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 األولى : النَّقد األدبّي في العصر الحديثالوحدة 

 في العصر الحديث . المناهج النقدية

 ؟  النَّقدّي  * عّرف املنهج

 عن الكشف بهدف وحتليله ؛ األدبّي النّص قراءة يف الّناقد عهايتَّب خاّصة ومعايري وأدوات إجراءات هلا طريقة

 .به  يّتصل ما وكّل واجلمالّية ، الشَّكلّية وأبنيته ، داللته

 عليها النّقاد يف العصر احلديث ؟عّدد املناهج النقدّية اليت اتكأ  *

 . نيوّيوالب ، جتماعّيواال ، التارخيّي

 المنهج الّتاريخّي :  أواًل

 ؟*عّرف املنهج التارخيي 

 األديب، إليه نتميي الذي للعصر والثقافّية ، واالجتماعّية ، السياسّية ،: الّظروف  دراسة على َيقوم نقدّي منهج هو

  وداللته . مضامينه وكشف خصائصه ، وتفسري األدبّي ، النّص لفهم وسيلًة منها ًذامتَّخ

 ؟*مباذا يؤمن أتباع املنهج التارخيي 

 فيها . ويؤّثر بها يتأثَّر وثقافّية ، ، واجتماعّية ، سياسّية: ظروٍف  تاجن واألدب وزمانه ، بيئته  ابُن األديب بأّن

 أو  الثالثة ، أذكر هذه املؤثرات ؟ املؤثرات ضوء يف األدبّية الّنصوص املنهج هذا اتَّبعوا الذين النُّّقاد َدَرَس *

 .ليلها وحت األدبّية النصوص دراسة يف التارخيّي املنهج ُنّقاد عليها يتَِّكئ اليت الثالثة املؤثرات وّضح 

 اليت معيَّن جنٍس من املنَحِدرة الواحدة ّمةاأل أفراد بني املشَتَركة الوراثّية الِفْطرية اخلصائص مبعنى ـ الِعْرق ،1

 . النّص  يف أَثَرها ترُتُك

 .األدبّي  النّص يف االجتماعّية وانعكاساته اجلغرايف الفضاء مبعنى أو الَوَسط ، املكان أو البيئة -2
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 أن شأنها من ،اليت واالجتماعّية والدينّية ، والثقافّية ، السياسّية ،: الظروف  جمموعة ويعين العصر، أو الّزمان -3

 .األدبّي  النّص يف آثاَرها ترُتَك

 على ذلك . ؟ واذكر مثااًل القديم العربّي األدب دراسته يف التارخيّي املنهج على اتََّكأ من َمْن أبرز *

 العالء " . أبي كرىذ طه حسني يف كتابه  " جتديد

 طه حسني . *على ماذا حيتوي كتاب

 . دقيًقا تطبيًقا التارخيّي املنهج ُحسني طه ـ طبَّق1

 ّية،واالجتماع ، الِسياسّية: واحلياة ، فيه عاش الذي واملكان العالء، أبي زماَن فيه َدَرَس منه باًبا خّصَص ـ إذ2

 وأدبه . شعره يف كّله ذلك أَثَر ِلَيرى وأسرَته ؛ وقبيلَته عصره ، يف والدينّية ، واالقتصادية

 واحلاُل  ،واملكان   ،الّزمان  إْنضاجها يف َعِمَل قد  ، َعصِرِه َثَمرات من َثَمرٌة العالء أبو "*يقول طه ُحَسني 

 اشرح هذا القول . ".واالقتصاديُة  واالجتماعّيُة السياسّية

 . األدب يف الثالثة املؤثِّرات تأثري ضوء يف العالء أبي عن يتحّدث أنه ُحَسني طه قول من ـ َيظَهر1

 من بها ُيحيط وما ، والِعرق ، واملكان ، الزمان:  من كلٌّ هالشكَّ ، واقِعه صورَة أَدِبه يف امَلَعرّي العالء أبو ُيمثل ـ إذ2

 وثقافّية . ، واجتماعّية ، سياسّية:  متغرياٍت

 .التارخيّي  املنهج َينُشُدها اليت النظرة وهي ، كّله املتماسك التكوين ذلك من خليٌط أّنه يعين ـ وهذا3

 *عن ماذا حتّدث طه ُحَسني يف كتابه " يف األدب اجلاهلّي " 

 والّزَمان .  والبيئة اجلنِس آثار من ٌرَأث الّشاعر إًذا أو الكاتُبـ 1

 عن والبحِث األدب َدْرِس من الصَّحيح الَغَرُض يكوَن أن وينبغي ، املؤثِّرات هذه من يلَتمَس أن فينبغي ـ 2

 من َنَظَم أو َكَتَب ما ُيصِدَر أن على وأرغَمْته ،الّشاعر أو الكاتَب أحَدَثت اليت املؤثِّرات هذه حتقيُق هو إّنما تارخِيه

 "اآلثار 
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 تارخِيه ؟ عن والبحِث األدب َدْرِس من الصَّحيح ما الَغَرُض *

 اآلثار . من َنَظَم أو َكَتَب ما ُيصِدَر أن على وأرغَمْته الّشاعَر، أو الكاتَب تأحَدث اليت املؤثِّرات هذه حتقيُق هو إّنما

 رائد َبْيَدس خليل" كتابه يف سداأل الّدين ناصُر وَنْقده األدب دراسة يف أيًضا التارخيّي املنهج على اتََّكأ *مّمن

 بّين مالمح املنهج التارخيي فيه ؟" ِفَلسطني يف احلديثة العربّية القّصة

 أًةَفج جتماعّيةاال الّظاهرُة ُتوَلَد أن الَفْهُم حَُّيص وال ، ةاجتماعّي ظاهرٌة هجوانب بعض يف هو إّنما فنٍّ كلُّ : " فيه لقا 

 َتفاُعَلها استوَفْت متعدِّدٍة لعوامَل نتيجًة تكوَن أْن من بّد ال بل ، كذلَك ظاهرها يف ُكْنت مهما الَفراغ يف وَتْبُرَز

 ". ِثمارها أتْت حتى سباَبهاأ واستكَمَلت

 َبْيَدس . خليل              ِفَلسطني ؟ يف احلديثة العربّية القّصة رائد َمن هو *

 يف العصر احلديث ؟ النَّقد يف التارخيّي *ما أهمّية املنهج

 احمليط  . ذلك عن ُتعبِّر وثيقًة النّص هنا يكون ، ّمث ومن ـ 2            وحميطه . النّص بني مباَشًرا ربًطا ـ َيرُبط1

 األفكار بعض أكيدت إىل احلاجة عند بها ُيستعاُن وثيقًة َيستحيل أن ميكن املنهج هذا َوْفق النّص إن ـ بل3

 . األديب ِظلِّها يف عاش اليت التارخيّية واحلقائق

 األســئــلــة :

 .التارخيّي  واملنهج النَّقدّي ، املنهج: من  بكلٍّ املقصود ـ وّضح1

 بهدف ؛ وحتليله األدبّي النّص قراءة يف الّناقد عهايتَّب خاّصة ومعايري وأدوات إجراءات هلا : طريقة املنهج الّنقدي

 . به يّتصل ما وكّل ، واجلمالّية كلّيةالّش وأبنيته ، داللته عن الكشف

 الذي للعصر ، والثقافّية ، واالجتماعّية ، السياسّية:  الّظروف دراسة على َيقوم نقدّي منهج هواملنهج التارخيّي : 

 . وداللته مضامينه وكشف ، خصائصه وتفسري ، األدبّي النّص لفهم وسيلًة منها متَِّخًذا ، األديب إليه َينتمي

 



 0797020016                   مهند عفانه        –إعداد املعّلم            الرّيان يف الّنقد األدبي                  

5 
 

 واألدب ؟ األديب ،: من  بكلٍّ يتعلق ما يف التارخيّي املنهج عوااتََّب الذين النُّّقاد به ُيؤمُن لذيا ماــ 2

 . فيها رويؤث بها ريتأّث ، وثقافّية ، واجتماعّية ، سياسّية:  ظروٍف ِنتاج واألدب ، وزمانه  بيئته ابُن األديب بأّن

 .ليلها وحت األدبّية النصوص دراسة يف التارخيّي املنهج ُنّقاد عليها يتَِّكئ اليت الثالثة املؤثرات وّضحــ 3

 اليت معيَّن جنٍس من املنَحِدرة الواحدة ّمةاأل أفراد بني املشَتَركة الوراثّية الِفْطرية اخلصائص مبعنى ، الِعْرق ـأ

 .  النّص يف أَثَرها ترُتُك

 . األدبّي النّص يف االجتماعّية وانعكاساته اجلغرايف الفضاء مبعنى ، الَوَسط أو املكان أو البيئةب ـ 

 أن شأنها من ،اليت واالجتماعّية ، والدينّية ، والثقافّية ، السياسّية:  الظروف جمموعة ويعين العصر، أو الّزمان ج ـ 

 . األدبّي النّص يف آثاَرها ترُتَك

 يف الوارد" فلسطني يف احلديثة العربية القّصة رائد َبْيَدس خليل" كتابه يف األسد الّدين ناصر قول إىل عْدــ 4

 .فيه التارخيّي املنهج َمالِمح وبني ، الّدرس

 َفجأًة االجتماعّية الّظاهرُة ُتوَلَد أن الَفْهُم َيصحُّ وال اجتماعّية، ظاهرٌة جوانِبه بعض يف هو إّنما فنٍّ كلُّ: "  فيه قال

 َتفاُعَلها استوَفْت متعدِّدٍة لعوامَل نتيجًة تكوَن أْن من بّد ال بل ، كذلَك ظاهرها يف َتُكْن مهما الَفراغ يف وَتْبُرَز

 ". ِثمارها أتْت حتى أسباَبها واستكَمَلت

 مَع األديُب، فيها عاَش اليت التارخيّية للمرحلة الّنّص متثيل مبدى ُيعنى التارخيّي املنهج أّن الّدارسون يرىـ  5

 درسَت ما ضوء يف القول هذا وّضح ، واملكان الّزمان يف يتَِّحدون الذين األدباء بني اإلبداعّي التَّفاوت إهمال

 . التارخيّي املنهج عن
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 : االجتماعّي المنهجثانًيا : 

 *وّضح املقصود املنهج االجتماعّي يف دراسة األدب ونقده .

 . املختلفة بطبقاته باجملتمع نفَسه وامُلبِدع األدبّي اإلبداع َيرُبط نقدّي منهج هو

 *ما أوجه التشابه بني املنهج التارخيي واملنهج االجتماعي ؟ 

 ما . ورٍةبص باجملتمع - أينار مثلما - جوانِبه بعض يف األدبّي اإلبداع التارخيّي املنهج حابأص ربَطـ 1

 باجملتمع هنفِس وامُلبِدع اإلبداع ربِط يف وتعمَّقوا بعيًدا وًطاش ساروا جتماعّياال املنهج حابأص أّن حني يفـ 2

 . واحلياة

 مجاعيًة . َنَظٍر ْجهَةو ميثِّل األدبّي فالنّصـ 3

 ِذْهن يف ٌرحاض فالقارئ ، للنّص الفعلّي امُلنِتج أّنهك ُيَعدُّ )االجتماعي ( املنهج هذا َوْفق اجملتمع إّن حتىـ 4

 جمتمعه . ؤىر عن النّص يف ُدرَيص األديب إّن أي، مًعا آٍن يف وغايته وسيلُته ألنه ؛ األديب

 الفنُّ ":مثل امُلهّمة، النَّقدّية طلحاتواملص املفاهيم من جمموعًة النَّقد يف جتماعّياال املنهج َجضأن :*عّلل

 ". امُللتِزم باألد "و ،"للمجتمع

 ألّن األديب يصُدر يف النّص عن رؤى جمتمعه .

 امُلهّمة اليت أنضجها املنهج االجتماعي ؟ النَّقدّية واملصطلحات *ما هي املفاهيم

 ". امُللتِزم األدب" ، و"للمجتمع الفنُّ" 

 ّقاد يف املنهج االجتماعي يف إبراز العالقة بني األدب واجملتمع ؟الّناألساسية اليت حيرص عليها  العناصر *ما

 .فيِه  وتأثرِيِه مبجتمِعِه تأثُِّرِه ومدى فيه ، هومكانت جمتمعه، يف األديب ـ َوْضع1

 :هي  النَّقدية ، ُمِهمَّتهم يف أساسّية قضايا ثالث على الرْتكيزـ 2
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 .حتقيقها إىل األدبّية األعمال َتهِدف اليت جتماعيةاال والغايات امنيواملض جتماعّياال احملتوى ـأ

 .اجلمهور هذا يف دبلأل جتماعّياال أثريالت ومدى ،النص يتلّقى الذي اجلمهور ـ ب

 .اميِنهومض ، أنواِعهو ، كاِلهأش: األدب يف جتماعّيةاال والتطوُّرات التغيُّرات آثار دراسةـ  جـ

 عن اجلمهور من أو ولةالد من تكون قد الرعاية وهذه ، الفيّن اإلبداع يف اجملتمعية الّرعاية رأث مالحظةــ 3

 . وغريها ، رالنَّْش وُدور ، واجلامعات ، تواجملال ، امُلنَتَديات طريق

 هتراجع أو، الدميقراطية الدولة ظلِّ يف هوازدهار األدب حريُة حيُث من ، ونظاِمها الّدولة طبيعة ةمناقشــ 4

 .الدكتاتورية الدولة ظلِّ يف مستواه واحنداُر

 ،"املدّق  ُزقاق " حمفوظ جنيب لرواية(  َبْدر طه امُلحِسن عبد)  دراسُة النَّقد يف االجتماعّي املنهج أمثلة ومن*

 :َنْقده  َمعِرِض يف يقول إذ

 تثبيت عن نسبيًّا تنازل املؤلفِّ أّن" املدّق  ُزقاق " رواية يف ووضوحها الكاتب رؤية لُعمِق مظهٍر أّول ولعلَّ "ــ 

 ".نهائّي  بشكل الطََّبقة

 يف حتى حركتها روايتِه وبداية مدَخل يف اخلارجّي العاَلم عن الزُّقاق ُعْزلة على حِريًصا كان املؤلف أّن ومَع "ــ 

 "املدّق ُزقاق " لعاَلم اجلديدة القاهرة حياة من َمظاهر بعض اقتحام تأكيد على أيًضا َحَرَص فقد ئه،بنا هندسة

 . "وأهِله 

 "املدّق ُزقاق " حّي يف املصريَّ اجملتمع أصابت اليت التغيري حركة َنْقده يف َتناوَل الناقد أّن هنا الواضح *من

 وّضح ؟ 

 االجتماعّي . التغيري مع َتتفاعَل أن من بد ال ألنها ؛ االجتماعية الطََّبقة تثبيت استحالة األوىل عبارته يف يرى فهو 

 تطوُّر على تساعد اليت احلركة إىل مؤشِّر اخلارجي بالعاَلم" املدّق  ُزقاِق " رْبط أّن يرى الثانية عبارته ويف 

 .ُصَورها  خمتلف يف االجتماعّية احلياة
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 األســــئــــلـــة :

 .وَنْقده  األدب دراسة يف  االجتماعّي باملنهج املقصود ـ وّضح1

 .املختلفة بطبقاته باجملتمع نفَسه وامُلبِدع األدبّي اإلبداع َيرُبط نقدّي منهج هو

 ؟ جتماعّياال النَّقد يف ُمِهمَّتهم يف النُّّقاد َيتناوُلها اليت الثالث األساسية اياالقض ماــ 2

 .حتقيقها إىل األدبّية األعمال َتهِدف اليت االجتماعية والغايات واملضامني االجتماعّي أـ احملتوى

 .اجلمهور هذا يف لألدب االجتماعّي التأثري ومدى ، النصَّ يتلّقى الذي اجلمهور ــ ب

 . ومضاميِنه ، وأنواِعه ، أشكاِله:  األدب يف االجتماعّية والتطوُّرات التغيُّرات آثار دراسة ــ جـ

 . إجابتَك ْحوّض ؟ جتماعّياال واملنهج التارخيّي املنهج بني اُبهللتَّش وجًها َتلَمح هلــ 3

 . ما ورٍةبص باجملتمع - رأينا مثلما - جوانِبه بعض يف األدبّي اإلبداع التارخيّي املنهج أصحاب ربَطأـ 

 باجملتمع نفِسه وامُلبِدع اإلبداع ربِط يف وتعمَّقوا بعيًدا شوًطا ساروا االجتماعّي املنهج أصحاب أّن حنِي ب ـ يف

 .                 واحلياة

 . مجاعيًة َنَظٍر ِوْجهَة ميثِّل األدبّي ج ـ فالنّص 

 ِذْهن يف حاضٌر فالقارئ للنّص، الفعلّي امُلنِتج كأّنه ُيَعدُّ(  االجتماعي) املنهج هذا َوْفق اجملتمع إّن د ـ حتى

 . جمتمعه رؤى عن النّص يف َيصُدر األديب إّن ،أي مًعا آٍن يف وغايته وسيلُته ألنه ؛ األديب

 ديب،لأل جتماعّياال باجلانب هتماُماالجتماعّي اال املنهج يف النُّّقاد عليها َيحِرص اليت األساسية رالعناص من ــ4

 . اجلانب هذا حّضو

يف جمتمعه ، واملكانة اليت حيتّلها األديب على الكشف عن وضع األديب حيرص النّقاد يف املنهج االجتماعّي 

 كّله يف النّص األدبي .فيه ، ومدى تأّثرِه مبجتمعه وتأثريه فيه ، وأثر ذلك 
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 :  اهتلي اليت األسئلة عن أجب ثّم ، الَبّياتّي الوّهاب عبد اعرللش"  الَقْرية ُسوق " يدةقص من أتيي ما أاقر ــ5

  والذُّباْب ، اهَلزيلُة واحُلُمُر ، ْمُسالشَّ

  َقديْم ُجنديٍّ وِحذاُء

 : الَفراْغ  يف ُيحدُِّق ٌحوَفال ، ْيدياأل َيَتداَوُل

 اجلديْد العاِم َمطَلِع يف "

  بالنُّقوْد َحْتًما َتمَتلئان َيداي 

 " احِلذاْء هذا ْسَتِريأوَس

 : امُلْتَعـبوْن واحلاسدوَن

   كْلْأَن وَلْم َزَرعـوا، "

 " أُكلوْنَفَي اغـريَن،ص ، وَنزَرُع

❋❋❋                

 : السِّالْل َيْجَمْعـَن  الَكْرِم عـاُتوباِئ

  َكوَكباِن َحبييَب َعـْينا"

 " الرَّبيْع َوْرُد ْدُرُهَصو

  ؟ يدةالقص ُتمثُله الذي جتماعّياال امَلظَهر ماأـ 

 متّثل القصيدة مظهًرا اجتماعيًّا هو سوق القرية وما يدور فيه من أنشطة وأحداث .

يسود يف القصيدة جو من الفقر والّشعور بالسخط والظلم       . يدةالقص يف َيسود الذي العاّم اجلّو حب ـ وّض

واالستغالل ، أّما الفقر فيظهر من خالل احلذاء القديم الذي ينتقل من يد إىل يد يف الّسوق من غري أن يستطيع 
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أحد شراءه ، وحديث الفالح لنفِسه بأّنه سيشرتيه يف العام القادم حني حيصل على الّنقود . أما السخط والظلم 

واالستغالل فتظهر من خالل استغالل الطبقة الربجوازّية للفالحني الفقراء وظلمهم واغتصاب زرعهم وجهدهم ، 

وسخط الفالح على هذا الواقع ، فقلب الشاعر القول املعروف : " زرعوا فأكلنا ، ونزرع فيأكلون " فأصبح " زرعوا ، 

ن خالل وصف بائعات الكرم اللواتي يغّنني ، وغنائهن يدل ومل نأكل ، ونزرع صاغرين ، فيأكلون " ، وتظهر أيًضا م

على الفرح والّسرور ، وهي إشارة إىل الطبقة الربجوازية اليت تعيش حياة هانئة رغيدة على حساب الطبقة 

 الكادحة .

 .  إجابتَك حّضو واجملتمع؟ السُّوق بني َعالقة من َترى هلــ  جـ

توجد عالقة بني السوق واجملتمع ، ففي السوق تظهر طبقات اجملتمع بوضوح وميّثلها : الغين والفقري ، الظامل 

 واملظلوم وامُلستِغل وامُلسَتَغل .

 . أسطر مخسة حدود يف يدةالقص هلذه اجتماعيًّا نقًدا كتَبلَت ( ج ، ب أ، ) األسئلة عن إجابتَك من استِفْدــ  د

جمتمعه تصويًرا دقيًقا ، معّبًرا عن مشكالته وهمومه ــ من خالل اختيار مظهر السوق ــ صّور الّشاعر يف القصيدة 

بأفكار واقعّية ، منها : احلذاء القديم وما يدل عليه من الفقر ، والفالحني الّساخطني الذين ُيستغّلون من الطبقة 

قة الكادحة ، أي إّن الّشاعر صدر يف قصيدته عن رؤى جمتمعه الربجوازّية حياة هانئة رغيدة على حساب الطب

 وهمومه اليت ُتعد منبع إبداعه .

 ".  امُللتِزم األَدب " مبفهوم وداملقص حّضو ، جتماعّياال املنهج دراستَك ظلِّ يف ــ أ  ــ  6

هو األدب الذي َيصُدر فيه األديب عن رؤى جمتمعه ؛ فيعّبر عن هموم أفراد جمتمعه وتطلعاتهم ويشاركهم تلك 

  ملا هو أفضل ، مستشعًرا باملسؤولية جتاه ذلك .اهلموم والتطّلعات ، ويسعى جبد إىل تغيري واقعهم 

 حني ،النّص ؤلفِّمل احلقيقّي اإلبداع إبراز من ِحدُُّت أداًة النَّقد يف جتماعّياال املنهج ُيَعدُّ هل ، أيَكر يفب ــ 

 .   إجابتَك حّضو ؟ فقط جتماعّيةاال للظروف انعكاًسا األدب جعِل على رُِّصُت

 منطقّية وعلمّية ملا يذهب إليه .ترتك اإلجابة للطالب ، على أن تتضّمن حجًجا 



 0797020016                   مهند عفانه        –إعداد املعّلم            الرّيان يف الّنقد األدبي                  

11 
 

 ثالًثا : المنهج الِبنيوّي
 ؟نيوّي الب*وّضح املقصود باملنهج 

نيًة متكاملة ذاَت عالقات بني مفرداته، بعيًدا عن أّية دّي َيدرس العمل األدبّي بوصفه باملنهج الِبنيوّي منهٌج نق

 عوامَل أخرى خارجيٍة ، مثل العوامل : التارخيّيِة ، واالجتماعّيِة ، والثقافّيِة .

 نيوّي إىل النّص ؟كيف ينظر املنهج الب *

 .  النّص على أّنه عاَلٌم مستِقلٌّ قائم بذاِتهنيوّي إىلالبـ ينظر املنهج 1

 . وَيستبِعد كلَّ ما هو خارَجه ،والسُّلطة عنده للنّص فهو بالنسبة إليه ُمغَلٌق ونهائّيـ 2

 . وُيحال تفسري النّص إىل النّص نفِسه ال إىل غريهـ 3

 .نيوّي مركزيٌة ثابتة وحوَلها َتدوُر تِفسرياُته ، وله أيًضا َتناسٌق وانسجام وللنّص يف املنهج البـ 4

 .نيوّي البحُث عن سّر النّص ِلُيدِرَك أبعاَده وعلى الّناقد الب ،طهوهو خاضٌع لنظام َيضبـ 5

 ؟ وظيفة النَّقد الِبنيوّيمباذا تنحصر  *

 . َتْنحصر يف الكشف عن أبنية النّص وعالقاِته الّداخلية

 .نيوّي ليل العمل األدبّي يف الّنقد الببّين مستويات حت *

 نيةالب يف ذلك وَأَثر وإيقاٍع ، وتنغيٍم ، َنْبٍر،: من  وموسيقاها احلروِف دالالُت فيه ُتدَرُس:  الّصوتّي ـ املستوى1

 .  للنّص  الداللّية

 .خاّصًة واألدبّي اللغوّي التكوين يف ووظيفُتها الصرفّية الّصَيغ دالالُت فيه ُتدَرس:  الصريّف املستوى - 2

 .النّص  مبضمون وعالقتها اللغوية دالالتها ملعرفة الكلماُت فيه ُتدَرُس:  املعجمّي ـ املستوى3

 .واجلمالّية  الداللّية وخصائصها تكوينها وطرائُق وتركيُبها اجلمل تأليُف فيه وُيدَرُس:  النحوّي املستوىـ  4
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 العاّمة الداللّية نيةالب تشكيل يف وتآزِرها والرتاكيب اجلمل معاني حتليُل فيه وَيجري:   الّداللّي املستوىـ  5

 .للنّص 

  نيوّي ؟اذكر ُمنطَلقات املنهج الب*

 ،إذ ُمسبَّقة افرتاضاٍت أّي غري من معه التعامل وضرورة ، األدبّي للعمل الداخلّي اجَلْوهر على الّتركيز ضرورةــ أ

 َشَرِك يف تقع بأّنها ويتَِّهمونها ، اخلارجية هوأسباب وحميِطه األدب إطار بدراسة ُتْعنى اليت املناهج نيوّيونالب ُيهاِجم

 األَثَر َتصُف ال ألنها ؛ والتارخيّي االجتماعّي سياقها ضوء يف األدبّيِة النصوص تفسري إىل َسْعِيها يف التعليلّي الشرح

 . اخلارجّية العوامل َتصُف حني بالذات األدبّي

 .جوهرها فهو األدبّي العمل يف الداخلّية نيةالب اكتشاف حدود على البنيوّي التحليل يف الوقوف ــ ب

 ، أذكر واحًدا منها ؟ احلديثة النَّقدّية ّتجاهاتاال بعض يف املنهج هذا أثََّر*

  الِبنيوّية .  األسلوبّية

 : القصيدة  يف جاء ومّما ، لُدْنـُقـ َأَمل اعرللش" ُزهور " يدةلقص ربابعة موسى الّناقد حتليُل مناذجها ومن

  الَوْرِد ، ِمَن وسالٍل

 وإفاقْة إْغفاَءٍة بنَي َأْلَمُحها

  باَقٍة ُكلِّ وَعلى

 ِبطاَقْة يف حاِمِلها اْسُم

❋❋❋                    

 اجَلميَلُة الزَّهراُت لي َتَتَحدَُّث

 ــ َدْهَشًة ــ اتََّسَعْت َأْعُيَنها َأنَّ

 الَقْطَف ، َلْحَظَة
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  ، الَقْصِف َلْحَظَة 

 ! اخَلميَلْة  يف إْعداِمها َلْحَظَة

 .. لي  َتَتَحدَُّث

 الَبساتنِي يف َعْرِشها َعلى ِمْن َسَقَطْت أنَّها

 َأْيدي  َبْيَن أو الدَّكاكنِي ، ُزجاِج يف َعْرِضها َعلى أفاَقْت ُثمَّ

 امُلناديَن،

 . العاِبَرْة امُلَتَفَضَلُة الَيُد اْشَتَرْتها َحّتى

 حتليل القصيدة ونقْددها :*

 لكّنه بالوضوح، تتَِّسُم لغة فهي ببساطتها، املتمثلِّة اللغة َدْهشة خالل من هعاجلتوم النّص هذا رؤيُة تتشكَّل "ــ 

 ". عرّيالشِّ َبريَقه ُيْلغي أو بالنّص ُيطيح ال الذي وحالوض

 القافية يف ،يتمثَّل موسيقيًّا ُبْعًدا( األّول املقطع أي) النّص من املقطع هذا لُيحمِّ أْن اعرالّش استطاع وقد"  ــ

 " . (  ِبِطاَقْة ، باَقٍة ، إفاَقْة ) بالكلمات تتمثَّل ُمَتجاوبة موسيقّية َرنَّة فيه حتدث كلبش ُمَوقًَّعا بناَءها َجَعَل اليت

 :  اعرالّش قال فقد ، ؤيَتهر ُتجسَِّد أن استطاعت بطريقٍة هوتراكيب مفرداته اعرالّش اختار لقد"  ــ

 الورد؛ مبنظر فيها يتمتَّع َيكاُد ال سريعًة مُّلالتأ عن بعيدًة نظرًة كانت فنْظرُته ،" إليها أنظُر " من بداًل"  أْلَمُحها "

 ". عبًةص حالًة يعيُش ألنه

 خالل من ناتٌج ذلك فإّن ، حونةامَلْش العاطفة دائرة إىل العقالنّية دائرة من َتخُرج هنا اللغة كانت إذاو "ـ 

 يف اعرهاملش ساِردًة وَيجعُلها ، عيوُنها وتتَّسع تتحدَُّث فالزَّهرات ، ؤيتهر عن اعرالش فيه عبََّر الذي األسلوبّي كيلالتش

 . " يةبالنِها إحساٍس من اللحظات هذه َتْحِمله ما مَع ، فوالقص القطف حلظاِت

 النّص . لغة على اعتمَد إّنما ، االجتماعّي وحميطه التارخيّي سياقه عن مَبْعزل النّص َدَرَس الّناقد ـ أّن1
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 . معها املتلّقي وَتفاُعل النّص موسيقا يف هاوأَثر القافية الّصوتّي املستوى يف ـ فتناوَل2

. القصيدة يف الّشاعر على ُتسيِطر اليت باحلالة وَعالقتها" َأْلَمُح"  الفعل داللة املعجمّي املستوى يف ـ وتناوَل3

 مشاعره عن وتعربِّ تتحدَّث ،وجعلها الزَّهرات الّشاعر أْنسَن حنَي ، عرّيةالشِّ الّصورة الداللّي املستوى يف وتناوَل

 . واملوت بالنهاية اإلحساس حلظة َيعيشها اليت ومعاناِته

 األســــئـــــلـــــة :

 .  األدب دراسة يف نيوّيالب باملنهج املقصود حوّضـ 1

 أّية عن بعيًدا مفرداته، بني عالقات ذات متكاملة نيًةب بوصفه األدبّي العمل َيدرس نقدّي منهٌج نيوّيالب املنهج

 . والثقافّيِة ، واالجتماعّيِة ، التارخيّيِة:  العوامل مثل ، خارجيٍة أخرى عوامَل

 النّص ؟ إىل نيوّيالب املنهج ينظر كيف -2

 . بذاِته قائم مستِقلٌّ عاَلٌم أّنه على النّص إىل نيوّيالب املنهج ينظر ـ1

 . ونهائّي ُمغَلٌق إليه بالنسبة فهو للنّص عنده ،والسُّلطة خارَجه هو ما كلَّ وَيستبِعد ـ2

 . غريه إىل ال نفِسه النّص إىل النّص تفسري وُيحال ـ3

 . وانسجام َتناسٌق أيًضا وله ، سرياُتهتف َتدوُر وحوَلها ثابتة مركزيٌة نيوّيالب املنهج يف وللنّص ـ4

 . أبعاَده ُيدِرَكل النّص سّر عن البحُث نيوّيالب الّناقد وعلى طه،َيضب لنظام خاضٌع وهو ـ5

 .الِبنيوّي  النَّقد يف األدبّي العمل حتليل مستويات بني -3

 نيةالب يف ذلك وَأَثر ، وإيقاٍع ، وتنغيٍم َنْبٍر،:  من وموسيقاها احلروِف دالالُت فيه ُتدَرُس:  الّصوتّي املستوى ـ1

 .   للنّص الداللّية

 .خاّصًة واألدبّي اللغوّي التكوين يف ووظيفُتها الصرفّية الّصَيغ دالالُت فيه ُتدَرس:   الصريّف املستوى - 2
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 . النّص مبضمون وعالقتها اللغوية دالالتها ملعرفة الكلماُت فيه دَرُس: ُت املعجمّي املستوى ـ3

 . واجلمالّية الداللّية وخصائصها تكوينها وطرائُق وتركيُبها اجلمل تأليُف فيه وُيدَرُس:   النحوّي املستوى - 4

 العاّمة الداللّية الِبنية تشكيل يف وتآزِرها والرتاكيب اجلمل معاني حتليُل فيه وَيجري:  الّداللّي املستوى - 5

 . للنّص

 قد بالدار فوجئ لكّنه مشتاًقا، دار حمبوبته إىل عودته عن" العودة  " قصيدته يف ناجي إبراهيم الّشاعر َثحتِد -4

 يقول : وتأّلم ، فَحِزَن حاُلها وتغيَّر َأهلها من َخَلْت

   اجَلديْد َتْلقى ِمْثَلما ُجموٍد يف       َلِقَيْتـنـــا                    وُحـّبـــي َأْحــالمــي داُر

 ـْدــــَبعي ِمْن إلْينـا النُّوُر َحـُكْضَي                         َأْتـنـاَر إْن كـاَنـْت وْهــَي َأْنَكـَرْتنـا

 ْدـــاتَِّئــ َقْلــُب، يـا:  َأْهِتـُف أنـاو                         بيــْحكالّذ ِبَجْنِبـي الَقْلـُب َرْفـَرَف

 ! ْدــَنُعـ َلْم ّنـاَأ َلْيـَت ُعـْدنــا؟ ِلـَم                     اجَلريْح يواملاض الدَّْمُع فُيجيُب

   ـْمـــــَأَلــو َحنـيـٍن ِمــْن وَفــَرْغنــا             ــراْم           ـــــــالَغــ َنْطــِو َأَوَلـْم ُعـْدنـا ِلـَم

          ؟ َعــَدْمــــكــال ِلـَفــراٍغ وانَتَهْيـنــا             الْم           ــــــــــــــوَس بسـكــــوٍن يـنــاِضوَر

 :  العاّم وَجوِّها اللغوّي ونظاِمها يدةالقص نيةب مَع أتيي مّما كلٌّ َيَتوافُق كيف بني ، نيوّيالب للمنهج دراستَك بعد

 . الّساكنة القافيةأــ 

تتوافق القافية الّساكنة مع مشاعر اليأس واالستسالم والَضعف اليت غلبت على نفس الّشاعر كما تتوافق مع خلّو 

  الّدار من احملبوبة فلم يعد فيها حياة وكذلك مع ابتعاد احملبوبة مل يعد مشاعر حّب جتاه الّشاعر .

 . لتهاودال الكلمات معانيب ــ 

اجلّو العام الذي يسوده اليأس واالستسالم وظهرت املفردات : الذبيح ، الّدمع ،  تتوافق الكلمات يف معانيها مع

 اجلريح .
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 .(  َفْعَلَلــ  َرْفَرَف)  رفّيةالص نيةالب ــ جـ

يدل الّتكرار يف الّصيغة على شّدة احلزن واستمراره على خفقان قلب الّشاعر بشّدة مع جو احلزن الذي يشيع يف 

 القصيدة .

 . عريةالشِّ ورةالّص ــ د

وّظف الّشاعر الّصورة الّشعرّية الغنّية بالعاطفة مبا يتوافق مع احلالة النفسّية ، ذلك أّن القلب من شّدة حزنه يرفرف 

 كأّنه طري ذبيح .

 إىل نْفهاص ثم ،اآلتية  التَّحليالت أاقر ، نيوّيوالب جتماعّي،واال ، التارخيّي:  النقدّية للمناهج دراستَك ضوء يف ــ5

 : منها كلٌّ ُيمثله الذي النقدّي املنهج

 : والّسبعينّيات الّستينّيات مرحلة يف األردنّية املسرحّية عن العدوان َأمينة تقول ــأ

 النّص إىل َيفتِقر يزاُل ما األردنّي املسرَح إّنف ، املسرحّي النّص إلجياد املبذولة تامُلحاَوال مجيع من وبالّرغم" 

 ُهموم َتعِكس اليت امَلَحلّية يةوالشخص والبيئة الواقع دورص معرفة على والقائم ، الواقع من القريب امَلَحلّي

 ". اِكَلهوَمش امُلتفرِّج

 املنهج االجتماعّي .

: مَن سياآ يف َيجدوه مل ما وّباأور يف العرِب راُءعش وجَد دفق: "  األندلسّي عرالشِّ عن تالّزّيا حسن دأمح يقول -ب

 املطرَّزة وامُلروِج ، النَّْبت بَعميم ؤزَّرِةامل واجلباِل ، لةاملتَّص واألمطار ، املختلفة وامَلناظر ، املتغرية واءاألج

 .  " َقوافيِه يف وَنوَّعوا ، ومعانيِه ألفاِظِه يف أنَّقواوت ، عَرالشِّ فهذَّبوا  الزَّْهِر، ألواِنب

 املنهج التارخيي .

 : درويش  حملمود"  كالّناِس ُنسافُر " يدةقص يف جاء -جـ

   السََّفْر أنََّك... يٍءَش َأيِّ إىل َنعوُد ال لكنَّنا ، كالّناِس ُنساِفُر
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 َجْرالشَّ ُجذوِع وَبنَي الُغيوِم ِظالِل يف َأِحبََّتنا َدَفّنا.  الُغيوِم َطريُق

 يدةللقص اللغوّية البْنية على عاّمٍة وبنظرٍة : " وَنْقِدها يدةالقص ِهحتليل َمعِرض يف العدوس أبو يوسف الّناقُد ويقول

 فيها يدةالقص يف اعُرالش استخدَمها اليت األفعال ِتالدال أّن األوىل:  مهمَّتنِي ملحوظتنِي إىل ارةاإلش من بّد ،ال

 باألمِل بَُّثَيتش وهو اجملهول، رحلة يف فيه يسرُي الذي الّطريق نطاق يف دائمة َحَركٍة يف اعُرفالّش ، احَلَركة ُرعنص

 ألّن بالسََّفر؛ أنهاهاو بالسََّفر، يدَتهقص َأبد قد اعَرالّش أّن فهي الّثانيُة أّما. الرِّحلة لةُمواص على ِهرارإص خالل من القليل

 . " الكلمة هذه على مبينٌّ بكامِلِه النصَّ أّن كيف َحْظناال وقد  نهايٌة له يكوَن أن بّد ال السََّفَر

  املنهج البنيوي .

 ؟ األدبّي النّص دراسة يف فاعلّيًة أكثُر ، نيوّيوالِب جتماعّي،واال التارخيّي،:  النقدّية املناهج أيُّ ، أيَكر يف -6

 ) ُيرتك للطالب ( . . إجابتَك حّضو
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 مَّالِمح الحركة النقَّّديّة في األردّن
 اليت العربية األقطار يف النَّقدية باحلركة أثرًةمت يًئافش يًئاش تطوَّرت ثم عًة،ِضُمتوا األردّن يف النَّْقدية احلركة أتبد

 يف النَّقدّية احلركة َمالِمح املقام هذا يف ونتتبَّع. العاملّية النَّقدية واملناهج الّنظرّيات من أفكارها استمدَّت

 .مرَحلة كّل يف األردّن يف النَّقد مَلعاِلم املختلفة اجلوانب فيها نتناوُل مراحَل، ثالث يف توزيعها َحسب األردّن

 والتأسيس :أة النَّْشمرحلة  أواًل
 ؟ األردّن يف النقدّية احلركة جيعتش يف احلسني ابن األّول عبداهلل ؤسِّسامل األمري َدْوُر َتجّلى كيف*

 وجتّلى العربّية، األقطار من الواِفديَن واألدباء امَلَحلِّينَي دباءاأُل رعاية على األردّن رقيِّش ارةإم َتَوّليه منذ َعِمَلأـ 

 ،و عّمان يف وبسمان، ، رغدان:  َريْصَق يف َيرعاها كان اليت األدبّية امَلجالُس َأهمُّها، امَلظاِهر من عدد يف ذلك

 . قدّيةن ُمناَقشاتو ُمحاَوراتو ُمطاَرحات فيها ريوما كان جي ، ونةالّش يف تىامَلْش رقص

 بها، وَيحَتفوَن والُكّتاب احلسني، وكان الُقّراء ابن األّول عبداهلل واألمري َعرار بني الشِّعرّية ب ـ إجراء امُلساَجالت

 النَّْشأة . مرحلة يف النَّقدية احلركة َمعاِلم حتديد يف صداها هلا كان اليت النَّقدية ملحوظاتهم عليها وُيعلِّقوَن

 يف النَّقدية التَّعليقات من بعدٍد النَّقدّية ، بإسهامه والكتابة الّصحافة تشجيع على أيًضا املؤسِّس األمرُي ج ـ َعِمَل

 ت .وامَلجال الّصحِّف افتتاحيات

 ؟ األدبّية امَلجاِلس  طبيعة *ما

 . عارأش و وكتاباٍت أدبّية أقواٍل من ِذْكره َيِرُد ما لكّل النَّقدّية اتوامُلناَقش وامُلحاَورات امُلطاَرحات فيها جتري

 *من هم الّشعراء  واألدباء الذين شاركوا يف جمالس األمري املؤسس عبد اهلل األول ابن احلسني ؟

 . األمري جمالس يف اركواش الذين واألُدباء عراءالّش َطليعة يفكان  ( التَّّل وهيب طفى) مص َعراٌرـ 1

 اخلطيب، ؤادوف ، امَلّلاح وَنديم ، الُبستانّي وَوديع ، ةريش أبي عمر:  أمثال ، آَخريَن أدباَءو عراَءش جاِنب إىلـ 2

 . الرِّفاعّي امُلْنعم وعبد
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 ؟ احلسني ابن األّول عبداهلل واألمري َعرار بني َتجرياليت كانت  عرّيةالشِّ امُلساَجالت *ما أهمّية 

 َمعاِلم حتديد يف داهاص هلا كان اليت النَّقدية ملحوظاتهم عليها وُيعلِّقوَن بها، وَيحَتفوَن والُكّتاب الُقّراء َيَتَلقَُّفها

 . أةالنَّْش مرحلة يف النَّقدية احلركة

 نقدية ملحوظاٌت فيها ائدهقص حول ورواياٌت ومذكِّرات أوراٌق َوجتمَّعت كثرية، دراساٌت عرار حول َأت*عّلل : نش

 . اعرالش َزَمن من الدارسني لدى نقدية قيمة ذاَت تظلُّألّنها                       . َمَبعَثرة

 وّضح ؟ ، النَّقدّية والكتابة حافةالّص جيعتش على اًضأي ؤسِّسامل األمرُي َعِمَل*

 " جمّلة يف له َوَرَد ومّما ت،وامَلجال فحالّص افتتاحيات يف النَّقدية التَّعليقات من بعدٍد إسهامه يف ذلك َظَهَر إذ

 . " احِلْكمة

 كما ورد يف جمّلة " احلكمة " . عرالّش يفلسمو األمري عبد اهلل األول  الّنقدي*ما الرأي 

 معًنى عروالشِّ.... عرالشِّ كان َلما تباخلياال عورالشُّ ولوال ، واجلديد القديم يف النَّْفس حول التفاٌت كُّلُّه عرالّش : "قال  

 . " ؟ املعنوية تاخلياال يف الذاتّيُة احملاسن أيَنف ، ذات ال

 . الّتمِّثيل مع النَّقد ، حركة نشوء يف التأسيس مرحلة يف األردنّية توامَلجال الصُّحف َدْور وّضح*

 تتبََّع مثاًل"  احِلْكمة "  جمّلة يف إذ، دائم وٍرحض ذاَت توامَلجال األردنّية حفالص يُف الّنقدّية املقالة كانتأـ 

 حول آراء من به جاء ما َدْحَض ُمحاِواًل"  اجلاهلّي عرالشِّ يف " كتابه يف ُحسني طه آراَء حمَلالا نديم يُخالش

 . اجَلاهلّي عرالشِّ انتحال

 مقالته يف ناقش حيث ،"الصحيح  األَدُب "بعنوان نقدّية مقاالت يف صحيفة اجلزيرة أربع َفريز حسين وكتَب

 وبعضهم امُلَنمَّق، األسلوب إىل َيميل الناس بعض أّن وبيََّن ، األدبّي العمل يف واملضمون الشَّكل قضّيَة الّثالثة

 السَِّلس . األسلوب فيفّضُل هو أّما ، السَّْهل األسلوب ُيفضل

 وِسَير وَترَجماٍت نقدّية ومقاالت تارخيّية دراسات من صفحاتها على ُنِشَر مبا ُتوامَلجال الصُّحُف هذه ب ـ أغَنْت

 األردّن يف مرحلة التأسيس  . يف األدبّي النقد حركَة
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 جملة يف مهاش يعقوب كَتَبه ما ذلَك ومن احلديثِة، العاملّية الّنقدية النظريات أصداُء مقالتها بعض يف ج ـ تردََّدْت

 احبص" ليميرت جول" لدى األدبّي الّنقد مفهوم وعن ، الّنقد وِعلم" برونتيري " الفرنسّي األديب عن" احِلْكمِة"

 . النَّقد يف نطباعّيةاال

 الشَّعر . أبو أمني          *من الذي أصدر جمّلة " الّرائد " ؟

 ظْبيان . تيسري      اجلزيرة " ؟ " جمّلة أصدر الذي من *

 األســـئـــلــــة :

 األردّن ؟ يف النقدّية احلركة تشجيع يف احلسني ابن األّول عبداهلل املؤسِّس األمري َدْوُر َتجّلى ـ كيف1

 وجتّلى العربّية، األقطار من الواِفديَن واألدباء امَلَحلِّينَي دباءاأل رعاية على األردّن شرقيِّ ارةإم َتَوّليه منذ َعِمَل أـ

 ،و عّمان يف ، وبسمان ، رغدان:  َقْصَري يف َيرعاها كان اليت األدبّية امَلجالُس ،َأهمُّها امَلظاِهر من عدد يف ذلك

 . قدّيةن وُمناَقشات وُمحاَورات ُمطاَرحات فيها جيري كان وما ، الّشونة يف امَلْشتى قصر

 بها، وَيحَتفوَن والُكّتاب الُقّراء وكان احلسني، ابن األّول عبداهلل واألمري َعرار بني الشِّعرّية امُلساَجالت إجراء ـ ب

 . النَّْشأة مرحلة يف النَّقدية احلركة َمعاِلم حتديد يف صداها هلا كان اليت النَّقدية ملحوظاتهم عليها وُيعلِّقوَن

 يف النَّقدية التَّعليقات من بعدٍد بإسهامه ، النَّقدّية والكتابة الّصحافة تشجيع على أيًضا املؤسِّس األمرُي َعِمَل ـ ج

 . وامَلجّلات الّصحِّف افتتاحيات

 .الّتمِّثيل مع ، النَّقد حركة نشوء يف التأسيس مرحلة يف األردنّية توامَلجال الصُّحف َدْور ـ وّضح2

 تتبََّع مثاًل"  احِلْكمة"   جمّلة يف ،إذ دائم حضوٍر ذاَت وامَلجّلات األردنّية الصحف يُف الّنقدّية املقالة كانت أـ

 حول آراء من به جاء ما َدْحَض ُمحاواًل"  اجلاهلّي الشِّعر يف"  كتابه يف ُحسني طه آراَء حامَلال نديم ُخالشي

 . اجَلاهلّي الشِّعر انتحال

 مقالته يف ناقش حيث ،" الصحيح األَدُب" بعنوان نقدّية مقاالت أربع اجلزيرة صحيفة يف َفريز حسين وكتَب

 وبعضهم امُلَنمَّق، األسلوب إىل َيميل الناس بعض أّن وبيََّن األدبّي، العمل يف واملضمون الشَّكل قضّيَة الّثالثة

 . السَِّلس األسلوب فيفّضُل هو ،أّما السَّْهل األسلوب ُيفضل
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 وِسَيٍر وَترَجماٍت نقدّية ومقاالت تارخيّية دراسات من صفحاتها على ُنِشَر مبا ُتوامَلجال الصُّحُف هذه أغَنْت ـ ب

 .  التأسيس مرحلة يف األردّن يف األدبّي النقد حركَة

 جملة يف هاشم يعقوب كَتَبه ما ذلَك ومن احلديثِة، العاملّية الّنقدية النظريات أصداُء مقالتها بعض يف تردََّدْت ـ ج

 صاحب" ليميرت جول" لدى األدبّي الّنقد مفهوم وعن ، الّنقد وِعلم" برونتيري"  الفرنسّي األديب عن" احِلْكمِة"

 . النَّقد يف االنطباعّية

 " كتاب ولح له نقدية مقالٍة يف م1945 عام"  الّرائد " ّلةجم يف عّباس احلليم عبد ردنّياأل الّناقد َكَتَبــ 3

 األَثِر بنَي القياُس َعهَوِس ما لُيقاِيَس ؛ له ُأتيَح ام الكاتَب الّناقُد َيعِرَف أن اخلرِي مَن : " اعةَشْعش كريلش"  َرياتذْك

 من يٌءوش َنْفسِه من قطعٌة هو هل أخرًياو....  أفكاِره وَمطاِرِح آرائه عن األَثُر هذا َرُيعبِّ أن استطاَع وهل ، ِهاحبوص

 ". ؟ ذاِته

 . عّباس احلليم عبد نظر جهةو من داجليِّ األدب مفهوَم ضِّحو

األدب اجلّيد : هو األدب الذي يتمّكن من الّتعبري عن آراء األديب وأفكاره كما هي يف نفسه ، ويعّبر عن 

 . شخصّيته كما هي فعاًل
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 التَّجديدثــانــًيــا : مرحلة 
 . اخلمسينّيات َعْقد يف األردّن يف الّنقدّية احلركة لتطوُّر َمهَّدت اليت العوامل وّضح *

 صْلبٍة أرضّيٍة تكوين يف امَلجّلة هذه أسهَمْت ،إذ م1952 عام الناعورّي لعيسى" اجلديد  الَقَلم " جملة أـ ظهور

 األردّن داخَل والِفْكُر األدب رموز من عدد أقالِم استقطاب واستطاعت والنقدّية ، األدبّية ملتقى اآلراء ِلَتكوَن

 وخارَجه .

املرحلة ، مبا تناولته من آراء  هذه يف األردّن يف النقدّية احلركة إثراء يف أسهمْت اليت الكتُب ب ـ صدور

 والنقدّية يف العامل .تدل على خربة النّقاد وعلى اّطالعهم على أهم االّتجاهات األدبّية وقضايا نقدّية دقيقة 

 وخارَجه ؟ األردّن داخَل والِفْكُر األدب من هم رموز *

 .البّياتي  الوّهاب وعبد ، األسد الّدين وناصر ، عّباس إحسان

  ؟ فيه النقدّية اياالقض ما األسد، الّدين رلناص"  م1950 عام حتى واألردّن فلسطني يف األدبّية احلياة " كتاب صَدَر*

 ومن ، إلينا نُقلهت الذي النَّْفسّي اجلوِّ من َتنُبع بل ، وعاملوض َوحدة من َتنُبع ال الكاتب عند وهي ، يدةالقص حدُةو

 .اِعرهَمش ناميوت اعرالّش ِوجدان حركة

 الناعورّي ؟ عيسىاليت أصدرها  النقدّية الكتب *عّدد

 م 1951عام"  احلديث الشِّعر العربي رسول ماضي أبو إيلّيا "ـ 1

 .م 1956عام" امَلهَجر يف الُعروبة شاعر فرحات إلياس "ـ 2

 ، وما هو مضمونه ؟ امللثَّم ( الَبَدوّي العودات ) يعقوب أصدره الذي النقدّي ما اسم الكتاب*

 املنهج من ذلك يف مستفيًدا الفنّية ومظاهره عرهش امنِيومض اعرالّش حلياة فيه َعَرَض"  األردّن اعرش َعرار " كتاب

 . األدب دراسة يف التارخيّي
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 ؟ مضمونه هو وما إحسان عّباس ، أصدره الذي النقدّي الكتاب اسم ما*

 إىل وصواًل والرمزّية بالّرومانسّية مروًرا َأرْسطو منذ الشِّعر يف النقدّية للنظرية فيه وَتعرَّض م ،1955 عام" الشِّعر َفّن "

 هذا عبَّر وقد الشِّعر، ُمِهمَّة يف املتنوِّعة األدبّية املذاهب تبنَّْتها اليت النقدّية اآلراء ألهّم أيًضا وَعَرض الواقعية ،

 .الغربّية  اآلداب على الّدقيق واّطالعه الناقد خربة عن الكتاب

 م .1959 عام"  إيدل لليون"  السَّيكولوجّية  القصَّة " لكتاب السَّْمَرة حممود ترمجة *جاءت

 . العامل يف األدبّية ّتجاهاتاال أهّمب األردّن يف األدبّي الّنقد تأثُّر بسبب

 إيدل . لليون"   السَّيكولوجّية القصَّة"  *ما مضمون كتاب

 .ةصَّالق بفّن النَّْفس ِعلم َعالقة الكتاب هذا تناوَل 

 ، ما مضمونها ؟"  اجلديد ُفقاأل " َمجّلة ظهرَت الستينّيات بداية يف*

 وقد ، األدبّي للّنقد فحاٍتص ختصيص على امَلجّلة هذه ْتحَرص فقد  ، احلقيقّية الّتجديد طالئع َتْحملكانت  

 . األردنّي األدب يف اجلديدة النقدّية املفاهيم توظيُف هذا عن َأنش

 اإلبداعّية ؟ مسريتهم " األفق اجلديد " وواصلوا َمجّلة يف ؤهمأمسا برزْت الذين النُّّقاد هرأش ن*َم

 . سّنار أمنيو ، العنانّي أمحدو ، الّساكت وخالد ، َعّلوش ومجيل ، عمر الرحيم عبُد

 ، ما دورها يف إثراء حركة الّنقد يف األردن ؟ م1966 عاٍم" أفكار " َمجّلة دَرت*ص

 . راحلاض وقتنا حّتى فيها ًةعريض ساحًةم للنَّقد تخصَّصـ 1

 . ةالنقدّي أعماهلم َينُشروا لكي للنُّّقاد ُفَرص من ُتتيُحه ما جانب إىلـ 2

 يف األدبّي النَّقد تطوُّر على ساعدت اليت سَّساتؤامل من عدٍد اَء،إنش والسبعينّيات ، الستينّيات:  َعْقدا ِهَد*َش

 : أهّمها وِمن ، األردّن

 .ـ اجلامعات 1

 يف تطّور الّنقد األدبي يف األردن ؟ م1962 عام األردنّية اجلامعة تأسيُس *كيف ساهم
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 الريموك جامعُة أدَّْت وقد. احلديثة النَّقدّية النَّظرّيات ضْوء يف الّنقدّية امُلماَرسات ريسبتد ُتْعنى نقديٍة بيئٍة إجياد

 .َنْفسَها امُلِهّمَة م1976 عام ُأنشئت اليت

 الِعلمّية يف تطّور النقد األدبّي يف األردن ؟ املؤسَّسات هذه *كيف ساعدْت

 الّنقدّية الّدراسات وظهور ، العلمّي املنهج معايري ضمن األدبّي اإلبَداع دراسة على تعمل أكادميّية ظهور دراساٍت

 . املتخصِّصة

 . األردنيّين الُكتّاب طةرابــ 2

 األردن ؟ يف األدبي الّنقد تطّور يف رابطة الكّتاب األردنيني *كيف ساعدْت

 ُكّتابها . عرب آراء وَنْقده باألدب تهتّم اليت الثَّقافية البيئة أـ توسيع

 .والّنقدّية  األدبّية املؤمَترات يف واملشاَركة النَّدوات ، ب ـ إقامة

 *مباذا متّيز الّنقد األدبّي يف مرحلة الّتجديد ؟

 الكتب أليفبت أو بالتدريس إسهاماتهم هلم كاَن الذين ، النَّقد يف نياملتخصِّص اجلامعّينَي من عدٍد بظهور متّيَز أـ

 . ْبطهاوض َمفاهيمه وَبْلورة ةاملتخّصص العلمية بغةبالصِّ ْبغهوص النَّقد مبستوىِّ رتقاءاال يف النَّقدّية

 األوروبّي النَّقد ويف القديم العربّي النَّقد يف آراء من ؤونيقر اكانو مبا النُّقاَد أثُّربت املرحلة هذه متيَّزتب ـ 

 . النَّقدّية آرائهمو كتاباتهم يف ًحاواض هذا َبدا وقد احلديث

 السَّْمَرة، وحممود ، األسد الّدين روناص ، عّباس إحسان: مثل ، أنالّش َذوي النُّقاد من عدًدا املرحلُة أبرزِتج ـ  

 الشَّْرع . وعلي ، خّشيال وخليل ، الرمحن عبد رتونص ، بّكار ويوسف ، ياغي موهاش ، ياغي الرمحن وعبد

 أحدثه الّنّقاد يف مرحلة التَّجديد ؟*ما الّدور الذي 

 بٍةصِخ بيئٍة إجياد على ساعدْت النَّقدّي الرتاث يف والتحقيق والرتمجة أليفالت يف حةواض جهوٌد هلم كانت

 . أنالشَّ بهذا ُتْعنى ؤسَّساتم اءإلنش
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 األســئـــلـــة :

 . اخلمسينّيات َعْقد يف األردّن يف الّنقدّية احلركة لتطوُّر َمهَّدت اليت العوامل حوّضـ 1

 صْلبٍة أرضّيٍة تكوين يف امَلجّلة هذه أسهَمْت ،إذ م1952 عام الناعورّي لعيسى" اجلديد  الَقَلم " جملة أـ ظهور

 األردّن داخَل والِفْكُر األدب رموز من عدد أقالِم استقطاب واستطاعت والنقدّية، األدبّية ملتقى اآلراء ِلَتكوَن

 وخارَجه .

مبا تناولته من آراء وقضايا  هذا العقد ، يف األردّن يف النقدّية احلركة إثراء يف أسهمْت اليت ب ـ صدور الكتُب

 نقدّية دقيقة تدل على خربة النّقاد واّطالعهم على أهم االّتجاهات األدبّية والنقدّية يف العامل .

 الّنقد على النُّّقاد فيها اطََّلَع مناسبة نقدّية بيئٍة توفري يف والسبعينّيات الستينّيات يف األردنّية اجلامعات َمتأْسَهــ 2

 . به أّثرواوت الغربّي

 . النُّّقاد ءؤاله من ثالثًة اذكرأـ 

 وحممود الّسمرة . ، األسد الّدين وناصر ، عّباس إحسان

 . األردّن يف الّنقد حركة إثراء يف دوَرهم بيِّنب ـ 

مواد الّنقد األدبّي وتأليف الكتب النقدّية والرتمجة والّتحقيق يف الرتاث جهود واضحة يف تدريس كانت هلم 

متأثرين مبا كانوا يقرؤون من آراء يف الّنقد العربّي القديم ويف الّنقد األوروبي احلديث ؛ ما ساعد على  الّنقدّي ،

صة وبلورة مفاهيمه وضبطها ، وساعد أيًضا على إجياد بيئة االرتقاء مبستوى الّنقد وصبغه بالصِّبغة العلمية املتخصِّ

 خصبة إلنشاء مؤّسسات تعنى مبجال الّنقد األدبّي . 

 األردّن يف الّنقدية احلركة دعم يف" أفكار " وَمجّلة" اجلديد ُفقاأل " َمجّلة به قامت الذي الدَّْور عن حتدَّْث ــ3

 . الستينّيات عقد يف وتطويرها

 األدبّي، للّنقد فحاٍتص صيصخت على  حَرصْت فقد  ، احلقيقّية الّتجديد طالئع محَلت" اجلديد  ُفقاأل " أـ َمجّلة

 . األردنّي األدب يف اجلديدة النقدّية املفاهيم توظيُف هذا عن َأنش وقد

جملة " أفكار " خّصصت للّنقد مساحة عريضة فيها ، إىل جانب ما أتاحته من فرص للنّقاد لكي ينشروا أعماهلم ب ـ 

 .النقدّية 
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الكتابة النقَّديّة في ضوء المَّنهجيّات  ثــالــًثــــا :مرحلة
 الحديثة

 الِعلمّية . عّلل . وِتْقِنياته مناهجه يف وَتَحوََّل إنتاجه يف َتضاَعَف الفرتة ) املرحلة ( هذه يف الّنقد إّن *

 شأن ، األردّن يف النَّقدّية احلركة وتفاُعل ، والتسعينّيات ، الثمانينّيات: َعْقَدي  يف املعريّف االنفجار بسبب ُحُدوَث

 العامل . يف احلديثة الّنقدّية امَلنهجّيات سيما وال ، خمتلفة معرفية مصادَر مع ، عاّمًة األدبّية احلركة

 يف هذه املرحلة ؟ األردنيوَن مباذا أْسهم النّقاد *

 . فيه ماِتهمبص وَتَركواب ـ                    واضح . كٍلبش العربّي الّنقد يف بذلكأـ أسهموا  

  العشرين . القرن من الثاني فالنِّص فرتة يف احلديثة املناهج وءض يف األردنّية النَّقدّية جتاهاتاال أهّم*عّدد 

 ) حمذوف ( . االّتجاه الّتارخيّي .ـ 1

 ) حمذوف ( . ـ االّتجاه االجتماعّي .2

 ) حمذوف ( . ـ االّتجاه الِبنيوّي .3

 ـ االّتجاه اجلمالي .4

 ـ االّتجاه امُلقارن .5

 الجَّمالّي .اه ّتجاالـ 4
 عّرف االّتجاه اجلمالي ؟*

 إحساساٍت اَلنَّْفس يف َيبَعُث َجمالّي ُمثرٍي ُمجرَُّد األدبّي فالنّص ، معياًرا الذَّوَق تعتمد اليت النَّقدّية امُلماَرساُت

 . ممِتعًة َجمالّيًة

 *ماذا يتناول الناقد يف هذا االّتجاه ؟

 ُمبِدًعا ُيَعدُّ املتلّقي إّن أي، َنَظره ِوْجهة من األدبّي النّص يف اجَلمال ُمقوِّماِت - جتاهاال هذا َوْفق - الّناقد يتناول

 . القراءات َتَعدُّد إىل يُيْفض مّما ؛ للنّص آَخر
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 العشرين . القرن من الّثاني فالنص يف األدبّي النَّقد يف اجَلمالّي ّتجاهاال َمالِمح الرباعي القادر عبد ُيمثل*عّلل : 

 وَدْوِر بداع،لإل ومفهوِمه الّنصوص قراءِتِه يف اجَلمالّي لالجتاه تطبيقّيٍة منهجّيٍة ُمماَرساٍت من الّناقد هذا الَتَزَمه مبا

 لإلبداع . جديًدا خالًقا الّناقد ؤيِتهور ، اإلبداعّية العملّية إمتام يف الّناقد

 أكاَن سواء ، ًةخاص عرّيالّش النّص ذلك يف مبا ،النّص  قراءات بتعدُّد القوُل امُلسلَّمات من بَحأص هلذا " : يقول

 وهذا".  وهكذا ، أخرى نصّوص الّنصوص ومن ، نصوص النّص من َينبثُق عليه وبناًء ، حديًثا أم قدمًيا النّص هذا

 فيها األدبّي العمُل َيبعُثه وما ، فيها ؤثرةامل والعوامِل ، الناقد ّيةبشخص كبري حّد إىل أثٌرمت اجَلمالّي الّنقد أّن يعين

 . ذكرياٍت من َيستثرُيه وما وعواطَف اعَرَمش من

 . "عرّيالشِّ النَّقد يف الفّنّية ورةالص"  ّتجاهاال هذا يف الّرباعي دراسات ِمن*

 الفنّية . ورُةالّص هي األدبّي الّنّص يف الفّن َجمالّية ُيَجسِّد ما أّن يرى وفيها

 اجلميلة، الفنّية الوسيلة هذه إىل دَّْتينش مرة ألّول ورَةالص التقيُت منُذ ِعندي َتَولََّدت اليت قناعَةال إّن : " يقول

 .   " نقّي نقاٍش كّل وحموَر فينٍّ عمٍل كّل َقْلَب َتكوَن أْن ُيمكن أّنها َأرى اليت

 . منها بداًل النّص خالَل وتنطق اعرالّش يُةشخص فيها ختتفي يةشخص أنهب : عرالشِّ يف الِقناع ُيعرَّف*

 النَّقد يف اجَلمالّية اللَّْحظة " دراسته يف َمقابلة المج ايضأ ّتجاهاال هذا اتَّبعوا الذين األردنّينَي النُّّقاد وِمن*

 . "األدبّي

 اجَلمالّي النَّقد عملية أّن ؤكِّدوي ، " الفّنّي العمل بقيمة املرء َيعَتري الذي ساُساإلح " هو النَّقد أّن فيها يرى اليت

 ".  إليه وتعوُد الّتفسري عمليُة منه تنبثُق الذي ُلاألص " وهي ، واملتلّقي األديب بني رَتكٌةمش خربٌة هي

 . اه الُمقارنّتجاالـ 5
 مباذا ُيعنى ) يهتم ( أتباع هذا االّتجاه ؟*

 يف الّلغة حمور على ُمعتِمديَن ، األدبّية النصوص بني أثريوالت أثُّرالت مظاهر بدراسة الّنقدّي جتاهاال هذا أْتباُع ُيْعنى

 . واإلنسانّية الفنّية حقائقها فوَكْش العاملّية اآلداب َسْير على الوقوف أجل من ؛ األّول امَلقام
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 ؟ النَّقد يف جتاهاال هذا اتََّبعوا الذين األردنّينَي النُّقاد ن*َم

 كّل أثُّرت َمكاِمن على اهنيش وقَف إذ ، " والّسّياب بورالّص عبد على أثُرُهو"  إليوت " دراسته يف اهنيش دحممـ 1

 ."  إليوت توماس"  اإلجنليزي اعربالّش ، بورّصال عبّد الحوص ، الّسّياب اكرش َبْدر من

 رضاأل " إليوت يدةبقص أثُّرالت يف إجيابيًّا منوذًجا للّسّياب" امَلَطر ودةُأْنش " يدةقص عدَّ أنه دراسته يف جاء ومّما

 :  يقول ، "الَيباب

 فاملوسيقا ، لّلغة الداخلّيُة املوسيقا هُتَولُد الذي الداخليِّ اإليقاع يف الَيباب رضاأل مع امَلَطر ودُةُأنش رتُكوتش"

 ".املألوف  موناملض قيِد من الّلغَة ُتحرُِّر اليت هي يدتنيالقص كلتا يف

 معظُمها َتشكَّل عربّية نقدّية طلحاٍتمص فيه تناوَل الذي ،" طَلحامُلص توَتَحوُّال امُلثاَقَفة"  كتابه يف الزُّعيّب زيادـ 2

 . اليونانّية ارةباحلض ، اهلَجرينِي والرابِع ، الّثالث:  القرنني يف ازدهارها رعص يف العربّية ارةاحلض أثُّرت بفْعل

 يف النُّّقاد من جملموعٍة احلديثة الّنقدّية األعمال من عدد َتَفّحص وِمن ، ّتجاهاتاال هذه دراسة من وانطالًقا

 النحو على املرحلة هذه يف الّنقد مميِّزات من عدًدا حندَِّد أن ميكن ، والتسعينّيات الثمانينّيات فرتة يف األردّن

 : اآلتي

 *ما هي ممّيزات الّنقد يف هذه املرحلة ؟

 . النَّقد يتناوهلا اليت النقدّية اياالقض وتنوُّع اجملال َسعةأـ 

       .املرحلة هذه يف النُّّقاد لدى الّنقدّي الذَّوق مستوى ارتفاعب ـ 

 . والّتحليل والّتفسري القراءة يف املنهجّية النَّقدية األدوات اعتمادج ـ 

       . وامِلزاجّية الذاتّية عن بعيًدا ينمو اَرص أّنه مبعنى ، وعّيةاملوض ــ د

   . احلديثة النَّقديّة املنهجّيات ْوءيف ض األدبّي بالنَّقد أثُّرالت ــ هـ
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 األســئــلـــة :

 .درسَت  مما بأمثلٍة إجابَتَك دعِّْم األردّن ؟ يف حديث َنْقٍد إجياَد رأيَك ، يف ، األردنّيوَن النُّّقاد استطاَع هل ــ 4

نعم من حيث إجياد أدب يّتصف باملنهجّية العلمّية والتخصصّية والضبط وبلورة املفاهيم وال سّيما يف املرحلتني 

احلديثة متأّثرين بالّنقد العربي القديم واملنهجّيات النقدّية  التجديد ومرحلة الكتابة النقدّية يف ضوء املنهجّيات

 احلديثة .

 ّتجاهاال إىل اآلتيتنِي املقولتنِي نِّفص ، األردّن يف احلديثة الّنقدية احلركة الّتجاهات دراستَك ضْوء يف ــ5

 : منهما كلٌّ ُتمثله الذي الّنقدي

 :  "والنّص  اعرالّش " بعنوان الَقْيسي حممَّد اعرالّش عن ليلخ إبراهيم ردنّياأل الّناقد يقولأـ 

 ومن ْولهح من للعاَلم املتجدِّدة ؤيتهر وتطوُّر ، ّيةالشخص حياته بتِطوُّر االرتباِط دَّأش مرتبًطا ْيسّيالق عُرش كان وَلّما "

 نسلِّط مل ما وٍحبوض ؤيتهار على القدرُة َتنعِدُم الفينِّ هنسيج يف بارزٌة خيوٌط تشأن فقد ، الفَلسطييّن ْعبهَش َحْول

 ". واألدبّية ّيةالّشخص سريِتِه على ْوَءضال

 االّتجاه التارخيي .

 الذي الوحيد الفنُّ إّنه بل ، جملتمعبا األدبّية فنونال ُقَأْلص ايةالرِّو: "  وانرض عبداهلل األردنّي الّناقد يقول ــ ب

 . " الرِّوائّي النّص داخَل  سةوُمنَعك متمثلًِّة ذاته صورة فيه يرى اجملتَمُع َيكاُد

 االّتجاه االجتماعّي .
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 اآلراء تطوُّر ناحية من املراحل هذه بني وازْن ، خمتلفٍة مراحَل بثالث األردّن يف النقدّية احلركُة مّرت -6

 .مرحلة كلِّ يف النقدّية

 

 مرحلة النشأة والتأسيس :

 بداية احلركة الّنقدّية يف األردن وكان الّنقد عبارة عن ملحوظات وآراء مبعثرة وظهرت الّصحف واجملالت 

 لكّنها مل ترق للمقالة األدبّية النقدّية .

 

 

 مرحلة التجديد :

 تطّور النقد األدبي على حنو واضح فاصطبغ بالصبغة العلمّية املتخّصصة وبلورة مفاهيمه وظهرت الكتب

 والدراسات النقدّية املتخّصصة .

 

 

 مرحلة الكتابة النقدّية يف ضوء املنهجّيات احلديثة :

 فرتّسخت املنهجّية العلمّية يف النقد األدبي وارتفع تفاعلت احلركة النقدّية مع املنهجّيات النقدّية يف العامل 

 ة يف القراءة والتفسري والتحليل واّتصفمستوى الّذوق النقدي لدى النّقاد واعتمدت األدوات النقدّية املنهجّي

 الّنقد باملوضوعّية .
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