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 نقاد يف املهنج الاجامتعي علهيا لإبراز العالقة بني الأدب و اجملمتع؟العنارص اليت حيرص 

 .ومدى تأأثره مبجمتعه وتأأثريه فيه جممتعه ، وماكنته فيه،وضع الأديب يف  -1

  :الرتكزي عىل ثالث قضااي أأساس ية يف هممهتم النقدية،يه -2

 ما القضااي الأساس ية الثالث اليت تناولها النقاد يف هممهتم النقدية؟

 .احملتوى و املضامني و الغاايت الاجامتعية -أأ  

  .امجلهور -ب 

 .التطورات الاجامتعية يف الأدبأ اثر التغريات و  -ج 

 .مالحظة أأثر الرعاية اجملمتعية يف الإبداع الفين -3

مناقشة طبيعة ادلوةل ونظاهما،من حيث حرية الأدب وازدهاره يف ظل ادلوةل  -4

 .ادلميقراطية،أأو تراجعه واحندار مس تواه يف ظل ادلوةل ادلكتاتورية
 

 .ذكلالاجامتعي للأديب، وحض الاهامتم ابجلانب عىل املهنج الاجامتعي حيرص نقاد 

و تأأثريه فيه، واملاكنة اليت حيتلها، ومدى تأأثره ، لكشف عن وضع الأديب يف جممتعهل 

 .وأأثر ذكل لكه يف النص الأديب
 

  .اذكر مثالا عىل املهنج الاجامتعي يف النقد

تناول يف نقده حركة  ".زقاق املدق" دراسة عبد احملسن طه بدر لرواية جنيب حمفوظ 

 "زقاق املدق" التغيري اليت أأصابت اجملمتع املرصي يف يح
 

 "الأدب امللزتم"وحض املقصود مبفهوم 

عن رؤى جممتعه ؛ فيعرب عن مهوم أأفراد جممتعه ر فيه الأديب د  ص  هو الأدب اذلي ي  

 .هو أأفضلاإىل تغيري واقعهم ملا كل اهلموم و التطلعات، ويسعى وتطلعاهتم و يشاركهم ت
 

 

 بنـيـويال  الـمـهنــــج (3)

 البنيوي؟ ملهنجوحض املقصود اب

ا  مهنج نقدي يدرس العمل الأديب بوصفه بنية متاكمةل ذات عالقات بني مفرداته، بعيدا

 .التارخيية، والاجامتعية، والثقافية: عن أأية عوامل أأخرى خارجية، مثل العوامل

 كيف ينظر املهنج البنيوّي اإىل النص؟

ىل النص عىل أأنه عاملٌ مس تقٌل قامٌئ بذاته، ويستبعد لك ما هو خارجه   .ينظر اإ

ىل النص نفسه ل اإىل غريه  .وحيال تفسري النص اإ
 

 ما وظيفة النقد البنيوي؟

 .تنحرص وظيفته يف الكشف عن أأبنية النص و عالقاته ادلاخلية
 

 التوضيحمع  .عدد مس توايت النقد البنيوي يف حتليل العمل الأديب

يقاعدللت احلروف ومو  :الصويت  .س يقاها من نرٍب، وتنغمي ،واإ

  .دللت الصيغ الرصفية ووظيفهتا يف التكوين اللغوي و الأديب :الرصيف

 .اللغوية وعالقهتا مبضمون النص تدرس فيه اللكامت ملعرفة دللهتا :املعجمي

 .ادلللية خصائصهاتأأليف امجلل و تركيهبا و طرائق تكويهنا و يدرس  :النحوي

 .تأ زرها يف تشكيل البنية ادللليةجيري فيه حتليل معاين امجلل و الرتاكيب و : ادلليل
 

 .وحض أأمه منطلقات املهنج البنيوي

 .مس بقة من غري أأي افرتاضات هر ادلاخيل للعمل الأديب،الرتكزي عىل اجلو (1

 .الأديب فهو جوهرهاعىل حدود اكتشاف البنية ادلاخلية يف العمل الوقوف ( 2

 الـــــــــحديث العــرص يف الأديب النّــــــــقـــد

ّ ــــنّ ـــ ال  املناهــــج :أأولا    ..ةــقدي

 ملهنج النقدي يف العرص احلديث؟وحض املقصود اب

جراءات وأأدوات ومعايري خاصة يتبعها الناق . د يف قراءة النص الأديب وحتليهلطريقة لها اإ

 لكية وامجلالية، ولك ما يتصل بهالش وأأبنيته الكشف عن دللته، :ههدف
 

 التاريـــــخــي الـمـهنــــج (1) 

 ملهنج التارخيي؟وحض املقصود اب

للعرص اذلي  الس ياس ية،والاجامتعية، والثقافية: مهنج نقدي يقوم عىل دراسة الظروف

ا مهنا وس يةل لفهم  ليه الأديب متخذا  .النص الأديبينمتي اإ
 

 يف ما يتعلق بلك من الأدب والأديب؟ التارخيي املهنجما اذلي يؤمن به نقاد 

  .س ياس ية، واجامتعية، وثقافية: نتاج ظروف والأدب .  بيئته وزمانه ابنالأديب 
 

 .النصوص الأدبيةوحض املؤثرات الثالثة اليت يتكئ علهيا نقاد املهنج التارخيي يف دراسة 

 املنحدرة من جنس معني أأفراد الأمةملشرتكة بني اخلصائص الفطرية الوراثية ا:العرق (1

 .مبعىن الفضاء اجلغرايف وانعاكساته الاجامتعية يف النص الأديب  :البيئة (2

 النص  ترتك أ اثرها يفوالاجامتعية اليت ادلينيةو  الس ياس ية والثقافية الظروف: الزمان( 3
 

 من ميثل املهنج النقدي التارخيي يف العرص احلديث؟أأبرز 

 ."جتديد ذكرى أأيب العالء" : كتابهطه حسني يف . 1

 "خليل بيدس رائد القصة العربية احلديثة يف فلسطني": انرص ادلين الأسد يف كتابه. 2
 

 ؟" جتديد ذكرى أأيب العالء" كيف طبق طه حسني املهنج التارخيي يف كتابه

والاجامتعية، الس ياس ية، : واحلياةاذلي عاش فيه،  واملاكنأأيب العالء،  زماندرس فيه 

 .والاقتصادية،وادلينية، يف عرصه، وقبيلته وأأرسته؛ لريى أأثر ذكل لكه يف شعره وأأدبه
 

 ".اجلاهيل يف الأدب" ب أأو الشاعر يف كتابه وحض رأأي طه حسني يف الاكت

 .من أ اثر اجلنس و البيئة و الزمانهو أأثٌر  الأديبيرى أأن 
 

 .ادلين الأسدوحض مالمح املهنج التارخيي يف كتاب انرص 

 (العرق و البيئة والزمان) تأأثر مبحيطهت تودل يف فرا  ،عد الفن الأديب ظاهرة اجامتعية ل
 

 جـــتـمـاعيالا الـمـهنــــج (2)

 .جامتعيملهنج الاوحض املقصود اب

 .هو مهنج نقدي يربط الإبداع الأديب و املبدع نفسه ابجملمتع بطبقاته اخملتلفة
 

 .املهنج التارخيي و املهنج الاجامتعيوحض أأوجه الش به بني 

 .ربطوا الإبداع الأديب يف بعض جوانبه ابجملمتع بصورة ما: التارخيي

 .ميثل وهجة نظر جامعية، فالنص املبدع نفسه ابجملمتعتعمقوا يف ربط الإبداع و :الاجامتعي
 

 كيف نظر املهنج الاجامتعي للمجمتع والأديب؟

 .القارئ حارض يف ذهن الأديب؛لأنه وس يلته وغايتهو  املنتج الفعيل للنص،هو اجملمتع 
 

 ما املفاهمي واملصطلحات النقدية اليت أأنتجها املهنج الاجامتعي؟

 .الأدب امللزتم. 2   .الفن للمجمتع. 1
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 التجديد مرحةل ( 2 )

  .احلركة النقدية يف الأردن يف عقد امخلسيناتوحض العوامل اليت همدت لتطور اذكر 

 م1592عام  لعيىس الناعوري" دالقمل اجلدي"ظهور جمةل -أأ 

ثراء احلركة النقدية يف الأردنصدور الكتب  -ب  .اليت أأسهمت يف اإ
 

ث   ر عن حتدَّ و  جةلّ  بهذلي قامت ا ادلَّ جةلّ  اجلديد الُف ق) م   ةاحلرك دمع يف (راكأأف وم 

 .الس تينيّات عقد يف وتطويرها الأردنّ  يف النّقديّة

صفحات للنقد وخصصت ع التجديد احلقيقية، محلت طالئ: "الأفق اجلديد"جمةل  - أأ 

 .الأديب، وقد نشأأ عن هذا توظيف املفاهمي النقدية اجلديدة يف الأدب الأردين
  - ب

ىل جانب ما أأاتحته من فرص  " :أأفاكر" جمةل - ت خصصت للنقد مساحة عريضة فهيا، اإ

 .للنقاد ليك ينرشوا أأعامهلم النقدية
  - ث

 .اذكر املؤسسات اليت ساعدت عىل تطور النقد الأديب يف الأردن

  .اجلامعة الأردنية -1

  .جامعة الريموك -2

 .رابطة الكتاب الأردنيني -3
 

  .تطور النقد الأديب يف الأردنيف  تيةاملؤسسات ال  ما ادلور اذلي قامت به 

جياد بيئة نقدية تعىن بتدريس املامرسات النقدية يف  تساعداجلامعة الأردنية  -1 عىل اإ

 .ضوء النظرايت النقدية احلديثة

 .أأدت نفس املهمةجامعة الريموك  -2

قده نساعدت عىل توس يع البيئة الثقافية اليت هتمت ابلأدب و  .رابطة الكتاب الأردنيني -3

قامة الندوات، واملشاركة يف املؤمترات الأدبية والنقدية  .عرب أ راء كتاهبا، واإ
 

 أأشهر نقاد مرحةل التجديد

حسان عباس ، انرص ادلين الأسد، محمود السمرة  .اإ
 

ثراء حركة النقد يف الأردن النقاد بني دور  .يف اإ

اكنت هلم هجود واحضة يف تدريس مواد النقد الأديب وتأأليف الكتب النقدية و الرتمجة و 

 التحقيق يف الرتاث النقدي، 
 

 ابرتقاء احلركة النقدية يف الأردن؟مرحةل التجديد كيف أأسهم النقد يف 

مما أأدى عدد من اجلامعيني املتخصصني يف النقد، وتأأليفهم الكتب النقدية متزي بظهور 

 . وضبطها املتخصصة وبلورة مفاهمييهرتقاء مبس توى النقد وصبغه ابلصبغة العلمية لال

 

 احلديثة املهنجيات ضوء يف النقدية الكتابة مرحةل ( 3 )

 .مب  اتسمت احلركة النقدية يف الأردن يف الامثنينيات و التسعينيات

 .   تفاعلت مع املهنجيات النقدية احلديثة يف العامل  -1

 .  تضاعف الانتاج النقدي -2

 .مسامهة النقاد الأردنيني يف النقد العريب بشلك واحض،وتركوا بصامهتم فيه -3

 أأمه الاجتاهات النقدية الأردنية يف ضوء املناجه احلديثة

 املقارن         .امجلايل  

 

التارخيي، والاجامتعي، والبنيوي، اقرأأ التحليالت : يف ضوء دراس تك للمناجه النقدية

 :ال تية، مث صنفها اإىل املهنج النقدي اذلي ميثهل لك مهنا

املرسيح،فاإن املرسح الأردين ما ابلرمغ من مجيع احملاولت املبذوةل لإجياد النص  " -أأ 

يزال يفتقر اإىل النص احمليل القريب من الواقع، والقامئ عىل معرفة ورصد الواقع و البيئة 

 (الاجامتعي)               .و الشخصية احمللية اليت تعكس مهوم املتفرج ومشالكه

اجلواءاملتغرية، : فقد وجد الشعراء العرب يف أأورواب ما مل جيدوه يف أ س يا من"  -ب

واملناظر اخملتلفة، والأمطار املتصةل،واجلبال املؤزرة بعممي النبت، واملروج املطرزة 

 (التارخيي)    .بأألوان الزهر، فهذبوا الشعر، وتأأنقوا يف أألفاظه ومعانيه، ونوعوا يف قوافيه

 :حملمود درويش" نسافر اكلناس"جاء يف قصيدة  -ج

ىل أأي يشءٍ   ... نسافر اكلناس، لكننا ل نعود اإ

 .دفنّا أأحبتنا يف ظالم الغيوم وبني جذوع الشجر. كأن السفر طريق الغيوم

وبنظرة عامة عىل :" ويقول الناقد يوسف أأبو العدوس يف معرض حتليهل القصيدة ونقدها

ىل ملحوظتني هممتني أأن دللت  الأوىل: البنية اللغوية للقصيدة،ل بد من الإشارة اإ

: الأفعال اليت اس تخدهما الشاعر يف القصيدة،لبد من الإشارة اإىل ملحوظتني هممتني

الأوىل أأّن دللت الأفعال اليت اس تخدهما الشاعر يف القصيدة فهيا عنرص احلركة، 

فالشاعر يف حركة دامئة يف نطاق الطريق اذلي يسري فيه يف رحةل اجملهول، وهو 

رصاره عىل مواصةل الرحةليتشبث ابلأمل القليل  أأما الثانية فهيي أأن . من خالل اإ

الشاعر قد بدأأ قصيدته ابلسفر، وأأهناها ابلسفر؛لأن الشعر لبد أأن يكون هل هناية، 

 (املهنج البنيوي)             "أأن النص باكمهل مبينُّ عىل هذه اللكمةوقد لحظنا كيف 

 ..الأردن يف النقدية احلركة مالمح :اثنياا 
 

 .عدد مراحل تطور احلركة النقدية يف الأردن

 .الكتابة النقدية يف ضوء املهنجيات احلديثة -3 . التجديد -2.   النشأأة و التأأسيس -1

 والتأأسيس النشأأة مرحةل ( 1 ) 

 مرحةل النشأأة والتأأسيس؟ عامل الأسايس يف ظهور احلركة النقدية يف الأردن يفما ال

مارة رشيق الأردنالأول ابن احلسني وتقدوم الأمري املؤسس عبد هللا   .أأسيس اإ

 ؟النقدية يف الأردن ةاحلرك شجيعجتىل دور الأمري عبد هللا بن احلسني يف ت كيف 

 .من خالل اجملالس الأدبية اليت اكن يرعاهارعاية الأدابء احملليني والوافدين . 1

 .عراروبني  هاملساجالت الشعرية بين. 2

سهامه بعدد منجشع الصحافة والكتابة . 3  .الصحف واجملالت التعليقات النقدية يف ابإ

 اذلين شاركوا يف تكل اجملالس الأدبية ؟والأدابء من أأمه الشعراء 

   ( مصطفى وهيب التل)الشاعر عرار. 1

 .فؤاد اخلطيب. 4  وديع البس تاين. 3 .شةري  ومعر أأب. 2

 .اذكر أأمه الصحف واجملالت الأردنية يف مرحةل التأأسيس

 " اجلزيرة"حصيفة . 3 " الرائد"  جمةل. 2 " احلمكة"جمةل . 1

 .يةس يف نشوء حركة النقدوحض دور الصحافة و اجملالت يف مرحةل التأأسي

 .لأردنية و اجملالت ذات حضور دامئاكنت املقاةل النقدية يف الصحف ا. 1

 .النقديةسري احلركة  ة أأغنترتمجالنقدية و ال قالت املتارخيية و ال راسات ادل. 2

 .يف بعض مقالهتا أأصداء النظرايت النقدية العاملية احلديثة تردد. 3

 .اذكر ثالث من كتاب املقالت النقدية يف مرحةل النشأأة والتأأسيس

 .حسن فريز. 3     .ندمي املالح. 2 .يعقوب هامش. 1
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 الاجّتاه امجلايل -1

ا، فالنص الأديب جمرد مثري اجتاه يقوم عىل  املامرسات النقدية اليت تعمتد اذلوق معيارا

حساسات جاملية ممتعة  .جاميل يبعث يف النفس اإ

 .جامل مقابةل، عبد القادر الّرابعي  :أأبرز من ميثل هذا الاجتاه

  كيف يمتثل الناقد جامل مقابةل مالمح الاجتاه امجلايل يف نقده الأديب؟

الإحساس "، اليت يرى فهيا أأن النقد هو "اللحظة امجلالية يف النقد الأديب"يف دراس ته 

، ويؤكد أأن معلية النقد امجلايل يه خربة مشرتكة "اذلي يعرتي املرء بقمية العمل الفين

ليه"واملتلقي، ويه بني الأديب    ".الأصل اذلي تنبثق منه معلية التفسري وتعود اإ
 

 ي؟1كيف متثل عبد القادر الرابعي مالمح الاجتاه امجلايل يف نقده الأدب

من خالل الزتامه مبامراسات نقدية مهنجية تطبيقية لالجتاه امجلايل يف قراءته النصوص 

متام العملية  بداع ودور الناقد يف اإ بداعية كونه صانع جديد هلومفهومه لالإ  .الإ
 

  ؟"كيف ينظر أأتباع الاجتاه امجلايل اإىل النقد، والنقد امجلايل

 .هو الإحساس اذلي يعرتي املرء بقمية العمل الفين قدــــــــــــــالن

خربة مشرتكة بني الأديب و املتلقي، ويه الأصل اذلي تنبثق منه معلية : والنقد امجلايل

ليهالتفسري وتعود   .اإ

 

 الاجّتاه املقارن -2

عىل حمور  دراسة مظاهر التأأثر و التأأثري بني النصوص الأدبية، معمتديناجتاه يقوم عىل 

ري ال داب العاملية اللغة يف املقام الأول  .وكشف حقائقها الفنية من أأجل الوقوف عىل س 
 

 .من النقاد الأردنينيالاجتاه املقارن أأمه من مثل 

ليوت "يف دراس ته  محمد شاهني   " وأأثره عىل عبد الصبور و الس ياباإ

 "املثاقبة وحتولت املصطلح"يف كتابه زايد الزعيب

 

ليوت وأأثره عىل عبد الصبور و الس ياب" كيف تأأثر محمد شاهني يف دراس ته ابلجتاه " اإ

 املقارن؟

بدر شاكر الس ياب،وصالح عبد الصبور ابلشاعر : وقف عىل ماكمن تأأثر لك من 

ليوت، فلقد عّد الإ  للس ياب منوذجاا أأجيابياا يف التأأثر " أأنشودة املطر"جنلزيي توماس اإ

ليوت  ".الأرض اليباب" بقصيدة اإ
 

 ابلجتاه املقارن؟" املثاقفة وحتولت املصطلح" كيف تأأثر زايد الزعيب  يف كتابه 

عرص  تناول فيه مصطلحات نقدية عربية تشلك  معظمها بفعل تأأثر احلضارة العربية يف

 .ازدهارهاابحلضارة اليواننية
 

 ما ممزيات النقد الأديب يف الأردن يف فرتة الامثنينيات و التسعينيات؟

 .سعة اجملال وتنوع القضااي النقدية اليت يتناولها النقد -1

 .ارتفاع مس توى اذلوق النقدي دلى النقاد يف هذه املرحةل -2

 .القراءة و التفسري و التحليلاعامتد الأدوات انقدية املهنجية يف  -3

ا عن اذلاتية و املزاجية -4  .املوضوعية،مبعىن أأنه صار يمنو بعيدا

 .التأأثر ابلنقد الأديب يف ضوء املهنجيات النقدية احلديثة -9

 

واجملالت والصحف والرواايت الواردة يف وحدة النقد قامئة بأأسامء الكتب 

 الأديب

 املؤلف اجملةل/ الكتاب 

سني "جتديد ذكرى أأيب العالء"كتاب   طه ح 

سني "الأدب اجلاهيل"كتاب   طه ح 

سني "الشعر اجلاهيل" كتاب   طه ح 

خليل بيدس رائد القصة "كتاب

 "العربية احلديثة يف فلسطني
 انرص ادلين الأسد

 جنيب حمفوظ "زقاق املدق" رواية

ن ــق ــل "زهور"قصيدة  أأمل د 

 مرحةل النشأأة و التأأسيس .جمةل احلمكة

 .جمةل الرائد
أأصدرها أأمني أأبو الشعر يف مرحةل 

 التأأسيس

 أأصدرها تيسري ظبيان حصيفة اجلزيرة

 عيىس الناعوري 1592عام "  القمل اجلديد" جمةل

فلسطني احلياة الأدبية يف " كتاب

 "م1591والأردن حىت 
 انرص ادلين الأسد

يليا أأبو مايض رسول " كتاب اإ

الشعر العريب احلديث 

 "م1591عام

 انرص ادلين الأسد

لياس فرحات شاعر "كتاب اإ

 م1591العروبة يف املهجر عام 
 انرص ادلين الأسد

 (البدوي امللمث)يعقوب العودات  "عرار شاعر الأردن" كتاب

يدل "الس يكولوجيةالقصة " كتاب  ترمجه محمود السمرة. لليون اإ

 حسن البحريي "رجاء"رواية

 تيسري س بول أأنت منذ اليوم" رواية

 أأمني ش نّار "الاكبوس"رواية

 سامح الرواشدة القناع يف الشعر العريب احلديث

 زايد الزعيب املثاقفة وحتولت املصطلح

يدل "القصة الس يكولوجية" كتاب  محمود السمرةترمجه . لليون اإ

  

  

  


