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 ادلناهج النقديت يف العصز احلديث
  وضح المقصود بالمنهج النقدي. 

  المنهج النقدي طرٌقة لها إجراءات وأدوات ومعاٌٌر خاصة

ٌتبعها الناقد فً قراءة النص األدبً وتحلٌله ؛ بهدف 

الكشف عن دالالته ، وأبنٌته الشكلٌة والجمالٌة ، وكل ما 

 .ٌتصل به 
  اذكر المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌث. 

 وّي .ٌ.البنٖ.االجتماعً      ٕ.التارٌخً     ٔ

 :أوال : ادلنهج التارخيي 
  ًوضح المقصود بالمنهج التارٌخ . 

  ، هو منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروف : السٌاسٌة

واالجتماعٌة ،والثقافٌة ،للعصر الذي ٌنتمً إلٌه األدٌب ، 

متخذا منها وسٌلة لفهم النص األدبً ، وتفسٌر خصائصه ، 

 وكشف مضامٌنه ودالالته . 

 فً التارٌخً المنهج اتبعوا الذٌن النقاد به ٌؤمن الذي ما 
واألدب أو بدراسة النصوص  ، األدٌب:  من بكل ٌتعلق ما

 ؟  ااألدبٌة وتحلٌله

 ٌب ابن بٌئته وزمانه ، ٌإمن أتباع هذا المنهج بؤن أألد

ج ظروف : سٌاسٌة واجتماعٌة ، وثقافٌة ، ٌتؤثر واألدب نتا

 بها وٌإثر فٌها .

  وضح المؤثرات الثالثة التً ٌتكئ علٌها نقاد المنهج
 . التارٌخً فً دراسة النصوص األدبٌة وتحلٌلها 

، بمعنى الخصائص الفطرٌة الوراثٌة المشتركة بٌن  العرق .ٔ

أفراد األمة الواحدة المنحدرة من جنس معٌن التً تترك 

 أثرها فً النص .

لجغرافً ، بمعنى الفضاء ا البٌئة أو المكان أو الوسط .ٕ

 وانعكاساته االجتماعٌة فً النص األدبً .

وٌعنً مجموعة الظروف : السٌاسٌة ، ‘  الزمان أو العصر .0

والثقافٌة ، والدٌنٌة ، واالجتماعٌة التً من شؤنها أن تترك 

 آثارها فً النص األدبً .

  ًاذكر أبرز األدباء الذٌن اتكأوا على المنهج التارٌخً ف
 دراسة األدب العربً القدٌم 

 فً كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء " .. طه حسٌن  ٔ

 القصة رائد بٌدس خلٌل"  كتابه فً. ناصر الدٌن األسد ٕ 

 " فلسطٌن فً الحدٌثة العربٌة

  " تجدٌد ذكرى أبً العالءوٌعد طه حسٌن فً كتابه  ."

أبرز من اتكأ على المنهج التارٌخً فً دراسته األدب 

 .  العربً القدٌم وضح ذلك 

 تجدٌد ذكرى أبً العالء"  كتابه فً حسٌن طه طّبق  ."

 .  وضح ذلك  دقٌقا تطبٌقا التارٌخً المنهج

  طّبق طه حسٌن فً هذا الكتاب المنهج التارٌخً تطبٌقا

زمان أبً العالء ، دقٌقا ، إذ خصص باًبا منه درس فٌه 

والمكان الذي عاش فٌه  ، والحٌاة : السٌاسٌة ، 

واالجتماعٌة  ، واالقتصادٌة ، والدٌنٌة فً عصره ، 

 وقبٌلته وأسرته ؛ لٌرى أثر ذلك كله فً شعر وأدبه .

  " بٌن مالمح المنهج التارٌخً عند طه حسٌن فً كتابه

 . تجدٌد ذكرى أبً العالء "

  وضح قول طه حسٌن عن أبً  العالء فً ضوء المؤثرات

 .  الثالثة فً األدب 

  ًٌظهر من قول طه حسٌن أنه ٌتحدث عن أبً العالء ف

ضوء تؤثٌر المإثرات الثالثة فً األدب ، إذ ٌمثل أبو 

العالء المعري فً أدبه صورة واقعه ، شكلها كل من : 

من متغٌرات الزمان ، والمكان ، والعرق ، وما ٌحٌط بها 

، سٌاسٌة ، واجتماعٌة ، وثقافٌة ،  وهذا ٌعنً أنه خلٌط 

من ذلك التكوٌن المتماسك كله ، وهً النظرة التً ٌنشدها 

 المنهج التارٌخً .

  اذكر الغرض الصحٌح من درس األدب من وجهة نظر طه

 . حسٌن 

  ، تحقٌق هذه المإثرات التً أحدثت الكاتب أو الشاعر

 ٌصدر ما كتب أو نظم من اآلثاروأرغمته على أن 

  ما العالقة بٌن المنهج التارٌخً فً النقد والنص

 . األدبً

  إّن المنهج التارٌخً فً النقد ٌربط ربطا مباشرا بٌن النص

ومحٌطه ، ومن ثم ، ٌكون النص هنا وثٌقة تعبر عن ذلك 

المحٌط ، بل إّن النص وفق هذا المنهج ٌمكن أْن ٌستحٌل 

بها عند الحاجة إلى تؤكٌد بعض األفكار وثٌقه ٌستعان 

 والحقائق التارٌخٌة التً عاش فً ظلها األدٌب .

 : ثانيا : ادلنهج االجتماعي
 ًفً دراسة األدب  وضح المقصود بالمنهج االجتماع

 .  ونقده

 األدبً والمبدع نفسه  هو المنهج نقدي ٌربط اإلبداع

 بالمجتمع بطبقاته المختلفة .

  وضح أوجه التشابه بٌن المنهج التارٌخً والمنهج
 . االجتماعً 

 األدبً فً بعض  أصحابه المنهج التارٌخً اإلبداع ربط

جوانبه بالمجتمع بصورة ما ، فً حٌن أن أصحاب المنهج 

االجتماعً ساروا شوطا بعٌدا وتعمقوا فً ربط اإلبداع 

 والمبدع نفسه بالمجتمع والحٌاة ، 
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  ًٌمثل وجهة  نظر جماعٌة ، حتى إن النص األدب
كأنه المنتج الفعلً للنص  المجتمع وفق هذا المنهج ٌعد

 . وضح ذلك 

  ًفالقارئ حاضر فً ذهن األدٌب ؛ ألنه وسٌلته وغاٌته ف

 آن معا . 

  كٌف ٌنظر المنهج االجتماعً للنص األدبً والمجتمع  

 المجتمع إن حتى ، جماعٌة نظر  وجهة ٌمثل األدبً النص 

 فالقارئ للنص الفعلً المنتج كؤنه ٌعد المنهج هذا وفق

  معا آن فً وغاٌته وسٌلته ألنه ؛ األدٌب ذهن فً حاضر

  ًعلل القارئ حاضر فً ذهن األدٌب فً المنهج االجتماع 

  ًألنه وسٌلته وغاٌته فً آن معا أي إن األدٌب ٌصدر ف

النص عن رإى مجتمعه ؛ لذا أنضج المنهج االجتماعً 

النقد مجموعة من المفاهٌم والمصطلحات النقدٌة المهمة فً 

 ، مثل :" الفن للمجتمع "،و"األدب الُملتزم ".

  اذكر المفاهٌم والمصطلحات المهمة التً أنضجها المنهج
 . االجتماعً 

 . األدب الُملتزم  .ٕ. الفن للمجتمع     ٔ

  وضح المقصود بمفهوم األدب الملتزم . 

 ؛ مجتمعه رإى عن األدٌب فٌه ٌْصُدر الذي األدب هو 

 تلك وٌشاركهم وتطلعاتهم مجتمعه أفراد هموم عن فٌعبر

 هو لما واقعهم تغٌر إلى بجد وٌسعى ، والتطلعات الهموم

 . ذلك تجله بالمسإولٌة مستشعرا ، أفضل

  اذكر العناصر األساسٌة التً تبرز العالقة بٌن األدب
 .والمجتمع فً المنهج االجتماعً 

وضع األدٌب فً مجتمعه ، ومكانته فٌه ، ومدى تؤثره  .ٔ

 بمجتمعه وتؤثٌره فٌه .

مالحظة أثر الرعاٌة المجتمعٌة فً اإلبداع الفنً ، وهذه  .ٕ

الرعاٌة قد تكون من الدولة أو من الجمهور عن طرٌق 

 المنتدٌات ، والمجالت ، والجامعات، ودور النشر .

رٌة األدب مناقشة طبٌعة الدولة ونظامها ، من حٌث ح .ٖ

وازدهاره فً ظل الدولة الدٌمقراطٌة ، أو تراجعه وانحدار 

 مستواه فً ظل الدولة الدكتاتورٌة .

 التركٌز على ثالث قضاٌا أساسٌة فً مهمتهم النقدٌة ،هً : .ٗ

المحتوى االجتماعً والمضامٌن والغاٌات االجتماعٌة  . أ

 التً تهدف األعمال األدبٌة إلى تحقٌقها .

قى النص ، ومدى التؤثٌر االجتماعً الجمهور الذي ٌتل . ب

 لألدب فً هذا الجمهور 

دراسة آثار التغٌرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب  . ت

 : أشكاله ، وأنواعه ، ومضامٌنه .

 فً النقاد تناولها التً الثالث األساسٌة القضاٌا ما 

 ؟ االجتماعً النقد فً مهمتهم

 االجتماعٌة والغاٌات والمضامٌن االجتماعً المحتوى .ٔ

 . تحقٌقها إلى األدبٌة األعمال تهدف التً

 االجتماعً التؤثٌر ومدى ، النص ٌتلقى الذي الجمهور .ٕ

 . الجمهور هذا فً لألدب

:  األدب فً االجتماعٌة والتطورات التغٌرات آثار دراسة .0

 . ومضامٌنه ، وأنواعه ، أشكاله

  المنهج االجتماعً فً النقد  اذكر مثاال ألدٌب اتكأ على 
دراسة عبد المحسن طه بدر لرواٌة نجٌب محفوظ " زقاق 

 المدق "

  اذكر أول مظهر لعمق رؤٌة كاتب رواٌة زقاق المدق
 .  لنجٌب محفوظ

 ." ًإّن المإلف تنازل نسبٌا عن تثبٌت الطبقة بشكل نهائ 

  ٌرى الكاتب نجٌب محفوظ فً زقاق المدق استحالة تثبٌت
 .  االجتماعٌة الطبقة

 ًألنها ال بد من أن تتفاعل مع التغٌر االجتماع . 

  ًإلى ماذا ٌشٌر ربط زقاق المدق بالعالم الخارج . 

 فً االجتماعٌة الحٌاة تطور على تساعد التً الحركة 

 . صورها مختلف

  ًمن العناصر األساسٌة التً ٌحرص علٌها النقاد ف
المنهج االجتماعً االهتمام بالجانب االجتماعً لألدٌب ، 

 .وضح هذا الجانب 

  ٌحرص النقاد فً المنهج االجتماعً على الكشف عن وضع

األدٌب فً مجتمعه ، والمكانة التً ٌحتلها األدٌب فٌه ، 

ذلك كله فً النص  ومدى تؤثره بمجتمعه وتؤثٌره فٌه ، وأثر

 األدبً .

 ثالثا : ادلنهج البنيىي 

  وضح المقصود بالمنهج البنٌوي . 

  المنهج البنٌوي منهج نقدي ٌدرس العمل األدبً بوصفه

بنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداته ، بعٌدا عن أٌة 

عوامل أخرى خارجٌة ، مثل العوامل : التارٌخٌة ، 

 واالجتماعٌة ، والثقافٌة . 

 النص إلى البنٌوي المنهج ٌنظر كٌف  ؟ 

  ٌنظر المنهج البنٌوي إلى النص على أّنه عالم مستقل قائم

بذاته ، وٌستبعد كل ما هو خارجه ، والسلطة عنده للنص 

فهو بالنسبة إلٌه مغلق ونهائً ، وٌحال تفسٌر النص إلى 

 النص نفسه ال إلى غٌره .

 اذكر مواصفات النص فً المنهج البنٌوي . 
للنص فً المنهج البنٌوي مركزٌة ثابته وحولها تدور  .ٔ

 تفسٌراته .

 ، وهو خاضع لنظام ٌضبطه . للنص تناسق وانسجام .ٕ
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على الناقد البنٌوي البحث عن سر النص لٌدرك أبعاده  .0

علٌه فإن وظٌفة النقد البنٌوي تنحصر فً الكشف عن 

 أبنٌة النص وعالقاته الداخلٌة .

  اذكر وظٌفة الناقد البنٌوي  . 

  البحث عن سر النص لٌدرك أبعاده علٌه فإن وظٌفة النقد

البنٌوي تنحصر فً الكشف عن أبنٌة النص وعالقاته 

 الداخلٌة .

 وضح مستوٌات تحلٌل العمل األدبً فً النقد البنٌوي  . 
 .المستوى الصوتً  .0

  ، وتنغٌم تدرس فٌه دالالت الحروف وموسٌقاها من : نبر
 ، وإٌقاع ، وأثر ذلك فً البنٌة الداللٌة للنص .

 : المستوى الصرفً .2

  تدرس فٌه دالالت الصٌغ الصرفٌة ووظٌفتها فً التكوٌن
 اللغوي واألدبً خاصة .

 :المستوى المعجمً  .0

  تدرس فٌه الكلمات لمعرفة دالالتها اللغوٌة وعالقتها
 بمضمون النص .

 : المستوى النحوي .4

 ها الجمل وتركٌبها وطرائق تكوٌن س فٌه تؤلٌفروٌد
 وخصائصها الداللٌة والجمالٌة 

 :المستوى الداللً  .5

  ًوٌجري فٌه تحلٌل معانً الجمل والتراكٌب وتآزرها ف
 تشكٌل البنٌة الداللٌة العامة للنص . 

 اذكر منطلقات المنهج البنٌوي  . 
ضرورة التركٌز على الجوهر الداخلً للعمل األدبً،  .0

 التعامل معه من غٌر أي افتراضات مسبقهوضرورة 

 البنٌة اكتشاف حدود على البنٌوي التحلٌل فً الوقوف .2

  جوهرها فهو األدبً العمل فً الداخلٌة

  ًإلى ماذا أدى تركٌز المنهج البنٌوي على الجوهر الداخل

للعمل األدبً، وضرورة التعامل معه من غٌر أي 

 .  افتراضات مسبقه

  المناهج التً تعنى بدراسة اطار األدب مهاجمة البنٌوٌون

ا بانها تقع فً شرك ومحٌطه وأسبابه الخارجٌة، وٌتهمونه

ها إلى تفسٌر النصوص األدبٌة فً الشرح التعلٌلً فً سعٌ

ضوء سٌاقها االجتماعً والتارٌخً ؛ ألنها ال تصف األثر 

 األدبً بالذات حٌن تصف العوامل الخارجٌة.

 مناهج التً تعنى بدراسة اطار لماذا ٌهاجم البنٌوٌون ال

 .األدب ومحٌطه وأسبابه الخارجٌة 

  ٌتهمونها بانها تقع فً شرك الشرح التعلٌمً فً سعٌها إلى

تفسٌر النصوص األدبٌة فً ضوء سٌاقها االجتماعً 

والتارٌخً ؛ ألنها ال تصف األثر األدبً بالذات حٌن 

 تصف العوامل الخارجٌة. 

 

  اذكر االتجاه النقدي الحدٌث الذي تأثر بالمنهج البنٌوي 

 األسلوبٌة البنٌوٌة 

  اثر المنهج البنٌوي فً بعض االتجاهات النقدٌة الحدٌثة

 .كاألسلوبٌة البنٌوٌة ، اذكر نموذجا ٌدل على ذلك 

  امل " للشاعر زهورلقصٌدة " موسى ربابعةتحلٌل الناقد

 . دنقل

 النقد فً االجتماعً المنهج  على اتكأ ألدٌب نموذًجا اذكر  

 مل دنقل :"زهور" للشاعر أ قصٌدة 

 وسى ربابعة قصٌدة كٌف درس ) تناول ( الناقد م

 . مل دنقل "زهور" للشاعر أ

درس النص بمعزل عن سٌاقه التارٌخً ومحٌطه  .ٔ

 االجتماعً ، إنما اعتمد على لغة النص. 

القافٌة واثرها فً موسٌقا  فتناول فً المستوى الصوتً .ٕ

 النص وتفاعل المتلقً معها. 

داللة الفعل "المح" وعالقتها  تناول فً المستوى المعجمً .ٖ

 بالحالة التً تسٌطر على الشاعر فً القصٌدة. 

الصورة الشعرٌة، حٌن أنسن  تناول فً المستوى الداللً .4

الشاعر الزهرات ، وجعلها تتحدث وتعبر عن مشاعره 

 تً ٌعٌشها لحظة اإلحساس بالنهاٌة والموت. ومعاناته ال

  ، ًفً ضوء دراستك للمناهج النقدٌة : التارٌخ
واالجتماعً ، والبنٌوي ، اقرأ التحلٌالت اآلتٌة ، ثم 

 صنفها إلى المنهج النقدي الذي ٌمثله كل منها :
تقول أمنٌة العدوان عن المسرحٌة األردنٌة فً مرحلة  . أ

 المحاوالت جمٌع من وبالرغم" الستٌنٌات والسبعٌنٌات :

 ..... الخ . المسرحً النص إلٌجاد المبذولة

 الجواب : المنهج االجتماعً   

ٌقول أحمد حسن الزٌات عن الشعر األندلسً :" فقد وجد  . ب

 ....شعراء العرب فً أوروبا ما لم ٌجدوه فً آسٌا من : 

 التارٌخً المنهجالجواب :   

 لمحمود دروٌش :جاء فً قصٌدة " تسافر كالناس "  . ج

نسافر كالناس ، لكننا ال نعود إلى أي شًء ....... كؤن 

السفر طرٌق الغٌوم . دفنا أحبتنا فً ظالل الغٌوم وبٌن 

جذوع الشجر وٌقول الناقد ٌوسف أبو العدوس فً معرض 

تحلٌله القصٌدة ونقدها :" وبنظرة عامة على البنٌة  اللغوٌة 

 ....لحوظتٌن مهمتٌن : للقصٌدة ، ال بد من اإلشارة إلى م

 الجواب : المنهج البنٌوي  
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  كٌف كانت بداٌة الحركة النقدٌة فً األردن. 

 بدأت الحركة النقدٌة فً األردن متواضعة .  .ٔ

ثم تطورت شٌئا فشٌئا متؤثرة بالحركة النقدٌة فً األقطار  .2

العربٌة التً استمدت أفكارها من النظرٌات والمناهج 

 النقدٌة العالمٌة. 

  تتبع النقاد مالمح الحركة النقدٌة فً األردن فً ثالثة

 .مراحل اذكرها 

 والتؤسٌس النشؤة مرحلة .ٔ

 . التجدٌد مرحلة .ٕ

 المنهجٌات الحدٌثة . مرحلة الكتابة النقدٌة فً ضوء .0

 والتأسيس النشأة: مزحلت  أوال : 

  كٌف تجلى دور األمٌر المؤسس عبدهللا األول ابن الحسٌن
 ؟ فً تشجٌع الحركة النقدٌة فً األردن 

عمل منذ تولٌة إمارة شرقً األردن على رعاٌة األدباء  .ٔ

المحلٌٌن واألدباء الوافدٌن من األقطار العربٌة ، وتجلى 

ذلك فً عدد من المظاهر ، أهمها المجالس األدبٌة التً 

كان ٌرعاها فً قصري : رغدان، وبسمان ، فً عمان ، 

وقصر المشتى فً الشونة. وكان من طبٌعة هذه 

ٌة أن تجري فٌها المطارحات والمحاورات المجالس األدب

والمناقشات النقدٌة لكل ما ٌرد ذكره من أقوال أدبٌة 

 وكتابات وأشعار . 

إجراء المساجالت الشعرٌة بٌن عرار واألمٌر عبدهللا  .ٕ

األول ابن الحسٌن، فٌتلقفها القراء والكتاب وٌحتفون بها 

داها ، وٌعلقون علٌها ملحوظاتهم النقدٌة التً كان لها ص

 فً تحدٌد معالم الحركة النقدٌة فً مرحلة النشؤة. 

عمل األمٌر المإسس أٌضا على تشجٌع الصحافة  .0

والكتابة النقدٌة، إذ ظهر ذلك فً إسهامه بعدد من 

 التعلٌقات النقدٌة فً افتتاحٌات الصحف والمجالت.

  اذكر مظهًرا من مظاهر رعاٌة األمٌر المؤسس لألدباء

  .لوافدٌنالمحلٌٌن واألدباء ا

  ،المجالس األدبٌة التً كان ٌرعاها فً قصري: رغدان

وبسمان ، فً عمان ، وقصر المشتى فً الشونة وما 

ٌجري فٌها من المطارحات والمحاورات والمناقشات 

 النقدٌة.

  اذكر الشعراء واألدباء الذٌن شاركوا بمجالس األمٌر عبد

 .  هللا األول 

 وودٌع ، رٌشة أبً عمر ،( التل وهبً مصطفى)  عرار 

 المنعم وعبد الخطٌب، وفإاد المالح، وندٌم البستانً،

 .الرفاعً

  بٌن مكانة عرار األدبٌة . 

 أوراق وتجمعت كثٌرة، دراسات عرار حول نشؤت 

 نقدٌة ملحوظات فٌها قصائده حول ورواٌات ومذكرات

 زمن من الدارسٌن لدى نقدٌة قٌمة ذات تظل مبعثرة

 .الشاعر

  كٌف عمل األمٌر المؤسس أٌضا على تشجٌع الصحافة

 . والكتابة النقدٌة 

  من خالل إسهامه بعدد من التعلٌقات النقدٌة فً افتتاحٌات

 الصحف والمجالت .

رأٌه النقدي فً الشعر  ومما ورد له فً مجلة "الحكمة" مبدٌا

قائال :" الشعر كله التفات حول النفس فً القدٌم والجدٌد، ولوال 

الشعور بالخٌاالت لما كان الشعر..... والشعر معنى ال ذات، 

 فاٌن المحاسن الذاتٌة فً الخٌاالت المعنوٌة؟".

  ًٌا لألمٌر عبد هللا ألول فً الشعر ذاكًرا اسم ا نقد ًٌ اذكر رأ

 . رد فٌهاالمجلة التً و

  ًورد له مجلة "الحكمة":" الشعر كله التفات حول النفس ف

القدٌم والجدٌد، ولوال الشعور بالخٌاالت لما كان الشعر..... 

والشعر معنى ال ذات، فاٌن المحاسن الذاتٌة فً الخٌاالت 

 المعنوٌة؟".

  وضح دور الصحف والمجالت األردنٌة فً مرحلة

 .مع التمثٌل التأسٌس فً نشوء حركة النقد، 

كانت المقالة النقدٌة فً الصحف األردنٌة والمجالت ذات  .ٔ

حضور دائم، إذ فً مجلة "الحكمة" مثال تتبع الشٌخ ندٌم 

المالح أراء طه حسٌن فً كتابه "فً الشعر الجاهلً" 

محاوال دحض ما جاء به من أراء حول انتحال الشعر 

 الجاهلً.

أربع مقاالت كتب حسنً فرٌز فً صحٌفة "الجزٌرة"   .ٕ

نقدٌة بعنوان" األدب الصحٌح"، حٌث ناقش فً مقالته 

الثالثة قضٌة الشكل والمضمون فً العمل األدبً، وبٌن أن 

بعض الناس ٌمٌل إلى األسلوب المنمق، وبعضهم ٌفضل 

 األسلوب السهل ، أما هو فٌفضل األسلوب السلس

أغنت هذه الصحف والمجالت بما نشر على صفحتها من  .ٖ

تارٌخٌة ومقاالت نقدٌة وترجمات وسٌر حركة دراسات 

 النقد األدبً فً األردن .

ترددت فً بعض مقاالتها أصداء النظرٌات النقدٌة  .4

ة الحدٌثة، ومن ذلك ما كتبه ٌعقوب هاشم فً ٌالعالم

مجلة "الحكمة" عن األدٌب الفرنسً "برونتٌٌر" وعلم 

النقد ، وعن مفهوم النقد األدبً لدى "جول لٌمٌتر" 

 صاحب االنطباعٌة فً النقد.

 

 مالمح احلزكت النقديت يف األردن
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  اذكر أهم الصحف والمجالت األردنٌة. 

 صحٌفة "الجزٌرة" التً أصدرها تٌسٌر ظبٌان .ٔ

 مجلة "الرائد" التً أصدرها أمٌن أبو الشعر .ٕ

 مجلة "الحكمة" .0

  كتب حسنً فرٌز أربع مقاالت نقدٌة بعنوان" األدب

 .الصحٌح"، ماذا ناقش فً مقالته الثالثة 

  ًمقالته الثالثة قضٌة الشكل والمضمون فً العمل ناقش ف

األدبً، وبٌن أن بعض الناس ٌمٌل إلى األسلوب المنمق، 

وبعضهم ٌفضل األسلوب السهل ، أما هو فٌفضل األسلوب 

 السلس .

 نظر عبد الحلٌم عباسمن وجهة دب الجٌد وضح مفهوم األ 

 وأفكاره األدٌب آراء عن التعبٌر من ٌتمكن الذي األدب هو 

 . فعال هً كما شخصٌتة عن وٌعبر نفسه فً هً كمان

 

 :  ثانيا: مزحلت التجديد
  ًوضح العوامل التً مهدت لتطور الحركة النقدٌة ف

 .األردن فً عقد الخمسٌنٌات 

 م9ٕ٘ٔ عام الناعوري لعٌسى"  الجدٌد القلم" مجلة ظهور .ٔ

 اآلراء ملتقى لتكون صلبة أرضٌة تكوٌن فً أسهمت التً ،

 من عدد أقالم استقطاب واستطاعت ، والنقدٌة األدبٌة

  وخارجه األردن داخل والفكر األدب رموز

 فً النقدٌة الحركة إثراء فً أسهمت التً الكتب بصدور .ٕ

 نقدٌة وقضاٌا آراء من تناولته بما ، العقد هذا فً األردن

 أهم على اطالعهم وعلى النقاد خبرة على تدل دقٌقة

 . العالم فً والنقدٌة األدبٌة االتجاهات

  بم تثملّ التحول الجذري الذي طرأ على واقع الحركة

األدبٌة والنقدٌة فً األردن فً أوائل الخمسٌنٌات وأوائل 

 .الستٌنٌات 

  تمثل بظهور مجلة "القلم الجدٌد" لعٌسى الناعوري عام

 م.9ٕ٘ٔ

  ًاذكر الكتب التً أسهمت فً إثراء الحركة النقدٌة ف

 . الخمسٌناتاألردن فً عقد 

م" 9٘ٓٔ"الحٌاة األدبٌة فً فلسطٌن واألردن حتى عام  .ٔ

 لناصر الدٌن األسد .

إٌلٌا أبو ماضً رسول الشعر العربً الحدٌث " لعٌسى  .ٕ

 الناعوري  .

"إلٌاس فرحات شاعر العروبة فً المهجر " لعٌسى  .ٖ

 الناعوري  .

 لٌعقوب العودات )البدوي الملثم( "عرار شاعر األردن "  .ٗ

 الشعر " إلحسان عباس ." فن  .٘

  ما هً القضاٌا النقدٌة التً برزت فً كتاب "الحٌاة

م" لناصر 0553األدبٌة فً فلسطٌن واألردن حتى عام 

 .الدٌن األسد 

  وحدة القصٌدة، وهً عند الكاتب ال تنبع من وحدة

الموضوع ، بل تنبع من الجو النفسً الذي تنقله إلٌنا، ومن 

 حركة وجدان الشاعر وتنامً مشاعره. 

  وضح مفهوم وحدة القصٌدة عند ناصر الدٌن األسد. 

 ًمن تنبع بل ، الموضوع وحدة من تنبع ال الكاتب عند وه 

 الشاعر وجدان حركة ومن إلٌنا، تنقله الذي النفسً الجو

 .مشاعره وتنامً

  اذكر الكتب النقدٌة التً صدر لعٌسى الناعوري . 

 .إٌلٌا أبو ماضً رسول الشعر العربً الحدٌث .ٔ  

 .إلٌاس فرحات شاعر العروبة فً المهجر .ٕ  

  ماذا عرض ٌعقوب العودات )البدوي الملثم( فً كتابه

 ."عرار شاعر األردن " 

 لحٌاة الشاعر ومضامٌن شعره ومظاهره الفنٌة  عرض فٌه

 مستفٌدا فً ذلك من المنهج التارٌخً فً دراسة األدب .

  من ماذا استفاد ٌعقوب العودات فً عرضه حٌاة الشاعر

 .  "ومضامٌن شعره فً كتابه "عراعر شاعر األردن 

 األدب دراسة فً التارٌخً المنهج من . 

  ،"ماذا عرض إحسان عباس فً كتابه " فن الشعر

 .موضوعات كتاب فن الشعر 

  ) إلم تعرض إحسان عباس فً كتابه ) فن  الشعر. 

تعرض فٌه للنظرٌة النقدٌة فً الشعر منذ أرسطو مرورا  .ٔ

 بالرومانسٌة والرمزٌة وصوال إلى الواقعٌة .

عرض أٌضا ألهم اآلراء النقدٌة التً تبنتها المذاهب  .ٕ

 دبٌة المتنوعة فً مهمة الشعر .األ

عبر هذا الكتاب عن خبرة الناقد واطالعه الدقٌق على  .0

 اآلداب الغربٌة.

  اذكر مثااًل على تأثر النقد األدبً األردنً  باالتجاهات

 .  األدبٌة فً العالم  

  ترجمة محمود السمرة لكتاب "القصة السٌكولوجٌة" للٌون

 إٌدل .

  ماذا تناول كتاب "القصة السٌكولوجٌة" للٌون إٌدل . 

 القصة بفن النفس علم عالقة الكتاب هذا تناول. 

  "متى ترجم محمود السمرة كتاب "القصة السٌكولوجٌة

 .للٌون إٌدل 

  ًعند تؤثر النقد األدبً فً األردن بؤهم االتجاهات األدبٌة ف

 العالم .
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  ًتطوٌر حركة النقد فً بٌن دور مجلة "األفق الجدٌد" ف

  األردن فً عقد الستٌنات

  حملت طالئع التجدٌد الحقٌقٌة ، فقد حرصت هذه المجلة

على تخصٌص صفحات للنقد األدبً ،وقد نشؤ عن هذا 

 توظٌف المفاهٌم النقدٌة الجدٌدة فً األدب األردنً. 

  اذكر أشهر النقاد الذٌن برزت أسماؤهم فً "األفق

 . الجدٌد" 

 ٌم عمر، وجمٌل علوش، وخالد الساكت، واحمد عبد الرح

 العنانً ، وأمٌن شنار .

  بٌن دور مجلة " أفكار" فً تطوٌر حركة النقد فً األردن

 . فً عقد الستٌنات

  ، خصصت للنقد مساحة عرٌضة فٌها حتى وقتنا الحاضر

إلى جانب ما تتٌحه من فرص للنقاد لكً ٌنشروا أعمالهم 

 النقدٌة.

  ًالمؤسسات التً ساعدت على تطور حركة النقد ف

 .األردن فً عقد الستٌنات والسبعٌنات 

 . رابطة الكتاب األردنٌٌن .ٕ     . الجامعاتٔ

  ًبٌن دور الجامعات فً تطور حركة النقد فً األردن ف

 .عقد الستٌنات والسبعٌنات

  م إلى إٌجاد 9ٕٙٔإذ أدى تؤسٌس الجامعة األردنٌة عام

نقدٌة تعنى بتدرٌس الممارسات النقدٌة فً ضوء بٌئة 

النظرٌات النقدٌة الحدٌثة. وقد أدْت جامعة الٌرموك التً 

هذه  م المهمة نفسها. وساعدت97ٙٔعام  أنشئتْ 

المإسسات العلمٌة على ظهور دراساٍت أكادٌمٌة تعمل 

 ، ًّ على دراسة اإلبداع األدبً ضمن معاٌٌر المنهج العلم

 لنقدٌة المتخصصة.وظهور الدراسات ا

 فً تطور حركة النقد . األردنٌٌن الكتاب رابطة بٌن دور

 .فً األردن فً عقد الستٌنات والسبعٌنات 

  م، وقد ساعدت على توسٌع البٌئة الثقافٌة 97ٗٔأنشئت عام

التً تهتم باألدب ونقده عبر آراء كتابها، وإقامة الندوات، 

 والنقدٌة.والمشاركة فً المإتمرات األدبٌة 

  بماذا تمٌز النقد األدبً فً هذه المرحلة الستٌنات

 . والسبعٌنات)بمرحلة التجدٌد(

بظهور عدد من الجامعٌٌن المتخصصٌن فً النقد ، الذٌن  .ٔ

كان لهم إسهاماتهم بالتدرٌس أو بتؤلٌف الكتب النقدٌة فً 

االرتقاء بمستوى النقد وصبغه بالصبغة العلمٌة 

 المتخصصة وبلورة مفاهٌمه وضبطها. 

تمٌزت هذه المرحلة بتؤثر النقاد بما كانوا ٌقرإون من   .ٕ

قدٌم وفً النقد األوروبً الحدٌث، آراء فً النقد العربً ال

 وقد بدا هذا واضحا فً كتاباتهم وآرائهم النقدٌة.

عددا من النقاد ذوي الشؤن ، مثل :  أبرزت المرحلة .0

إحسان عباس، وناصر الدٌن األسد، ومحمود السمرة ، 

وعبد الرحمن ٌاغً، وهاشم ٌاغً، وٌوسف بكار ، 

شرع، ونصرت عبد الرحمن ، وخلٌل الشٌخ ، وعلً ال

لهم جهود واضحة فً التؤلٌف والترجمة  الذٌن كانت

والتحقٌق فً التراث النقدي ساعدت على إٌجاد بٌئة 

 خصبة إلنشاء مإسسات تعنى بهذا الشؤن.

  اذكر النقاد الذٌن ظهروا فً عقد الستٌنات والسبعٌنات

 . فً مرحلة التجدٌد 

  ، إحسان عباس، وناصر الدٌن األسد، ومحمود السمرة

د الرحمن ٌاغً، وهاشم ٌاغً، وٌوسف بكار ، وعب

 ونصرت عبد الرحمن ، وخلٌل الشٌخ ، وعلً الشرع

 ظهروا فً عقد الستٌنات  بٌن دور النقاد الذٌن

والسبعٌنات فً مرحلة التجدٌد فً إثراء حركة النقد فً 

 .األردن 

 األدبً النقد مواد تدرٌس فً واضحة جهود لهم كانت 

 النقدي التراث فً والتحقٌق والترجمة النقدٌة الكتب وتؤلٌف

 العربً النقد فً آراء من ٌقرإون كانوا بما متؤثرٌن ،

 االرتقاء على ساعد ما ؛ الحدٌث األوروبً النقد وفً القدٌم

 وبلورة المتخصصة العلمٌة بالصبغة وصبغه النقد بمستوى

 خصبة بٌئة إٌجاد على أٌضا وساعد ، وضبطها مفاهٌمه

 . األدبً النقد بمجال تعنى مإسسات إلنشاء

 

  احلديثت ادلنهجياثثالثا: مزحلت الكتابت النقديت يف ضىء 
 

  ًمتى حدث االنفجار المعرف. 

 . فً عقدي : الثمانٌنٌات ، والتسعٌنٌات 

  بٌن مالمح الحركة النقدٌة فً األردن فً عقدي

 .الثمانٌنٌات والتسعٌنات 

  تفاعلت الحركة النقدٌة فً األردن، شؤن الحركة األدبٌة

عامة، مع مصادر معرفٌة مختلفة، وال سٌما المنهجٌات 

النقدٌة الحدٌثة فً العالم، ومن هنا ، فان النقد فً هذه 

الفترة تضاعف فً إنتاجه وتحول فً مناهجه وتقنٌاته 

 العلمٌة ، فاسهم النقاد األردنٌون بذلك فً النقد العربً

 بشكل واضح، وتركوا بصماتهم فٌه . 

  ًعلل تضاعف النقد فً عقدي الثمانٌنات والتسعٌنات ف

 إنتاجه وتحول فً مناهجه وتقنٌاته العلمٌة .

  تفاعلت الحركة النقدٌة فً األردن، شؤن الحركة األدبٌة

عامة، مع مصادر معرفٌة مختلفة، وال سٌما المنهجٌات 

 النقدٌة الحدٌثة فً العالم
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  اذكر االتجاهات النقدٌة األردنٌة فً ضوء المناهج الحدٌثة

 . فً فترة النصف الثانً من القرن العشرٌن  

ٔ-  ًّ ًّ  -ٕ       . االتجاه التارٌخ  .  االتجاه االجتماع

ًّ  -ٗ            .  االتجاه البنٌويّ  -ٖ  .  االتجاه الجمال

 االتجاه المقارن . -٘

 حمذوف : االجتاهاث التارخييت .1
 

 حمذوف : االجتاه االجتماعي .2
 

 حمذوف:  االجتاه البنيىي .3
 

 : االجتاه اجلمايل .4

  ًوضح المقصود  باالتجاه الجمال. 

  ،ٌقصد به الممارسات النقدٌة التً تعتمد الذوق معٌارا

فالنص األدبً مجرد مثٌر جمالً ٌبعث فً النفس 

 إحساسات جمالٌة ممتعة. ومن ثم ، ٌتناول الناقد مقومات

الجمال فً النص األدبً من وجهة نظره، أي أّن المتلقً 

 ٌعد مبدعا آخر للنص ؛ مما ٌفضً إلى تعدد القراءات

  ًاذكر أدٌبٌن ٌمثالن االتجاهاذكر نقاد االتجاه الجمال( ) 

 .جمال مقابلةٕ.عبد القادر الرباعً   ٔ

  ًلماذا ٌمثل عبد القادر الرباعً مالمح االتجاه الجمالً ف

 . الثانً من القرن العشرٌن  األدبً فً النصفالنقد 

  ًبماذا التزم عبد القادر الرباعً فً االتجاه الجمالً ف

 .النقد 

بما التزمه هذا الناقد من ممارسات منهجٌة تطبٌقٌة  .ٔ

لالتجاه الجمالً فً قراءته النصوص ومفهومه لإلبداع ، 

 دور الناقد فً إتمام العملٌة اإلبداعٌة .

 الناقد خالًقا جدًٌدا لإلبداع .رإٌته  .ٕ

ٌقول: "لهذا اصبح من المسلمات القول بتعدد قراءات  

النص، بما فً ذلك النص الشعري خاصة، سواء أكان 

هذا النص قدٌما أم حدٌثا، وبناء علٌه ٌنبثق من النص 

 نصوص، ومن النصوص نصوص أخرى، وهكذا". 

  الرباعً بماذا تأثر النقد الجمالً حسب رأي عبد القادر  

 بشخصٌة الناقد، والعوامل المإثرة فٌها . .ٔ

ما ٌبعثه العمل األدبً فٌها من مشاعر وعواطف وما  .2

 ٌستشٌره من ذكرٌات.

  ماذا ٌرى عبد القادر الرباعً فً دراسته "الصور الفنٌة

 .  فً النقد الشعري" 

  ًٌرى أّن ما ٌجسد جمالٌة الفن فً النص األدبً ه

 الصورة الفنٌة .

  دراسة لألدٌب عبد القادر الرباعً تبرز فٌها مالمح اذكر

 . االتجاه الجمالً فً النص األدبً

 "دراسته "الصور الفنٌة فً النقد الشعري 

 

  ًماذا ٌرى جمال مقابلة فً دراسته "اللحظة الجمالٌة ف

 . النقد األدبً" 

  ًوضح االتجاه الجمالً فً دراسة "اللحظة الجمالٌة ف

 .ل مقابلة النقد األدبً" لجما

ٌرى فٌها إّن النقد هو "اإلحساس الذي ٌعتري المرء  .ٔ

 بقٌمة العمل الفنً "، 

ٌإكد أن عملٌة النقد الجمالً هً خبرة مشتركة بٌن  .2

األدٌب والمتلقً، وهً " األصل الذي تنبثق منه عملٌة 

 التفسٌر وتعود إلٌه".

  ما هً رؤٌة األدٌب جمال مقابلة للنقد.  

 العمل بقٌمة المرء ٌعتري الذي اإلحساس" هو النقد إنّ  ا 

 مشتركة خبرة هً الجمالً النقد عملٌة أن وٌإكد ،" الفنً

 عملٌة منه تنبثق الذي األصل"  وهً والمتلقً، األدٌب بٌن

 ".إلٌه وتعود التفسٌر

  اذكر دراسة لألدٌب جمال مقابلة تبرز فٌها مالمح االتجاه

  الجمالً فً النص األدبً

 األدبً النقد فً الجمالٌة اللحظة" دراسته" 

  ٌكاد االتجاه الجمالً ٌتمٌز بخصوصٌة معٌنة فً العالقة

 . بٌن المتلقً والنص، وضح هذه الخصوصٌة

  ًتكمن الخصوصٌة فً العالقات بٌن النص األدبً والمتلق

وفقا لالتجاه الجمالً فً أن  المتلقً )الناقد ( ٌتناول 

ة نظره بناء على ذوقه مقومات الجمال فً النص من وجه

الخاصة ، متؤثر بشخصٌة والعوامل المإثرة فٌها وما ٌبعثه 

العمل األدبً فً نفسه من مشاعر وعواطف وما ٌستثٌره 

من ذكرٌات ، ما ٌفضً إلى تعدد تفسٌرات النص 

وتحلٌالته بتعدد المتلقٌن واختالف تجاربهم ، وهو ما 

 ٌسمى "تعدد القراءات".

 

 : ادلقارن االجتاه .5
  وضح المقصود باالتجاه المقارن  ًما المظاهر الت

 . ٌقوم بدراستها 

  االتجاه الذي ٌقوم بدراسة مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن

النصوص األدبٌة ، معتمدٌن على محور اللغة فً المقام 

األول ؛ من أجل الوقوف على سٌر اآلداب العالمٌة وكشف 

حقائقها الفنٌة واإلنسانٌة. ومن ثم ، ٌدرس الناقد هنا النص 

تؤثر به، المتؤثر من ناحٌة لغته مقارنا إٌاه بلغة النص الم
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لمعرفة مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌن النصٌن ، والحكم علٌهما 

 بالجودة أو عدمها .

  اذكر نقاد االتجاه المقارن . 

 . . زٌاد الزعبًٕ.محمد شاهٌن    ٔ

  وضح دور محمد شاهٌن فً االتجاه المقارن فً دراسته

 .  " إلٌوت وأثره على عبد الصبور والسٌاب "

  ،وقف شاهٌن على مكامن تؤثر كل من: بدر شاكر السٌاب

وصالح عبد الصبور، بالشاعر اإلنجلٌزٌة توماس إلٌوت ، 

ومما جاء فً دراسته أنه عد قصٌدة " أنشودة المطر " 

للسٌاب نموذجا إٌجابٌا فً التؤثٌر بقصٌدة إلٌوت " األرض 

 .الٌباب "، 

 مح االتجاه اذكر دراسة لألدٌب محمد شاهٌن تبرز فٌها مال

  .المقارن 

 والسٌاب الصبور عبد على وأثره إلٌوت"  دراسته  ". 

  لماذا عّد محمد شاهٌن قصٌدة " أنشودة المطر" للسٌاب

 ٌر بقصٌدة إلٌوت " األرض الٌباب نموذجا إٌجابٌا فً التأث

  تشترك أنشودة المطر مع األرض الٌباب فً اإلٌقاع

الداخلٌة للغة ، فالموسٌقا فً الداخلً الذي تولده الموسٌقا 

كلتا القصٌدتٌن هً التً تحرر اللغة من قٌد المضمون 

 المؤلوف".

  ماذا تناول زٌاد الزعبً فً كتابه " المثاقفة وتحوالت

 .  المصطلح "

  مصطلحات نقدٌة عربٌة تشكل معظمها بفعل تؤثر

الحضارة العربٌة فً عصر ازدهارها فً القرنٌن : الثالث 

 الهجرٌٌن ، بالحضارة الٌونانٌة. ، والرابع

  اذكر دراسة لألدٌب زٌاد الزعبً تبرز فٌها مالمح االتجاه

  .المقارن 

 كتابه " المثاقفة وتحوالت المصطلح. 

  اذكر ممٌزات النقد فً مرحلة الكتابة النقدٌة . 

 سعة المجال وتنوع القضاٌا النقدٌة التً ٌتناولها النقد. .ٔ

 النقدي لدى النقاد فً هذه المرحلة.ارتفاع مستوى الذوق  .ٕ

اعتماد األدوات النقدٌة المنهجٌة فً القراءة والتفسٌر  .ٖ

 والتحلٌل.

الموضوعٌة ، بمعنى انه صار ٌنمو بعٌدا عن الذاتٌة  .ٗ

 والمزاجٌة.

 التؤثٌر بالنقد األدبً فً ضوء المنهجٌات النقدٌة الحدٌثة. .5

 

 مختلفة مراحل بثالث األردن فً النقدٌة الحركة مرت ، 

 النقدٌة اآلراء تطور : ناحٌة من المراحل هذه بٌن وازن

 .  مرحلة كل فً

 فً النقدٌة الحركة بداٌة تمثل:  والتأسٌس النشأة مرحلة 

 عن عبارة األغلب فً النقد طبٌعة فكانت ، األردن

 المطارحات تتضمنها مبعثرة نقدٌة وآراء ملحوظات

 حول النقدٌة والمناقشات واآلراء والتعلٌقات والمحاورات

 فً النقدٌة المقالة المرحلة هذه فً وظهرت ، األدب فنون

 العلمٌة النقدٌة المقالة إلى ترق لم لكنها والجالت الصحف

 . الحدٌثة والمعاٌٌر األسس ذات

 على المرحلة هذه فً األدبً النقد تطور : التجدٌد مرحلة 

 المتخصصة العلمٌة بالصبغة فاصطبغ ، واضح النحو

 القدٌم العربً بالنقد بالتؤثر وضبطها مفاهٌمه وبلورة

 التً الثقافٌة البٌئة وتوسعت ، الحدٌثة النقدٌة والنظرٌات

 النقدٌة والدراسات الكتب فظهرت ، ونقده باألدب اهتمت

 من مجموعة وبرز ، العلمٌة النقدٌة والمقاالت المتخصصة

 . والشؤن الخبرة ذوي النقاد

 الحدٌثة المنهجٌات ضوء فً النقدٌة الكتابة مرحلة : 

 مع فاعل الحو على المرحلة هذه فً النقدٌة الحركة تفاعلت

 انعكاس نرى وأصبحنا العالم فً الحدٌثة النقدٌة المنهجٌات

 واسع نحو على األردنً النقد فً الحدٌثة النقدٌة النظرٌات

 هذه فً األدبً النقد فً العلمٌة المنهجٌة فترسخت ،

 مجاله واتسع ، النقدي اإلنتاج وتضاعف ، المرحلة

 وارتفع ، النقد ٌتناولها التً النقدٌة القضاٌا وتنوعت

 األدوات واعتمدت ، النقاد لدى النقدي الذوق مستوى

 واتصف ، والتحلٌل والتفسٌر القراءة فً المنهجٌة النقدٌة

 الذاتٌة عن بعٌدا ٌنمو صار أنه بمعنى ، بالموضوعٌة النقد

 العربً النقد فً بذلك األردنٌون النقاد فؤسهم ؛ والمزاجٌة

 . فٌها بصماتهم وتركوا ، واضح بشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية االستاذ فراس عبابنه،

 تابعوا كلّ جدٌد على الفٌس بوك

 

 

https://web.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1477734172344073/

