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 يـانـعـمـم الـلـالوحدة األولى : ع

 أواًل : مفهوم علم المعاني

قديم والّتأخري، يت بها ُيطاِبق مقتضى احلال . ومنه : اخَلَبر واإلنشاء ،والّتلفظ العربي العَرف به أحواُل الهو علٌم ت

 ، والفصل والوصل  . واإلطناب ْكر، واإلجيازواحَلْذف والّذ

 ؟ فائدة هذا العلمما  سؤال :

،   يت يرتقي بها شأن الكالم ويفضل بعضه بعضًا ،مبوافقته ملراد املتكّلم وحال املخاَطبالوقوُف على األسرار ال

 . افهغة و أصوهلا وأعرالقواعد الل ومراعاته

ملة بتقديم أو تأخري أو ، وأّي تغيري يطرأ على اجل ّل ترتيب للجملة داللة خاصة وفيه معًنى ليس يف اآلَخرفلك

املتكّلم مبا يوافق مقتضى حال املخاَطب، مثل : ثقافته ، كر ّيؤدي إىل تغيري يف املعنى حسب مراد حذف أو ذ

 : . ولتتبيَّن هذا األمر اقرأ اآليتني الكرميتني ومكانته االجتماعية ، وبيئته اليت يعيش فيها

اإلنُس  واجلنُّ على أن يأتوا مبثِل هذا القرآِن ال يأتوَن مبثلِه ولو كان بعضهم  ) قْل لئن اجتمعت : قال تعاىل 

 .لبعٍض ظهريًا ( 

إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إاّل  واإلنِس وقال تعاىل : ) يا معشر اجلنِّ

 .بسلطان ( 

رت عنها يف الثانية، وذلك لكنها تأّخ يف اآلية األوىل"  لعلك تلحظ أّن كلمة "اإلنس" تقّدمت على كلمة "اجِلّن

؛ ما يؤدي إىل االختالف يف املعنى ، إذ تقّدمت كلمة  راجع إىل مراعاة الّسياق ومقتضى حال املخاَطب

  "اإلنس" يف اآلية األوىل ألّن سياق اآلية يتناول موضوع البالغة وصوغ الكالم والبشر معنّيون بذلك أكثر من اجلّن

؛ فتقدَّمت كلمة  نُّ أَقدُر على ذلكفيتناول موضوع  النَّفاذ من أقطار السماوات واألرض واجل أما سياق اآلية الثانية

 "اجِلّن"، مع ما نعرف من أّن كلتا اآليتني مراعية لقواعد اللغة وأصوهلا .
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 نستنتج أّن :
 ق مقتضى احلال .ال اللفظ العربّي اليت بها ُيطابعلم املعاني : علم ُتعرف به أحو •

واإلطناب ، والَفصل ِمن أبواب علم املعاني : اخَلَبر واإلنشاء، والّتقديم والّتأخري، واحَلذف والذِّكر، واإلجياز  •

 . والَوصل

، مبوافقته  َتكمن فائدة علم املعاني يف الوقوف على األسرار اليت يرتقي بها شأن الكالم ويفضل بعضه بعضًا •

 ، ومراعاته لقواعد الّلغة و أصوهلا وأعرافها . ملراد املتكلِّم وحال املخاَطب

 األســـئـــلـــة :

 وّضح فائدة علم املعاني .ـ 1

 ُة كّلها تعٌب " .  قد يقول أحُدنا متذمًِّرا : " احلياـ 2

 لكّن امَلَعرّي الذي ُعِرف بتشاؤمه يقول :  

 َجُب إّلا ِمن راِغٍب يف ازدياِد   َتَعٌب كّلها احلياُة  فما َأ عـْــــ 

 ما داللة تقديم اخلرب " تعٌب " على نْفس الشاعر؟ ـ 

ليَس الَغرض بَنْظم الَكِلِم  أْن َتواَلْت ألفاُظها يف النُّطق ، بل أْن تناسَقْت داللُتها وَتالقْت  يقول اجلرجانّي : "ـ 3

 املقصود بهذا القول . معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل "، وّضح 
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 رثــانــيــًا : الـَخـَبـ

 :فهوم الَخبرم - 1

كان غرَي مطابق  اخَلَبُر كلُّ كالٍم أو قوٍل َيحتِمل الّصدق أو َعَدم الصِّدق، فإْن كان مطابًقا للواقع كان صادًقا ،وإن

 صادق . للواقع كان غرَي

حتمال مطابقة مضمونها ني" مجلًة خربية الة يف رابطة الُكّتاب األردنيلذا ُتعّد مجلة : "َحضَر والدي ُأمسِيًة شعرّي

 ." الَواقَع أو خمالفته 

  :  ة الفعلية والجملة اإلسميةالجمل - 2

أّن اجلملة ُتقسم  هو اجلملة وليس الّلفظ امُلفَرد ، وتعَلم - كما عرفت -بحث فيه علم املعاني األساس الذي َي

 قسمني :  فعلّية ، وامسّية .

والُحدوث في زمن معّين ، نحو جّدد جملة الفعلية تفيد في األغلب التال
 قولنا : 

 لبُة اآلن يف مسابقٍة أدبّية .ُيشارُك الط

 : ة التي تحتها خط في قول المتنّبيجّدد واالستمرار كالجملوقد تفيد الت

 َوتأتي على َقْدِر الِكرام امَلكارُم َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئُم           

  :الجملة االسمّية 

بوت من غري ارتباط بزمن معّين ، حنو : "مرَكُز دراسات املرأة يف اجلامعة األردنّية متخّصص يف شؤون تفيد الث

 ". ، واإلقليمي ّياملرأة وقضاياها على املستويني : احملل
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 :نستنتج أّن 

 اخلرب : ما َيحتِمل مضموُنه الصدَق أو َعَدم الصدق . •

 جّدد واالستمرار .اجلملة الفعلّية : تفيد التجّدد واحلدوث يف زمن معّين ، وقد تفيد الت •

 بوت .اجلملة االمسّية : تفيد الث •

 األســـئــلــــة :

 ميِّز اجلملة اليت أفادت التجّدد من اجلملة اليت أفادت الثبوت يف كلٍّ مّما يأتي :

 . ظ على البيئة مسؤولّيُة كلِّ فرداحِلفاـ 1

 . حّققت املرأُة األردنّية على مدى األعوام القليلة املاضية حضوًرا متمّيًزا يف امَلحافل الدولّيةـ 2

 . مكانُة املرء حُبْسن أخالقهـ 3

 صرار.إليتحّقُق الّنجاح بالعزمية واـ 4

 .والعشريَن من أياَر من كلِّ عام ون بعيد االستقالل يف اخلامس حيتفُل األردنيـ 5

 أضُرُب الخبر : - 3

  : دات الخبرمؤّك

، وقد اليت تفيد الّتحقيق،  ، والقسم ، واخلفيفة قيلة: الث ، والم االبتداء ، والالم امُلزحَلقة ، ونونا الّتوكيد ، وأنَّ إنَّ )

يت تكون زائدة ، مثَل : ما يف قول أحـدهم : " إذا ما أتقنَت عملَك مثل: َأال ، وأَما ، واألحرف ال ، وأحرف الّتنبيه

  . َأحبْبَته "

 ( .وأّن اهلل ليس بظّلاٍم للعبيد: ) ذلك مبا قّدمت أيديكم وباء اجلر الزائدة يف خرب "ليس" يف قـوله تعاىل 
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 أضرب الخبر ثالثة ، هي :

 خلرب خالًيا من أدوات الّتوكيد ، وُيلقى على خالي الّذهن .ا أْن يأتي : أ ــ االبتدائي 

 مثال : قول مغرتب عاد بعد غياب عدة سنوات : زاد عدد اجلامعات األردنية يف املّدة األخرية على حنٍو واضح .

 . الشاكِّ واحدة ، وُيلقى على املرتدِّد أواخلرب مؤكًَّدا بأداة توكيد  أْن يأتي ب ــ الطلبّي : 

 مثال : قول طبيٍب ألحد امُلراِجعني الذي يشعر أنه مريض :  إّنَك صحيُح اجلسِم .

 ، وُيلقى على امُلنكر. ي توكيد أو أكثرأْن يأتي اخلرب مؤكًَّدا بأدات ج ــ اإلنكارّي : 

 مثال : أال إنَّ فنَّ الّرسِم الّتشكيليِّ وسيلُة إبداٍع وابتكاٍر .

 ـــــة :األســــئــــل

 ــ حدِّد ضرب اخلرب يف كّل مّما يأتي : 1

 26سورة آل عمران ، اآلية                       {إّن هذا هلو الَقَصُص احلقُّ    }تعاىل :  قالأ ـ 

 ُل ُثُلَث القرآن". ذي َنْفسي ِبَيِدِه ، إنَّها َلَتْعِدم يف فْضل سورة اإلخالص : " والهلل عليه وسلَّقال صّلى اب ـ 

 قال عبد الّرمحن شكري :ج ـ 

 ِس إنَّ الشِّعَر ِوجداُن                  ائَر الِفْرَد ْو                     أال يا ط 

 األردنُّ وطُن حريٍة وإبداع.دـ 

 قال حيدر حممود :هـ ـ 

 على هواَك اجَتَمْعنــا أيُّها الَوَطُن                 فأنَت خـاِفُقنــا والّروُح والَبَدُن  
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 قالت ميسون بنت َبْحَدل :و ـ 

 فـُق األرواُح فيـه                         َأَحـبُّ إليَّ من َقصِر ُمنيف َلَبــيـٌت خْت 

 : اجعل اخلرب االبتدائّي يف اجلملة اآلتية مّرة طلبيًّا ومّرة إنكاريًّا ، ُمجريًا ما َيلَزم من تغيريـ 2

 .   االمتحاُن سهٌل 

 سبب جميء اخلرب األّول املخطوط حتته طلبيًّا وجميء الثاني إنكاريًّا : أ اآليات الكرمية اآلتية ، وبنياقرـ 3

اثنني فكّذبوهما فعّززنا واضرب هلم مثاًل أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون * إذ أرسلنا إليهم  }قال تعاىل :  

قالوا بشٌر مثُلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إّلا تكذبون *  * قالوا ما أنتم إال يكم مرسلونفقالوا إّنا إلبثالٍث 

 . } ربُّنا يعلُم إّنا إليكم ملرسلون

 عرب عن مضمون اخلرب اآلتي بضْرٍب مناسب له من َأضرب اخلرب :ـ 4

 َس من حصوِله على ُفرصة عمٍل .ابَعث األَمَل يف نفس شابٍّ َيئ 

 يليه : للكاتب أمحد أمني من مقالة له بعنوان " االبتهاُج باحلياة " ، ثم أجب عّما اقرأ الّنّص اآلتيـ 5

ذَّب َيعِرُف كيف َيستمِتُع باحلياة، وكيف َيكوَن لإلنسان َذْوٌق سليٌم مه " إنَّ أهمَّ سبب يف االبتهاج باحلياة أن 

 َيحرتُم شعوَر الّناس وال ُينغُِّص عليهم ، بل وُيدخُل الّسروَر على أنفسهم .

أسرًة ساد  ّورِه وَنْفس َمن َحوَلُه َ.ص، وإدخال السُّرور على َنْفس صاحِب فالّذوُق الّسليم قادٌر على استجالب القلوِب

وَقه ، بل إّن ذ فيها الّذوُق الّسليم ، نرى كلَّ فرٍد فيها يتجّنُب َجْرَح إحساِس غريه بأّي لفٍظ أو أّي عمل َيأباُه الّذوُق

 ذي ُيدِخل السرور على أفراد أسرته .لمَة اللطيفة والعمَل الّظريف الَيرفُعه إىل حدِّ أّنه َيتخّيُر الك

، واالستمتاَع  لّترتيبإّن الذوَق الّسليَم يف البيت َلَيْأبى النزاَع ،  ويأبى ِحّدة الغضب ،  ويتطّلُب الّنظاَم وُحْسَن ا 

: إّن ُرِقيَّ الّذوق أكثُر أثًرا يف  جبمال الزُّهور وَجمال الّنظافة ومجاِل كّل شيء يف البيت ، فلسنا ُمباِلغني إذا قلنا

 الّسعادة من ُرِقّي العقِل". 

 : االبتدائّي ، والّطليّب ، واإلنكارّي . استخرج من الّنص مثااًل على كلٍّ من اخلربأ ـ 
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 الّتجدُّد أم الثبوت ؟ و ّضح إجابتك . ُتفيد مجلة : " الّذوُق الّسليم قادٌر على استجالب القلوِب " أب ـ 

يستعمل أمحد أمني يف هذا الّنّص عدًدا من اجلمل اخلربّية الفعلّية واالمسّية اليت تدّل على أهمّية الّذوق ج ـ 

يف  ى غرارها تبني أهميَة قيمة االعتذار عن اخلطأ ، وأثَرها، اكتب من إنشائَك ُجمًلا عل الّسليم لدى اإلنسان

 . تقوية الروابط االجتماعّية

 ـاءثـالـثــًا : اإلنــشـ
 . مفهوم اإلنشاء - 1

 أشهرها : . ويكون بأساليَب متعّددٍة  اإلنشاُء هو الكالم الذي ال َيحتِمل مضموُنه الّصدَق أو َعَدَمه

 ، والّتمين ، والّتعجب ، والقَسم . ، والّنداء ، واالستفهام ، والّنهي األمر

 لــــة :أمـــثــ

 هل قرأَت رواية " الَعَتبات " مُلفلح العدوان ؟ االستفهام

 .ديث ماع كما تتعلَُّم ُحْسَن احلتعلَّْم ُحْسَن االست األمر

 َوَر الّتكافل يف وطين !صما أمجَل  التعّجب

 واهلِل ، ألحافـظنَّ على نظافِة بيئيت . القسم

 

 ــ قسما اإلنشاء : 2

 يقسم اإلنشاء قسمني :

 غري طليّب  ـ2                                       طلبيًَّا ـ 1 
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 . أ ــ اإلنشاء الطليب : هو الذي يستدعي مطلوًبا غري حاِصل وقت الّطلب

 ، واالستفهام ، والّنداء ، والّتمين . ، والّنهي ولإلنشاء الطليب عدة أساليب ، منها : األمر

 التِزموا ُخطَة الّلعب اليت وضعُتها لكم . األمر

 ال تسأل عّما يغضب اهلل . النهي

 كم مثن هذا الكتاب ؟ االستفهام

 يا غافر الذنب ، ارمحنا . الّنداء

 . ليت الشباب يعود يومًا التمّني

 

 ب ــ اإلنشاء غري الّطليّب : وهو ما ال يستدعي مطلوًبا.

 ، والّتعجب . ومن أساليبه : القسم

 واهلل إّن احلّق عادُل . القسم

 مِن ذلك ما يف َقول الصِّمَّة الُقشريّي ذاكًرا َجمال دياره وِطيب ُربوعها :و عّجبالت

 وامُلرَتبَّعا ! وما َأحسَن امُلصطاَف          يَب  الرَُّبى ! بَنْفسي تلَك اَلَأرَض ما َأط 

 إذ يتعّجب الّشاعر من طيب الديار وُحْسن ُربوعها ، وهذا ليس فيه طلب . 

 

 

 ـئـــلــــة :ــاألســ

 : اءش كلٍّ مّما يأتي إىل خرب أو إنــ صّنف ما حتته خط يف 1 

ولكْن وطِّنوا نا ، وإْن َظَلموا َظلْم إْن أحسَن الّناُس َأْحَسّناَتقولوَن :  نوا إمََّعًةال َتكو عليه وسلَّم :" قال صّلى اهللأ ـ  

 أنُفسكم " . 
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 أبو ماضي حني َزاَر وطنه لبنان بعد غربٍة طويلة :قال إيلّيا ب ـ  

 ؟ َأَتْذُكُر َمْن َأناَحدِّْق                     أنا ُهناوطَن الّنجوِم  

 خرٌي لَك من أْن َتشقَّها بسيِفَك . ُشقَّ طريَقَك بابتسامتَكج ـ 

 : قال حيدر حممودد ـ 

 واْنَحنى َلُهُم الّصْخُرَنَعْم ، حنُن أبناُء الذيَن اْنَحَنْت َلُهْم              ِرماُل الَفيايف  

 قال حبيب الزيودّي يف ُحّب األردّن :هـ ـ 

 َوُحبًّا يف َلياليهــا  َوُكْن َأماًناُكْن َنْخًلا ُيظلُِّلهــا                 يا أيُّها الشِّْعُر 

 ت البطل : قال عبد الرحيم حممود يف قصيدة َمْوو ـ 

 يف ما فيَك ِمْن               ُخُلٍق زاٍك وِمن َعْزٍم َسديِد  ال ُيحيُط الشِّْعُر 

ميز اإلنشاء الطليّب من غري الطليّب يف ما حتته خّط يف كّل مّما يأتي ، حمدًِّدا ـ 2

 أسلوب اإلنشاء :

ذلك من عزم األمور*  إّن واصرب على ما أصابك وانَه عن املنكر وأمر باملعروف يابيّن أقم الصالةأ ــ قال تعاىل : ) 

 إّن اهلل ال حيبُّ كلَّ خمتاٍل فخوٍر (                                                      وال متِش يف األرِض مرحًا وال تَصّعر خّدك للّناس

 قال املتنّبي َيصُف احُلّمى :ب ـ 

 ؟فكيَف وصْلِت َأنِت ِمَن الّزحاِم               أِبْنَت الدَّْهِر ِعندي ُكلُّ ِبنٍت 

 قال الّشاعر :ج ـ 

 لن َتبُلَغ امَلْجَد حّتى َتلَعَق الصَّربا          ال َتْحسِب امَلْجَد َتْمًرا َأنَت آِكُلُه 

 ! الشِّْعَر ما أبَدَع إنشاَدَكد ـ 
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 قال أمحد شوقي ُمخاطًبا مدينة َزْحلة اللبنانّية :هـ ـ 

 حالَم مــِْن ِذْكـراِك ما ُيْشِبـُه األ              ي     َطِرْبُت وعاَدن يا جارَة الوادي 

 قال مصطفى وهيب الّتل :و ـ 

 ؟                                 هلِل َأْشكو َقلَبِك الُقلَّبا َأهَكذا حّتى وال َمْرَحبا 

 هات من إنشائك مثااًل على كل من :ـ 3

 اإلنشاء الطليّب ) االستفهام (أـ 

 اإلنشاء غري الطليّب  ) التعّجب (ب ـ 

 اإلنشاء غري الطليّب  )القَسم (ج ـ 

 اإلنشاء الطليّب  )األمر ( .د ـ 

  اإلنشاء الّطلبّي

 األمــــــــر :

 األمُر هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء . 

 ها : رتْب أغراضَك ، وضْعها يف مكانها .قالت ُأمٌّ البِن مثال :

 روَق الفرديَة بني الّطلبة   .ُفـ قال املدير للمعلِّمني : راُعَوا ال        

 لألمر عّدة صيغ ، هي :

 صّلى اهلل عليه وسلم :  فعل األمر، حنو قول الرسول ،ـ 1

 ، وكونوا عباَد اهلل إخوانا " . " ال َتباَغضوا وال َتحاَسدوا  
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 ر"، حنو قول قائد فريق الكّشافة للُمشاركني يف املخّيم الكشفّي :املضارع املقرون بـ " الم األمـ 2

 َأعلى َيحَتذيه الّناُس يف األخالق احلميدة .  مثااًل ِلَنُكْن 

 حنو قول أحدهم ُمخاطًبا أخاه الصغري: اسم فعل األمر، ـ 3

 هّيا ننظِّْف حديقَة املنزل .  

 }  وقضى رّبك أّلا تعبدوا إّلا إياه وبالوالدين إحسانًا} : املصدر الّنائب عن فعل األمر أو الّطلب ، حنو قوله تعاىلـ 4

 املعاني  البالغيّة الّتي خيرج إليها األمر : ) خيرج األمر عن معناه احلقيقّي إىل معاٍن أخرى هي ( .

 . ّي هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالءسبَق أّن األمر احلقيق

 . لكّن األمر قد خيرج إىل معاٍن بالغّية ال إلزام فيها وال استعالء ، وُيستدّل عليها من الّسياق 

 : وأشهر هذه المعاني 

 الّدعاء ) من األدنى رتبة إلى األعلى رتبة ( ـ 1

 وهو كّل أمٍر من األدنى إىل األعلى ، ويكون على سبيل االستغاثة ، أو طلب الّرمحة ، أو املغفرة، وما أشَبَه ذلك .

 لى اهلل عليه وسلم : " الّلهمَّ ، ُمّصرَِّف الُقلوِب ، صرِّْف قلوَبنا على طاعتَك ". ص ومن ذلك قول الرسول ،

 ـ اهلل  ـلم صّلى اهلل عليه وسـ ، وإمنا املقصود دعاُء الرسول  الواضح هنا أّن األمر " صرِّْف " ليس حقيقيًّا فمن

ًا خرج األمر عن معناه ًعا إىل طاعته سبحانه وتعاىل .إذبأن يثبَت َقْلَبه وقلوب العباد ، ويوفَِّقها مجي ـسبحانه وتعاىل 

 احلقيقّي إىل معًنى بالغّي هو الّدعاء .

 التّمنّي ) طلب حدوث أمر محبوب يستحيل حدوثه (  – 2

 وهو كّل أمٍر ُيوجَّه إىل غري العاقل .
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 قال امرؤ القيس يف معلَّقته :

 صباُح منَك بَأْمثِلإلِبُصْبٍح وما ا               أال أيُّها الّليُل الّطويُل َأال اْنَجِل  

 إذ خياطب الشاعُر هنا الليَل لينقضَي ويذُهَب مستخدًما صيغة فعل األمر " اجَنِل " 

  . النصح واإلرشاد ) الكالم موّجهًا لعاّمة الّناس ( - 3

 كّل أمٍر متضمٍِّن معنى الّنصيحة واملوعظة من غري إلزام . هو

 جانّي : اأُلرقال الّشاعر 

 شاوْر سواَك إذا نابْتَك نائبٌة                 يوًما وإْن كنَت مْن أهل امَلشوراِت  

يحة ال تكون على وجه ، والنص إذ خياطب الّشاعر هنا الّسامَع ناصًحا إياه أن ُيشاور اآلخرين إذا أملَّت به مصيبة

 ، وإّنما على سبيل اإلرشاد . اإللزام

 التّعجيز ) طلب شيء يستحيل وقوعه ( – 4

 قدرته . هو كّل أمٍر ال َيقوى املخاَطب على ِفعله ، وُيقصد به إظهاُر َعْجِزِه وعدم

إن كنتم يف ريٍب مّما نّزلنا على عْبدنا فأتوا بسورٍة من مثلِه وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن كنتم }قال تعاىل : 

 .{صادقني  

اه احلقيقّي ؛ ألّن اهلل يعلم أّن كّفار قريش غرُي قادرين على اإلتيان بسورة فليس املقصود من األمر " فْأُتوا " هنا معن

ًا إظهاُر عجزهم عن ذلك وإثبات أّن القرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل ، فاملقصود إذ من ِمْثل سور القرآن الكريم

 وليس من قول البشر .

 االلتماس  ) األمر من المتكّلم إلى المساوي له رتبة (ـ 5

 هو كّل أمٍر يكون فيه املخاَطب والقائل متساوَيْيِن َقْدًرا ومنزلًة .

 قد يقول أحدهم ُمخاطًبا جاَره يف احلّي وقد رأى الثُّلوج أمام مسكنيهما :
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  إزالِة هذه الثُّلوج من امَلَمّر .ساِعْدني يف

 اجلار مساٍو جلاره يف املرتبة . فاألمر " ساِعْدني" طلٌب برفق ولني وليس فيه استعالء ، وهو صادر من ندٍّ لندٍّ ؛ ألّن

 ـة :ـلـاألســئـ

 ذي خرج إىل معًنى بالغي يف كّل مّما يأتي :ميز األمر احلقيقّي من األمر ال

                                                                                       { يا أّيها الذين آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليمًا* إّن اهلل ومالئكته يصّلون على النيّب }قال تعاىل : أ ـ 

 قال أبو العالء امَلعّرّي : ب ـ 

 َصُعبا         اأَلمُر أْيسُر ِمّما أنَت ُمضِمُرُه                     فاْطَرْح أذاَك وَيسِّْر ُكلَّ ما 

 ا ديار احملبوبة : ًبقال عنرتة الَعْبسّي خماطج ـ 

 اًحا داَر َعبلَة واْسَلمييا داَر َعبلَة باجِلواِء َتكلَّمي                 وِعمي صب 

 هر احلالّي يف الّشركة .قال مدير ألحد موظَّفيه : اكتْب لي تقريًرا عن إجنازات الّشد ـ 

 ثانية فيه . قال معّلم ألحد طلبته : ِلُتَنظِّْم وقتَك ، وْلتستِفد من كّلهـ ـ 

 ع .قال صاحب املشروع للمهندس املنفِّذ : الَتِزِم املخطَّط يف تنفيذ املشروو ـ 

 .  اَس : هاِت لي إنساًنا كاماًلقال أحدهم خماطًبا آَخر َيعيب النز ـ 

 ا مّما َجنى  بفَعساُه ُيصِبُح تاِئ           صْبًرا على َوعِد الزَّماِن ِوإْن َلوى          فّي الدِّين احِللي :صقال ح ـ 

 ى البالغّي الذي خرج إليه األمر يف كلٍّ مما يأتي : بني املعنـ 2

 لمؤمنني واملؤمناتييَت مؤمنًا ولربِّ اغفر لي ولوالدّي ومَلن دَخل ب}: عليه الّسالمنـوح ،قال تعاىل على لسان أ ـ 

 قال علي حممود طه يف ذكرى َوْعد بلفور املشؤوم : ب ـ 

 َفيا َشْمُس ُكفِّي َعن َمداِرِك واْخمدي             و يا ُشْهُب ُغوري يف َدياجرِي آجاِل 
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 ُتوِصِه     َفأرسْل َحكيًما وال             إذا كْنَت يف حاجٍة ُمرساًل       قال َطَرفة بن الَعْبد : ج ـ 

 قال حامت الّطائّي :دـ 

 ُمخلَّدا  َأرى ما َتَرْيَن أو َبخياًل                      َلعلَّين  ماَت َهْزاًلَاريين َجواًدا   

 :  قال مصطفى وهيب الّتلهـ ـ 

 هـذا عـِـراقـيٌّ وذاَك َشآمــي                 َفَدُعـوا َمقاَل القاِئلنَي َجهالًة  

 َأْرحاَمُكم ِبَرواِجـِح األْحالِم            وَتـداَركـوا ِبَأبـي وُأّمـي َأنتُم  

 و ّضح ما يأتي :ـ 3

 صح واإلرشاد :إىل الّن أبي الَفْتح الُبْسيّتألمر " َأحِسْن " يف قول الّشاعر خروج اأ ـ 

 َفطاَلما اسَتعَبَد اإلنساَن إحساُن         َتعِبْد قلوَبُهُم أْحسْن إىل الّناِس َتس 

 لطُّْغرائّي إىل معنى الّتعجيز:" يف قول اخروج األمر " اّتِخْذ ب ـ 

 ي امَلْرَء بالَكسِل امَلعالي وُيْغر عن        ين َهـمَّ  صاحبِه ثُحبُّ السَّالمة َي 

 األَرِض أو ُسلًَّما فـي اجَلـوِّ فاعَتِزِل         فإْن َجَنْحَت إَليِه فاّتِخْذ  َنَفًقا يف  

 : ل الباروديياني " إىل معنى االلتماس يف قوخروج األمر "َخلِّج ـ 

 أو َأعيدا إليَّ َعْهَد الّشباِب          يا َخليَليَّ َخلِّياني وما بي  

 َعّمان : املنعم الّرفاعّي خماطًبا مدينة خروج األمر " َتَخطَّري ، صفِّقي ، اسَتْبشري" إىل الّتمّني يف قول عبدد ـ 

  ُيضفي على الصُّْبِح ِمنِك الِفتَنَة الَعَجبـا            الَغضُّ ُمْنسـِرٌح  ، َفصبـاِك َتَخطَّـري 

 بــاــَلــفَكـْم ِمـَن احُلـبِّ مـا َلـّبى ومــا َغ         وصفِّقـي َمـَرًحا واستْبشري َفَرًحا  

 ربِّ َيسِّْر وال ُتَعسِّْر .    وج األمر " َيسِّْر " يف القول اآلتي إىل الّدعاء :خرهـ ـ 
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 االسـتـفـهـــام 

 أدوات االستفهام : هل ، َمن ، ما ، متى ، كيف ، أين ، أّنى ، كم ، أّي .

 االستفهام : هو طلُب الِعلم بشيٍء مل يكن معلوًما من َقْبُل . 

 وسألَت أحَدهم :  وقع دائرة املكتبة الوطنّية مثاًلفإذا كنَت ال تعرف م

 أين تقُع دائرة املكتبة الوطنّية ؟

 فإّنك تطلُب الِعلم مبا هو جمهول لديك ، وُيسّمى هذا االستفهام استفهاًما حقيقيًّا .

  خيرج إليها االستفهام : ) مهم ( ما املعاني  البالغية اليت

 اليت خيرج إليها االستفهام كثريٌة ، منها : واملعاني البالغية

 االستفهام عن معناه الحقيقي إلى النفي (  ـي ) خروجالـنـف ـ 1

 َمَحّلها . نفي ةْي ميكن إحالل أدالّنفي ، أويكون حني َتجيء أداة االستفهام ل

                   . {هل جزاُء اإلحساِن إاّل اإلحسان    }ذلـك قوله تعاىل:  ومن 

فجاءت  ـة  جزاٌء لإلحسان إال اإلحسان ،ين اآلية الكرمية نفَي أن يكون مّثهام هنا ليس حقيقيًّا ، وإمنا تعفاالستف 

 ستفهام بذلك إىل معنى الّنفي  ."هل" هنا مبعنى " ما " ، فخرج اال

 : ــريـــرالــتــق -2

 هو َحْمُل املخاَطب على اإلقرار مبضمون االستفهام لَغرٍض من األغراض . 

 وذلك حنو قول َجرير يف مدح اخلليفة األموّي عبد امَلِلك بن مروان :

    ؟ َوَأْندى العاَلمنَي ُبطوَن راِح           أَلْسُتْم َخرَي َمْن َرِكَب  امَلطايا         
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اجلود ، عليه ، لكّنه أورد البيت بأسلوب االستفهام ؛ ، ومدح اخلليفة بإطالق صفيت : الفضلفقد أراد الشاعر 

لَيْحمل املمدوح على اإلقرار باّتصافه بهاتني الّصفتني ، وعليه ، خرج االستفهام من معناه احلقيقّي إىل معًنى 

 بالغّي بيََّنه السياُق هو الّتقرير . 

 : ـبّجالـتـعـ ـ 3

 ويكون حني َيقصُد السائُل الّتعجَب من أمٍر ما .

 يقول أمحد شوقي يف احلنني إىل َبَلده ِمصر وهو يف امَلنفى :

 ما لُه موَلٌع مَبْنٍع وَحْبِس ؟              َيمِّ ، ما َأبوِك َبخيٌليا ابَنَة ال 

ملعروف عن البحر اجلوُد َيبَخُل عليه البحُر بالعودة إىل بالده وا ابَنة الَيّم ( متعجًبا : مل فالّشاعر خياِطب الّسفينة  )

 تفهام بذلك إىل معنى الّتعّجب  .؟  فخرج االس َكَرموال

 األردنّيُة إىل هذه اإلجنازات يف مّدٍة وجيزة ؟ كيف وصَلت املرأُة

 تتعجَّب من قدرة املرأة األردنية ومتيُّزها .نا ال تسأل عما َتجَهله ، وإمنا فالسّيدة ه

 : ـاراإلنـك ـ 4

 َكر بعد همزة االستفهام .، ويقع هذا امُلن ويأتي حني يكون األمُر امُلستفَهم عنه ُمْنَكًرا

قال يا قوِم أرأيتم إن كنُت على بينٍة من رّبي وآتاني رمحًة من  }عليه السـالم:  يقـول اهلل تعاىل عن سيدنـا نوح

 82سورة هود ، اآلية                  {عنده َفُعّمَيْت عليُكْم أنلزمكموها وأنتْم هَلا كارهون  

يف االستفهام " َأنلِزُمكموها " ُيْنكر على قومه ما يدَّعون من أنه سُيلِزُمهم  وُيرِغمهم على م ـ عليه السالـ  فنوح 

 اإلميان برسالته وهم هلا كارهون . 

لطريق ؟" ، فالقائل  يف ا" َأُتَعوُِّق غرَيَك عن السَّري وِمثُل ذلك قول أحدهم ملن أوقَف سيارته يف طريق الناس :

وهو إيقاف السيارة يف طريق الناس ، واستخدم للّتعبري عن هذا املقصود أسلوب االستفهام الذي خرج   ُيْنِكر فعاًل

 َكر وقع بعد همزة االستفهام .مر امُلن. وُيْلَحظ هنا أّن األ إىل معنى اإلنكار
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 : الــتــشــويـــق  ـ 5

 ويق املخاَطب إىل أمٍر من األمور.شُل تويكون حني َيقِصُد الّسائ

ّلى اهلل عليه وسّلم : " ال َتدُخلوَن اجَلّنَة حّتى ُتْؤِمنوا ، وال ُتؤِمنوا حّتى َتحابُّوا ،َأَوال َأُدلُُّكم ص يقول رسول اهلل ،

 َأْفشوا السَّالَم بيَنكم ".  ؟  علُتموُه َتحاَبْبتم على شيٍء إذا َف

املسلم يف اجملتمع  ّتحابضول الناس إىل معرفة سبب اللى اهلل عليه وسّلم ــ  أن ُيثرَي فصــ فقد أراد الرسول 

، فخرج االستفهام بذلك عن معناه احلقيقي إىل معنى  ّم ، حثهم على التزام هذا األمروهو إفشاء السالم ، ومن ث

 بالغي هو التشويق .

يق أراد وِمْثُل ذلك قوُل صديٍق لصديقه : "هل َأُدلَُّك على طريقٍة ُتَطوُِّر بها مهارَتَك يف ُلْعبة الشِّْطَرْنج ؟ "، فالصد

، فخرج االستفهام بذلك  ه إىل معرفة الطريقة اليت ُيطوِّر بها مهارته يف لعبة الّشطَّْرْنجإثارة فضول صديقه وتشويق

 إىل معنى الّتشويق .

 :ــر الــتــحَّّس -6

 ويكون حني َيقِصُد السائُل إظهاَر التَّحسُّر على أمٍر ما. 

مه وحزنه ملا ومن ذلك قوُل مشس الّدين الكويف باكًيا بغداد حني سقطت يف يد امَلغول ، وُمظِهًرا حسرَته وَأَل

 :آَل إليه حاُلها 

 َأْهلي وال جرياُنها جرياني ؟                     ما ِللَمنازِل أصبَحْت ال َأْهُلها 
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 ة :ــلــئـاألسـ                                          

 َج إىل معًنى بالغيٍّ يف كلٍّ مّما يأتي :من االستفهام الذي خر ميزِّ االستفهام احلقيقّيـ 1

 ؟ امُلدرَّج الّرومانّي يف عّمان سأَل أحد السُّّياح مواطًنا أردنيًّا : كيف َأصُل إىلأ ـ 

 ُقّدوس :قال صاحل بن عبد الب ـ 

 إذا ُكنَت َتْبنيه وَغرُيَك َيهِدُم ؟                     َمتى َيبُلُغ الُبْنياُن َيوًما َتماَمه 

 له : خُّره عن العمل وحتذيِره املستمركرار تأقال أحد املوظَّفني لزميله بعد تج ـ 

 َأَلْم ُأحذِّْرَك من الّتأّخر عن العمل ؟ 

 بني املعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف كلٍّ مما يأتي : ـ 2

فوسوَس إليه الشيطاُن قال يا آدُم هل أُدلَُّك على شجرِة اخللِد وُملٍك ال   }، عليه السالم :  قال تعاىل عن آدمأ ـ 

                             . { يبلى

 قال أبو العالء امَلعّرّي :ب ـ 

 و َأيُّ الّناِس ليَس لُه ُعيوُب ؟     ْن َسأْلَت بها َكثرٌيإُعيوبي  

 قال الّشاعر :ج ـ 

 ّشاِم أْخُرى َكيَف َيْلتِقياِن؟إىل اهلِل َأْشكو ِبامَلدينِة  حاَجًة                   وبال 

 قال حممود درويش : د ـ 

 يف ِمْثِل هذا الزَّماِن ُتَصدُِّق ِظلََّك ؟  أ 

 قالت اخلنساء يف رثاء  أخيها صْخر: هـ ـ 

 َأُيْصِبُح يف الّضريِح وفيِه ُيْمسي؟         فيا َلْهفي َعَليِه وَلْهَف ُأّمي 
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 يقول عامر بن ُطَفْيل :و ـ 

 ؟ لُف جائُرإىل اجَلْوِر ال َأْنقاُد واإل      ُف  قاَدني لَأَلْم َتْعَلمي أّني إذا اإل 

 و ّضح ما يأتي :ـ 3

لذين آمنوا هل أدّلكم على جتارٍة تنجيُكم من يا أيُّها ا } خروج االستفهام إىل معنى الّتشويق يف قوله تعاىل :أ ـ 

                                                                                                   . {عذاٍب أليٍم 

 خروج االستفهام إىل معنى الّتقرير يف سؤال املذيع لشابٍّ موهوب اخرتَع أداة مفيدة :ب ـ 

 ه األداة ؟َألسَت َمن اخرتَع هذ 

هلًة إّني أراَك آّتخُذ أصنامًا زَر أتآوإذ قاَل إبراهيُم ألبيه  }:  خروج االستفهام إىل معنى اإلنكار يف قوله تعاىلج ـ 

 . {وقوَمَك يف ضالٍل مبني 

 اقرأ الّنص اآلتي جُلْبران خليل ُجْبران ، ثّم أجب عّما يليه :ـ 4

، لذلك  ِدُر أْن َتسَتْبِقَيه لَنْفِسَك. إنَّ كلَّ ما َتْمِلكه اليوَم سيتفّرُق يوًما ما، ليَس يف ثروِتَك شيٌء َتْق " َلَعْمري  الَعطاُء 

 ول حياِتَك . وطاملا مسعُتَك تقوُل : صُل العطاء من فص؛ ليكوَن ف َأْعِط منه اآلَن

 ؟َر يف ُبستانَك ال تقوُل قوَلَك ، يا صاِح ، أّن األشجا املستحّقنَي فقط ". فكيف َتنسى إّنين ُأحبُّ أن ُأعِطَي ، ولِكن" 

 وِمْثُلها الُقْطعاُن يف َمراعيَك ؟ " .

 ( وّضح كاًل مّما يأتي :  1) 

 ُتمثل مجلة " إنَّ كلَّ ما َتْمِلكه اليوَم سيتفّرُق يوًما ما " خرًبا طلبيًّا .أ ـ 

 ُتمثل مجلة " وطاملا مسعُتَك تقوُل " خرًبا ابتدائيًّا .ب ـ 

 ( استخرج من الّنّص أسلوَب إنشاٍء غري طليّب .  2) 
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أّن األشجاَر يف ُبستانَك  ، يا صاِح ، ( ما املعنى البالغّي الذي خرَج إليه االستفهام يف العبارة : " فكيف َتنسى 3) 

 ال تقوُل قوَلَك ؟ وِمْثُلها الُقْطعاُن يف َمراعيَك ؟"؟

 .ّي أم غري حقيقّي ؟ وّضح إجابتك ( هل األمر يف العبارة الواردة يف النّص " لذلك َأْعِط منه اآلَن " حقيق 4) 

 انتهت مادة البالغة العربّية   
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 ـيبالــّنـقـد األد                                 
 الوحدة الثانية : الّنقد األدبّي في العصر العباسّي 

 أسئلة عامة
مما كان عليه يف العصور  عواٍت واسعًة، ومتّيز على حنو واسخطا النقد األدبّي يف العصر العباسّي خط سؤال :

 قد األدبّي يف العصر العباسّي مّما كان عليه يف العصور الّسابقة .متيَّز الّن أو علل : السابقة ، أذكر هذه األسباب ؟ 
 ره مبا شِهده العصر من نهضة واسعة مشلت جوانب احلياة مجيعها .تأثُّ. 1

( يف الّشعر العربي ،  وما أثارْته من حوارات نقدّية حول القديم وامُلْحَدث من  1تأّثره حبركة الّتجديد ) . 2

 الّشعر آنذاك .

 توسُّع آفاقه مع اّطالع كثري من النُّّقاد على الثقافات : اهلندية ، والفارسية ، واليونانية .. 3

 أصبح النقد يف العصر العباسي نقًدا منهجيًّا ، وّضح ذلك ؟ سؤال :

 . أي له قواعده و أصوله العلمية اليت ُيقاس بها 

 

 رـــــــأذك

 سؤال : أذكر الكتب النقدية اليت ُأّلفت يف العصر العباسي ؟

مالبن                    " َطَبقات فحول الشعراء "ــ  1  .هـ ( 232اجُلَمحّي  )ت  سّلا

 . هـ (255للجاحظ ) ت                                ـــ و"البيان والّتبيني" 2

 .                               هـ (276بن قتيبة  )ت ال                               ــ " الّشعر والّشعراء"  3 

 . هـ (322البن َطباَطبا )ت                                        عيار الّشعر" ــ "  4

        . هـ (337لُقدامة بن جعفر )ت                                       ــ " َنْقد الّشعر"  5 

 . هـ (370لآلمدّي ) ت  "  ــ " امُلواَزنة بني أبي مّتام والُبحرتّي6

 .هـ ( 456البن َرشيق الَقْيروانّي ) ت    ــ  " الُعْمدة يف صناعة الّشعر وَنْقده "  7 

 . هـ (471لعبد القاهر اجُلرجانّي  ) ت                               ــ " دالئل اإلعجاز "  8
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 حماوالت بعض الشعراء التَّجديد يف شكل القصيدة العربية أو مضمونها أو أسلوبها .  حركة التَّجديد :*

 ما هي القضايا النقدية العامة اليت تناوهلا النقد العّباسي ؟  سؤال :

دق والكذب يف ية ، والّصالفحولة الّشعرية ، ونظرية النَّْظم ، والطَّْبع والّصْنعة ، واللفظ واملعنى ، والّسرقات الشِّعر

 الشِّعر .

 أواًل : الفحولة الشعرّية  .

 أسئلة عامة
                 ما املقصود بالفحولة الشعرّية  ؟  سؤال :

 قدرَة الشاعر الفنّية ومتيَُّزه .

 عّدد الوسائل اليت البّد للشاعر من خالهلا الوصول إىل الفحولة الشعرّية ؟ سؤال :

                         . ــ ِحفُظ أشعار العرب وروايتها 1

  .ــ امتالك ثروة لغِوية واسعة متكِّنه من َطْرق املعاني املختلفة  2

 ــ اإلملام مَبناقب القبائل وَمثالبها ليضمَِّنها يف شعره مَبْدٍح أو ذّم . 3

 عرية ؟ّشوايَتها وسيلًة إىل الفحولة اليف رأيَك ، ِلَم عّد النُّّقاد العباسيون ِحفَظ أشعار العرب ور : سؤال

 لكي متكِّنه من َطْرق املعاني املختلفة  .

 رـــــأذك

 سؤال : ما هي املعايري اليت ُيحكم بها للشاعر بفحولته لدى النّقاد العّباسيني ؟

 : ــ َجْودة الّشعر 1

ُيَقدَّم الشاعر الذي يّتصُف شعره باجَلودة على الشاعر الذي يكون دوَنه يف ذلك ، ضمن مقاييس وضعها النُّّقاد 

  . جَلودة الشعر

 : تعدُّد األغراضــ  2

د قدَّموا ُكَثيِّر َعزَّة األغراض ، ومن ذلك أّن النُّّقال الشاعر املتعّدد األغراض الّشعرية على الشاعر احملدود ُيَفضَّ

 على َجميل ُبثينة لتفوُّقه عليه يف األغراض . 

 بسبب تفوُّقه عليه يف األغراض .                      سؤال : علل : قّدم النّقاد ُكَثّير عّزة عل مجيل بثينة .
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ـْعــة  . ثــالـــثــًا : الطَّْبع و الصَّــنـ

 ةــــامــــة عــلـأسئ

 تناول النُّّقاد العباسيون قضية الطَّْبع والّصْنعة عند نظرتهم إىل الشاعر والكاتب .  عّلل :

 ُبْغَية إصدار ُحكمٍ  بالقيمة عليهما  . 

 ، ما هما ؟ اسيون  األدباء إىل قسمنيالعّب قّسم النّقاد  سؤال :

 . ) عّرف ( .ــ أدباء الطَّْبع  ) السَّليقة (   1

هم من َيمِلكون املوهبة وال يبالغون يف مراجعات نصوصهم ، إذ يبنون النصوص بُيْسر ، وال يعتمدون املراجعات  

 الدائمة وطول النظر يف ما َينِظمون أو يؤلفِّون . 

 . ) عّرف ( . ــ  أدباء الصَّـْنعة 2

تاجهم األدبي ، ورمبا يستغرقون يف موا وألَّفوا من أجل االرتقاء بنهم من َيمَِّلكون املوهبة ويراجعون ما َنَظ

 التأليف زمًنا طوياًل  .

قصيدته، فيقلُِّب عّرف احلْولّيات : هي القصائد اليت كان  ُيمضي فيها شعراء العرب عاًما كاماًل يف نظم  سؤال :

 فيها رأَيه ونظَره قبل أن ُيخرجها إىل الناس .

 بالتأّني املبيّن على النظر العقلّي .                          مَب كان يتميز أداء أدباء الصَّْنعة ؟   سؤال :

 :َوْفرة القصائد الطِّوال ــ  3

قدَّم الشاعر ذو القصائد الطِّوال ، ومن ذلك أّن األصمعّي حني ُسِئَل عن الشاعر اجلاهلّي احلاِدَرة أجاب : " ُي

 (  لكاَن َفْحال ". 1لو كاَن قاَل َخْمَس قصائَد ِمْثَل قصيدِته ) 

 وَغدْت ُغُدوَّ ُمفاِرٍق مل َيرَبِع                ليت مطلعها :  َبَكَرْت ُسميَُّة ُبْكرًة فَتَمتَِّع ( قصيدته ا 1)  

 سؤال : ما هي مقاييس جودة الّشعر ؟

 ُحْسن التصوير والتشبيه .ـ 3               . السَّْبق إىل املعاني ـ 2 .           َجزالة اللفظ ـ 1
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 حوافز اإلبداع األدبي

وتأليف اخُلَطب للوصول إىل النتاج األدبّي اجلّيد ،  ما هي العوامل اليت ُتعني األدباء على نظم الّشعر سؤال :

 يف رأي النّقاد العّباسّيني ؟

َخيَِّر األوقاَت موصًيا الُبحُترّي مبا ُيعينه على نظم الشَّعر اجليد : "َت ّية : ومن ذلك ما قاله أبو مّتامالبواعث النَّْفس.  1

موم ، ِصْفٌر من الُغموم ، واعلْم أّن العادَة يف األوقاِت أن َيْقصَد اإلنساُن لتأليف شيء أو حفظه يف وأنت قليل اهل

 ، وذلك أّن النَّْفس قد أَخذت َحظَّها من الّراحة وِقْسَطها من النَّوم". وقت السََّحر

 السعي إىل حتصيل املعارف املتنوعة ، من مثل : معرفة أنساب الناس ، والَبراعة يف علم النحو ..  2

 اإلكثار من ممارسة التأليف األدبّي ..  3

 

 

 رابــــعـــــًا : اّللفظ والمعنى

 أسئلة عاّمة

 مباذا تكمن  القيمة اجلمالية والفنّية يف النص  يف رأي اجلاحظ .  سؤال :

معروفٌة ومشرَتكة بني األدباء ، أّما األلفاظ فتختلف يف مستواها  أكثَر من معانيه ؛ ألّن املعاني ألفاظه  تكمن يف

 وقيمتها من أديب إىل آَخر حَبسب أسلوب األديب وقدرته وثقافته الّلغوية .

 ال يعين االهتمام بالصياغة اللفظّية لدى اجلاحظ أنه أهمل املعنى متاًما ، وّضح ذلك ؟ سؤال :

ْقَبُله النُّفوس وتنجذُب إليه ، فإذا اجتمَع يف األدب َشَرُف املعنى مًيا َتضرورة أن يكون املعنى شريًفا كر ألنه أكََّد

 وبالغة اللَّفظ كان َأْجَوَد وأكثَر قبواًل  لدى املتلقي .
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 ما هي األقسام األربعة اليت وضعها ابن قتيبة عن اللفظ واملعنى  يف الشِّعر ؟ سؤال :

 ضْرٌب َحُسَن َلْفُظه وجاَد معناه ..1

 هناك فائدًة يف املعنى . ضْرٌب َحُسَن َلْفُظه وَحال ، فإذا فتَّْشـَته مل جتد .2

 ضْرٌب جاَد معناه وَقُصَرت ألفاُظه . .3

 ضْرٌب تأخَّر معناه وتأخَّر لفُظه . .4

 لفظ واملعنى ؟ابن طباطبا العلوّي يف قضّية ال ما رأي سؤال :

 . َيرى ابن َطباَطبا الَعَلوّي الَعالقة بني اللفظ واملعنى على حنو الَعالقة بني الرُّوح واجلسد

 لفظ واملعنى ؟قريوانّي يف قضّية الما رأي ابن رشيق  ال سؤال :

 ر ابن َرشيق الَقْيروانّي على نهج ابن َطباَطبا ، فَعّد اللفظ واملعنى شيًئا واحًدا ، وال ميكن الفصل بينهما حبالوسا

، فاملعنى : " اللَّْفُظ ِجسم وروُحه املعنى ، وارتباُطه كارتباط الرُّوح باجَلسد ؛ َيضُعُف بَضْعفه ، وَيقوى بقوَِّته" ، يقول

 اجلميل الرصني حيتاج إىل إبرازه يف عبارة مجيلة َمؤثِّرة .

 

 

 فــــــائــــــدة :

اعران يف اللفظ أو املعنى من غري ش، فقد َيَتوارد  رورةبالضأثَُّر أحدهما باآلَخر ت اعَرينشي نّصابه بني التَّشال يعين 

، وَيَتواردان يف  اعَريِن يتَّفقاِن يف املعنىالشَأيَت َأر: "  إذ ُسِئَل أبو عمرو بن الَعالء أثرَّ أحدهما باآلخر ،يتأن 

النُّّقاد  قأطلو".  : تلَك ُعقول رجاٍل َتواَفْت على ألسنِتها ؟ قال عَرهش، ومْل َيسمْع  احَبهصاللفظ، َلْم َيْلَق واحٌد منهما 

 ". امُلواَردة طلح "مصابه التَّشالعباسيون على هذا 
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 ما املقصود باملواردة ؟ سؤال :

 ن يتأثرني نّصي شاعَريِن تأثَُّر أحدهما باآلَخر بالضرورة ، فقد َيَتوارد شاعران يف اللفظ أو املعنى من غري أالتَّشابه ب

 أحدهما باآلخر .

 عرادًسا : الّصدق والَكِذب في الشِّس

 على مبدَأيِن  هما : تباينت آراء النُّّقاد العباسيني يف مفهوَمي : الّصدق ، والكذب ، يف الشِّعر ، وسارت آراؤهم

 ــ  أْعَذُب الشِّعر  أْكَذبُه . 1

 أْعَذُب الشِّعر  أْكَذبُه ( . سؤال : ما رأي النّقاد العّباسيني يف مبدأ )

ما يناسبها يف الواقع ، وعدَم التقيُّد مبعايري العقل أ ــ أجاز أصحاب هذا  املبدأ عدَم مطابقة الصورة األدبية ِل

 واملنطق ، ومن ذلك قول الُبحُترّي مادًحا الشَّْيب :

 َيوَم الَوغى ِمْن صاِرٍم َلْم ُيصَقِل       والّصارُم امَلصقوُل أْحسُن حالًة

 - ا عالمٌة على التقدُّم يف الّسنو ُعرًفوه -املنطق ، حني مدح الشَّْيب  وحدود الف الُبْحُتريُّ هنا الواقعإذ خ

 ركة. وهذه الصورةفشّبَهه من ناحية اللون بالسَّْيف الذي ُيْصَقل فيكوُن أبيض اللون قاطًعا فاِعاًل يف ساحة املع

مع خمالفتها للواقع وخروجها على املنطق تبقى ضمن دائرة اخليال املقبول ، الذي يرمي به الشاعر إىل 

هو ما َنْلَمسه حني نقرأ البيت . والشاعر وإْن مدح الشَّْيب إحداث الَوْقع احَلسن والتأثري يف َنْفس املتلّقي ، و

 َفإنه يف الوقت نفسه مل َيمنع املتلّقي من التفكري يف املظاهر السلبّية له .    

 ب ــ وضع أصحاب هذا املبدأ للكذب حدوًدا ال يتخطاها الشاعر ، فأخذوا مثاًل على املتنّبي قوله مادًحا :

 َلْوال ُمخاَطَبيت  إياَك  َلْم  َتَرني           ْسمي ُنحواًل  َأّنين َرُجٌلَكفى جِب 

وز املتنّبي حدود اخليال املعقول ، ورأوا يف ِمثل هذا البيت إفراًطا خارًجا على احلقيقة . لذا دعا إذ جتا

النُّّقاد يف هذا السياق إىل استخدام أدوات ُتقرِّب املبالغة إىل نْفس املتلقي ، فاستحسنوا أن يستخدم الّشاعر 

 ،  ومن ذلك قول الشاعر مادًحا :ألفاًظا ، مثل "  لو ، أو َيكاد ، وما َجرى َمجراُهما "  

 

 ( 1ُرْكُن احَلطيِم إذا ما جاَء َيْستِلُم )                          راَحِته َيكاُد ُيْمسُكه ِعْرفاَن 
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 ( ُركُن احَلطيم : بناٌء على شكل نصف دائرة من اجلهة الشمالية من الكعبة املشرَّفة ، وهو جزء من الكعبة . 1) 

 َكَرم املمدوح مبحاولة اجلدار إمساَك يِده ، ويف هذا مبالغة قرََّبها استخدام اللفظ "َيكاد". فعبَّر الّشاعر عن ِعَظم

 

 ــ  أْعَذُب الشِّعر أصَدُقه 2

 . أْعَذُب الشِّعر أصَدُقه ( ما املقصود مببدأ )

ول القريَب التناول من بة شعورية حقيقّية ، وَيستخدم فيها الّشاعُر اخلياَل املقبأْن تكون الصورة معربًة عن جتر 

 اخلروج على حدود املنطق ، ومثل ذلك قول َلْيلى األْخَيلّية : غري

 و أسنٌَّة ُزْرٌق ُيَخْلَن ُنجوما                          َقْوٌم ِرباُط اخَلْيِل َوْسَط ُبيوتهْم  

 وَل اجملتِمعة َوْسط البيوت بالليل ، والرِّماَح الزرقاء بنجوم الليل ، وهي صورة مقبولة الإذ صوَّرت ليلى اخلي

 . خروج فيها على حدود املنطق
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 المذاهب األدبّية في العصر الحديثالوحدة الثالثة : 

 : مفهوم املذهب األدبّي

 أسئلة عامة 

 ما املقصود باملذهب األدبّي ؟ سؤال :

من غريه يف فرتة معيَّنة تاًجا أدبيًّا ما بِصْبغة غالبة ُتميز ذلك الّنَتاج ن اخلصائص الفنّية اليت َتصُبغ نم هو مجلة 

 مان .من الز

 هل يقتصر املذهب األدبي يف العصر احلديث على فرٍد واحد ؟ سؤال :

ال َيقتصر على فرٍد واحد ، بل يشمل عدًدا كبرًيا من املبِدعنَي مجَعت بينهم خصائص عاّمة  املذهب األدبي

 يزات خاّصة َيتَّسم بها َأدُب أديٍب ما من غريه من أتباع امَلذهب نفسِه .شابهة ، مع التنبُّه إىل وجود ممت

 هل يأتي املذهب األدبي فجأة أو يزول فجأة ؟ سؤال :

املذهب ال يأتي فجأًة وال يزول فجأًة ، بل يتكّون تدرجييًّا حيث َتتعايش آثاُر مذهب سابق مع مذهب الحق ، 

 لالحق .ثم تزول اآلثار القدمية رويًدا رويًدا حتى تتالشى أمام املذهب ا

 أين ظهرت بداية املذاهب األدبّية ؟  سؤال :

قل تأثريها بفعل االّتصال الثقايّف وحركة الّترمجة مع بداية عصر الّنهضة العربّية ظهرت بدايًة يف الغرب ،  ثّم انت

 إىل أدبنا العربّي احلديث .

 

 

 ما هي أشهر املذاهب األدبّية ؟سؤال : 

 .( الكالسيكّي ، والرومانسّي ، والواقعّي ، والّرمزّي ) 
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 . أواًل : املذهب الكالسيكّي  ) مدرسة اإلحياء والنّهضة (

 ةــــامـــة عــلــئــأس

 على من ُيطلق اسم " مدرسة اإلحياء والنّهضة "  . سؤال :

اء النَّْظم يت ظهرت يف أوائل العصر احلديث والتزَم فيها عدد من الّشعرلى احلركة الّشعرّية العربّية الُيطلق ع

 المّي ، واألموّي ، والعباسّي .: اجلاهلّي ، واإلس يف عصور ازدهار الّشعر العربّي على َنْهج الّشعراء 

 من هو رائد مدرسة اإلحياء والنهضة ؟   سؤال :

 الّشاعر امِلصرّي حممود سامي البارودّي . 

 سيكّي  " مدرسة اإلحياء والنّهضة " ؟أذكر عددًا من شعراء  املذهب الكال سؤال :

أمحد شوقي  ،  حافظ إبراهيم  ،  علي اجلارم من مصر ، عبد احملسن الكاظمّي ،  ومجيل صدقي الزَّهاوّي  ، 

ِرْكلي معروف الرُّصايّف  ، حممد مهدي اجلواهرّي من العراق ، عبد امُلنعم الّرفاعّي من األردن ، خري الدين الزِّ

 من سورّية .

وتّتضح أهمُّ معامل هذا املذهب وِ مساُته الفنّية يف الِمّية البارودّي اليت ُيحاكي فيها القصيدة اجلاهلّية ، ومّما * 

 جاء فيها :

    وِاْن ِهــَي لـْم َتـْرِجـْع َبيـاًنا ِلســـاِئـِل           اِزِل                                ـــأال َحـــيِّ ِمــْن َأْسمــاَء َرْســَم  امَلنــ

  ِل ــَعَليها أهاضيُب الُغيوِم احَلـــــوِاِفـ          ٌء َتـَعـفَّْتـهـــا الـــــرَّواِمـــُس  والـَتـقْت                                 َخـــال 

 ا كـاَن باأَلْمِس شاغليــهـا مــانـي برأ          َفـــأْليـًا َعـــَرْفــُت الـــّداَر َبــعـــَد َتـــَرسُّـــٍم                                  

 ِاِئـِلــقــََمأًوى ِللِحساِن العَغَنْت وْهَي                                    ـاــَغـــــَدْت وْهـَي َمـْرًعـى للظِّبـاِء  وطـِاَلم

ــِـْنهـــا َبعـــــــَد نـْزيــاِل َأهلهــا                                       ـِي الرَّسـائــِلــَوْحـــَمعاِرُف َأْطـالل َكـ        فلـْلـَعْيـِن م

 عـَد َسـحٍّ ِبوابِلــْجـري َبــِمـَن الدَّْمِع َي        فـأْسَبـَلــِت الــَعْيــنـــاِن فـيـهــا ِبـواِكــــــٍف                                    

ــَـَرْت بَقْليب ال ِعجـات البوَأْغ       ديــــاُر الَّــتــي هــاَجــْت َعـَلـيَّ ضبـاَبـتـي                                      ـالبـــِلـــ

 ما اخلصائص الفنّية لألبيات ؟ سؤال :

اء الّتحية عِلى ديار حمبوبته ــ يطلب إليه إلق 2ــ  اختار الشاعر مقدِّمًة َطللّية ُيخاطب فيها َرفيقه يف السَّفر      1

ــ  ثم َيصُف أَثر هذه األطالل  4ــ وتغّيرت حاُلها فأصبحت أطالاًل َتدوُر فيها الظِّباء  3يت َخَلت منها ومن قومها  ال

 .أعادْتها وتسّببْت يف َبْعث أشواقه وبكائه يف نفسه والّذكرياِت اليت
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 سؤال : ما املالمح الفنّية لقصيدة ) المّية البارودي (  ؟

 .منهج القدماء  ــ  َتلتزم القافية الواحدة على 1

 ة كما كان حال القدماء ، ومنها :" َتعفَّتها ، والرَّوامس ، وَأهاضيب"رودي األلفاظ اجَلْزلــ استخدم البا 2

من املعاني واملوضوعات القدمية ، مثل: اندثار الّديار بِفْعل الّرياح وما  وموضوعات مستمّدة ــ واستخدم معاني 3

 .َتحِمله من غبار وتراب ، والّظباء اليت ترعى يف الديار بعد ُخُلوِّها من أهلها 

  . ــ والفخر بالقوم وجمدهم وفسائلهم 4

ات الطابع والبارودّي كغريه من شعراء املذهب الكالسيكّي  يستعمل الّصورة الشعرية املألوفة لدى القدماء ذ

 احلّسّي املادّي  كما يف قوله :

 مَن الدَّمِع َيْجري َبعَد َسحٍّ ِبوابِل                              فَأْسَبَلِت الَعْيناِن فيهـا ِبـواِكــٍف 

 فهو يشبِّه الّدمع باملطر الغزير املنهمر .

             سؤال : ما املالمح الفنّية لألبيات ؟

  يشري إىل َعْذل َمن َيلوُمه على حبه وما آلت إليه حاله  .

 وإذ َأنـا َمْجـلــوٌب إَلـيَّ َوســاِئـلــي               َتَعلَّْقُتـهــا فـي احَلـــيِّ إذ ِهــَي  ِطْفـَلـــٌة 

 ـاَجـــْت َعَلـيَّ َعـواِذلــيَغيـاَبُتـُه هـ                َفَلّما اسَتقرَّ احُلبُّ يف الَقلِب واْنَجَلْت 

 

 سؤال : ما املالمح الفنّية لألبيات ؟

 ذين أدركوا من اجملد والفضائل احلميدة حظًّا وافًرا .الفخر بقومه ال 

  وال َمْجَد إاّل داِخـٌل يف الشَّمائِل                       ِمَن الَقوِم باٍد َمْجُدُهْم يف ِشماِلِهْم

   ِلـــيـَر ُمســائــــٍل َلّبـاَك َغعلـى َعَج                                إذا ما َدَعْوَت امَلـْرَء ِمْنهْم لـَد ْعـَوٍة 

 وَيوَم اخِتـالِج الطَّْعِن أوََّل حاِمِل                      آكـِـــٍل َيكـوُن َعشـاَء الـــّزاِد آِخـَر ا



 

32 
 

 خصائص املذهب الكالسيكّي يف األدب العربّي .

 سؤال : أذكر خصائص املذهب الكالسيكّي يف األدب العربّي ؟

 ُيحاكي القدماء يف بناء القصيدة العربّية من حيث تعدُّد املوضوعات .. 1

 يلتزم القافية الواحدة .. 2

 حيافظ على سالمة األلفاظ ، وجزالتها ، وفخامتها ، وحيرص على فصاحة الّتراكيب واألساليب الّلغوية .. 3

 دّية ، فيوازن بذلك بني العقل والعاطفة .يبتعد عن اخليال اجلامح باستخدام الصورة الشعرّية احلّسّية واملا. 4

 

كان أتباع املذهب الكالسيكّي قد َنَهجوا َنْهج القدماء فإّنهم استحَدثوا أغراضًا شعرية جديدة مل  عّلل ، سؤال :

 لشِّعر العربّي  .تكن معروفة من َقْبُل يف ا

ّم ، موضوعات جديدة تعبِّر عن تلك يناسب عصرهم  وما استجدَّ فيه من ظروف وأحداث ، ومن ثألّن ذلك  

 الظروف واألحداث ، فظَهَر مثاًل الشِّعر الوطيّن ، والّشعر االجتماعّي ، والشِّعر املسرحّي ، ولكْن مع احملافظة على

 . الفنّية الّسابقة اخلصائص
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 . ثانـــيـــًا : املذهب الّرومانسّي

 ةـــــاّمـــــة عــلـــئــأس

 وّضح املقصود باملذهب الرومانسي  ؟سؤال : 

 يت نادت بهاالقواعد واألصول ال ذين ناَدْوا بضرورة الّتحرر منهب أدبّي ُأطِلق على الّشعراء الهو مذ

 الكالسيكّية  فَأطَلقوا الِعنان للعاطفة واخليال .

 مباذا اهتّم املذهب الرومانسّي ؟  سؤال :

 د وهمومه ، ووّظفوا الطبيعة للّتعبري عن تلك املشاعر وَنْقلها إىل اآلخرين .احلديث عن مشاعر اإلنسان الَفْر 

 حمّددًة للّرومانسّية  .  نستطيع القول بأّن مّثَة قواعدعّلل ، ال سؤال :

ة يف األدب قيوًدا َتُحّد من إبداع األديب وقدرته على نقل جتِربته الشعوريّة َقالقواعد امُلسب انسّية َتُعدُّألن الّروم 

 .إىل اآلخرين 

 عّلل جند يف املذهب الّرومانسّي عّدة مدارس واّتجاهات . سؤال :

 .ألنه  َيجَمعها الّتحّرر من القواعد ، وختتلف يف االهتمامات واملضامني واألساليب 

 يضم املذهب الرومانسّي عّدة مجاعات أدبّية ، أذكرها  .  سؤال :

ــ مجاعة الّديوان اليت شكَّلها كّل من : عّباس حممود العّقاد ، وإبراهيم عبد القادر املازنّي ، وعبد الّرمحن  1

 . شكري

 راء امَلهَجر ، ومنهم : ُجربان خليل ُجربان ، وإيلّيا أبو ماضي ، وَنسيب َعريضة .ــ شع 2

 ــ مجاعة أبوّلو ، ومن شعرائها : أمحد زكي أبو شادي ، وإبراهيم ناجي . 3
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لّيا أبي ماضي ولنتعّرف هذا املذهب بشيء من اإليضاح نتناول قصيدة " َفْلسفة احلياة " للّشاعر امَلهَجرّي إي

 :يت يقول فيها ال

 كيَف َتْغدو ِاذا َغَدْوَت َعليال ؟               َأيُّهــذا الّشاكــي ومـــا ِبــَك  داُء

 َتَتـوّقـى َقْبَل الرَّحيـِل الرَّحيــال               نَّ َسـرَّ اجُلنـاِة يف األرض َنْفـٌسإ

 هـا النَّدى إْكليـالـــَأْن َترى َفْوَق               لشَّْوَك يف الُوروِد  وَتْعمىوَترى ا

 ما الّسمات الفنّية للقصيدة ؟ سؤال :

 .ــ افتتح الشاعر قصيدته مبتعًدا عن املظهر التقليدّي يف مقدِّمة القصيدة الكالسيكّية  1

 . ــ  فلم يقف على الطَّلل 2

 وضوعه مباشرة وهو الّدعوة إىل الّتفاؤل واالستمتاع باحلياة  .ــ بدأ  مب 3

 ًبا يف القصيدة ، وّضح ذلك . تساءل الشاعر متعّج سؤال :

ال يرى من الوردة إال  تساءل ممن يشكو احلياة من غري عّلة أو مرض وال ينظر إاّل  إىل مصاعب احلياة كمن

 الّشوَك.

 

 

 سَّبيــــالــّصاِئـــدوَن الـــَعَلْيهـــا وال َتَتَغّنـى والّصْقـُر قـد َمَلـَك اجَلــوَّ

 لَبْعـض َيْقضـي َقتيـالَخـُذ  حـيًّا  وا َرَأْت َبْعضــهــا ُيــْؤ َتَتَغّنـى وَقـدّْ

 ويـــال ؟ــَأَفَتْبكــي وَقـْد َتعيـــــُش َطـ ـُض عـــاٍمَتَتـَغّنــى وُعْمــُرهــا َبْع

 ـِقيـــالــْلـــَورى والــواْتـُرِك القــاَل ل ـاوَتَعلَّــْم ُحــــبَّ الّطبيعـــِة مْنهــ

 

 ؟السابقة ما السمات الفنّية لألبيات  سؤال :

تأكيد فكرته، وُمثِبًتا صحَّتها بأدّلته اّليت ُتخاِطب الِوجدان والعاطفة ، موظًِّفا عناصر الّطبيعة اجلميلة لتأكيد أفكاره،  

 .ااًل ينبغي أن َيحتذَيه اإلنسان من الّطيور يف سلوكها مثفيّتخُذ 
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 بـــوالــُالــي الكـبــُي  وَمــَع الَكْبــِل ال ىـــِه َيَتـــَغّنـــُعشِّي ُكــْن َهــَزاًرا فـ

 َيْبكي الطُّلـوال  وبوًما يف اللَّْيِل ِض  اأَلْرالدُّوَد يف   ُغراًبا ُيطــــــاِرُد ال

 ُحقــوالــاِنَبْيــِه الــن جـفَيْسقــي ِمـ ا ـًق َرْقرا  اأَلرِضَيسرُي يف  ُكْن َغديًرا

 ـيـــــالـبـــْقــَت  ـــاَرًةـــوتــ مًّا ــَش  ــاَرــهــ اأَلْزُكْن َمَع الَفْجِر َنْسمًة  ُتوِ ســُع 

 سُّهـوالــــرُّبـى والـــنَّْهـــَر والــاِت والــبـ الغــا  ِنُسْؤُيــَكًبـا وَمـَع اللَّيـِل َكـْو

 

 ؟السابقة ما السمات الفنّية لألبيات  سؤال :

 احلياة .تسالم هلموم سؤل وعدم االالتفا، داعًيا إىل  اعر يف الّتعبري عن فكرته بالنَّْهج نفسهالّش استمرار

 ثم ُينهي الّشاعر قصيدته بالفكرة نفسها اليت ابَتدَأ بها ، فيقول :

 ُكـْن َجميـاًل  َتَر الُوجــوَد َجميــال .                           أيُّهــذا الّشاكــي ومـــا ِبــَك  داُء

 ةـــامــــة عــلــئــأس

 ما السمات الفنّية لقصيدة  " فلسفة احلياة " للشاعر إيليا أبي ماضي . سؤال :

 الَوحدة املوضوعّية .َكمة االّتصال تّتسم بــ جعل قصيدته َحْلقًة واحدة  حْم 1

 وعات .ضوف القصائد القدمية اليت تعدَّدت فيها املــ  تتناول موضوًعا واحًدا على خال 2

 ــ  التزَم يف هذه القصيدة القافية الواحدة . 3

 ــ ولكّنه يف قصائد أخرى حتّرر من ذلك كما  يف قصيدة " املساء". 4

 ميّثل الشاعر إيليا أبي ماضي املذهب الرومانسي ، وّضح ذلك . سؤال :

 ألنه يرفض األصول والقواعد اليت َتُحّد من إبداع الشاعر كما َيرى الرومانسّيون  .

يتناسب مع  وأّما األلفاظ واملعاني فَنْلَحظ يف القصيدة أّن الّشاعر استخدَم األلفاظ الّسهلة ذات البعد العاطفّي،  مبا

وفة العاطفّية ،  مثل : "الّشاكي ،  وداء ،  وتتغّنى ، والورود" ، كما جند معانَيه جديدًة غري مأل توّجهات الّرومانسيني

 . ُتشعُّ بالعاطفية  فهو يدعو إىل الّتفاؤل واألمل والّتمّتع باحلياة وبالطبيعة وَجماهلا
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 عّلل ، جند أّن الشاعر إيليا أبي ماضي استمّد صَوره من الطبيعة احَلّية اليت أحسَن توظيفها .  سؤال :

كائنًا َيفيض باحلياة ، فالورود  ــ على مذهب الّرومانسيني ــ لُتعرب عن أفكاره ومشاعره وعاطفته اجلّياشة ، فجَعَلها  

 .تتكلَّل بالندى ، والّطيور ُتغّني أمجل األحلان ، والغدير يسري مرتقرًقا يسقي احلقول 

 أطلق الّشاعر الِعنان خلياله الّشعرّي وعاطفته  ، وّضح ذلك . سؤال :

يت اّتخذها أداة ُتعينه على الّتعبري عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره ، وهكذا ق باملتلّقي يف أجواء الطبيعة الحلَّ 

 بة الّشعورية الكلّية املبثوثة يف القصيدة .صر الّطبيعة و صَوُرها بالّتجرناامتزجت ع

 

 ما هي خصائص املذهب الّرومانسّي يف األدب العربّي .

نية القصيدة العربّية ؛ لذا َهَجَر الّرومانسّيون املقدِّمة الطَّللّية ودخلوا يف الّتقاليد املوروثة يف بتعُد عن يب. 1

 وعّية .ضاَشرةً ، والتَزموا الَوحدة املوموضوعهم الّشعرّي مب

يرفُض القواعد واألصول ، فقد دعا أْتباع الّرومانسّية مثاًل إىل الّتحّرر من قيود القافية ؛ ألّنها َتُحّد من إبداع . 2

 الّشاعر ، فنجُد لديهم َتعدًُّدا يف القافية يف القصيدة الواحدة  .

الِعنان للعاطفة واخليال ، فقد وظََّف الّرومانسيون الّطبيعة واندجموا فيها ، وعبَّروا عن ذلك مبعاٍن  ُيطِلُق. 3

 عاطفّية وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب .

 ى أّنها كائن حّي  َينبض باحلياة .يت نظر إليها الرومانسيون عللّشعرّية من الطبيعة الَيستمدُّ الصَُّور ا. 4
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 . ا : المذهب الواقعّيـــثــالـــث

 ةــــــامـــة عـــلــأسئ

 وّضح املقصود باملذهب الواقعي يف األدب العربي احلديث .  سؤال :

 . هو املذهب الذي ُيعنى بوصف احلياة اليومّية كما هي من غري أية مثالّية

 ما هو املأخذ الذي أخذه الواقعّيون على الرومانسيني يف املذهب الواقعي . سؤال :

 . هم يف اخليالــ مبالغت 1

 عن مشكالتهم وهمومهم اليومّية . ن حياة الّناس الواقعّية واحلديثــ رأوا أّنهم ابتعدوا ع 2

 من أين يستمد الكاتب الواقعّي مادته األدبّية ؟ سؤال :

الكاتب الواقعّي يستمدُّ مادته األدبّية من مشكالت العصر االجتماعّية ، وشخصياِته من الطبقة الوسطى أو طبقة 

 بذلك تكون الواقعّية تصويًرا للواقع ممزوًجا بَنْفس األديب وقدراته الفّنّية .الُعّمال ، و

 َنَهَج األدب العربّي الواقعّي َنْهًجا خاصًا .عّلل ،  سؤال :

ألنه استوحاه من الواقع العربّي مبشكالته االجتماعّية وقضاياه الّسياسّية ، فأبرَز األدباُء عيوَب اجملتمع، وصوَّروا 

 مظاهر احلرمان والبؤس َقصَد اإلصالح .

فكتَب طه حسني جمموعته القصصّية " امُلعذَّبون يف األرض " ، وكتَب توفيق احلكيم رواية "يومّيات نائب يف  

موعته القصصّية "َهْمس اجلنون" ، ويوسف إدريس رواية " احَلرام" ، وعبد األرياف "، وكتَب جنيب حمفوظ جم

 ) حفظ ( . الرمحن الّشرقاوّي رواية " األرض" .
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 متعدِّدة يف املذهب الواقعّي ، أذكرها . َثّمَة اّتجاهات سؤال :

يت تتناول مشكالت اجملتمع وقضاياه ، ولكّنها تركِّز بشكل كبري على جوانب الّشر والفساد أ ــ الواقعية النَّْقدية :  ال

قّصة ، وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها ، وتكتفي بذلك من غري إجياد احللول. وُتَعّد ال فيه

 والرواية جماَل الواقعّية النقدّية األكرَب وتليهما املسرحّية .

 ،وهي جتعل العمل األدبّي قائًما على تصوير الصراع الطََّبقّي بني طبقة العمال  :ب ــ الواقعّية االشرتاكّية 

ة ، وجتعل الثانية مصدًرا للّسرور يف احلياة،  اليني والربجوازيني من جهة ثانيوالفالحني من جهة وطبقة الرأمس

ُنها وتكشف عيوبها ، وتنتصر للفالحني والُعّمال وُتظِهر جوانب اخلري واإلبداع فيهم. والواقعّية االشرتاكّية فَتدي

 تقدِّم حلواًل للمشكالت اليت تتناوهلا .

 
 

 : ة بعنوان ّص، هو ق األردنّي أمني فارس َمْلَحس للقاّصّي ممثل هلذا املذهب قصصونقف هنا على منوذج 

 " :  ؤها األمُلِمل" نظرٌة 

،  ،كالَبَندورة راوات ْضاعته من اخَلبضْقُطُن فيه مناديًا على َأجوِِّل يف احلّي الذي ائع املتوُت البص ع" ارتف

، ومّلا  راواتهَخض. خرجُت من الباب لكي أنتقَي ما َيْحلو لي من  ، وامَلْلفوف والَقْرنِبيط ، ، والباذْنجان والكوسا

دِّ أش، و  ِق كوسايةوأرَش،  ار تبحثاِن عن أحسن حّبة َبنَْدورةاخلضوَّبتنِي إىل َكْومة مصْتين العَربُة كانت َعْيناَي وَصل

ؤاَل السأَله أسأسي إىل البائع لكي ر. ورفعُت  وًعاُنصأْيَنِع َقْرَنبيطٍة و،  أكثِر َمْلفوفٍة التفاًفاو،  مثرة باِذْنجاَن اسِوداًدا

راني َأت، ت يف وجهه ، وَتفرَّس ريَن من ُعُمرهالعشيبلغ  مغري َلصابٍّ ش؟ فوقعْت َعْيناَي على وجِه  َكْم: ب املعهوَد

نتقاء، ولكّني َرَع يف االَأشأكببُت على الَعَربة لكي و؟ على كّل حال ما لي وماَله.  أعرُف هذا الوجَه قبَل اآلن

 عوري أنا حنَوهبشبيًها شعور َيخاُله شغريب يف عيَنْيه عن  وميٌض، وَنمَّ  روَع ابتسامٍة خفيفةمشفتيِه شَلَمحُت على 

ْروتي وَهَمْمُت أن أمِحَلها ش؟ على أّية حاٍل الّدنيا واسعة واخَلْلق كثري. وانتقيُت  ني هو اآلَخر من َقْبُلآرَأُتراُه قد 

َعها سّليت ودُأواستدرُت لكي  نسيَت الكوسايات ،،  : يا أستاُذقائاًل إذا به يناديين ويف سّليت إىل داخل بييت 
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راٍر وعناٍد ُأريُد أن بإصفّكُر أأنا و. عدُت إىل داخل بييت  ري مّرة ثانية على وجِهِه وابتساماِته وعينيِهبصفوقع  

ُر يف ّصَو، فقد تتابَعت ال رية حُلْسن احلّظقص، وقد كانت معركًة  املعركة تبش. وَن ابالّشأيُت هذا رأستعيَد أين 

 سرُع منه كثرًيا .أ، ولكّنها  وحها وجالئهاوضريط السينمائّي يف الشَّأّنها كخميليت 

 د سبَق أن عرفُته معرفًة جّيدة .بل لق ، ال ابَّالّشأيُت هذا رنعم، لقد سبَق أْن 

ْعب من الّش، واليت يرتدَّد عليها أفراُد  دقائي يف العيادة امَلّجانية اليت َيعمل فيها موظًَّفاأصكنُت أزوُر طبيًبا من 

تعملها خمتَبراُت يت تسًقا َعَرفُت فيها تلك النماذج الغري َيحِمل يف يده أوراصابٍّ ش، وجاء َدْور  ف الطبقاتخمتل

 : ، وقال له مبتسًما ابِّ الواقف أمامهالّشَره إىل بص، ثّم رفَع  أخذ ُيمعن النظر فيهاو،  ، فتناوَلها الّطبيُب منه التحليل

 . ّحتك ممتازةوص،  يء على ما ُيرامش، كلُّ  هنُئك يا ابينُأ

 .مريض ّنين ؤكِّد لك أُأ، مريٌض ،   ، يا دكتوُر ولكّنين -

مع ذلك قمُت ، و أسالرَأَلًما يف   يًئا إاّلشكو تش ية الاملاضإّنَك أتيَت لي يف املّرة ،ا يًضمر، لسَت  ، يا بيّن إّنَك -

ومْل أْكتف بذلك فحوَّلُتك إىل خمتَبر  ْف يف أّي جهاٍز من أجهزتك أدنى َخَلل ،أكتشدقيًقا فَلْم  ًافحص بفحصَك

رات َعش؟  ، هل فهمَت كِّ أّنَك سليٌم ُمعاًفىللّش جمااًل َيَدُع  رُي مبا الُتش، وها هي ذي نتيجُة الّتحليل  تحليلال

 . ، مع الّسالمة ى غرُيك ينتظروَن َدْوَرهماملرض

بّية أفقدْته الّسيطرَة على َنْفسه فانفجَر يف وجه الّطبيب عصابَّ َنْوبٌة الّش متَّ الطبيب كالَمه حّتى اعَتَرتوما إْن أ

 : ائًحاص

؟  . ماذا َيُهمُّكم أنتم أنَت َأُحسُّ باألمل ال ؟ أنا الذي  أدرى مّني بَنْفسي ، هل أنَت مريض ، أنا مريٌض ولكّنين 

 ائب الّناس .مبصعرون تش ، ولكّنكم ال  خمَةالضون رواتبكم َتقبضإّنكم 

، وكلُّ ما  ابٌّ متعطٌِّل عن العملش، إّنَك  ، إّنها يف َنْفسَك يف جسمَك كلَتَك ليستمش، إّن  ، يا بيّن امسْعــ 

، حاقٌد على نْفسَك وعلى الّناس  أنَت إًذا َبِرٌم باحلياةف، سبياًل إىل ذلك  جتُد  تغَل والتشأن  أّنَك تريد  هنالَك 

 . كو منهتشي أس الذالّر، وهذا كلُّه يسبُب لَك َوَجع  أمجعني
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الُت جسمه املتوترُة ترتاخى، َعضأخذْت ف،  ا سحرّيةعصحى َكَمْن َمسَّته أضابُّ هذا الكالَم حّتى الّشوما إْن َسِمَع 

 . امتصيف بكاٍء  وَأْجَهَشأَسه بني يديه رأخفى و،  ْفعًة واحدةج على الكرسّي ُدّناملتشداعى جسمه وت

 . أرجوَك ، ؤاخْذنيُت ، ال يا دكتوُر جدًّاأسٌِّف مت،  أسٌِّفمتأنا 

 . أَس عليَك يا بيّنب  ال-

 : حة هادئةواض، وقال بَنْبرٍة  أَسهرومّلا ثاَب إليه وعُيه وَكْفَكَف دمَعه رفَع 

لُت على وحص،  متحان،  وجنحت جناًحا باهًرا يف اال أكملُت دراسيت الثانوّية ابٌّ ش،  أنا  أرجو املعذرَة يا دكتوُر

كلَة  أنَّ املش، ولكّن  ربّصهادتي وتوظيفي بفارغ الشيت كانت تنتظُر ا األمُل الوحيد لعائليت الفقرية الأنو،  هادةالشِّ

 . ؤلَّفة تريد الوظيفةامل، وكلُّ هذه األلوف  أمثالي ُيَعّدون باأللوِف

الّنجاَح  متحان هذاما دمَت قد جنحَت يف اال ؟ امَسْع يا ُبيّن، اغرةالّشوهل ُيْعَقُل أْن توَجَد هلم ألوُف الوظائف  ـ

 . ، وعقُلك سليم ًاضأي الباهَر فهذا يعين أّنَك ذكيٌّ 

 . كرَكوأش،  ذلَك أرجو ـ 

 . ، حنُن متَِّفقان إًذاـ 

 طبًعا، طبًعا.ـ 

 ؟ أم المريٌض  هل أنَت  ، وهو يٍء واحدشيف  إاّلـ 

حنُن متَِّفقان يا  ًاض: ويف هذه أي يقول  وهو خجاًلسه أَأ ر وطأط،  ابِّ ابتسامة عوجاُءالّش َفَتيَشوارتسمْت على 

 . ًاضأنا لسُت مري دكتور

أسه إىل رابُّ الّشورفَع  ؟ ، هل فهمَت ، جسٌم سليم وعقل سليم وميدان احلياة واسٌع فسيح يا بيّن ، عال عالــ 

 : ، وقال ؤها األمُلِملونظر إليه َنْظرًة  الّطبيب

 .  رف "وانصأذَن استوكَره وشافَح الّطبيب فصعن كرسّيه  ونهض.  ، فهمُت نعم

 ؟  ّياتهاوشخصأحداَثها وته قص القاص معانيمن أين استمّد 
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جتماعّية اليت كالت االاملشوََّر واّحدًة من فص،  من حياة الّناس الواقعّية من غري إغراٍق يف العاطفة واخليال

عَر ش، وحني عماًل جيد  ، وال أنهى دراسته بتفّوقو، ولكّنه ذكّي  ابٍّ فقريشة قصوتتمثَّل يف  ُيعانيها كثري من الّناس ،

 .  عيادة الّطبيبتوّجَه إىل مريضأّنه ب

: "كوساية  مثل ؤيته الواقعّية ،رالكاتب وتراكيُبه ُمستَمّدًة من لغة احلياة اليومّية مبا يوافق  وقد جاءت ألفاظ 

  ، عال، عال". ، نسيَت الكوسايات ، يا أستاُذ ْرَوتيَش

أمساليني الرابِّ الفقري وطبقة بالّشراع بني طبقة الفالحني والُعّمال املتمثِّلة الّصيًئا من شته قصب يف ّوَر الكاتوص

ائب مبصعرون تش ، ولكّنكم ال خمةّضون رواتبكم الضَتقب؟ إّنكم  ماذا َيُهمُّكم أنتم ة بالّطبيب "والُبرجوازيني املتمثل

ابِّ الّش، ومتّثَل ذلك يف عدم انتظار  تهقصها يف عرض جتماعّية اليتكلة االللمش حاًلَع الكاتب وضثّم ". الّناس

َل مبا يّتفق وغايَة الواقعّيني أفضواقَعه إىل واقٍع  ، فغيََّر بذلك راواتاخَلض، وجلوئه إىل مهنة بائع  للوظيفة

 كالتهم .مشالح وإص لّناس ارتاكّيني يف حتسني حياة شاال

 ما هي خصائص املذهب الواقعّي يف األدب العربّي .

 ُيصوُِّر الواقع ويبتعُد عن اإلغراق يف العواطف واخليال .. 1

لى القضايا االجتماعّية ، ويعِرضها عرضًا موضوعيًّا  بعيًدا عن الّذاتّية ، فَينُقد اجملتمَع ، ويبحُث عن ُيركُِّز ع. 2

 مشكالته ، ويقرتُح بعض احللول املناسبة .

  يعتمُد بصورة  أكرَب على الكتابة القصصّية والروائّية واملسرحّية .. 3

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 .رابــعــًا : المذهب الّرمزّي 

 ةـــــامـــــة عـــلــئــأس

 وّضح املقصود باملذهب الرمزّي ) الرمزّية ( . سؤال :

 مذهٌب أدبّي يعتمد اإلحياء يف الّتعبري عن املعاني الكاِمنة يف َنْفس األديب . الّرمزّيُة

رتاكيب يف سياقاٍت معيَّنة ُتضفي عليها ُبعًدا لرمزّي إىل استخدام األلفاظ  والصحاب املذهب ايلجأ أ سؤال :

 رمزيًّا إحيائيًّا يوحي للقارئ باملعنى الذي يريده األديب .

 نا أدقُّ من حماولة الّتعبري عنها يف ذاتها .ألن أصحاُبه يرون  أّن الّتعبري عن األشياء َحسَب تأثريها يف نفوس 

  تساعد على تكثيف اإلحياءات . أدواتهم الفنّية اليت ما هي  سؤال :

 بإيقاع الشِّعر وموسيقاه  . ةعنايُتهم اخلاص

 مّية الّرمزية يف األدب ؟َتكُمن أهمباذا  سؤال :

    .ـ مبا تؤّدي إليه من إجياد لغٍة جديدٍة تتجاوز معناها املعجمي ـ1

 كوُن حممَّلًة بأفكاٍر ودالالت أكثَر عمًقا . وتـــ 2

      .ــ الّنهوض باملستوى اجلمالّي للّنص 3

 ، وَجْعله أكثَر تشويًقا وأقرَب إىل َنْفس املتلّقي . ــ وزيادة فاعلّيته4

املعاصر وال سّيما شعر التَّفعيلة ، فظَهَرت لدى عـدد من  عر العربيأخَذ مكاًنا هلا يف الّشوقد استطاعت الّرمزية أْن ت

 ) حفظ ( . م .اكر السَّّياب ، وصـالح عبـد الّصبـور ، وحممـود درويش ، وأدونيس ، وغريهشمثـل : بـدر ء ، الّشعـرا
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اعر للّشعرّي الّشَع إليك هذا امَلقط، ه صائوخص، وتقَف على أهّم توجُّهاته الفنّية  ولتتعّرَف هذا املذهب عن ُقْرب

يف أحد  املرضتدَّ عليه اشأًة حني امر ، اّليت َنَظَمها ُمخاطًبا  يدته "َرَحَل النَّهار"قصاكر السَّّياب من شالعراقّي بدر 

  : ، يقول فيات الكويتمستش

 . َرَحَل النَّهاْر

 . دوَن ناْرها إّنُه اْنطَفأت ُذباَلُتُه على ُأُفِق َتَوهَج 

 . وَجلْسِت َتنَتظريَن َعْودَة سْندباَد مَن الّسفاْر

 . والَبْحُر َيصُرُخ ِمن َوراِئِك بالَعواصِف والرُّعوْد

 هَو لْن َيعوْد ،

 . ُة البحاْرهلَأَو ما َعِلْمِت ِبأّنُه َأَسَرْتُه آ

 يف َقْلعٍة َسوداَء يف ُجُزٍر  ِمن الدَِّم وامَلحاْر ؟

 وْد ،هَو  لْن َيع

 . َرَحَل النَّهاْر

 . َفْلَتْرَحلي ، هَو  لْن َيعوْد

 يف وّظف الشّياب اللغة يف هذا املقطع ؟ك سؤال :

حزٍن وشعور وظََّف الّشّياُب اللغَة يف هذا املقطع  توظيًفا رمزيًّا إحيائيًّا يّتفُق واجلوَّ العامَّ للمقطع ِبما َيشيُع فيه من 

 .املر ض  باألمل والفراق نتيجة

 .قدان األمِل بالّشفاء واليأس من العودة إىل الوطن واألحبَّة إحياٌء بف  فـالّتعبري "َرَحَل النَّهار"

 حتدِّياتها وَعَقباتها .  مها وانها وآال" إحياٌء  بهموم احلياة وأحز و" البحر الذي يصرُخ بالعواصف والّرعود

ذي أضحى سْجًنا يعيش فيه الّشاعر ميَنُعه من وطنه ال "  إحياٌء باملرو" القلعة الّسوداء واجُلُزر والدَّم وامَلحار

 . وأهله
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 ماذا أضفت الرمزّية على املقطع الّسابق ؟  سؤال :

 ـ  َنلَحظ أّن الّرمزية َأضفْت عمًقا دالليًا على املقطع .ـ 1

 ــ وارتَقْت بقيمته الفنّية . 2

 ــ زادت من قدرة الّشاعر على الّتعبري عّما يف أغوار نفسه . 3

 يت تعكس نفسّية الّشاعر وما ُيعانيِه .ة الًة بالّدالالت اإلحيائّيــ الّصَور جاءت مركَّبًة حاِفل 4

ال يتوّقُف على تشبيه النَّهار بإنساٍن َيرَحل َحْسُب ، وإّنما جاء  ُموحًيا  بفقدان األمل  فقوله مثاًل : "َرَحَل النَّهار "

 .واليأس 

اوَز ذلك إىل قسوة احلياة على " ال يتوّقف على تشبيه البحر بإنساٍن َيصرُخ ، وإّنما َتج وكذا قوُله : "والبحُر َيصرُخ

 الّشاعر وِضيقها  وصعوبِتها  .

 ضافَرت األلفاظ والّصور يف قصيدة الّسّياب هذه .ت عّلل ، سؤال :

 مما ساعَد على إحداث جوٍّ رمزُّّي  يوحي بدالالت غنّية متنوِّعة . 

 

 

 خصائص املذهب الّرمزّي يف األدب العربّي .

ني ال تستطيُع ــ أي الرمزية يف ر؛ ألّن اللغة العاديصفها أداًة فاعلة للّتعبري عبريات الّرمزّية اإلحيائّية بوَيستخدُم الّتـ 1

 ُعْمٍق عّما يف النَّْفس من أفكار  ومشاعر . كثرٍي من األحيان ــ  الّتعبري بيف

 صة .اخلاقة من اختيار األوزان واأللفاظ  عرية املنبثيعتين عنايًة فائقًة باملوسيقا الّشـ 2

 

 انتهت مادة النقد األدبي

 تّم بحمد اهلل


