء   ِ ِ  

            : خنساء     : حراء ص
  :نجالء 

  

وهـي الهمـزة )  : تبقى علـى حالهـا ( ّ الهمزة األصلية ����
  :التي تكون موجودة في أصل االسم ال زائدة عليه 

نرجع الكلمة إلى أصلها لمعرفة إذا كانـت الهمـزة أصـلية أم 
  .فالهمزة هنا أصلية ) إقراء أصلها قرأ ( ال 
ّإقرائي ،: إقراء _  ّإنشائي ، : اء إنش    ِ ِ  

    : اجتزاء     : امتالء 
  : وباء 
يجــوز إبقاؤهــا أو قلبهــا (  الهمــزة المنقلبــة عــن أصــل ����

  .ًأصل الهمزة واوا أو ياء ) : ًواوا 
  

ّبنائي أو بناوي ،: بناء  ِ ّ ّدعائي أو دعاوي ،: دعاء   ِ ِ ّ ِ    
  : فداء   ،     :رثاء 

  

َفعيلة( و ) َفعيلة ( األسماء التي على وزن . ٣ ُ: (   
  

الحـــرف  ( غيـــر مـــضعف وال معتـــل العـــينإذا كـــان االســـم _ 
مــا فــتح  ، مــع حــذف تــاء التأنيــث واليــاء، يقتــضي ) الثــاني 

  .ّقبل الياء المحذوفة ، ثم إضافة ياء النسب 
ّالقبلي ، : َالقبيلة _  ّحذفي ،: ُحذيفة   َِ ِ َ ُ     

  :ُ، عبيدة :            حفيظة  ،     :َربيعة 
  

، )الحـرف الثـاني  ( مضعف أو معتل العين إذا كان االسم_ 
  .ّ ، ثم إضافة ياء النسب وحدهاحذف تاء التأنيث يقتضي 

  

ّالحقيقي ،: الحقيقة _  ّهريري ،: ُهريرة   ِ ِ ُ    
  : ، أميمة :             ، عفيفة     :جليلة 

  

) الحـــرف الثـــاني ( األســـماء الثالثيـــة المكـــسورة العـــين . ٤
  : ّ عينه عند النسب ُتفتح
ِكتف  ّكتفي ،: َ َِ ِلدئل ا  َ ّالدؤلي ،: ّ ِ َ      ِملك:    ،
  : ِ لبق  ،          :ِ، حذر     : ِكبد 

  

ّيقتــضي رد الحــرف : ّاألســماء الثالثيــة المحذوفــة الــالم . ٥ ّ
  . ٕ والحاق ياء النسب كسر هذه الواوّ ، ثم َ واواالمحذوف

  

ّأخوي ، : أخ  ِ َشفوي ،: َشفة    َ ِ   ،     :ُلغة   َ
  ،     :، يد     :نة َ، س    :أب 

  : األسماء المركبة . ٦
ِ ينسب إلى صدر االسم المركب إذا ُأمن اللبس ، مثل ���� ُ :  

ّنوري ،: نور الدين  ِ ّصالحي ، :  صالح الدين   ُ ِ  
  :بدر الدين 

ُ إذا خشي اللبس ينسب إلى عجـز االسـم المركـب ، مثـل ���� ّ ُ
:  

ّحميدي ، : عبد الحميد  ــــــة     ِ ــــــو حنيف ــــــي ، : أب ّحنف َِ َ
  :، ابن رشد              : حنبل ابن

    :         عبد الحليم     :عبد الصمد 
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ً قـــد ينـــسب إلـــى الجـــزأين معـــا إذا خيـــف اللـــبس عنـــد ���� ُ

  :ّالنسب إلى أحدهما ، وهذا امر سماعي 
ّعبدري ،: عبد الدار  ِ ّعبـشمي  : عبـد شـمس     ْ ِ َ
ّعبدلي ،: عبد اهللا  ّمرقسي : امرؤ القيس           ِ ِ  

  
ُمركـــب المزجـــي أو االســـنادي ، ينـــسب إلـــى  االســـم ال����

ُالصدر ، وقد ينسب إلى الجـزأين فـي المركـب المزجـي إذا 
ّخيف اللبس  ِ:  

  
ّأفغاني ،: أفغانستان  ّعمري ،: َعمرويه   ِ ِ  
ّمعدي ،: معد يكرب    .ّحضرمي : حضرموت   ِ
ّتأبط شرا  ّتأبطي ، : ّ ِ ّ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ò�ßb¨a@ñ†yìÛa@Z@�Ì–nÛa@Z@@
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ـــض ـــتـفو ،  الحــرف األولّمـ ــانيحـ ــادة  ،  الحــرف الث ــاء وزي ي
   .ُ ، تسمى ياء التصغيرالحرف الثاني بعد ساكنة

  

  : مثال 
ْقمير ،: قمر  َ َْمطيعم ،: مطعم   ُ ُنهيــــــــر : َنهــــــــر    ُ

  : َرجل     :كلب ،
  

@�Ì–nÛa@püü…@�Ì–nÛa@püü…@�Ì–nÛa@püü…@�Ì–nÛa@püü…ZZZZ@@@@@@@@
  .َْريهمات ُعندي ُأصيحاب ، أملك د : التقليل. ١
ُبني ، حميراء  : التحبب والتدليل. ٢ ُّ. 
َْ، بعيد الجامعة ٌَْقبيل المغرب: تقريب الزمان أو المكان. ٣ ُ. 
ّدبيب ، كتيب : صغر الحجم . ٤ ُ ُ. 
 . شويعر :التحقير وتقليل الشأن . ٥
  

@�Ì–nÛa@ÕöaŠ�@�Ì–nÛa@ÕöaŠ�@�Ì–nÛa@ÕöaŠ�@�Ì–nÛa@ÕöaŠ�@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@
  

؛  ) ُ فعيــل(يكــون بتحويلــه علــى صــيغة : االســم الثالثــي . ١
 الحــرف األول وفــتح الثــاني وزيــادة يــاء ســاكنه بعــده ّأي بــضم

  .ُتسمى ياء التصغير 
ْعليم : علم  ْذؤيب ،: ذئب   ُنهير ،: نهر   ،ُ َ ُ    
  : طفل     :كلب 

  

؛  ) ُفعيعـل( يكون بتحويله على صيغة : االسم الرباعي . ٢
ّأي بــضم الحـــرف األول وفـــتح الثـــاني وزيـــادة يـــاء ســـاكنه يـــاء 

  . ما بعد هذه الياء التصغير بعده ، مع كسر
  

ِجعيفر ،: جعفر  َْ ِدفيتر ،: دفتر     ُ َْ     :مبرد   ُ
  :كوكب       :هدهد 

  

األســماء الثالثيــة الخاليــة مــن عالمــة  : األســماء المؤنثــة. ٣
  .تلحقبها تاء التأنيث بعد تصغيرها التأنيث ، 

ْدعيدة ،: دعد   ُهنيدة ،: هند  َ  أذن   ُنفيسة ،: نفس   ُ
  :فرس     :شمس     :

    :ِكتف     :ِبئر     :كأس 
  :ِرجل     :عين     :أرض 
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 : األســماء التــي تلحــق باالســم الثالثــي عنــد التــصغير. ٤
 ( ألــف التأنيـــث ، أو مزيــد بتـــاء التأنيــثكــل اســم ثالثــي 

كــل جمــع  ، واأللــف والنــون، أو ) الممـدودة أو المقــصورة 
  . ّ ، يصغر تصغير االسم الثالثي )أفعال ( على وزن 

ْشجيرة: شجرة  َ   ُصحيراء ،: صحراء        ،ُ
َْسليمان ،: سلمان     ُنعيمى ،: ُنعمى  ُ  
      :ُغرفة   .ُأجيمال : أجمال 
      :بشرى       :خنساء 
  : أقالم       :عدنان 

  

 : األسماء التي تلحـق باالسـم الربـاعي عنـد التـصغير. ٥
ـــث كـــل اســـم ربـــاعي  ـــاء التأني ـــد بت ـــف مزي ـــث  ، أو أل التأني

األلــف والنــون الزائــدتين أو  ،  ّيــاء النــسب، أو الممــدودة 
  . ّ، يصغر تصغير االسم الرباعي 

  

  ُعقيرباء ،: عقرباء     ُقنيطرة ،: قنطرة 
َجعيفري ،: ّجعفري  ْزعيفران : زعفران   ُ َ ُ.  
    :خنفساء       :ِمسطرة 
  :مهرجان       :ّمشرقي 

  
  : ّتصغير ما ثانيه ألف زائدة او حرف علة . ٦
  
ــــا زائــــ ���� ــــاني االســــم ألف ــــد ً إذا كــــان ث ــــت واوا عن ًدة قلب َُِ

  . التصغير 
َفــويتن ،     فاضــل : فــاتن  ِفويــضل ،     آمــن : ُ َُأويمــن : ُ
ٍقويض : ٍقاض    :           جامعة   :   قادر .َُ
 : ناقة     :مازن 

  
  
ّ إذا كان ثانيه حرف علة منقلبا عن حـرف علـة آخـر  ���� ًّ

ّ، رد إلى أصله عند التصغير  ُ :  
    َُْنييب ،: اب       ن    ُمييسر ،: موسر 

ْقويمة ،: ِقيمة  َُ        
  
عنـد تـصغير االسـم الـذي : ّتصغير ما ثالثـه حـرف علـة . ٦

ُثالثه حرف علة ، تدغم ياؤه بيـاء التـصغير ، وعنـد تـصغير  ّ
ًاالسم الذي ثالثه الف أو واو ، تقلب األلـف أو الـواو يـاء ،  ُ

ُثم تدغم بياء التصغير  ّ.  
  

ّنبيل ،: نبيل      ّقية ،ُر: ُْرقيه       ُ
  :سميرة           :جميل 
ّعصية ،: عصا      ّحصية ،: حصوة       ُ
  : كتاب                 :ندى 

  
تصغير االسـماء المركبـة تركيبـا إضـافيا . ٧ ُيـصغر صـدره : ً

ّوحده ، وتطبق عليه أحكام التصغير  ّ ُ.  
  ُبدير الدين: بدر الدين   ُعبيد الرحمن ،: عبد الرحمن 
  :عماد الدين     ة ُتويج الدول: تاج الدولة 

  : نور الدين       :صالح الدين  
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  .ّعرف األدب الحديث 

منـذ بدايـة القـرن التاسـع عـشر ومـا هو النتـاج األدبـي للفتـرة 
  .ّبعدها حتى يومنا هذا 

لتي ساهمت فـي إيقـاظ مـصر وجعلهـا رائـدة اذكر األمور ا
  .للنهضة العربية فيما بعد 

بـــــسبب الحملـــــة الفرنـــــسية ، فقـــــد قـــــام الفرنـــــسيون بإدخـــــال 
المطبعــــة ، الــــصحافة ، : مقومــــات هــــذه النهــــضة ، مثــــل 

ّأقــــاموا العديـــــد مـــــن المراصـــــد الفلكيـــــة ، وشـــــيدوا المـــــصانع 
ًوالمدارس ، وأنشأوا مكتبة عامة ومجمعا علميا  ً ْ َ.  

شـــهدت مـــصر فـــي عهـــد محمـــد علـــي باشـــا نهـــضة فـــي 
  .ّمختلف المجاالت ، بين ذلك 

ًركــز جهــوده علــى التعلــيم ، فأنــشأ عــددا مــن المــدارس ، .١
  .م ١٨٢٧م ، ومدرسة الطب ١٨١٦مثل مدرسة الهندسة 

    .اهتم بالجيش والصناعة والزراعة .٢
 .ًأوفد عددا من الطلبة لدراسة الفنون العسكرية  .٣ 

ٕلبعثــــات العلميــــة إلــــى فرنــــسا وايطاليــــا للدراســــة ؛ أرســــل ا.٤
  .ّبهدف إعداد الخبراء والصناع والمدربين 

نـــادى بعـــض دعـــاة اإلصـــالح باالنفتـــاح علـــى الثقافـــة  
ّالغربية واالستفادة من تفوق الغرب فـي العلـم واالقتـصاد، 

  .ّمثل على ذلك
أســـس مدرســـة رفاعـــة الطهطـــاوي فـــي مـــصر ، الـــذي . ١

 .البستاني في الشام بطرس . ٢  .األلسن 

ــشام فــي  ــشعراء فــي مــصر وال ــاب وال ّظهــر عــدد مــن الكت
القــرن التاســع عــشر ، وكــان لهــم دور واضــح فــي حركــة 
ّالبعــث واإلحيــاء والتجديــد األدبــي شــعرا ونثــرا ؛ مثــل علــى  ً ً

  .ذلك 
 الطهطــــاوي ، الــــساعاتي ، البـــــارودي ، :فــــي مــــصر . ١

  .ّالنديم 
إبــــراهيم اليــــازجي ،  ناصــــيف اليــــازجي ، :فــــي الــــشام . ٢

 الشدياق ، بطرس البستاني ، محمد كرد علي ، الكواكبي 

  

  اجتاهات الشعر العربي يف العصر احلديث اجتاهات الشعر العربي يف العصر احلديث 
  ) .) .مدرسة اإلحياء مدرسة اإلحياء ( ( االجتاه احملافظ االجتاه احملافظ : : أوال أوال 

  ّالنشأة واملؤثراتّالنشأة واملؤثرات
بين تطور الشعر العربي منذ أواخر القـرن العباسـي حتـى 

  .بداية العصر العثماني 
ــــــت الــــــصنعة ع ــــــي ، وراح الــــــشعراء غلب ــــــى الــــــشعر العرب ل

يتنافـــسون فـــي اســـتخدام البـــديع ومحـــسناته ، وغـــدت مهـــارة 
الـــــشاعر متوقفـــــة علـــــى مـــــدى مـــــا يـــــستطيع أن يأتيـــــه مـــــن 
صنوف المهارات اللفظية ، ومن ضروب التالعـب اللفظـي 

  .وتعقيداته 
  

ّيعــد البــارودي أول مــن أعــاد التــراث الــشعري وقربــه مــن  ّ ُ
  .التي ساعدته على ذلك الناس ، اذكر األمور 

درس التراث الـشعري العربـي وأولـع بـه ، وبـشعره القـديم . ١
ّأخــــذ مــــن شــــعر عــــصور االزدهــــار والقــــوة ، وحفــــظ . ٢.  

 .ًكثيرا منه 

أبـي تمـام ، : أخذ يسير فـي طريـق كبـار الـشعراء أمثـال .٣
  .والبحتري ، والمتنبي 

لـك ّ ، علـل ذ ومؤسـسهالمحـافظرائد االتجاه يعد البارودي 
.  
أول مـــن أعـــاد إلـــى التـــراث الـــشعري روحـــه وقربـــه إلـــى . ١

    .نفوس الناس 
 .اقتدى به عدد من الشعراء . ٢

اتجـــه بالــــشعر العربـــي إلــــى األســـلوب القــــديم المــــشرق .  ٣
  .البعيد عن التهافت والتستر بالمحسنات 

  
  ) مدرسة إحياء التراث (ّعرف المقصود باالتجاه المحافظ 

ًالــنمط العــري القــديم مثــاال أعلــى فــي هــو اتجــاه أدبــي اتخــذ 
ّاألســلوب الــشعري ، وهــذا الــنمط الــذي تمثلــه تلــك النمــاذج  ُ
ّالرائعة من الشعر التي خلفها الشعراء العمالقة فـي عـصور 

  .االزدهار في المشرق واألندلس 
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  .اذكر أسماء شعراء االتجاه المحافظ 
البـــارودي ، إســـماعيل صـــبري ، عائـــشة التيموريـــة ، أحمـــد 

  .وقي ، حافظ إبراهيم ش
  ما هي مضامين الشعر المحافظ ؟

استطاع هذا األسلوب الشعري التعبير عن الـشاعر وحياتـه 
ـــه ومـــشكالته وقـــضاياه ، وأن يـــسجل  ّوتجاربـــه ، وعـــن وطن ُ

  .بعض األحداث الكبرى 
 ، والحنـين إلـى تجربة البعد عن الوطنّعبر البارودي عـن 

  :عن مصر ، فيقول ًاألهل واألحباب ، أيام كان بعيدا 
هو البين حتى ال سالم وال رد ٌ  

ُوال نظرة يفضي بها حقه الوجد          ٌ  
ُولكن إخواننا بـمصر ورفقـة َ ّ    

ُمهامه تعيا دون أقربها الربـد ْ  ِ َ  
ّأحن لهم شوقا علـى أن دوننا  ًّ  

مهامـه تعيا دون أقربها الربد ِ  
  أفي الحق أننا ذاكرون لعهدهم

  ا ليس بعطفكم ودوأنتـم عليـن
    ًفال تحسبوني غافال عن ودادكم

ُرويـدا فما مهجتي حجر صلد ًٌ  
هو الحب ال يثنيه نأي وربمـا ِ ّ      

تأرج من مس الضرام له الند  ّ َ ّ  
  ما المأخذ على شعر البارودي ؟

َُأخذ    .عليه بعض ما في لغته من سمات قديمة ِ
ديمــه ، تجـاوز أتبـاع البــارودي مـا فـي لغتــه مـن سـمات ق

  .اذكر أسماء هؤالء الشعراء 
إســماعيل صــبري ، أحمــد شــوقي ، حــافظ إبــراهيم ، وخليــل 

  .مطران 
  كيف تجاوز هؤالء الشعراء مأخذ البارودي ؟

َعبـــروا عـــن أنفـــسهم وأحـــداث عـــصرهم بلغـــة وأســـاليب .  ١ ٍ ّ
ّأقـــرب إلـــى أذواق النـــاس ، وأكثـــر عـــصرية مـــع المحافظـــة 

 .على صلتهم بالتراث القديم 

 كــانوا يالئمــون بــين األصــالة والمعاصــرة ، والجمــع بــين .٢
األسـلوب القـديم والــصياغة الفخمـة ، والثقافـة الحديثــة وروح 

 .العصر 

ُبين أوجه التشابه واالختالف بـين الـشعراء الـذين يمثلـون 
  .االتجاه المحافظ 
يتفاوتون في ما بينهم في مستوى التعبيـر : وجه االختالف 

  .واللغة 
.         يحـاولون الحفـاظ علـى الجانـب اللغـوي. ١: ه وجه التشاب

  .يحرصون على إبقاء الصلة وثيقة مع شعراء التراث . ٢
@@
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  .ّعرف المقصود بالمعارضات الشعرية 
 وهـي قصائد متشابهة في الوزن والقافية والموضـوع العـام ،

ُتنــشأ عنــدما يعجــب شــاعر الحــق بقــصيدة شــاعر ســابق ، 
  .فيقول قصيدة تشبهها في الوزن والقافية وموضعها العام 

ًأعط مثاال   . على شعر المعارضة ِ
    ُاختالف النهار والليل ينسي

  اذكرا لي الصبا وأيام أنسي
ًوصفا لي مالوة من شباب ِ      

ّصورت من تصورات ومس ٍ ّ   
      ُان كسرىوعظ البحتري إيو

ِوشفتني القصور من عبد شمس ُ  
 التي قالهـا أثنـاء نفيـه فـي إسـبانيا، حينمـا زار سينية شوقي

قصر الحمراء في غرناطة واصفا فيها آثـار الدولـة األمويـة 
التــي قامــت هنــاك؛ إذ كــان موقفــه شــبيها بموقــف البحتــري 

  :حينما زار إيوان كسرى في العراق، فقال سينيته المشهورة
َسي عما يدنس نفسيُصنت نف ّ  
ِوترفعت عن جدا كل جبس      ّ   

يعــد أحمــد شــوقي أشــهر شــعراء المعارضــات فــي العــصر 
  .الحديث ، علل ذلك 

ّألنــــــه عــــــارض البحتــــــري ، وأبــــــا تمــــــام ، وابــــــن زيــــــدون ، 
  .والبوصيري ، وغيرهم من الشعراء القدامى 
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ُتعـــد المعارضـــات فـــي الـــشعر العربـــي صـــورة مـــن صـــور 
  .لك اإلحياء ، علل ذ

ّألن معارضـــة قـــصيدة ســـابقة بقـــصيدة أو أكثـــر يعـــد إحيـــاء  ّ
  .للقصيدة األولى ولصاحبها 

  .حظي التاريخ بعناية أدباء هذه الفترة ، علل ذلك 
ٕوذلـــك بهـــدف وصـــل العـــرب بماضـــيهم واحيـــاء أمجـــادهم ، 

ًوايقاظا للهمم ، وبعثا للثقة في مواجهة المستعمرين  ٕ.  
   . حافظ إبراهيمبعمريةعرف 
َ بيتـا، يعـرض الـشاعر فيهـا ١٩٠صيدة تقـع فـي نحـو هي قـ ً

  :ومآثره ، ومنها _ رضي اهللا عنه_ مناقب الفاروق عمر 
      حسب القوافي وحسبي حين ألقيها

  ّأني إلى ساحة الفاروق أهديها
ًالهم ، هب لي بيانا أستعين بـه     

ٍعلى قضاء حقوق نام قاضيها ِ  
  ّقد نازعتني نفسي أن أوفيـها

ّوق مثلي أن يوفيهاوليس في ط     ِ  
  . اذكر مظاهر التجديد عند شعراء مدرسة اإلحياء 

أحــــس الــــشعراء بــــضرورة التجديــــد بعــــد أن اســــتوعبوا شــــعر 
ّاألقدمين وتمثلوه ، ولعل المحاولة المتميزة فـي هـذا المجـال 
، هــــي محاولــــة شــــوقي تطويــــع الــــشعر للمــــسرح ، فــــأخرج 

ن ليلـى ، مصرع كليوباترة ، مجنـو: مسرحيات كثيرة منهـا 
  .وقمبيز ، وعنترة 

  .اذكر أسماء شعراء الجيل الثاني لمدرسة اإلحياء 
عمــر أبـــي ريـــشة ، محمـــد مهـــدي الجـــواهري ، عبـــد المـــنعم 
ــــد الواحــــد ، صــــالح الخرفــــي ،  ــــرزاق عب ــــد ال الرفــــاعي ، عب

  .ّوعبد اهللا البردوني 
@@

òČîäÐÛa@pbà�Ûa@@
  

  .اذكر السمات الفنية لمدرسة اإلحياء 
ء هــــذا االتجــــاه إلــــى دراســــة الــــشعر القــــديم مــــال شــــعرا.  ١

ّفامتــاز شــعرهم بجــودة الــسبك ، واحتــذاء تعــابيره وصــورة ؛ 
  .وصحة العبارة وحسن اختيار األلفاظ 

ــــى المعــــاني العامــــة وجمــــال . ٢ ــــشعراء عل حــــافظ هــــؤالء ال
الـــــصياغة والرونـــــق الموســـــيقي ، تلـــــك التـــــي تـــــشكل القـــــيم 

ذا التــصرف فــي مــنعهم هــيالــشعرية للقــصيدة العربيــة ، ولــم 
المعـــاني الجزئيـــة التـــي تمليهـــا طبيعـــة الحيـــاة ، ويبـــدوا هـــذا 

 .ًالتأثر واضحا في معارضاتهم الشعرية 

تأثر هؤالء الشعراء بالمعجم اللفظي للـشعر القـديم كمـا .  ٣
هــو عنــد البــارودي ، ولكنــه كــان يقــل كلمــا انغمــس الــشاعر 
فــي مجتمعـــه ، وعبـــر عـــن إحـــساس قومـــه ، كمـــا هـــو عنـــد 

 .ي وحافظ إبراهيم شوق

حـــافظ هـــؤالء الـــشعراء علـــى وحـــدة الـــوزن والقافيـــة فـــي .  ٤
 .ًالقصيدة الواحدة ، ولم يخرجوا عن هذا التقليد إال نادرا 
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   .مجاعة الديوانمجاعة الديوان

        النشأة النشأة النشأة النشأة 
  من هم رواد مدرسة الديوان ؟

محمـــود عبـــد الـــرحمن شـــكري ، إبـــراهيم المـــازني ، عبـــاس 
  .العقاد 

  ّمتى تشكلت هذه المدرسة ؟
  . م ١٩١٨ _ ١٩٠٩تشكلت هذه المدرسة ما بين عامي 

  .ًسميت مدرسة الديوان بهذا االسم ، علل ذلك 
  .نسبة إلى كتاب الديوان في األدب والنقد 

  .ّعرف بكتاب الديوان في األدب والنقد 
 ، وهــو سلــسلة أجــزاء نقديــة مــن ١٩٢١كتــاب صــدر عــام 

  .المازني والعقاد ألديبين وضع ا
وضح عالقة كل من عبد الرحمن شكري والمازني والعقـاد 

  .بالشعر والنقد 
ْكــان رائــد مدرســة الــديوان فــي نظــم : عبــد الــرحمن شــكري  َ

الــشعر ، ولــم يكــن كــذلك فــي مجــال النقــد ، وأصــدر ديوانــه 
  .ً متضمنا قصائد تميزت بنزعتها الرومانسيةضوء الفجر

 شعره بنزعـة عاطفيـة زاخـرة بالـشكوى واأللـم انفرد: المازني 
، ومفعمــة بــالتمرد والتــشاؤم ، وكتــب مجــال النقــد والتوجيــه 

ًوخلف آثارا قيمة  ّ.  
ًنحا في شعره منحى فكريـا ، وبـدت النزعـة العقليـة  : ّالعقاد ً

يقظـة الـصباح : ًواضحة فيه ، وأصدر عـددا مـن الـدواوين 
 الليل ، ما بعـد ، وهج الظهيرة ، أشباح األصيل ، أشجان

  .البعد 
   موضوعات القصيدة عند مجاعة الديوانموضوعات القصيدة عند مجاعة الديوانموضوعات القصيدة عند مجاعة الديوانموضوعات القصيدة عند مجاعة الديوان

  .اذكر موضوعات القصيدة عند جماعة الديوان 
َاالهتمــام بالعـــالم النفــسي للـــشاعر ومــا يتـــصل بــه مـــن .  ١

  .تأمالت فكرية ونظرات فلسفية 
  .االهتمام ببعض الموضوعات الحسية .  ٢

قـــائق أكثـــر شـــعراء مدرســـة الـــديوان مـــن الحـــديث عـــن ح
  .الكون وأسرار الوجود 

ألن ذلــك رد فعــل مــنهم علــى اســتغراق الــشعراء المحــافظين 
  .في الموضوعات التقليدية 
  :أمنا األرض يقول العقاد في قصيدته 

  ّسؤال الطفل لـألم      أمنا األرضـاأسائـل
  إلى إدراكه علمـي    فتخبرني بمـا أفضى

  ُإذا ما أنجبت تئـد      جزاهـا اهللا مـن أم
  وتأكل لحـم ما تلد    ّتغذي الجسم بالجسم 

  
  .بين مضمون األبيات السابقة 

عــــن الحيــــاة واســــتمرارها بــــين األمــــس واليــــوم، ّتحــــدث فيهــــا 
  ُواشتمال هذه األرض على رفات الماضين من بني البشر 

  
  :ُحلم بالبعث يقول عبد الرحمن شكري في قصيدته 

ٍرأيت في النوم أني رهن مظلمة َ َ ُ ّ  
ُبر ميتا حوله رمممن المقا َ ِ ُ َ ً  

ٌناء عن الناس ال صوت فيزعجني ٍ      
ُِوال طموح وال حلم وال كلم ٌ ٌ  

ُمطهر من عيوب العيش قاطبـة ٌ      
ُفليس يطرقني هم وال ألم  ُ  

  .بين مضمون األبيات السابقة 
ُ نفـــسه ميتـــا يبعـــث مـــن جديـــد ، فيـــرى مـــا ّيـــصور الـــشاعر ً ّ

ل ذلــــك يكتنــــف النــــاس مــــن فــــزع وخــــوف وهــــول ، ويــــستغ
  .لتصوير إحساسه بثقل الحياة 

  

  اهتم شعراء مدرسة الديوان بالموضوعات الحسية ؛ علل
َليعبــروا منــه إلــى داخــل أنفــسهم ، ويتحــدثون عــن أثــر هــذا 
الموضـــوع فـــي نفوســـهم ، وألنهـــم يتعمقـــون الـــصورة الحـــسية 
ًليستخلـصوا منهـا حكمـة خالــدة أو تـأمال فلـسفيا يفـسرون بــه  ً

  .حقائق الحياة 
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   :ُالعقاب الهرم قول العقاد في قصيدته ي
يهـم ويعيبـه النهــوض فيجثم      ُ   

ُويعـــــــــزم إال ريشه ليس يعزم ّ  
      ويثقله حمـل الجناحيـن بعدمـا

ّأقاله ، وهو الكاسر المتقحم ّ  
ًويغمض أحيانا فهل أبصر الردى ُ      

ّيحط عليه أم بماضيه يحلم ؟ ُ  
      بـةلعينيك يـا شيخ الطيور مها

  ّيفر بغاث الطير عنها ويهزم
ّوما عجزت عنك الغداة وانمـا  ٕ      

ٌلـكل شباب هيبة حين يهرم ٍ  
وضـــح كيـــف ظهـــر االهتمـــام بالموضـــوعات الحـــسية فـــي 

  .قصيدة العقاب الهرم للعقاد 
ُلــم يتوقــف العقــاد عنــد صــورة العقــاب الهــرم ، وعجــزه عــن 

فـي نفـسه ّالطيـران ، بـل تعـداها إلـى مـا أثارتـه هـذه الـصورة 
ّمـــن أحاســـيس العجـــز بعـــد القـــوة ، والـــضعف بعـــد الـــشدة ، 
فالشاعر انتقل من الـصورة الجزئيـة إلـى صـورة كليـة أعمـق 

  .وأشمل 
  

@òČîäÐÛa@pbà�Ûa@@
  .اذكر السمات الفنية لمدرسة الديوان 

الدعوة الجادة إلى التجديد الشعري على مـستوى الـشكل . ١
  .ود والمضمون ، والثورة على التقليد والجم

 .ّالتأثر باألدبي الغربي ، وال سيما األدب اإلنجليزي . ٢

 .االهتمام بالوحدة العضوية للقصيدة . ٣

 .التأثر بمدرسة التحليل النفسي . ٤

 .التعبير عن الذات اإلنسانية وحقائق الكون واإلنسان . ٥

 .الميل إلى معالجة األمور الفلسفية العقلية .  ٦

  
  
  
  
  

        مجاعة أبولومجاعة أبولومجاعة أبولومجاعة أبولو
            النشأةالنشأةالنشأةالنشأة

  

  متى نشأت جماعة أبولو ؟
  .نشأت في بداية العقد الرابع من القرن العشرين 

  

) االتجـاه المحـافظ ( ما مآخذ جماعة أبولو على كل مـن 
  ؟) جماعة الديوان ( و 
ُسـاءهم أن يـستهلك الـشعر فـي : على االتجاه المحـافظ . ١

ـــب  ـــات حزبيـــة بـــاردة ، أو قوال ّالـــسياسة ، ويتحـــول إلـــى بيان
  .لو من العاطفة والصدق لفظية تخ

ـــــم يعجـــــبهم أن يوغـــــل بعـــــض . ٢ ِعلـــــى مدرســـــة الـــــديوان ل ُ
الــشعراء فــي الجانــب الــذهني القــائم علــى األفكــار المجــردة 
  ّوالقضايا الفلسفية التي تنقصها العاطفة واالنفعاالت الحارة 

  .اذكر المصادر األدبية والفكرية لجماعة أبولو 
ًتنفـسا لهـم ، وشـيئا  مشـعر المهجـر الـشماليوجدوا في . ١ ً

  .مما يصبون إليه من ابتكار وخروج عن المألوف 
الــشعر الرومانـــسي والرمـــزي اطلعــوا علــى نمـــاذج مــن . ٢

 ، وتــأثروا بــه عــن طريــق فئــة مــن األدبــاء الــذين األوروبــي
أحمـد زكـي أبـو شـادي ، : مـن أمثـال حملوا الثقافة الغربيـة 

 .إبراهيم ناجي ، محمد الهمشري 
  

 .ة أبولو بهذا االسم تسمية جماع

  .نسبة إلى إله الشمس والشعر والفن عند اإلغريق  
  أين كان مركز جماعة أبولو ؟

  .كان مركزها القاهرة 
  

  .اذكر أسماء وأدباء جماعة أبولو 
محمــــد الهمــــشري ، إبــــراهيم نــــاجي ، علــــي محمــــود طــــه ، 
كامـل الكيالنــي ، أحمـد الــشايب ، حـسن كامــل الــصيرفي ، 

  .لشابي وأبو القاسم ا
  سر جماعة أبولو ؟َمن تولى أمانة 

  .أحمد زكي أبو شادي 
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  َمن تولى رئاسة جماعة أبولو ولماذا ؟
ّأحمــد شــوقي ؛ تكريمــا لــه ولمكانتــه الــشعرية واألدبيــة ، وقــد  ً

  .خليل مطران ًتوفي بعد أول جلسة ، واختاروا خلفا له 
  

ّّالسمات الفنية للقصيدة عند مجاعة أبولوالسمات الفنية للقصيدة عند مجاعة أبولوالسمات الفنية للقصيدة عند مجاعة أبولوالسمات الفنية للقصيدة عند مجاعة أبولو ّّ   

  .لفنية للقصيدة عند جماعة أبولو وضح السمات ا
 لــم تعــد القــصيدة اســتجابة لمناســبة :التجربــة الــشعرية . ١

طارئة أو حالة نفسية عارضة ، وصـارت تنبـع مـن أعمـاق 
الــشاعر حــين يتــأثر بعامــل معــين أو أكثــر ، ويــستجيب لــه 
اســـتجابة انفعاليــــة قـــد يكتنفهــــا التفكيـــر ، وقــــد ال يكتنفهــــا ، 

لــــذا حاربــــت هــــذه لعاطفــــة أبــــدا ؛ ولكـــن ال تتخلــــى عنهـــا ا
المدرســـة شـــعر المناســـبات ، ودعـــت إلـــى تمثيـــل الـــشعر 

  .ّلخلجات النفس ، وتأمالت الفكر وهزات العواطف 
ويقــــصد بهــــا أن تكــــون القــــصيدة : الوحــــدة العــــضوية . ٢

عمـــل متكامـــل ، وبنيـــة عـــضوية حيـــة ، تتفاعـــل عناصـــرها 
 .لحي ًجميعا كما تتفاعل األعضاء المختلفة في الجسم ا

ِأعط مثاال تظهـر فيـه الوحـدة العـضوية فـي شـعر جماعـة 
  .أبولو 

  :األطالل يقول إبراهيم ناجي في قصيدته 
  يا فؤادي ، رحم اهللا الهوى             
ٍكان صرحا من خيال فهوى  ً  

    اسقني واشرب على أطالله 
ّوارو عني طالما الدمع روى ّ ِ ْ  

ًكيف ذاك الحب أمسى خبرا ّ      
  ن أحاديث الجوى ًوحديثا مـ

  .اذكر أسماء دواوين الشاعر إبراهيم ناجي 
  .وراء الغمام ، ليالي القاهرة ، الطائر الجريح 

اعتنـــت المدرســـة : التعبيـــر بالـــصورة واللفـــظ المـــوحي . ٣
ًبالصورة الشعرية اعتناء واضحا ، فهي تجعل الشيء كأنـه  ً
مرســـوم أمامنـــا بوضـــوح ، كمـــا كـــان التعبيـــر بالـــصورة مـــن 

  .ر المدرسة الرومانسية اإلنجليزية في الشعر المعاصرتأثي
ًأعط مثاال يظهر فيه التعبير بالصورة واللفظ المـوحي فـي  ِ

  .شعر جماعة أبولو 

  :العودة يقول إبراهيم ناجي في قصيدته 
والمــصليين صــباحا ومــساء       ُّبة كنـا طائفيهـاهـذه الكع

َكم سجدنا وعبدنا الحسن فيها      عنا غربـاءكيف باهللا رجْ
  ٍفي جمود مثلما تلقى الجديد     ُدار أحالمـي وحبى لقيتنـا

  ّيضحك النور إلينا من بعيد     أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا
  .اذكر السمة الفنية التي تتضح في القصيدة السابقة 

ّيتـضح التعبيــر بالــصورة واللفــظ المــوحي ، فالــشاعر يــصور 
  .ّ، فوجدها تغيرت أحاسيسه وقد عاد إلى ديار المحبوبة 

  

التنويـــــــع ) يظهـــــــر ( يتـــــــأتى : التنويـــــــع الموســـــــيقي . ٤
  : من خالل في قصائد جماعة أبولو الموسيقي 

  .تغيير مقاطع القصيدة الواحدة . أ
 .كثرة التنويع في القافية والوزن الشعري . ب

ـــــة والمجـــــزوءة فـــــي . ج ـــــل إلـــــى اختيـــــار األوزان الخفيف المي
  .أشعارهم 

  

         عند شعراء أبولو  عند شعراء أبولو  عند شعراء أبولو  عند شعراء أبولو موضوعات القصيدةموضوعات القصيدةموضوعات القصيدةموضوعات القصيدة
  .وضح موضوعات القصيدة عند شعراء جماعة أبولو 

  

 فقــد غــالى شــعراء :االنــدماج فــي الطبيعــة ومناجاتهــا . ١
الجماعة في حـب الطبيعـة وأصـبحت عنـدهم األم الـرؤوم ، 
والمـــــالذ الـــــذي يجــــــدون الـــــسكينة فــــــي جـــــواره ، ويــــــصفون 
أحاسيسهم ومـشاعرهم أكثـر ممـا يـصفون مـشاهدها الجذابـة 
، ومثــــال ذلــــك قــــول الــــشاعر إبــــراهيم نــــاجي فــــي قــــصيدته 

   :خواطر الغروب 
    ًقلـت للبحر إذ وقفـت مساء

َكم أطلت الوقوف واإلصغاء َ  
      ًوجعلـت النسيم زادا لروحي

  ّوشربـت الظالل واألضواء
      أنت عارف ونحن حرب الليالي 

ّمـزقتنـا وصيرتنا هبــــــــــــــاء   
اهــتم شـــعراء : حـــديث عــن المـــرأة االهتمــام بالحــب وال. ٢

أبولــــــــو بالحــــــــب والحــــــــديث عــــــــن المــــــــرأة ، والحــــــــب عنــــــــد 
الرومانــــسيين مــــالذ مــــن همــــوم الحيــــاة وعــــزاء مــــن نكبــــات 
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الـــدهر ، وكـــانوا يحلقـــون فـــي أفكـــارهم وعـــواطفهم فـــوق هـــذا 
لــذا عــرف هــؤالء الــشعراء النزعــة َالعـالم األرضــي المـؤلم ، 

ــي الحــب ،  ــة ف ّء العــذريون فــي والتــي عرفهــا الــشعراالعذري
عصر بني أمية ، وأخذوها تيارا عاطفيا يتمثل في فلـسفتهم 
العاطفيـة المملــوءة بالحـب والحرمــان واأللـم والعــذاب واألرق 
، فالحــب عنــدهم متعــة للــروح والجــسد ، ومثــال ذلــك يقــول 

 :صــلوات فــي هيكــل الحــب ّأبـو القاســم الــشابي فــي قــصيدة 
ِعذبة أنـت كالطفولـة كاألحـ ٌ    

ِم كاللحن كالصباح الجديدـال       ّ ِ ّ  
  ّكالسماء الضحوك كالليلة القمـ 

  ــراء كالورد كابتسام الولـيد      
ْأنت تحيين في فؤادي مـا قـد َ ِ      

  ّمات في أمسي السعيد الفقيـد      
ّوالصباح الجميل ينعش بالـدف ُ      

ء حيـاة المحطـم المكـدود      ِ  
      أنقذينـي فقـد سئمت ظالمـي

  يني فقـد سئمـت ركوديأنقذ        
  

ســادت فـــي شـــعر جماعـــة : نزعـــة الـــشكوى والحرمـــان . ٣
أبولو نزعـة الـشكوى والحرمـان والنـدم والحـزن والكآبـة واأللـم 
، والحديث عـن المـوت والفنـاء ، فهـم يـرون أن المـرء طفـل 
ّيعذبه األلم ، وال شيء يسمو به كمـا يـسمو بـه هـذا األلـم ، 

خالـصة ، وكمـا يجـدون فـي ّوأن أروع الشعر ما كـان أنـات 
الشكوى راحـة نفـسية عميقـة ، حتـى إنهـم كـانوا يـشكون مـن 

ألنهـم يجـدون فـي الحـزن متعـة ، وفـي األلـم كل شيء ؛ 
  .لذة ، وفي الشكوى راحة 

  
  
  
  

        الشعر املهجري الشعر املهجري الشعر املهجري الشعر املهجري 
  

        النشـأة النشـأة النشـأة النشـأة 

  .ّعرف مفهوم المجريون 
هـــم جماعـــة مـــن الـــسوريين واللبنـــانيين ، تركـــوا وطـــنهم األم 

ًشام ، فـرارا مــن بطــش العثمـانيين ، وتطلعــا إلــى فـي بــالد الــ
  .مجد جديد وعيش رغيد 

  

ّكــون المهجريــون جمعيــات وروابــط أدبيــة ، اذكــر أشــهر 
  .رابطتين 

أمريكــا الــشمالية عــام أســست فــي : ّالرابطــة القلميــة . ١
وضـــمت عـــددا مـــن الـــشعراء واألدبـــاء اللبنـــانيين  ، ١٩٢٠

الية ، ومــنهم جبــران والــسوريين المهــاجرين إلــى أمريكــا الــشم
ـــران  ـــيس الرابطـــة خليـــل جب ـــو رئ ـــا أب ـــل نعيمـــة وايلي ٕوميخائي

  .ماضي ، ونسيب عريضة ، ورشيد أيوب 
  

  .اذكر أشهر مؤلفات أعضاء هذه الرابطة 
المواكـــــب ، البـــــدائع والطرائـــــف ، مجموعـــــة الرابطـــــة . ( ١

  .لجبران خليل جبران )  القلمية 
  . ماضي إليليا أبي) الجداول ، الخمائل . ( ٢
  .لنسيب عريضة األرواح الحائرة . ٣
  .لميخائيل نعيمة همس الجفون . ٤
دواوين شعرية أخرى لرشيد أيـوب ولنـدرة حـداد ومـسعود . ٥

  .سماحة ونعمة الحاج 
كتب النثـر الوجـداني والخيـالي والفلـسفي واالجتمـاعي ، . ٦

  .فضال عن القصة والرواية 
كـا الجنوبيـة فــي أمري أسـست فــي :ُالعـصبة األندلـسية . ٢

ـــل عـــام  ـــشال : أعـــضائها ومـــن أشـــهر  ، ١٩٣٣البرازي مي
ـــيس العـــصبة (معلـــوف  ٕ ، واليـــاس فرحـــات ، وشـــفيق ) رئ

ــشاعر القــرويمعلــوف ،   رشــيد خــوري ، وقيــصر ســليم وال
ـــشاعر المـــدني ( الخـــوري  ـــان ، وجبـــران ، ) ال وتوفيـــق قرب

  .سعادة ، ورياض معلوف ، وسلمى صائغ 
  

  . األندلسية التي قاموا بتأليفها اذكر اسم مجلة العصبة
  .مجلة العصبة 

  

  .اذكر أشهر مؤلفات أعضاء هذه الرابطة 
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ـــر ، . ١ ـــداء المجـــاديف ، لكـــل زهـــرة عبي ملحمـــة عبقـــر ، ن
  .لشفيق معلوف عيناك مهرجان 

  .للشاعر القروي ديوان القروي . ٢
  .للشاعر إلياس فرحات ديوان فرحات . ٣
  

ðŠvè½a@ŠÈ’Ûa@pbÇì™ìßðŠvè½a@ŠÈ’Ûa@pbÇì™ìßðŠvè½a@ŠÈ’Ûa@pbÇì™ìßðŠvè½a@ŠÈ’Ûa@pbÇì™ìß@@@@@@@@
  

  . الموضوعات التي عالجها الشعر المهجري اذكر
 .النزعة اإلنسانية . ٢  .الثورة على الثنائية . ١

 .ّالنزعة القومية . ٤   .الحنين إلى الوطن . ٣

 .التأمل في الطبيعة ومظاهر الكون . ٥
  

  .وضح موضوعات الشعر المهجري 
ـــة ���� ـــى الثنائي ـــورة عل ـــدعوا إلـــى : الث ـــشعر المهجـــري ي  ال

خيـر وشـر : ة التي تقسم الوجود إلى شـطرين تحطيم الثنائي
كل ذلك من وجهـة إلخ ، ... ٕ، نور وظالم ، وايمان وكفر 

ـــة نظـــر المهجـــريي ـــع ، والحقيق ـــي الواق ـــه ف ن ال أســـاس ل
األزلية هي أن هناك وحدة شاملة ، تتمثل في مـا يـسميه 

الـــذي فـــي الـــذهاب عليـــه انعتـــاق مـــن ) الغـــاب ( جبـــران 
ـــــة ،  ـــــي قـــــصيدته المـــــشهورة وقـــــد عمـــــد جبـــــرانالثنائي (  ف

  : ، حين قال إلى تحطيم ثنائية الروح والجسد) المواكب 
ًلم أجد في الغاب فرقا   بيـن روح وجسد    َْ

ٌوالنـدى ماء ركد      ٌفالهوا ماء تهــادى ّ  
ْوالثرى زهر جمد      ٌوالشذا زهـر تمادى ٌ ّ  

وقد دعـا عـدد مـن الـشعراء إلـى تحطـيم هـذه الثنائيـة وظهـر 
جبــران خليــل جبــران ، ميخائيــل : م أمثــال ذلــك فــي أشــعاره

  .نعيمة ، إيليا أبي ماضي 
ــون ���� ــة ومظــاهر الك اهــتم الــشعراء :  التأمــل فــي الطبيع

المهجريون بـالنظرات التأمليـة فـي الطبيعـة ، فهـم يعـشقونها 
وهـي تـوحي إلـيهم وهـم عميقـوا الحـب لهـا واالتـصال بهـا ، 

ء بوصــف ، وقــد انــشغل الــشعرابــالحنين إلــى ربــوع بالدهــم 
  :إيليا أبي ماضي الطبيعة ، ومن ذلك قول 

ُوليك الليل ُ َْ        راهبي وشموعي الـَ
  شهب واألرض كلها محرابي      

      ِوكتابي الفضاء أقــرأ فيــه
ِسورا فيه ما قرأتها في كتاب      ُ ً َ ُ  

ِولتكحل يـد السماء جفونــي  ْ  َ ُ      
ُولتعانـق أحالمها أهدابـي      ْ ِ ُ ْ  

ّوليقبل فـ       ِم الصبـاح جبينـيُْ
ِوليعطـر أريجـه جلبابـي      ُ ُ ُّ َ ْ  
  

  :  النزعة اإلنسانية ����
  

يـــشكوا الـــشعراء المهجريـــون مـــن ظلـــم الـــدنيا وتقلبهـــا ، 
  .ويستعجلون الموت عليها ، علل ذلك 

ألن المهجــريين كــانوا كثيــري التفكيــر فــي أنفــسهم ، وطــول 
تـروي تأملهم في أحـوالهم ، مـن غيـر إن يـصلوا إلـى حقيقـة 

ظمــأهم فجعلهــم يــشكون الــدنيا ، ورأوا أن فــي المــوت راحــة 
ًألجــسادهم وانطالقــا ألنفــسهم ، فكــانوا يفكــرون فــي المــوت 

  .وشؤونه 
  

  ماذا يجد المتأمل في دواوين شعراء المهجر ؟
إن المتأمل في دواوين هؤالء الشعراء يجد نزعة من التأمـل 

 خاللهـا والتصوف والزهد تغلـب علـى أشـعارهم ، وتلـوح مـن
أرواحهم الهائمة ونفوسهم الحزينة ، ومـن هنـا نـرى الـشاعر 

 يخاطـب اإلنـسان ويأخـذ عليـه كدحـه فـي جمـع ندرة حداد
ــه ســائر نحــو حتفــه ،  ــه ألن ــى الزهــد في ــدعوه إل ــال وي الم

  :فيقول 
ْمكبا لتجني األلـوف    ًرويدك يـا ساهرا ِ ِ ُ  

ًستغدو فتى خاسرا ْإذا ما دهتك الحتوف    ً ُ  
ُتجمع   ٍفلسـا لفلسُ   ُونفسـك ال تشــبع    ً

ٍفهال اتعظت بأمس ْ ّ ُيـروح  وال يرجـع  ّ ْ  
  

وضح المقصود باإلنسانية ، فـي مفهومهـا العـام ، وفيمـا 
  .يتعلق بالجنس البشري، ومفهومها في الشعر المهجري

  

هـــي نظـــرة واســـعة إلـــى : اإلنـــسانية فـــي مفهومهـــا العـــام 
المجتمـــــع ٕالحيـــــاة ، والـــــى الوجـــــود ، وعلـــــى األخـــــص إلـــــى 

  .البشري 
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ــشري ــق بــالجنس الب ــا يتعل ــسانية فيم نــشر المبــادئ  : اإلن
الـــسامية والمثـــل العليـــا بـــين النـــاس ، ومحاربـــة الـــنظم التـــي  ُ
تباعـــد بـــين اإلنـــسان وأخيـــه اإلنـــسان ، والعمـــل علـــى خلـــق 
ــــى  ــــة، وعل ــــسوده العــــدل والرحمــــة والمحب ــــساني ي مجتمــــع إن

  .تخفيف الشقاء اإلنساني
هـي نزعـة تنظـر : فـي الـشعر المهجـري ة النزعة اإلنـساني

إلــى الوجــود والحيــاة والمجتمــع البــشري نظــرة خيــر وحــب ، 
وتعمــل علــى إيجــاد مجتمــع أفــضل يــضم النــاس جمــيعهم ، 

  .ويسود الحياة فيه التعاطف والسعادة 
مـدى تغلغـل َمـن يقـرأ شـعر المهجـريين ، يقـف بجـالء علـى 

بي ماضي فـي  ومن ذلك قول إيليا أ.الروح اإلنسانية فيه 
  ) :ابتسم ( قصيدته 

السماء كئيبة وتجهمـا: قال  َ َ      
  ّابتسم ، يكفي التجهم في السما: قلت      

      ّالليالي جرعتني علقما: قال 
ْابتسـم ولئـن جرعت العلقما: قلت       َ ْ  

فلعل غيرك إن رآك مرنما َ ُ ّ      
طـــــــــرح الكآبــــــة جانبــــــــا وتـرنـــــ        مـاً
  

  . الحنين إلى الوطن ����
 مــــن أبــــرز خــــصائص األدب ُيعــــد الحنــــين إلــــى الــــوطن

ًالمهجري ، وال سيما الشعر منه ، فنكاد ال نجـد شـاعرا مـن  ّ
الشعراء المهجريين يخلو شعره من الحنـين إلـى الـوطن األم 

ــضة ، ومثــال ذلــك قــول الــشاعر  ــسيب عري ّيــصور لوعــة ن
  :ّالمهاجر في تذكره وأهله وبالده 

      ًدفقي يـا رياح الشرق هائجةتـ
ٕفأنت ال شك من أهلي واخواني      ِ ّ  
  

ٍوذكريني بما أنسيـت مـن أمل ّ      
  ّوجنحيني أرفرف فوق أوطاني     

َمرت ثالثون لم أنس العهود وهل ّ      
ٕتنسى مواثيق أرحـام وايمـان       ُ ُ  

      ِاألهل أهلي وأطالل الحمى وطني

  ّوساكنو الربع أترابـي وأقراني     
  

  .النزعة القومية  ����
حـب الـشعراء المهجـرين ألمـتهم تتمثل النزعـة القوميـة فـي 

ُفاألحــــــداث الــــــسياسية تحــــــرك مــــــشاعر هــــــؤالء العربيــــــة ، 
ومــن ُالــشعراء ، فيعبــروا عــن آالمهــم تجــاه هــذه األحــداث ، 

 رشـيد خـوري :ُأبرز الشعراء الذين عرفوا بنزعتهم القومية 
شـاعر يد خـوري ، إلياس فرحات ، ومثـال ذلـك مـا قالـه رشـ

ًفي المهجر مخاطبا بريطانيـا بلـسان الثـائر القومية العربية 
  :الفلسطيني 

      َيـا مغريا بي عنكبوت دهائـه
  !ّهال غزلت بغير هذا المغزل ؟     

      ًإن كنت يوما بالوعود مكرت بي
ّأنـا غير عهـدك بالزمان األول      ّ  

أغناني الحق الـذي أنــا ربه       
ِعـن وقفـة       المتسول المتوسـلِ ّ  

      ّليس الدم المسفوح منك سوى دمي 
  ّوالمنـزل المهـدوم إال منزلـي     

      األرض لي والدار لي والقول لي
  والفعل لي والسيف لي والنصر لي      
@@@@@@@@
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  .اذكر السمات الفنية للشعر المهجري 

  .يمتاز بالتجاوب مع الحياة والحضارة . ١
_ ّشــعر الرابطــة القلميــة خاصــة _ اشــتهر هــذا الــشعر . ٢

بــالتحرر فــي الــصياغة ، والتنــوع فــي الموضــوع واالنطــالق 
فــــي الفكــــر والتجديــــد فــــي األوزان الــــشعرية ، ويظهــــر هــــذا 
واضـــــحا فـــــي كتابـــــات جبـــــران وميخائيـــــل نعيمـــــة ونـــــسيب 

  .عريضة 
ّكــــان شـــــعراء الرابطــــة القلميـــــة أكثــــر حريـــــة فــــي اللغـــــة . ٣

 فـــي األســـاليب ، فـــي حـــين وقـــف شـــعراء المهجـــر وتجديـــدا
الجنـوبي عنـد حــدود المحافظـة علـى اللغــة واألسـلوب ، ولــم 

  .يحدثوا في الشكل 
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 ألنه مناجاة للحياة ، الشعر المهجري شعر مهمـوس ؛. ٤
  .ّوتصوير صادق وعميق ومؤثر 

ظهـور النزعــة الرومانــسية عنــد معظــم شــعراء الــرابطتين . ٥
 وذلــــــك مــــــن خــــــالل عمــــــق الــــــشعر الــــــشمالية والجنوبيــــــة ،

  .بالطبيعة 
  

        اجتاه شعر التفعيلة اجتاه شعر التفعيلة اجتاه شعر التفعيلة اجتاه شعر التفعيلة 
        النشأة واملؤثراتالنشأة واملؤثراتالنشأة واملؤثراتالنشأة واملؤثرات

  

  .ّعرف المقصود بشعر التفعيلة 
ّشعر كانـت بدايتـه فـي بغـداد بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ، 
ّواتخذ التفعيلة وحدة موسيقية له بـدال مـن البحـر دون التقيـد  ً ّ

  .بعدد محدد من التعفيالت 
  

ــى ظهــور شــعر ) المــؤثرات ( اذكــر العوامــل  ــي أدت إل الت
  .التفعيلة 

ًكــــــان ظهــــــوره اســــــتجابة لحــــــساسية العــــــصر وتجــــــسيدا . ١
العربيـــــــــة ّللتغيــــــــرات والتحــــــــوالت فــــــــي أســــــــلوب القــــــــصيدة 

  .ومضمونها
ًكان تجليا لرؤية جديدة تبلورت في سياق هذه التغيـرات . ٢

  .والتجارب التي عايشها الشاعر العربي
ـــــشاعر الحـــــدي. ٣ ـــــه أمـــــام أفكـــــار ومـــــضامين إدراك ال ث أن

ّجديدة ال بد أن يوجد لها مقاربات وأشكال جديدة  ُ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُتحدث عن بداية نـشأة شـعر التفعيلـة ، وعـن أول قـصائد 
  .هذا الشعر 

 فــــي رؤيــــة القــــصيدة أول التحــــوالتتفعيلــــة يعتبــــر شــــعر ال
ّمنتـصف األربعينيـات مـن العربية وبنائها ، الذي ظهر بعد 

نــــازك :  قــــام شــــاعران مــــن العــــراق همــــا نالقــــرن العــــشري

المالئكة ، بدر شاكر السياب ، بمحاوالت تجديديـة تناولـت 
أول بنيـــــة الهيكـــــل العروضـــــي للقـــــصيدة العربيـــــة ، فكانـــــت 

 ، وضـمنتها الكوليرا لنازك المالئكـة حرة الوزن هـي قصيدة
هــل ثــم تلتهــا بعــد ذلــك قــصيدة شــظايا ورمــاد ، فــي ديوانهــا 

   .أزهار ذابلةفي ديوانه ب كان حبا ؟ للسيا
  :تقول نازك المالئكة في قصيدة الكوليرا  �

  سكن الليل
  ّأصغ إلى وقع األنات

  ِفي عمق الظلمة ، تحت الصمت ، على األموات 
  صرخات تعلو ، تضطرب

  حزن يتدفق ، يلتهب
  يتعثر فيه صدى اآلهات

ُفي كل فؤاد غليان ٍ ّ  
  ُفي الكوخ الساكن أحزان

  صرخ في الظلماتفي كل مكان روح ت
  

نــــــازك المالئكــــــة فــــــي هــــــذه القــــــصائد مــــــشاعرها ّصــــــورت 
وأحاسيسها نحـو مـصر الـشقيقة حـين أصـابها وبـاء الكـوليرا 
، وحاولت التعبير عن وقع أرجل الخيـل التـي تجـر عربـات 

  .الموتى من ضحايا الوباء في الريف المصري 
ّتحدث عن دور السياب في نشأة شعر التفعيلة   ّ.  

ـــاني مـــن شـــهر كـــانون أول فـــي النـــصف ا  صـــدر ١٩٤٧لث
ّ وفيــه قــصيدة مــن حــرة الــوزن أزهــار ذابلــة ،ديــوان الــسياب 

ّ ، وقد علق عليها الشاعر فـي الحاشـية أزهار ذابلةعنوانها 
  :بأنها من الشعر المختلف األوزان والقوافي ، ويقول فيها 

  ًهل تسمين الذي ألقي هياما ؟
  ًأم جنونا باألماني ؟ أم غراما ؟

ً يكون الحب ؟ نوحا وابتساما ؟ما ً   
  ّأم خفوق األضلع الحرى ، إذ حان التالقي 

  ًبين عينينا ، فأطرقت فرارا باشتياقي
  ٍعن سماء ليس تسقيني ، إذا ما

  ًجئتها مستسقيا ، إال ُأواما ؟
  كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي 



@åÈß�ßbÓ†Ûa@Ýîè�@@@@@ò@@—–‚nÛa@òČîiŠÈÛa@òÌÜÛa@¿@ÝžèŞ�Ûa@@@@@@_@ÉiaŠÛa@ôìn�½a@@@@@PWYPQXYSQV@@@@@@@@@@PWWWURUQSY 

@ @@Úìi@�îÐÛa@òzÐ•@óÜÇ@bãìÈibm@ñ†öbÐÛa@åß@†íŒàÜÛ@Iò�ßbÓ†Ûa@åÈß@‡bn�þaH@  ٣٥ 

  ٍمن بعيد للهوى ، أو من قريب
  ِلتالقي ، من حبيبِآه لو  لم تعرفي ، قبل ا

أي ثغر مس هاتيك الشفاها؟ ٍ  
  ثم آها .. ًساكبا شكواه آها 

  

  ّالحر بعد نازك المالئكة والسيابّتحدث عن حركة الشعر 
ً أصدر الـشاعر عبـد الوهـاب البيـاتي ديوانـا ١٩٥٠في عام  ّ
ًتــضمن عـددا مـن قـصائد الــشعر  مالئكـة وشـياطينبعنـوان 

ــرالمــساءالحــر ، ثــم تــاله ديــوان   لــشاذل طاقــة ، ثــم  األخي
ّ للسياب ، ثم توالت الدواوين بعـد ذلـك أساطيرصدر ديوان 

 ، ولــــم يقــــف الفــــراغ، ثــــم نــــشر أدونــــيس قــــصيدة بعنــــوان 
الـشاعر فيهـا عنـد التعـديل فـي الـشكل العروضـي فحــسب ، 
ٕوانمـــا تجـــاوز ذلـــك إلــــى الرؤيـــة الـــشعرية الحديثـــة وطبيعــــة 

  :لقصيدة يقول أدونيس في هذه االطرح الشعري ، 
  بلى في بالدي لنا خالقون 

بخلج شرايينهم عمروها  ِ ْ َ  
ْمحوا عتمة اليأس واليائسين بأجفانهم ْ َ َ  

  بفرحتهم المتالك الوجود بأحزانهم
ْهنا دفقوا دمهم في الزمان َ َ ّ  

ُهنا اختصروا عمرهم في ثواني َ ْ ُ  
ٍهنا مألوا كل شيء حنينا ّ  
ٍهنا مألوا كل شيء يقينا ّ  

  بنا من فراغ َولم يبق في شع
  .ْوها هي بالدي ، بالد الفراغ ، يموت الفراغ 

  
  
  

دية التي سبقت ظهـور شـعر ّتحدث عن المحاوالت التجدي
ً، والتي اعتبرت إرهاصا أو تمهيدا لهذه الحركة التفعيلة ً.  

 ، ولكنهــا لــم ١٩٣٢ترجــع بدايــة هــذه المحــاوالت إلــى ســنة 
تقليديــــة تكــــن مقــــصودة لــــذاتها ولــــم تــــشكل بدايــــة الحركــــة ال

للــــشعر الحــــر الــــذي انتــــشر فــــي الــــوطن العربــــي ، ويمكــــن 
ًاعتبارها تمهيدا لهذه الحركة ، ظهرت هـذه المحـاوالت عنـد 

الــــــشاعر المــــــسرحي المــــــصري علــــــي بــــــاكثير ، والــــــشاعر 
األردنــي عــرار ، ومحمــد فريــد أبــو حديــدة ، ومحمــود حــسن 
ّإسماعيل ، ولويس عـوض ، وبـديع حقـي ، وبعـض شـعراء 

ومــن هــؤالء إيليــا أبــو ثير الفكــر الرومانــسي ، المهجــر بتــأ
  .ماضي ، وزكي قنصل ، وميخائيل نعيمة 

  

  .اذكر التسميات التي ُأطلقت على الشعر الحر 
الشعر الجديد ، الشعر المنطلق ، الشعر الحـديث ، الـشعر 

  .التفعيلي ، شعر التفعيلة 
مصطلح الشعر الحر بـين أوسـاط الدارسـين غيـر دقيـق ، 

  .علل ذلك 
ّألن هذا االسم يوحي بـأن الـشعر متحـرر تحـررا تامـا ، فـي  ً ّ

  .ّحين أنه ليس كذلك اللتزامه وزن التفعيلة 
اعتمــد شــعر التفعيلــة علــى عــدد معــين مــن بحــور الــشعر 

  .الصافية ، اذكرها 
اعتمـــد الـــشعر الحـــر علـــى البحـــور الـــصافية وهـــي البحـــور 

لرجـز ، الكامـل ، ا: التي تتكرر فيهـا تفعيلـة واحـدة ، وهـي 
  .الهزج ، المتدارك ، والرمل 

  ُما أهمية بنية قصيدة التفعيلة على الشعر الجديد ؟
ّهيأت للشعر التخفف من أهم خصيـصتين مـن أهـم قـصائد  ِ

  . ّ، والخطابية )اإلطرابية (الغنائية : الشعر العمودي وهما 
  

        املوقف من شعر التفعيلة وأشهر شعرائه املوقف من شعر التفعيلة وأشهر شعرائه املوقف من شعر التفعيلة وأشهر شعرائه املوقف من شعر التفعيلة وأشهر شعرائه 
َواجه شعر التفعيلة بعض العق   .بات منذ ظهوره ، اذكرها َ

  .ّبين موقف المحافظين من شعر التفعيلة ( أو 
هاجمــه المحــافظون واتهمــوا أصــحابه بالــضعف والتــآمر . ١

  .على اللغة والتراث 
  .راحوا ينددون على صوره وأساليبه . ٢
  

ًحقق شعر التفعيلة حضورا متميزا في الصحف والمجـالت ً 
ّ الـستينيات مـن القـرن  فـيّ الشعرية والندواتوالمهرجانات

  . علل ذلك ، العشرين خاصة
  

  .نظم عليه عدد من الشعراء العرب المشهورين  . ١
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  .ارتباطه بحركات التحرر العربي ، وهموم األمة . ٢
لمواقفــــه مــــن االســــتعمار والقــــضية الفلــــسطينية وحريــــة . ٣

  .اإلنسان 
ظهـــور نمـــاذج رفيعـــة مـــن الـــشعر لـــدى عـــدد مـــن كبـــار . ٤

ّالـسياب ، البيـاتي ، صـالح عبـد الـصبور ،  : الشعر أمثال
أدونيس ، محمود درويش ، سعدي يوسـف ، فـدوى طوقـان 

  .ُ، نزار قباني ، أمل دنقل ، خليل حاوي ، وغيرهم 
  .  ّتحدث عن ظهور الشعر الحر في األردن 

ًالقـت قـصيدة التفعيلــة قبـوال واستحـسانا عنــد معظـم الــشعراء 
 حيـدر محمـود ، :التجـاه أمثـال ّاألردنيين الـذين تبنـوا هـذا ا

عبد الرحيم عمـر ، حبيـب الزيـودي ، إبـراهيم نـصر اهللا ، 
عز الدين المناصرة ، طاهر رياض ، راشد عيسى ، خالـد 
ّمحادين ، خالد الـساكت ، علـي البتيـري ، محمـد القيـسي 

  .، محمود الشلبي ، وسلوى السعيد ، وغيرهم 
الخمــسينيات ،  فــي األردن فــي وقــد وجــد هــذا الــشعر مجالــه

ّوبــــــــرز بقــــــــوة فــــــــي الــــــــستينيات ، وظــــــــل يكتــــــــسب األفــــــــي  ّ
ّالخمـــسينيات ، وبـــرز بقـــوة فـــي الـــستينيات ، وظـــل يكتـــسب  ّ

  .ّاألنصار حتى طغى على الحركة الشعرية برمتها 
@@@@@@@@
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  .اذكر السمات الفنية لشعر التفعيلة 
   
ـــ. ١ ـــة ، وال يتقي ـــى وحـــدة التفعيل د بعـــدد التفعـــيالت ّيقـــوم عل

  .العروضية 
ـــار . ٢ يقـــوم علـــى تـــشكيل الـــصور الـــشعرية الجديـــدة واإلكث

  .منها 
  .ّال يتقيد بوحدة القافية . ٣
ممـا يهتم باألساطير والرموز الدينيـة واألبعـاد الفلـسفية، . ٤

طبع بعض قـصائده بـالغموض الـذي قـد يـصل إلـى درجـة 
  .اإلبهام

ينــشغل شــعراؤه بجزالــة يوظــف لغــة الحيــاة اليوميــة ، وال . ٥
  .األلفاظ وفخامتها على حساب المعاني 

  .ًتظهر الوحدة العضوية والموضوعية فيه ظهورا بارزا . ٦
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        متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
  ما هي مالمح أواخر الحكم العثماني لألقطار العربية ؟

  
ـــات قـــام ـــشكيل عـــدد مـــن الجمعي  عـــدد مـــن المحـــدثين بت

ّواألحــزاب الــسياسية والثقافــة العربيــة الــسرية والعلنيــة ، 
  .علل ذلك 

ُأخذ تيار األتراك القـوميين الـذي تمـثلهم جمعيـة االتحـاد . ١
والترقي بالتخلي عن االلتزام بالرابطة اإلسـالمية ، والمنـاداة 

ــــة ال ــــع شــــعار القومي ــــك ، ورف ــــسياسة التتري ــــة وســــيادة ب تركي
  .العنصر التركي على غيره من العناصر 

أصــبحت اللغــة التركيــة هــي اللغــة الرســمية فــي الــبالد ، . ٢
  .ولغة التعليم في المدارس 

َحـــــصر االتحـــــاديون المناصـــــب الحـــــساسة فـــــي اإلدارة . ٣ َ
  .والجيش بيد األتراك 

ّأجبـروا األقــوام وخاصــة العــرب علـى تعلــم اللغــة التركيــة . ٤
  . بها والتحدث

  .فرضوا الضرائب الباهظة . ٥
ّقامــت بعــض الــصحف التركيـــة التــي تمثــل االتحـــاديين . ٦ ُ

ــــى العــــرب والحــــط مــــن  ــــة عل ــــة عدائي ِبــــشن حمــــالت دعائي
والمنــــاداة بتــــذويبهم فــــي قيمــــتهم والتقليــــل مــــن شــــأنهم ، 

ْفــــرض اللغــــة التركيــــة ، : ع التركــــي مــــن خــــالل المجتمــــ
  .ة المختلفة ّوسيطرتها على مجاالت الحياة اليومي

  

اذكر أسـماء الجمعيـات التـي تأسـست للـدفاع عـن حقـوق 
  .العرب المشروعة 

  .١٩٠٩الجمعية القحطانية التي تأسست في األستانة . ١
   .١٩١١الجمعية العربية التي تأسست في باريس . ٢
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ــــذي تأســــس فــــي القــــاهرة . ٣ ــــة ال حــــزب الالمركزيــــة اإلداري
١٩١٢.   

مـع األحـزاب والجمعيـات كيف تعاملت حكومـة االتحـاديين 
  العربية ؟

قامتها بكل ما أوتيـت مـن قـوة وتحايـل ، وبطـشت بزعمائهـا 
  .جمال باشا السفاح أي بطش ، على يد 

  

ما أثر حركة المد القومي التي شهدتها أوروبا في القـرن 
  التاسع عشر على الحركات القومية العربية ؟ 

لهـا  وهـي حركـات كـان الحركات القوميةأسهمت في نشوء 
تأثيرهـــا وامتـــداداتها فـــي أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم ، ومنهـــا 

كمــــا ألهبــــت الــــسياسة العرقيــــة أقطــــار الــــوطن العربــــي ، 
والقومية التي اتبعها االتحاديون الشعور القـومي فـي نفـوس 

  .العرب والتفكير باالستقالل التام 
  

ما تـأثير الثـورة علـى حركـة اليقظـة العربيـة المختمـرة فـي 
   ؟نفوس الناس

أذكـــــت فـــــي نفـــــوس النـــــاس معـــــاني التحـــــرر واالســـــتقالل ، 
ّووضــعت فــي أيــديهم ســالحا فعــاال للمطالبــة بإعــادة حقهــم  ً ّ ً

  . ّالمسلوب ومجدهم التليد 
  

ّما هي األسباب التي حفزت الشريف الحسين إلـى مقاتلـة 
  ؟) منشور الثورة ( االتحاديين حسب ما جاء في 

  .اضطهاد االتحاديين للغة العربية . ١
  .قتلهم للكثير من نوابغ النهضة القومية . ٢
  .قيامهم بنفي األفراد واألسر، ومصادرة بيوتهم وأموالهم. ٣
  

  .ًهذه الثورة ، مستشهدا بالشعر ّبين دور الشعر في 
ـــر عـــن  ـــورة ، وفـــي التعبي ـــشعر نـــصيب فـــي هـــذه الث كـــان لل
الروح القومية العربية ، و أسهم في استنهاض همـم العـرب 

  :ؤاد الخطيب من قصيدة في الرد على األتراك ، يقول ف
ًيا عصبة في بالد الترك طاغية ً ُ      

َال تحسبوا العرب في أوطانهم رمما      ِ َ ْ ُ َ  
ًإن الزمان الـذي أوالكم نعما َ ِ ُ ُ َ ّ  

َهـو الزمان الـذي نرجو بـه نعما      ِ ِ  
ًوهـذه صحف التاريـخ ناطقة ُ ُ ُ  

َبفضلنا فاسألوا الرومـان والعج      َ َ ّ ِ   مـا ِ
  َوطالعوا صادق اآلثار واجتنبوا

َيومـا نطبـق فيه السـهل والعلما      ّ ِ ّ ً  
ُوال تظنوا هموم الدهر تقعدنـا ّ ّ  

َإن الهمـوم ستحيـي بيننـا الهمما      ِ   
  

يبـــدوا صـــوت الـــرفض للواقـــع  : موضـــوع األبيـــات الـــسابقة
ًالـــذي كـــان ســـائدا ، ولـــبطش التـــرك واســـتخفافهم بـــالعرب ، 

 روح الثـورة والتحـدي الـذي بـدأ النتـشار فـي ّوتجلت بوضوح
  .البالد العربية 

ّاذكــر أســماء عــدد مــن الــشعراء الــذين ردوا علــى األتــراك 
  .وثاروا عليهم 

 بــشاعر الثــورة العربيــة الكبــرى بالملقــالــشيخ فــؤاد الخطيــب 
، إبــراهيم اليــازجي ، عبــد الحميــد الرفــاعي ، رشــيد الخــوري 

  .ّ، وخير الدين الزركلي 
  

  .ئية الشعر والثورة ثنا
  

  .ّبين اثر الثورة العربية على الشعراء 
ّنظــم هــؤالء الــشعراء عــددا كبيــرا مــن القــصائد يمجــدون بهــا  ً ً
ّالثـــورة وقادتهـــا ، ويـــصورون الطموحـــات واآلمـــال المرجـــوة 

  .منها ، ويلهجون بمبادئها وأهدافها 
  
  
  
  
  

   . اشتهر عدد من شعراء الثورة أكثر من غيرهم،علل ذلك 
وذلــك لمــرافقتهم للثــورة وقادتهــا ، وتعبيــرهم عــن مجرياتهــا ، 

ّوالتغنــــي بهــــا ، وكــــان فــــي مقــــدمتهم   الــــذي فــــؤاد الخطيــــبّ
ــــشعر الحماســــي  ــــة بكثيــــر مــــن ال ــــه الثــــورة العربي أوحــــت إلي

  ) .علل ( بشاعر الثورة العربية الكبرى والثوري ولقب 
  

ـــا اســـتقالل العـــرب ونهـــضة ّيحيـــيقـــول فـــي قـــصيدة  ي به
   :الحسين
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َحي الشريف وحي البيت والحرما ّ ّ  
ّوانهض فمثلك يرعى العهد والذمما     َ ُ ْ  

َيا صاحب الهمة الشماء أنـت لها ِ ّ ّ َ  
ّإن كان غيرك يرضى األين والسأما     َ ََ ُ  

ْواسمع قصائد ثارت مـن مكامنها َ  
ُإن شئتـها شهـبا أو شئتها رجـما     ُُ ُ ُ  

لعـرب والتـركا( ويقول خير الدين الزركلي قـصيدة عنوانهـا  َ 
   :يصف فظائع األتراك) 

ٍعتا أحفـاد جنكيـز فساقـوا َ    
ٍسالئل يعـرب سوق العبيـد      ُ َ  

ًفكـم قتلوا من األخيار صيدا  ْ ِ  
  ْو كم ساموا المهانة من عميد     

ًوكم حملوا على األعواد ظلما ُ  
ِو كم سقوا المنية مـن شهيد      ّ َ ْ  

يــصف يدة فــي قــصرشــيد أيــوب ويقــول الــشاعر المهجــري 
ْالثورة ويعدد حسناتها ، ويمجد من أوقدها  َ ّ:  

ّ    مع نســيم السـحر  مـن أقاصي الروم نهديك السالم َ  
ْيـا شريفـا كلمـا نـاح الحمام َ ّ     فـوق غصن الشجر    ً

ُصاحب السيف الصقيل المستهاب   ِ  فـي دياجي المحـن  ّ
ّأنت مـن قوم لهم تعنـو الرقاب ُ ٍ    مـن قديـم الز  َ   مـنِ

،  ) النائحـــة( يقـــول جميـــل صـــدقي الزهـــاوي فـــي قـــصيدته 
بمناسبة انـسحاب الجيـوش التركيـة مـن األصـقاع العربيـة 

  :، ودخول العرب دمشق بقيادة فيصل بن الحسين 
  َوجاءت خيول العرب تعدو وراءها

ٍبـمقربـة لإلنكلـيز خيـول       ُ  
هنالك أهل الشام صـاحوا وكبروا ّ  

ٌوكبـر أعالم به        ُـا وسهـول  
ٌوكان ألخذ الثأر قـد ثـار ضيغم ْ ِ  

ُلـه فـي مغار الغابتين شبول       َ َ ُ  
ِأغر كـريم األصل من فرع هاشم ْ ُ  

ُفطاب له فرع وطاب أصـول       َ َ  

،  ) نــــشيد العلــــم( يقــــول أبــــو الفــــضل الوليــــد فــــي قــــصيدة 
بمناســبة احتفــال العــرب برفــع العلــم العربــي فــي المكــان 

  :هم الذي شنق فيه شهداؤ
  ّالعرب حولك جند أيهـا العلـم

  ِ منــهم تآلفت األوطار والهمم     
ٌمن خضرة وبياض نعمة وهدى ٍ ٍ  

ُوحمــرة وسـواد نقمـة ودم     َ ٌ ٍ ٍ ُ  
ٍألوانـك استكملت أمجاد مملكة َ ُ  

  فيها تالقى النهى والبأس والكرم    
ٌَإليك نرنو وفـي أجفاننـا عبر ِ  

ِوفي القلوب شعور بـات يحتدم     ٌ ُ  
ّمن الحجاز إلى أرض الشآم إلى ِ    

َأرض العراق لك اآلفـاق تبتسم     ِ  
  

 الخالفــة وجاللــة ( فــي قــصيدة عنوانهــا محمــد كامــليقــول 
ـــك الهاشـــمي ـــام ، وكانـــت مناســـبة هـــذه القـــصيدة  ) المل قي

العــرب بمبايعــة الــشريف الحــسين بالخالفــة فــي عمــان ، 
  :فخلد ذلك الشعراء 

ُإليه انتهى أمر الخالفة إذ غ       ـداِ
َ                          ألعبائها في يعرب خيـر حامل ٍُ َ  

َويا منقذ العرب الذي حاز فضله َ      
ُ                         مقاما لعمري باذخا لـم يطاول ً َ َ ً َ  

ٌإليـك مليك العـرب مني بيعة ّ َ َ    
  ٌمباركة عـن أهل صيدا وعامل       

ــد شخــصية الــشريف الحــسين  بــن هــل وقــف الــشعراء عن
  ًعلي ، وضح ذلك مستشهدا بالشعر ؟

نعم ، فتحدثوا عن مكانته الدينية والقوميـة ، وأكـدوا انتـسابه 
يمنحـه شـرعية دينيـة إلى آل النبي عليه السالم ، وهذا ما 

ُ ، وجعل األمة تجمع عليه بوصـفه تؤهله للخالفة والقيادة
ـــه ومـــساعيه  ـــؤمن بقيادت ـــه ، وت ـــف حول ـــذي تلت َالرمـــز ال

ّمـــع شـــتاتها ، واقامـــة دولـــة مـــستقلة ، وأهدافـــه لج يقـــول ٕ
  ) :رشيد الخوري ( القروي الشاعر 

ًملك على اإلسالم أبـدى غيرة ِ ٌِ َ    
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ّقرت بها عيـن الرسول بقبره       ّ  
    َنصر المروءة فالمسيح وأحمد

  يتبـادالن التهنئات بنصــره      
    ِعاد الرشيد وعاد باهر عصره

  َسبحان من بعث الحسين لنشره       
    ِل خيـط مـن حداد مغيبهاللي

ٌْوالصبح سهم مـن أشعة فجره       ّ  
ًذكر تضوع في الجزيرة ناشرا  ٌ ْ    

  منها رفـات العاطفين بنشـره      
  

أصبح الشعراء يترددون إلـى عمـان بعـد أن أصـبح : علل 
  .ًعبد اهللا بن الحسين أميرا على األردن 

  

ًألنها كانت تشكل معقال من معاقل الثورة العربية  َ ّ   .الكبرىُ
  

ّصــب الــشعراء اهتمــامهم علــى الــصفة الدينيــة التــي يمثلهــا 
الـــشريف الحـــسين وأنجالــــه وعلـــى بطــــوالتهم وجهـــادهم مــــن 

 وأشـادوا بجهـود األميـر عبـد اهللا أجل تحرير بنـي قـومهم ،
ّالقوميـــة ، وقـــدروا مـــساعيه فـــي خدمـــة األمـــة العربيـــة ،  ّ ّ

ّوتحــدثوا عــن دوره المــشرف فــي الثــورة العربيــة ، ي  قــولّ
   :شبلي المالط

   
َأمير عمان هل للعيد طلعته ّ    

ّأيام تضحك بغداد وعمان       ٌ  
  مجاهد في سبيل اهللا ليس له

ٌإال الحقائق أنصار وأعوان      َ ّ  
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  .ّتصور الحزب العربي بعد انتصار الثورة العربية ّبين 
ّتــــصور قيــــام دولــــة عربيــــة تــــضم الــــشام والعــــراق  والحجــــاز ّ

وســـائر الجزيـــرة العربيـــة تحـــت العلـــم الهاشـــمي ، وأن تكـــون 
ّهذه األقطار إمارات فـي إدارتهـا الداخليـة ، ولكنهـا مرتبطـة 

ْبعرش واحد يجلس عليه الشريف الحسين وأوالده من بعده ِ  

  

  َ مظاهر نقض الحلفاء عهودهم مع الشريف الحسين؟ما
  

حــت انتــدابهم ، عمــدوا إلــى تقــسيم الــبالد العربيــة ووضــعها ت
ـــــــسطين والعـــــــراق ،  ـــــــا علـــــــى األردن وفل فـــــــسيطرت بريطاني
وبــــسطت فرنــــسا ســــيطرتها علــــى لبنــــان وســــوريا ، وأنهــــت 

  .ّالحكم العربي الفيصلي هناك 
كـــان لهـــذه األحـــداث أثـــر بـــالغ فـــي نفـــوس الـــشعراء العـــرب 

 ،  يقـول ّعبروا عن شعورهم بغـدر الخلفـاء وظلمهـمالذين 
  : الزركلي في هذا الموضوع خير الدين
ُفيم الونـى وديـار الشام تقتســم َ  

ُأين العهود التي لم ترع والذمم       َ ّ َ ُْ  
َهل صح ما قيل من عهد ومن عدة ِ ٍ   

ُوقد رأيت حقوق العرب تهتضم     َ ُ ِ ْ ُ ُ  
  

إلـــــى الثـــــورة ويقـــــول مـــــصطفى الغاليينـــــي ، الـــــذي يـــــدعو 
  :السترداد الحقوق المستلبة 

ٍهبوا فأمتكم أمست على خطر ُّ  
ِِ      جارت عليها األعادي جور منتقم            ُ َ ْ  

ٌحتى تسيل ربوع الشام مفعمة ّ ُ ّ  
ِِ                دما يسيل الردى فـي سيله العرم    ّ ُ ً  

ٌوذمة العرب واأليـام شاهدة ُ ِ ُ   
َِ    لنضرمن الوغى في السهل والظلم         َّ ّ  َ ِ ْ َ  

َحتى يخلوا بالد العرب أجمعها ِ ْ ُ َ ّ ُ ّ  
ّل الروم حتى ساحل العجم  من ساح     ّ  

  
ًكما كان حال شـعراء المهجـر كـشعراء الـوطن شـعورا بغـدر 
االســــتعمار وظلمــــه المتكــــرر ، ومثــــال ذلــــك قــــول الــــشاعر 

يطلــب مــن وطنــه لبنــان االنــضمام إلــى إليــاس فرحــات ، 
  :الدولة العربية في سوريا 

ًفإن لم ترض بالعرب اتصاال ّ ِ ُ َ ْ ْ  
ِفـال تجعل جـزاء الخير ش     َ   ّراْ

  ًوال تطلب ألوروبـا انتصارا
  ّعلى الشعب الذي والك نصرا     
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  .قرار الحلفاء بنفي الشريف الحسين إلى قبرص  : علل
ألنـــــه رفـــــض االعتـــــراف باالنتـــــداب علـــــى بـــــالده ، وجعـــــل 

فلسطين وطنا قوميا لليهود  ً.  
 بمناسبة نفي الـشريف الحـسين يقول الجواهري قصيدة ، 

  :إلى قبرص 
  

ٌ أنت اليوم مرتهنشيخ الجزيرة َ  
ِبحسن فعلك من صدق وايثار     ٕ ٍ ِ  

َلتحمدن مـن الـدنيا عواقبهـا ّ ََ ِ ِ َ  
ّفقـد أريتك عقبى هـذه الدار     ُ  

ًيـا ناهضا بأباة الضيم منتفضـا ِ  ِ ً  
عـن أن يمد يدا للذل والعـار     ً  ُ َ ْ  

ْفي ذمة اهللا والتاريخ ما تركـت ّ  
ّآثارك الغر مـن غـراء آثـار     ِ   

ُن لم يقيموا لك الذكرى مخلدةإ ّ َ ُ  
ُفإن اسمك فينا خيـر تـذكـار     َ َ ّ  
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ّبقــي الــشريف الحــسين فــي منفــاه بقبــرص حتــى اشــتد عليــه 
 ودفـن فـي ١٩٣١المرض ، فرجـع إلـى عمـان وتـوفي سـنة 

 اســتجابة لوصــيته ، ونظمــت قــصائد كبيــرة مدينــة القــدس 
ر عــــن مــــساعيه التعبيــــ: نها مــــضاميفــــي رثائــــه وكانــــت 

ّالداعية إلى حرية العرب واستقاللهم والحديث عن جهـاده 
  .ٕواخالصه 

  
ــن  ــشريف الحــسين ب ــوا ال ــذين رث ــشعراء ال اذكــر أســماء ال

  .علي 
أحمـــــد شــــــوقي ، الجــــــواهري ، عــــــرار ، إبــــــراهيم طوقــــــان ، 

  .ّالرصافي ، األخطل الصغير ، الكاظمي 
  :سين رثاء الشريف الحيقول أحمد شوقي في 

  لك فـي األرض والسماء مآتم
  ْقـام فيهـا أبو الملوك هاشـم      

ْفعـد اآلل للعـزاء وقامـت ِ َ ّ  

  ٍباكيات على الحسين الفواطـم      
  ّتلك بغداد فـي الدموع وعما

ّن وراء السواد ، والشام واجم       ِ ّ َ  
والحجـاز النبيل ربع مصـل ُ ُ ْ َ ّ  

ُمـن ربوع الهدى وآخر صائم       ُ  
ْ فمصر عبرى ، ولبناواشتركنا َ ُ ِ  

ِن سكوب العيون باكي الحمائم        ُ  
  

ُ نسر الملوك(كما رثاه إبراهيم طوقان بقصيدته    :ًقائال  ) ْ
  ّشيعي الليل وقومـي استقبلــي

ِطلعة الشمس وراء الكرمل       َ  
ُواخشعي يوشك أن يغشى الحمى ِ  

  ًيا فلسطين سنا من فيـصل     
  

ًست حـدثا تاريخيـا عـابرا إن الثورة العربية الكبرى لي(   ً ( ،
  .وضح ذلك 

ــــك حــــضورها  ّأي أنهــــا حركــــة نهــــوض قــــومي تحــــرري تمتل ّ
ّوحيويتها الراهنـة ، مـن خـالل امتـداداتها التاريخيـة المتمثلـة  ّ ّ
بالدولــة األردنيــة ، وبقيادتهــا الهاشــمية ، وبمبادئهــا الــسامية 
  ّالتي ترسخت في نفوس أحرار العرب ومفكريهم وشعرائهم 

  

ÛaÛaÛaÛa@ô�ØÛa@òîiŠÈÛa@ñ‰ìrÛa@ŠÈ’Û@òČîäÐÛa@pbà�@ô�ØÛa@òîiŠÈÛa@ñ‰ìrÛa@ŠÈ’Û@òČîäÐÛa@pbà�@ô�ØÛa@òîiŠÈÛa@ñ‰ìrÛa@ŠÈ’Û@òČîäÐÛa@pbà�@ô�ØÛa@òîiŠÈÛa@ñ‰ìrÛa@ŠÈ’Û@òČîäÐÛa@pbà�@@@@@@@@
  

  .اذكر السمات الفنية لشعر الثورة العربية الكبرى 
إذ تتـــضح فيــــه : ًاالهتمـــام بالوحــــدة الموضـــوعية غالبــــا . ١

الروابط النفسية والتعبيرية والوحدة الفنية القائمة علـى وحـدة 
الموضوع والجو النفـسي وترتيـب األفكـار والـصور فـي بنـاء 

  .ك متماس
ألنــــه يخاطــــب الجمهــــور ســــهولة اللغــــة ووضــــوحها ؛ . ٢

  .العربي بمختلف فئاته 
  .وضوح النزعة الخطابية والحماسية . ٣
  

òîäîİ�ÜÐÛa@òßëbÔ½a@ŠÈ‘@@
  

  .صيبه من الحرب العالمية الثانية لقي العالم العربي ن
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ّبسبب موقعه الجغرافـي المتميـز ، وألهميـة ثرواتـه الطبيعيـة 
  .خاصة ، الثروة النفطية 

  

ــــة  ــــي التعــــرض لنكب ــــي المعاصــــر ف ــــشعر العرب أســــهم ال
  .فلسطين ، وضح ذلك 

  أسهم بشكل كبير في إشعال نار الثورة على المستعمر. ١
ــــواء . ٢ ــــا وانــــسانيا عنــــدما حمــــل ل قــــام بــــدورة الفاعــــل عربي ٕ

  .المناداة بالحرية 
ّوقـــــــف يحيـــــــي البطـــــــوالت ويـــــــشحذ الهمـــــــم ، ويناصـــــــر . ٣

  . من قيم الكرامة والحق والعدل المستضعفين ، ويعلي
  

ّيلبـي فيهـا ، فـي قـصيدة عبد الرحيم محمود يقول الـشاعر 
ّنــــداء الجهــــاد ، ويعبــــر عــــن حــــب الــــشاعر الفلــــسطيني   ّ

  :للشهادة وفرحه بدخول ساحة الجهاد 
  دعا الوطن الذبيح إلى الجهاد

ِفطار لفرط فرحته فـؤادي       َ  
  ُوسابقت النسيـم وال افتخـار

  ّعلـي أن أفدي البالدأليس       
  إذا ضاعت فلسطيـن وأنتـم

  على قيد الحياة ففي اعتقادي     
  بأن بني عروبتنا استكانــوا

َوأخطأ سعيهم نجح الرشـاد       ُُ َ  
  

ّهبت الجماهير العربية على الـصيحات المـستغيثة ، التـي 
ًأحــدثتها تلــك الفاجعــة ، وحملــت الــسالح دفعــا لهــا إال أن 

  .، علل ذلك النصر لم يحالفها 
ًوذلـك نظــرا لالحــتالل الكبيــر فــي مــوازين القــوى التــي كانــت 

  .تميل آنذاك لصالح األعداء 
  

مخاطبا الجماهير المقاتلـة ، ّمحمد مهدي الجواهري يقول 
ًالزاحفة إلى أرض فلسطين تحريرا لها ودفاعا عنها  ً:  

  ًدالال في مياديــن الجهـاد
ّ    وتيهـا بالجـراح وبالضماد     ِ ً َ  

َورشفا بالثغور من المواضي ِ ّ ً َ  

  ً                       وأخذا بالعناق مــن الجهاد
ّواقداما وان سرت السواري َ َ ٕ ًٕ  

َ بما يشجي وان غدت الغوداي      ٕ ُ  
  ًوبذال للنفيس مـن الضحايا

  َفأنفس منهــم شرف البـالد    
  ويا جثثا يفوح المجد منهـا

ُفيعبق في الجبال وفي الوهـاد      َ َْ َ  
ّسقتك الصائبات من التحايا ّ  

ًمعطرة فمـا صوب العهــاد      ُ  
ٍأعز النـاس في أغلى ممات   

ّوخير الزرع في خير الحصاد     ُ  
  

ًّمحييا نضال األمـة العربيـة عنـدما ، بشارة الخوري ويقول  ُ
( ّهبـت لـدفع العـدوان عــن فلـسطين ، فـي قـصيدة بعنــوان 

ُيا جهادا صفق المجد له  ًّ: (  
َلبس الغار عليـه األرجوانا   ُهـّصفق المجد لًيا جهادا  َ ِ  

ُشرف باهت فلسطين بـه  ٌ َ ُ      وبناء للمعالي ال يـدانــى  َ ٌ  
ًإن جرحا سال من جبهتها   َ      لثمته بخشــوع شفتـانـا  ّ
        عـربيا رشفتـه مقلتـانـا  ّوأنينا باحت النجوى بـه 

  
  

ــرة ال ــي الفت ــي ف ــشعر العرب ــت ّتحــدث عــن دور ال ــي أعقب ت
  .إنشاء الدولة اليهودية على األرض الفلسطينية 

ٕأدى الــشعر دوره فــي إذكــاء الهمــم والهــاب المــشاعر ، كمــا 
ّلـــم يتخلـــف شـــاعر عـــن القيـــام بـــدوره المفتـــرض ، وتـــصوير 
عمــــق المأســــاة ، وأصــــبحت القــــضية الفلــــسطينية القـــــضية 

، ًنظرا لخطورتها الكبرى التي تشغل العالم العربي والـدولي 
ًمحمـــود درويـــش مـــصورا عـــذاب الـــشعب قـــول الـــشاعر ي

   .١٤٢النص في الكتاب ص: الفلسطيني بعد النكبة 
  ّماذا جنينا نحن يا أماه

  حتى نموت مرتين
  فمرة في الحياة 

  ومرة نموت عند الموت 



@åÈß�ßbÓ†Ûa@Ýîè�@@@@@ò@@—–‚nÛa@òČîiŠÈÛa@òÌÜÛa@¿@ÝžèŞ�Ûa@@@@@@_@ÉiaŠÛa@ôìn�½a@@@@@PWYPQXYSQV@@@@@@@@@@PWWWURUQSY 

@ @@Úìi@�îÐÛa@òzÐ•@óÜÇ@bãìÈibm@ñ†öbÐÛa@åß@†íŒàÜÛ@Iò�ßbÓ†Ûa@åÈß@‡bn�þaH@  ٤٢ 

  

نلمس فـي هـذه األبيـات المـرارة التـي يعانيهـا الـشاعر فـي 
لبعيـد عـن منفاه ، وهي تجسيد لمرارة الشعب الفلسطيني ا

ــــاره ،  ــــه ودي ــــه وأحبائ ــــب أهل ــــسان الغري ــــل هــــذا اإلن إن مث
ًالمشرد سوف يـزداد إصـرارا وتمـسكا بأرضـه ووطنـه ؛  ّ ً ألنـه ّ

  .ّبذلك يتمسك بإنسانيته المفقودة 
  

  .ّعرف بالشاعر محمود درويش 
ّمحمــود درويــش مــن شــعراء النــضال الفلــسطيني ، تعــرض 

ّللــــسجن عــــدة مــــرات ، عمــــل فــــي الــــصحافة وخاصــــ ّ ة فــــي ِ
ـــوتسالجديـــد واالتحـــاد ،  ـــى جـــائزة ل  فـــي األدب وحـــاز عل

  .اآلسيوي 
  :توفيق زياد يقول الشاعر 

ٍسأحمي كل شبر من ثرى وطني بأسناني ّ  
ّولن أرضى بديال عنه لو علقت من شريان شرياني ًُ ْ  

ِأنا باق أسير محبتي لسياج داري ، للندى للزنبق الحاني ٍّ ّ ٍ ّ ُ  
أنا باق ولن تقوى علي جمي   ُع صلبانيٍ

َأنا باق سأحمي كل شبر من ثرى وطني ، بأسناني  ٍ  ٍ  
  

 تتجلى إرادة التـصميم والمحافظـة مضمون األبيات السابقة
ُعلـــى كـــل ذرة مـــن تـــراب الـــوطن ؛ ألن الـــوطن هـــو الهويـــة  ّ
والكرامـة والعنـوان ، وهــو اإلنـسان فـي أعظــم صـوره وأجمــل 

  .أمانيه 
  

َا رفـض الـشعب ًهارون هاشم رشـيد ، مظهـريقول الشاعر 
ّالفلــــسطيني كــــل القــــيم التــــي ال تــــساند حقــــه اإلنــــساني  ُ ّ

  : الضائع 
   ١٤٣النص في الكتاب ص 
  من نحن دونما بالدنا ؟

  من نحن ؟ من نكون
  ونحن في القفار ضاربون 

  من نحن ؟ من نكون
  والسارقون الناهبون

  

ـــسطيني معـــييقـــول  ـــسان المقـــاوم الفل ًن بسيـــسو معلنـــا بل
ٕالتحامــه بترابهــا واصــراره علــى التــضحية ّتــشبثه بــاألرض و

  :والفداء 
  ِلن أهرب من دربــي

  لن أهرب من كأس الخل
  ٕواكليل الشـــوك

  وسأنحت مـن عظمي
  مسمار صليبي وسأمضي

  أبذر قطرات دمائي في األرض
َإن لن أتمزق كيف ستولد من قلبي  ّ ْ..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األسئلة 
عرية ، شــعر المعارضــات الــش: مــا المقــصود بكــل مــن . ١

التفعيلــة ، البحــور الــصافية ، الوحــدة الموضــوعية ، الوحــدة 
  العضوية ؟

  .اذكر اتجاهات الشعر العربي الحديث . ٢
ًسم رائد االتجـاه المحـافظ ، وعـددا مـن أعالمـه الـشعراء . ٣ 
.  
  .سم أعالم جماعة الديوان . ٤
  .ّوضح جوانب التجديد في شعر الرابطة القلمية . ٥
ـــــسية ؟ وســـــم عـــــددا مـــــن متـــــى ُأ. ٦ ـــــشئت العـــــصبة األندل ًن  ّ

  .أعضائها 
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مــا الموضــوعات التــي عالجهــا الــشعر المهجــري ؟ مــع . ٧
  .التمثيل بما تحفظ من أبيات 

  .ّعدد السمات الفنية للشعر المهجري . ٨
ًسم رواد شعر التفعيلة ، وعددا من أعالمه الشعراء . ٩ .  

ـــ. ١٠ ـــة للقـــصيدة العربي ـــسمات الفني ـــد جماعـــة اذكـــر ال ة عن
  .أبولو 

  .عدد موضوعات القصيدة عند شعراء جماعة أبولو . ١١
  كيف ينظر شعراء جماعة أبولو إلى الطبيعة ؟ . ١٢
  .عدد سمات شعر التفعيلة  . ١٣
ّفــسر ســبب إعــالن الــشريف الحــسين لمنــشور الثــورة  . ١٤

  .ّالعربية الكبرى وبين بنوده 
ّبـين كيـف خلــد الـشعراء قـادة الثــو . ١٥ رة العربيـة الكبــرى ، ّ

  .مع التمثيل بما تحفظ من النصوص الشعرية 
مــا موقــف الــشعر مــن غــدر الحلفــاء ونقــضهم العهــد  . ١٦

  .مع الشريف الهاشمي 
ًســم عــددا مــن الــشعراء الــذين كتبــوا للثــورة فــي الــوطن . ١٧ 

  .األم وفي المهجر 
ّكيف تقيم موقف الشاعر العربي مـن القـضايا العربيـة . ١٨

  ء قراءتك للشعر المقاومة الفلسطينية ؟في ضو
ًســم عــددا مــن الــشعراء العــرب الــذين كتبــوا فــي شــعر . ١٩ 

ُالمقاومة وشاركوا أبناء جلدتهم مصابهم  ِ.  
  .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة . ٢٠
ظهر شعر التفعيلة على شكل حركة شعرية في الـشعر . ١

  :العربي الحديث في 
      . ن القرن العشرين أوائل العشرينيان م. أ

.             مــــــــــــستهل الثالثينيــــــــــــات مــــــــــــن القــــــــــــرن العــــــــــــشرين . ب
    النصف الثاني من أربعينيات من القرن العشرين . ج
  .أوائل أربعينيات من القرن العشرين . د
  :من السمات الفنية لجماعة أبولو . ٢
      .الدعوة إلى مجارات الشعراء القدامى . أ

  . واستعمال الغريب التعقيد في التعبير. ب
      .االهتمام بالوحدة العضوية للقصيدة . ج
ّالميل إلى النزعة الخطابية . د ِ َ.  

  :ِمن أعالم مدرسة اإلحياء . ٣
    .ّالمازني والعقاد . ب  . البارودي وشوقي . أ

  .ّشوقي والعقاد . د  .ّالشابي وشكري . ج
  :نفى الحلفاء الشريف الحسين إلى قبرص ألنه . ٤
  .ّ في الخالفة في عمان بويع. أ

  .رفض الموافقة على المعاهدات التي أرادها الحلفاء .  ب
      .ّاحتج على نقض الحلفاء لوعودهم له . ج
  .ّالتف حوله أحرار العرب . د
  .ُالملقب بشاعر الثورة العربية الكبرى . ٥
    .جميل الزهاوي . ب  .خير الدين الزركلي . أ

  .اهيم اليازجي إبر. د  .الشيخ فؤاد الخطيب . ج
  
  

  إجابات األسئلة 
قــــصائد متــــشابهة فــــي الــــوزن  : المعارضــــات الــــشعرية. ١

ُوالقافية والموضوع العام ، وهـي تنـشأ عنـدما يعجـب شـاعر 
الحــق بقــصيدة شــاعر ســابق ، فيقــول قــصيدة تــشبهها فــي 

  .الوزن والقافية وموضعها العام 
خـذها ّ  شعر يقوم علـى وحـدة التفعيلـة ، ويت:شعر التفعيلة 

ــــد  ــــي ، وال تتقي ــــدال مــــن البحــــر الخليل ــــه ب ّوحــــدة موســــيقية ل ً
القصيدة فيه بالقافية وال بعدد التفعيالت العروضية فـي كـل 

  .سطر 
 هـــي البحـــور التـــي تتكـــرر فيهـــا تفعيلـــة :البحـــور الـــصافية 

ــــدارك ، : واحــــدة ، وهــــي  الكامــــل ، الرجــــز ، الهــــزج ، المت
  .والرمل 

 يــسود القــصيدة موضــوع   تعنــي أن:ّالوحــدة الموضــوعية 
  .واحد 

يقـــصد بهـــا أن تكـــون القـــصيدة عمـــل : الوحـــدة العـــضوية 
ًمتكامــل ، وبنيــة عــضوية حيــة ، تتفاعــل عناصــرها جميعــا 

  .كما تتفاعل األعضاء المختلفة في الجسم الحي 
  
االتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه . ب    .االتجاه المحافظ . أ. ٢

  .اتجاه شعر التفعيلة . ج    .الرومانسي 
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 المحـــــافظ هـــــو الـــــشاعر محمـــــود ســـــامي رائـــــد االتجـــــاه. ٣

أحمـــــد شـــــوقي ، : البـــــارودي ، ومـــــن أعـــــالم هـــــذا االتجـــــاه 
ٕواســماعيل صــبري ، وحــافظ إبــراهيم ، وعائــشة التيموريــة ، 

  .الخ ... وخليل مطران 
  
ـــــراهيم المـــــازني ، وعبـــــاس . ٤ ـــــرحمن شـــــكري ، واب ـــــد ال ّعب ٕ

  .محمود العقاد 
  
ّحـــرر الت: طـــال التجديـــد الـــشكل والمـــضمون مـــن حيـــث . ٥

ّفــــي الــــصياغة ، والتنــــوع فــــي الموضــــوع ، واالنطــــالق فــــي 
ًالتفكيـــر ، كمـــا كـــانوا أكثـــر حريـــة فـــي اللغـــة وتجديـــدا فـــي 

ـــــي األوزان . األلفـــــاظ واألســـــاليب  ـــــدهم ف ًفـــــضال عـــــن تجدي
ّالــشعرية ؛ إذ ألفــوا علــى طريقــة الــشعر المنثــور ، وأوضــح 

األغنيـة " مثال عـل ذلـك شـعر جبـران خليـل جبـران وديـوان 
  .لصفية أبو شادي " خالدة ال
  
 ، ١٩٣٣أسست فـي أمريكـا الجنوبيـة فـي البرازيـل عـام . ٦

) رئـيس العـصبة ( ميـشال معلـوف : ومن أشهر أعـضائها 
ــــشاعر القــــروي  ــــوف ، وال ــــاس فرحــــات ، وشــــفيق معل ٕ، والي

، ) الـشاعر المـدني ( رشيد خوري ، وقيصر سليم الخـوري 
علــــــوف ، وتوفيــــــق قربــــــان ، وجبــــــران ســــــعادة ، وريــــــاض م

  .وسلمى صائغ 
  
ــــــى الثنائيــــــة . أ. ٧ التأمــــــل فــــــي الطبيعــــــة . ب. الثــــــورة عل

الحنــين إلــى . د.  النزعــة اإلنــسانية . ج. ومظــاهر الكــون 
  .الوطن 
  .ّالنزعة القومية .     هـ 

ّتتلخص السمات الفنية لهذا الشعر في اآلتي . ٨ ّ:  
  .يمتاز بالتجاوب مع الحياة والحضارة . أ

_ ّشــعر الرابطــة القلميــة خاصــة _ الــشعر اشــتهر هــذا . ب
بــالتحرر فــي الــصياغة ، والتنــوع فــي الموضــوع واالنطــالق 
فــــي الفكــــر والتجديــــد فــــي األوزان الــــشعرية ، ويظهــــر هــــذا 

واضـــــحا فـــــي كتابـــــات جبـــــران وميخائيـــــل نعيمـــــة ونـــــسيب 
  .عريضة 

ّكــــان شــــعراء الرابطــــة القلميــــة أكثــــر حريــــة فــــي اللغــــة . ج
 فـــي حـــين وقـــف شـــعراء المهجـــر وتجديـــدا فـــي األســـاليب ،

الجنـوبي عنـد حــدود المحافظـة علـى اللغــة واألسـلوب ، ولــم 
  .يحدثوا في الشكل 

 ألنه مناجـاة للحيـاة ، الشعر المهجري شعر مهموس ؛. د
  .ّوتصوير صادق وعميق ومؤثر 

ظهـور النزعـة الرومانـسية عنـد معظـم شـعراء الـرابطتين . هـ
 عمــــــق الــــــشعر الــــــشمالية والجنوبيــــــة ، وذلــــــك مــــــن خــــــالل

  .بالطبيعة 
  
نـــازك المالئكـــة ، بـــدر : ّمـــن أبـــرز رواد شـــعر التفعيلـــة . ٩

ومـــن أعـــالم هـــذا . ّشـــاكر الـــسياب ، عبـــد الوهـــاب البيـــاتي 
أدونــيس ، صــالح عبــد الــصبور ، ســعدي يوســف : الــشعر 

  .، فدوى طوقان ، نزار قباني 
  

الوحــــدة العــــضوية . ب    .التجربة الشعرية . أ. ١٠
  التنوع الموسيقي        . د  . بالصورة التعبير. ج  . 

  .استعمال اللفظ الموحي .      هـ
  

  .االندماج في الطبيعة ومناجاتها . أ. ١١
  .االهتمام بالحب والحديث عن المرأة .      ب
  .نزعة الحرمان والشكوى .      ج

  
غـــالى شـــعراء الجماعـــة فـــي حـــب الطبيعـــة وأصـــبحت . ١٢

 الــــذي يجــــدون الــــسكينة فــــي عنــــدهم األم الــــرؤوم ، والمــــالذ
جواره ، ويصفون أحاسيـسهم ومـشاعرهم أكثـر ممـا يـصفون 
مشاهدها الجذابة ، فهـم يناجونهـا ويـشكون لهـا ويتمـون فـي 
ّأحــضانها ، لعلهـــا تخفـــف مـــن شـــدة وجـــدهم ومعانـــاتهم فـــي 

  .الحياة 
   

  :سمات شعر التفعيلة . ١٣
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ـــد بعـــدد التفعـــي. ١ ـــة ، وال يتقي ـــى وحـــدة التفعيل الت ّيقـــوم عل
  .العروضية 

ـــار . ٢ يقـــوم علـــى تـــشكيل الـــصور الـــشعرية الجديـــدة واإلكث
  .منها 

  .ّال يتقيد بوحدة القافية . ٣
يهتم باألساطير والرمـوز الدينيـة واألبعـاد الفلـسفية، ممـا . ٤

طبــع بعــض قــصائده بــالغموض الــذي قــد يــصل إلــى درجــة 
  .اإلبهام

بجزالــة يوظــف لغــة الحيــاة اليوميــة ، وال ينــشغل شــعراؤه . ٥
  .األلفاظ وفخامتها على حساب المعاني 

  .ًتظهر الوحدة العضوية والموضوعية فيه ظهورا بارزا . ٦
  
  
  

 أســباب إعـــالن الـــشريف الحــسين لمنـــشور الثـــورة . ١٤
  :العربية الكبرى 

  .اضطهاد االتحاديين للغة العربية . ١
  .قتلهم للكثير من نوابغ النهضة القومية . ٢
فراد واألسر ، ومصادرة بيـوتهم وأمـوالهم قيامهم بنفي األ. ٣
.  
  

ّنظم هؤالء الـشعراء عـددا كبيـرا مـن القـصائد يمجـدون . ١٥ ً ً
ّبها الثورة وقادتها ، ويصورون الطموحات واآلمال المرجـوة 
منهــا ، ويلهجــون بمبادئهــا وأهــدافها ، ووقفــوا عنــد شخــصية 
 الشريف الحسين ، متحدثين عن مكانتها الدينيـة والقوميـة ،
وملحين على انتسابه إلى آل النبي صلى اهللا عليه وسـلم ، 
وذاكرين مساعيه إلى حرية العـرب واسـتقاللهم ، ومتحـدثين 

كما رثوا الملـك فيـصل بـن الحـسين . ٕعن جهاده واخالصه 
ّبقـــصائد تحـــدثوا فيهـــا عــــن مـــآثره وأعمالـــه وتـــضحياته فــــي 

  .سبيل أمته 
  

ًوقــف الــشعر موقفـــا معارضــا لغـــدر الخلفــ. ١٦ اء ونقـــضهم ً
عهــــــدهم مــــــع الــــــشريف الحــــــسين ؛ فظهــــــر فيــــــه إحــــــساس 

ّبالغـــضب واأللـــم ، واحـــتج الـــشعراء مـــن خاللـــه علـــى حـــال 
  .األمة ، ودعوا إلى التكاتف والوحدة في مواجهة الحلفاء 

  
ـــــد . ١٧ ـــــازجي ، وعب ـــــراهيم الي ـــــب ، واب ٕالـــــشيخ فـــــؤاد الخطي

الحميـــد الرفـــاعي ، ورشـــيد الخـــوري ، خيـــر الـــدين الزركلـــي  
  .هموغير

  
ًأســـهم الـــشاعر العربـــي إســـهاما كبيـــرا فـــي إذكـــاء نـــار . ١٨ ً

الثــورة علــى المــستعمر ، وقــام بــدوره الفاعــل عربيــا وانــسانيا  ٕ
عندما حمل لواء المناداة بالحريـة ، ووقـف يحيـي البطـوالت 
ـــي قـــيم الكرامـــة  ويـــشحذ الهمـــم ويناصـــر المستـــضعفين ويعل

شعب وقــــــد كانــــــت مأســــــاة الــــــ. والحــــــق والعــــــدل والــــــسالم 
الفلسطيني القضية األبرز التي شغلت الـشعراء العـرب ، إذ 
ّقــام الــشعر فــي هــذه المرحلــة بــدور وظيفــي فاعــل تمثــل فــي 
نــشر الــوعي مــن أجــل أن تــستيقظ األمــة العربيــة علــى هــذا 
الخطـــر الجـــسيم الـــذي يهـــدد كيانهـــا وحريتهـــا واســـتقاللها ، 
ّفــصوروها عمـــق المأســاة ، ودعـــوا إلــى الـــشهادة فــي ســـبيل 

  .تحريرها 
  

محمـــــد مهـــــدي الجـــــواهري ، بـــــشارة الخـــــوري ، عبـــــد . ١٩
الرحيم محمود ، محمـود درويـش ، حيـدر محمـود ، ومعـين 

  .بسيسو 
  

      . أ. ٣    .ج . ٢  .ج . ١. ٢٠
  .ج . ٥    .ب . ٤
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نثـر العربـي احلـديث نثـر العربـي احلـديث نثـر العربـي احلـديث نثـر العربـي احلـديث العوامل التي أثرت يف حركة الالعوامل التي أثرت يف حركة الالعوامل التي أثرت يف حركة الالعوامل التي أثرت يف حركة ال
ّّوفنونه األدبية وفنونه األدبية وفنونه األدبية وفنونه األدبية  ّّ....        

  

  كيف كان النثر في أوائل القرن التاسع عشر ؟
ّكـــــان النثـــــر كالـــــشعر ، مقيـــــدا بقيـــــود الـــــصنعة اللفظيـــــة ،  ًّ
ّوالزخارف البديعية ، واالهتمام بـالمبنى أكثـر مـن المعنـى ، 

  .وبدأ يتحرر من هذه القيود 
  

دبــي؛ ّبــدأ بعــض الكتــاب يــسعون إلــى تحريــر األســلوب األ
  .ّمن أجل النهوض بأداء المعاني الجديدة، مثل على ذلك
ّرفاعة الطهطاوي ، الـذي تعلـم فـي األزهـر ، وألـف كتـاب  ّ" 

والـــذي وصـــف فيـــه " تخلـــيص اإلبريـــز فـــي وصـــف بـــاريز 

الماديـــــة واالجتماعيـــــة : نواحيهـــــا الحيـــــاة الفرنـــــسية مـــــن 
  .والسياسية 

  
ـــين العقـــل العربـــي  ـــدأ االتـــصال المـــنظم ب ـــل ّكيـــف ب والعق

  .ّالغربي الحديث 
بدأ عن طريق البعثات التي أوفدها محمد علي إلـى الغـرب 

ٕوتحديــدا إلــى فرنــسا وايطاليــا ؛  إلتقــان اللغــات األجنبيــة ، ً
ّوتلقي العلـوم المختلفـة ، وفـي مقـدمتها العلـوم العـسكرية 

  .ّوالتطبيقية 
ّتحدث عن حركة الترجمة في عصر النهضة العربية  ّ.  

ً أواخر القـرن التاسـع عـشر حقـال واسـعا أصبحت مصر في ً
ُللترجمة ونقل اآلداب الغربية ، وترجم العديـد مـن القـصص 

  .والروايات ، والكتب في االجتماع والقانون واالقتصاد 
وقــد شــاركهم فــي هــذه الترجمــة الــسوريون واللبنــانيون الــذين 

ــــى مــــصر  ــــارين مــــن اضــــطهاد العثمــــانيين أو وفــــدوا إل ف
  .ألغراض اقتصادية 

  
ّكان للترجمة آثـار كبيـرة فـي تطـور األدب العربـي ، النثـر  ّ

  .خاصة ، اذكر هذه اآلثار 
إطـــــالع العـــــرب علـــــى عيـــــون اآلداب العالميـــــة ، فقـــــد . ١

ًترجمــــت مــــسرحيات شكــــسبير إلــــى العربيــــة شــــعرا ونثــــرا ،  ً ُ
  .وترجمت مسرحيات برنارد شو ، وألبير كامي وغيرهم 

لمتـــرجمين يميــل إلـــى ظهــور اتجــاه قـــوي بــين األدبــاء وا. ٢
ــــــب ــــــاظ والمــــــصطلحات تعري ــــــة (  األلف إيجــــــاد كلمــــــة عربي

للمــصطلح أو اللفــظ الــذي يقابلهــا فــي األجنبيــة أو إخــضاع 
، فقــــد قــــام كثيــــر مــــن ) ّاللفــــظ األجنبــــي لــــألوزان العربيــــة 

األدبــاء بتعريــب كثيــر مــن األلفــاظ والمــصطلحات األجنبيــة 
تـــــــر ، العقـــــــاد ، ومحمــــــود تيمـــــــور ، وعــــــادل زعي: أمثــــــال 

  .ّويعقوب صروف ، وغيرهم
ُتـــأثر عـــدد مـــن األدبـــاء بمـــا يتـــرجم مـــن اآلداب الغربيـــة . ٣ 

 مـصطفى لطفـي المنفلـوطيإلى العربيـة ، ومـن أمثلـة ذلـك 
، الذي قرأ بعـض القـصص المترجمـة مـن األدب الفرنـسي، 
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و ) مجــدولين ( ّفـصاغها بأســلوبه العربــي كمـا فــي قــصتيه 
  ) .ّالشاعر ( 

  .افة في نهضة النثر الحديث ّبين دور الصح
كــان للــصحافة والطباعــة دور فــي نهــضة النثــر الحــديث ، 
ــــاة  ــــة اللغــــة ومالءمتهــــا لمتطلبــــات الحي ّوالكــــشف عــــن قابلي ّ
الجديدة ، فزاد المعجم اللغـوي ، وسلـست أسـاليب التعبيـر ، 
ومالت إلى البساطة ومراعاة السهولة ، كما صدرت العديـد 

ُة التــــــي تعنــــــى بــــــاألدب ّمــــــن الــــــصحف والمجــــــالت األدبيــــــ
  .ّوتستقطب القراء 

ُاذكــر أهــم المجــالت والــصحف التــي كانــت تعنــى بــشؤون 
  .األدب 

  :الصحف  
 التي أصدرها عبد اهللا أبـو الـسعود ، جريـدة) وادي النيل ( 
  . إلبراهيم المويلحي )نزهة األفكار ( 

  : المجالت 
  التــي كتبــت)أبولــو ( ّ ألحمــد حــسن الزيــات ، )الرســالة ( 

: فيهــا أشـــهر األقــالم فـــي الـــوطن العربــي ، ومـــن المجـــالت
  .الهالل ، الثقافة ، اآلداب ، األديب ، واُألفق الجديد 

  الفنون النثرية العربية املستحدثة 
ـــوطن  ـــي ال ـــة ف ـــسياسية واالجتماعي ـــر األحـــداث ال ـــين أث ّب

  .العربي في األدب العربي 
ر كـــان لهـــذه األحـــداث أثرهـــا فـــي األدب العربـــي فـــي العـــص

ـــاء ومعـــالجتهم ،  ـــك فـــي مواقـــف األدب ـــى ذل ّالحـــديث ، وتجل
وأدى إلــــى ظهــــور فنــــون نثريــــة حديثــــة كالمقالــــة والخــــاطرة 
والقــــــصة والروايــــــة والمــــــسرحية والــــــسيرة ، متــــــأثرة بالثقافــــــة 
ّالغربيــة التــي أخــذ المجتمــع العربــي يطــل عليهــا مــن خــالل 

  .ختلفة المالترجمة ووسائل االتصال 
  

ًًأوال أوال أوال أوال  ََاملقالـة املقالـة املقالـة املقالـة : : : : ًً ََ....        
  .ّعرف المقصود بالمقالة 

ًنــص نثــري يــدور حــول فكــرة واحــدة تنــاقش موضــوعا ، أو 
ـــر عـــن جهـــة نظـــر صـــاحبها ،  ـــى إقنـــاع ّتعب أو تهـــدف إل

  .ّالقارئ لتقبل فكرة ما ، أو إثارة عاطفة ما عندهم 
  .ّبين آراء الدارسين حول نشأة المقالة 

  المقالة من الفنون النثرية المستحدثة . ١
ًارســـين عـــدها امتـــدادا ألشـــكال النثـــر العربـــي ّبعـــض الد. ٢ ّ

عبــــد الحميــــد الكاتــــب ، ( ّالتقليديــــة ، مثــــل بعــــض كتابــــات 
  .ّوابن المقفع ، والجاحظ ، وأبي حيان التوحيدي 

 التــي كــان الــصحافةبمعنــاه الحقيقــي نــشأ فــي أحــضان . ٣
  .لها األثر الكبير في تطوير المقالة الحديثة 

  

  .ّوضح عناصر المقالة 
 ومــن الــضروري أن يراعــي الكاتــب فــي المقالــة :ّلغـــة ال. ١

ّاختيار الكلمات المناسبة ، والتخلص من الكلمـات الزائـدة 
لينـسجم مـع اإليجـاز الـذي تقـوم عليـه  ؛ وغير الضرورية

خيــر الكــالم مــا " ّالمقالــة ، وليتفــق مــع المقولــة البالغيــة 
قل ودل  ّ.  

ألن الكاتـب   وهي عنصر أساسي في المقالة ؛:الفكرة . ٢
ُيكتب مقالته حامال فـي طياتهـا رسـالة يريـد إيـصالها إلـى  ّ ً

ّالقراء ، وهذه الرسالة تحمل فكرة تعبر عن وجهة نظره  ّ.  
ًتشكل العاطفة عنصرا مؤثرا وفعاال فـي تقـديم : العاطفة. ٣ ّ ً ُّ ُ

فكـــرة المقالـــة ، ويختلـــف حـــضورها بـــاختالف الموضـــوعات 
ع فــــي الموضــــوعات  فهــــي تنــــدفالتــــي يتناولهــــا الكاتــــب ؛

  .ّاإلنسانية ، وتختفي في الموضوعات العلمية 
  

  .ّوضح أقسام المقالة 
لفــت انتبــاه القــارئ  تكمــن أهميــة العنــوان فــي :العنــوان . أ

ّيتـسم العنـوان بـالتركيز  ، وينبغـي أن ه لقراءة المقـالوجذب
بمعنــــى أن ، والتعبيــــر عــــن الموضــــوع مــــدار الحــــديث ، 

  .وان التي تنقل الفكرة المطلوبة يختار الكاتب كلمات العن
وتتمثـــل فـــي جملـــة مفتاحيـــة تتـــضمن الفكـــرة : ّالمقدمـــة. ب

َالسياسية التي سيتم عرضها وتطويرها وتوضيحها في مـتن  ّ
  .المقالة
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ّ يشكل هذا القسم الجـزء األساسـي فـي المقالـة :العرض . ج َ
ّألن فيه تعرض البيانـات واألدلـة والحقـائق التـي تحـاول ؛  ُ

ت ما ورد في الجملـة المفتاحيـة أو جملـة موضـوع ُأن تثب
  .المقالة 

ّ مــن فقــرة أو عــدة فقــرات ، كــل فقــرة تتــسم يتكــون العــرض
  .َبالوحدة ، ويتم عرض األفكار بتسلسل منطقي 

ُيقـــــدم فيهـــــا الكاتـــــب خالصـــــة وجهـــــة نظـــــره : الخاتمـــــة . د ّ ُ
  .ّواستنتاجاته بصورة مكثفة 

  .اذكر أنواع المقالة مع التوضيح 
 وتعــرف باســم المقالــة العلميــة أو :المقالــة الموضــوعية . أ

: ّالرسمية أو المنهجية ، وتغطي مجاالت المعرفة جميعهـا 
ّالسياسية ، الثقافيـة ، االجتماعيـة ، االقتـصادية ، الطبيـة ، 
الفنيـــة وغيرهـــا ، ولهـــذه المقـــاالت بنيتهـــا المنطقيـــة وفكرتهـــا 

  .الواضحة وهدفها المحدد 
ّغيـر الرسـمية ، وغيـر ُوتعـرف باسـم  : ّيـةالمقالة الذات. ب

ّ فهـــي ال تقـــدم ، ذو طـــابع شخـــصي، وأســـلوبها ّالمنهجيـــة 
ّأي ويكون مجالهـا معالجة منهجية أو تحليلية للموضـوع ، 

ّفكرة يقتنصها الكاتب ويقدمها إلى قرائه بأسلوب شائق  ّ.  
  
  

ّاذكر أشهر كتاب المقالة في األدب العربي الحديث  ُ.  
 يعقوب صروف ، جبران خليـل جبـران :عربي في الوطن ال

، إبـــــراهيم المـــــازني ، طـــــه حـــــسين ، مـــــي زيـــــادة ، وأديـــــب 
  .ّإسحاق ، وشكري فيصل ، ومارون عبود 

ـــــي األردن   خالـــــد الكركـــــي ، صـــــالح جـــــرار ، إبـــــراهيم :ف
  .العجلوني ، طارق مصاروة ،  وخيري منصور 

وقـــد لمعـــت المقالـــة فـــي األردن علـــى نحـــو الفـــت وملحـــوظ 
  .اينت موضوعاتها ، و صار لها مميزاتها الخاصة وتب

  

  .ّاذكر السمات الفنية للمقالة 
المقالــة فــن نثــري محــدد فــي حجمــه ، قــصير أو متوســط . أ

  .الطول 

أسلوب المقالة واضح ينـأى عـن التعقيـد ، ويـؤثر اللغـة . ب
  .المفهومة 

باإليجــاز والتكثيــف ، والتعبيــر ّينبغـي أن يتــسم عنوانهــا . ج
  .ٕوضوع ، واثارة اهتمام القارئ عن الم

 تعرض أفكارها على أسـاس منطقـي الموضوعيةالمقالة . د
ّ، كأن ينتقل من العـام إلـى الخـاص ، أو مـن المـألوف إلـى 

  .ّغير المألوف ، أو من البسيط إلى المعقد 
أكثـر تحـررا فـي أسـلوب بنائهـا ولغتهـا ، الذاتيـة المقالـة . هـ

  .ّميز كاتبها عن سواه ّوتتسم بالطابع الشخصي الذي ي
  

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا  ََاخلاطـرة اخلاطـرة اخلاطـرة اخلاطـرة : : : : ًً ََ....        
  

  ما المقصود بفن الخاطرة ؟
فــن كتــابي حــديث يتــداخل مفهومــه مــع مفهــوم المقالــة هــي 

ِويقرن به ، ونشأت الخاطرة في حجر الصحافة  َْ ُ.  
  

ّتختلف الخاطرة عن المقالة من عدة وجوه اذكرها  ِ.  
 بـل فكـرة الخاطرة ليست فكرة ناضجة وليدة زمن بعيد ،. ١

  .عارضة طارئة 
الخــاطرة ليــست فكــرة تعــرض مــن كــل الوجــوه ، بــل هــي . ٢

  .مجرد لمحة 
ًالخـــاطرة ليـــست مجـــاال للـــرد ، وال تحتـــاج إلـــى األســـانيد . ٣

َوالحجج القوية إلثبات صدقها  ُ.  
الخـــاطرة أقـــصر مـــن المقالـــة ، فهـــي ال تتجـــاوز نـــصف . ٤

ّعمود من الصفحة ، وعمودا في المجلة  ً.  
: خاطرة تكـون عـادة بـال عنـوان ، ومـن هـذه العنـاوين ال. ٥
  " .ّفكـرة ، ما قل ودل " 
  

قــــــارن بــــــين المقالــــــة والخــــــاطرة مــــــن حيــــــث األنــــــواع 
  .والموضوعات 

تتــشابه الخــاطرة مــع المقالــة فــي أنواعهــا وفــي موضــوعاتها 
ُالتــي تعالجهــا ، مــع بقــاء الخــاطرة أقــرب إلــى الذاتيــة منهــا 

ـــــى الموضـــــوعية  ـــــب اّإل ـــــاول ، فكات ـــــة الموضـــــوعية يتن لمقال
  .ّموضوعه بكل تجرد وحيادية 
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  .ّالخاطرة أدعى إلى اإلغراق في الذاتية ، علل ذلك 
ُألنـه يمكــن لكاتـب الخــاطرة أن يكتــب فـي كــل مـا يــدور فــي 
ــــده مــــن أفكــــار وتــــأمالت ، فــــي أي موقــــف أو فــــي أي  ّخل َ
موضوع ، وخاطرته هي رأيه الشخصي في ذلـك الموضـوع 

  .مة الحضور من خالل خاطرته ، وشخصيته دائ
  

ــل تجــرد  ــة الموضــوعية يتنــاول موضــوعه بك ــب المقال ّكات
  .وحيادية ، علل ذلك 

ّألنــــه ال قيــــد علــــى حريــــة تفكيــــر الكاتــــب فــــي ذاتــــه ، فــــإن 
ّخـــواطره يمكـــن أن تتـــصل بـــأي جانـــب مـــن جوانـــب الحيـــاة  ّ

ّوتغطي أي  موضوع من الموضوعات  ُ.  
ُتتــصل بكــل مــا يمكــن أن للــذلك فــإن أنــواع الخــاطرة تتنــوع  ّ

يخطــــر علــــى البــــال فــــي حــــدود ذات الكاتــــب واهتمامــــه 
ّومثيراته الفكرية أو العاطفية  ّ.  

  

  .اذكر أنواع الخاطرة 
ّالخواطر األدبية والنقدية واالجتماعية والتاريخية والفلسفية ّ ّ ّ.  

  
  

ّالخاطرة مطبوعة في كل أنواعها بطـابع إنـساني شخـصي  ّ
  .، علل ذلك 
ـــــ ُألنـــــه ال ب ـــــسم بهـــــذين ّ ـــــر للـــــذات ، فتت ّد للخـــــاطرة مـــــن مثي
  .ًالشخصي واإلنساني معا : الطابعين 

  

  .ّاذكر السمات الفنية للخاطرة 
َالقصر واإليجاز. ٢  .تدور حول فكرة واحدة . ١ ِ.  
ّاألسلوب المركز ، والتعبير المقتصد ، واللغة المكثفة. ٣ ّ.  
  .ّدلة البعد عن التحليل العميق القائم على تقديم األ. ٤
  

اذكر أشهر كتاب الخاطرة  ُ.  
أديب إسـحق ، أحمـد شـاكر الكرمـي ، : في الوطن العربي 

ّالــسكاكيني ، طــه حــسين ، عبــاس محمــود العقــاد ، جبــران  ّ ّ
  .خليل جبران 
   .النا مامكغ: في األردن 

َحرصــــا علــــى الــــوهج " انظــــر خــــاطرة النــــا مــــامكغ  فــــي " ً
   .١٥٥ _ ١٥٤الكتاب ص 

  

        القصة القصرية القصة القصرية القصة القصرية القصة القصرية 
  

  ما المقصود بفن القصة القصيرة ؟
ّمجموعــــة األحــــداث التــــي يرويهــــا الكاتــــب ، ويــــصور فيهــــا  ُ
ًقطاعــــا مــــن الحيــــاة ، ويقتــــصر علــــى حادثــــة واحــــدة ، أو 
ّحوادث عدة متآزرة ، يتألف من موضوع مستقل بـشخوصه  ِ
ًومقوماتــــــه ، وتـــــــصور موقفــــــا تامـــــــا مــــــن حيـــــــث التحليـــــــل  ً ّ ّ

  . المتلقـي ّوالمعالجة واألثر الذي تخلفه في
  

ّقارن بين تأثير القصة القصيرة ومواقف الحياة فـي نفـس 
  .ُالمتلقي 

ّتأثير القصة شـبيه بتـأثير موقـف مـن مواقـف الحيـاة ، لكنـه  ّ
ّفــي القــصة يــأتي علــى نحــو منــسق ومهــذب ومكثــف يميــز  ُ  ُ ّ ّ ّ

  .القصة عن تجربة الحياة الواقعية 
  

حي بمفهومهـــا االصـــطال) نـــشأتها ( ّتحـــدث عـــن القـــصة 
  .المعاصر 

ُفن من فنون األدب الحـديث ، ال يتجـاوز تاريخهـا النـصف 
الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عـــشر ، وهـــي بهـــذا المفهـــوم فـــن 
ّغربـــي تـــشكلت مالمحـــه وترســـخت أصـــوله علـــى يـــد كتـــاب  ّ ّ

ٕ وادغــار ألــن بــو فــي فرنــسا ،بلــزاك وموبــسان فــي : أبــرزهم 
   .روسيا ، وغوغول وتشيخوف في أميركا

  

القـــصة العربيـــة بالقـــصة الغربيـــة عـــن طـــريقين ، ّتـــأثرت 
  .اذكرهما 

ــــــرة عــــــن اآلداب :الترجمــــــة . ١  إذ ترجمــــــت قــــــصص كثي
ّالغربية ، الفرنسي والروسي خاصة  ّ ّ.  

عـن طريـق إتقـان اللغـات األجنبيـة  : االتصال المباشـر. ٢
إلقامـة فــي عـن طريــق اّاالطـالع مباشــرة علـى آدابهــا ، و، و

  .ّ كثب إلى النشاط األدبي فيها ّ، والتعرف عنَبالد الغرب
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ّّنشأة القصة القصرية العربية نشأة القصة القصرية العربية نشأة القصة القصرية العربية نشأة القصة القصرية العربية  ّّ....  
  

ّنــشأت القــصة العربيــة علــى يــد المــصريين وأهــل الــشام ،  ّ
  .ّوضح ذلك 

ًّألنهـــم كـــانوا أســـرع اتـــصاال ، وأعمـــق تـــأثرا بـــاألدب الغربـــي  ً ّ
  .من غيرهم من األقطار العربية 

  

   .اذكر أشهر مؤلفي القصص القصيرة في الوطن العربي
الهيـام فـي بـالد الـشام ( من أبر قصـصه : سليم البستاني 
  ) .، بنت العصر 

ســـــعيد البـــــستاني ، وفـــــرح أنطـــــون ، ويعقـــــوب صـــــروف ، 
إذ كتــب أكثــر ًوجــورجي زيــدان الــذي كــان أغــزرهم إنتاجــا ؛ 
، وسـار علـى ّمن عشرين قصة تؤرخ للحوادث اإلسالمية 

روف عبــد المــسيح األنطــاكي ، معــ: منهجــه آخــرون أمثــال 
مـا ( األرناؤوط ، ومحمود تيمـور فـي مجموعتـه القصـصية 

سـخرية (  ومحمـود الشـين فـي مجموعتيـه ،) تراه العيـون 
ّالنــاي ، ويحكــى أن  طــه حــسين ، محمــد : ومــنهم أيــضا ) ُ

فريد أبي حديد ، علي الجارم ، علي أحمد بـاكثير ، توفيـق 
  .الحكيم ، ونجيب محفوظ 

  

ّبــين أثــر تــأثر كتــاب القــصة ال قــصيرة بــاآلراء والمــذاهب ّ
ّالسياسية، والمدارس النقدية الشرقية والغربية الحديثة  ّ ّ ّ.  

ّتجلــى ذلــك فــي نتــاجهم القصــصي شــكال ومــضمونا ، وأدى  ً ً
  .ّإلى تباين مواقفهم واختالف أساليبهم وأدواتهم الفنية 

  

ّتحدث عن حركة التحديث في القصة العربية  ّ ّ.  
الـستينيات ، إثـر هزيمـة بدأت حركة التحديث بعد منتصف 

 ، حيــث دخلــت القــصة فــي منعطــف تــاريخي جديــد ١٩٦٧
ّأدى إلــى التمــرد علــى الــشكل التقليــدي للكتابــة القصــصية ، 
ـــــود  ـــــسنوات والعق ـــــت خـــــالل ال ـــــدة تجل ّووالدة اتجاهـــــات جدي
الالحقـــــة ، فكـــــان االتجـــــاه الرومانـــــسي والـــــواقعي والرمـــــزي 

  .والتجريبي 
  

ألشـــــــكال والمـــــــضامين اخـــــــتالل المفـــــــاهيم والقوالـــــــب وا
  .القصصية ، علل ذلك 

بسبب النكسات المتتاليـة ، خاصـة فيمـا يتعلـق بحـروب . ١
  .الخليج ، والواقع الفلسطيني المتجدد 

َهجمة عصر العولمـة ، واالنفتـاح علـى اآلفـاق الجديـدة . ٢
  .ّوشبكات ضخ المعلومات التي وفرها انتشار الحواسيب 

  

والـب واألشـكال والمـضامين ّبين اثـر اخـتالل المفـاهيم والق
  .القصصية 

ْدفــع أجيــاال جديــدة مــن الكتــاب إلــى طــرق أســاليب تجريبيــة  َ ًّ ُ
ّجدية تعتمـد الحداثـة الغرائبيـة وشـعرية اللغـة ، وتـصبها فـي  ّ ّ
ّقوالــــــب تختلــــــف كليــــــا عــــــن النمطيــــــة القصــــــصية أو عــــــن  َّ 

ّفظهــرت القــصص البرقيــة واللغــة ّالكالســيكيات القديمــة ، 
  .ّالرمزية ّاإليحائية و

  

  أين تكمن مرونة القصة القصيرة ؟
تكمــــن مرونــــة القــــصة فــــي قــــدرتها علــــى التجــــدد المــــستمر 
والتحرر الدائم من القوالب القصصية التـي يـضعها النقـاد ، 
والبحــث عــن الجديــد فــي مــضمونها وشــكلها علــى الــسواء ، 

  .ٍوانطالقها دائما نحو تجريب وحداثة مستمرين 
  .صيرة ّاذكر عناصر القصة الق

. اللغــة . ٤. البيئــة . ٣. ّالشخــصيات . ٢   .األحــداث. ١
  .المغزى / َالهدف . ٦. الحوار . ٥
  

  ::::األحداث األحداث األحداث األحداث 
  

  .عالقة الحدث بالصراع في القصة القصيرة ّوضح 
هـــو الـــصراع الـــذي ) الحـــدث (  العمـــل القصـــصي إن لـــب

ّيجــري بــين الــشخوص ، فيتطــور الحــدث وينمــو مــن خــالل 
الصراع الذي يعد   .  العنصر الرئيس فيها ُ

  

  ّما أشكال الصراع في القصة القصيرة ؟
ّصــراع بــين البطــل وقــوة مــضادة ، أو داخــل الشخــصية مــع  ّ ّ
نزعــــة مــــن نزعــــات الــــنفس، أو رغبــــة أو قيمــــة أخالقيــــة أو 

  .اجتماعية
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        ::::الشخصيات الشخصيات الشخصيات الشخصيات 
الشخـــصية هـــي الكـــائن اإلنـــساني الـــذي يتحـــرك فـــي ســـياق 

ة مــــن الحيــــوان أو ّاألحــــداث ، ويمكــــن أن تكــــون الشخــــصي
ّفتستخدم عندئذ رمزا عمـا يـشف عمـا وراءه مـن الجماد ،  ّّ ً

( ّوقد تكون الشخـصية فـي القـصة رئيـسية عبرة أو عظة ، 
  .، أو ثانوية ) البطل 

  
ّتقسم الشخصيات في القصة إلى نوعين ، وضحهما  ُ.  

وهــي الشخــصية ) : ّالمــسطحة ( الشخــصية الجامــدة . ١
ى بنيتهــا األخالقيــة أو النفــسية أو التــي ال يحــدث تغييــر علــ

ًاإليديولوجية ، فالشرير يبقى شريرا ، والخير خيرا  ًّ ّ ّ.  
 وهـي التـي تكـشف للقـارئ تـدريجيا :الشخصية الناميـة . ٢

ّ، وتتطـــور بتطـــور األحـــداث فـــي القـــصة ، نتيجـــة تفاعلهـــا  ّ
  .المستمر مع هـذه األحداث 

  
        ::::البيـئة البيـئة البيـئة البيـئة 

  

ًالمكـاني أن يكـون مـشاركا ُكيف يمكن لإلطـار الزمـاني أو 
  للفعل القصصي ؟

ّعنــدما يكــون هــو نفــسه هــو القــوة المــضادة للبطــل ، كــأن  
يكـون الـصراع بـين البطـل والغـرق فـي البحـر ، فـالبحر هــو 
ّالمكان وهو في نفس الوقـت القـوة المـضادة ، أم الـزمن فـي 
ّالقصة فهـو تخيلـي يختلـف عـن زمـن واقـع فـي الحيـاة ، إال 

ّ المتلقي بأنه زمن واقعـي ، مـن خـالل قـدرة أن القاص يوهم
القــاص علــى المواءمــة بــين األحــداث وقــوانين الــزمن الــذي 

  .تجري فيه 
  

ّّاللغـة اللغـة اللغـة اللغـة  ّّ::::        
ّيــــتم مــــن خــــالل اللغــــة نظــــم عناصــــر القــــصة البنائيــــة مــــن 
ُأشـــخاص وحـــوادث وزمـــان ومكـــان وحبكـــة وهـــدف ، وكـــل 
ّقصة تستخدم تقنيات لغوية معينة ؛ فقد توظـف الوصـف ،  ّ

  ... الحوار ، أو السرد ، أو المونولوج ، أو تيار الوعي أو 

  

        ::::احلـوار احلـوار احلـوار احلـوار 
ِينبغي في القاص أن يكون واعيـا لكـل كلمـة مـن حـواره ،  ِ ً

  .علل ذلك 
ّألن الحــوار يــنهض بجملــة مــن الوظــائف الفنيــة فــي العمــل 

  .القصصي 
  

  .اذكر خصائص الحوار وسماتـه 
  .المرونة في التعبير أن يراعي القاص . ١
  . التركيز الشديد .٢
اإليجاز في مواقف االقتضاب واالختصار ، والتفـصيل . ٣

  .في مواقف الشرح واإلطناب 
ــــف ؛ . ٤ ــــون الحــــوار العفويــــة والبعــــد عــــن التكل ــــى يك حت

ًطبيعيا ، متشابها لما يدور في الحياة اليومية  .  
  
        

        ::::املغـزى املغـزى املغـزى املغـزى / / / / اهلـدف اهلـدف اهلـدف اهلـدف 
  

  .المغزى / ّوضح المقصود بالهدف 
ُ يـــسعى القـــاص إلـــى بلوغهـــا ، أو الرســـالة هـــو الغايـــة التـــي

ُالتــــي يريــــد أن يوصــــلها إلــــى القــــارئ ، والتــــي عــــادة تكــــون 
  .ّالمتعة وكشف التجربة البشرية 

  

ّ إصــالح المجتمــع عامــة أو حـــل :ّهــدف القــصة النهـــائي  ّ
مــشكلة مــن المــشكالت اإلنــسانية أو الحيويــة ، أو إضــاعة 

ِشيء إلى فهمنا للحياة  َ.  
قيقيــة ناجحــة إذا لــم تتــوافر فيهــا الــصياغة ّال توجــد قــصة ح

ًالفنيـــة المحكمـــة ، واال انقلبـــت خبـــرا مـــن األخبـــار أو لغـــوا  ْ َ ً ٕ
ّوعبثا ؛ فكل قصة عادة لهـا معناهـا الخـاص الـذي يتقـصده  ً َ َ
ّكاتبهـــــا ، وهـــــي تقـــــدم رؤيتـــــه الحياتيـــــة بطريقتهـــــا الجماليـــــة  ّ

  .ّالخاصة 
  

   .عربي ّاذكر أبرز أعالم القصة القصيرة في الوطن ال
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ّيوسف إدريس ، يحيى حقي ، زكريا تامر ، غـسان كنفـاني  ّ
ّ، عبد السالم العجيلي ، الطيب صالح ، وغيرهم  ّ َ ُ.  

  

  القصة القصرية يف األردن
  .ّتحدث عن بداية القصة القصيرة في األردن 

عمـــــل قصـــــصي أردنــــــي هـــــو المجموعـــــة القصـــــصية أول 
   .)لمحمد صبحي أبـو غنيمة  ( أغاني الليل

  

  ّــن هو رائـد فن القصة في األردن وفلسطين ؟م
ّ رائـــــد القــــصة القــــصيرة فــــي األردن وفلــــسطين هــــو خليــــل 

  .َْبيـدس 
ّكانت الحركة القصصية في فلسطين أسبق للظهور منهـا 

  .في األردن ، علل ذلـك 
ّبسبب االنفتاح الثقافي المبكـر لـسكان فلـسطين علـى الـبالد 

  .العربية المجاورة 
  

ة فــــي جيــــل العــــشرينيات ّلقــــصة القــــصيركيــــف كانــــت ا
   والثالثينيات ؟

ّكانـــت القـــصة القـــصيرة فـــي جيـــل العـــشرينيات والثالثينيـــات 
ً أكثر منها فنية ، لكنها مهدت لها الحقا تاريخية ّ ّ ّ.  

  

الرائـد األبـرز للقـصة ) محمود سـيف الـدين اإليرانــي (ُيعد 
  .ّالقصيرة في الثالثينيات ، علل ذلـك 

ّألنـه قدم ق ّصة متطورة تنفتح على عـالم اإلنـسان ، وأصـدر ّ
  .م ١٩٣٧عام )أول الشوط (مجموعته القصصية األولـى 

  

ّعــارف العزونــي ، : هنــاك أســماء بــرزت إلــى جانبــه أمثــال 
ّرائـد القصة الواقعية ُنجاتي صدقي الذي يعد  ّ.  

ـــــرة  ـــــي فت ـــــي األردن ف ّتحـــــدث عـــــن القـــــصة القـــــصيرة ف
  .ّاألربعينيات و الخمسينيات 

ًأخـــذت القـــصة القـــصيرة تـــسير بخطـــى : فتـــرة األربعينيـــات 
 ) مجلــة الرائـــد( و  ) جريــدة الجزيــرة( واســعة ؛ إذ حفلــت 

ـــال اإليرانـــي ،عيـــسى النـــاعوري ، : بعـــدد مـــن القاصـــين أمث

ـــــاس ،  ــــــب عب ـــــاس ، أدي ـــــيم عب ـــــد الحل ّمنيـــــرة شـــــرايحة ، عب ّ
  .وشكري شعشاعة
ّصدرت عدة مجموعات قصصية من:فترة الخمسينيات   :ها ِ

  .َألمين فارس ملحس : من وحي الواقع . ١
  .محمد أديب العامري : شعاع النور . ٢
  .سميرة عزام : أشياء صغيرة . ٣
  .عيسى الناعوري : طريق الشوك . ٤
  

  .ّاذكر أبـرز أعالم القصة القصيرة األردنية في الستينيات
ّمحمـــود شـــقير ، خليـــل الـــسواحري ، جمـــال أبـــو حمـــدان ، 

  .وفخري قعوار يحيى يخلف ، 
ّتحدث عن القصة القصيرة في األردن في عقد الستينيات ّ  

ّأصبحت القصة القصيرة تساير المستجدات والتطـورات فـي 
ّوتميز كتابها بـ الميادين المختلفة ؛  ُ ّ:  

  .استخدام األشكال القصصية الحديثة . ١
الخــــروج بالقــــصة مــــن دور الحكايــــة إلــــى دور القــــصة . ٢

  .الحديثة 
هام فـــي إعـــادة بنـــاء القـــصة األردنيـــة كـــشكل فنـــي اإلســـ. ٣

ّمتميز في الساحة األردنية  ُ.  
  

ــسبعينيا ّتحــدث عــن القــصة القــصيرة فــي األردن فــي ت ّال
  .ّوالثمانيات 

بــدأت المجموعــات القصــصية تتــوالى ،  : فتــرة الــسبعينيات
ّوتزايد عدد كتـاب القـصة ؛ مـنهم  ّسـالم النحـاس ، إبـراهيم : ُ

ركوح ، أحمـد عـودة ، وهنـد أبـو الـشعر ، العبسي ، إلياس ف
ّكمــا تـــشكلت رابطـــة الكتــاب األردنيـــين فـــي عـــام  م ، ١٩٧٤ّ

  .َوأسهمت في دفع الحركة األدبية والثقافية إلى األمام 
ــات  ــرة الثماني ً أصــبحت القــصة القــصيرة أكثــر التــصاقا :فت

ـــة القصـــصية  ـــساحة األدبي بقـــضايا المجتمـــع ؛ إذ شـــهدت ال
ًزخما كبيـرا فـي ال ِنتـاج القصـصي ، كمـا تنوعـت المـضامين ً

  .وتعددت االتجاهات والهواجس 
  

ـــــرة  ـــــي فت ـــــي األردن ف ّتحـــــدث عـــــن القـــــصة القـــــصيرة ف
  .التسعينيات 
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ــــدا شــــديدين ،  ًشــــهدت القــــصة فــــي هــــذه الفتــــرة إقبــــاال وتزاي ً
ّوتنوعـــت اتجاهـــات القاصـــين والقاصـــات ، وكـــان  ّ االتجـــاه ّ

وهـذا يـدل علـى  هـو الغالـب مـن بينهـا ، الحداثي التجريبـي
ّالتطور والتجديد المستمرين ، والبحث عـن قوالـب قصـصية 

  .جديدة تواكب مستجدات العصر وتتأثر به 
ّومن أبرز كتابها   مفلح العـدوان ، نـايف نوايـسة ، يوسـف :ُ

ّضـمرة ، محمـود الريمـاوي ، هـزاع البـراري ، سـعود قبـيالت 
  .، وسليمان األزرعي 

ّ الرفايعـة ، جهـاد الرجبـي  جـواهر:ومن األصوات النسائية  ّ
  .، بسمة النسور ، جميلة عمايرة ، و حزامى حبايب 

  

َأحيـاء سـبق أن ( اقرأ نمـوذج القـصة القـصيرة : مالحظة  ٌ
مـا جـرى ( لجمال ناجي من مجموعتـه القصـصية ) ماتوا 

   .١٦٠من الكتاب المدرسي صفحة ) يوم الخميس 

        
ّّالـرواية الـرواية الـرواية الـرواية  ّّ::::        

  

        ::::املفهوم والنشأة املفهوم والنشأة املفهوم والنشأة املفهوم والنشأة 
  

  .قصود بفن الـروايـة ّعـرف الم
ّهـي شكل مـن أشـكال القـصة ، يتميـز بالمرونـة واالنـسيابية 
ّ، وهــي تعبيــر عــن الحيـــاة بتفــصيالتها وجزئياتهــا وأحـــداثها 
ّوعالقاتهـــــــا ، أو تجربـــــــة إنـــــــسانية يـــــــصور فيهـــــــا الروائــــــــي  ّ ُ
الجوانــــب النفــــسية واإلنــــسانية واالجتماعيــــة ، فــــي بيئــــة مــــا 

ّ أن تحكـــي حكايـــة وتـــصور وغايتهـــاِخـــالل حقبـــة زمنيـــة ، 
  .اإلنسان والجماعة في مكان وزمان معينين 

  

        .ّتحدث عن تاريخ ظهور الرواية ونشأتها 
ّالرواية العربية بالتكون في أواخر القرن التاسع عـشر بدأت 

وبدايات القرن العشرين ، فالرواية فن حديث وافد إلى أدبنـا 
ُيـة ولـدت بعــد أخـذناه عـن اآلداب األوروبيـة ، فالروايـة العرب

حوالي قرنين من زمـن والدة الروايـة األوروبيـة ، التـي تـؤرخ  ّ

لـــــصموئيل ريتـــــشارد ســـــون ، وبعـــــد أن  ) بـــــاميال( بروايــــة 
أكملت رحلتها الطويلة من الكالسيكية إلـى الرومانـسية إلـى 

  .الواقعية إلى الحداثة في أوائل القرن العشرين 
  

  .ّلرواية األوروبية ّاذكـر وسائـل اتصال الكاتب العربي با
  .عن طريق اإلطالع المباشر . ١
مـــن خـــالل حركـــة الترجمـــة الواســـعة فـــي مـــصر والـــشام . ٢

 رائــدة مــصرعــن اإلنجليزيــة والفرنــسية والروســية ، وكانــت 
ّالترجمة والتأليف في الرواية ، ثم أدباء الشام ، ثـم انتـشرت 

  .بالعراق 
  

ج الروائـي ، ًشهدت فترة الريادة خصوبة وتنوعا في اإلنتا
  . ّوضح ذلك 

اســتطاعت الروايــة بعــدها أن تثبــت مكانتهــا فــي مجــال . ١
الكتابـــة األدبيـــة ، واتجهـــت األعمـــال الروائيـــة إلـــى تـــسجيل 

  .واقع المجتمع 
ّاتجهـــت إلـــى تغليـــب الترجمـــة الذاتيـــة ، ممـــا جعـــل مـــن . ٢

تسجيل البيئة في هذه األعمال الرائدة يأخذ طابعا خاصـا ، 
د كبيـر بتجـارب المـؤلفين خاصـة ، مـن خـالل ارتبط إلى حـ

ّوقــــد أدى هــــذا إيجـــاد عالقــــة ثنائيــــة بــــين البيئـــة واألدب ، 
المزيج إلـى ظهـور الروايـة االجتماعيـة ؛ لتـشمل مـساحة 

  .كبيرة من النتاج الروائي العربي الحديث 
  

  .اذكـر أمثلة على الرواية العربية الرائـدة 
  .ّمحمد حسين هيكل : زينب . ١
  .المازنـي : راهيم الكاتب إب. ٢
  .ّالعقـاد : سـارة . ٣
  .طه حسين : ّاأليـام وأوديـب . ٤

لــم تقــف الروايــة العربيــة عنــد حــدود الروايــة االجتماعيــة 
ّوالرواية الواقعية ، وضح ذلك  ّ.  

ّعاشـــت الروايـــة جميـــع مراحـــل التجديـــد الروائـــي وتطـــوره ، 
 : يـة الجديـدةالرواّالتي مـرت بهـا الروايـة الغربيـة ، فكانـت 

ّوهـــي تلـــك الروايـــة التـــي تـــأثرت بفلـــسفات العـــالم المعاصـــر 
  .ّوأفكاره وأيديولوجياته 
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ّبــين أثــر تــأثر الروايــة الجديــدة بفلــسفات العــالم المعاصــر 

  .وأفكاره 
ّترتـــب علـــى هـــذا التـــأثر أن الروايـــة الجديـــدة لـــم تعـــد تقنـــع 

تـه ٕببعدي الواقعية في الفن ، وانما نظرت إلـى الفـن علـى أن
أســـــطورة الفنـــــان المعاصـــــر التـــــي تحمـــــل مـــــن اإليحـــــاءات 
ّالمعقــدة بقــدر مــا فــي حيــاة اإلنــسان المعاصــر مــن التعقيــد 

  .والتشابك 
  

  .اذكـر سمات الرواية الجديدة وخصائصها 
ًفــضلت الروايــة الجديــدة البحــث عــن ســر الحقــائق بــدال . ١ ّ

  .من السعي وراء الحقائق الخارجية 
لواقـــع إلـــى الحيـــاة مـــن خـــالل انـــصرف هـــذا الفـــن عـــن ا. ٢

  .رؤيا داخلية 
  .ٕتستهدف معرفة الحياة واعادة تشكيلها . ٣
ّسيطرة أسـلوب تقنـي يتـسق مـع هـذه الرؤيـة هـو أسـلوب . ٤
، الـــذي ســـيطر علـــى كثيـــر مـــن األعمـــال ) ّتيـــار الـــوعي ( 

  . الروائية 
  .اذكر اتجاهات الرواية الجديدة 

  ) .اثية الحد( ّالتجريبية . ٢    .ّالوجـودية . ١
   .ْاذكر هدف الرواية الجديدة ودورها 

التعبير عن هموم اإلنسان المعاصر وقضاياه ، مـن خـالل 
ّبناء لم يعد يقنع بالبعد االجتماعي ، وانما طمـح إلـى طـرح  ٕ َ
الكثيـــر مـــن األبعـــاد مـــن خـــالل اعتمـــاده فـــي الغالـــب علـــى 

تقنيــــة تيــــار الــــوعي بمــــستويات متباينــــة فنيــــا ؛  ممــــا جعــــل ّ
ّية الحديثة مجللة بالغموض الذي حجـب فهمهـا عـن الروا

  .ّقطاع كبير من القراء 
  

  عناصر الرواية
  .اذكـر عناصر الروايـة 

. ّالزمـــان والمكـــان . ٣  .ّالشخصية . ٢  .الحدث . ١
  .الحوار . ٥  .ّالسرد . ٤

  
        : : : : احلـدث احلـدث احلـدث احلـدث 

  .ّعرف المقصود بالحدث 
 فـي هو الفعل البـشري ، أو الفعـل التـي تقـوم بــه الشخـصية

ّالعمــــل الروائـــــي ، والحــــدث يعبــــر عــــن صــــفات الشخــــصية  ّ
  .ّومن هنا يبدو التالزم بين الحدث والشخصيةِوسماتها ، 

  
  ّما المقصود بالطبيعة الفنية لألحداث وتسلسلها ؟

تعنــــي أنهــــا تتميــــز بالحركــــة والتــــوتر والمفارقــــة والغمــــوض 
  .ّلجذب اهتمام المتلقي وتشويقه إلى المتابعة واإلثارة ؛ 

  
  .في الروايـة ) الحبكة ( ّعرف مفهوم 

هــي بنــاء األحـــداث أو ترتيبهــا أو تسلـــسلها ، وتعــد الحبكـــة 
ّالعمود الفقري والموجه األساسي لها  ُ.  

  
        ::::الشخصية الشخصية الشخصية الشخصية 

  .اذكـر أهمية الشخصية ودورها في الروايـة 
الشخــصية الروائيـــة ركيـــزة أساســـية فــي الكـــشف عـــن القـــوى 

ّالتي تحرك الواقع من حولنا  ، ومن غيرهـا ال وجـود للروايـة ُ
  .فالرواية هي الشخصية كما يرى بعض النقاد ، 

   .ّ أنواع الشخصية الروائية اذكر
وهـي بـسيطة أو ثابتـة وال تـؤثر : ّالشخصية المسطحة . ١

  .ّفي األحداث أو تؤثر بها 
ــــة . ٢ ـــي تبنـــى خطـــوة خطـــوة : الشخـــصية النامي ُوهـــي الت

ّحــداث وتتطــور بتطورهــا وتكتــشف بالتــدريج وتتفاعــل مــع األ
ّألنها تنمو وتتغير ، وسميت نامية  ّ.  

  .رئيسية وثانوية : ّومن النقاد من يقسم الشخصية إلى 
  

        ::::الزمان واملكان الزمان واملكان الزمان واملكان الزمان واملكان 
وهما يعنيان بيئة الرواية أو المرحلة أو العـصر أو المحـيط 

  .الذي تتحرك فيه ومن خالله الشخصيات 
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  .ّبين أهمية الزمان والمكان في الرواية 
َالزمـــان والمكـــان يرســـمان فـــي الروايـــة كمـــا ترســـم األحـــداث  ُ
والشخصيات ؛ فالروائي يختار بيئة لروايته ، ويرسـمها مـن 

  .خالل تجاربه ومالحظاته ومشاهداته وقراءاته وخياله 
  

ّّالسرد السرد السرد السرد  ّّ::::        
  ّما المقصود بالسرد ؟

ّيعنـــي القــــص أو الحركـــــة ، وهــــو الحامـــل لكــــل شــــيء فــــي 
  .ّز الرواية ويتحدد بناؤها الرواية ، ومن خالله تبر

  .اذكر الوظيفة العامة للتقنيات السردية ، وأشكالها 
وظيفـــة عامـــة شـــاملة تتمثـــل فـــي تحقيـــق : الوظيفـــة العامـــة 

الـــضمائر والمـــذكرات : ّالتـــوازن للبنـــاء الروائـــي ، وأشـــكالها 
ّوالرســــائل والتــــذكر واالســــترجاع والتــــداعي وتيــــار الــــوعي ، 

  .من رواية إلى أخرى واألشكال السردية تتنوع 
        ::::احلوار احلوار احلوار احلوار 

  

ٌالحـــوار فـــي الروايـــة لـــيس مجـــرد زخرفـــة لتقويـــة اإليهـــام  ِ ُ ّ
  )اذكر وظيفة الحوار . ( ّبالواقعية ، وضح ذلك 

ُفهــو يــستخدم للكــشف عــن خــصائص الشخــصية وطبيعتهــا 
  .داخلي وخارجي : ومستواها ، وهما نوعان 

  

  .ح أنواع الحوار في الرواية وض
وهو حـوار مـن طـرف : ) المونولوج ( لي الحوار الداخ. ١

ـــــه تغيـــــب  واحـــــد ، أو حـــــوار الشخـــــصية مـــــع نفـــــسها ، وفي
الشخـــصية عـــن واقعهـــا ويجـــري فـــي داخلهـــا حـــديث طويـــل 

ّعما تحس ، خالطة حاضرها بماضيها  ّ.  
 وهو حـوار بـين طـرفين ) :ّالديالوج ( الحوار الخارجي . ٢

ـــى ّأو شخـــصين ، وقـــد تكـــون مهمتـــه  ـــة تقتـــصر عل إخباري
 وهــــذا ابـــسط أشــــكال الحــــوار وأكثرهــــا تقــــديم المعلومــــات ،

ّســـذاجة ، وقـــد يمهـــد الحـــوار ألحـــداث ســـتقع ، كمـــا يكـــشف  ُ
ّعن أحداث سابقة ، ويفسر كيفية وقوعها  ُ.  

  

ّاذكر األعالم الذين حققوا شهرة واسعة في تـاريخ الروايـة 
  .العربية 

ّنجيــب محفــوظ ، يوســف إدريــس، حنــا مينــة ، عبــد الــرحمن 
ّ، الطيـــب صـــالح ، غـــسان كنفـــاني ، وجبـــرا إبـــراهيم منيـــف 

ّجبـــرا ، إدوارد الخـــراط، جمـــال الغيطـــاني، يوســـف القعيـــد ، 
ّإبـــــراهيم الكـــــوني ، الطـــــاهر وطـــــار ، صـــــنع اهللا إبـــــراهيم ، 

  .ونوال السعداوي 
  

        الرواية يف األردن الرواية يف األردن الرواية يف األردن الرواية يف األردن 
ّالروايـــة فـــي األردن ال تتميـــز بخـــصوصية فـــي الـــذوق أو  ّ

  .ألقطار العربية ، علل ذلك االتجاه عن الرواية في ا
ألنها جزء من مسيرة الروايـة العربيـة الحديثـة ، تخـضع لمـا 
تخضع لـه هـذه الروايـة مـن مـؤثرات ، وتتـأثر بمـا تتـأثر بــه 

  .ّمن تيارات واتجاهات 
ــي ظهــرت أعقــاب ّتحــدث ــشأة الروايــة األردنيــة الت  عــن ن

  .ظهورها في مصر والعراق وسوريا ولبنان 
عقيل أبـو ( ولى كانت ألديب مغمور وهو المحاولة األ. ١

الفتــــاة ( م ١٩١٢، والــــذي كتــــب محاولتـــه عــــام  ) الـــشعر
ِاألرمينيــة فــي قــصر يلــدز ْ َ، وحكــم عليــه باإلعــدام بــسبب  ) َ ِ ُ

ّألنهـا تـصدت فـي موضـوعها للحكـم التركـي هذه الروايـة ؛ 
  .ومظالمه 

المحاولة التاريخية لروكس بـن زايـد العزيـزي فـي روايتـه . ٢
ــراهيم باشــا أ(  ــاء الغــساسنة واب ّ، وهــي قــصة حقيقيــة ) ٕبن

  .جرت أحداثها في عهد إبراهيم باشا 
  .تحدث عن الرواية األردنية في األربعينيات 

) لتيـسر ظبيـان ( أول عمل روائي في هذه الفتـرة كـان . ١
 وهــي روايــة تعليميــة ) أيــن حمــاة الفــضيلة ( فــي روايتــه 

ُوعظيــة ، نــشرت علــى صــفحات جريــ ّ دة الجزيــرة ، وكــان قــد َ
  .نسبها إلى فتاة بتوقيع أبجد،ثم صدرت في كتاب مستقل 

فــي )  شــكري شعــشاعة (ثــم كتــب بعــد تيــسير ظبيــان . ٢
، وهــي أقــرب إلــى الــسيرة الذاتيــة منهــا  ) ذكريـــات( روايتــه 

  .ّإلى الرواية بمعناها الفني 
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عبــــد الحلــــيم ( ثــــم تلــــت روايــــة ذكريــــات ، محــــاوالت . ٣
( وروايـــة ) فتــى مــن ديــر ياســين (  روايتــه فــي ) ّعبــاس

ّالتــــي عــــدها بعــــض النقــــاد الروايــــة ) فتــــاة مــــن فلــــسطين 
ــشر األردنيــة الرائــدة ؛  ــة تب ــه مــن مالمــح فني ــز ب ــا تتمي ّلم ُ ّ

   .بشيء من النضج ، ال تدانيها فيه المحاوالت السابقة
: ( فـــي رواياتـــه  ) حـــسني فريـــز( ثـــم جـــاءت محاولـــة . ٤

  ) .ب من الفيحاء ، وزهرة الزيزفون مغامرات تائبة ، ح
  

تحــــدث عــــن الروايــــة األردنيــــة فــــي الخمــــسينيات إلــــى 
  .ّالثمانينيات 

الروايـــة األردنيـــة فـــي عقـــد مـــا قبـــل الخمـــسينات لـــم تـــستطع 
ّالتعامــل مــع التــشكيل الروائـــي بــصورة فنيــة ، ولكنهــا تبقــى  ّ
ــــــي مــــــا بعــــــد  ّأرضــــــية مهمــــــة لتطــــــور الروايــــــة األردنيــــــة ف ّ

   .الخمسينيات
ُظهـــر عـــدد مـــن الروايـــات التـــي تعـــد ناضـــجة مـــن الناحيـــة 

ّ مـــــارس يحــــرق معداتـــــه: (الفنيــــة مثــــل  عيـــــسى ( لـــــ  ) َ
بيــت ( المــستلهمة مــن الفكــر األســطوري ، و ) النــاعوري 

لعيـــــسى النـــــاعوري والتـــــي تعكـــــس فاجعـــــة  ) وراء الحـــــدود
ّالــــشعب الفلــــسطيني وتبــــين صــــورة التهجيــــر القــــسرية التــــي  ُ

  ) .ليله في القطار( لشعب، وكذلك روايةّتعرض لها هذا ا
شـهدت مـيالد ثالثـة أعـالم مـن الـروائيين : فترة الـستينيات 

،  ) أنـت منـذ اليـوم( فـي روايتـه ) تيسير الـسبول ( ، هم 
 ســـالم (، و ) الكـــابوس ( فـــي روايتـــه ) ّ أمـــين شـــنار (و 

  ) .أوراق عاقر ( في روايته ) ّالنحاس 
ـــسبعينات  ـــرة ال  مـــن الروايـــات الناضـــجة  صـــدر العديـــد:فت

 ) غالـب هلـسة( لـ ) الضحك ( على الصعيد الفني ، مثل 
، والتــي تعــد مــع روايــات ســبول وشــنار والنحــاس فــي نظــر 

ّاألســاس الحقيقــي الــذي تــم عليــه بنــاء الكثيــر مــن النقــاد 
  .ّالرواية في األردن

 أخـــــــذت الروايـــــــات تتـــــــسع وحققـــــــت :ّفتـــــــرة الثمانينيـــــــات 
لـــــشاملة فـــــي هـــــذا العقـــــد ، وشـــــهدت انطالقاتهـــــا الفعليـــــة وا

ًنهوضا روائيا متميـزا كمـا ونوعـا وصـوال إلـى روايـة الحداثـة  ً ً ً ّ 

ممــا يــستحق المتابعــة والتقيــيم والتعريــف علــى النطــاق ، 
  .العربي األوسع 

  .اذكر أعالم الرواية األردنية 
ّغالب هلسا ، سالم النحاس ، سحر خليفـة ، مـؤنس الـرزاز  ّ

يم نصر اهللا ، هاشم غرايبة ، يوسـف ، جمال ناجي ، إبراه
  .ضمرة ، سميحة خريس ، وزهرة عمر 

  

ّّاملسرحيـة املسرحيـة املسرحيـة املسرحيـة  ّّالدراما الدراما الدراما الدراما ( ( ( ( ّّ ّّ: (: (: (: (        
  

  املفهوم والنشأة
  

  .ّعرف المسرحية 
فــــن يرمـــي إلـــى تفـــسير أو عـــرض شـــأن مـــن شـــؤون الحيـــاة 
ّأمـــام جمهــــور مـــن المتفــــرجين بواســـطة ممثلــــين يتقمــــصون 

وافر عناصـــر ّأدوارهـــم علـــى خـــشبة المـــسرح ، وال بـــد مـــن تـــ
 .النص، الممثلون ، الجمهور : ثالثة في العمل المسرحي

  
ط عضوي وعالقة جدليـة بـين المـسرح والنـاس هناك ارتبا

  .ّ، وضح ذلك 
َالنــاس يــستمدون مــن المــسرح فهمــا أنــضج وأوعــى للعــالم ،  ً َ

  .والمسرح يستمد منهم الحياة واالستمرار 
  

  .ّتحدث عن نشأة فن المسرح 
ليتنـــاول ّنـــاني، نـــشأ نـــشأة دينيـــة، ثـــم تطـــور المـــسرح فـــن يو

ّ ويتمثـل اإلنسان في حياته ومجتمعه وعالقاتـه اإلنـسانية،
) المأسـاة ( بتطهير النفس اإلنـسانية فـي التراجيـديا ذلـك 

  ).الملهاة ( ، ونقد مفاسد الحياة في الكوميديا 
ّالمسرح في حقيقته يقوم على فكرة الـصراع ، وضـح ذلـك 

.  
ى فكــــرة الـــصراع ، صــــراع اإلنــــسان مــــع المـــسرح يقــــوم علــــ

القــدر ، وصــراع اإلنــسان مــع اإلنــسان ، وصــراع اإلنــسان 
ّمــع نفــسه ، وصــراع اإلنــسان مــع كــل القــوى التــي تحــد مــن  ُ ّ

  .إرادته أو تقلل من شانها 
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مــــا هــــدف المــــسرحية ( إلـــى مــــاذا تــــسعى المـــسرحية ؟ 

  ) .وغايتها ؟ 
ـــــــــف . ١ ـــــــــصوير النمـــــــــاذج والمواق ـــــــــاإلت ـــــــــسانية والق ضايا ن

  .االجتماعية والفكرية والسياسية 
ُتــــــــصوير إرادة اإلنــــــــسان فــــــــي صــــــــراعه أمــــــــام القــــــــوى . ٢

والــضغوط المتعــددة فــي إطــار مــن الفــن قــادر علــى اإلقنــاع 
  .والتأثير والكشف 

  
  .قارن بين الشخصيات في المسرحية والقصة 

الشخـصيات فــي المــسرحية تحيــا وتــروي قــصتها أو تعــرض 
أمــا الشخــصيات فــي القــصة فهــي قــضيتها خــالل الحــوار ، 

  .تحيا ولكن يروي الكاتب قصتها ويعرض قضيتها 
  

  ّبماذا تأثرت المسرحية ؟
ّتــــــأثرت المــــــسرحية بــــــالتطور الــــــذي أصــــــاب فنــــــون األدب 
األخـــرى ، فظهـــرت تيـــارات مختلفـــة فـــي المـــسرح األوروبـــي 

  .في القرنين التاسع عشر والعشرين 
  

قديمـــة ظهـــور مـــسرحيات جديـــدة خرجـــت عـــن األســـس ال
  .للمسرح ، علل ذلك 

ألن الفكــــر اإلنــــساني يــــستقل فــــي مواقفــــه ، ويتحــــرر مــــن 
  .سيطرة التراث القديم 

  
ّبين أثر استقالل الفكر اإلنساني فـي مواقفـه وتحـرره مـن  ّ

  .سيطرة التراث القديم على فن المسرح 
ظهــور مــسرحيات جديــدة خرجــت علــى األســس القديمــة . ١

يــــدة ، وبنــــت عالقــــات للمــــسرح ، وتناولــــت موضــــوعات جد
ــــة  مختلفــــة تتجــــاوب مــــع العــــصر واإلنــــسان وتــــرفض نظري

  .التطهير أو الهدف التخديري للمسرح 
، فالـشعر ) درامـا ( تغيرت الداللة االصطالحية للفظـة . ٢

التراجيـدي والكوميـدي ، : الدرامي كان يطلق على النوعين 
فقــد أصـــبحت اليـــوم تطلـــق فقــط علـــى المـــسرحية الجـــادة أو 

ّلطـــابع الجـــدي التـــي ال تعتمـــد علـــى إثـــارة الـــضحك ، ذات ا ِ
بعــد أن ) المــسرحية الــضاحكة ( ًتمييــزا لهــا علــى الكوميــديا 

ُاختفـــت لفظـــة التراجيـــديا ولـــم تعـــد تكتـــب اآلن بخصائـــصها 
  .الفنية القديمة 

  
   .اذكر عوامل نشأة الفن المسرحي في األدب العربي 

  .اللقاء بين الشرق والغرب . ١
ّ المتعـــددة ألعمـــال كـــورني وراســـين ومـــوليير الترجمـــات. ٢

  .وشكسبير 
ــــــل . ٣ ــــــسيد ، هــــــوارس ، : تمثيــــــل أعمــــــال مــــــسرحية مث ال

  .أندروماك ، ميروب  
ـــة . ٤ ـــة وسياســـية واقتـــصادية وأدبي ـــة اجتماعي عوامـــل داخلي

أصــبح  : وكــان أثرهــا علــى نــشأة المــسرحوفنيــة ومحليــة ، 
ء بـالقلق فن المسرح وسيلة للتعبيـر عـن حركـة الواقـع الملـي

ّواالضـــــــــطرابات والتناقـــــــــضات والمتغيـــــــــرات التـــــــــي هـــــــــزت 
الشخــــصية العربيــــة مــــن جــــذورها ، وخلخلــــت القــــيم الثابتــــة 

  .الراسخة 
  .ّتحدث عن أول مسرحية عربية تم عرضها 

يتفق معظم مـؤرخي المـسرح العربـي علـى أن أول مـسرحية 
، والتــــي  ) البخيــــل لــــموليير( تـــم عرضـــها هــــي مـــسرحية 

 فــي بيتــه أمــام عــدد مــن الحــضور النقــاشمــروان عرضــها 
الذين ُأعجبوا بالعرض ؛ وكان ذلك بعد عودتـه مـن إيطاليـا 
، بعــد أن شــاهد فيهــا التمثيــل علــى المــسارح ، فأدهــشه مــا 
في تلك المسرحيات من الفائـدة واللـذة ، وفكـر فـي نقـل هـذا 

المغفـــــل أو ( : الفـــــن لـــــبالده ، وأتبعهـــــا بمـــــسرحيتين همـــــا 
  .وهي فكاهية  ) الحسود السليط( ثم ، ) هارون الرشيد 

ّتحدث عن المسرح اللبناني بعد وفاة النقاش  ّ.  
ّخلــف فــي بــالده حــب المــسرح والرغبــة فــي االشــتغال بــه ، 
فانتشر هذا الفن في المدارس والمعاهـد ، وأنـشئت المـسارح 

ــــشبت العامــــة والخاصــــة ، لكنــــه أصــــيب بنكــــسة  ــــدما ن عن
 ، فاتجـه تالمـذة النقــاش ن الحـرب األهليـة األولـى فــي لبنـا

وســبب ذلــك ألن مــصر والمــشتغلون بالمــسرح إلــى مــصر ، 
كانــت تعــيش آنــذاك حيــاة اســتقرار وازدهارهــا وانفتــاح فــي 
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عهـــد الخـــديوي إســـماعيل ، الـــذي قـــام ببنـــاء دار األوبـــرا 
للترفيــه عـن األجانــب  ) عايـدة( والتـي مثلـت عليهــا أوبـرا 

  .آنذاك 
  .ا ّتحدث عن فن المسرح في سوري

حـــاول أبـــو خليـــل القبـــاني بتأســـيس قواعـــد المـــسرح ، وكـــان 
ًيقدم أعماال استعراضية في مقهى خاص به ، لكن تجربتـه  ّ ُ

ــه تعــرض للمــضايقة فــي بلدتــه لــم يكتــب لهــا النجــاح ؛  ّألن
والتشهير من المحافظين ، وانتهى األمر بـإحراق مـسرحة 

   .فتوجه إلى مصر
  

مـــسرح بمـــصر مـــا دور مـــسرحيات القبـــاني فـــي نـــشوء ال
  وازدهاره ؟

لقي فنه هـوى فـي نفـوس المـصريين ، واعترفـوا لـه بالفـضل 
فـي ترســيخ جــذوره ، مــن خــالل إســهامه مــع فرقتــه التمثيليــة 
في بعث التاريخ العربي واإلسالمي على المسرح ، فجعلهـا 
فــي لغــة مــسجوعة علــى طريقــة المقامــات ، وأدخــل فــي هــا 

  .المقطوعات الغنائية 
  

بمـــصر فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن ازدهـــر المـــسرح 
  .التاسع عشر ، علل ذلك 

بسبب الفرق اللبنانية والسورية الهاربة من جحيم القيـود فـي 
بالدهـــــا ، كمـــــا أثـــــرت هـــــذه الفـــــرق فـــــي المـــــصريين الـــــذين 

  .استوعبوا ذلك الفن وبرعوا فيه 
  

ــى  ــوة إل ــع المــسرح بق ّتحــدث عــن دور المــصريين فــي دف ّ
  .األمام 

ّصنوع مسرحا عربيا قدم فيـه خـالل سـنتين أنشأ يعقوب . ١ ً ّ
  .ّاثنتين وثالثين مسرحية ما بين مترجمة ومؤلفة 

بعــث جــورج أبــيض بعــد عودتــه مــن فرنــسا فــي التمثيــل . ٢
ٍروحا جديدة فعربت المسرحيات العالمية بأسلوب راق  ُّ َ ً.  

بعــــد الحــــرب الكونيــــة ظهــــر الــــشقيقان محمــــد ومحمــــود . ٣
َتيمور فقدما عددا من ال   .مسرحيات االجتماعية ّ

نهــض المــسرح بعــد ذلــك علــى يــد يوســف وهبــي نهــضة . ٤
عظيمــة ، ومثــل أكثــر مــن مــائتي مــسرحية مــا بــين ترجمــة 

  .ّومؤلفة 
الـــــدور النهوضـــــي الـــــذي قـــــام بـــــه توفيـــــق الحكـــــيم فـــــي . ٥

ومــا قــام بــه شــوقي وصــالح عبــد الــصبور المــسرح النثــري 
  .المسرح الشعري في 

  

        ....مقومات عناصر املسرحية مقومات عناصر املسرحية مقومات عناصر املسرحية مقومات عناصر املسرحية 
  

  .ّاذكر مقومات عناصر المسرحية 
    .الشخصية المسرحية . ٢  .الحدث المسرحي . ١
  .الحوار المسرحي . ٤  . الصراع المسرحي . ٣
  .الزمان والمكان . ٥

ًالحدث المسرحي ليس فعال عاديا وال حـدثا مألوفـا ، علـل  ً ً
  ) .وضح ذلك ( ذلك 

ُألنـــه حـــدث فنـــي ، يعـــرض مـــن خـــالل الحركـــة والحـــوار  ّ )
ّ، وهـــذا يعنـــي أنـــه مقيـــد بإمكانـــات المـــسرح فـــي ) لتمثيـــل ا

  .الزمان والمكان 
  ّكيف يتعامل المؤلف مع الحدث المسرحي ؟

يختار المؤلـف الحـدث المالئـم ثـم يعمـد إلـى تركيـزه وصـقله 
ًلكي يبدو شبيها بأحداث الحياة ومختلفـا عنهـا وتـشذيبه ؛  ً

ّلخاصـة ًفي وقت واحـد ، ويبـدو قـادرا علـى نقـل الـدالالت ا
  .ّالتي يود أن يعبر عنها المؤلف 

الشخصيات عنصر جوهري في العمـل المـسرحي ، وضـح 
  .ذلك 

ّالمـسرحية عــرض ألحـداث مركبــة دالــة علـى طريــق الحــوار 
ّوالحركة ؛ لـذا ال بـد لهـا أن تنطـوي علـى شخـصيات فاعلـة 
أو منفعلــة ، تقــوم بفعــل مــا أو تتــأثر باألحــداث التــي تجــري 

   .لتالزم بين الحدث والشخصيةومن هنا يكون ا، 
كيـف تنمــو الشخــصية المــسرحية وتبــرز ســماتها وتتــضح 

  دالالتها ؟
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تنمو الشخصية المسرحية مـن خـالل المواقـف المتـواترة فـي 
الــصراع الــذي تخوضــه مــع الشخــصيات األخــرى ، أو مــع 

  .ًنفسها أحيانا 
  

ّتحــــدث عــــن شخــــصية البطــــل المــــسرحي ، ودوره فــــي 
  .المسرحية 
ّبطــــل المــــسرحي هــــي المحــــرك األول ألحــــداث شخــــصية ال ُ

المسرحية ، وهي التي تبقى أطول مدة على خشبة المـسرح 
موضـــوع ّ، وفـــي ســـلوك البطـــل وصـــراعه ومـــصيره يتجـــسد 

   .المسرحية الرئيس
  

اذكـر أهميــة الـصراع المــسرحي ، أو اذكـر الوظــائف التــي 
  .يؤديها الصراع في المسرح 

 الحركــــــة وينمــــــي الــــــصراع روح المــــــسرحية ، الــــــذي يولــــــد
األحداث ، ويمنحهـا التـوتر والداللـة والتمـايز عـن األحـداث 
ـــة ، كمـــا يـــضفي علـــى الشخـــصيات وجـــودا مـــسرحيا  ًالعادي ًُ

  .ًّمتميزا 
  كيف ينشا الصراع المسرحي ؟

ينشأ الصراع المـسرحي مـن اصـطدام أفعـال الشخـصية مـع 
الشخصيات األخرى حول أمر ما ، قـد يكـون فكـرة أو مبـدأ 

ا أو قــضية اجتماعيــة أو وطنيــة أو طموحــا شخــصيا ، خلقيـ ً
  .أو غير ذلك من وجوه النشاط اإلنساني 

  
  .المسرحية في جوهرها حوار ، علل ذلك 

ألن به يتحدد انتماء المـسرحية إلـى فـن المـسرح ، ويمنحهـا 
  .قيمتها األدبية 

  
  .اذكر المهام الرئيسية للحوار 

ــــاء يعتبــــر الحــــوار أداة التــــصوير ، ومــــن خ ــــه ينمــــو البن الل
ّالمـــــسرحي وتتطــــــور األحـــــداث ، وتبــــــرز األبعـــــاد النفــــــسية 
  ّوالفكرية واالجتماعية للشخصيات وتتعقد المواقف وتتشابك

  
  .ّال بد أن يتوافر في الحوار سمات فنية نوعية ، اذكرها 

التركيـــز واإليجــــاز ، اإلشـــارة التــــي تفـــصح عــــن الطبــــائع ، 
  .واإليحاء الذي يومئ إلى ما سيكون 

  
اذكــــر األدبـــاء الـــذين أســـهموا فـــي دفـــع األدب المـــسرحي 

  .وازدهار الكتابة المسرحية 
ُمحمـــود تيمـــور ، أحمـــد شـــوقي ، توفيـــق الحكـــيم ، يوســـف 
ّإدريس ، نعمان عاشور ، سعد اهللا ونوس ، ممدوح عـدوان 

  .، ورياض عصمت 
  

  .ّتحدث عن الفن المسرحي في األردن 
ذ منتـصف الـسبعينيات ، ّأخذ المسرح في األردن يتطور منـ

وصـــارت لـــه مالمحـــه المتميـــزة ، وارتبطـــت حركـــة التـــأليف 
: المـــسرحي فـــي األردن بعـــدد مـــن األســـماء ، مـــن أبرزهـــا 

ّجمال أبو حمدان ، بشير هـواري ، محمـود الزيـودي ، عبـد 
ّاللطيف شما ، غنام غنام ، عزمي خميس ، جبريـل الـشيخ  ّ ّ

  .، وفخري قعوار 
  

ّّفـن السرية فـن السرية فـن السرية فـن السرية  ّّ ُُّّ ُُّّ::::        
  

        فهوم والنشأةفهوم والنشأةفهوم والنشأةفهوم والنشأةاملاملاملامل
  .ّوضح المقصود بفن السيرة 

ـــرة محـــددة مـــن  ـــاة إنـــسان ، أو عـــن فت هـــو الكتابـــة عـــن حي
وهي نوع من القصة ، يجمع النص إلـى التـاريخ ، . حياته 

ويتحدث فيها المؤلف عن أهم أحداث حياة هـذه الشخـصية 
ُ، ويعنـــى بهــــا منـــذ الطفولــــة ، ويتتبـــع أهــــم المـــؤثرات التــــي 

ــة تركــت أثــرا فيهــا ،  ّويتــوخى فــي هــذا الــصدق فــي الرواي
  .والتاريخ ، والدقة في التحليل والتفسير 

  
  .ّعلل الحاجة إلى فـن السيرة 

قيمــة اجتماعيـــة أو إنــسانية أو دينيـــة اإلحــساس بوجـــود . ١
  .أو علمية في حياة إنسان ما 

وجـــود اإلحـــساس الفـــردي بأهميـــة إنـــسان مـــا وضـــرورة . ٢
  .الكتابة عنه 
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شف الـــنفس وتقـــديمها إلـــى القـــارئ كمـــا القـــدرة علـــى كـــ. ٣
ًعاشــتها حياتهــا تقــديما صــادقا يكــشف عــن دقــائق التجربــة 

  .اإلنسانية 
  

  .اذكـر أنـواع السيرة 
  .ّالسيـرة الغيرية . ٢    .ّالسيـرة الذاتية . ١
  

        السرية الذاتيةالسرية الذاتيةالسرية الذاتيةالسرية الذاتية
  

ّعرف المقصود بالسيرة الذاتية  ّ.  
لطفولــة ّهــي أن يكتــب الكاتــب ســيرة حياتــه الخاصــة ، منــذ ا

ًحتى تـاريخ كتابـة الـسيرة ، وأحيانـا يقـف عنـد مرحلـة معينـة 
ــه إلــى اآلخــرين ، ودعــوتهم ماضــية ؛  بهــدف نقــل تجربت

  .إلى المشاركة فيها 
ــــسيرة الذاتيــــة متــــنفس للكاتــــب ، يقــــص فيهــــا  ّتعتبــــر ال ُ

 .ُمجريات حياة جديرة بأن تستعاد وتقرأ ، علل ذلك 

ّألنهــا توضــح مواقــف الفــرد مــن المجتمــ ع ، وتكــشف فلــسفته ّ
ّوآرائــــه ، وتفـــسر مواقفـــه ، وتمنحــــه الفرصـــة إلبـــراز مقـــدرة 

ّفنيـة قصصية  ّ.  
  

ّأكثر الحوافز خلقا للسيرة الذاتية الناجحة اذكر  ً ْ َ.  
  .الصلة باألحداث الكبرى . ٢  .روحية التجارب ال. ١
  

  .اذكر أول سيرة ذاتية في األدب العربي 
ســـيرة أحمـــد فـــارس يث أول ســـيرة فـــي األدب العربـــي الحـــد

ــساق " ّ ، والتــي دونهــا فــي كتابــه الــشدياق ــى ال ــساق عل ال
  . ، في منتصف القرن التاسع عشر "فيما هو الفارياق 

  
  ت سيرة الشدياق على شهرة واسعة في األدب العربيحاز

  .ّلما تتسم به من سالمـة اللغة ، وقـوة التعبير 
  

 رفيعــة ، لطــه حــسين ســيرة ذاتيــة) األيــام ( يعتبــر كتــاب 
  .علل ذلك 

  :ألنه توافرت في الكتاب العوامل التالية 
    .الصراحة . ٢    .األسلوب القصصي . ١
  .ّشعرية اللغة . ٤  .الجرأة في كشف الواقع . ٣
  

ــسان  ــين اإلن ــصراع ب ــة لل ــام صــورة واعي ــشكل كتــاب األي ّي ُ
  .والبيئة ، وضح ذلك 

ذلـــك الـــصراع الـــذي انتـــصرت فيـــه إرادة الكاتـــب علـــى كـــل 
ــــة ، ضــــ ّروب المعوقــــات والمثبطــــات واألمــــراض االجتماعي

كمـــا يعتبــــر صـــورة للتحــــدي والتمـــرد فــــي أســـمى درجاتــــه ، 
يخوضــه إنــسان كفيــف ضــد أســباب القهــر ، ويعــرض كــل 

وهـذا ذلك بتوظيـف ضـمير الغائـب فـي حديثـه عـن نفـسه ، 
  .ًأسبغ على سيرته شيئا من الصدق والموضوعية 

  
  

  .ألدب العربي ّمثل على السيرة الذاتية في ا
. ٣.  للمـــــازني إبـــــراهيم الكاتــــب . ٢.  للعقــــاد ســــارة . ١

.   ليميخائيــــل نعيمــــة ســــبعون . ٤.   ألحمــــد أمــــين حيــــاتي
 غربــة الراعــي. ٥.   لجبــرا إبــراهيم جبــرا البئــر األولــى . ٤

. ي لعيــسى النــاعور الــشريط األســود. ٦. ّإلحــسان عبــاس 
  .لمحمود السمرة إيقاع المدى . ٧

  

ّّلغرييةلغرييةلغرييةلغرييةالسرية االسرية االسرية االسرية ا ّّ        
  

ّعرف المقصود بالسيرة الغيرية  ّ.  
َهي السيرة التي تعنى بدراسة سـيرة حيـاة المتـرجم لـه وبيئتـه  ُ
ّمن خالل إرثه األكاديمي واألخبار المرويـة عنـه ، وتحليـل 
ًالظــروف التــي أحاطــت بــه مولــدا ونــشأة وتعليمــا ، وكــشف  ً

  .أثرها في شخصيته وخبرته وآرائه 
   

  في سيرته ؟) لسيرة الغيرية ا( ماذا يتناول كاتب 
يتنـــــاول كاتــــــب الــــــسيرة فــــــي ســــــيرته الشخــــــصيات الحافلــــــة 
ّبالجوانب المثيرة والالفتة ، التـي يهـتم بهـا القـارئ بتعرفهـا ، 
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ويختـــار الشخـــصيات ذات األدوار الـــسياسية أو الثقافيـــة أو 
ًالفكريـــة والتـــي أدت دورا فـــي األحـــداث ، وتركـــت بـــصمات 

 ويعتبـــر الكاتـــب هنـــا بمثابـــة واضـــحة علـــى ســـيرة الحيـــاة ،
ّمؤرخ يلتزم الدقة والموضوعية ، ويرتب األحـداث ، ويعتبـر  ّ

  .فنان في اختياره للقطات وتقديمها إلى القارئ 
  
  

  .اذكر أمثلة على السيرة الغيرية في األدب الحديث 
منــصور األنــدلس . ٢لمحمــد ســعيد العريــان ، الرافعــي . ١

لمعـروف ّ سـيد قـريش .٣لعلـي أدهـم ، ّوالمعتمد بـن عبـاد 
تــراجم ًلميخائيــل نعيمــة ومنهــا أيــضا جبــران . ٤األرنــاؤوط 

   .ّالعقاد وعبقرياته
  
  

ّما يؤخـذ علـى هـذه التـراجم لوجـدنا أنهـا غيـر مطـردة فـي 
  .ّأسلوبها ، وضح ذلك 

يعنـــي أن لكـــل مؤلـــف بـــصمته الخاصـــة التـــي تظهـــر علـــى 
أنــه  ســيرة المتــرجم ، مــثال مــا يؤخــذ علــى العقــاد بعبقرياتــه

َكان يركز علـى الفرديـة عنـد مـن يتـرجم لهـم ،  وهـذا يعـود ّ
التي تقوم علـى اإليمـان بـالفرد أكثـر مـن إلى فلسفة العقاد 

 ، لــــذا نــــراه فــــي تراجمــــه يلــــح علــــى أن إيمانــــه بالجماعــــة
أكثــر ممــا يــدين العبقــري ) الفــرد ( المجتمــع يــدين للعبقــري 

  .للمجتمع 
ّر النمو والتطـور فـي فقد افتقر إلى عنصأما كتاب العريان 

البنـــاء ، فلـــم يرســـم للرافعـــي صـــورة متدرجـــة مكتملـــة ، بـــل 
ًجمع الفصول جمعا متتاليا  ً.  

فقـــــد وازن فـــــي ســـــيرة جبـــــران بـــــين أمـــــا ميخائيـــــل نعيمـــــة 
المعلومات واألخبار واألسلوب ، وقد أثـار كتابـه ردود فعـل 
كثيرة ، وتباينت اآلراء فيـه ، فمـن األدبـاء مـن هـاجم نعيمـة 

مه بمحاولة تشويه سيرة جبران للصعود على حـسابه واته
، ومــــنهم مــــن لــــم يــــصدق أن تلــــك الــــصفات الــــسلبية التــــي 

؛ ألن صــورة ذكــرت عــن جبــران ، يمكــن أن تكــون حقيقيــة 
ًومــنهم مــن عــده كتابــا واقعيــا جبــران فــي نفوســهم مثاليــة ،  ّ َ

ألن نعيمة تناول فيه شخصية جبران في أحوالهـا ًصـريحا 
، هــذه الموضــوعية التــي تعــد أدبــي جميــل كلهــا ، بأســلوب 

  .من الركائز األساسية التي تسند إليها السيرة الفنية 
  

ّشروط كتابة السرية الذاتية والغريية ّ  
  

ّاذكر شروط السيرة الذاتية والغيرية  ّ ّ.  
ّالتركيز على الـشخص المتـرجم لـه دون التفـصيل عمـن . ١ َ

  .لهم صلة به من أشخاص 
الغــــات والتعــــسف فــــي التعامــــل مــــع االبتعــــاد عــــن المب. ٢

  .ألن ذلك يفسد السيرة المعلومات ؛ 
الموضوعية واالبتعاد عـن تـدخل العاطفـة ، التـي يمكـن . ٣

ّأن تحرف السيرة عن وضعها الطبيعي  ّ.  
ـــــف ؛ . ٤ ـــــال علـــــى نحـــــو معقـــــول وطفي ألن اســـــتخدام الخي

  .ُطغيان الخيال يخرج السيرة عن نطاقها 
فــــــي ســـــلوك الشخـــــصية بمــــــا ّمراعـــــاة النمـــــو والتطـــــور . ٥

  .ّيتناسب والتقدم في السن وغنى الخبرات 
ّاســــتخدام األســــلوب المعبــــر المــــشوق القــــادر علــــى شــــد . ٦ ّ ّ

  .القارئ 
  .ّاذكر شروط كاتب السيرة الذاتية والغيرية 

ال يسجل تفاصيل الحياة كاملة ، بل يختار مـا يـستحق . ١
  .دقيق ّالتسجيل ، لذا ال بد أن يكون لديه إدراك ذوقي 

ّيتـــوخى كاتـــب الـــسيرة الحقيقـــة والـــصدق والدقـــة ، فهـــو . ٢ ّ
أديــب فنــان ، مثــل الــشاعر والقــاص فــي طريقــة العــرض ، 
ولكنـــــه ال يخلـــــق الشخـــــصيات مـــــن خيالـــــه ، بـــــل يرســـــمها 
ًبـــصورة بارعـــة معتمـــدا علـــى الواقـــع ومـــا يتـــوافر لديـــه مـــن 

  .معلومات 
  .سيرة ال بد من الثقافة واإلطالع الواسع عند كاتب ال. ٣
ًيجــــب أن يكــــون الكاتــــب محايــــدا وموضــــوعيا ، غايتــــه . ٤

  .التعريف بالمترجم له ، وكشف جوانب حياته 
  

  نموذج من السيرة الذاتية 
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  .ّإلحسان عباس ) غربة الراعـي ( نص من كتاب 

   .١٧٦ _ ١٧٥ُعد إلـى الكتاب صفحة 
  

  .اذكر خصائص الكاتب في النص 
يل ســــيرة حياتــــه ، وفــــي الكاتــــب كــــان واقعيــــا فــــي تــــسج. ١

  .حديثه عن الناس الذي تعامل معهم 
ـــة التـــي كـــان لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي . ٢ تظهـــر نزعتـــه العقالني

  .منهجه وطريقة تفكيره 
براعتـــه فـــي الـــصيغة المختـــارة لـــسرد الوقـــائع الحياتيـــة ، . ٣

ّومحطات إنتـاج الفكـر والمعرفـة ، والقيمـة التـي تحظـى بهـا 
  .هذه الوقائع 

ة إحـسان عبـاس أثرهـا البـارز فــي األدب تركـت شخـصي. ٤
ًنقدا ، وتحقيقا ، وشعرا ، وابداعا : العربي  ٕ ً ً ً.  
  :األسئلة 

  
  ما العوامل التي أثرت في حركة النثر الحديث ؟. ١
ّبين دور الترجمة في تطور النثر العربي الحديث . ٢ ّ.  
مــــا أثــــر الــــصحافة فــــي حركــــة النثــــر العربــــي الحــــديث . ٣

  .ّوتطوره 
  .بالمقالة ، واذكر نوعيها ّعرف . ٤
  ما أهمية العنوان في المقالة ؟. ٥
  .اذكر عناصر المقالة ، وأقسامها . ٦
ّعرف بالخاطرة ، واذكر أبرز خصائصها الفنية . ٧ ّ.  
  .ًاذكر عددا من رواد القصة القصيرة . ٨
ّتحـــدث عـــن عنـــصر الشخـــصية فـــي القـــصة القـــصيرة ، . ٩

  .ثم اذكر سائر العناصر األخرى 
ًسم عددا من أعالم الرواية العربية . ١٠ .  
ـــــدي . ١١ ـــــة فـــــي عق ـــــة األردني ـــــز الرواي ّفـــــسر أهـــــم مـــــا يمي ّ

  .الخمسينيات والستينيات 
ًسم عددا من أعالم الرواية األردنية . ١٢ .  
ّبــين دور كــل مــن النقــاش والقبــاني فــي نــشأة المــسرح . ١٣ ّّ

  .العربي 

  ما عناصر العمل المسرحي ؟. ١٤
  . السيرة األدبية ، واذكر نوعيها ّعرف بفن. ١٥
ّمثل على السيرة الذاتية ، والغيرية . ١٦ ّ.  
فــي ) غربــة الراعــي ( ّكيــف تقــيم الــنص المختــار مــن . ١٧

  ضوء فهمك لشروط كتابة السيرة ؟
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي . ١٨

) تخليص اإلبريز في تلخيص بـاريز ( صاحب كتاب . ١ 
  :هـو 

    .الشيخ محمد عبده . ب  .عبد الرحمن الجبرتي . أ
  .جمال الدين األفغاني . د  .رفاعة الطهطاوي . ج
ّالفنـــــان النثريـــــان المـــــستحدثان اللـــــذان ازدهـــــرا بازدهـــــار . ٢

  :الصحافة هما 
  . الخاطرة والسيرة . ب  . المقالة والخاطرة . أ

  .المسرحية والرواية . د.  القصة القصيرة والرواية . ج
  :سيرة ذاتية لـ ) الشريط األسود (  كتاب .٣
    . عيسى الناعوري. ب  .إحسان عباس . أ

  .طه حسين . د  .لويس عوض . ج
واحــــد مــــن الكتــــب التاليــــة ينــــدرج تحــــت نــــسمى الــــسيرة . ٤

  :الغيرية
    .غربة الراعي . ب    .األيام . أ

  .إيقاع المدى . د    .جبران . ج
  :رية من شروط كتابة السيرة الذاتية والغي. ٥
ّمراعاة النمو والتطـور فـي سـلوك الشخـصية المتـرجم لهـا . أ

  .َاستخدام التفصيل واإلطالة بالحديث عن المترجم له . ب
  .بروز ذات المترجم في سيرة المترجم له . ج
االعتماد على الخيـال اعتمـادا أساسـيا فـي تقـديم أحـداث . د ً

  .السيرة 

  :إجابات األنشطة 
  
  .ّعربية في عصر النهضة دخول البالد ال. أ. ١

ّاالتــصال المــنظم بــين العقــل العربــي والعقــل الغربــي .    ب
  .الحديث ، الذي بدأ عن طريق البعثات إلى الغرب 
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  .اتساع حركة الترجمة .    ج
  .الصحافة والطباعة .    د

  
ٍاتـــسعت حركـــة الترجمـــة علـــى نحـــو الفـــت فـــي أواخـــر . ٢

ائـــــل القـــــرن النــــصف الثـــــاني مـــــن القـــــرن التاســـــع عـــــشر وأو
ًالعــشرين ، حتــى غــدت مــصر حقــال واســعا للترجمــة ونقــل  ً
اآلداب الغربيـــة ؛ إذ تـــرجم العديـــد مـــن القـــصص والروايـــات 
والكتب في االجتمـاع والتـاريخ والقـانون ، فقـد كـان للترجمـة 

  :ّآثار كثيرة في تطور األدب العربي وبخاصة النثر،ومنها 
  .ة إطالع العرب على عيون اآلداب العالمي. أ

ظهــور اتجــاه قــوي بــين األدبــاء والمتــرجمين يميــل إلــى . ب
  .تعريب األلفاظ والمصطلحات األجنبية 

ُتـــأثر عـــدد مـــن األدبـــاء بمـــا يتـــرجم مـــن اآلداب الغربيـــة . ج 
  .إلى العربية 

كان للصحافة والطباعـة دور فـي نهـضة النثـر الحـديث . ٣
ّ، والكـــشف عـــن قابليـــة اللغـــة ومالءمتهـــا لمتطلبـــات الح يـــاة ّ

الجديدة ، فزاد المعجم اللغـوي ، وسلـست أسـاليب التعبيـر ، 
ومالت إلى البساطة ومراعاة السهولة ، كما صدرت العديـد 
ُمــــــن الــــــصحف والمجــــــالت األدبيــــــة التــــــي تعنــــــى بــــــاألدب  ّ

  .ّوتستقطب القراء 
ش نـــص نثـــري يـــدور حـــول فكـــرة واحـــدة تنـــاق  :المقالـــة. ٤

ّموضــوعا ، أو تعبــر عــن جهــة نظــر صــاحبها  ، أو تهــدف ً
ّإلــــى إقنــــاع القــــارئ لتقبــــل فكــــرة مــــا ، أو إثــــارة عاطفــــة مــــا 

  .عندهم 
  ّالمقالة الذاتية . ب.ّالمقالة الموضوعية .  أ:نوعا المقالة 

  
تكمــــن أهميــــة العنــــوان فــــي لفــــت انتبــــاه القــــارئ وجذبــــه . ٥

لقـــراءة المقـــال ، بمعنـــى أن يختـــار الكاتـــب كلمـــات العنـــوان 
  .ة التي تنقل الفكرة المطلوب

  
  .اللغة ، الفكرة ، العاطفة : عناصر المقالة . ٦

  .العنوان ، المقدمة ، العرض ، الخاتمة :   أقسام المقالة 
  

فـــن كتـــابي حــديث يتـــداخل مفهومـــه مـــع هــي :الخـــاطرة . ٧
ــــرن بــــه ، ونــــشأت الخــــاطرة فــــي حجــــر  ــــة ويق ِمفهــــوم المقال َ ْ ُ

  .الصحافة 
  :ّومن سماتها الفنية 

َالقــــصر واإليجــــاز . ب. ة تـــدور حــــول فكــــرة واحـــد. أ . ج. ِ
ّاألسلوب المركز ، والتعبير المقتصد ، واللغة المكثفة  ّ  .  

ــــة . د ــــى تقــــديم األدل ّالبعــــد عــــن التحليــــل العميــــق القــــائم عل
  .والبراهين 

ســعيد البــستاني ، وفــرح أنطــون ، ويعقــوب صــروف ، .  ٨
عبــــــد المــــــسيح األنطــــــاكي ، معــــــروف ،وجــــــورجي زيــــــدان 
طـه حـسين  ، ومحمـود الشـين، د تيمـوراألرنـاؤوط ، ومحمـو

، محمد فريد أبي حديد ، علي الجارم ، علـي أحمـد بـاكثير 
  .، توفيق الحكيم ، ونجيب محفوظ 

  
الشخصية هي الكائن اإلنساني الذي يتحـرك فـي سـياق . ٩

ّاألحــــداث ، ويمكــــن أن تكــــون الشخــــصية مــــن الحيــــوان أو 
ّالجمــاد ، فتــستخدم عندئــذ رمــزا عمــا يــشف عمــا  ّّ وراءه مــن ً

( ّعبرة أو عظة ، وقد تكـون الشخـصية فـي القـصة رئيـسية 
  .، أو ثانوية ) البطل 

  :ٌتقسم الشخصيات في القصة إلى نوعين ، هما 
وهــــي الشخــــصية ) : ّالمــــسطحة ( الشخــــصية الجامــــدة . ١

التــي ال يحــدث تغييــر علــى بنيتهــا األخالقيــة أو النفــسية أو 
ًاإليديولوجية ، فالشرير يبقى شرير ًّا ، والخير خيرا ّ ّ.  

وهي التي تكشف للقارئ تـدريجيا ، : الشخصية النامية . ٢
ّوتتطــــور بتطــــور األحــــداث فــــي القــــصة ، نتيجــــة تفاعلهــــا  ّ

  .المستمر مع هـذه األحداث 
نجيــب محفــوظ ، يوســف : مــن أعــالم الروايــة العربيــة . ١٠

ّإدريس ، حنا مينه ، عبد الرحمن منيف ، الطيب صـالح ،  ُ ّ
  .إلخ .... ن كنفاني ، جبرا إبراهيم جبرا ّغسا

  
ــــم .١١ ــــل الخمــــسينات ل ــــد مــــا قب ــــي عق ــــة ف  الروايــــة األردني

ّتستطع التعامل مع التشكيل الروائــي بـصورة فنيـة ، ولكنهـا  ّ
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ـــة فـــي مـــا بعـــد  ـــة األردني ّتبقـــى أرضـــية مهمـــة لتطـــور الرواي ّ
  .الخمسينيات 

ُظهـــر عـــدد مـــن الروايـــات التـــي تعـــد ناضـــجة مـــن الناحيـــة 
ّمارس يحرق معداته : ( الفنية مثل  عيسى النـاعوري ( لـ ) َ

بيـت وراء الحـدود ( المستلهمة من الفكر األسـطوري ، و ) 
لعيسى الناعوري والتي تعكس فاجعـة الـشعب الفلـسطيني ) 

ّوتبين صورة التهجير القسرية التي تعرض لهـا هـذا الـشعب  ّ ُ
  ) .ليله في القطار ( ، وكذلك رواية 

شهدت ميالد ثالثة أعـالم مـن الـروائيين ، : نيات فترة الستي
( ، و ) أنـت منـذ اليـوم ( في روايتـه ) تيسير السبول ( هم 

ّسـالم النحـاس ( ، و ) الكـابوس ( فـي روايتـه ) ّأمين شـنار 
  ) .أوراق عاقر ( في روايته ) 
  

ّغالــب هلــسا ، ســالم النحــاس ، ســحر خليفــة ، مــؤنس . ١٢
هيم نـصر اهللا ، هاشـم غرايبـة ، الرزاز ، جمال ناجي ، إبرا

  .يوسف ضمرة ، سميحة خريس ، وزهرة عمرة وغيرهم 
  

يتفــــق معظــــم مــــؤرخي المــــسرح العربــــي علــــى أن أول . ١٣
، ) البخيـــل لــــموليير ( مـــسرحية تـــم عرضـــها هـــي مـــسرحية 

والتــــي عرضــــها مــــروان النقــــاش فــــي بيتــــه أمــــام عــــدد مــــن 
عودتــه الحــضور الــذين ُأعجبــوا بــالعرض ؛ وكــان ذلــك بعــد 

مــن إيطاليــا ، بعــد أن شــاهد فيهــا التمثيــل علــى المــسارح ، 
فأدهــشه مــا فــي تلــك المــسرحيات مــن الفائــدة واللــذة ، وفكــر 

ـــبالده ، وأتبعهـــا بمـــسرحيتين همـــا  : ( فـــي نقـــل هـــذا الفـــن ل
وهــي ) الحــسود الــسليط ( ، ثـم ) المغفـل أو هــارون الرشــيد 

  .فكاهية 
فــي االشــتغال بــه ، ّخلــف فــي بــالده حــب المــسرح والرغبــة 

فانتشر هذا الفن في المدارس والمعاهـد ، وأنـشئت المـسارح 
العامـــــة والخاصـــــة ، لكنـــــه أصـــــيب بنكـــــسة عنـــــدما نـــــشبت 
الحــرب األهليــة األولــى فــي لبنــان  ، فاتجــه تالمــذة النقــاش 
والمــشتغلون بالمــسرح إلــى مــصر ، وســبب ذلــك ألن مــصر 

تـــاح فـــي كانـــت تعـــيش آنـــذاك حيـــاة اســـتقرار وازدهارهـــا وانف

عهد الخديوي إسماعيل ، الذي قـام ببنـاء دار األوبـرا والتـي 
  .للترفيه عن األجانب آنذاك ) عايدة ( مثلت عليها أوبرا 

حـــاول أبـــو خليـــل القبـــاني بتأســـيس قواعـــد المـــسرح ، وكـــان 
ًيقدم أعماال استعراضية في مقهى خاص به ، لكن تجربتـه  ّ ُ

ض للمـــضايقة ّم يكتـــب لهــا النجـــاح ؛ ألنـــه تعـــرفــي بلدتـــه لـــ
والتــشهير مــن المحــافظين ، وانتهــى األمــر بــإحراق مــسرحة 

 ، ولقي فنه هـوى فـي نفـوس المـصريين ، فتوجه إلى مصر
واعترفوا له بالفضل في ترسيخ جذوره ، من خـالل إسـهامه 
مـــع فرقتـــه التمثيليـــة فـــي بعـــث التـــاريخ العربـــي واإلســـالمي 
علـــى المــــسرح ، فجعلهـــا فــــي لغـــة مــــسجوعة علـــى طريقــــة 

  .المقامات ، وأدخل في ها المقطوعات الغنائية 
  

ّالشخـــــصية المـــــسرحية . ب. الحـــــدث المـــــسرحي . أ. ١٤ ّ  .
  .الحوار المسرحي . د.  الصراع المسرحي . ج
  

هو الكتابة عن حياة إنسان ، أو عن فترة محـددة مـن . ١٥
وهي نوع من القصة ، يجمع النص إلـى التـاريخ ، . حياته 

عن أهم أحداث حياة هـذه الشخـصية ويتحدث فيها المؤلف 
ُ، ويعنـــى بهــــا منـــذ الطفولــــة ، ويتتبـــع أهــــم المـــؤثرات التــــي 

ـــة تركـــت  ـــرا فيهـــا ، ويتـــوخى فـــي هـــذا الـــصدق فـــي الرواي ّأث
ّوهي إما ذاتيـة أو والتاريخ ، والدقة في التحليل والتفسير ، 

   .ّغيرية
  

   .٦٣ _ ٦٢ارجع إلى ص . ١٦
  

ّالـــــسيرة ، فـــــسجل هـــــذا الـــــنص التـــــزم بـــــشروط كتابـــــة . ١٧
ّالكاتـــب ســـيرة حياتـــه فـــي هـــذه المرحلـــة بواقعيـــة بعيـــدة عـــن 
المبالغــة وكــذلك فــي حديثــه عــن النــاس الــذين تعامــل معهــم 
ّفلـــم يفــــصل فــــي الحــــديث عــــنهم ، وبــــدت نزعتــــه العقالنيــــة  ّ ُ
البعيـــدة عـــن العاطفـــة ، فكـــان لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي منهجـــه 

  ول ،وطريقة تفكيره ، واستخدم الخيال على نحو معق
ّوبــــدت البراعــــة فــــي صــــيغة ســــرد الوقــــائع الحياتيــــة ، وبــــدا 

  .ّالكاتب صاحب ثقة عالية واطالع واسع وأسلوب شائق 
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، ) ج . ( ٤، ) ب . ( ٣، ) أ . ( ٢، ) ج . ( ١. ١٨
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  متهيدمتهيد

  .ّعرف المنهج النقدي 
هــو مجموعـــة مـــن األدوات واإلجــراءات التـــي يتبعهـــا الناقـــد 

  .األدبي في قراءة النص األدبي وتحليله وتفسيره 
  

تنــدرج المنــاهج النقديــة بــالرغم مــن تعــددها فــي اتجــاهين 
  .عامين ، اذكرهما 

األدبـــــي مـــــن خارجـــــه ؛ إذ األول يتعامـــــل مـــــع الـــــنص . ١
ــــستعين المنــــاهج النقديــــة التــــي تنتمــــي إلــــى هــــذا االتجــــاه  ت
ــــــصوص األدبيــــــة  ــــــالعلوم اإلنــــــسانية المتنوعــــــة لقــــــراءة الن ب

  .ومنها المنهج التاريخي والمنهج النفسي والتحليلية ، 
ـــــه ؛ إذ . ٢ ـــــي مـــــن داخل الثـــــاني يتعامـــــل مـــــع الـــــنص األدب

هـذا االتجـاه باللغـة تستعين المناهج النقدية التي تنتمي إلى 
ومنهـــــــا ّبوصـــــــفها المكـــــــون األساســـــــي للـــــــنص األدبـــــــي ، 

  .الشكالنية والبنيوية والتفكيكية 
  

@,üëc@,üëc@Z@Z@ï±‰bnÛa@wèä½a@ï±‰bnÛa@wèä½aNN@@
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  .ّعرف المنهج التاريخي 
ًهـو مــنهج نقــدي يقــوم علـى دراســة األعمــال األدبيــة اســتنادا 

  .إلى المؤثرات المتبادلة بين األديب وبين الزمان والمكان 
  .ّعنى المنهج التاريخي بعدة أمور اذكرهـا ي
  .دراسة تأثر العمل األدبي أو مؤلفه بظروف العصر . ١
دراســـــة المراحـــــل التاريخيـــــة لفـــــن مـــــن الفنـــــون ومعرفـــــة . ٢

  .التطورات الطارئة عليه 
  التأكد من صحة النصوص األدبية ونسبتها إلى قائليها. ٣
الزمــــاني العنايــــة بفهــــم النــــصوص األدبيــــة فــــي ســــياقها . ٤

والمكاني ، وتوضـيحها لآلخـرين دون إصـدار أحكـام عليهـا 
  .أو المفاضلة بينهما 

  
دراســـة الظـــواهر األدبيـــة مـــن حيـــث تأثيرهـــا بمـــا ســـبقها . ٥

  .وأثرها في ما بعدها 
  .ّبماذا تأثر النقد في القرن التاسع عشر 

تــأثر بــالمنجزات العلميــة التــي بــدأت تظهــر بقــوة ، خاصــة 
ًاعية التـــي أوجـــدت مناخـــا جديـــدا فـــي كـــل بعـــد الثـــورة الـــصن ً

  .المجاالت 
  

تـأثر النقــد فـي القــرن التاســع عـشر ، بــالمنجزات العلميــة 
  .ّبين أثر هذه المنجزات على المنهج التاريخي 

المنجزات العلمية في مجال األجناس الحيوانيـة والنباتيـة قـد 
ّالــــــذي تــــــأثر ، فتحــــــت المجــــــال أمــــــام المــــــنهج التــــــاريخي 

 العلوم ، وسـعى إلـى االسـتفادة مـن إنجازاتهـا بمعطيات تلك
ّ، وذلك عن طريق تطبيق المناهج العلمية المتبعة في تلـك 

ســانت " العلـوم علــى األدب والنقــد ، وكـان مــن أبــرز النقـاد 
   ."هيبولت تين " و " بيف 

  

   ) . ) .١٨٦٩١٨٦٩  __  ١٨٠٤١٨٠٤( ( سانت بيف سانت بيف 
سـانت " ّبين مهمة الناقد من وجهة نظـر الناقـد الفرنـسي 

  " .بيف 

فهـــم  أن مهمـــة الناقـــد الرئيـــسية بيـــفيـــرى الناقـــد الفرنـــسي 
، ثــم توصــيل هــذا الفهــم إلــى المتلقــين ، الــنص األدبــي 

   .)تعليم اآلخرين كيف يقرؤون ( فالنقد حسب تعريفه 
  

  .ّبين طريقة سانت بيف النقدية 
كانــت طريقتــه تــستند إلـــى البحــث عــن المــؤثرات الخارجيـــة 

داتـــه الشخـــصية ، ومذكراتـــه ، فـــي األديـــب ، كبيئتـــه ، وعا
ًمعتمــدا فــي ذلــك كلــه علــى االستقــصاء وســيرته الذاتيــة ، 

   )بطريقة البوليس السري(، حتى عرفت طريقته والتحري 
  

  إلى ماذا يهدف بيف من طريقته النقدية ؟
يهــدف بيــف مــن وراء ذلــك إلــى الكــشف عــن طبيعــة األدب 

  .وشخصيته ، وأثر العوامل الخارجية في أدبه 
ــة ّوضــ ــاريخ الطبيعــي فــي فــضائل " ح المقــصود بنظري الت

  " .التفكير 
  .تعني أن كل كاتب ينتمي إلى نوع خاص من التفكير 

  
  ماذا أردا بيف من مفهوم التاريخ الطبيعي ؟

ــــــوم  ّأراد أن يؤســــــس ضــــــوابط خاصــــــة تــــــشبه ضــــــوابط العل
ـــه النقـــدي لـــيس مـــن  األخـــرى ، فقـــد أعلـــن صـــراحة أن عمل

علـم ، ومنـه أخـذ النقـاد مـصطلح الفن في شيء ، بـل مـن ال
  " .علم النقد " 
  

   )  ) ١٨٩٣١٨٩٣  __  ١٨٢٨١٨٢٨( ( هيبولت تني هيبولت تني 
  

للناقــــد ) تــــاريخ األدب اإلنجليــــزي ( ّتحــــدث عــــن كتــــاب 
  .هيبولت تين 

كتــاب طـــرح فيـــه أصـــول نظريتـــه فـــي النقـــد ، فهـــو يـــرى أن 
شخـــصية األديـــب تتكـــون مـــن مجموعـــة عوامـــل ومؤشـــرات 

ـــتـــصبغ األديـــب بطابعهـــا ؛  ـــذا ال توج ـــة ل د شخـــصية أدبي
  .تتكون من ذاتها 

  )تيـن (ّوضح العوامل المؤثرة في األديب من وجهة نظر 
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 ويعنــي بــه االســتعدادات الفطريــة الموروثــة ،  :الجــنس .أ
التــي يخــتص بهــا مجموعــة مــن النــاس دون غيــرهم ، فلكــل 

  .ّجنس خصائص وطبائع يتميز بها عن غيره 
  

 فـي الجـنس يرى تين أن عامل الجنس من أقـوى العوامـل
  .البشري ، علل ذلك 

ألنـــه يحمـــل خـــصائص الجـــنس عبـــر الـــزمن ، فهـــو يمثـــل 
خالصــة تكوينــه وصــفاته المكتــسبة التــي تظهــر فــي نتاجــه 

  .الفكري 
  
ويقصد بها تلك العوامـل الطبيعيـة والـسياسية  : البيئة. ب

  .ّواالجتماعية التي تحيط بالجنس ، وتؤثر في تفكيره 
  

  من وجهة نظر تين ؟)  عصره مرآة( كيف يكون الكاتب 
ويــــرى أن دراســــة المــــؤلفين فــــي مختلــــف العــــصور تعطينــــا 
صــورة واضــحة لتلــك العوامــل ، وبــذلك يكــون الكاتــب مــرآة 

  .عصره 
  

ّبين كيف فرق تين بين تأثير البيئة والجنس ؟ ّ  
ّالبيئــة تــؤثر فــي الجــنس مــن الخــارج فــي حــين ينبعــث تــأثير 

  .الجنس في األفراد من داخلهم 
  
ّويقـــصد بـــه المـــؤثرات الحاصـــلة فـــي الـــزمن  :  الزمــــن.ج

  .الماضي وأثرها في الزمن الحاضر 
، حيــث "مقامــات الحريــري " ومثــال ذلــك فــي تراثنــا األدبـــي 
ـــــي" اســــتقى الحريــــري فكرتهــــا مــــن  ــــى  " الهمذان وســــار عل

  .منواله
  

بـــين الفنـــانين المتـــأثر أحـــدهما بـــاآلخر ؛ ) تــــين ( ّفـــرق 
  . وضح هذا الفرق 

ـــــرى  ـــــه وي ــــــه نمـــــوذج يحتذي الفنـــــان األول ســـــابق ، ولـــــيس ل
ًاألشياء وجها لوجه ، في حيت يتوافر للثـاني ذلـك النمـوذج 

  .، ويرى األشياء بواسطة الفنان األول 
  

  ..مالمح املنهج التارخيي يف النقد العربي القديم مالمح املنهج التارخيي يف النقد العربي القديم 
  

ــن مالمــح المــنهج التــاريخي ذات طــابع منهجــي ،  ــم تك ل
  .ّوضح ذلك 

المح مبثوثـة فـي كتـب النقـد العربـي القديمـة ظهرت هذه الم
" ابـن سـالم الجمحـي " ، ومن هذه المالمح مـا ظهـر عنـد 

   ."طبقات فحول الشعراء " في كتابـه 
طبقـات ( ظهرت بعض مالمح المنهج التاريخي في كتاب 

  .ّ، البن سالم الجمحي ، بينها ) فحول الشعراء 
شـعراء : ن وفيه جرى وضـع الـشعراء فـي فئتـي : الزمان .١

  .الجاهلية وشعراء اإلسالم 
مكــــة ، (  وفيــــه جــــرى وضــــع شــــعراء القــــرى :المكــــان . ٢

  .في باب واحد ) المدينة ، الطائف ، اليمامة ، اليمن 
وفيــه وضــع شــعراء اليهــود فــي طبقــة خاصــة : الجــنس . ٣

  .بهم 
  .أدرك ابن سالم أثر البيئة في الشعر ، وضح ذلك 

عـدي " نـدما عـزا سـهولة شـعر أدرك ابن سالم أثر البيئـة ع
وعــدي بــن زيــد :  ، فقــال إلــى مالزمتــه الحاضــرة " بــن زيـــد

 ، وسـهل ُسانهِ لـَالنَفكان يسكن الحيرة ، ويراكن الريف ، 
   .منطقه

ــة الــشعر فــي بعــض القــرى إلــى البيئــة حــين قــال  : ّوعــزا قل
ٕوبالطــائف شـــعراء ولـــيس بـــالكثير ، وانمــا كـــان يكثـــر شـــعر 

ــــاء ، نحــــو حــــرب األوس الحــــروب التــــي تكــــون بــــ ين األحي
  .والخزرج 

ّتحدث عن تأثر النقـاد العـرب فـي العـصر القـديم بـالمنهج 
  .التاريخي  

، الـذي اعتنـى " الشعر والـشعراء " ابن قتيبة في كتابه . ١
  .بأخبار الشعراء وتراجمهم 
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، ويعــد هــذا الكتــاب " األغــاني " األصــفهاني فــي كتابــه . ٢
ألن مؤلفـه بأخبـار الـشعراء ؛ من ابـرز الكتـب التـي عنيـت 

اعتنـــى بدراســـة الظـــروف المحيطـــة بالـــشعراء وأثرهـــا فـــي 
  .شعرهم 

يتيمـــة الـــدهر فـــي شـــعراء أهـــل " الثعـــالبي فـــي كتابـــه . ٣
ّ الذي فضل فيه شـعراء الـشام علـى سائــر الـبالد ، "العصر 

ــشام فقــال  ــى بيئــة ال ــا ذلــك إل ــربهم مــن خطــط : " ًعازي ق
 .ُبعدهم عن بالد العجم العرب وال سيما الحجاز ، و

ّوتحدث عـن أثـر " المثل السائر " ابن األثير في كتابه . ٤
ـــد الـــشعراء  ـــداع المعـــاني عن ـــشعراء ، عازيـــا إب ـــة فـــي ال ًالبيئ

ــــذلك قولــــه المحــــدثين  ــــتهم معلــــال ب ــــى أثــــر بيئ ّإن : " إل
ّالمحدثين عظم الملك اإلسالمي في زمـانهم ، ورأوا مـا لـم  ُ

   " .يره المتقدمون
  
  

  ديثديثهج التارخيي يف النقد العربي احلهج التارخيي يف النقد العربي احلاملناملن

تــأثر النقــد األدبــي العربــي بــالمنهج التــاريخي فــي بــدايات 
  .ّالقرن العشرين ، مثل على ذلك 

 "تــــاريخ اآلداب العربيــــة " جــــورجي زيــــدان فــــي كتابــــه . ١
ـــة  ـــة والعلمي ـــسياسية واالجتماعي ـــر العوامـــل ال ـــه أث وتنـــاول في

ًلـــى عـــصور تبعـــا ّواالقتـــصادية فـــي األدب ، وقـــسم األدب إ
  .للعوامل السياسية 

مــع " ، " ذكــرى أبــي العــالء " طــه حــسين فــي كتاباتــه . ٢
ــــي العــــالء فــــي ســــجنه  " وفــــي األدب الجــــاهلي " ، " أب

الـــشاعر أو ( وتـــساءل فـــي هـــذا الكتـــاب عـــن ماهيـــة الفـــرد 
ــذلك ) الكاتــب  ــة والزمــان ؛ ل ــار الجــنس والبيئ ــر مــن آث أث

ــي أن يلــتمس مــن هــذه المــؤثرات  وينبغــي أن يكــون ينبغ
الغـــــرض الـــــصحيح مـــــن درس األدب وتاريخـــــه تحقيـــــق 
المؤثرات التـي أحـدثت الكاتـب والـشاعر وأرغمتـه علـى أن 

  .يصدر ما كتب أو نظم من اآلثار 
ّعبــاس العقــاد تــأثر بــالمنهج التــاريخي مــع أنــه صــاحب . ٣ ّ ّ ّ

ّمـــــنهج نفـــــسي ، وظهـــــر تـــــأثره فـــــي كتاباتـــــه ، حيـــــث كـــــان 

ية وأثرها في الشخـصيات ، وكـان ّيتعرض لألحداث التاريخ
يرى أن معرفة البيئة أمر ضروري في نقـد كـل شـعر ، فـي 

ّكل أمه ، في كل جيـل  ّّ.  
 "النقـد المنهجـي عنـد العـرب " محمد مندور في كتابه . ٤

دعـا إلـى األخــذ بـالمنهج التــاريخي الـذي ظهــرت جـدواه منــذ 
أوائــــل القــــرن التاســــع عــــشر ، وبفــــضله جــــددت اإلنــــسانية 

  .ًتها بتراثنا الروحي وزادته خصبا معرف
 "النثر الفني في القـرن الرابـع " زكي مبارك في كتابه . ٥
   ."ألف ليلة وليلة " سهير قلماوي في كتابها . ٦
فجـر اإلسـالم ، ضـحى اإلسـالم " أحمد أمـين فـي كتبـه . ٧

   ."، ظهر اإلسالم 
االتجاهــــات األدبيــــة " ناصــــر الديـــــن األســــد فــــي كتبــــه . ٨

ــــ ــــي الحديث ــــشعر الحــــديث ف ــــسطين واألردن ، ال ــــي فل ة ف
ـــة  ــــد القـــصة العربي ـــدس رائ ـــل بي ـــسطين واألردن ، وخلي فل

ّ ، وتحـدث فـي الكتـاب األخيـر عـن "الحديثة فـي فلـسطين 
إن الفــن فــي : " العوامــل الخارجيــة فــي إنتــاج األديــب فقــال 

ّبعــض جوانبــه ظــواهر اجتماعيــة ال تولــد فجــأة ، بــل ال بــد 
امـــــــل متعـــــــددة اســـــــتوفت تفاعلهـــــــا ، أن تكـــــــون نتيجـــــــة لعو

  " .واستكملت أسبابها حتى أتت ثمارها 
  

ظهـــر المـــنهج التـــاريخي فـــي أعمـــال المحققـــين العـــرب ، 
  .اذكرهم ، واذكر دورهم في دراسة األدب العربي وأدبائه 

عبــد الــسالم هــارون ، محمــود شــاكر ، محمــد : ّمــن النقــاد 
  .ّإبراهيم ، إحسان عباس 

  .ُعنوا بالتراث األدبي والفكري . ١: دورهم في النقد 
قــــاموا بتــــصحيح الروايــــات والمقابلــــة . ٢    

  .ّبينها ، والتأكد من صحتها ونسبتها إلى أصحابها 
اعتنـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــالتراجم والتعريـــــــــــــــــف . ٣    

ّبالشخصيات األدبية والفكرية  ّ.  
وجهت انتقادات عديدة إلى المنهج التاريخي ، بينها  ّ.  

ي إلـــى األديـــب ومـــا يتـــصل بـــه ، توجـــه المـــنهج التـــاريخ. ١
  .ٕواغفال النواحي الفنية والجمالية في العمل األدبي 
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النقـد  : "في الميزان الجديـد " يقول محمد مندور في كتابه 
ّالتاريخي تمهيد ضروري للنقد األدبـي ، ولكـن دون التوقـف 

ّعنده ، واال صار كجمع المواد األولية دون بناء  ّ ٕ.  
فــــــي المـــــنهج التــــــاريخي علــــــى اقتـــــصار مهمــــــة الناقـــــد . ٢

ــا يجعــل مهمتــه ) المكــان والزمــان ( مالحظــة تــأثيرات  مم
  .أقرب ما تكون إلى عمل المؤرخين 

( و ) بيـف ( كان الناقـدون أيـام ) : فلوبير ( يقول األديب 
ًمؤرخين ، فمتى يصبحون فنانين حقا وصدقا ) تيـن  ِ  ّ ّ.  

ريـــة إلـــى إعـــادة المـــنهج التـــاريخي مظـــاهر النبـــوغ والعبق. ٣
ٕعوامــل البيئــة والــزمن ، واغفــال الموهبــة الفرديــة والــصفات 

  .الشخصية لألديب 
 : " ) فـــي األدب الجـــاهلي (يقـــول طــــه حـــسين فـــي كتابـــه 

ًســــيظل التــــاريخ األدبــــي عــــاجزا عــــن تفــــسير النبــــوغ ، ولــــن 
ُيوفــق هــو إلــى تفــسير النبــوغ وانمــا هــي علــوم أخــرى تبحــث  َ ٕ ّ

  " .وتجد 
يــــــة فــــــي قــــــضايا تاريخيــــــة ، دون إصــــــدار أحكــــــام قطع. ٤

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

  .ًاستنادا إلى قراءة شعراء المجون في ذلك العصر 
ّحكم طه حسين على الشعر الجاهلي بأنه منحول كلـه . ب ّ ُ

  .ً، مستندا إلى أدلة يمكن دحضها والرد عليها 
األجنــاس والتبــادل الثقــافي بــين الــشعوب ، أدى تــداخل . ج

إلــى صــعوبة تمييــز األصــيل مــن الــدخيل ، فــي ظــل تــاريخ 
  .سحيق من تداخل األجناس وتبادل الثقافات 

  

  التقويـم التقويـم 
أجـــب عـــن األســـئلة التاليـــة فـــي ضـــوء دراســـتك للمـــنهج 

  :التاريخي 
ًّعرف المنهج التاريخي مبينا أبرز اهتماماته . ١ ّ.  
  .في المنهج التاريخي "  سانت بيف "وضح دور . ٢
بـــين تـــأثير البيئـــة والجـــنس فـــي األديـــب ، " تـــين " ّفـــرق . ٣

  .ّوضح ذلك 

ـــاب . ٤ ـــاريخي فـــي كت ( ظهـــرت بعـــض مالمـــح المـــنهج الت
  .البن سالم الجمحي ، بينها ) طبقات فحول الشعراء 

تــــــأثر النقــــــاد العــــــرب فــــــي العــــــصر الحــــــديث بــــــالمنهج . ٥
  .ّمح هذا التأثر ّالتاريخي ، بين أبرز مال

ّوجهت انتقادات عديدة إلى المنهج التاريخي ، بينها . ٦ ُ.  
  :علل ما يأتي . ٧
  ) .عدي بن زيد ( تفسير ابن سالم لسهولة شعر . أ

  .ربط ابن األثير إبداع المعاني بالبيئة . ب
ّالنقديـة بطريقـة البـوليس الـسري ) بيـف ( ُعرفت طريقـة . ج
.  
ّال توجد شخصية أدبي. د   .ة تتكون من ذاتها ّ
ّتأثر العقاد في بعض كتاباته بالمنهج التاريخي . هـ ّ.  
   
  
  

ّاملنهج النفسي : : ًثانيـا ًثانيـا  َّ ُ ّاملنهج النفسي َ َّ ُ َ  
  .ّعرف المقصود بالمنهج النفسي 

  
هو المنهج الذي يستفيد من منجزات علم النفس فـي تحليـل 

  .األعمال األدبية وتفسيرها 
  

  .اذكر أبرز اهتمامات المنهج النفسي 
ّسة عملية اإلبداع من حيث كيفيـة تولـدها والظـروف درا. ١

  .النفسية التي ترافقها 
  .ّتعرف نفسية المبدع من خالل دالالت عمله األدبي . ٢
  .ّدراسة تأثير العمل األدبي في نفسية المتلقي . ٣
  

  .ّتحدث عن نشأة الدراسات النفسية الحديثة 
ـــد عـــالم  ظهـــرت فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عـــشر ، علـــى ي

ُ، الــــذي يعــــد رائـــــد مدرســــة ) ســــيجموند فرويــــد ( لــــنفس ا
ـــهالتحليـــل النفـــسي ،  ـــرز مـــا حـــاء ب  حديثـــه عـــن وكـــان أب

ّالالشــعور أو العقــل البــاطن ، كمــا فــسر آليــة األحــالم علــى 
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وســـيلة تتحقـــق فيهـــا الرغبـــة بـــالنوم ، وفـــي الوقـــت أنهـــا 
نفــسه تــسمح بإشــباع رغبــات مكبوتــة ، تظهــر تفاصــيلها 

  .في األحالم 
  

  ..فن يف نظرية التحليل النفسي فن يف نظرية التحليل النفسي الال
  

  .قام فرويد بدراسة أعمال لمؤلفين وفنانين ، اذكرهم 
  .شكسبير، دستويفسكي، ليوناردو دافنشي ، بلزاك ، جوته 

  
ّكيف درس فرويد هذه األعمال ، والى ماذا توصل ؟ ٕ  

ًدرس هــــذه األعمــــال بــــصفتها ســــلوكا كغيرهــــا مــــن أنمــــاط 
 ، وهــي بــذلك تخــضع الــسلوك الــصادرة عــن الــنفس البــشرية

  .لمعايير علم النفس التحليلي 
 يــستخدمها الفنــان الفــن وســيلةإلــى أن " فرويـــد " ّوتوصــل 

ـــل الحـــالم فـــي حـــال  ـــال ، فهـــو مث ـــه فـــي الخي لتحقيـــق رغبات
  .اليقظة 

  كيف ينظر فرويد إلى الفنان ؟
ًيرى فرويـد إلى أن الفنان إنسان محبط ، ومريض عـصابيا  ُ

ق الثروة والشهرة وحب اآلخـرين ، يسعى إلى تحقيألنه ؛ 
ولكنه في الوقت نفـسه يمتلـك القـدرة علـى التـسامي بتلـك 

  . الرغبات وتحقيقها عبر أعماله الفنية 
  .ّوضح المقصود بـالتسامـي 

ًتحويـــل حــافز عــن هدفــه البــدائي إلــى هــدف أســمى أخالقيــا 
  .ًأو ثقافيا 

ــي الع ــة ف ــة والجمالي ــالنواحي الفني ـــد ب ــرث فروي ــم يكت مــل ل
  .األدبي بقدر اهتمامه بمضمون العمل الفني ، علل ذلك

ّألنـــه بحـــث مـــن خـــالل المـــضمون عـــن العوامـــل النفـــسية ، 
  .والنوازع الداخلية التي دفعت الفنان إلى إنتاج عمله الفني

  
  .ّفي الساحة األدبية ) فرويـد ( بين أثر آراء 

القـــت آراؤه أصـــداء واســـعة فـــي الـــساحة األدبيـــة ، وخاصـــة 
 باعتبارهـــا الـــسرياليةديثـــه عـــن الالوعـــي ، وظهـــرت فـــي ح

ًمنهجـــا أدبيـــا ينـــشد الفـــن الـــذي يـــدعو إلـــى إشـــراقات العقـــل  ً
ّالبــاطن ، دون االلتــزام بأيــة معــايير أو ضــوابط ، فــال قيمــة 
للتسلــــسل ، والتــــرابط والتناســــق ، فمــــا علــــى الفنــــان إال أن 
ًيتــــرك نفـــــسه علـــــى ســـــجيتها ، مستـــــسلما إلمـــــالءات عقلـــــه 

   .الباطني
    

  .. يف النقد العربي القديم  يف النقد العربي القديم مالمح املنهج النفسيمالمح املنهج النفسي
  

تناولــت المالمــح النفــسية فــي معظمهــا العوامــل النفــسية 
ّالتي تدفع الشاعر إلنتاج نصه الشعري،مثل على ذلك  ّ.  

 عندما سأل الـشاعر عبد الملك بن مروانُما روي عن . ١
ّأرطــأة بــن ســهية  كيــف أقــول : فقــال  ؟ هــل تقــول الــشعر: ُ

ٕوانمـــا يكـــون  مـــا أشـــرب ، وال أطـــرب ، وال أغـــضب ، وأنـــا
  .الشعر بواحدة من هذه 

الطمــع ، والــشوق : ر عــي الــشعاأن دوابــن قتيبــة أدرك . ٢
  .، والشراب ، والطرب ، والغضب 

  
ظهـــرت مالمـــح المـــنهج النفـــسي فـــي البالغـــة العربيـــة ، 

  .ّوضح ذلك 
عبـــــد القـــــاهر ظهـــــرت هـــــذه المالمـــــح بـــــشكل جلـــــي عنـــــد 

 ، وفـــي معـــرض )أســـرار البالغـــة (  كتابـــه  فـــيالجرجـــاني
ّحديثـه عـن مواقـع التمثيـل وتـأثيره ، فكلمـا كـان التباعـد بـين 
طرفي التشبيه أشد ، كانـت التـشبيهات إلـى النفـوس أعجـب 

  .وأطرب ، ومكانتها إلحداث األريحية أقرب 
ــــه  ــــذي تحدث ــــر النفــــسي ال ّكمــــا تحــــدث الجرجــــاني عــــن األث

ًموازنـــا بينهـــا وبـــين األثـــر الفنـــون األخـــرى كالرســـم والنحـــت 
ُالنفـسي للعمــل الـشعري ، فجميعهــا تعجـب ، وتــدخل الــنفس 
مــن مــشاهدتها حالــة غريبــة لــم تكــن قبــل رؤيتهــا ، ويغــشاها 

َضرب من الفتنة ال ينكر مكانه ، وال يخفى شأنه  ُ ٌ.  
  

ّتأثر القرطاجني بالمنهج النفسي، بين مالمح هذا التأثر ّ.  
مناهج البلغـاء وسـراج " ابـه تحدث حازم القرطاجني في كت

ُ عن األثر النفـسي الـذي يحدثـه الـنص األدبـي فـي "األدباء 
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ّنفـــــس المتلقـــــي ،  ـــــلُ ـــــظ والتخيي ـــــسامع مـــــن لف ـــــل لل  أن تتمث
ّالــشاعر المتخيـــل ، أو معانيـــه أو أســلوبه ونظامـــه ، وتقـــوم  ُ
ـــه صـــورة أو صـــور ينفعـــل ليتخيلهـــا وتـــصورها أو  ّفـــي خيال ّ

ًتصور شيء آخر بها انفعاال  من غير رويـة إلـى جهـة مـن ّ
  .االنبساط أو االنقباض 

  
دعا القرطاجني إلى توافق التخييل مع الغـرض الـشعري ، 

  .علل ذلك 
  .ًدعا إلى ذلك ليكون أكثر تأثيرا في نفس المتلقي 

  
  

  ..املنهج النفسي يف النقد العربي احلديث املنهج النفسي يف النقد العربي احلديث 

  
  .ّكيف تأثر النقد األدبي العربي الحديث بالمنهج النفسي 

:  النقـــد العربـــي الحـــديث بـــالمنهج النفـــسي مـــن خـــالل تـــأثر
ّالكتــب المترجمــة ، والبعثــات الدراســية ، فــاطلع النقــاد علــى  ّ

  .منجزات هذا المنهج وتأثروا به 
  

ّمثل على تأثر النقد العربي الحديث بالمنهج النفسي  .  
 وهــو "ابـــن حمــديس " ّعبـاس محمــود العقـاد فــي كتابـه . ١

 فـــي األدب العربــي الحـــديث المتـــأثرة مــن الدراســـات المبكــرة
ًّفي المنهج النفسي ، واستمر العقاد متـأثرا بهـذا المـنهج فـي 

ساعات بين الكتب ، عمر بن أبـي " : معظم مؤلفاته مثل 
ربيعــــة ، جميــــل بثينــــة ، ابــــن الرومــــي ، أبــــو نــــواس ، 

وهــي عبــارة عــن سلــسلة مــن الكتــب  : وسلــسلة العبقريــات
ـــاد تتنـــاول فيهـــ ا بالتحليـــل شخـــصيات مـــن القـــديم ّألفهـــا العق

شخــصية النبــي عليــه الــسالم ، أبــو : والحــديث مــن أشــهرها 
ّبكر ، وعمر بن الخطاب ، وعلي ابن أبـي طالـب ، وخالـد 

  .بن الوليد 
 ألن العلــــم :وأعلــــن عــــن تبنيــــه مدرســــة التحليــــل النفــــسي 

ّبنفس األديب أو البطـل التـاريخي يـستلزم العلـم بمقومـات 
  .ّال عصره وأطوار الثقافة والفن فيه هذه النفس من أحو

  
  :ّعلق على أبيات أبو نواس في التنسك والزهد 

َ         مليـك كل مـن ملـك    ْإلهنا ما أعـدلـك َ ّ  
َوالملك ال شريـك لـك      لبيك إن الحمد لك ْ  
  ٍواختم بخيـر عملـك    واعمل وبادر أجلك

  
ا فيهــا ًفقــال أمــا أشــعاره فــي التنــسك والتوبــة لــم يكــن جــاد. أ

ًطول حياته إلى ما قبل وفاته ، فمنه ما كان يـصنعه خوفـا 
  :ًإذ يصرح قائـال 

ِأطـع الخليفة واعص ذا عزف ْ      
ِ                  وتنح عن طرب وعن قصف ٍ   

ًأو أن يكـــون النـــسك بابـــا مـــن أبـــواب العـــرض وصـــدق . ب
ّالتمثيل ؛ ليقال إنه قـال فـي النـسك وهـو مـاجن مـا لـم يتقنـه 

  .ك ّالنسا
  
   :طـه حسين . ٢

ّبـــالرغم مـــن تـــأثره بـــالمنهج التـــاريخي إال أنـــه تـــأثر بـــالمنهج 
تجديــد ذكــرى أبــي  : ( وظهــر ذلــك فــي مؤلفاتــهالنفــسي ، 

 . )العالء ، حديث األربعاء ، مـع أبـي العـالء فـي سـجنه 
وبحــــث فــــي كتابــــه األخيــــر الــــدوافع النفــــسية التــــي دفعــــت 

 القـوانينما ال يلزم مـن إلى أن يلتزم ّ في اللزوميات ّالمعري
، فيــنظم علــى الحــروف جميعهــا ؛ لتخــرج أشــعاره فــي غايــة 

ّالتكلف والصنعة ، وقال أن اللزوميـات  ّ ليـست نتيجـة الجـد
ّوالكد ، وانما هي نتيجة العبث واللهو ، وهي نتيجة عمـل  ٕ

  .ّدعا إليه الفراغ ، ونتيجة جد جر إليه اللعب 
  
محمـــد خلـــف ، أمـــين ( ا  دعـــفـــي أواخـــر الثالثينيـــات. ٣

للمـــــنهج النفـــــسي عـــــن طريـــــق ) الخـــــولي ، أحمـــــد أميــــــن 
  .المحاضرات أو نشر المقاالت 

فـي (  صدر كتاب إيليـا الحـاوي في بداية الخمسينيات. ٤
ــد واألدب   ودعــا فيــه إلــى تطبيــق المــنهج النفــسي فــي )النق

التحليل األدب وتفـسيره ، كمـا قـام بدراسـة كثيـرة مـن الـشعر 
  . األدب العربي القديم والحديث والنثر من
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  :ومثال ذلك أبيات عنترة 
    ّ ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى

ِ             إذ تقلص الشفتان عن وضع الفم  ُ ِ َ  
    في حومة الحرب التي ال تشتكـي

ِ             غمراتها األبطال غيـر تغمغم  َ  
ِْإذ يتقون بــي األسنة لـم أخـم ّ  

ُ، ولكني تضايق مقدمـيْ عنهـا              ّ  
  
  
  

إيليا الحـاوي ( اعتزاز عنترة بفروسيته وشجاعته في رأي 
  .، علل ذلك ) 

ّألنـــه كـــان مـــن الـــرق ، الـــذي عمـــق فـــي نفـــسه اإلحـــساس  ّ 
  .بالظلم واالضطهاد 

  
التفـــسير النفـــسي ( عـــز الـــدين إســـماعيل فـــي كتابـــه . ٥

 أســـهم فـــي توضـــيح المـــنهج النفـــسي ، ودعـــا إلـــى )لـــألدب 
ّيــه فــي الدراســات األدبيــة ، وقــال إن العالقــة بــين األدب تبن

ـــاج إلـــى إثبـــات ، وكـــل مـــا تـــدعو إليـــه  ـــنفس ال تحت وعلـــم ال
  .الحاجة هو بيان هذه العالقة وشرح عناصرها 

االتجــاه الوجــداني : ( عبــد القــادر القــط ، فــي كتابيــه . ٦
  ) .في الشعر العربي المعاصر ، وفي األدب الحديث 

  
  .دات على المنهج النفسي اذكـر االنتقا

ـــد (  فــي كتابــه محمــد منــدورذكــر . ١ ّأن  )الميــزان الجدي
ُتطبيــــق النظريــــات علــــم الــــنفس يقتــــل األدب ويخرجــــه عــــن 

ـــي وال مـــساره الفنـــي ؛  ـــذوق الفن ـــى ال ـــستند إل ألن األدب ي
دعـا محمـد ، وعالقة له بعلوم النفس واالجتمـاع والجمـال 

ًماليتــه بعيــدا عــن نظــر فــي الــنص األدبــي وجمنــدور إلــى ال
نظريــات العلــوم األخــرى ، وهــذا أفــضل ألســتاذ األدب أمــام 

  .طلبته 
 مــــن )النقــــد األدبــــي ( فــــي كتابـــــه ســــيد قطــــب ّحــــذر . ٢

المغــــاالة فــــي الدراســــات النفــــسية ، وذلــــك حتــــى ال ننــــسى 

وهـي تقــويم العمـل األدبـي وصــاحبه :  وظيفـة النقـد األدبــي
قـات وتحلـيالت تـستوي ّمن الناحية الفنية ، فننـدفع فـي تطبي

  .فيها داللة النص الجيد وداللة النص الرديء 
ويــرى ســيد قطــب أن مجــال االنتفــاع بالدراســات النفــسية 

تعريــف األدبــاء بالطبــائع اإلنــسانية ، لمــساعدتهم فـــي هـــو 
  .وصف الخلجات والبواعث اإلنسانية 

  
  
  
  

  ..يم يم التقوالتقو

ًّعرف المنهج النفسي مبينا أبرز اهتماماته . ١ ّ.  
ًإنـسان محـبط ومـريض عـصابيا ( يرى فرويد أن الفنان . ٢
  .، وضح هذه العبارة ) 
اذكـــر أبـــرز مالمـــح المـــنهج النفـــسي عنـــد النقـــاد العـــرب . ٣

  .القدامى 
ّبــالمنهج النفــسي ، بــين " عبــاس محمــود العقــاد " تــأثر . ٤

  .مالمح هذا التأثير 
  .في المنهج النفسي " محمد مندور " ّوضح رأي . ٥
ر بعـــض النقـــاد العـــرب مـــن المغـــاالة فـــي الدراســـات ّحــذ. ٦

ّالنفسية ، بين أسباب ذلك  ّ.  
  :ّعلل . ٧
  .دعوة القرطاجني إلى توافق التخييل والغرض الشعري . أ

بــالنواحي الفنيــة والجماليــة فــي ) فرويــد ( عــدم اهتمــام . ب
  .العمل األدبي قدر اهتمامه بمضمون العمل الفني 

   .اعتزاز عنترة بفروسيته. ج
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  ّالشكالنيةّالشكالنية: : ًثالثا ًثالثا 
ّعـرف المقصود بالشكالنية  ّ.  

ًاتجاه نقدي يـدعو إلـى االهتمـام بـشكل الـنص األدبـي بعيـدا 
  .عن أفكاره ومضمونه 

  
ّاذكـر أبـرز رواد الشكالنية  ّ.  

  .رومان جاكبسون . ٢    .شكلوفسكي . ١
  .باختين . ٤    .فالديمير . ٣
  

  .ّتحدث عن نشأة الشكالنية 
 في روسـيا ، مـن ١٩١٠بدأت الشكالنية بالظهور عام . ١

" خـــالل مجموعـــة مــــن المقـــاالت أصــــدرها الناقـــد الروســــي 
  ) .رمزية ( بعنـوان " بيلي 

َ إثـر تكـوين مجموعـة ١٩١٥كانت البداية الحقيقية عام . ٢ ْ
 ، ثــم )حلقــة موســكو األلــسنية ( مــن الطــالب الجــامعيين 

ـــــة  ـــــار ( تالهـــــا جمعي ـــــي مدينـــــة  التـــــي )أوبوي ـــــت ف ( تكون
 ، ومــن هــاتين الجمعيتــين ظهـــرت ١٩١٦عــام ) لينينغــراد 
  .الشكالنية 

  
ّتحدث عن مبادئ الشكالنية  ّ.  

آمــن الــشكالنيون بــأن شــكل الــنص األدبــي المتمثــل فــي . ١
ّصـــياغته ولغتـــه هـــو الـــذي يعطيـــه صـــفة األدبيـــة ، وعـــرف 

حاصـل جمـع كـل  : ّأنـه األدب ّرائـد الشكالنيةشكلوفسكي 
  .وسائل األسلوبية التي يستخدمها ال
ُ التـي يقـصد منهــا ّلغــة الحيـاة اليوميــةّميـز الـشكالنيون . ٢

 التـــي هـــي انحـــراف لغـــة األدبالتواصـــل مـــع اآلخـــرين مـــن 
  .عن اللغة االعتيادية ، وهي بذلك استخدام خاص للغة 

 فــي الــنص ومــضمونهكانــت نظــرة الــشكالنية لكــل مــن . ٣
ـــي بأنهـــا أهملـــت ا ـــت اهتمامـــا العمـــل األدب لمـــضمون ، وأول

بأســــــلوب الــــــنص وصــــــياغته ، فهــــــو الــــــذي يكــــــشف عــــــن 
  .ّجماليات النص األدبي 

ألنهـــا آمنـــت رفـــضت الـــشكالنية المـــؤثرات الخارجيـــة ؛ . ٤
ــه وأســلوبه  ــي لغت ــل ف ــنص المتمث ــشكلية ال ّب ، فــال عالقــة ّ

للـــنص بواقـــع المجتمـــع ، وال بمبـــدع الـــنص ، وال بقارئــــه ، 
ّن جمالياتـــه مــــن خـــالل لغتــــه فـــالنص هـــو الــــذي ينبئـــك عــــ

  .وصياغته 
ـــــة ، وانمـــــا . ٥ ـــــست أخالقيـــــة أو اجتماعي ـــــة األدب لي ٕوظيف ّ

ولتحقيــــق هــــذه ّجماليــــة تجعــــل القــــارئ يــــشعر بالدهــــشة ، 
  :ّالوظيفة دعت الشكالنية إلى 

االبتعاد عن الصور التقليدية التي تـشعر القـارئ بالرتابـة . أ
  .التي تفقده اإلحساس بالدهشة 

مهمـــــة األديـــــب تكمـــــن فـــــي مقاومـــــة الـــــصور رأت أن . ب
  .التقليدية ومحاربتها 

اعتنـــت بتراكيـــب اللغـــة الـــشعرية وبجرســـها الموســـيقي ؛ . ج
   .ُألن تقنية الفن إسقاط األلفة عن األشياء أو تغريبها

 ظهـــــــــرت االنقـــــــــسامات ١٩٣٠ _ ١٩٢٦فـــــــــي عـــــــــام . ٦
وتعـــددت اآلراء وظهـــرت أصـــوات مـــن الـــشكالنيين الـــروس 

مثيـــــل األدب للواقـــــع االجتمـــــاعي ، ممـــــا تنـــــادي بـــــضرورة ت
  .يعني تخلي الشكالنية عن أبرز مبادئها 

ـــشكالنية  ـــى ضـــعف ال ـــي أدت إل ـــرز األســـباب الت اذكـــر أب
   .وانقسامها 

، الـــذي كـــان يـــؤمن أن لـــألدب وظيفـــة ّاالتجـــاه الماركـــسي 
ّينبغـــــي أن يؤديهـــــا تجـــــاه المجتمـــــع ، ومـــــا األدب إال مـــــرآة 

ـــتعكـــس واقـــع الحيـــاة ؛  ـــذا كان ـــاس ل ـــه تعريـــف الن ت مهمت
  .ٕبواقعهم ، والعمل على تغييره واصالحه 
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ُرأت الماركسية أن الشكالنيين طغمة فاسـدة فـي المجتمـع  ّ
  .الروسي ، علل ذلك 

ّألنــه كــان يــؤمن أن لــألدب وظيفــة ينبغــي أن يؤديهــا تجــاه 
ـــذا المجتمـــع ، ومـــا األدب إال مـــرآة تعكـــس واقـــع الحيـــاة ؛  ل

هم ، والعمــل علــى تغييــره واقعكانــت مهمتــه تعريــف النــاس بــ
ٕواصـــــالحه ، وهـــــذا األمـــــر يتعـــــارض وتوجـــــه الـــــشكالنيين 
الـــداعي إلـــى فـــصل األدب عـــن الظـــروف الخارجيـــة ، ممـــا 
أدى إلـى صــراع كبيــر ، اتهمــت فيــه الماركــسية الــشكالنيين 

  .بالفساد 
  .ّتحدث عن أسس الشكالنية 

ّأسس فلسفية و أسـس استندت الشكالنية في أفكارها إلـى 
  .مية عل
  : ّاألسس الفلسفية . ١

 مؤسـس الفلـسفة المثاليـة )كانـت ( تأثرت الشكالنية بفلسفة 
  :األلمانية ، والتي من أسسها 

ّإن خصائص العمل الفني كامنة في داخلـه ، ولـيس لهـا . أ
  .ارتباط خارج النص األدبي 

جماليـة الـنص األدبــي تـستند إلـى الــذوق الـذاتي ، التــي . ب
اللهــا بالمتعــة الفنيــة غيــر مــدفوع بمنــافع يــشعر الفــرد مــن خ

 .أخرى 

كانـت ( غاية العمل الفنـي الجمـال فقـط ، أو كمـا عبـر . ج
  .في الشيء الجميل  ) الغائية بال غاية( بقوله ) 
ـــــــشكل دون .  د ـــــــي ال ـــــــق ف ـــــــت أن الجمـــــــال يتحق يـــــــرى كان

المـــضمون ، فاألعمـــال األدبيـــة يكـــون جمالهـــا فـــي أســـلوب 
  .صياغتها وتراكيبها 

  :ّاألسس العلمية . ٢
(  خاصــة مقــوالت )علــم اللغــة ( تـأثرت الــشكالنية بمبــادئ 

ــدال ، المــدلول ، "  اللغويــة ، فتبينــوا ثالثيــة )دوسوســير  ال
  .واهتموا بالدال والمدلول، وانصرفوا عن المرجع " المرجع 

وبنــاء علــى ذلــك تعامــل الــشكالنيون مــع خــصوصية الــنص 
خارجيـــة كـــالمجتمع أو اللغويـــة ، بـــال نظـــر فـــي المـــؤثرات ال

  .المبدع أو القارئ 
  

  .في ثالثية دوسوسير ) بالمرجع ( ّعرف المقصود 
بــصورة عفويــة " المــدلول " ُأن الــسامع يــدرك المعنــى المــراد 

متفــق عليهــا فــي المجتمــع بــال حاجــة لمــشاهدة المــدلول أو 
  .حضوره عند الحديث عنه 

  
  
  
  

  ..الشكالنية وأثرها يف النقد الشكالنية وأثرها يف النقد 
 

ّية في المناهج النقدية التي تلتهـا ، وضـح ظهرت الشكالن
  .ذلك 

رأت الــــشكالنية أن الــــنص األدبــــي متعــــدد الــــدالالت ، . ١
( فــي الغــرب إلــى تــأليف كتابـــه ) أمبــسن ( وهــذا مــا دفــع 

   .)سبعة أنماط من الغموض 
فـي ) ة النقـد الجديـد درسـم( ظهرت آراؤهـم كـذلك فـي . ٢

 ص األدبــــيّجماليــــات الــــنشــــمال أمريكــــا ، التــــي تــــرى أن 
ًمتمثلــة فــي الــشكل بعيــدا عــن الظــروف الخارجيــة المحيطــة 

  .بالنص 
  

ّوجهت انتقادات عديدة إلى الشكالنية ، اذكر أبرزها  ُ.  
تروتـــسكي الفـــصل بـــين الواقـــع والعمـــل األدبـــي ، يقـــول . ١

 إن العمـــل الفنـــي تمـــازج مـــع )األدب والثـــورة ( فــــي كتابــــه 
 جماليــات الــشكل واقعــه االجتمــاعي ، وأن االقتــصار علــى

يختـــــزل الظـــــاهرة األدبيـــــة فـــــي قـــــضايا صـــــرفية وبالغيـــــة ، 
وبـــسبب ذلـــك اتهمـــت الـــشكالنية بـــالهروب مـــن الواقـــع 

  .االجتماعي وانعزالها عن المحيط الذي تعيش فيه 
ـــــة . ٢ ّاتهمـــــت الـــــشكالنية بإهمـــــال دور القـــــارئ فـــــي العملي

 ألنهــا أعطــت ســلطة مطلقــة للــصياغات اللغويــة األدبيــة ؛
ـــر مك ـــة بفعـــل القـــراءة ،غي ـــذلك ترث  وقـــد تجاهلـــت نتيجـــة ل

ـــنص األدبـــي فـــي المتلقـــي ،  ـــه ال ـــر النفـــسي الـــذي يحدث ُاألث
والمعـــاني التـــي يمنحهـــا المتلقـــي للـــنص األدبـــي ، وتحـــصر 

  .آليات التأويل ضمن السياقات اللغوية 
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قـــول بعـــض الـــشكالنيين بـــضرورة تمثيـــل األدب : علـــل 
  .للواقع االجتماعي 

لــشكالنية بــالهروب مــن الواقــع االجتمــاعي بــسبب اتهــامهم ا
  .وانعزالها عن المحيط الذي تعيش فيه 

  
  

الفـــصل بـــين الـــشكل والمـــضمون فـــي ) بـــاختين ( رفـــض 
  .النص األدبي ، علل ذلك 

ألنه رأى أن الخطاب األدبـي ظـاهرة اجتماعيـة ، وال يمكـن 
  .فصله عن السياقات المحيطة به 

  

  .. القديم  القديم مالمح الشكالنية يف النقد العربيمالمح الشكالنية يف النقد العربي
  
  

ّتحدث عن مالمح الشكالنية في النقد العربي القديم  ّ.  
  أو

... ) الجـاحظ ، العـسكري ، ابـن األثيـر ( ّتحدث عن رأي 
  .من قضية اللفظ والمعنى 

ًيعـــد االهتمـــام بـــاللفظ ملمحـــا بـــارزا عنـــد النقـــاد العـــرب . ١ ً
ّ من أبـرز النقـاد الـذين قـدموا اللفـظ الجاحظالقدامى ، وكان 

ّ ألن المعاني مطروحـة فـي الطريـق يعرفهـا لمعنـى ؛على ا
ـــدوي ، ـــروي والب ـــي والعجمـــي والق ّالعرب َّ َ  ورأى الجـــاحظ أن ّ

ّ تكـــون فــــي إقامـــة الــــوزن ، وتخيـــر اللفــــظ ، جـــودة الــــشعر
وسهولة المخرج ، وكثـرة المـاء ، وفـي صـحة الطبـع وجـودة 

  .السبك 
ّ إلـــــى أن "الـــــصناعتين " ذهـــــب العـــــسكري فـــــي كتابـــــه . ٢

ّل في جـودة الـشعر إنمـا يكـون فـي األلفـاظ ولـيس فـي ّالمعو
ـــي والعجمـــي وانمـــا المعـــاني ؛ ـــاني يعرفهـــا العرب ٕ ألن المع

  .ِالجودة في اللفظ وصفاؤه وحسن بهائه 
  

عارضت الماركسية الشكالنية في قضية اللفظ والمعنـى ، 
  .ّتحدث عن ذلك 

عارضت الماركسية الـشكالنية ، وأكـدت الـدور الـذي يؤديـه 
تجـــاه المجتمـــع ، كمـــا دافـــع عـــدد مـــن النقـــاد العـــرب األدب 

ــرعــن المعنــى وبينــوا أهميتــه ومــنهم  ــن األثي  ، فــي حــين اب
أشار عدد مـنهم إلـى المواءمـة بـين اللفـظ والمعنـى ، ومـنهم 

 ابـــن طباطبـــا ، بـــشر بـــن المعتمـــر ، األصـــمعي ، ابـــن :
  .رشيق القيرواني 

  ..يم يم التقوالتقو

ا فـــــي النقـــــد ّعـــــرف الـــــشكالنية ، واذكـــــر أبـــــرز روادهـــــ. ١
  . الحديث 

ـــــــي . ٢ ـــــــشكالنيين طغمـــــــة فاســـــــدة ف ُرأت الماركـــــــسية أن ال ّ
  .ّالمجتمع الروسي ، بين أسباب ذلك 

ّظهــرت آراء الــشكالنية فــي مدرســة النقــد الجديــد ، بــين . ٣
  .ذلك 

ـــــشكالنية . ٤ ـــــى ال ـــــادات التـــــي وجهـــــت إل ـــــرز االنتق ّبـــــين أب
  .الروسية 

  .ى وضح رأي الجاحظ في قضية اللفظ والمعن. ٥
  :ّعلل . ٦
ْرفض الشكالنية للمؤثرات الخارجية في النص . أ َ.  

  .دعوة الشكالنية إلى االبتعاد عن الصور التقليدية . ب
  .اتهام الشكالنية بإهمال دور القارئ . ج
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@@
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@@òÈiaŠÛa@ñ†yìÛa@Zò��Čî�i…þa@k�çaˆ½a@@
  

  .ّعرف المقصود بالمذهب األدبـي 
ّادئ واألسس التـي تتـشكل فـي عـصر هو مجموعة من المب

معــين ممثلــة اتجاهــا عامــا فــي التــأليف األدبـــي يغلــب علــى  ً ّ
  .أدباء العصر 

ّاذكـر أهم المـذاهب األدبيـة التي اتسمت بالعالميـة  ّّ ّ.  
      .الرومانسية . ٢    .الكالسيكية . ١
  .ّالرمزية . ٤    .ّالواقعية . ٣
  

@,üëc@Z@òŞîØî�ýØÛa@Iîy⁄aë@sÈjÛa@õbH@@
  

ّتحدث عن أصل تسمية الكالسيكية ، ومراحل تطورها  ّ.  
اإلنجليزيــــة مــــن اللفظــــة  "  classic"ُأخــــذت لفظــــة . ١

الطبقـــة ُالتـــي كانـــت تطلـــق علـــى   "classicus" الالتينيـــة 
  .العليا في المجتمع الروماني 

تخدمها كاتــب رومــاني عــاش فــي القــرن الثــاني بعــد اســ. ٢
ُب الـذي يكتـب للطبقـة الحاكمـة ؛ للداللة على األدالميالد 

  .ُفي مقابل األدب الذي كان يكتب للطبقة الفقيرة 
 للداللــة علـــى األدبـــين  "classical" اســتخدمت لفظـــة . ٣

  .اإلغريقي والروماني 
ًمـــصطلح الكالســـيكية كمـــذهب أدبـــي ظهـــر حـــديثا بعـــد . ٤

ّالرومانــــــسية ، ودل علــــــى األدب الــــــذي ســــــاد أوروبــــــا فــــــي 
ًر والثــــامن عــــشر ، مقــــابال لمــــصطلح القــــرنين الــــسابع عــــش

  .ّالرومانسية الدال على المذهب الجديد 

  
  .ّتحدث عن بداية ظهور ونشأة المذهب الكالسيكي 

ظهـــر المـــذهب الكالســـيكي فـــي القـــرن الـــسادس عـــشر فـــي 
ّ ، ثــم انتــشر منهــا إلــى بــاقي أوروبــا ، وتفاوتــت مــدة إيطاليــا

ـــــ ـــــا ، ودخل ـــــى أخـــــرى فـــــي أوروب ت انتـــــشاره مـــــن منطقـــــة إل
الكالســيكية ألمانيــا فــي نهايــة القــرن الثــامن عــشر مــع زيــارة 

  . م ١٧٦٨ عام إيطاليا" غوته " األديب األلماني 
  ّما العوامل التي أدت إلى ظهور المذهب الكالسيكي ؟

هـضة التـي بـدأت فـي أوروبـا فـي القـرن التأثر بحركة الن. ١
السادس عشر ، فساعدت على ظهور المذهب الكالسـيكي 

  .مبادئه وتكريس 
عبــــارة عــــن حركـــة إحيــــاء واســـعة فــــي العلــــوم  : والنهـــضـة

ــــي  ــــسادس عــــشر ف ــــي القــــرن ال ــــدأت ف واآلداب والفنــــون ، ب
  .إيطاليا ، وانتشرت منها إلى باقي أوروبا 

ــــــل . ٢ ــــــى العق ــــــة واالحتكــــــام إل ــــــسفة العقلي أدت ســــــيادة الفل
ـــى ترســـيخ المـــذهب الكالســـيكي ، وتجلـــت هـــذه  ّوتمجيـــده إل

 الــذي رأى أن الحــق "ديكــارت " فيلــسوف الــسيادة بظهــور ال
  .هو الحقيقة الوحيدة في الوجود 

  
  .اذكر أهم مبادئ المذهب الكالسيكي 

 ، ويقـصد بنظرية المحاكـاة ألرسـطوآمن الكالسيكيون . ١
ّبهــا أن الفــن يحــاكي الواقــع الخــارجي ، فإمــا أن يــصور مــا  ّ ُ
ُيقــــع بالفعــــل ، أو مــــا يمكــــن وقوعــــه ، وقــــد ســــمح أرســــطو 

ان أن ينقــل غيــر المحتمــل وقوعــه ، واعتــذر عنــه بقولــه للفنــ
  .ّإنه ينقل الشيء كما يجب أن يكون 

ـــه ، .٢ ـــذى ب ـــاال يحت ـــاني والرومـــاني مث ـــين اليون ُعـــدت األدب ً ّ
وأدى ذلــــك إلــــى تبنــــي الكالســــيكيين األنــــواع األدبيــــة التــــي 
ّكانت شائعة لدى القدماء ، وتعد المـسرحية والملحمـة أكثـر  ُ

  .ًعا هذه األنواع شيو
االحتكام إلـى العقـل وعـدم اإلسـراف فـي العاطفـة ، فهـم . ٣

ّيرون إن إرخاء العنان للعاطفة في كتابة األدب يـؤدي إلـى  ّ َ
وأسـفر هــذا المبــدأ عـن عــدد مــن ّالتطـرف وعـدم االتــزان ، 

  :ّالظواهر في األدب الكالسيكي ، أهمها 
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غلبة الوضوح على األدب الكالسيكي ، سـواء كـان ذلـك . أ
لتعبير األدبي ، أم في بناء العمل األدبـي ، فاألحـداث في ا

ًفــي المــسرحية الكالســيكية مــثال متسلــسلة يــؤدي كــل حــدث 
  .منها إلى ما يليه 

ّتجنـب تـصوير مـا هـو شـاذ أو غيـر معقـول ، واالتجـاه . ب
ّإلــــى تــــصوير القــــضايا اإلنــــسانية التــــي تــــصلح لكــــل زمــــان 

  .ومكان 
 العاطفـة فـي أدبهـم جعل الكالسيكيون الواجـب أهـم مـن. ج

ّ، فالشخــصية فــي المــسرحية الكالســيكية تــضحي بعواطفهــا 
لقــاء تأديــة الواجــب الــذي تفرضــه القــيم واألعــراف الــسائدة ، 

  .فلألدب عند الكالسيكيين غاية خلقية تربوية 
حـرص الكالسـيكيون علـى : االهتمـام باللغـة واألسـلوب . ٤

ها ضــمن فخامــة اللغــة ورصــانتها ، وحــافظوا علــى اســتخدام
القواعد واألصول المتعـارف عليهـا ، فابتعـدوا عـن اسـتخدام 
العاميــة واللغــة المبتذلــة ، وبخاصــة المأســاة التــي تتخــذ مــن 

الحكام ورجال الدولة شخصيات تدير األحداث وتطورها  ُ.  
التــــزام القواعــــد واألصــــول التــــي اســــتنبطت مــــن أعمــــال . ٥

ول والقواعـد مـا وأهم هذه األصّاليونان والرومان األدبيـة ، 
  :يأتي 

وحـدة الفعـل ، وحـدة الزمـان ، : قانون الوحدات الـثالث . أ
أن تـــدور أحـــداث  : بوحـــدة الفعـــلويقـــصد . وحـــدة المكـــان 

المسرحية أو القـصة حـول موضـوع واحـد بـال تـشعب ، فـال 
ُتــصور كــل مــا يمكــن أن يقــع مــع إحــدى الشخــصيات فــي  ّ ُ

ّالحيــاة اليوميــة ، وانمــا تــصور األحــداث ّ  التــي تــشكل حبكــة ٕ
 : بوحدة الزمـانالعمل األدبي وترتبط بموضوعه ، ويقصد 

أن يقــع زمــن المــسرحية فــي أربــع وعــشرين ســاعة أو أكثــر 
وجـــوب وقـــوع  : بوحـــدة المكـــانمـــن ذلـــك بقليـــل ، ويقـــصد 

  .أحداث المسرحية في مكان واحد 
المأسـاة والملهـاة : للمسرحية نوعـان همـا  : وحدة النوع. ب

 تــسودها فالمأسـاةذين النـوعين خصائــصه ، ، ولكـل مـن هــ
ــــــــف الجــــــــادة ، وتكــــــــون شخــــــــصياتها مــــــــن الطبقــــــــة  ّالمواق

ّ فتـــسودها المواقـــف الهزليــــة ، الملهــــاةاالرســـتقراطية ، أمـــا 
وتكون شخصياتها من عامة الناس ، وتقتضي وحـدة النـوع 

أن ال يخلـــط الكاتـــب بـــين خـــصائص المأســـاة والملهـــاة فـــي 
  .المسرحية الواحدة 

  
  
  
  

  ..كالسيكية يف األدب العربي كالسيكية يف األدب العربي الال
  .ظهرت الكالسيكية في األدب العربي ، علل ذلك 

أدت النهــضة العربيــة إلــى ظهــور المــذهب الكالســيكي فــي 
ـــةاألدب العربـــي الحـــديث ،   هـــي الحركـــة والنهـــضة العربي

الفكريــة والثقافيــة التــي قامــت فــي العــالم العربــي بعــد حملــة 
  .نابليون بونابرت 

  
  .ّالعرب بالغرب وتعرف منجزاته ّبين أثر احتكاك 

ّأدى هذا االحتكاك إلى ظهور عدد من الرواد الـذين أحـسوا  ّ
بالفجوة الحضارية بـين العـرب والغـرب ، فـدعوا إلـى نهـضة 
ّعربيــــــة تقــــــوم علــــــى التــــــراث العربــــــي وتــــــستعين بمقومــــــات 

ـــــة ، ومـــــنهم  ـــــواكبي ، الحـــــضارة الحديث ـــــرحمن الك ـــــد ال عب
  .ورفاعة الطهطاوي 

ُالشعراء العرب مما يعبرون من رواد االتجـاه اذكر أسماء  ّ
  .الكالسيكي 

  . إسماعيل صبري . ٢  .محمود البارودي . ١
  .حافظ إبراهيم . ٤    .أحمد شوقي . ٣
  

مدرســــة البعــــث ( نــــادى أصــــحاب المــــذهب الكالســــيكي 
  .بمجموعة من المبادئ ، اذكـرها ) واإلحياء 

الــشعرية ، اتخــاذ الــشعر القــديم مــثال أعلــى فــي الكتابــة . ١
ّفعـــادوا بالـــشعر إلـــى رونقـــه فـــي العـــصر العباســـي ، وقلـــدوا  ّ

المتنبي ، وأبـي تمـام ، والبحتـري : ًعددا من الشعراء مثل 
ً، وكتبـــوا عـــددا مـــن قـــصائد المعارضـــات ، التـــي عارضـــوا 
فيهــا قــصائد قديمــة ، فأحمــد شــوقي وهــو أشــهرهم فــي هــذا 

  :الفن ، ومن أمثلة هذه المعارضات 
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  :ية البحتري التي مطلعها عارض سين. أ
َصنت نفسي عما يدنس نفسي ُ ّ ُ    

ِ         وترفعت عن جدا كل جبس ْ  َ ُ ّ  
  :بقصيدته السينية التي مطلعها 

ْاذكرا لي الصبا وأيام أنسي  اختالف النهار والليل ينسي   ْ  
  :عارض نونية ابـن زيدون التي مطلعها . ب

    ًأضحى التنائي بديال من تدانينا
َ     وناب عن طيب لقيانا تجافينا       ُ َ  

  :ّبقصيدته النونية التي مطلعها 
ٌيا نائح الطلح أشباه عوادينا ِ  

  ْنشجى لواديك أم نأسى لوادينا     
االهتمام بالجانـب البيـاني فـي الـشعر ، واالعتمـاد عليـه . ٢

ّبوصــفه عنــصرا مــن أهــم العناصــر الجماليــة المــشكلة لــه ،  ً
مدرســـة "  إلـــى إطـــالق تـــسمية وهـــذا مـــا دعـــا بعـــض النقـــاد

  . على هؤالء الشعراء "البيان 
التفاعــل مــع األحــداث الــسياسية واالجتماعيــة المعاصــرة . ٣

ألصــحاب هــذا المــذهب ، ومــن ذلــك أبيــات حــافظ إبــراهيم 
فـــي رثـــاء مـــصطفى كامـــل أحـــد القـــادة الـــذين ناضـــلوا ضـــد 

  :االستعمار اإلنجليزي 
ِاهللا أكبر هذا الوجه أعرفـه ُ      

َُ   هذا فتى النيل ، هذا المفرد العلم     َ َ ُ  
غضـوا العيون وحيوه تحيته ّ ّ ُ  

ِمـن القلوب إذا لـم تسعد الكلم     َِ ُ َ  
  ِوأقسموا أن تذودوا عن مبادئه

ُفنحن في موقف يحلو بـه القسم     َ ٍ ُ  
  
ّالتفاعــل مــع االتجاهــات العالميــة فــي الفــن ، فقــد اطلــع . ٤

ّربــي ، وجــددوا تبعــا بعــض هــؤالء الــشعراء علــى الــشعر الغ
ّلـذلك فـي الـشعر العربـي ، ومـن أبـرز مـن تمثـل ذلـك أحمـد 
ًشوقي الذي طوع الشعر العربي لفـن المـسرح ، فـألف عـددا  ّ

   ."مجنون ليلى ، قمبيز ، عنترة " من المسرحيات مثل 
  
  

  
  
  
  
  
  

  ..يم يم التقوالتقو

   بالمذهب األدبي ؟ما المقصود. ١
  ذهب الكالسيكي ؟ّما العوامل التي أدت إلى ظهور الم. ٢
ما المبادئ التي اعتمد عليها الكالسيكيون فـي إنتـاجهم . ٣

  األدبي ؟
أسـفر مبــدأ االحتكــام إلــى العقــل عــن عــدد مــن الظــواهر . ٤

  .في األدب الكالسيكي ؛ وضحها 
ـــــع أصـــــحاب المـــــذهب الكالســـــيكي ، أو مـــــا ســـــمي . ٥ ّاتب

  .ًبمذهب اإلحياء عددا من المبادئ ؛ اذكرها 
ّ التالي ، ثم أجب عما يأتي بعده اقرأ النص. ٦ ّ:  

  :قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار 
  ركزوا رفاتك في الرمال لواء

  يستنهض الوادي صباح مساء    
ٍيا ويحهم نصبوا منارا من دم ً  

  توحي إلى جيل الغد البغضاء    
ٍما ضر لو جعلوا العالقة في غد ّ  

ٕبيـن الشعوب مـودة واخاء      ّ  
  
اعل مع األحداث الـسياسية واالجتماعيـة وضح مدى التف. أ

المعاصــرة ألصـــحاب المــذهب الكالســـيكي مــن خـــالل هـــذه 
  .األبيات

ّتتبــع األوجــه البيانيــة التــي اســتخدمها الــشاعر ، لتــدلل . ب ّ
بــــذلك علـــــى إبــــراز أصـــــحاب المــــذهب الكالســـــيكي البيـــــان 

ًبوصفه مكونا جماليا أساسيا في شعرهم  ً ً.  
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  الرومانسية الرومانسية  :  : ًثانياًثانيا
  

ّعرف المقصود بالرومانسية  ّ.  
هــي مــذهب أدبــي ظهــر فــي منتــصف القــرن الثــامن عــشر 

ـــسماتْإثـــر مجموعـــة مـــن العوامـــل ،  ـــز بعـــدد مـــن ال  ّوتمي
  .ّالفردية ، واالتجاه إلى الطبيعة : ّأهمها 

  .ّبين أصل تسمية المذهب الرومانسي 
ـــي اســـتخدمت فـــي األســـاس مـــن قبـــل أعـــداء الرومانـــسية  ف

ل مـــن مكانتهـــا وأهميتهـــا بوصـــفها قليـــمحاولـــة مـــنهم للت
ًمـــذهبا جديـــدا فـــي األدب  ، وقـــد اشـــتقت هـــذه المفـــردة مـــن ً

 التـــــي تـــــدل علـــــى القـــــصة علـــــى القـــــصة رومـــــانسمفــــردة 
الخياليـــة التـــي شـــاعت فـــي أوروبـــا فـــي القـــرون الوســـطى ، 
فـــــــصورت بطـــــــوالت الفرســـــــان وعـــــــواطفهم ، وقـــــــد رضـــــــي 

مــذهبهم الرومانــسيون بهــذه المفــردة فــي مــا بعــد لتــدل علــى 
  .األدبي 

  
اذكــــر العوامــــل التــــي ســـــاعدت علــــى ظهــــور المـــــذهب 

  .الرومانسي 
نمـــــو الطبقـــــة البرجوازيـــــة وصـــــعودها بعـــــد قيـــــام الثـــــورة . ١

الـــصناعية فـــي الثلـــث األخيــــر مـــن القـــرن الثـــامن عــــشر ، 
ودعــــت هــــذه الطبقــــة التــــي تتــــألف مــــن التجــــار وأصــــحاب 

ة ،  مثــل الحريــة والفرديــمبــادئ جديــدةرؤوس األمــوال إلــى 
وســـعت إلـــى الظفـــر بحقوقهـــا الـــسياسية واالجتماعيـــة علـــى 
حـــساب الطبقـــة األرســـتقراطية المـــسيطرة باالســـتعانة بأفكـــار 

  ) .جان جاك روسو ( المصلحين مثل 

ظهـــور الـــوعي القــــومي مـــع قيـــام الثــــورة الفرنـــسية عــــام . ٢
ّممـــا جعـــل الـــشعوب األوروبيـــة تحـــس بـــذاتها م ؛ ١٧٩٨ ّ

  .وكيانها القومي 
 مــــن القيــــود الكالســــيكية وقواعــــدها التــــي بــــدأت الملــــل. ٣

ّتضيق على األدباء ، مما جعلهم يدعون إلى التحـرر منهـا 
  .ّوالتطلع إلى أدب جديد ليس فيه قيود كقيود الكالسيكية 

  
  .الرومانسية ) خصائص ( اذكر سمات 

تمثـــــل الفرديـــــة ســـــمة عامـــــة فـــــي أدب الرومانـــــسيين ، . ١
ـــوتظهـــر بأشـــكال مختلفـــة ،  ـــي أدبهـــم ّفهـــم إم ـــون ف ّا ذاتي

يتحدثون عن عواطفهم تجاه مشاهد مختلفة فـي الطبيعـة 
ــزي  ــشاعر اإلنجلي ــا هــو الحــال عنــد ال ، أو " كيــتس " كم

أنهم دعاة تحرر من القيود السياسية واالجتماعيـة ، كمـا 
للـــشاعر " ًبرميثيـــوس طليقـــا " هـــو الحـــال فـــي مـــسرحية 

  " .ّشيلي " اإلنجليزي 
ّ ، وعــدوا العواطــف طريــق العقــلتغليــب العاطفــة علــى . ٢

الوصـــول إلـــى الحقيقـــة المطلقـــة ، وأســـفر هـــذا المبـــدأ عـــن 
جعل العاطفة أهم من الواجـب فـي أدبهـم ، فالشخـصية فـي 
ّالمـسرحية والروايــة الرومانــسية تــضحي بمــا يتطلبــه الواجــب 

  .لقاء تلبية نداء العاطفة 
ًالقــــت الطبيعــــة اهتمامــــا كبيــــرا عنــــد الرومانــــسيين. ٣ ً ، 
ًوجـــــــدوا فيهـــــــا مـــــــالذا عـــــــذبا ، وأهـــــــم مـــــــا يميـــــــز عالقـــــــة و ً

الرومانسيين بالطبيعـة مـشاركتهم إياهـا فـي عـواطفهم ، فهـم 
ـــة إذا كـــانوا  ـــدو حزين ـــى الطبيعـــة مـــشاعرهم فتب يعكـــسون عل

  .حزينين ، وتبدو فرحة إذا كانوا فرحين 
ّاالتجـــاه إلــــى البيئـــة المحليــــة ، وتـــصوير مــــا فيهـــا مــــن . ٤

بهم ، كم استخدموا لغـة سـهلة بـسيطة مناظر طبيعية في أد
  .أقرب إلى لغة الناس في أدبهم 

ومــن أبــرز التحلـل مــن األصـول والقواعــد الكالسـيكية ، . ٥
الفعـــل ، ( مظـــاهر هـــذا التحلـــل رفـــض الوحـــدات الـــثالث 

، وجمع سمات المأساة والملهاة فـي ) والزمان ، والمكان 
لذة واأللـم الذي جمع بين ال" الدراما " ُنوع واحد سمي فن 

  .ً، ولم يتقيد بالشعر لصياغة المسرحية بل صيغت نثرا 
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التعبيــر بــالرمز المــوحي الــشفاف ، وقــد كــان لكــل واحــد . ٦
مـــثال  ) ّفـــشيلي( مـــن الرومانـــسيين رمـــوزه الخاصـــة بـــه ، 

يكثـر  ) وكيـتس(يكثر من رمـوز الكهـف والبـرج والـزورق ، 
  .من رموز القمر والعندليب والمعبد 
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قبول المذهب الرومانسي وانتـشاره فـي األدب العربـي فـي 
  .الثلث األول من القرن العشرين ، علل ذلك 

بسبب الظروف الـسياسية واالجتماعيـة التـي كانـت سـائدة ، 
فقد كانت األمة العربية تمر بظروف صعبة يـسودها الظلـم 

ًة مجـــاال رحبـــا ّوالقـــسوة إثـــر االســـتعمار ، فمثلـــت الرومانـــسي ً
  .للتجديد والتغيير في الواقع العربي 

  
ــسها  ــسمات نف ــي بال ــي األدب العرب ــسية ف اتــسمت الرومان

  .التي اتسم بها المذهب في األدب األوروبي 
  

  .ّتحدث عن أبرز الرومانسيين في األدب العربي 
ــــديوان. ١ " ســــميت بــــذلك نــــسبة إلــــى كتــــاب  : مدرســــة ال

ّالذي قام بتأليفه العقـاد والمـازني  " الديوان في األدب والنقد
وغلـب علـى أصـحاب ّ، وانضم إليهم عبد الرحمن شـكري ، 

  .هذه المدرسة تأثرهم بالرومانسية اإلنجليزية 
الثــــورة علــــى : دعــــا أعــــضاؤها إلــــى  : جماعــــة أبولــــو. ٢

التقليد ، والبساطة في التعبير ، والتغني بالطبيعـة الريفيـة ، 
 وعلــي محمــود طــه ، وأحمــد إبــراهيم نــاجي ،: وأعــضاؤها 

  .زكي أبو شادي 
ّوتميــزوا فــي األمــريكيتين بتــأثرهم فــي  : شــعراء المهجــر. ٣

: الرومانـسية عــن قــرب ، ومــن شــعراء المهجــر الرومانــسي 
جبـران خليـل جبـران ، وميخائيـل نعيمـة ، نـسيب عريــضة ، 

الرابطـــة  " ٕوايليــا أبـــو ماضـــي ، الــذين اشـــتركوا فـــي تأســيس
 العـصبة "في أمريكـا الجنوبيـة فقـد تأسـست  ، أما "القلمية 

 التــــــــي انـــــــضم إليهــــــــا عــــــــدد مــــــــن الــــــــشعراء "ّاألندلــــــــسية 
 رشـــــيد ســـــليم "القـــــروي " ّالرومانـــــسيين ، ومـــــنهم الـــــشاعر 

  .ٕالخوري ، والياس فرحات ، وميشال معلوف 
  
  
  

  ..يم يم التقوالتقو

ما العوامل التـي أدت علـى ظهـور المـذهب الرومانـسي . ١
  ؟
  الرومانسي ؟ما أهم سمات المذهب . ٢
مـا العامــل الـذي ســاعد علـى قبــول المـذهب الرومانــسي . ٣

  في األدب العربي الحديث ؟
ّاقرأ النص اآلتي للشاعر المهجـري إليـاس فرحـات ، ثـم . ٤

  :أجب عما يأتي بعده 
    ّجددي يا نفس أفراح الشباب

َ    واستمدي البشر من هي الروابي ّ    
    من روابي الشام من جناتها

    اشيد سواقيهـا العـذاب     مـن أن
  من عبير الزهر ، من ألوانه

  ِمن نسيج الروض ، من وشي السحاب  
  
  َإلى من يتوجه الشاعر بالخطاب عبر األبيات ؟. أ

  .ّتبين السمات الرومانسية التي ظهرت في القصيدة . ب
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  .ّعرف المقصود بالواقعية 
شر فــــي النــــصف الثـــاني مــــن القــــرن هـــو مــــذهب أدبــــي انتـــ

التاســـع عـــشر وبـــدايات القـــرن العـــشرين إثـــر مجموعـــة مـــن 
ّالعوامل ، وقد تميز بمجموعة مـن الـسمات أهمهـا االهتمـام 
بفئــات وطبقــات النـــاس جميعهــا ، والموضـــوعية فــي تنـــاول 

  .المجتمع 
  ) .أصل التسمية ( كيف تحدد مدلول مفردة الواقعية ؟ 

" بعـــد أن قـــام كاتـــب قصـــصي هـــو تحـــدد مفهـــوم الواقعيـــة 
 بإصدار كتاب ثـم مجلـة حملتـا اسـم الواقعيـة ، "شامفلوري 

وتبلورت من خالل الكتابات التي وردت من الكتابـات التـي 
  .وردت فيها المبادئ األولية للواقعية 

  .ّاذكر العوامل التي ساعدت على ظهور الواقعية 
ريـــة فـــي مغـــاالة الرومانـــسية ومـــذهب الفـــن للفـــن والتأثي. ١

ّالهـروب مــن الواقـع ، واإلغــراق فـي الذاتيــة التـي تجــنح إلــى 
ًممـا دعـا نفـرا مـن األدبـاء إلـى االتجـاه األحالم والخيـال ؛ 

  .نحو الواقع 
ــــــى المــــــنهج . ٢ ــــــاء عل ــــــام بن ــــــذي ق ــــــدم العلمــــــي ال ًأدى التق

ـــوم إلـــى شـــيوع النظـــرة الموضـــوعية إلـــى  ـــي فـــي العل التجريب
ً الــــواقعي مظهــــرا مــــن الحيــــاة والمجتمــــع ؛ وقــــد كــــان األدب

  .ّمظاهر هذه النظرة الموضوعية 
ّتفــــشي النظــــرة النفعيــــة فــــي المجتمــــع الرأســــمالي ؛ وقــــد . ٣

ّتبــدت هــذه النظــر مــن خــالل غلبــة النزعــة الفرديــة والجــري 
وراء المـــــال ، بوصـــــفه المقـــــوم األنجـــــع لتحقيـــــق المـــــصالح  ِ ِ

  .الشخصية في مثل هذا المجتمع 

 فـي األدبشوء مـذهب جديـد وأسهمت هذه العوامل إلـى نـ
  .أو ما سمي بالواقعية األم  )  الواقعية النقدية(هو 

  
  .اذكر أنواع الواقعية 

    .ّالواقعية النقديـة . ١
  .ّالواقعية االشتراكية . ٢
  

ّاذكر سمات وخصائص الواقعية النقدية  ّ.  
انطلقــت الواقعيــة مــن المجتمــع والنــاس بمختلــف فئــاتهم . ١

ـــسانتمامهـــا وطبقـــاتهم ، وجـــاء اه  فـــي إطـــار تعاملـــه باإلن
ّوتفاعلــه مــع المجتمــع الــذي يتــأثر بــه ويــؤثر بــه ، وهــذا مــا 

 التي اهتمـت الكالسيكيةًيجعله مختلفا في هذا المجال عن 
ــــسان ــــا ينــــصاع للقــــيم أكثــــر مــــن باإلن ــــا مثالي  بوصــــفه كائن ً

 التـــــي ّالرومانـــــسيةّانـــــصياعه للواقـــــع ، كمـــــا يميزهـــــا عـــــن 
  . اإلنسان من المجتمع وتأثيره أفسحت المجال للهروب

ــــــــسم األدب الــــــــواقعي . ٢  ؛ فــــــــالواقعيون بالموضــــــــوعيةات
ُيتجهون إلى وصف المجتمع دون أن يظهروا تعاطفهم مـع 
جهــة معينــة ، ومــن هنــا نالــت الروايــة النــصيب األوفــى مــن 

لما تمتـاز بـه مـن سـعة تتـيح لهـم تنـاول أدب الواقعيين ؛ 
صيات غيـر محـدودة ، أزمان طويلة ، وأماكن كثيـرة وشخـ

تظهر تغيرات المجتمـع بدرجـة مـن الموضـوعية تفـوق مـا 
   . ّيمكن أن يتجلى في األجناس األدبية األخرى

ـــزاك " ومـــن أشـــهر أعـــالم الواقعيـــة  ّ فـــي فرنـــسا ، ويقـــدم "بل
نفسه بوصـفه سـكرتير المجتمـع يظهـر مـدى ميـل الـواقعيين 

  .للموضوعية 
 ، الـذي "ام والخـاص العـ" اهتم األدب الـواقعي بمفهـوم . ٣

يتحقــق مــن خــالل كتابــة األدب ، علــى نحــو يجعلــه خاصــا  ٍ
باآلخرين ، كما هـو خـاص بالكاتـب أو الشخـصية صـاحبة 
التجربـة فــي الروايــة أو المــسرحية ، وبــذلك اتجهــت الواقعيــة 
إلى عدم اإلكثار من التفاصيل التـي تتعلـق بالحيـاة اليوميـة 

  .ّ تهم آخر ، فالتفاصيل التي تعلق بفرد قد ال
أبــــرزت الواقعيــــة الجانــــب الــــسلبي فــــي مجتمــــع الطبقــــة . ٤

البرجوازية والرأسمالية ، فأظهروا سعي من ينـضوون تحتهـا 
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ّلمــصالحهم الشخــصية ، وجــريهم وراء المــال متجــردين فــي 
ظهــــرت فــــي الواقعيــــة نظــــرة ومــــن هنــــا . ذلــــك مــــن القــــيم 

تـــشاؤمية ، وممـــا دعـــا بعـــض النقـــاد ألن يطلقـــوا عليهـــا 
  .سمية الواقعية التشاؤمية ت
  
  
  

  .الواقعية االشتراكية 
  

ّعرف المقصود بالواقعية االشتراكية  ّ.  
هــو مــذهب أدبــي ظهــر مــع بــدايات القــرن العــشرين ، بعــد 
قيـــام الثـــورة البلـــشفية ، وأنـــشئت علـــى إثرهـــا دولـــة االتحـــاد 
الــسوفييتي التــي قامــت علــى مبــادئ االشــتراكية التــي تــؤمن 

ــــة الفــــ ــــة فــــي المجتمــــع ، فظهــــرت بــــضرورة إزال وارق الطبقي
َ هـــو مـــن "مكـــسيم غـــوري " الواقعيـــة االشـــتراكية ، وكـــان 

  .أعلن هذه التسمية 
  

  .ّاذكر سمات وخصائص الواقعية االشتراكية 
تعمـد الواقعيـة االشــتراكية إلـى إظهــار الكفـاح وصــياغته . ١

) البروليتاريـا ( ضد عالم الرأسـمالية بجهـود الطبقـة العاملـة 
.  
ــأثير الفــرد فــي . ٢ ســعت الواقعيــة االشــتراكية إلــى إظهــار ت

  .لقيادته نحو االشتراكية والسعادة المجتمع 
اتــــسمت الواقعيــــة االشــــتراكية بالدعائيــــة فــــي كثيــــر مــــن . ٣

ـــدعوة األعمـــال األدبيـــة ،  ألن هـــذه األعمـــال تنبـــع مـــن ال
لـــسياسة دولـــة أكثـــر مـــن كونهـــا نابعـــة مـــن رؤيـــة أديـــب 

لتكون إرثـا عالميـا قعية االشـتراكية ، وانتشرت الوا.  للواقع ً
  .ّال يخص دولة دون أخرى 

  
  
  

@ïiŠÈÛa@l…þa@¿@òîÈÓaìÛaN@@
  

ظهـــرت الواقعيـــة فـــي األدب العربـــي الحـــديث فـــي أعقـــاب 
  .الحرب العالمية الثانية ، علل ذلك 

  .انتشار التعليم ونضج الوعي االجتماعي . ١
ياسية التـي ظهور المؤسسات االجتماعية واألحزاب الـس. ٢

ًاتجهـــت إلـــى تحليـــل الواقـــع موضـــوعيا ، ممـــا جعـــل رؤيـــة  ّ
األديـــــب تقـــــوم علـــــى الـــــربط بـــــين مـــــشكالت الفـــــرد والواقـــــع 

  .االجتماعي 
  .اذكر أهم األدباء العرب من أدباء الواقعية النقدية 

  .عبد الرحمن منيف . ٢  .نجيب محفوظ . ١
 ّوركــز الواقعيــون النقــديون العــرب فــي أدبهــم علــى مــشكالت

وكيفيــــة ) الطبقــــة الوســــطى ( الطبقــــة البرجوازيــــة الــــصغيرة 
  .ّتأثرها بالواقع 

  
  .لنجيب محفوظ " زقاق المدق " ّتحدث عن رواية 

ّ ، وصـــور فيهـــا الواقعيـــة النقديـــةتنتمـــي هـــذه الروايـــة إلـــى 
محفوظ حياة الناس في حي زقاق المدق فـي القـاهرة خـالل 

ّلشخـــــصيات الحــــرب العالميــــة الثانيـــــة ، وأظهــــر انــــصياع ا
الروائيــة التــي تعــيش فــي هــذا الحــي للمــؤثرات االقتــصادية 

  .نهايات مأساوية واالستعمارية لنتهي بها األحداث 
  

  .لعبد الرحمن الشرقاوي " األرض " ّتحدث عن رواية 
، وقـــد دارت الواقعيـــة االشـــتراكية تنتمـــي هـــذه الروايـــة إلـــى 

ية ، أحــداثها فــي عقــد الثالثينيــات فــي إحــدى القــرى المــصر
ًمظهرة حاجة أهل القرية إلى اإلصالح الزراعي مـن خـالل  ُ
ــــــساد  ــــــى الفالحــــــين ، ومــــــواجهتهم للف توزيــــــع األراضــــــي عل

  .واإلقطاع وتقلبات الطبيعة 
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  ..يم يم التقوالتقو

مـا العوامـل التـي أدت إلـى ظهـور المـذهب الـواقعي فـي . ١
  أوروبا ؟

  ما أهم سمات الواقعية النقدية ؟. ٢
  سمات الواقعية االشتراكية ؟ما أهم . ٣
كيف أبدت كل من الواقعية النقدية والواقعية االشـتراكية . ٤

ًاهتماما مختلفا بالفرد وتفاعله مع المجتمع ؟ ً  
  كيف ظهرت الواقعية النقدية في العالم العربي ؟. ٥
 "دنيـا اهللا " اقرأ النص اآلتي مـن قـصة نجيـب محفـوظ . ٦

  .ثم أجب عما يأتي بعده 
د إلــى الــنص فــي الكتــاب المدرســي فــي الــصفحات ُعــ... 

١٥٣ _ ١٥٢.   
  
  ما الطبقة االجتماعية التي تناولها هذا النص ؟. أ

  ّكيف تبدى مفهوم العام والخاص في هذا النص ؟. ب
مـــا النـــواحي الـــسلبية الظـــاهرة فـــي ســـلوك الشخـــصيات . ج

  التي تناولها هذا النص ؟
ــــه هــــذه القــــصة ،. د ــــذي تنتمــــي ل ــــة مــــا المــــذهب ال  الواقعي

  النقدية أم الواقعية االشتراكية ؟
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ّعرف المقصود بالمذهب الرمزي  ّ.  
هو المذهب الذي ظهر في فرنـسا خـالل الربـع األخيـر مـن 
القـرن التاســع عــشر إثــر عوامـل مختلفــة ، ومــن أهــم ســماته 

   .الغموض واإليحاء 
  

  .ّتحدث عن أصل تسمية الرمزية 
ــــدم علــــى اســــتخدام الرمــــز  ــــت مفــــردة الرمزيــــة منــــذ الق أطلق
بوصفه أداة تعبيرية ، وصارت تدل على مـذهب أدبـي بعـد 

ّ رســالة نقديــة عــرف "موريــاس " أن أصــدر الناقــد الفرنــسي 
ِفيهـــا الرمزيـــة بوصـــفها مـــذهبا أدبيـــا متخـــذا مـــن أدب أبـــرز  ً ِ ّ  ً

  .موضع دراسته ) بودلير ، ماالرميه : ( روادها 

  
العوامـل التـي سـاعدت علـى ظهـور المـذهب الرمـزي اذكر 

  .في فرنسا 
ـــــواقعي الـــــذي اتجـــــه نحـــــو الواقـــــع . ١ الـــــضيق بالمـــــذهب ال

  .المادي الملموس 
 فرويــدالتقــدم العلمــي الــذي أحــرزه علــم الــنفس علــى يــد . ٢

ّوأتباعــه ، الــذين اتجهــوا إلـــى قــرار الــنفس اإلنــسانية ؛ ممـــا  ّ
خــــر غيــــر العــــالم لفــــت أنظــــار الــــشعراء إلــــى وجــــود عــــالم آ

  .المحسوس ، هو عالم النفس الزاخر بالخفايا واألسرار 
  

  .ّالرمزية ) خصائص ( اذكر سمات 
وذلـــك ألن الرمـــزيين يحـــاولون الكـــشف مـــا  : الغمـــوض. ١

وراء عالم الحس الخفي ، وما في داخل النفس اإلنـسانية ، 
  .إذ يتسم بالغموض الذي ينعكس في شعرهم 
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هـــــوم اإليحــــاء بمفهـــــوم الغمـــــوض يـــــرتبط مف : اإليحــــاء. ٢
ارتباطا عـضويا ، فاإليحـاء ال يـؤدي داللـة محـددة واضـحة   ً
ــة نفــسية إلــى القــارئ مــن خــالل التراكيــب  ّ، وانمــا ينقــل حال ٕ

  .اللغوية 
ّ ؛ ألنهــم عــدوها بالموســيقا فــي شــعرهمّاهــتم الرمزيــون . ٣

ًجـزءا مــن تكــوين الــنص الرمـزي ، إذ تقــوم الموســيقا بوضــع 
فــــي حالــــة انفعاليــــة خاصــــة دون أن تنقــــل داللــــة المــــستمع 

محددة ، شـأنها فـي ذلـك شـأن اإليحـاء مـن خـالل التراكيـب 
  .اللغوية 

ــر األدبــي . ٤ ــى تراســل الحــواس فــي التعبي ، االعتمــاد عل
ويقصد بذلك أن يوصـل الـشاعر دالالت مبتكـرة مـن خـالل 
تبــــادل معطيــــات الحــــواس وتراســــلها كــــأن يــــستخدم حاســــة 

  .يه السمع اللمس لما يقتض
  

   :"رامبو " يقول الشاعر 
  نجومي في السماء ، كان لها حفيف عذب

  ِوكنت أصغي إليها ، وأنا جالس على حواف الطرق 
  

ّالــشاعر فــي المقطــع الــسابق يــصغي إلــى النجــوم ، ويتــذوق  ُ
ًحفيفهـا الـذي يجـده عـذبا ، فـي حـين أن النجـوم ينظـر إليهـا 

  .ًعادة ، كما أن الحفيف يسمع 
لـــشاعر أن ينقـــل نفـــسه مـــن خـــالل حواســـه إلـــى العـــالم أراد ا

المجهـــول والالمنتهـــي ، فالـــذي يـــصغي إلـــى النجـــوم أقـــرب 
ّإليها ممن ينظر إليهـا ، والـذي يتـذوق حفيفهـا ينـصهر فيهـا 
ّويتحــول إلـــى مكـــون مـــن مكوناتهـــا ، وبهـــذا يـــؤدي الـــشاعر  ّ ّ

التــي تــدعو إلــى اســتجالء العــوالم الخفيــة الفلــسفة الرمزيــة 
  .اتها ومكنون

، إذ دعـوا إلـى أن "الفــن للفــن " آمن الرمزيـون بفكـرة . ٥
يكـــون األدب غايـــة فـــي ذاتـــه ال يوظـــف مـــن أجـــل تحـــسين 

  .الواقع
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  ّكيف اتصل األدباء العرب المحدثون باألدب الرمزي ؟

ـــــى أدب  مـــــن خـــــالل الترجمـــــة ، أو االطـــــالع المباشـــــر عل
  .ة ّاللغات األوروبي

ّتأثر العرب بالرمزية بدرجات متفاوتة ، وضح ذلك  ّ ّ.  
ًألن الرمزيــــة لــــم تــــشكل مــــذهبا واضــــح المعــــالم فــــي األدب  ّ
ّالعربــي كمــا هــو الحــال فــي الرومانــسية أو الواقعيــة ، فنجــد 
ًســـمات الرمزيـــة فـــي الـــشعر الحـــديث ، دون أن نجـــد غالبـــا  ِ ّ

أدبا رمزيا في جوهره  ً.  
  

ّتأثروا بالرومانسية اذكر أسماء أدباء عرب  ّ.  
ّالــــذي جمــــع بــــين الرومانــــسية  : جبــــران خليــــل جبــــران. ١

  .والرمزية في أدبه 
نجــد فــي شــعره ســمات رمزيــة : صــالح عبــد الــصبور . ٢

ألنه كان يسعى في شـعره إلـى تحقيـق الـسعادة واضحة ، 
ـــة الكـــون ،  ـــع غنائي ـــسجام م ـــسية الناتجـــة عـــن االن ّالنف

  .واستحقاق الحياة 
  
  
  
  

  ..م م ييالتقوالتقو

ّمتى دلت مفردة الرمزية على المـذهب الـذي عـرف اآلن .١ ّ
  باسمها ؟

  ما العوامل التي أدت إلى نشوء المذهب الرمزي ؟. ٢
  ّما أهم السمات التي ميزت األدب الرمزي ؟. ٣
ـــــي . ٤ ـــــستجلي مالمـــــح الغمـــــوض واإليحـــــاء ف ِحـــــاول أن ت

  :النص الشعري اآلتي لصالح عبد الصبور 
  كبرت خارج الزمنصافية أراك يا حبيبي 

  وحينما التقينا يا حبيبي أيقنت أننا 
  مفترقان

  ًوأنني سوف أضل واقفا بال مكان 
  ِلو لم يعدني حبك الرقيق إلى الطهارة
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ّشـــكل النقـــد األدبـــي فـــي األردن أحـــد أهـــم روافـــد الحركـــة 

ـــي ـــي المجتمـــع األردن ـــة ف ـــارة ، ّالثقافي ـــذ تأســـيس اإلم  من
  .ّتحدث عن تطور الحركة النقدية في األردن 

ّتـزامن التطـور الــذي طــرأ علـى الحركــة النقديـة األردنيـة مــع  ّ
ّتطــور المجتمــع األردنــي ومؤســساته الثقافيــة عبــر المراحــل 

  .ّالتاريخية التي مر بها 
  

ّاذكــــر العوامــــل التــــي أدت إلــــى إغنــــاء الحركــــة النقديــــة  ّ
  .َدفعها إلى األمام ّاألردنية و

ّتعــاطي الحركــة النقديــة فــي األردن مــع التــراث األدبـــي . ١
  .والنقدي العربي 

ّالحركة األدبية والنقدية في األقطار العربية األخرى . ٢ ّ ّ.  
ّالنظريات والمناهج النقدية العالمية . ٣ ّ.  
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ّتحــــدث عــــن دور الملــــك المؤســــس عبــــد اهللا األول فــــي 
  .ّ الحركتين األدبية والنقدية باألردن تنشيط

ّعمل منـذ توليـه إمـارة شـرق األردن علـى رعايـة األدبـاء . ١
ّالمحليين والوافدين من األقطار العربية األخرى  ّ.  

رغـدان ( ّالمجالس األدبية التي كان يرعاها في قصري . ٢
فـــي الـــشونة ؛ ) قـــصر المـــشتى ( فـــي عمـــان و ) وبـــسمان 

: تجمـع نخبـة مـن األدبـاء مـن أمثـال وكانت هذه المجـالس 
ّعمـر أبـي ريــشة ، وديـع البـستاني ، عــرار ، نـديم المــالح ، 
ـــــد المحـــــسن  ـــــي ، عب ـــــدين الزركل ـــــر ال ـــــب ، خي فـــــؤاد الخطي

الكــاظمي ، عبــد المــنعم الرفــاعي ، تيــسير ظبيــان ، وحمــزة 
  .العربي 

ّعمــل علــى تــشجيع الــصحافة والكتابــة النقديــة ، وظهــر . ٣
ّ من التعليقات النقديـة والكتابـات التوجيهيـة في إسهامه بعدد ّ

ّفــي افتتاحيــات بعــض أعــداد المجــالت التــي كانــت تــصدر 
  .في األردن آنذاك 

ــي شــرق  ــصدر ف ــت ت ــصحف والمجــالت التــي كان ــر ال اذك
ّاألردن ، وبـــين دورهـــا فـــي تأســـيس الحركـــة النقديـــة فـــي 

  .األردن 
 صــحيفة الــشرق العربــي ، صــحيفة الجزيــرة ، مجلــة الحكمــة
، مجلة الرائد ، وأدت هذه المجالت دورا مهمـا فـي تأسـيس  ً
الحركـــة النقديـــة فـــي األردن ، وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون هـــذه 
المجـالت والــصحف غيــر متخصــصة فــي النقــد األدبــي فقــد 

ّاحتوت مقاالت نقدية عديدة ومتنوعة  ّ ٍ.  
  

ّكيف ظهر تفاعل النقد في األردن مع الحركة النقديـة فـي 
  .العالم العربي 

ّظهر هذا التفاعل على صفحات المجـالت ، ولعـل أهـم مـا  ّ
 ّنــديم المــالحمثــل ذلــك سلــسلة المقــاالت التــي كتبهــا الــشيخ 

 ، حيــث تتبــع آراء طــه حــسين الحكمــةّفــي صــفحات مجلــة 
ً محــاوال دحــض مــا جــاء "فــي الــشعر الجــاهلي " فــي كتابــه 

  .به من آراء جعلت من وجود الشعر الجاهلي موضع شك
ـــة الحديثـــة بسلـــسة كمـــا انعكـــس ـــات النقديـــة العالمي ّت النظري ّ

، الحكمــة فــي مجلــة يعقــوب هاشــم المقــاالت التــي كتبهــا 
، برونتيـر صـاحب نظريـة األجنـاس فــي األدب فكتـب عـن 

ّجون لميتر صاحب االنطباعية فـي النقـد ، كما كتب عن 
  .وهيبوليت تين وعلم النقد 

يـرة للحركـة ّ بعض النقـاد عنايـة كبّعبد الحليم عباسوأولى 
ً عـــددا الجزيـــرةاألدبيـــة فـــي األردن ، فنـــشر علـــى صـــفحات 

مـن المقـاالت عــن أهـم الــشعراء الـذين ظهــروا علـى الــساحة 
ـــل  ـــك الحقبـــة ، مث ـــة فـــي تل ـــد : ّاألدبي ـــب عباســـي ، عب ّأدي
  .المنعم الرفاعي ، وحسني فريـز 
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  ..ّاحلركة النقدية يف األردن يف عقد اخلمسينيات ّاحلركة النقدية يف األردن يف عقد اخلمسينيات 
ـــــة ـــــد ّتحـــــدث عـــــن الحرك ـــــي عق ـــــي األردن ف ـــــة ف  النقدي

ّتحـدث عــن أقطـاب الحركــة النقديـة فــي .  ( الخمـسينيات 
  ) .الخمسينيات 

 عـام )القلم الجديـد ( أصدر مجلة  : عيسى الناعوري. ١
ً ، وصــدر منهــا اثنــا عــشر عــددا شــارك فيهــا كوكبــة ١٩٥٢

إحـــسان : مـــن األدبـــاء والنقـــاد األردنيـــين والعـــرب ، أمثـــال 
  .ّين األسد ، عبد الوهاب البياتي ّعباس ، ناصر الد

ـــة فـــي هـــذه  ـــاعوري عـــددا مـــن الكتـــب النقدي ًكمـــا أصـــدر الن
إيليــا أبــو ماضــي رســول الــشعر العربــي ( : المرحلــة منهــا 

الحــديث ، إليــاس فرحــات شــاعر العروبــة فــي المهجــر ، 
  .) أدب المهجر 

ــــاس . ٢ ــــشعر ( أصــــدر كتــــاب : ّإحــــسان عب ـــــن ال  ، )ف
ًنقديـة فـي الـشعر منـذ أرسـطو مـرورا ّوتعرض فيه للنظريـة ال

َبالرومانـــسية والرمزيـــة وصـــوال للواقعيـــة ، وعـــرض فيـــه أهـــم  َ ّ ّ ّ
ـــة المتنوعـــة فـــي  ـــي تبنتهـــا المـــذاهب األدبي ّاآلراء النقديـــة الت ّ
ّمهمة الـشعر ، وعبـر هـذا الكتـاب عـن خبـر الناقـد الواسـعة  ّ

  .ّباآلداب الغربية 
( در كتــاب  أصــ) :البــدوي الملــثم ( يعقــوب العــودات . ٣

وعرض فيه المؤلف لحيـاة الـشاعر ، ) عرار شاعر األردن 
ًومــضامين شـــعره ، ومظــاهره الفنيـــة مـــستفيدا فــي ذلـــك مـــن  ّ

  .المنهج التاريخي في دراسة األدب 
ــــدين األســــد . ٤ االتجاهــــات (  أصــــدر كتــــاب :ناصــــر ال

ّ وكـان أكثـر منهجيـة )ّاألدبية الحديثة في فلسطين واألردن
ريخ فــي دراســة األدب، فرصــد االتجاهــات فــي اســتخدام التــا

ّالفنيـــة فـــي الكتابـــة األدبيـــة فـــي ضـــوء المـــؤثرات التاريخيـــة 
  .ّالمتعلقة بهذين البلدين

ــــــسمرة . ٥ ــــــاب : محمــــــود ال ــــــصة ( قــــــام بترجمــــــة كت الق
ــدل ) ّالــسيكولوجية  ، وتنــاول هــذا الكتــاب عالقــة لليــون أي

ـــم الـــنفس بفـــن القـــصة ، وهـــذا يـــدل علـــى تعـــاطي النقـــد  ّعل
  .ّألدبي في األردن مع أهم االتجاهات األدبية في العالم ا
  

  .ّاذكر خصائص الحركة النقدية في عقد الخمسينيات 
ّمن ينظر في الحركة النقدية  ّيلحظ اتجاها نحو التخـصص َ

ّوالمنهجيــة فــي التـــأليف والترجمــة والتحقيـــق فــي التـــراث 
ــدي  ، وهــذا ســاعد علــى إيجــاد أرضــية خــصبة إلنــشاء النق
  .ت تعنى بهذا المبحث في العقود الالحقة مؤسسا

 الـــدين رّإحـــسان عبـــاس ، ناصـــ: ومـــن أبـــرز هـــؤالء النقـــاد 
  .األسد ، ومحمود السمرة 

احلركــــة النقديــــة يف األردن يف عقــــدي الــــستينيات احلركــــة النقديــــة يف األردن يف عقــــدي الــــستينيات 
  ..والسبعينيات والسبعينيات 

شـــهد عقـــدا الــــستينيات والـــسبعينيات إنــــشاء عـــدد مــــن 
ــى نــضج النقــد األدبــي فــي  المؤســسات التــي ســاعدت عل

  .األردن ، اذكرها

ــــــة . ١ ــــــة األردني ّ ، وشــــــكلت هــــــذه ١٩٦٢ عــــــام :ّالجامع
ّبيئــة نقديــة بجهــود أســاتذتها الــذين اخــذوا علــى الجامعــة 

ّعـــاتقهم مهمـــة الممارســـة النقديـــة فـــي ضـــوء النظريـــات  ّ
 ، ثــــم جــــاءت كليــــات المجتمــــع وجامعــــة النقديــــة الحديثــــة

ّلتــــــساعد فــــــي كثــــــرة أعــــــداد القــــــراء  ؛ ١٩٧٦اليرمـــــوك 
  .ّثقفين بازدياد أعداد الخريجين والم
ـــي انتـــشرت :المجـــالت . ٢  صـــدر عـــدد مـــن المجـــالت الت

ـــى مـــستوى العـــالم العربـــي مـــستقطبة عـــددا مـــن الكتـــاب  ّعل ً
يـد مجلـة األفـق الجد( ّوالنقاد في العالم العربـي ، فـصدرت 

 ، )المنــــار (  النــــصف شــــهرية فــــي القــــدس عــــن جريــــدة )
درجــــة عاليــــة مــــن ّواســــتمرت أربــــع ســــنوات حققــــت خاللهــــا 

ّالتميز ، ثم صدرت مجلة   واضطلعت بدور مهـم )أفكـار ( ّ
  .في األدب والنقد 
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ـــــين . ٣ ـــــاب األردني ـــــشئت عـــــام :ّرابطـــــة الكت  ، ١٩٧٤ أن
ّ علـــى توســـيع البيئـــة الثقافيـــة التـــي تهـــتم بـــاألدب وســـاعدت

ّونقده من خالل عدد من األدباء والنقاد الذي يحمل قـضايا 
  .المجتمع 

  
  

ّالنقـاد الـذين وظفـوا المـنهج الـواقعي فـي دراسـة اذكر أهم 
  .األدب في عقدي الستينيات والسبعينيات في األردن 

  .عبد الرحمن ياغـي . ٢    .هاشم ياغـي . ١
وظهـــر لـــدى هـــذين الناقـــدين توجههمـــا النقـــدي إلـــى األدب 

  .الملتزم الذي يحمل قضايا المجتمع 
  

 والـشكل الفنـي ّ اهتم النقاد بـالربط بـين التركيـب االجتمـاعي
القــصة القــصيرة فــي " ، كمــا فعــل هاشــم ياغـــي فــي كتابــه 

ـــــسطين واألردن  ـــــب هـــــذا  "١٩٦٥_ ١٨٥٠فل ّ وقـــــدم الكت
إذ ربـط ظهـور فـن ّالفن فـي إطـار حركـة الواقـع وتغيراتـه ؛ 

ــــة  ــــدين بظهــــور الطبق ــــي هــــذين البل ــــصيرة ف ّالقــــصة الق
  .الوسطى 

  
ــف األدبــاء الفكريــة والــسي ــف فــسر النقــاد مواق ّاسية ؟ ّكي

  .واذكر أمثلة على ذلك 
مـــن ّفـــسر هـــؤالء النقـــاد مواقـــف األدبـــاء الفكريـــة والـــسياسية 

  .ّخالل طبقاتهم االجتماعية 
   :ومن أمثلة ذلك 

حيـاة األدب "  فـي كتابـه عبد الرحمن ياغـيما جاء به . ١
ـــسطيني الحـــديث   ، إذ علـــل التقـــاء كـــل مـــن إســـعاف "الفل

ّطية ، وخليــل السكاكــسيني النــشاشيبي ابــن الطبقــة االرســتقرا
ـــة  ـــة نفـــسها ّابـــن الطبقـــة البرجوازي ـــى التوجهـــات الفكري ّعل

بالتقــاء الطبقتــين المــذكورتين فــي الــسنوات الممتــدة بــين 
  .ّ ونهاية الحرب العالمية األولى ١٩٠٨

ّوســعت حركــة التحــرر العربيــة فــي هــذه المــدة إلــى اســتمالة  ّ
ّاألرسـتقراطية العربيـة إلـى جانـب الحركـة ال لمواجهــة ّوطنيـة ّ

  .الحكم التركي 

عدوا الربط بين الخاص والعام مقوما مهما لقيـام تجربـة . ٢ ً ّ ّ
ّأدبيـــة واقعيـــة ، إذ أولـــى عبـــد الـــرحمن يـــاغي هـــذا المفهـــوم  ّ

 النـــاجح األدبعنايـــة كبيـــرة فـــي نقـــده التطبيقـــي ، فـــرأى أن 
هو الذي يعـالج القـضايا التـي تهـم اآلخـرين ، ممـا يـؤدي 

  .تلقي للقضايا المطروحة في هذا األدب إلى تبني الم
ــــى رؤيــــة األدب أداة ّذهــــب بعــــض النقــــاد الــــواقعيين . ٣ إل

ــو ّكمــا هــو الحــال فــي كتــابي للمواجهــة والثــورة ،  ــه أب نزي
  ) الشعر الفلسطيني المقاتل و جدل الشعر والثورة(نضال 

  

ّاحلركة النقدية يف األردن يف الثمانينيات وما بعدها  ّاحلركة النقدية يف األردن يف الثمانينيات وما بعدها ّ ّ..  
َحركـــــة النقديـــــة فـــــي األردن فـــــي عقـــــد اذكـــــر ســـــمات ال ّ

  .ّالثمانينيات 
  .ّاتسمت الحركة النقدية بازدياد اإلنتاج النقدي . ١
ّاالنفتـــاح علـــى المزيـــد مـــن المنـــاهج النقديـــة الحديثــــة ، . ٢

على أن هذا االنفتاح لم يبعـد أصـحاب المنهجـين التـاريخي 
 ّوالواقعي عنهما ، بل إننا نلحـظ اتجـاه عـدد آخـر مـن النقـاد
ّإليهما ، ومن أبرز النقـاد الـذين وظفـوا هـذين المنهجـين فـي  ّ

  .ٕحسني محمود ، وابراهيم السعافين هذه المرحلة 
ّصدر في عقد الثمانينيات عدد مـن المجـالت التـي عنيـت 

  .بالنقد واألدب ، اذكرها 
  .ّتصدر عن رابطة الكتاب األردنيين : مجلة أوراق . ١
  .الجامعة األردنية  تصدر عن :ّالمجلة الثقافية . ٢
ّالمالحـــق الثقافيـــة واألســـبوعية فـــي الـــصحف اليوميـــة ، . ٣

  . ّوالمجالت المحكمة التي تصدر عن الجامعات األردنية 
ّظهر عدد مـن الكتـب المترجمـة نتيجـة االتجـاه إلـى النقـد 

  .الغربي ، اذكرها 
محمـــــد ترجمهمـــــا )  ّتـــــشريح النقـــــد ومفـــــاهيم نقديـــــة . ( ١

  عصفور
  .فخري صالح ترجمه ) واإليديولوجيا النقد . ( ٢
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ظهــر فــي مرحلــة الثمانينيــات العديــد مــن الكتــب والدراســات 
ــل  ــي الدراســة، مث ــاهج متنوعــة ف ــي اتبعــت من ــة الت ّالتطبيقي ّ ّ

  .على ذلك 
ـــــــى وجـــــــه  ـــــــألدب والروايـــــــة عل ـــــــي الدراســـــــات الواقعيـــــــة ل ّف
ّالخصوص نجـد أن النقـاد الـواقعيين يتنـازلون عـن عـدد مـن 

ّج الــواقعي ، خاصــة إذا اســتثنينا دراســات رواد أدوات المــنه ّ
  :هذا المنهج ، ومن هؤالء 

ــل حــداد  .١ ً نجــد فــي دراســاته اهتمامــا أكبــر بإحــدى :نبي
وهــــي  : ّوهــــي النمــــاذج البــــشريةأدوات هــــذا المــــنهج 

ًالشخــــصيات الروائيــــة التــــي تمثــــل طابعــــا شــــائعا فــــي  ً ّ ّ ّ
 ّالمجتمع نتيجة الظروف االجتماعية في مرحلة معينة 

ّاتجـــــه االتجـــــاه نفـــــسه فـــــي تحليـــــل :رضـــــوان عبـــــد اهللا . ٢ ّ
النمــــوذج (ّالشخــــصيات النموذجيــــة، وال ســــيما فــــي كتابــــه 

  ).وقضايا أخرى 

ّوضــــــح اتجاهــــــات النقــــــاد النقديــــــة فــــــي األردن ، فــــــي 
  .الثمانينيات 

االتجــاه إلــى الــنص األدبــي بوصــفه المــصدر األساســي . ١
ّت األســلوبية ممــا أدى إلــى شــيوع الدراســالدراســة األدب ، 

التـــي تتنـــاول أســـلوب أديـــب مـــا ، أو األســـلوب األدبـــي 
 ونتيجـة لالهتمـام ّلجنس أدبي في مرحلة تاريخية معينـة ،

ت ظهـرت دراسـاّبالمنحى األسلوبي في الدراسـات التطبيقيـة 
ـــــان األبعـــــاد النظريـــــة لألســـــلوبية  ّفـــــي بي ـــــاب ّ ( ، ومنهـــــا كت

واالتجاهـات (، إلبـراهيم خليـل ) ّاألسلوبية ونظريـة الـنص 
  .  إلبراهيم عبد الجواد)ّاألسلوبية في النقد العربي الحديث

ّهنــاك مــن اتجــه إلــى الــنص ودالالتــه الجماليــة بوصــفه . ٢ ّ َ
ًكيانــــا مــــستقال ، ومــــنهم  عبــــد القــــادر الربــــاعي ، محمــــد : ً

المجــــالي ، محمــــد الــــشوابكة ، ويحيــــى عبابنــــة ، وال تعنــــي 
ٕغلقــا ، وانمــا تكــون دراســة الــنص األدبــي ودالالتــه ببقائــه م ً

اإلشــارات اللغويــة المتنوعــة بعــدا دالليــا يتجــه إلــى الواقــع ،  ً ّ
وكـــذلك قـــد يحيـــل الـــنص إلـــى نـــصوص أخـــرى ، وهـــذا مـــا 
( ّتناوله النقاد فـي عـدد مـن الدراسـات النقديـة ، مثـل كتـاب 

ّالرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحـديث   لخالـد )ّ

ــا( الكركــي ، وكتــاب   )ع فــي الــشعر العربــي الحــديث القن
  .لسامح الرواشدة 

ّواتجـــه الناقـــدان إلـــى النـــصوص الـــشعرية فـــي إشـــارتها إلـــى  ّ
ّالشخصيات التراثية الرمزية مثل  ّ:  

ّ التــي وظفهــا عبــد الوهــاب شخــصية أبــي العــالء المعــري. أ
   .)محنة أبي العالء ( البياتي في قصيدته 

ـــــيس . ب ـــــشخـــــصية امـــــرئ الق ـــــي وظفهـــــا عـــــز ال دين ّالت
، وجـاءت هـذه ) المقهى الرمـادي ( المناصرة في قصيدته 

  .التوظيفات مشيرة إلى هموم الناس في الواقع 
ّ الـذين اتجهـوا فـي أوائـلمـن نصرت عبد الـرحمن  يعد � 

 في تحليـل النـصوص المنهج األسطوريالعالم العربي إلى 
الــشعرية العربيــة القديمــة ، وال ســيما الجاهليــة منهــا ، اتجــه 

ّقــــد إلــــى دراســــة النــــصوص الجاهليــــة فــــي محاولــــة منــــه النا
ًللبحـــث عـــن اإلشـــارات األســـطورية فيهـــا مـــستفيدا فـــي ذلـــك  ّ
ممـــا وصـــلنا عـــن طبيعـــة الحيـــاة الدينيـــة الوثنيـــة فـــي ذلــــك 

ـــــه فـــــي هـــــذا المجـــــال  ـــــع ( العـــــصر ، ومـــــن أهـــــم كتب الواق
   .)واألسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي 

ّلــذين اتجهــوا إلــى الــنص  مــن ابــسام قطــوس كمــا يعــد �
( ّاألدبــــي مــــن خــــالل القــــراءة التفكيكيــــة ؛ إذ درس قــــصيدة 

  . للجواهري )تنويمة الجياع 
تــي يعمــل الناقــد هـي القــراءة ال : ّبــالقراءة التفكيكيــةويقـصد 

مـــن خاللهـــا علـــى التناقـــضات الداخليـــة فـــي الـــنص األدبـــي 
  .للوصول إلى دالالت عميقة له 

وهـو مـنهج  : المـنهج المقـارنلـى ّمن النقاد من اتجه إ. ٣
يقـــوم علــــى دراســــة تـــأثير األدب القــــومي بــــاآلداب األخــــرى 
ّالعالميــــة وامتــــداده فيهـــــا ، أو التــــأثر بهــــذه اآلداب والغنـــــى 

  .بسببها 
عــز الــدين ومــن أهــم النقــاد الــذين اتجهــوا إلــى هــذا المــنهج 

  . المناصرة ، محمد شاهين ، وعلي الشرع 
  

لحركـــة األدبيـــة فـــي األردن عنايـــة أولـــى النقـــاد األردنيـــون ا
  .خاصة ، علل ذلك 
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بسبب ما أحرزته هذه الحركة من موقع بـارز علـى خارطـة 
  .األدب العربي 

  
  .ّاذكر مظاهر الحركة األدبية النقدية في األردن 

  :ّظهور عدد من الدراسات النقدية في هذا المجال ، مثل 
  .فيـن  إلبراهيـم السعا)الرواية في األردن ( كتاب . ١
 لعبـــد الـــرحمن )القـــصة القـــصيرة فـــي األردن ( كتـــاب . ٢

  .ياغي 
 إلبــراهيم )فــصول فــي األدب األردنــي ونقــده ( كتــاب . ٣

  .جالل 
واعتنــى بــشعره ، عــرار  بتحقيــق ديــوان زيــاد الزعبــيقــام . ٤

  .ّودرس جوانب من شعره في عدد من المقاالت النقدية 
ّاث النقديـــة  بنـــشر عـــدد مـــن األبحـــمحمـــد المجـــاليقـــام . ٥

ًحــــول الحركـــــة األدبيـــــة فــــي األردن ، كمـــــا أبـــــدى اهتمامـــــا  ّ
ـــــه عـــــددا مـــــن  ـــــشعر حيـــــدر محمـــــود ، فكتـــــب عن ًخاصـــــا ب ً

ّاألبحاث والمقاالت النقدية في المجالت األردنية  ّّ.  
ّومـن الـذين أبـدوا اهتمامـا كبيــرا بهـذه الحركـة األدبيـة  ً محمــد ً

  .لق عبيد اهللا ، عبد اهللا رضوان ، وغسان عبد الخا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  التقويم 
ـــة  ـــي ضـــوء دراســـتك للحرك ـــة ف أجـــب عـــن األســـئلة اآلتي

  :ّالنقدية في األردن
ـــ كيـــف تجلـــى دور الملـــك المؤســـس فـــي تـــشجيع الحركـــة ١ ّـ

  ّالنقدية في األردن ؟
ـ اذكر أهم المجاالت والصحف التـي صـدرت فـي األردن ٢

  .في مرحلة التأسيس للنقد
ــــ مــــا الموضــــوعات ال٣ ــــي عنــــي بهــــا النقــــاد فــــي ـ نقديــــة الت

ّالمقاالت التي كتبـت علـى صـفحات المجـالت األردنيـة فـي 
  مرحلة التأسيس ؟

ّـــــ كيــــف أســــهم النقــــد فــــي عقــــد الخمــــسينيات فــــي التمهيــــد ٤
  ّلنضوج الحركة النقدية في األردن ؟

ّــــ مــــا أهــــم المؤســــسات التــــي ســــاعدت علــــى نــــضج النقــــد ٥
   األردن ؟ األدبي في الستينيات والسبعينيات في

ـــــي اســـــتخدمها النقـــــاد ٦ ـــــ وضـــــح أهـــــم األدوات النقديـــــة الت ّـ
  .الواقعيون في الستينيات والسبعينيات 

ـ ما أهم المجاالت التي صدرت في عقـد الثمانينيـات ومـا ٧
  بعده في األردن ؟

  :ـ وضح المقصود بالمفاهيم اآلتية٨
  .    أ ـ النماذج البشرية

     ب ـ المنهج األسطوري 
  لمنهج المقارن في النقد األدبي    ج ـ ا

ــــ مــــا أهـــم الجهــــود التـــي قــــام بهـــا النقــــاد فــــي األردن إزاء ٩
  الحركة األدبية األردنية ؟
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        ....التارخيي التارخيي التارخيي التارخيي املنهج املنهج املنهج املنهج إجابات أسئلة إجابات أسئلة إجابات أسئلة إجابات أسئلة 

  
هو منهج نقدي يقوم على دراسة : المنهج التاريخي . ١
ًعمال األدبية استنادا إلى المؤثرات المتبادلة بين األديب األ

 :وبين الزمان والمكان ، ويعنى باألمور التالية 

  .دراسة تأثر العمل األدبي أو مؤلفه بظروف العصر .أ
دراســــة المراحــــل التاريخيــــة لفــــن مــــن الفنــــون ومعرفــــة . ب

  .التطورات الطارئة عليه 
نـــــسبتها إلـــــى التأكـــــد مـــــن صـــــحة النـــــصوص األدبيـــــة و. ج

  .قائليها 
ــــة فــــي ســــياقها الزمــــاني . د العنايــــة بفهــــم النــــصوص األدبي

والمكاني ، وتوضـيحها لآلخـرين دون إصـدار أحكـام عليهـا 
  .أو المفاضلة بينهما 

دراســـة الظـــواهر األدبيـــة مـــن حيـــث تأثيرهـــا بمـــا ســـبقها . ه
 .وأثرها في ما بعدها 

ئيــسية فهــم  يـرى الناقــد الفرنــسي بيــف أن مهمــة الناقــد الر.٢
ــــين ،  ــــى المتلق ــــنص األدبــــي ، ثــــم توصــــيل هــــذا الفهــــم إل ال
وكانــت طريقتــه تــستند إلــى البحــث عــن المــؤثرات الخارجيــة 
فـــي األديـــب ، كبيئتـــه ، وعاداتـــه الشخـــصية ، ومذكراتـــه ، 
ًوســـيرته الذاتيـــة ، معتمـــدا فـــي ذلـــك كلـــه علـــى االستقـــصاء 

  .والتحري 
ّأن البيئة تؤثر في ال) تين ( يرى . ٣  جنس من الخارج فـي

  .حين ينبعث تأثير الجنس في األفراد من داخلهم 
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أشار ابن سالم في كتـاب طبقـات فحـول الـشعراء إلـى . ٤
  :أهمية األمور التالية 

شــعراء : وفيــه جــرى وضــع الــشعراء فــي فئتــين : الزمــان . أ
  .الجاهلية وشعراء اإلسالم 

مكــــة ، ( وفيــــه جــــرى وضــــع شــــعراء القــــرى : المكــــان . ب
  في باب واحد ) مدينة ، الطائف ، اليمامة ، اليمن ال
وفيــه وضــع شــعراء اليهــود فــي طبقــة خاصــة : الجــنس . ج

  .بهم 
   .٧ ، ٦ارجع إلى ص . ٥
  :ّاالنتقادات التي وجهت إلى المنهج التاريخي . ٦
ـــه ، . أ ـــاريخي إلـــى األديـــب ومـــا يتـــصل ب توجـــه المـــنهج الت

  .لعمل األدبي ٕواغفال النواحي الفنية والجمالية في ا
ـــــى . ب ـــــاريخي عل ـــــد فـــــي المـــــنهج الت اقتـــــصار مهمـــــة الناق

ممـــا يجعـــل مهمتـــه ) المكـــان والزمـــان ( مالحظـــة تـــأثيرات 
  .أقرب ما تكون إلى عمل المؤرخين 

إعادة المنهج التاريخي مظاهر النبوغ والعبقرية إلى . ج
ٕعوامل البيئة والزمن ، واغفال الموهبة الفردية والصفات 

 .ديب الشخصية لأل

إصدار أحكام قطعية في قضايا تاريخية ، دون . د
ّاستقصاء كامل وأدلة واضحة ، وكما أن تداخل األجناس 

والتبادل الثقافي بين الشعوب ، أدى إلى صعوبة تمييز 
األصيل من الدخيل ، في ظل تاريخ سحيق من تداخل 

 .األجناس وتبادل الثقافات 

ّ بأنــه أمــر يعــود "عــدي بــن زيـــد " عــزا ســهولة شــعر . أ. ٧
ــــة ــــى أثــــر البيئ ّ تجعلــــه لــــين لحاضــــرةفمالزمــــة الــــشاعر ل إل

وعـدي بـن زيـد كـان يـسكن :  ، فقـال اللسان وسهل المنطق
ُالحيرة ، ويراكن الريف ، فالن لسانه ، وسهل منطقه  ِ َ َ.  

  
ـــــــك اإلســـــــالمي ألن . ب ّالمل ـــــــشعراء ُ ـــــــي زمـــــــان ال ُعظـــــــم ف

  .هم  عند ، ورأوا ما لم يره المتقدمونالمحدثين
ألنهـــا تـــستند إلـــى البحـــث عـــن المـــؤثرات الخارجيـــة فـــي . ج

ـــــــه ،  ـــــــه الشخـــــــصية ، ومذكرات ـــــــه ، وعادات ـــــــب ، كبيئت األدي

ًوســـيرته الذاتيـــة ، معتمـــدا فـــي ذلـــك كلـــه علـــى االستقـــصاء 
  .ّوالتحري ، وبذلك فهي تشبه طريقة البوليس السري 

ـــــب تتكـــــون مـــــن مجموعـــــة عوامـــــل . د ّألن شخـــــصية األدي
  .ألديب بطابعها ومؤشرات تصبغ ا

ّألنــــه كــــان يتعــــرض لألحــــداث التاريخيــــة وأثرهــــا فــــي . هـــــ ّ
الشخـــصيات ، وكـــان يـــرى أن معرفـــة البيئـــة أمـــر ضـــروري 

ّفي نقد كل شعر ، في كل أمه ، في كل جيـل  ّّ.  
        ....النفسي النفسي النفسي النفسي املنهج املنهج املنهج املنهج إجابات أسئلة إجابات أسئلة إجابات أسئلة إجابات أسئلة 

  
هو المـنهج الـذي يـستفيد مـن منجـزات : المنهج النفسي . ١

ألعمــال األدبيــة وتفــسيرها ، ويعنــى علــم الــنفس فــي تحليــل ا
  :باألمور التالية 

ّدراسـة عمليـة اإلبـداع مـن حيـث كيفيـة تولـدها والظــروف . أ
  .النفسية التي ترافقها 

  .ّتعرف نفسية المبدع من خالل دالالت عمله األدبي . ب
 .ّدراسة تأثير العمل األدبي في نفسية المتلقي . ج

ثــــروة والــــشهرة وحــــب ّألن الفنــــان يــــسعى إلــــى تحقيــــق ال. ٢
اآلخــــرين ، ولكنــــه فــــي الوقـــــت نفــــسه يمتلــــك القــــدرة علـــــى 

  . التسامي بتلك الرغبات وتحقيقها عبر أعماله الفنية 
   .١٠ارجع إلى صفحة . ٣
وهـو مـن الدراسـات " ابـن حمديس " ّصدر كتاب العقاد . ٤

المبكــــرة فــــي األدب العربــــي الحــــديث المتــــأثرة فــــي المــــنهج 
ًّعقــــاد متـــأثرا بهـــذا المــــنهج فـــي معظــــم النفـــسي ، واســـتمر ال

ساعات بين الكتـب ، عمـر بـن أبـي ربيعـة : " مؤلفاته مثل 
، جميـــــل بثينـــــة ، ابـــــن الرومـــــي ، أبـــــو نـــــواس ، وسلـــــسلة 

  . ، وأعلن صراحة عن تبنيه المنهج النفسي العبقريات
ُرأى محمــد منــدور أن علــم الــنفس يقتــل األدب ويخرجــه . ٥ ّ

ب يــستند إلــى الــذوق الفنــي وال عــن مــساره الفنــي ؛ ألن األد
  .عالقة له بعلوم النفس واالجتماع والجمال 

فننـدفع فـي تطبيقـات ،حتى ال ننسى وظيفـة النقـد األدبي. ٦
وتحلـــيالت تـــستوي فيهـــا داللـــة الـــنص الجيـــد وداللـــة الـــنص 

  .الرديء 
٧.  
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ًدعـــا إلـــى ذلـــك ليكـــون أكثـــر تـــأثيرا فـــي نفـــس المتلقـــي ، . أ
ّع مــن لفــظ الــشاعر المتخيــل ، أو  أن تتمثــل للــساموالتخييــل ُ

معانيـــه أو أســــلوبه ونظامـــه ، وتقــــوم فـــي خيالــــه صــــورة أو 
ّصـور ينفعــل ليتخيلهــا وتــصورها أو تـصور شــيء آخــر بهــا  ّ ّ
ًانفعاال من غير روية إلى جهة من االنبـساط أو االنقبـاض 

.  
ّألنــه بحــث مــن خــالل المــضمون عــن العوامــل النفــسية  .ب

ي دفعــــت الفنـــان إلــــى إنتـــاج عملــــه ، والنـــوازع الداخليــــة التـــ
  .الفني ، فلم يكترث بالنواحي الفنية والجمالية 

ّألنــه كــان مــن الــرق ، الــذي عمــق فــي نفــسه اإلحــساس . ج ّ 
  .بالظلم واالضطهاد 

        
ّّإجابات أسئلة الشكالنية إجابات أسئلة الشكالنية إجابات أسئلة الشكالنية إجابات أسئلة الشكالنية  ّّ....        

  
اتجــــاه نقــــدي يــــدعو إلــــى االهتمــــام بــــشكل : ّالــــشكالنية . ١

ونه ، ومـــن أبـــرز ًالـــنص األدبـــي بعيـــدا عـــن أفكـــاره ومـــضم
شكلوفـــــــسكي ، رومـــــــان جاكبـــــــسون ، فالديميـــــــر ، : رواده 

  .باختين 
ّألنـــه كـــان يـــؤمن أن لـــألدب وظيفـــة ينبغـــي أن يؤديهـــا . ٢

 تجــاه المجتمــع ، ومــا األدب إال مــرآة تعكــس واقــع الحيــاة ؛
ـــواقع ـــه تعريـــف النـــاس ب ـــذا كانـــت مهمت ـــى ل هم ، والعمـــل عل

توجـه الـشكالنيين ٕتغييره واصالحه ، وهذا األمر يتعـارض و
  .الداعي إلى فصل األدب عن الظروف الخارجية 

فــــي ) مدرســــة النقــــد الجديــــد ( ّظهــــرت الــــشكالنية فــــي . ٣
ّشــــمال أمريكــــا ، التـــــي تــــرى أن جماليـــــات الــــنص األدبـــــي 
ًمتمثلــة فــي الــشكل بعيــدا عــن الظــروف الخارجيــة المحيطــة 

  .بالنص 
  :أبرز االنتقادات . ٤
مل األدبي ، يقول تروتسكي فــي الفصل بين الواقع والع. ١

إن العمــل الفنــي تمــازج مــع واقعــه ) األدب والثــورة ( كتابـــه 
االجتمــاعي ، وأن االقتــصار علــى جماليــات الــشكل يختــزل 
الظاهرة األدبية في قـضايا صـرفية وبالغيـة ، وبـسبب ذلـك 

اتهمت الشكالنية بالهروب مـن الواقـع االجتمـاعي وانعزالهـا 
  .ش فيه عن المحيط الذي تعي

ـــــة . ٢ ّاتهمـــــت الـــــشكالنية بإهمـــــال دور القـــــارئ فـــــي العملي
األدبيـــة ؛ ألنهـــا أغطـــت ســـلطة مطلقـــة للـــصياغات اللغويـــة 
غير مكترثة بفعل القراءة ، وقد تجاهلـت نتيجـة لـذلك األثـر 
ُالنفسي الـذي يحدثـه الـنص األدبـي فـي المتلقـي ، والمعـاني 

  .التي يمنحها المتلقي للنص األدبي 
جـاحظ أن جـودة الـشعر تكـون فـي إقامـة الــوزن ، رأى ال. ٥

ّوتخيــــر اللفــــظ ، وســــهولة المخــــرج ، وكثــــرة المــــاء ، وفــــي 
  .صحة الطبع وجودة السبك 

٦.  
رفــــضت الــــشكالنية المــــؤثرات الخارجيــــة ؛ ألنهــــا آمنــــت . أ

ّبــــشكلية الــــنص المتمثــــل فــــي لغتــــه وأســــلوبه ، فــــال عالقــــة  ّ
 بقارئــــه ، للـــنص بواقـــع المجتمـــع ، وال بمبـــدع الـــنص ، وال

ّفـــالنص هـــو الــــذي ينبئـــك عــــن جمالياتـــه مــــن خـــالل لغتــــه 
  .وصياغته 

ألنهــا تــرى أن الــصور التقليديــة تــشعر القــارئ بالرتابــة . ب
التــي تفقــده اإلحــساس بالدهــشة ، و رأت أن مهمــة األديــب 

مــة الــصور التقليديــة ومحاربتهــا ؛لــذا اعتنــت تكمــن فــي مقاو
  .سيقي بتراكيب اللغة الشعرية وبجرسها المو

ألنهـــا أعطـــت ســـلطة مطلقـــة للـــصياغات اللغويـــة غيـــر . ج
مكترثــــة بفعــــل القــــراءة ، وقــــد تجاهلــــت نتيجــــة لــــذلك األثــــر 
ُالنفسي الـذي يحدثـه الـنص األدبـي فـي المتلقـي ، والمعـاني 

ت التــــي يمنحهــــا المتلقــــي للــــنص األدبــــي ، وتحــــصر آليــــا
  .التأويل ضمن السياقات اللغوية 

  
  

        ....ّّّّية ية ية ية إجابات أسئلة الكالسيكإجابات أسئلة الكالسيكإجابات أسئلة الكالسيكإجابات أسئلة الكالسيك
  
هــو مجموعــة مــن المبــادئ واألســس : المــذهب األدبــي . ١

التـــي تتـــشكل فـــي عـــصر معـــين ممثلـــة اتجاهـــا عامـــا فــــي  ً ّ ّ
  .التأليف األدبـي يغلب على أدباء العصر 
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أدت ســــيادة الفلــــسفة العقليــــة واالحتكــــام إلــــى العقــــل . أ. ٢
ـــى ترســـيخ المـــذهب الكالســـيكي ، وتجلـــت هـــذه  ّوتمجيـــده إل

 الــذي رأى أن الحــق "ديكــارت " الفيلــسوف الــسيادة بظهــور 
  .هو الحقيقة الوحيدة في الوجود 

هضة التي بدأت فـي أوروبـا فـي القـرن التأثر بحركة الن. ب
السادس عشر ، فساعدت على ظهور المذهب الكالسـيكي 

  .وتكريس مبادئه 
   .٢٠ارجع إلى صفحة . ٣
غلبــة الوضــوح علــى األدب الكالســيكي ، ســواء كــان . أ. ٤

 فــــي التعبيــــر األدبــــي ، أم فــــي بنــــاء العمــــل األدبــــي ، ذلــــك
ًفاألحــداث فــي المــسرحية الكالســيكية مــثال متسلــسلة يــؤدي 

  .كل حدث منها إلى ما يليه 
ّتجنـب تـصوير مـا هـو شـاذ أو غيـر معقـول ، واالتجـاه . ب

ّإلــــى تــــصوير القــــضايا اإلنــــسانية التــــي تــــصلح لكــــل زمــــان 
  .ومكان 

هـم مـن العاطفـة فـي أدبهـم جعل الكالسيكيون الواجـب أ. ج
ّ، فالشخــصية فــي المــسرحية الكالســيكية تــضحي بعواطفهــا 

  .لقاء تأدية الواجب الذي تفرضه القيم واألعراف السائدة 
٥ .  
اتخاذ الشعر القديم مثال أعلى في الكتابة الشعرية ، . أ

ّفعادوا بالشعر إلى رونقه في العصر العباسي ، وقلدوا  ّ
المتنبي ، وأبي تمام ، والبحتري : ًعددا من الشعراء مثل 

ً، وكتبوا عددا من قصائد المعارضات ، التي عارضوا 
 فيها قصائد قديمة 

االهتمام بالجانب البياني فـي الـشعر ، واالعتمـاد عليـه . ب
ّبوصــفه عنــصرا مــن أهــم العناصــر الجماليــة المــشكلة لــه ،  ً

مدرســـة " وهـــذا مـــا دعـــا بعـــض النقـــاد إلـــى إطـــالق تـــسمية 
  . على هؤالء الشعراء "ن البيا

التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية المعاصرة . ج
.  
ّالتفاعل مع االتجاهات العالمية في الفن ، فقد اطلع . د

ّبعض هؤالء الشعراء على الشعر الغربي ، وجددوا تبعا 
  .لذلك في الشعر العربي 

٦ . 

اب يعد التفاعل مع األحداث الـسياسية المعاصـرة ألصـح. أ
المــــذهب الكالســــيكي مــــن أهــــم ســــمات هــــذا المــــذهب فــــي 
ـــسمة بوضـــوح ، فالـــشاعر  األدب العربـــي ، وتظهـــر هـــذه ال
ًيرثي فيهـا واحـدا مـن زعمـاء مقاومـة االسـتعمار فـي ليبيـا ؛ 
شـــكل حـــدث اإلعـــدام لـــزعيم المقاومـــة الليبيـــة حـــدثا سياســـيا  ً

  .ًمثيرا للرأي العام العربي 
بعــض األوجــه البيانيــة ، اســتخدم الــشاعر أحمــد شــوقي . ب

ّفقد شبه رفـات الـشهداء بلـواء مرفـوع ، كمـا شـبه قبـره ودمـه 
منـارة لألجيـال القادمـة ، وشـبه الجـرح بإنـسان يـصيح فـذكر 

يـصيح ( المشبه وحذف المشبه به وجاء بشيء مـن لوازمـه 
  .على سبيل االستعارة المكنية ) 
  
  

ّّإجابات أسئلة الرومانسية إجابات أسئلة الرومانسية إجابات أسئلة الرومانسية إجابات أسئلة الرومانسية  ّّ....        
  
  :ت إلى ظهور المذهب الرومانسي ّ العوامل التي أد.١
نمـــــو الطبقـــــة البرجوازيـــــة وصــــــعودها بعـــــد قيـــــام الثــــــورة . أ

الـــصناعية فـــي الثلـــث األخيــــر مـــن القـــرن الثـــامن عــــشر ، 
ودعــــت هــــذه الطبقــــة التــــي تتــــألف مــــن التجــــار وأصــــحاب 

  .رؤوس األموال إلى مبادئ جديدة مثل الحرية والفردية 
ـــور. ب ـــام الث ـــوعي القـــومي مـــع قي ـــسية عـــام ظهـــور ال ة الفرن

ّم ؛ ممـــــا جعـــــل الـــــشعوب األوروبيـــــة تحـــــس بـــــذاتها ١٧٩٨ ّ
  .وكيانها القومي 

الملــــل مــــن القيــــود الكالســــيكية وقواعــــدها التــــي بــــدأت . ج
ّتضيق على األدباء ، مما جعلهم يدعون إلى التحـرر منهـا 

  .ّوالتطلع إلى أدب جديد ليس فيه قيود كقيود الكالسيكية 
   .٢٤ارجع إلى صفحة . ٢
بــــسبب الظــــروف الــــسياسية واالجتماعيــــة التــــي كانــــت . ٣

ســــائدة ، فقــــد كانــــت األمــــة العربيــــة تمــــر بظــــروف صــــعبة 
ّيسودها الظلـم والقـسوة إثـر االسـتعمار ، فمثلـت الرومانـسية 

ًمجاال رحبا للتجديد والتغيير في الواقع العربي  ً.  
٤ .  
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  .يتوجه الشاعر بالخطاب إلى نفسه . أ
ّر يتوجـه إلـى ذاتـه ، ويتحـدث عـن الذاتية ؛ فالـشاع. ١. ب

  .مشاعره تجاه الشام 
ّتغليــــب العاطفــــة علــــى العقــــل ؛ فالــــشاعر يفــــضل . ٢     

ّالــــشاعرية ، والذاتيــــة علــــى التجــــارة والــــصناعة التــــي تمثــــل  ّ
  . ًوجها من وجوه العقل 

االهتمـــام بمفـــردات الطبيعـــة ، كـــالروابي واألزهـــار ، . ٣   
  .والروض والسحاب ، والسواقي 

اســـــــتخدام بعـــــــض الرمـــــــوز الـــــــشفافة ؛ كالتجـــــــار ، . ٤    
  .ّوالصناع الذين يرمزون إلى المدينة والمادية 

  
        

        ....إجابات أسئلة الواقعية إجابات أسئلة الواقعية إجابات أسئلة الواقعية إجابات أسئلة الواقعية 
  
  :عوامل نشوء الواقعية في أوروبا . ١

مغـــاالة الرومانـــسية ومـــذهب الفـــن للفـــن والتأثيريـــة   - أ
ّفـــي الهـــروب مـــن الواقـــع ، واإلغـــراق فـــي الذاتيـــة 

ًحــالم والخيــال ؛ ممــا دعــا نفــرا التــي تجــنح إلــى األ
  .من األدباء إلى االتجاه نحو الواقع 

أدى التقـــدم العلمـــي الـــذي قـــام ببنـــاء علـــى المـــنهج   - ب
التجريبي في العلوم إلى شيوع النظـرة الموضـوعية 
إلـــى الحيـــاة والمجتمـــع ؛ وقـــد كـــان األدب الـــواقعي 

ّمظهرا من مظاهر هذه النظرة الموضوعية  ً.  
عيـــة فـــي المجتمـــع الرأســــمالي ؛ ّتفـــشي النظـــرة النف  - ت

ّوقـــد تبـــدت هـــذه النظـــر مـــن خـــالل غلبـــة النزعـــة 
ــــــوم  الفرديــــــة والجــــــري وراء المــــــال ، بوصــــــفه المق ِ ِ
األنجع لتحقيـق المـصالح الشخـصية فـي مثـل هـذا 

 .المجتمع 

   .٢٧ارجع إلى صفحة . ٢
  :أهم سمات الواقعية االشتراكية . ٣

ر الكفــاح وصــياغته تعمـد الواقعيــة االشـتراكية إلــى إظهـا.  أ
) البروليتاريـا ( ضد عالم الرأسـمالية بجهـود الطبقـة العاملـة 

.  
ســعت الواقعيــة االشــتراكية إلــى إظهــار تــأثير الفــرد فــي . ب

  .المجتمع لقيادته نحو االشتراكية والسعادة 
اتـــسمت الواقعيــــة االشــــتراكية بالدعائيـــة فــــي كثيــــر مــــن . ج

بــــع مــــن الــــدعوة األعمــــال األدبيــــة ، ألن هــــذه األعمــــال تن
لسياسة دولـة أكثـر مـن كونهـا نابعـة مـن رؤيـة أديـب للواقـع 

وانتــــشرت الواقعيــــة االشــــتراكية ، لتكــــون إرثــــا عالميــــا ال .  ً
  .ّيخص دولة دون أخرى 

جاء اهتمـام الواقعيـة النقديـة باإلنـسان فـي إطـار تفاعلـه . ٤
مـع المجتمـع الـذي يتــأثر بـه ويـؤثر فيــه ، فـي حـين حاولــت 

 إظهـار تـأثير الفـرد فـي المجتمـع لقيادتـه االشتراكيةالواقعية 
  .نحو االشتراكية والسعادة 

ظهـرت الواقعيـة فـي األدب العربـي الحـديث فـي أعقــاب . ٥
الحرب العالمية الثانية ، إثـر انتـشار التعلـيم ونـضج الـوعي 
االجتماعي ، إذ انتشرت المؤسـسات االجتماعيـة واألحـزاب 

ًليــل الواقــع موضــوعيا ، ممــا ّالــسياسية التــي اتجهــت إلــى تح
جعــل رؤيــة األديــب تقــوم علــى الــربط بــين مــشكالت الفــرد 

  .والواقع االجتماعي 
  .تناول النص الطبقة البرجوازية . أ. ٦

ّتناولــــت القــــصة همــــوم النــــاس فــــي الطبقــــة األكثــــر .    ب
ّ، إذ صــــور ) الطبقــــة البرجوازيــــة ( ًانتــــشارا فــــي المجتمــــع 

ّ الـــدوائر العامـــة ؛ ليظهـــر هـــم ّالكاتـــب الترهـــل اإلداري فـــي
الفرد الذي يتسع ليكون هما عامـا يعـاني المجتمـع كلـه منـه  

  .، فيؤثر فيه سلبيا 
ظهــرت الشخــصيات فــي هــذه القــصة مــشغولة بهمومهــا . ج

اليوميــة ، غيــر عابئــة باألعمــال الموكلــة إليهــا ، ســلبية فــي 
التعاطي مع المشاكل المحدقـة بهـا ، فأحـدهم مـثال يـستنكر 

  .الزواج ، ألن أحدهم قتل أباه 
ـــة " دنيـــا اهللا " تنتمـــي قـــصة نجيـــب محفـــوظ . د إلـــى الواقعي

  .النقدية 
َّإجابات أسئلة الرمزية إجابات أسئلة الرمزية إجابات أسئلة الرمزية إجابات أسئلة الرمزية  ََّّ ََّّ ََّّ َّ....        
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صــارت تــدل علــى مــذهب أدبــي بعــد أن أصــدر الناقــد . ١
ّرســــالة نقديــــة عــــرف فيهــــا الرمزيـــــة " موريــــاس " الفرنــــسي 

ــــا متخــــذا مــــن أدب أبــــرز  ِبوصــــفها مــــذهبا أدبي ً ِ ّ  : ( روادهــــا ً
  .موضع دراسته ) بودلير ، ماالرميه 

  :ّالعوامل التي أدت إلى نشوء المذهب الرمزي . ٢
الضيق بالمذهب الواقعي الذي اتجـه نحـو الواقـع المـادي . أ

  .الملموس 
 فرويــدالتقــدم العلمــي الــذي أحــرزه علــم الــنفس علــى يــد . ب

ّوأتباعــه ، الــذين اتجهــوا إلـــى قــرار الــنفس اإلنــسانية ؛  ممـــا ّ
لفــــت أنظــــار الــــشعراء إلــــى وجــــود عــــالم آخــــر غيــــر العــــالم 

  .المحسوس ، هو عالم النفس الزاخر بالخفايا واألسرار 
   .٣١ارجع إلى صفحة . ٣
نجـــد فـــي هـــذه األبيـــات أن حبيبـــة الـــشاعر تكبـــر خـــارج .٤

الـــزمن ، إذ يـــوحي لنـــا هـــذا التعبيـــر الغـــامض ببعـــد حبيبتـــه 
ا كــائن مختلــف فــي عــن الــصفة الــسائدة فــي البــشر ، وكأنهــ

تكوينـــــه ، إذ ينـــــزع نحـــــو الـــــصفاء والطهـــــارة ، ولعـــــل هـــــذه 
الــسمات فــي حبيبــة الــشاعر جعلتــه يــوقن انــه مفــارق لهــا ، 
ـــة الواقعـــة فـــي  ـــة االعتيادي ـــك التجرب ـــى تل ـــه أقـــرب إل ذلـــك ان

  .إطار الزمن 
إذ اســــــتخدم الــــــشاعر تعبيــــــرات موحيــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن 

" ، " ارج الـــزمن كأنمـــا كبـــرت خـــ" غموضـــها ، فـــالتعبيران 
ًواننــي ســوف أظــل واقفــا بــال مكــان  موحيــان بعــدم اســتقرار " ٕ

ــة الفقــد التــي يعيــشها ، إذ جــاء  الــشاعر نفــسيا ؛ نتيجــة حال
ًالغمـوض فــي األبيــات موحيــا بحالــة نفــسية يعيــشها الــشاعر 

  .ٕ، وان كانت ال تدل على شيء ملموس 
  
  

        ....إجابات أسئلة احلركة النقدية يف األردن إجابات أسئلة احلركة النقدية يف األردن إجابات أسئلة احلركة النقدية يف األردن إجابات أسئلة احلركة النقدية يف األردن 
  
ر الملك المؤسـس فـي تـشجيع الحركـة النقديـة فـي دو. ١

  :األردن 
ّعمــل منــذ توليــه إمــارة شــرق األردن علــى رعايــة األدبــاء . أ

ّالمحليين والوافدين من األقطار العربية األخرى  ّ.  

( ّالمجــــالس األدبيـــــة التـــــي كــــان يرعاهـــــا فـــــي قـــــصري . ب
ــــي ) قــــصر المــــشتى ( فــــي عمــــان و ) رغــــدان وبــــسمان  ف
 هذه المجالس تجمع نخبة مـن األدبـاء مـن الشونة ؛ وكانت

عمــر أبــي ريــشة ، وديــع البــستاني ، عــرار ، نــديم : أمثــال 
المـــــالح ، فـــــؤاد الخطيـــــب ، خيـــــر الـــــدين الزركلـــــي ، عبـــــد  ّ
المحسن الكاظمي ، عبد المنعم الرفاعي ، تيـسير ظبيـان ، 

  .وحمزة العربي 
ّعمــل علــى تــشجيع الــصحافة والكتابــة النقديــة ، وظهــر . ج
ّي إسهامه بعدد من التعليقات النقديـة والكتابـات التوجيهيـة ف ّ

ّفــي افتتاحيــات بعــض أعــداد المجــالت التــي كانــت تــصدر 
  .في األردن آنذاك 

صـــــحيفة الـــــشرق العربـــــي ، صـــــحيفة الجزيـــــرة ، مجلـــــة . ٢
الحكمة ، مجلة الرائد ، وأدت هذه المجـالت دورا مهمـا فـي  ً

  .تأسيس الحركة النقدية في األردن 
ـــى صـــفحات المجـــالت ، ولعـــل .٣ ّ ظهـــر هـــذا التفاعـــل عل ّ

أهــم مــا مثــل ذلــك سلــسلة المقــاالت التــي كتبهــا الــشيخ نــديم 
ّالمــالح فــي صــفحات مجلــة الحكمــة ، حيــث تتبــع آراء طــه  ّ

ًمحـاوال دحـض مـا " في الشعر الجـاهلي " حسين في كتابه 
جاء به من آراء جعلـت مـن وجـود الـشعر الجـاهلي موضـع 

ّكــــست النظريـــات النقديــــة العالميـــة الحديثــــة شـــك ، كمـــا انع ّ
بسلـــــسة المقـــــاالت التـــــي كتبهـــــا يعقـــــوب هاشـــــم فـــــي مجلـــــة 
الحكمة ، فكتب عن برونتيـر صـاحب نظريـة األجنـاس فـي 
ّاألدب ، كمـــا كتـــب عـــن جـــون لميتـــر صـــاحب االنطباعيـــة 
فــي النقــد ، وهيبوليــت تــين وعلــم النقــد ، وأولــى عبــد الحلــيم 

ّعباس بعض النقاد عناية  كبيـرة للحركـة األدبيـة فـي األردن ّ
ً، فنشر على صفحات الجزيرة عددا من المقاالت عـن أهـم 
ّالشعراء الذين ظهـروا علـى الـساحة األدبيـة فـي تلـك الحقبـة 

ّأديـــب عباســـي ، عبـــد المـــنعم الرفـــاعي ، وحـــسني : ، مثـــل 
  .فريـز 

ـــد الخمـــسينيات . ٤ ـــة فـــي عق إن النـــاظر فـــي الحركـــة النقدي
ّو التخـصص والمنهجيـة ، فظهـور نقـاد ، يلحظ اتجاهها نحـ

ّإحـــسان عبـــاس ، وناصـــر الـــدين األســـد ، ومحمـــود : مثـــل 
ـــــأليف  ـــــي الت ـــــت لهـــــم جهـــــود واضـــــحة ف ـــــذين كان ـــــسمرة ال ال
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والترجمـــــة وتحقيـــــق التـــــراث النقـــــدي ، ســـــاعد علـــــى إيجـــــاد 
أرضــية خــصبة إلنــشاء مؤســسات تعنــى بهــذا المبحــث فــي 

  .العقود الالحقة 
  .ة الجامعة األردني. أ. ٥

ومجلــــة " األفــــق الجديــــد " المجــــالت ؛ مثــــل مجلــــة .    ب
  " .أفكار 
  .رابطة الكتاب األردنيين .    ج

   .٣٦ارجع إلى صفحة . ٦
صدر في هذه المرحلـة عـدد مـن المجـالت التـي عنيـت . ٧

بالنقــد واألدب ، ومــن أهــم هــذه المجــالت مجلــة أوراق التــي 
ّالثقافيــــة ّتــــصدر عــــن رابطــــة الكتــــاب األردنيــــين ، والمجلــــة 

تـــــصدر عـــــن الجامعـــــة األردنيـــــة  ، هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى 
ّالمالحــــــق الثقافيــــــة واألســــــبوعية فــــــي الــــــصحف اليوميــــــة ، 

  . ّوالمجالت المحكمة التي تصدر عن الجامعات األردنية 
٨ .  

ّ هـــي الشخــصيات الروائيـــة التـــي تمثـــل :النمـــاذج البـــشرية  ّ ّ
ًطابعـا شـائعا فـي المجتمـع نتيجـة الظـروف االجتما ّعيـة فــي ً

  .مرحلة معينة 
ــــنهج األســــطوري   مــــا يتجــــه إلــــى دراســــة النــــصوص :الم

ًاألدبيـــة للبحـــث عـــن اإلشـــارات األســـطورية فيهـــا ، مـــستفيدا 
فــي ذلــك ممــا وصــلنا عــن طبيعــة الحيــاة الدينيــة الوثنيــة فــي 

  .عصر معين 
هــو مــنهج يقــوم علــى : المــنهج المقــارن فــي النقــد األدبــي 

ّآلداب األخـــــرى العالميـــــة دراســـــة تـــــأثير الـــــدب القـــــومي بـــــا
  .وامتداده فيها ، أو التأثر بهذه اآلداب والغنى بسببها 

ّظهــور عــدد مــن الدراســات النقديــة فــي هــذا المجــال ، . ٩
  :مثل 

  .إلبراهيـم السعافيـن ) الرواية في األردن ( كتاب . ١
لعبــــد الــــرحمن ) القــــصة القــــصيرة فــــي األردن ( كتــــاب . ٢

  .ياغي 

ـــاب . ٣ ـــده فـــصول فـــي( كت ـــراهيم )  األدب األردنـــي ونق إلب
  .جالل 

قــام زيــاد الزعبــي بتحقيــق ديــوان عــرار واعتنــى بــشعره ، . ٤
  .ّودرس جوانب من شعره في عدد من المقاالت النقدية 

ـــة . ٥ ّقـــام محمـــد المجـــالي بنـــشر عـــدد مـــن األبحـــاث النقدي
ًحــــول الحركـــــة األدبيـــــة فــــي األردن ، كمـــــا أبـــــدى اهتمامـــــا  ّ

ـــــشعر حيـــــدر م ـــــه عـــــددا مـــــن ًخاصـــــا ب ًحمـــــود ، فكتـــــب عن
ّاألبحاث والمقاالت النقدية في المجالت األردنية  ّّ.  

ّومــن الــذين أبــدوا اهتمامــا كبيــرا بهــذه الحركــة األدبيــة محمــد  ً ً
  .عبيد اهللا ، عبد اهللا رضوان ، وغسان عبد الخالق 
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