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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2
قضااي الشعر يف العرص احلديث

أولا :الاجتـــــــاه الالكســــيـــــيك
(مدرسة الإحياء والهنضة)

اثن ايا :الاجتاه الرومانيس
(  ) 1جامعة ادليوان

وحض املقصود ابلجتاه الالكس ييك (مدرسة الإحياء والهنضة).
هو احلركة الشعرية اليت ظهرت يف أوائل العرص احلديث ،اإذ الزتم شعراؤها
النظم عىل هنج الشعر العريب يف عصور ازدهاره ،ابحملافظة عىل بنية القصيدة
العربية واختاذها مث اال حُيتذى يف أوزاهنا وقوافهيا ،ومتانة أسلوهبا...

ما أس باب ظهور الاجتاه الرومانيس يف الدب العريب احلديث ؟
 .1نتيجة تطورات س ياس ية واجامتعية وثقافية يف العامل العريب.
 .2نتيجة الانفتاح عىل الداب الغربية بشلك مبارش أو عن طريق الرتمجة.

من هو رائد الاجتاه الالكس ييك يف العرص احلديث؟
محمود سايم البارودي.
مفاتيح مظاهر الالكس يكية
أبرز مظاهر شعر الاجتاه الالكس ييك.
( ِد  /دي )
 )1احتذاء هنج القداىم يف بناء القصيدة.
( ان ِ /م )
 )2انتشار شعر املعارضات الشعرية.
 )3التفاعل مع الحداث الس ياس ية والاجامتعية ( .ل  /حم )
( قيس  /ليىل )
 )4تطويع الشعر العريب لفن املرسح.
وحض املقصود بعمود الشعر العريب.
احملافظة عىل بنية القصيدة العربية يف أوزاهنا وقوافهيا،ومتانة أسلوهبا،وجزاةل
ألفاظها
وحض املقصود ابملعارضات الشعرية.
يه قصائد نسجها قائلوها عىل منط قصائد سابقة مشهورة ،تشرتك معها يف
الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروي وحركته.
َمن هو اإمام املعارضات الشعرية يف العرص احلديث؟
أمحد شويق.
اإلم أدى تفاعل الشعر مع الحداث الس ياس ية والاجامتعية؟
أدى اإىل ظهور أغراض شعرية جديدة مثل:
 .1الشعر الوطين .2 .ادلعوة اإىل التعلمي  .3مواكبة الهنضة احلديثة.
اذكر بعض اا من املرسحيات الشعرية اليت نظمها أمحد شويق؟
مرصع لكيوابترا ،جمنون ليىل ،عنرتة.
وحض املقصود ابلإلياذة الإسالمية.
ملحمة من الشعر القصيص التارخيي كتهبا(أمحد حمرم)،بلغت  3333بيت
حتدث فهيا عن سرية الرسول(ص) منذ ولدته حىت وفاته ملزت اما التسلسل
الزمين يف عرض الحداث.
اليوم حلم ...وغداً نجم

وحض املقصود جبامعة ادليوان يف الشعر العريب احلديث.
حركة جتديدية يف الشعر العريب احلديث ظهرت يف النصف الول من القرن
العرشين اإثر صالت فكرية قامت بني أعالهما :العقاد ،املازين ،شكري.
علل؛ تسمية جامعة ادليوان هبذا المس.
نس بة اإىل كتاب »ادليوان يف الدب والنقد« ،للعقاد واملازين.
بني بعض املوثرات الثقافية يف شعر جامعة ادليوان؟
الثقافة الدبية الإجنلزيية ،والدابء الإجنلزي الرومانس يني مثل:ش ييل و هازلت
علل؛ دعوة جامعة ادليوان اإىل تويخ الصدق الفين يف الشعر.
لنه تعبري صادق عن وجدان الشاعر وجتاربه العاطفية وتأمالته النفس ية
علل؛ ابتعاد جامعة ادليوان عن شعر املناس بات واجملامالت.
لهنم اهمتوا بذاتية الشاعر الفردية وجتاربه العاطفية وتأمالته النفس ية.
مفاتيح مظاهر جامة ادليوان
مظاهر ( مالمح ) شعر جامعة ادليوان.
( ِه )
 )1التعبري عن النفس الإنسانية.
( ِن  /ين )
 )2التفاعل مع موضوعات الطبيعة احلس ية.
(ى/ا )
 )3احلديث عن الشكوى والمل.
(التنويع يف القافية والروي)
 )4التجديد يف الوزان والقوايف.
( ْب )
 )5احملافظة عىل الوحدة العضوية.
علل؛ يغلب عىل شعر جامعة ادليوان العمق والغموض.
لنه يطغى عىل مضامينه اجلانب الفكري الفلسفي ،ويعاجل المور النفس ية.
وحض املقصود ابلشعر املرسل.
هو الشعر اذلي يتقيد ابلوزن ويتحرر من القافية.
علل؛ ميل جامعة ادليوان اإىل التجديد يف الشعر.
لتأثرمه ابلثقافة الرومانس ية اليت حتطم لك السدود اليت تقف أمام الشاعر
وحض املقصود ابلوحدة العضوية.
جعل القصيدة جسدا ا واحدا ا ،حيث يلتحم لك بيت مبا قبهل ومبا بعده.
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2

(  ) 2جامعة أبولو

(  ) 3شعر املهجر

وحض املقصود مبدرسة (جامعة) أبولو.
مدرسة أدبية،مضت بعض الشعراء الرومانس يني يف مرص والعامل العريب.
علل؛ تسمية جامعة أبولو هبذا الامس.
مسيت بذكل نس بة اإىل اإهل املوس يقا والشعر عند الإغريق.
اذكر العوامل اليت أسهمت يف نشأة جامعة أبولو.
 .1اجلدل اذلي احتدم بني الاجتاه احملافظ وجامعة ادليوان.
 .2تراجع الإنتاج الشعري مجلاعة ادليوان.
 .3زايدة الانفتاح عىل الداب الغربية ،والتأثر بأدب املهجر.
أمحد زيك أبو شادي.
من هو مؤسس جامعة أبولو ؟
ما اجلو الشعري اجلديد اذلي بعثه أحصاب هذه امجلاعة؟
مزجوا تراث الشعر القدمي ابلدب الورويب احلديث،فدعوا اإىل الوحدة
العضوية للقصيدة
علل؛ ابتعدت جامعة أبولو عن شعر اجملامالت واملناس بات.
لن الشعر جتربة ذاتية تنبع من العامق ،وتناولوا الش ياء البس يطة املألوفة.
كيف نظرت جامعة أبولو اإىل الاجتاهات الشعرية الخرى؟
نظرة احرتام وتقدير،فاختاروا شويق رئيس اا مجلاعهتم واس تكتبوا العقاد
مفاتيح موضوعات جامعة أبولو
موضوعات شعر جامعة أبولو.
( ِر  /ري ِ /س  /يس )
 )1الانغامس يف الطبيعة وتشخيصها.
( حد )
 )2الاهامتم ابحلب واحلديث عن املرأة.
 )3الاس متتاع حبياة الريف وبساطهتا وأهلها ( هْ ْ /ر )
 )4احلنني والشوق للوطن واذلكرايت امجليةل ( ِن  /ين )
علل ،أكرثت جامعة أبولو من شعر مناجاة الطبيعة.
لهنا مالذمه المن اذلي بثوا اإليه مشاعرمه ،وجعلوها تشاركهم أحاسيسهم.
اخلصائص الفنية مجلاعة أبولو
 )1التشخيص والتجس مي)2 .اس تخدام اللفاظ املوحية )3 .التجربة الشعرية.
وحض املقصود ابلتجربة الشعرية
القصيدة تنبع من أعامق الشاعر حني يتأثر بيشء ويس تجيب هل انفعاليا.
أوجه الش به والاختالف بني جامعة ادليوان وأبولو من حيث املوضوعات
جامعة أبولو
جامعة ادليوان
الاهامتم ابلطبيعة ومناجاهتا الاهامتم ابلطبيعة ومناجاهتا
الش به الابتعاد عن شعر املناس بات الابتعاد عن شعر املناس بات
التأثر ابلدب الغريب
التأثر ابلدب الغريب
الاهامتم حبياةالريف وبساطهتا
الامهامتم ابجلانب الفكري
الاختالف الفلسـفي والنفس الانسانية .احلـــديث عن احلب واملعاانة
واحلنــــــــــــــــني اإىل الوطن
الاهامتم ابلوحدة العضوية.

وحض املقصود بشعر املَهْجر / .عىل من يحطلق الشعر املهجري
الشعر اذلي نظمه الشعراء العرب اذلين هاجروا من بالد الشام اإىل أمرياك
الشاملية وأمرياك اجلنوبية يف أواخر القرن التاسع عرش.

اليوم حلم ...وغداً نجم

اذكر امس الرابطتني الدبيتني اللتني أسسهام شعراء املهجر.
الرابطة القـلمية( :يف نيويورك) وترأسها :حجربان خليل حجربان
العصبة الندلس ية( :يف الربازيل) وترأسها :الشاعرالقروي َرش يد خوري
ما العوامل اليت أثرت يف الشعراء املهجريني.
 .1أجواء احلرية والانفتاح .2 .اختلطوا ابلساكن الصليني
 .3تأثروا ابلدب المرييك.4 .اكتووا بنار الغربة والبعد عن الهل والوطان
علل؛ غلب عىل شعر املهجر الصدق والسالسة والوضوح.
بسبب أجواء احلرية والانفتاح والاختالط ابلساكن وتأثرمه ابلدب المري
علل؛ من أبرز موضوعات شعر املهجر احلنني اإىل الوطن.
عرب شعراء املهجر عام خيتلج يف نفوسهم من حنني و شوق اإىل
أوطاهنم،وحرسهتم عىل فراق أهلهم مبشاعر صادقة و ألفاظ بس يطة.
ما القمي اليت كرهها املهجريون؟ وكيف وظفوا هذه القمي؟
كرهوا القمي السلبية اكلظمل والاننية والبخل والرش،ووظفوا الرمز للتعبري عهنا
علل :عرب شعراء املهجر عن القمي الإنسانية يف شعرمه.
لن الشعر عندمه تعبري عن موقف اإنساين ،وهل رساةل سامية ينقلها الشاعر
اإىل الناس بلغة سهةل واحضة ،تدعو اإىل القمي العليا.
اإلم رمز ميخائيل ن حعمية يف قصيدته ( الهنر املتجمد ) ؟
رمز اإىل قلبه اذلي حمجدت أمانيه
علل :ساد التسامح والتعايش بني املهجريني.
لهنم عاشوا يف املهجر حياة تقوم عىل التعايش ،والاحرتام املتبادل
والتسامح ونبذ التعصب ومشاركة بعضهم بعضا يف مناس باهتم.
موضوعات شعر املهجر.
 .1احلنني اإىل الوطن
 .2التفاؤل والمل
 .3التسامح والتعايش
 .4الزنعة الإنسانية
 .5الاجتاه اإىل الطبيعة.
 )6ادلعوة اإىل القومية العربية

مفاتيح موضوعات شعر املهجر
( اب )
( ْم ْ /ج )
( ما  /وي )
( ْد  /حر )
( التحرر من القافية املوحدة )
( ِب )
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2

اثلثا :شعر الثورة العربية الكربى

رابع اا :شعر املقاومة

موضوعات (مبادىء) شعر الثورة العربية الكربى.
( حر )
 -1الاعزتاز ابلقومية العربية.
 -2الاستياء من س ياسة العامثنينيْ ،وو ح
( ِم  /حل )
صف ظلمهم.
 -3مدح الرشيف احلسني بن عيل وأبنائه،وتأكيد أحقيهتم يف املكل( ا ِ /ب )
( ِد )
 -4وصف جتاوب المة العربية مع الث َّورة.
( ْم )
 -5راثء الرشيف احلسني بن عيل.
( ِد )
 -6التغين بذكرى الثورة العربيَّة الكربى.

أو ال :شعر املقاومة يف القطار العربية
مفاتيح البيات
مضامني شعر املقاومة يف القطار العربية.
( ْر )
 )1استهناض اهلمم وإااثرهتا ملقاومة املس تعمر.
 )2اإبراز أمهية التضحيات اليت قدهما شهداء املقاومة ( .اء  ،يـ ْة )
( حق  ،قوا )
 )3وصف مشاهد املقاومة.
( حع )
 )4تأكيد مفهوم القومية العربية

ما اللقاب اليت لحقب هبا الشاعر فؤاد اخلطيب؟
 .1شاعر الثورة العربية الكربى.
 .2شاعر الهنضة العرب َّية.

اثني اا :شعر املقاومة الفلسطينية
حزيا واس اعا يف شعر املقاومة العريب.
أس باب تبوأ شعر املقاومة الفلسطينية ا
 )1ماكنة فلسطني ادلينية.
 )2معاانة فلسطني من الاحتالل الصهيوين حىت يومنا هذا .

علل؛ لحقب الشاعر فؤاد اخلطيب بشاعر الثورة العربية الكربى.
لنه من أبرز الشعراء اذلين جمدوا الثورة بقصائد تعد من عيون الشعر
القويم ومن أبرزها قصيدته املشهورة (حتية الهنضة) اليت ألقاها بني يدي
الرشيف احلسني بعد اإعالن الثورة مبارشة.
نواي بذكرى الثورة العربية الكربى ،وقد
حتتفل اململكة الردنية الهامشية س ً
اكن للعام)2016م( مسة متزيه عن العوام الخرى،وحض ذكل
احتفلت اململكة مبرور مئة عام عىل انطالقة الثورة العربية الكربى.
العرب؟
ما اذلي يحدل حل عىل أهنَّ ا ثور حة لك ِ
ما ورد عىل ألس نة الشعراء العرب من القطار العربية املتنوعة من حس بان
الثورة ابدرة خري للعرب.
يحعـد شـعر الثـورة العربيـة الكـربى ً
جسـال اترخييـا لأحـداث الس ياسـ ية،
وحض ذكل.
رمس الشعر لوحة واحضة املعامل تبني الحداث والشخاص والتوارخي
والوضاع واملواقف الس ياس ية اليت اكنت اإابن الثورة،كامبينت واقع حال
العامثنيني .وبذكل يعترب الشعر مدونة تعمل الجيال الالحقة لك احليثيات اليت
جرت مضن هذه احلقبة الزمنية.
َمل يمتزي شعر الثورة العربية الكربى ابلنربة اخلطابية؟
نظر اا لطبيعة الظروف الس ياس ية اليت تس تلزم استهناض اهلمم ،واستثارة
النفوس يف سبيل الوقوف يف وجه الظمل ومن مث قهره.

اليوم حلم ...وغداً نجم

أبرز شعراء املقاومة الفلسطينية.
محمود درويش ،اإبراهمي  /فدوى طوقان  ،مسيح القامس ،عبد الكرمي الكريم.
ما املرحلتان اليت مر هبام شعر املقاومة الفلسطينية؟
 )2اكتشاف اذلات وتأكيد الهحوية.
 )1البحث عن اذلات.
مرحةل اكتشاف اذلات
مرحةل البحث عن اذلات
 )1احلنني اإىل الوطن
)1احلنني اإىل الوطن
 )2وصــــف املــــذا الــــيت  )2حترير الرض والإنسان.
املوضوعات تعرض لها الفلسطينيون )3 .تضـــافر ـــود المتـــني
 )3المل ابلعودة.
العربيــــــة والإســــــالمية يف
 )4ادلعوة للنضال
ادلفاع عن فلسطني.
الرفض
احلزن
العاطفة
وازن بني شعر الثورة العربية الكربى وشعر املقاومة من حيث:
شعر املقاومة
الثورة العربية الكربى
تأكيد القومية العربية
استهناض اهلمم للمقاومة
املوضوعات
الاستياءمن س ياسة العامثنني
وصف جتاوب المة
النربة اخلطابية
اخلصائص حرارة العاطفة
الفنية الزتام معود الشعر
التباين يف سهوةل املعاين

تأكيد القومية العربية
استهناض اهلمم للمقاومة
ابراز أمهية التضحيات
وصف مشاهد املقاومة
النربة اخلطابية
حرارة العاطفة
التنويع بني معود الشعروالتفعيةل
وضوح الفاكر واملعاين
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2
أبيات مقرتحة للحفظ

الاجتاه الالكس ييك
كـــون َرســـــول
ــمل َو ِفـــــ ِه التَّ ْبجيال
اك َد امل ح َع ِ حمل أ َن يَ َ
قحــــــــ ْم ِلل حمـ َع ِ ِ
مت أ َ
شئ أنْ حفس اا َوعحــــــــقـول
رشف أ َو أ َج َّل ِمن َّاذلي
أعَ ِل َ
يَبْين َويحن ْ ح
فوس حعـدول
فَـــه َحو َّاذلي يَبْين ِالطــــــبا َع قَومي اة
َوه َحو َّاذلي ي َ ْبين النُّ َ
باب ضئيال
َو اذا امل ح َع ِ حمل ل َ ْم يَ حك ْن َعـــــدْ ال َمىش
روح ال َعدا ِةل يف الش ِ
ح
ِ
فَــــأقَ ْم عَلَهيْ ِ ْم َمـــــــأتْ اما َو َعويـــــال
صيــــــب القَو حم يف أخَال ِقه ْم
َواذا ُأ
َ
ِ

الاجتاه الرومانيس
اإذا مســــــــــــــــاؤكَ ي َ ْو اما َ َحت َّج َب ْت ِابلغحيو ْم
رص َخلْ َف الغحيو ِم حجنو ْم
أ َ َِغــض حجفون ََك تح ْب ْ
ُّلوج
َوال حرض َح ْو َ َكل اما ت ََوشـــــــ َح ْت ِابلث ْ
ِ
روج
أ َ َْغض حجفون ََك تح ْب ْ
رص َ ْحت َت الث ُّلو ِج حم ْ

شعر الثورة العربية الكربى
حاب تَغَص ِاب حلورا ِد؟
ضار حب فـي ِظـــاللِ الوادي
َريـا ِالر ِ
ِل َم ِن امل َ ِ
ــــــــــــر ِتلْ َ
ن َ َف َر ْت ِم َن الغَو ِار َوال َجنا ِد
ــــك أ ُّم حة ي َ ْع حرب
للا أ َك َب
ح
ح
َوالبِـ حيض حم ْتل َ َعة ِم َن الغَام ِد
رشع
َط َو ِت املَرا ِحـــــ َل َوا َلســـنَّ حة ح َّ
َو َم ْ
ِاب ِهللَ ،والتـار ِخيَ ،وال َجـدا ِد
شت ت َدح كُّ ال َبغ َْيِ ،مش َي َة وا ِثق
ــــو ِت غَ ْ َري َمسخَّر ِب ِقيا ِد
ــــــــــرب ت ََطو َع َكهْلحه ْحم َوغحال حمه ْحم
ِلل َم ْ
َع َ

شعر املقاومة
ماذا َجنَ ْينا َ َْن َن اي أ ُّما حه؟
َموت َم َّرت َْني
َحىت ن َ
فَ َم َّر اة ن ح
َموت يف احلَيا ْة
َو َم َّر اة ن ح
َموت ِع ْندَ امل َ ْو ْت!
اي غاب َ َة الَّص ْف ِ
صاف ه َْل س تَ ْذ حكر ْين

اخلصائص الفنية
اخلصائص ( السامت ) الفنية للالكس يكية
 )1جياري الشعراء القداىم يف تقليد القصيدة العربية.
 )2التجديد يف الغراض الشعرية
 )3النربة اخلطابية.

اخلصائص ( السامت ) الفنية مجلاعة ادليوان
 )1التجديد يف املعاين الشعرية.
 )2حتقيق الوحدة العضوية للقصيدة.
 )3اجلانب الفكري الفلسفي.

اخلصائص ( السامت ) الفنية مجلاعة أبولو
 )1التشخيص والتجس مي.
 )2اس تخدام اللفاظ املوحية.
 )3الاهامتم للتجربة الشعرية.

اخلصائص ( السامت ) الفنية لشعر املهجر
 )1وظفوا الرمز للتعبري عن املعاين التأملية الإنسانية.
 )2التجديد يف املوضوعات ،والرتكزي عىل القمي الإنسانية.
 )3النظم عىل الوزان القصرية واجملزوءة ،والتحرر من القافية املوحدة.

اخلصائص ( السامت ) الفنية لشعر الثورة العربية الكربى
 )1النربة اخلطابية.
 )2مسو العاطفة وحرارهتا
 )3الزتام معود الشعر العريب.

اخلصائص ( السامت ) الفنية لشعر املقاومة
 )1النربة اخلطابية.
 )2وضوح املعاين والفاكر.
 )3حرارة العاطفة الوطنية والقومية

اليوم حلم ...وغداً نجم
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2
قضااي النرث يف العرص احلديث

أول :املـــــــقــــــــالـــــــة
يه فن أديب نرثي ،يتناول موضوعاا معيناا هبدف اإقناع قارئه بتقبل فكرة ما
أو اإاثرة عاطفته جتاهها ،وقد تظهر فيه خشصية الاكتب.
مىت ظهرت مالمح املقاةل يف أدبنا العريب؟
منذ القرن الثاين للهجرة ،ومتثلت يف أحسن صورها يف رسائل اجلاحظ،
اليت أش هبت من بعض الوجوه املقاةل العربية احلديثة.
بني سبب انتشار املقاةل يف الدب العريب احلديث وظهورها بقالهبا اجلديد.
ظهور بعض الصحف كصحيفة »الوقائع املرصية«،واجملالت مكجةل »املرشق«
أشهر كتاب املقاةل يف الصحافة العربية املبكرة.
اإبراهمي املازين  /أمحد حسن الزايت  /عباس محمود العقاد
ما يه اخلصائص الفنية العامة للمقاةل احلديثة.
 .2تتصف ابلوضوح يف التعبري.
 .1قرهبا من واقع الناس.
 .4الإجياز يف العرض
 .3ادلقة يف الوصف.
تعمتد املقاةل عىل عنارص ثالثة .اذكرها.
 .1لغة موجزة يراعى فهيا اختيار اللكامت املناس بة بعيدا ا عن التكرار والزايدة
 .2فكرة املوضوع اليت تعرب عن و ة نظر اكتب املقاةل يف موضوع ما.
 .3عاطفة تسهم يف تقدمي فكرة املقاةل بفاعلية وتأثري كبريين.
املقاةل احلديثة نوعان ،اذكرهام.
 .1املقاةل اذلاتية .
 .2املقاةل املوضوعية
وازن بني املقاةل اذلاتية واملوضوعية من حيث:
املقاةل املوضوعية
املقاةل اذلاتية
املوازنة
حرة ول يضبطها ضابط .مقيدة مبا يتطلبه املوضوع من
طريقة يندح ر فهيا اجلدل والنقاش .منطق يف العرض واجلدل
وتقدمي املقدمات واس تخراج
العرض
النتاجئ.
حسب موضوعها.
احلجم قصرية
غري ابرزة
خشصية ابرزة
الاكتب
علل؛ تطورت املقاةل الدبية الردنية يف النصف الثاين من القرن العرشين.
نتيجة انتشار التعلمي وظهور الصحافة.
من أشهر كتاب املقاةل الردنيني.
عيىس الناعوري حس ين فريز خادل الكريك
اليوم حلم ...وغداً نجم

اثني اا :الــخـــــاطــرة
فن نرثي حديث،تعرب عن فكرة عارضة طارئة كهنا ومضة ذهنية أو شعورية
لغة:
ما مير ابذلهن من المور والراء.
علل؛ تسمية ابن اجلوزي كتابه » صيد اخلاطر« .
لنه أورد فيه مجموعة من اخلواطر اليت تحعىن ابلقمي الإنسانية ،فقيدها ابلكتابة
يك ل تنىس.
اذكر أشهر كتاب اخلاطرة يف العامل العريب ويف الردن.
من ال حكتاب العرب :أمحد أمني ،وخليل الساككيين ،وجربان خليل جربان .
ومن ال حكتاب الردنيني :صالح جرار ،ولان مامكغ ،وأمحد حسن الزعيب.
تطرق اكتب اخلاطرة اإىل جوانب ليس لها حدود.
علل؛ ُّ
لنه يغلب علهيا اجلانب الوجداين امليلء ابلإحساس الصادق والعواطف
اجلياشة ،يف لك ما خيطر بباهل.
سؤال :وازن بني اخلاطرة واملقاةل من حيث :احلجم ،والفكرة ،والعنوان.
املقاةل
اخلاطرة
عادة تكون قصرية ل
احلجم
قد تبلغ عدة صفحات.
تتجاوز الصفحة.
مدروسة ومنتقاة.
وليدة حلظهتا وطارئة.
الفكرة
عادة لها عنوان يعرب عن
العنوان
بال عنوان.
مضموهنا.
اخلصائص الفنية للخاطرة
 .1قوية التعبري تعرب عام يف نفس اكتهبا.
 .2فكرهتا واحضة.
 .3ومجلها متوازنة تتالءم مع مس توى اإدراك القارئ.
 .4وتعمتد أحياانا حبسب موضوعها ونوعه عىل الصور الفنية والتشبهيات
اجملازية والاس تعارات ما جيعل لها تأ اثريا يف نفس القارئ.
علل؛ توظيف الصور الفنية امجلالية يف كتابة اخلاطرة.
لنه جيعل لها تأ اثريا يف نفس القارئ .
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اثلثا :القصة القصرية.
فن أديب نرثي يتناول حاكية ما تعاجل قضااي الإنسان ومشالكته وتطلعاته.
للقصة القصرية حضور يف الدب العريب القدمي ،وحض ذكل.
 يمتثل ذكل يف المثال العربية اليت يه قصص يف اإطار حممك. القصص العاطفية القدمية مثل قصة( نزوبيا) وقصة ( امل ح َرِقش الكرب)مىت ظهرت القصة القصرية فنًا أدب ًيا عرب ًيا يف العرص احلديث؟
يف بداايت القرن العرشين ،قصة «يف القطار» حملمد تميور.
علل؛ تعد اجملموعة القصصية (أول الشوط) حملمود س يف الإيراين البداية
احلقيقية للقصة يف الردن
لنه متكن من متابعة جتربته القصصية وتطويرها ،وسامه يف تأكيد ماكنهتا.
ما العنارص الرئيسة اليت تتكون مهنا القصة القصرية؟
احلدث/الشخوص/البيئة(الزمان املاكن)/احلوار/احلبكة(العقدة)/احلل(الهناية)
عرف احلدث.
وهو مجموعة من الوقائع والفعال اليت يرتبط بعضها ببعض ويتبع بعضها بعضا ا.
علل؛ ي حعد عنرص احلدث من أبرز عنارص القصة.
عليه تقوم القصة؛ لنه يتصف ابلوحدة ل التعدد ،ويس تقطب انتباه القارئ
كيف يس تقطب الاكتب انتباه القارئ؟
يرمس املَشاهد ويصف املواقع حبيث تصبح كهنا س تارة من س تائر املرسح.
عرف الشخوص.
يه اليت يقع لها احلدث أو ُيدث معها الفعل املرتبط به وتتفاعل معه .
علل؛ (الشخصية الإنسانية) يف القصة من مصادر التشويق والإمتاع.
لن هناك ميال طبيع ًيا عند ا إلنسان اإىل التحليل النفيس ودراسة الشخصية.
عرف البيئة (الزمان واملاكن).
احلقيقة الزمانية واملاكنية؛ أي لك ما يتصل بوسطها الطبيعي.
عرف احلوار.
هو لك الكم جيري بني خشصني أو أكرث من خشوص القصة.
علل؛ احلوار من أمه الوسائل اليت يف رمس الشخوص وبناء حبكته القصصية
بواسطته تتصل خشوص القصة يف ما بيهنا ا
مبارشا.
اتصال رصُياا ا
يقسم احلوار يف القصة اإىل نوعني ،اذكرهام
احلوار ادلاخيل ) املونولوج( :وهو حديث الشخصية مع ذاهتا يف القصة.
احلوار اخلاريج)ادلايلوج( :وهو ما يدور بني خشوص القصة من حديث.
عرف احلبكة ) العقدة (
يه سلسةل الحداث اليت جتري يف القصة ،حيث تتأزم وصو ال اإىل اذلروة،
مرتبطة عادة برابط الس ببية .ويه لتنفصل عن الشخوص
الهناية تقسم اإىل:
الهناية املفتوحة :يرتك الاكتب يف هناية قصته ا
جمال للتفكري .
الهناية املغلقة  :يكون الاكتب قد أوجد احلل يف هناية قصته.
اليوم حلم ...وغداً نجم

رابع اا :الـــسرية
فن نرثي أديب يتناول حياة خشصية اإنسانية ذات متزي وافرتاق ،تحعمتد فهيا
الروح القصصية؛ ولكهنا قصصية غري حرة.
علل؛ يحعمتد يف كتابة السرية الروح القصصية.
لهنا مرتبطة ابلتارخي احلقيقي للشخصية ،وبعض اخليال اذلي ل حخيل ابلتارخي
علل؛ ل تقترص كتابة السرية اذلاتية عىل حياة الفرد اخلاصة.
لن السرية تتناول خشصية لها ماكنة مرموقة يف اجملمتع ،فال بد من ذكر أفراد
اجملمتع احمليطني به ،والنوايح الاجامتعية والفكرية والس ياس ية والاقتصادية...
وحض املقصود مبفهوم السرية اذلاتية يف الدب العريب احلديث.
فن نرثي ُييك فهيا الاكتب عن حياته  -أو جزء مهنا  -وغال ابا ما يقدم ميثاقاا
ي َ ِعدْ فيه القارئ أن يقول احلقيقة معا عاشه ا
فعال.
وحض املقصود مبفهوم السرية الغريية يف الدب العريب احلديث.
يه ما يكتب فهيا املؤلف عن خشصية ما ،يف بيئهتا وزماهنا،معمتدا ا عىل النقل
واذلاكرة أو املشاهدة ،مع تويخ ادلقة واملوضوعية واحلياد يف نقل الحداث.
ما املهنج الشائع يف كتابة السرية؟
التسلسل الزمين؛ احلديث عن مراحل حياته ابلتوايل ،حىت خيمتها ابملوت.
مرت كتابة السرية يف الدب العريب مبرحلتني .وحضهام
أ) املرحةل التارخيية  :ركزت عىل اجلانب التارخيي ،ومهنا «سرية ابن احساق»
ب)املرحةل الدبية :ويه ذات طابع أديب ،وأشهرها :كتاب «الاعتبار»
ما امس أول سرية ذاتية ظهرت يف الدب احلديث؟
«الساق عىل الساق يف ما هو الفارايق» لمحد فارس ِالشدايق
ِل َم انلت سرية «الساق عىل الساق يف ما هو الفارايق» شهرة واسعة؟
لسالمة لغهتا ،وقوة عبارهتا ،وروح السخرية ،والتالعب ابللفاظ ...
بني العوامل اليت جعلت كتاب »الايم « لطه حسني سرية ذاتية رفيعة؟
السلوب القصيص ،واللغة الشاعرية امجليةل ،والسالسة والعذوبة يف طرح
الفاكر والراء ،والقدرة عىل التصوير والتلوين ،والرصاحة ،واجلرأة يف
كشف الواقع ،وروح النقد والسخرية الالذعة.
رشوط السرية حىت تكون سرية انحجة(.يف السرية)
 )1الرتكزي عىل حياة الشخص صاحب السرية.
 )2املوضوعية والابتعاد عن العاطفة لهنا حترفها عن وضعها الطبيعي.
 )3توظيف اخليال من غري اإغراق فيه؛ لنه خير ا عن نطاقها.
رشوط السرية حىت تكون سرية انحجة( .يف اكتهبا)
 )1القدرة عىل اختيار املعلومات اليت تس تحق التسجيل يف السرية ،وهذه
القدرة تتطلب ذوقاا أدب ًيا رفي اعا ودقة مالحظة ،وقدرة عىل املقارنة واملوازنة.
 )2أن يتوخ احلقيقة والصدق وادلقة واملوضوعية.
 )3أن يمتتع بسعة الثقافة وكرثة الاطالع عىل ما ُييط بعرص صاحب
السرية.
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خامس اا :الــــروايــــــــة
فن أديب نرثي ،يعمتد الرسد يف وصف خشصيات و أحداث عىل شلك قصة
متسلسةل طويةل.
اذكر أمه عنارص الرواية.
الشخصيات والحداث والزمان واملاكن واحلوار والرسد .
نتشارا وشهرة؟
ما دلةل اعتبار الرواية من أكرث الفنون الدبية ا ا
سهوةل قراءهتا وفهمها وخصوص اا اإذا اكنت ابللغة احملكية البعيدة عن التعقيد
اللغوي،وبروز عنرص التشويق فهيا ،فهيي رمس صورة برصية ابللكامت.
للرواية أصول يف الرتاث العريب القدمي ،بني ذكل.
متثلت يف فن املقامات وحاكايت السمار و ِ
الس َري الشعبية وقصص الصعاليك
كقصة(يح بن يقظان)لبن طفيل ،وقصص(ألف ليةل وليةل).
ما امس أول رواية عربية انجضة.
رواية »زينب« اليت كتهبا محمد حسني هيلك يه أول رواية عربية انجضة.
ما امس الرواية اليت انل صاحهبا جائزة نوبل العاملية يف الدب عام 1811م.
»أولد حارتنا« لنجيب حمفوظ.
علل؛ بلغ جنيب حمفوظ بفن الرواية ذروة الإبداع.
لنه حصل عىل جائزة نوبل العاملية يف الدب عام 1811م.
ما املقصود ابلروائيني احلداثيني؟
جيل من الروائيني العرب ،خرجوا عىل رؤية الرواية التقليدية وتقنياهتا،
وأضهروا رؤية روائية حتمل اجتاهات معارصة وحداثية خمتلفة.
أشهر الروائيني احلداثيني.
حنا مينا ،الطيب صاحل  ،و اإميل حبييب ،وعبد الرمحن منيف.
ميل الرواية احلداثية اإىل العمق والتعقيد / .دور الروائيني يف تطور الرواية
لن اخلطاب الروايئ جتاوز املفاهمي التقليدية حول الرواية يف عصورها
الالكس يكية والرومانس ية والواقعية؛ وتداخلت أساليهبا مع تداخالت العامل
اخليايل والواقعي والتارخيي؛ ما جعلها سواء يف حبكهتا أو خشوصها أكرث
تعقيد اا وأمعق تركيب اا.
وازن بني القصة القصرية والرواية من حيث الشخوص والزمان واملاكن.
الرواية
القصة القصرية
الشخوص تقوم عىل خشصية تعدد الشخصيات الرئيسة(البطال)
واحدة (البطل) والشخصيات الثانوية.
تعدد الزمنة والماكن فهيا.
الزمان واملاكن واحد حمدد
مب خيتلف ومب يامتيز فن الرواية عن غريه من الفنون الدبية؟
خيتلف بطوهل وتشابك أحداثه ،وتعدد الشخصيات والماكن والزمنة فيه.
يامتيز فن الرواية عن غريه :بــ ( الرسد )
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عرف الرسد / .علل؛ يعد عنرص الرسد من أبرز عنارص الرواية.
هو الوعاء اللغوي اذلي ُيتوي لك عنارص الرواية ،وينقل الحداث
واملواقف من صورهتا الواقعية اإىل صورة لغوية جتعل القارئ يتخيلها وكنه
يراها ابلعني.
علل؛ تتصف الرواية ابلتشويق وتنوع الساليب.
لن تنويع أساليب الرسد الروائية جتعل القارئ يعيش حاةل من التوتر
والتشويق ملتابعة الحداث ومصائر الشخوص .وينقل الحداث واملواقف
من صورهتا الواقعية اإىل صورة لغوية جتعل القارئ يتخيلها وكنه يراها ابلعني.
هناك طرق ثالث لرسد أحداث الرواية ،اذكرها.
أ)الطريقة املبارشة:يقف املؤلف خارج الحداث ويروي ما ُيدث للشخوص
ب) الرسد اذلايت:تحروى الحداث عىل لسان بطل الرواية.
ج)طريقة الواثئق :يعمتد املؤلف عىل اخلطاابت واملذكرات واليوميات.
ما وظائف الطرق الرسدية يف الرواية؟
حتقيق توازن البناء الروايئ.
نت منذ اليوم « بداية مرحةل هممة يف تأسيس
تعد رواية تيسري س بول »أ َ
الرواية احلديثة يف الردن ،ملاذا؟
لهنا أمنوذج للرواية الردنية املتناسقة فنًا ومضموانا ؛ اإذ امتازت بأمرين:
الول :تصوير أزمة من أزمات وجودان املعارص
الثاين :أهنا تضيف جديدا ا عىل صعيد البنية الرسدية يمتثل يف كشف
العالقات اخلفية بني الظواهر والش ياء اليت قد تبدو يف الظاهر والواقع
املعييش متباعدة أو متنافرة أو مألوفة.
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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف القضايا األددبية ف2

خامس اا :الــــمرسحيــــــة
فن أديب يقوم عىل فكرة الرصاع بني متناقضني ،تنجزها خشوص حتيا وتروي
قصهتا أو تعرض قضيهتا عن طريق احلوار.
مب ختتلف املرسحية عن القصة ؟
القصة :يروي أحداهثا اكتهبا.
املرسحية :قصة حوارية قابةل للمتثيل املرسيح ويصاحهبا مناظر ومؤثرات
ما عالقة الدب املرسيح ابلمتثيل؟
املرسحية :قصة حوارية قابةل للمتثيل املرسيح ويصاحب متثيلها مناظر
ومؤثرات خمتلفة.
ما اجلوانب اليت تحراعى يف املرسحية؟
فهيا جانبان جانب التأليف للنص املرسيح ،وجانب المتثيل اذلي جيسم أمام
املشاهدين جتس مياا حي اا
أنواع املرسحية
 )1املأساة  )2امللهاة
وحض املقصود بلك من ( املأساة و امللهاة )
أ -املأساة  :ويه)الرتاجيداي) اليت تنهتيي أحداهثا بفاجعة ،و تؤكد قمية اإنسانية
كربى،وتمتزي ابجلدية ،وحدة العواطف ،وصعوبة الاختيار يف املواقف،
ب -امللهاة  :ويه)الكوميداي( ،وموضوعاهتا تتناول املشالكت اليومية
عنرصا رئياسا فهيا .
الواقعية ،ويغلب علهيا الطابع احمليل ،ويعد عنرص الفاكهة ا
وهنايهتا غال ابا تكون سعيدة.
عدد عنارص املرسحية.
احلدث املرسيح /الشخوص  /الفكرة  /الزمان واملاكن  /احلوار /الرصاع
عرف احلدث املرسيح.
قضية من قضااي احلياة حبيث يظهر من خالل احلوار بني خشوصها.
الشخوص
أ) خشوص رئيسة حمورية  :تدور حولها معظم الحداث وتعلق هبا
الحداث منذ البداية حىت الهناية ،وجيب أن تكون انمية متطورة.
ب) خشوص اثنوية  :لها أدوار حمددة ممكةل لدلور الرئيس اذلي يقوم به
البطال حبيث تدفع املرسحية اإىل المنو ابس مترار.
الفكرة
ويه املضمون اذلي تعاجله املرسحية ،وما هيدف الاكتب اإىل اإبرازه من
خاللها ،وذكل بعرض صور من احلياة والعادات والتقاليد ،ما يساعد عىل
ترس يخ قمي أخالقية و حمثل فاضةل.
الزمان واملاكن:
هام الإطار اذلي جتري فيه أحداث املرسحية ،وحتديدهام يساعد عىل فهم
الحداث ،وتصور اجلو النفيس والاجامتعي املس يطر عىل سلوك الشخوص
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احلوار:
يتشلك منه نس يج املرسحية وتتناىم بفضهل الحداث لتبلغ منهتاها.
ما المور تساعد عىل فهم احلوار املرسيح!
احلركة والإشارة وتتابع احلوادث ،ومشاهدة الشخوص ،وإادراك الس ياق.
ما رشوط جودة احلوار؟
أن تكون)امجلل احلوارية ( مناس بة ملس توى الشخصية ،وقادرة عىل اإيصال
ومعربا عن الرصاع
حارا ،ا
الفكرة اليت تعرب عهنا ،وأن يكون احلوار متدفقاا ً
وطبائع الشخاص والفاكر.
الرصاع :
هو العنرص الساس يف املرسحية؛ يقوم بني طرفني متناقضني ،ويشلك
عقدة املرسحية .وصورته الشائعة يف املرسحيات رصاع بني اخلري والرش.
السرية
حياة الرافعي
عبقرايت العقاد/جربان
رحةل جبلية رحةل صعبة
غربة الراعي
الساق عىل الساق يف ما
هو الفارايق
الايم
الرشيط السود
اإيقاع املدى
الرواية
زينب
يوميات انئب يف
الرايف
سارة

نوعها
سرية غريية
سرية غريية
سرية ذاتية
سرية ذاتية

مؤلفها
العراين
حع
ميخائيل ن ميه
فدوى طوقان
اإحسان عباس

سرية ذاتية

أمحد فارس الشدايق

سرية ذاتية
سرية ذاتية
سرية ذاتية

طه حسني
عيىس الناعوري
محمود السمرة.

مؤلفها
محمدحسني هيلك
توفيق احلكمي
العقاد

طه حسني
دعاء الكروان
جنيب حمفوظ
أولد حارتنا
معروف أرانؤوط
س يد قريش
فتاة من فلسطني عبد احللمي عباس
غالب هلسا
الضحك
عيىس الناعوري
مارس ُيرق
معداته
املرسحية
املضبوعون
املأزق

مؤلفها
محمود الزيودي.
بشري هواري.

الرواية
فتاة النكبة
الطريق اإىل
بلحارث
أحياء يف البحر
امليت
وجه الزمان
جمرد اثنني فقط
جشرة الفهود
الشهبندر
حمل حقيقي

مؤلفها
مرمي مشعل
جامل انيج
مؤنس الرزاز
طاهر العدوان
اإبراهمي نرص للا
مسيحة خريس
هامش غرايبة
محود الرمياوي

مؤلفها
املرسحية
خفري قعوار.
دوةلالعصافري
تغريبة ظريف الطول جربيل الش يخ.
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