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المقّدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاَلمين ُمنِزل الكتاب بل�سان عربّي مبين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف   
الخلق و�سيِّد المر�سلين.

وبعُد، فن�سع بين اأيدي زمالئنا المعلِّمين واأبنائنا الطلبة كتاب البالغة العربية والنقد الأدبي   
لل�سف الثاني ع�سر بف�سليه: الأول، والثاني. وقد توّخينا في تاأليفه مراعاة مجموعة من المعايير 
في  اأم  العلمية  المادة  عر�س  اأفي  �سواٌء  التطبيقي،  بالجانب  العناية  اأبرزها  من  والتربوية،  العلمية 
تقويم فهمها؛ ليتمثل الطلبة الق�سايا البالغية والنقدية على نحو َجلّي وعملي؛ بما ُي�سهم في اإغناء 
ا مراعاة حاجات الفئة  ْيه: ال�سفوي، والكتابي. ومن تلك المعايير اأي�سً قدراتهم على التعبير ب�سقَّ
الم�ستهدفة في عر�س المادة العلمّية، فقد تناول العر�ُس الق�سايا البالغية والنقدية باأ�سلوٍب �َسِل�س 
�سائق بعيًدا عن الخو�س في التف�سيالت التي ُتْثِقل كاهل الطلبة. وعَمدنا اإلى التنويع في مهارات 
المادة  يتنا�سب وطبيعة  بما  العليا،  العقلية  بالمهارات  بالحفظ وال�ستظهار وانتهاًء  بدًءا  التقويم، 
ثنايا  اأفي  التكاملّي، �سواٌء  التقويمّي  العناية بالجانب  الفئة العمرية. مثلما تّمت  العلمية وم�ستوى 

الدرو�س والوحدات اأم في التقويم الختامّي حيث يلزُم في نهايات الوحدات.  
انتقاء  اإلى  العناية  اتجهت  فقد  الأدبي  والنقد  البالغة  هو  الكتاب  مو�سوع  كان  وَلّما   
الأمثلة  انتقاء تلك  المعرو�سة، وروِعي في  البالغية والنقدية  للق�سايا  الممثِّلة  الأمثلة والن�سو�س 
والن�سو�س التنويع بين القديم والحديث �سعًرا ونثًرا، مع الحر�س على توظيف الأمثلة البالغية مما 
ب ال�سورة وُيجلَِّيها في اأذهان  فون في حديثهم وكتابتهم، اإذ من �ساأن ذلك اأن يقرِّ ي�ستخدمه المثقَّ
تعبيرهم. وَلّما كان علم  اأثناء  البالغية خا�سة ومراعاتها في  القواعد  تمّثُّل  الطلبة، وُيعينهم على 
ر مرتبًطا بالقراآن الكريم فقد ُعِنَي الكتاب بتوظيف ال�سواهد القراآنية الكريمة  البالغة قد ن�ساأ وتطوَّ
والأحاديث النبوية ال�سريفة، فُبثَّت تلك ال�سواهد في كثير من المواطن؛ خدمًة لكتاب اهلل �سبحانه 

ا على تنمية ذائقة الطلبة و�سْقلها.  و�سنة ر�سوله الكريم، وحر�سً
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والنقد  البالغة،  مادَتي:  الواحد  الف�سل  ت�سّمن  فقد  الكتاب  مادة  تكامل  على  ا  وحر�سً  
الأدبي، مًعا؛ لتالقيهما في الغاية الأ�سا�س، اإذ اإّن الغر�س في النهاية هو �سقل ذائقة الطلبة وتنمية 
قدراتهم التعبيرية، مع عدم اإغفال الغايات الأخرى من تدري�س هاتين المادتين، من مثل: تعريف 
ا من عيون التراث الأدبي العربي، وزيادة مخزونهم اللغوي على م�ستويات اللغة  الطلبة ن�سو�سً

جميعها، وتنمية اعتزازهم بتراثهم الأدبي، وغير ذلك من الغايات. 
ن�ساأل اهلل تعالى اأن نكون قد ُوفِّْقنا اإلى تحقيق الغاية من تاأليف هذا الكتاب وتدري�سه. راجين 

زمالءنا المعلِّمين واأولياء الأمور تزويدنا باأية ملحوظات ُتغني الكتاب وُت�سهم في تح�سينه.  

واهلل ولّيُّ التوفيق
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الفصل الدراسّي األّول
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البالغة العربّية
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علم المعاني الوحدة
األولى

يُتوقَّع من الّطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

يتعّرف كالاًّ من المفاهيم الآتية:  ¡
ُربه،  والإن�ساء بق�سَمْيه: الّطلبّي، وغير الّطلبّي، والأمر، وال�ستفهام. علم المعاني، والخبر واأَ�سْ  

يتبيَّن فائدة علم المعاني في فهم دللت التراكيب والتمييز بينها.  ¡
يميِّز الأ�سلوب الخبرّي من الأ�سلوب الإن�سائّي.  ¡

يوازن بين اأَ�سُرب الخبر المختلفة: البتدائّي، والطلبّي، والإنكارّي، مميًِّزا دللتها.  ¡
يتبيَّن معاني الأ�ساليب البالغّية لكلٍّ من: الأمر، وال�ستفهام.  ¡

ًدا نوعها. ي�ستخرج الأ�ساليب البالغّية في ن�سو�س متنّوعة محدِّ  ¡
ُيبدَي راأيه في اأهمّية توظيف الأ�ساليب البالغّية واأثرها في المتلّقي.  ¡

ثه وكتابته. ي�ستفيد مما تعّلمه من اأ�ساليب بالغّية في َتَحّدُّ  ¡
يتذّوق الأ�ساليب البالغّية في الّلغة العربّية وجمالّيتها في الكالم.  ¡

ر اأهمّية علم البالغة في فهم القراآن الكريم والن�سو�س الأدبّية والتاأثير في المتلّقي. يقدِّ  ¡
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هو علٌم ُتعَرف به اأحواُل اللفظ العربي الّتي بها ُيطاِبق ُمقت�سى الحال. ومنه: الَخَبر والإن�ساء، 
ْكر، والإيجاز والإطناب، والَف�سل والَو�سل.  والّتقديم والّتاأخير، والَحْذف والذِّ

ا،  بع�سً ه  بع�سُ ل  وَيف�سُ الكالم  �ساأُن  بها  يرتقي  اّلتي  الأ�سرار  على  الوقوُف  العلم  هذا  وفائدة 
فلكّل  واأعرافها،  واأ�سولها  الّلغة  لقواعد  ومراعاته  المخاَطب،  وحال  المتكّلم  لمراد  بموافقته 
اأو  لي�س في الآَخر، واأّي تغيير يطراأ على الجملة بتقديم  ة وفيه معًنى  ترتيب للجملة دللٌة خا�سّ
تاأخير اأو حذف اأو ِذكر يوؤدي اإلى تغيير في المعنى ح�سب مراد المتكّلم بما يوافق مقت�سى حال 
اقراأ  الأمر  هذا  ولتتبيَّن  فيها.  يعي�س  التي  وبيئته  الجتماعية،  ومكانته  ثقافته،  مثل:  المخاَطب، 

الآيتين الكريمتين الآتيتين:
قـال تعـالى: { 

                               }                                                                           )�سورة الإ�سراء، الآية 88(

وقال تعالى: {  
     }                                                                                          )�سورة الرحمن، الآية 33(

لعلك تلحظ اأّن كلمة "الإن�س" تقّدمت على كلمة "الِجّن" في الآية الأولى لكنها تاأّخرت عنها 
في الثانية، وذلك راجع اإلى مراعاة ال�ّسياق ومقت�سى حال المخاَطب؛ ما يوؤدي اإلى الختالف 
البالغة  يتناول مو�سوع  الآية  �سياق  الأولى لأّن  الآية  "الإن�س" في  تقّدمت كلمة  اإذ  المعنى،  في 
ُر معنّيون بذلك اأكثر من الِجّن، اأما �سياق الآية الثانية فيتناول مو�سوع النَّفاذ  ْوغ الكالم والَب�سَ و�سَ
مت كلمة "الِجّن"، مع ما نعرف من  من اأقطار ال�سماوات والأر�س والِجنُّ اأَقدُر على ذلك؛ فتقدَّ

اأّن كلتا الآيتين مراعية لقواعد اللغة واأ�سولها. 

ن�ستنتج اأّن:
علم المعاني: علم ُتعرف به اأحوال اللفظ العربّي التي بها ُيطاِبق ُمقت�سى الحال.  •

مفهوم علم المعاني

11
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الأ�سئلة
ح فائدة علم المعاني. و�سِّ  - 1

ًرا: " الحياُة كّلُّها تعٌب".   قد يقول اأحُدنا متذمِّ  - 2
لكّن الَمَعرّي الذي ُعِرف بت�ساوؤمه يقول:   

َجُب اإّل ِمن راِغٍب في ازدياِد َتَعٌب كّلُّها الحياُة  فما اأَعـْــــ    
       - ما دللة تقديم الخبر "تعٌب" على نْف�س ال�ساعر؟ 

تنا�سَقْت  اأْن  الّنُّطق، بل  األفاُظها في  َتواَلْت  اأْن  الَكِلِم  بَنْظم  الَغَر�ُس  "لي�َس  يقول الجرجانّي:   - 3
ح المق�سود بهذا القول . دللُتها وَتالقْت معانيها على الوجه الذي اقت�ساه العقل"، و�سِّ

والإيجاز  كر،  والذِّ والَحذف  والّتاأخير،  والّتقديم  والإن�ساء،  الَخَبر  المعاني:  علم  اأبواب  ِمن   •
والإطناب، والَف�سل والَو�سل.

ه  ل بع�سُ َتكمن فائدة علم المعاني في الوقوف على الأ�سرار التي يرتقي بها �ساأن الكالم ويف�سُ  •
ا، بموافقته لمراد المتكلِّم وحال المخاَطب، ومراعاته لقواعد الّلغة واأ�سولها واأعرافها. بع�سً
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الأ�سئلة
د من الجملة التي اأفادت الّثّبوت في كلٍّ مّما ياأتي: ميِّز الجملة التي اأفادت التجّدُّ

الِحفاظ على البيئة م�سوؤولّيُة كلِّ فرٍد.  - 1

الَخـبَرثانًيا
مفهوم الَخبَر  - 1

دق، فاإْن كان مطابًقا للواقع كان �سادًقا،  دَق اأو َعَدم ال�سِّ الَخَبُر كّلُّ كالٍم اأو قوٍل َيحتِمل ال�سِّ
واإن كان غيَر مطابق للواقع كان غيَر �سادق.

َر والدي اأُم�سيًة �سعرّية في رابطة الُكّتاب الأردنّيين" جملًة خبرّية لحتمال  لذا ُتعّد جملة: "َح�سَ
مطابقة م�سمونها الواقَع اأو مخالفِته. 

الجملة الفعليّة والجملة ال�سميّة  - 2
الأ�سا�س الذي َيبحث فيه علم المعاني -كما عرفَت- هو الجملة ولي�س الّلفَظ الُمفَرد، وتعَلُم 

م ق�سمين: فعلّية، وا�سمّية. اأّن الجملة ُتق�سَ
د والُحدوث في زمن معّين، نحو قولنا:  ون�سيف هنا اأّن الجملة الفعلّية تفيد في الأغلب الّتجّدُّ

ُي�سارُك الّطلبُة الآن في م�سابقٍة اأدبّية.
د وال�ستمرار كالجملة اّلتي تحتها خط في قول المتنّبي: وقد تفيد الّتجّدُّ

َوتاأتي على َقْدِر الِكرامِ الَمكارُم َعلى َقْدِر اأْهِل الَعْزم تاأتي الَعزاِئُم            
اأّما الجملة اال�سمّية فتفيد الّثبوت من غير ارتباط بزمن معّين، نحو: "مرَكُز درا�سات المراأة في 
�ٌس في �سوؤون المراأة وق�ساياها على الم�ستويين: المحلّي، والإقليمّي". الجامعة الأردنّية متخ�سِّ

ن�ستنتج اأّن:
دق. دَق اأو َعَدم ال�سّ •  الخبر: ما َيحتِمل م�سموُنه ال�سِّ

د وال�ستمرار. د والحدوث في زمن معّين، وقد تفيد الّتجّدُّ •  الجملة الفعلّية: تفيد الّتجّدُّ
•  الجملة ال�سمّية: تفيد الّثبوت.
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حّققت المراأُة الأردنّية على مدى الأعوام القليلة الما�سية ح�سوًرا متمّيًزا في الَمحافل الدولّية.  - 2
مكانُة المرء بُح�ْسن اأخالقه.  - 3

4 -  يتحّقُق الّنجاح بالعزيمة والإِ�سرار.
يحتفُل الأردنّيون بعيد ال�ستقالل في الخام�س والع�سريَن من اأّياَر من كلِّ عام.  - 5

اأ�سُرُب الخبر  - 3
�سبق القول: اإّنه ل ُبدَّ للمتكلم  من مراعاة الحال اّلتي يكون عليها المخاَطب، فاإذا اأراَد اأن 
اإليه من َخبِره  ُيلقَي خبًرا َتَوّخى في خبره ما ينا�سُب حال المخاَطب؛ ليتحّقَق له ما يهدف 

على اأتمِّ وجه، وهذا يعني �سرورة تحديد اأمرين:
الأّول: الحال التي يكون عليها المخاَطب.

الثاني: الجملة التي ُيلقى بها الخبر بما ُينا�سب تلك الحال.
فاإذا علمنا اأّن َمن ُنخاطبه لي�س لديه علٌم ُم�سبَّق بما �سنخبره اإيّاه، ومن ثّم، لي�س لديه ما يدعوه 
الّنا�س لمواءمته الواقع  اأّن م�سمون الخبر مما يّتفق عليه  اإذا علمنا  اأو  اإلى ال�ّسك في الخبر، 
ا ما يدعو اإلى ال�ّسك  ومنطق العقل والأعراف الجتماعّية، ومن ثّم، لي�س لدى المخاَطب اأي�سً

م َبرناَمًجا في التلفاز:  فيه، فاإّننا ُنْلقي له الخبر من غير حاجة اإلى توكيده، كقول مذيع يقدِّ
َحْلقُة اليوِم عن اأ�سراِر الّتدخيِن. 

اأو كقول ُمغترٍب عاد بعد غياب عدة �سنوات: 
زاَد عدُد الجامعاِت الأردنّيِة في المّدِة الأخيرِة على نحٍو وا�سح. 

فالمخاَطب في الجملة الأولى لي�س لديه علٌم ُم�سبَّق بم�سمون الخبر، والجملة الثانية تتوافق 
مع الواقع ومنطق العقل، فال خالف عليها ول �سّك في م�سمونها؛ لذلك جاء الخبران من 

ْرب خبًرا ابتدائياًّا. غير اأدوات توكيد، وي�سّمى هذا ال�سَّ
لكْن اإذا علمنا اأّن المخاَطب قد يترّدد في ت�سديق الخبر اأو ي�سّك فيه ل�سبب ما،  فاإّن المقام  
د واحد، انظر في قول طبيٍب  ًدا بموؤكِّ ه باأن ُنلقَي عليه الخبر موؤكَّ يقت�سي اإزالة ترّدده و�سكِّ

لأحد الُمراِجعين الذي ي�سعر اأنه مري�س: 
اإّنَك �سحيُح الج�سِم.
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د قد يعتريه في ت�سديق الخبر،  فالطبيب ُيْخبر المراجع بخالف ما ي�سعر به مزياًل عنه اأّي ترّدُّ
رب من الخبر طلبياًّا. د واحد هو الحرف "اإّن"، وي�سّمى هذا ال�سّ َده بموؤكِّ فاأكَّ

واإذا علمنا اأنَّ من ُنخاطبه قد ُينِكر الخبر تماًما ول ُي�سّدق م�سمونه لأّي �سبب، فمن الَبدهّي 
دين اأو اأكثر، تاأّمل قول اأحد الفّنانيَن الت�سكيلّيين لمجموعة من ُمعاِر�سي  د الخبر بموؤكِّ اأن نوؤكِّ

الفّن الّت�سكيلّي:
 األ اإنَّ فنَّ الّر�سِم الّت�سكيليِّ و�سيلُة اإبداٍع وابتكاٍر.  

دين، هما:  َن ذلك موؤكِّ اأهّم ميزات الفّن الّت�سكيلّي، وت�سمَّ فالخبر يتحدث عن واحدة من 
كون  حرف التنبيه "األ"، والحرف "اإّن"؛ لإزالة الإنكار من نفو�س الُمعار�سين اّلذين ي�سكِّ

رب من الخبر  خبًرا اإنكارياًّا.  في قيمة الفّن الّت�سكيلّي، وُي�سّمى هذا ال�سّ

ن�ستنتج اأّن:
ُرب الخبر ثالثٌة، هي: اأَ�سْ  •

¡  البتدائّي: اأْن ياأتَي الخبر خالًيا من اأدوات الّتوكيد، وُيلقى على خالي الّذهن.
. د اأو ال�ساكِّ ًدا باأداة توكيد واحدة، وُيلقى على المتردِّ ¡  الطلبّي: اأْن ياأتَي الخبر موؤكَّ

ًدا باأداَتي توكيد اأو اأكثر، وُيلقى على الُمنِكر. ¡  الإنكارّي: اأْن ياأتَي الخبر موؤكَّ

فـائـدة
دات كثيرة من اأ�سهرها:  الموؤكِّ

م، وقد اّلتي  ، ولم البتداء، والالم الُمزحَلقة، ونونا الّتوكيد: الّثقيلة، والخفيفة، والق�سَ ، واأنَّ اإنَّ
اّلتي تكون زائدة، مثل: ما في قول  اأَل، واأَما، والأحرف  الّتنبيه، مثل:  الّتحقيق، واأحرف  تفيد 
تعالى: قـوله  في  "لي�س"  خبر  في  الزائدة  الجر  وباء   ،" اأَحبْبَته  عملَك  اأتقنَت  ما  اإذا   " اأحـدهم: 
{                                                                                }                      )�سورة الأنفال، الآية 51( 
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الأ�سئلة

د �سرب الخبر في كّل مّما ياأتي: حدِّ  - 1
قال تعالى:  {                                     }                          )�سورة اآل عمران، الآية 62( اأ    - 

ل �سورة الإخال�س: " والَّذي َنْف�سي ِبَيِدِه، اإنَّها َلَتْعِدُل  قال �سّلى اهلل عليه و�سلَّم في ف�سْ ب - 
ُثُلَث القراآِن". 

قال عبد الّرحمن �سكري: جـ - 
عَر ِوجداُن  األ يا طائَر الِفْرَدْو              �ِس اإنَّ ال�سِّ  

الأردنُّ وطُن حرّيٍة واإبداع. د   - 
قال حيدر محمود: هـ - 

على هواَك اجَتَمْعنــا اأيُّها الَوَطُن              فاأنَت خـاِفُقنــا والّروُح والَبَدُن   
قالت مي�سون بنت َبْحَدل)1(: و  - 

َلَبــيـٌت َتْخفـُق الأَْرواُح فيـِه                      اأََحـبُّ اإليَّ ِمن َق�سٍر ُمنيِف)2(   
اجعل الخبر البتدائّي في الجملة الآتية مّرة طلبياًّا ومّرة اإنكارياًّا، ُمجِريًا ما َيلَزم من تغيير:  - 2

المتحاُن �سهٌل.    
اقراأ االآيات الكريمة االآتية، وبيِّن �سبب مجيء الخبر االأّول المخطوط تحته طلبيًّا ومجيء   - 3

الثاني اإنكارياًّا:
قال تعالى:{  

 
                 }  )�سورة ي�س، الآيات 16-13( 

رب الخبر: ْرٍب منا�سب له من اأَ�سْ عبِّر عن م�سمون الخبر الآتي ب�سَ  - 4
ة عمٍل . ابَعِث الأَمَل في نف�س �سابٍّ َيِئ�َس من ح�سوِله على ُفر�سَ  

)1( زوجة معاوية بن اأبي �سفيان.
)2( الأَْرواح: جمع َرْوح، وهي ن�سيُم الّريح.
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اقراأ الّن�ّس الآتَي للكاتب اأحمد اأمين من مقالة له بعنوان " البتهاُج بالحياة" ، ثم اأجب عّما   - 5
يليه:

ب َيعِرُف كيف َي�ستمِتُع  " اإنَّ اأهمَّ �سبب في البتهاج بالحياة اأن َيكوَن لالإن�سان َذْوٌق �سليٌم مهذَّ  
اأنف�سهم.  ال�ّسروَر على  �ُس عليهم، بل وُيدِخُل  ُينغِّ الّنا�س ول  �سعوَر  َيحترُم  بالحياة، وكيف 
رور على َنْف�س �ساحِبِه وَنْف�س َمن  فالّذوُق ال�ّسليم قادٌر على ا�ستجالب القلوِب، واإدخال ال�سُّ

َحوَلُه.
ْر اأ�سرًة �ساد فيها الّذوُق ال�ّسليم، نرى كلَّ فرٍد فيها يتجّنُب َجْرَح اإح�سا�ِس غيره باأّي لفٍظ  َت�سوَّ  
اأو اأّي عمل َياأباُه الّذوُق، بل اإّن ذوَقه َيرفُعه اإلى حدِّ اأّنه َيتخّيُر الكلمَة اللطيفة والعمَل الّظريف 

الّذي ُيدِخل ال�سرور على اأفراد اأ�سرته.
وُح�ْسَن  الّنظاَم  ويتطّلُب  الغ�سب،  ِحّدة  وياأبى  النِّزاَع،  َلَياأْبى  البيت  في  ال�ّسليَم  الذوَق  اإّن   
فل�سنا  البيت،  في  �سيء  كّل  الّنظافة وجماِل  وَجماِل  هور  الزُّ بجمال  وال�ستمتاَع  الّترتيب، 

ُمباِلغين اإذا قلنا: اإّن ُرِقيَّ الّذوق اأكثُر اأثًرا في ال�ّسعادة من ُرِقّي العقِل". 
ا�ستخرج من الّن�س مثاًل على كلٍّ من الخبر: البتدائّي ، والّطلبّي، والإنكارّي. اأ    - 

ح  د اأم الثبوت؟ و�سِّ اأَُتفيد جملة: " الّذوُق ال�ّسليم قادٌر على ا�ستجالب القلوِب" الّتجدُّ ب - 
اإجابتك.

ي�ستعمل اأحمد اأمين في هذا الّن�ّس عدًدا من الجمل الخبرّية الفعلّية وال�سمّية التي تدّل  جـ - 
على اأهمّية الّذوق ال�ّسليم لدى الإن�سان، اكتب من اإن�سائَك ُجماًل على غرارها تبيِّن 

اأهميَة قيمة العتذار عن الخطاأ، واأثَرها في تقوية الروابط الجتماعّية. 
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مفهوم الإن�ساء  - 1
متعّددٍة  باأ�ساليَب  ويكون  َعَدَمه.  اأو  دَق  ال�سّ م�سموُنه  َيحتِمل  ل  الذي  الكالم  هو  الإن�ساُء 

م. اأ�سهرها: الأمر، والّنهي، وال�ستفهام، والّنداء، والّتمني، والّتعجب، والق�سَ
تاأّمل الجمل الآتية:

- هل قراأَت رواية "الَعَتبات" لُمفلح العدوان؟
- تعلَّْم ُح�ْسَن ال�ستماع كما تتعلَُّم ُح�ْسَن الحديث.

َوَر الّتكافل في وطني! - ما اأجمَل �سُ
- واهلِل، َلأُحاِفَظنَّ على نظافِة بيئتي.

دق اأو َعَدمه؛ اإذ ل تت�سّمن اإِخباًرا،  َف م�سامين الجمل ال�ّسابقة بال�سّ فال ن�ستطيع هنا اأن َن�سِ
ففي الجملة الأولى ي�ستعلم ال�ّسائل عن قراءة الّرواية، وفي الّثانية َيطلب القائل تعّلَُّم ُح�سن 
م على  َور التكافل في وطنه، وفي الأخيرة ُيق�سِ ال�ستماع، وفي الّثالثة يتعّجب من جمال �سُ

المحافظة على نظافة بيئته.  

ن�ستنتج اأّن:
دق اأو َعَدمه. •  الإن�ساء: الكالُم الذي ل َيحتِمل م�سمونه ال�سِّ

م.  •  من اأ�ساليب الإن�ساء: الأمر، والّنهي، وال�ستفهام، والّنداء، والّتمني، والّتعجب، والق�سَ
ِق�ْسما الإن�ساء  - 2

م الإن�ساء ق�سمين: طلبياًّا، وغيَر طلبّي. ُيق�سَ
الإن�ساء الطلبّي: هو الذي ي�ستدعي مطلوًبا غير حا�سل وقت الّطلب. اأ    - 

ب لالعبي الفريق: " التِزموا ُخطَة الّلِعب التي و�سعُتها لكم " كان قد طلب  فاإذا قال المدرِّ  
اللتزام؛ ما يعني اأّنهم لم يكونوا ملتِزمين حين طلب ذلك. واإذا �ساألنا بائع كتب " كم ثمُن 
عر الذي لم نكن نعرفه حين األقينا ال�سوؤال. وهكذا  هذا الكتاب؟" كّنا قد طلبنا معرفة ال�سِّ

في اأنواع الإن�ساء الّطلبّي كلها، اإذ نطلب فيها �سيًئا غير حا�سل وقت الّطلب. 

الإن�ساءثالًثا
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اأ�ساليب، منها: الأمر، والّنهي، وال�ستفهام، والّنداء، والّتمني.  ولالإن�ساء الطلبي عدة   
و�سندر�س لحًقا اثنين منها فقط، هما: الأمر، وال�ستفهام.

الإن�ساء غير الّطلبّي : وهو ما ل ي�ستدعي مطلوًبا. ب - 
م، والّتعجب.  ومن اأ�ساليبه: الق�سَ  

يرّي)1( ذاكًرا َجمال دياره وِطيب ُربوعها: ة الُق�سَ مَّ ومن ذلك ما في قول ال�سِّ  
وما اأَح�سَن الُم�سطاَف والُمتَربَّعا!)2( بى!   َي تلَك الأَر�َس ما اأَطيَب الّرُّ ِبَنْف�سِ  

اإذ يتعّجب ال�ّساعر من ِطيب الديار وُح�ْسن ُربوعها، وهذا لي�س فيه طلب، ومن ثّم،   
كان هذا الأ�سلوب اإن�ساًء غير طلبّي. وهكذا هي اأ�ساليب الإن�ساء غير الّطلبّي كّلُّها.

ن�ستنتج اأّن:
الإن�ساء الّطلبّي: هو الذي ي�ستدعي مطلوًبا غير حا�سل وقت الّطلب.  •

وله عدة اأ�ساليب، منها: الأمر، والّنهي، وال�ستفهام، والّنداء، والّتمني.  
الإن�ساء غير الّطلبّي: هو ما ل ي�ستدعي مطلوًبا.  •

م، والّتعّجب. وله عّدة اأ�ساليب، منها: الق�سَ  

)1( �ساعر اأموّي.
يف. الُمتربَّعا: مكان الإقامة زمَن الربيع. طاف: مكان الإقامة في ال�سَّ )2( الُم�سْ

الأ�سئلة
�سنِّف ما تحته خط في كلٍّ مّما ياأتي اإلى خبر اأو اإن�ساء:  - 1

ّنا واإْن َظَلموا  َن الّنا�ُس اأَْح�سَ ْن اأح�سَ َعًة َتقولوَن: اإِ مَّ قال �سّلى اهلل عليه و�سلَّم:" ل َتكونوا اإِ اأ    - 
كم" .  نوا اأَنُف�سَ َظلْمنا، ولِكْن وطِّ

قال اإيلّيا اأبو ما�سي حين زاَر وطنه لبنان بعد غربٍة طويلة: ب - 
ْق اأََتْذُكُر َمْن اأَنا؟ وطَن الّنُّجوِم اأنا ُهنا           َحدِّ  

ها ب�سيِفَك. قَّ �ُسقَّ طريَقَك بابت�سامتَك خيٌر لَك من اأْن َت�سُ جـ - 
قال حيدر محمود: د   - 

ْخُر َنَعْم، نحُن اأبناُء الّذيَن اْنَحَنْت َلُهْم           ِرماُل الَفيافي واْنَحنى َلُهُم ال�سَّ  
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قال حبيب الزيودّي في ُحّب الأردّن: هـ - 
ْعُر ُكْن َنْخاًل ُيظلُِّلهــا           َوُكْن اأَماًنا َوُحباًّا في َلياليهــا يا اأّيُّها ال�سِّ  

قال عبد الرحيم محمود في ق�سيدة َمْوت البطل:  و  - 
ْعُر في ما فيَك ِمْن           ُخُلٍق زاٍك وِمن َعْزٍم �َسديِد  ل ُيحيُط ال�سِّ  

ًدا اأ�سلوب الإن�ساء: ميِّز الإن�ساء الطلبّي من غير الطلبّي في ما تحته خّط في كّل مّما ياأتي، محدِّ  - 2
قال تعالى:{ اأ    - 

{                                                              
)�سورة لقمان، الآيتان 18-17( 

ُف الُحّمى:  قال المتنّبي َي�سِ ب - 
ْهِر ِعندي ُكّلُّ ِبنٍت          فكيَف و�سْلِت اأَنِت ِمَن الّزحاِم؟ اأَِبْنَت الدَّ  

قال ال�ّساعر: جـ - 
ِبرا ِب الَمْجَد َتْمًرا اأَنَت اآِكُلُه          لن َتبُلَغ الَمْجَد حّتى َتلَعَق ال�سَّ ل َتْح�سَ  

ْعَر! ما اأبَدَع اإن�ساَدَك ال�سِّ د   - 
قال اأحمد �سوقي ُمخاطًبا مدينة َزْحلة اللبنانّية: هـ - 

ْن ِذْكـراِك   ـِ يا جارَة الوادي َطِرْبُت وعاَدني          ما ُي�ْسِبـُه الأَحالَم مـ  
قال م�سطفى وهبي الّتل: و  - 

اأَهَكذا حّتى ول َمْرَحبا؟          هلِل اأَ�ْسكو َقلَبِك الُقلَّبا)1(  
هات من اإن�سائك مثاًل على كل من:  - 3

الإن�ساء الطلبّي )ال�ستفهام( اأ    - 
الإن�ساء غير الطلبّي )التعّجب( ب - 

م( الإن�ساء غير الطلبّي )الق�سَ جـ - 
الإن�ساء الطلبّي )الأمر( د   - 

)1( الُقّلبا: الكثير التقلُّب.
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الإن�ساء الّطلبّي
الأمر

الأمُر هو طلب ح�سول الفعل على وجه الإلزام وال�ستعالء. 
ولتو�سيـح ذلـك انظـر قـولـه تعـالى: {                                                                 } 

)�سورة الن�ساء، الآية 1(
لأّن  والإلزام؛  الّتكليف  على وجه  فالأمر  بتقواه،  للنا�س جميًعا  تعالى  اهلل  من  اأمًرا  يت�سّمن  تجده 
الّنا�س مكّلفون تقوى اهلل، وهو على وجه ال�ستعالء؛ لأّن الّطلب من الأعلى وهو اهلل - عّز وجّل - 
َور الأمر الحقيقي كذلك ما قد  َيكون من المدير  اإلى الأدنى وهم الّنا�س، وهذا اأمر حقيقّي. ومن �سُ

اإلى موّظفيه، اأو من الأب اإلى اأبنائه، وغير ذلك من ال�ّسياقات، كما في: 
ْعها في مكانها. َك، و�سَ قالت اأُمٌّ لبِنها: رتِّْب اأغرا�سَ  -

قال المدير للمعلِّمين: راُعوا الُفروَق الفردّيَة بين الّطلبة.     -
اأمر حقيقّي؛ لأّنه على وجه الإلزام وال�ستعالء. واإذا لم يكن في  فالأمر في الجملتين ال�سابقتين 

الأمر اإلزاٌم وا�ستعالء كان اأمًرا بالغياًّا، اأْي اإّن الأمر يخرج عن معناه الحقيقّي اإلى معاٍن اأخرى.

فـائـدة
لالأمر عّدة �سيٍغ، هي:

فعل الأمر، نحو قول الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم:   - 1
" ل َتباَغ�سوا ول َتحا�َسدوا، وكونوا عباَد اهلل اإِخوانا" .   

المخّيم  في  للُم�ساِركين  الك�ّسافة  فريق  قائد  قول  نحو  الأمر"،  "لم  بـ  المقرون  الم�سارع   - 2
الك�سفّي:

ِلَنُكْن مثاًل اأَعلى َيحَتذيه الّنا�ُس في الأخالق الحميدة .  
ا�سم فعل الأمر، نحو قول اأحدهم ُمخاطًبا اأخاه ال�سغير:   - 3

ْف حديقَة المنزل .   هّيا ننظِّ
الم�سدر الّنائب عن فعل الأمر اأو الّطلب، نحو قوله تعالى: {  - 4

                                    }                                       )�سورة الإ�سراء، الآية 23(
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الأ�سئلة
عبِّر عن  كلِّ موقف في ما ياأتي بجملة فيها اأمٌر حقيقّي :

قائد َياأمُر جنوَده بالقيام بواجباتهم تجاه الوطن.   - 1
اأُّم َتاأمُر اأبناءها بما فيه خيرهم.  - 2

المعاني  البالغيّة الّتي يخرج اإليها الأمر:
اأّن الأمر الحقيقّي هو طلب ح�سول الفعل على وجه الإلزام وال�ستعالء. لكّن الأمر قد  �سبَق 
يخرج اإلى معاٍن بالغّية ل اإلزام فيها ول ا�ستعالء، وُي�ستدّل عليها من ال�ّسياق، واأ�سهر هذه المعاني:

الّدعاء  - 1
اأو  الّرحمة،  طلب  اأو  ال�ستغاثة،  �سبيل  على  ويكون  الأعلى،  اإلى  الأدنى  من  اأمٍر  كّل  وهو 

المغفرة، وما اأ�سَبَه ذلك.
ْف قلوَبنا على  رِّ َف الُقلوِب، �سَ رِّ ، ُم�سَ ومن ذلك قول الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم: " الّلهمَّ

طاعِتَك". 
ْف" لي�س حقيقياًّا، واإنما المق�سود دعاُء الر�سول - �سلى اهلل  رِّ فمن الوا�سح هنا اأّن الأمر "�سَ
عليه و�سلم - اهللَ - �سبحانه وتعالى - باأن يثبَِّت َقْلَبه وقلوب العباد، ويوفَِّقها جميًعا اإلى طاعته 

�سبحانه وتعالى. اإًذا خرج الأمر عن معناه الحقيقّي اإلى معًنى بالغّي هو الّدعاء. 

التّمنّي  - 2
ه اإلى غير العاقل. وهو كّل اأمٍر ُيوجَّ

قال امروؤ القي�س في معلَّقته:
ْبٍح وما الإِ�سباُح منَك باأَْمثِل اأَل اأّيُّها الّليُل الّطويُل اأَل اْنَجِل               ِب�سُ

اإذ يخاطب ال�ساعُر هنا الليَل لينق�سَي ويذهَب م�ستخدًما �سيغة فعل الأمر "انَجِل"، ولّما كان 
ال�ساعر وتلبية طلبه فقد خرج الأمر عن  ا�ستجابته لأمر  ا�ستحالة  الليل غير عاقل، ومن ثم، 

معناه الحقيقّي اإلى معًنى بالغّي هو الّتمّني. 



23

النّ�سح والإر�ساد  - 3
ٍن معنى الّن�سيحة والموعظة من غير اإلزام.  هو كّل اأمٍر مت�سمِّ

جانّي)1(:  قال ال�ّساعر الأُرَّ
واَك اإذا نابْتَك ناِئبٌة                 يوًما واإْن كنَت مْن اأهِل الَم�سوراِت   �ساِوْر �سِ

ت به م�سيبة، والن�سيحة ل  اإذ يخاطب ال�ّساعر هنا ال�ّسامَع نا�سًحا اإياه اأن ُي�ساور الآخرين اإذا األمَّ
تكون على وجه الإلزام، واإّنما على �سبيل الإر�ساد، فخرج الأمر عن معناه الحقيقّي اإلى معًنى 

بالغّي هو الّن�سح والإر�ساد. 
التّعجيز  - 4

د به اإظهاُر َعْجِزِه وعدم قدرته.  هو كّل اأمٍر ل َيقوى المخاَطب على ِفعله، وُيق�سَ
قال تعالى: {  

                                        }                                                                )�سورة البقرة، الآية 23(
فلي�س المق�سود من الأمر "فاأُْتوا" هنا معناه الحقيقّي؛ لأّن اهلل يعلم اأّن كّفار قري�س غيُر قادرين 
على الإتيان ب�سورة من ِمْثل �سور القراآن الكريم، فالمق�سود اإًذا اإظهاُر عجزهم عن ذلك واإثبات 
اأّن القراآن الكريم هو كالم اهلل تعالى ولي�س من قول الب�سر، فخرج الأمر اإلى معًنى بالغّي هو 

الّتعجيز. 
اللتما�ص  - 5

هو كّل اأمٍر يكون فيه المخاَطب والقائل مت�ساوَيْيِن َقْدًرا ومنزلًة.
قد يقول اأحدهم ُمخاطًبا جاَره في الحّي وقد راأى الثُّلوج اأمام م�سكنيهما:

�ساِعْدني في اإزالِة هذه الثُّلوج من الَمَمّر.
؛ لأّن الجار م�ساٍو  فالأمر "�ساِعْدني" طلٌب برفق ولين ولي�س فيه ا�ستعالء، وهو �سادر من ندٍّ لندٍّ

لجاره في المرتبة، فخرج الأمر اإلى معًنى بالغّي هو اللتما�س.
ن�ستنتج اأّن:

الأمر قد يخرج عن معناه الحقيقّي الّذي فيه اإلزام وا�ستعالء اإلى معاٍن بالغّية ُي�ستدّل عليها من   •
ال�ّسياق، واأ�سهر هذه المعاني: الّدعاء، والّتمني، والّن�سح والإر�ساد، والّتعجيز، واللتما�س.

)1( من �سعراء القرن ال�ّساد�س الهجرّي.
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الأ�سئلة
ميِّز الأمر الحقيقّي من الأمر اّلذي خرج اإلى معًنى بالغي في كّل مّما ياأتي:  - 1

قال تعالى: { اأ    - 
                       }                                                                        )�سورة الأحزاب، الآية 56(

قال اأبو العالء الَمعّرّي:  ب - 
ُعبا         ْر ُكلَّ ما �سَ ِمُرُه                 فاْطَرْح اأذاَك وَي�سِّ الأَمُر اأَْي�سُر ِمّما اأنَت ُم�سْ  

قال عنترة الَعْب�سّي مخاطًبا ديار المحبوبة:  جـ - 
يا داَر َعبلَة بالِجواِء َتكلَّمي                 وِعمي �سباًحا داَر َعبلَة وا�ْسَلمي)1(  

فيه: اكتْب لي تقريًرا عن اإنجازات ال�ّسهِر الحالّي في ال�ّسركة.  قال مدير لأحد موظَّ د   - 
ْم وقتَك، وْلَت�ستِفْد من كّل ثانية فيه.  قال معّلم لأحد طلبته: ِلُتَنظِّ هـ - 

ط في تنفيذ الم�سروع.  ذ: الَتِزِم المخطَّ قال �ساحب الم�سروع للمهند�س المنفِّ و  - 
قال اأحدهم مخاطًبا اآَخر َيعيب النا�َس: هاِت لي اإن�ساًنا كاماًل.  ز -  

ين الِحّلّي: قال �سِفّي الدِّ ح - 
ماِن واإِْن َلوى                 فَع�ساُه ُي�سِبُح تاِئًبا مّما َجنى)2(   ْبًرا على َوعِد الزَّ �سَ  

بيِّن المعنى البالغّي الذي خرج اإليه الأمر في كلٍّ مما ياأتي:   - 2
قال تعالى على ل�سان نـوح، عليه ال�ّسالم: { اأ    - 

                                                    }                                                )�سورة نوح، الآية 28(
قال علي محمود طه في ذكرى َوْعد بلفور الم�سوؤوم:  ب - 

ي َعن َمداِرِك واْخمدي             ويا �ُسْهُب ُغوري في َدياجيِر اآجاِل)3( َفيا �َسْم�ُس ُكفِّ  
قال َطَرفة بن الَعْبد:  جـ - 

ِه     ْل َحكيًما ول ُتو�سِ َفاأَر�سِ اًل   اإذا كْنَت في حاجٍة ُمر�سِ  

)1( الِجواء: مو�سع بَعْينه في المنزل.
)2( َلوى: جاء على غير ما ُيحّب الإن�ساُن.

ْلمة. )3( َدياجير: جمع َدْيجور، وهو الظُّ
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قال حاتم الّطائّي: د    - 
اأَرى ما َتَرْيَن اأو َبخياًل ُمخلَّدا  اأَريني َجواًدا ماَت َهْزًل َلعلَّني    

قال م�سطفى وهبي الّتّل:  هـ  - 
ـراقـيٌّ وذاَك �َساآمــي     ـِ هـذا ع َفَدُعـوا َمقاَل القاِئليَن َجهالًة    

اَأْرحاَمُكم ِبَرواِجـِح الأَْحالِم)1( وَتـداَركـوا ِباأَبـي واأُّمـي اأَنتُم    
ح ما ياأتي: و�سِّ  - 3

ْن" في قول ال�ّساعر اأبي الَفْتح الُب�ْستّي اإلى الّن�سح والإر�ساد: خروج الأمر "اأَح�سِ اأ    - 
َفطاَلما ا�سَتعَبَد الإِن�ساَن اإِح�ساُن ْن اإِلى الّنا�ِس َت�سَتعِبْد قلوَبُهمُ  اأَْح�سِ  

ْغرائّي اإلى معنى الّتعجيز: خروج الأمر "اّتِخْذ" في قول الّطُّ ب - 
ِل عِن الَمعالي وُيْغري الَمْرَء بالَك�سَ المِة َيْثني َهـمَّ �ساحِبِه   ُحّبُّ ال�سَّ  
الأَر�ِس اأو �ُسلًَّما فـي الَجـوِّ فاعَتِزِل فاإْن َجَنْحَت اإَليِه فاّتِخْذ َنَفًقا في    

خروج الأمر"َخلِّياني" اإلى معنى اللتما�س في قول البارودّي: جـ - 
باِب اأَو اأَعيدا اإِليَّ َعْهَد ال�سَّ يا َخليَليَّ َخلِّياني وما بي     

ري" اإلى الّتمّني في قول عبد المنعم الّرفاعّي  قي، ا�سَتْب�سِ فِّ ري، �سَ خروج الأمر "َتَخطَّ د   - 
مخاطًبا مدينة َعّمان:

ْبِح ِمنِك الِفتَنَة الَعَجبا)2(   في على ال�سُّ ـِرٌح   ُي�سْ بـاِك الَغ�سُّ ُمْن�سَ ـري، َف�سِ َتَخطَّ  
ري َفَرًحا   فَكـم ِمـَن الُحـبِّ مـا َلـّبى ومــا َغَلبــا قـي َمـَرًحا وا�ستْب�سِ ـفِّ و�سَ  

ْر" في القول الآتي اإلى الّدعاء: خروج الأمر "َي�سِّ هـ  - 
ْر.     ْر ول ُتَع�سِّ ربِّ َي�سِّ  

)1( رواجح الأحالم: العقول الراجحة.
ري: َتَبْخَتري. )2( َتَخطَّ
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ال�ستفهام
ال�ستفهام: هو طلُب الِعلم ب�سيٍء لم يكن معلوًما من َقْبُل. 

فاإذا كنَت ل تعرف موقع دائرة المكتبة الوطنّية مثاًل و�ساألَت اأحَدهم: 
اأين تقُع دائرة المكتبة الوطنّية؟

فاإّنك تطلُب الِعلم بما هو مجهول لديك، وُي�سّمى هذا ال�ستفهام ا�ستفهاًما حقيقياًّا. 
المعاني  البالغيّة الّتي يخرج اإليها ال�ستفهام:

اإذ  َيجهله،  بما  الِعلم  ال�ّسائل طلب  َيق�سُد  فال  له،  الحقيقّي  المعنى  غيُر  بال�ستفهام  ُيراد  قد 
تكون المعرفة حا�سلًة لديه غير مجهولة، فيخرج ال�ستفهام بذلك اإلى معاٍن بالغّية ُي�ستَدّل عليها 

ِمن ال�ّسياق.
والمعاني البالغيّة التي يخرج اإليها ال�ستفهام كثيرٌة، منها:

النّفي  - 1
ويكون حين َتجيء اأداة ال�ستفهام للّنفي، اأْي يمكن اإحالل اأداة نفٍي َمَحّلها.

ـَور ذلـك قوله تعالى: {                                                } )�سـورة الرحمن، الآية 60(،  ومن �سُ
فال�ستفهام هنا لي�س حقيقياًّا، واإنما تعني الآية الكريمة نفَي اأن يكون َثّمـة جزاٌء لالإح�سان اإل 

الإح�سان، فجاءت "هل" هنا بمعنى "ما"، فخرج ال�ستفهام بذلك اإلى معنى الّنفي.  
التّقرير  - 2

هو َحْمُل المخاَطب على الإقرار بم�سمون ال�ستفهام لَغر�ٍس من الأغرا�س. 
وذلك نحو قول َجرير في مدح الخليفة الأموّي عبد الَمِلك بن مروان:
َواأَْندى العاَلميَن ُبطوَن راِح؟)1(    اأََل�ْسُتْم َخيَر َمْن َرِكَب الَمطايا  

البيت  اأورد  لكّنه  عليه،  والجوِد،  الف�سِل،  �سفتي:  باإطالق  الخليفة  مدح  ال�ساعر  اأراد  فقد 
فتين، وعليه، خرج  باأ�سلوب ال�ستفهام؛ لَيْحمل الممدوح على الإقرار باّت�سافه بهاتين ال�سّ

ال�ستفهام من معناه الحقيقّي اإلى معًنى بالغّي بيََّنه ال�سياُق هو الّتقرير. 
ح فيه خروَج ال�ستفهام اإلى معنى الّتقرير:  والآن، تاأّمل الموقف الآتي، ثم و�سِّ

الَمطايا: جمع َمطيَّة، وهي ما ُيمَتطى من الّدواّب. راح: جمع راحة،وهي باطن الكّف.  )1(
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جه: ر من عدم وجود ُفْر�سة عمل له بعد تخّرُّ يقول اأٌَب لبنه الّذي يتذمَّ
رَّ اأنَت على درا�سة هذا الّتخ�س�س؟ اأَلْم ُت�سِ

ب التّعّجُّ  - 3
ُد ال�سائُل الّتعجَب من اأمِرٍ ما. ويكون حين َيق�سِ

يقول اأحمد �سوقي في الحنين اإلى َبَلده ِم�سر وهو في الَمنفى:
ما لُه موَلٌع بَمْنٍع وَحْب�ِس؟  ، ما اأَبوِك َبخيٌل   يا ابَنَة الَيمِّ

ًبا: ِلَم َيبَخُل عليه البحُر بالعودة اإلى بالده والمعروف  فال�ّساعر يخاِطب ال�ّسفينة )ابَنة الَيّم( متعجِّ
عن البحر الجوُد والَكَرُم؟  فخرج ال�ستفهام بذلك اإلى معنى الّتعّجب.  

وِمثُل ذلك قول �سّيدة بعد ا�ستماعها لبرنامج يتناول اإنجازات المراأة الأردنّية في عهد جاللة 
الملك عبد اهلل الّثاني:

َلت المراأُة الأردنّيُة اإلى هذه الإنجازات في مّدٍة وجيزة؟ كيف و�سَ
ب من قدرة المراأة الأردنية وتمّيُّزها.  فال�سّيدة هنا ل ت�ساأل عما َتجَهله، واإنما تتعجَّ

الإنكار  - 4
وياأتي حين يكون الأمُر الُم�ستفَهم عنه ُمْنَكًرا، ويقع هذا الُمْنَكر بعد همزة ال�ستفهام. 

يقـول اهلل تعالى عن �سيِّدنـا نوح، عليه ال�سـالم: {    
                                                                                                      } )�سورة هود، الآية 28(،
عون من اأنه �سُيلِزُمهم   فنوح - عليه ال�سالم- في ال�ستفهام "اأَنلِزُمكموها" ُيْنكر على قومه ما يدَّ
وُيرِغمهم على الإيمان بر�سالته وهم لها كارهون. وِمثُل ذلك قول اأحدهم لمن اأوقَف �سيارته 
ْير في الطريق؟"، فالقائل ُيْنِكر فعاًل راآُه وهو اإيقاف  ُق غيَرَك عن ال�سَّ في طريق النا�س:" اأَُتَعوِّ
ال�سيارة في طريق النا�س، وا�ستخدم للّتعبير عن هذا المق�سود اأ�سلوب ال�ستفهام الذي خرج 

اإلى معنى الإنكار. وُيْلَحظ هنا اأّن الأمر الُمْنَكر وقع بعد همزة ال�ستفهام. 
التّ�سويق  - 5

ُد ال�ّسائُل ت�سويق المخاَطب اإلى اأمٍر من الأمور. ويكون حين َيق�سِ
ُتوؤِْمنوا حّتى  ُتوؤِْمنوا، ول  الَجّنَة حّتى  َتدُخلوَن  يقول ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم:" ل 

الَم بيَنكم".  َتحاّبُّوا، اأََول اأَُدّلُُّكم على �سيٍء اإذا َفعلُتموُه َتحاَبْبتم؟ اأَْف�سوا ال�سَّ
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فقد اأراد الر�سول – �سلى اهلل عليه و�سّلم- اأن ُيثيَر ف�سول النا�س اإلى معرفة �سبب الّتحاّب في 
المجتمع الم�سلم وهو اإف�ساء ال�سالم، ومن َثّم، حّثّهم على التزام هذا الأمر، فخرج ال�ستفهام 

بذلك عن معناه الحقيقي اإلى معنى بالغي هو الت�سويق بدللة ال�سياق.
ْطَرْنج؟"، ُر بها مهارَتَك في ُلْعبة ال�سِّ وِمْثُل ذلك قوُل �سديٍق ل�سديقه: "هل اأَُدّلَُّك على طريقٍة ُتَطوِّ

ر بها مهارته في لعبة  ديق اأراد اإثارة ف�سول �سديقه وت�سويَقه اإلى معرفة الطريقة اّلتي ُيطوِّ فال�سّ
ْطَرْنج، فخرج ال�ستفهام بذلك اإلى معنى الّت�سويق.  ال�سِّ

ر 6- التَّح�ّسُّ
ر على اأمٍر ما . ُد ال�سائُل اإظهاَر التَّح�ّسُّ ويكون حين َيق�سِ

الَمغول، وُمظِهًرا  الّدين الكوفي)1( باكًيا بغداد حين �سقطت في يد  ومن ذلك قوُل �سم�س 
ح�سرَته واأََلمه وحزنه لما اآَل اإليه حاُلها: 

اأَْهلي ول جيراُنها جيراني؟  بَحْت ل اأَْهُلها   ما ِللَمنازِل اأَ�سْ

ن�ستنتج اأّن:
ال�ستفهام قد َيخرُج عن معناه الحقيقّي اإلى معاٍن بالغّية ُي�ستَدّلُّ عليها من ال�ّسياق، واأ�سهر هذه   •

ر. المعاني: الّنفي، والّتقرير، والّتعّجب، والإنكار، والّت�سويق، والتَّح�ّسُّ

1 -  ميِّز ال�ستفهام الحقيقيَّ من ال�ستفهام الذي خرَج اإلى معًنى بالغيٍّ في كلٍّ مّما ياأتي:
ج الّرومانّي في عّمان؟ ُل اإلى الُمدرَّ ّياح مواطًنا اأردنياًّا: كيف اأَ�سِ �ساأَل اأحد ال�سُّ اأ    - 

قال �سالح بن عبد الُقّدو�س)2(: ب - 
اإذا ُكنَت َتْبنيِه وَغيُرَك َيهِدُم؟  َمتى َيبُلُغ الُبْنياُن َيوًما َتماَمه    

ره عن العمل وتحذيِره الم�ستمّر له: فين لزميله بعد َتكرار تاأّخُّ قال اأحد الموظَّ جـ - 
ْرَك من الّتاأّخر عن العمل؟ اأََلْم اأُحذِّ  

�ساعر عبا�سّي.  )1(

�ساعر عبا�سّي.  )2(

الأ�سئلة
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بيِّن المعنى البالغّي الذي خرج اإليه ال�ستفهام في كلٍّ مما ياأتي:   - 2
قال تعالى عن اآدم، عليه ال�سالم: { اأ    - 

                                         }                                                                 )�سورة طه، الآية 120(
قال اأبو العالء الَمعّرّي: ب - 

واأَّيُّ الّنا�ِس لي�َس لُه ُعيوُب؟ ُعيوبي اإِْن �َساأْلَت بها َكثيٌر     
قال ال�ّساعر: جـ - 

وبال�ّساِم اأُْخرى َكيَف َيْلتِقياِن؟ اإِلى اهلِل اأَ�ْسكو ِبالَمدينِة حاَجًة     
قال محمود دروي�س:  د   - 

ُق ِظلََّك؟                                دِّ ماِن ُت�سَ اأَفي ِمْثِل هذا الزَّ  
ْخر:  قالت الخن�ساء في رثاء  اأخيها �سَ هـ - 

ريِح وفيِه ُيْم�سي؟ ِبُح في ال�سَّ اأَُي�سْ فيا َلْهفي َعَليِه وَلْهَف اأُّمي    
يقول عامر بن ُطَفْيل: و  - 

اإِلى الَجْوِر ل اأَْنقاُد والإِلُف جائُر؟ اأََلْم َتْعَلمي اأَّني اإذا الإِْلُف قاَدني    
ح ما ياأتي: و�سِّ  - 3

خروج ال�ستفهام اإلى معنى الّت�سويق في قوله تعالى: { اأ    - 
                                     }                                                                )�سورة ال�سف، الآية 10(
خروج ال�ستفهام اإلى معنى الّتقرير في �سوؤال المذيع ل�سابٍّ موهوب اخترَع اأداة مفيدة: ب - 

اأَل�سَت َمن اخترَع هذه الأداة؟         
خروج ال�ستفهام اإلى معنى الإنكار في قوله تعالى: { جـ - 

                                                                                       }                )�سورة الأنعام، الآية 74(
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اقراأ الّن�س الآتي لُجْبران خليل ُجْبران، ثّم اأجب عّما يليه:  - 4

الَعطاُء

�سيتفّرُق  اليوَم  َتْمِلكه  ما  اإنَّ كلَّ  َك.  لَنْف�سِ َت�سَتْبِقَيه  اأْن  َتْقِدُر  �سيٌء  ثروِتَك  في  لي�َس  "َلَعْمري،   
يوًما ما، لذلك اأَْعِط منه الآَن؛ لَيكوَن ف�سُل العطاء من ف�سول حياِتَك. وطالما �سمعُتَك تقوُل: 
اأّن الأ�سجاَر في  اأُعِطَي، ولِكِن الم�ستحّقيَن فقط". فكيف َتن�سى، يا �ساِح،  اأُحّبُّ اأن  " اإِّنني 

ُب�ستانَك ل تقوُل قوَلَك؟ وِمْثُلها الُقْطعاُن في َمراعيَك؟".
ح كالاًّ مّما ياأتي:  و�سِّ  )1(

اأ     - ُتمثِّل جملة "اإنَّ كلَّ ما َتْمِلكه اليوَم �سيتفّرُق يوًما ما" خبًرا طلبياًّا. 
ب - ُتمثِّل جملة "وطالما �سمعُتَك تقوُل" خبًرا ابتدائياًّا. 

ا�ستخرج من الّن�ّس اأ�سلوَب اإن�ساٍء غير طلبّي.   )2(
ما المعنى البالغّي الذي خرَج اإليه ال�ستفهام في العبارة: " فكيف َتن�سى، يا �ساِح، اأّن   )3(

الأ�سجاَر في ُب�ستانَك ل تقوُل قوَلَك؟ وِمْثُلها الُقْطعاُن في َمراعيَك؟"؟
هل الأمر في العبارة الواردة في الن�س " لذلك اأَْعِط منه الآَن " حقيقّي اأم غير حقيقّي؟   )4(

ح اإجابتك.  و�سِّ
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ًفا فيه ما تعّلمَت من اأ�ساليب الإن�ساء  اأَْجِر حواًرا بينَك وبين زميٍل لَك بعد زيارته لمدينة البترا، موظِّ
الّطلبّي.

يمكن ا�ستخدام جمٍل، من مثل:
ْثني عن زيارتَك. الأمر )اللتما�س(  اجِل�ْس معي قلياًل وحدِّ
األي�َس االأنباُط هم َمن َبنى هذه المدينَة؟ اال�ستفهام )الّتقرير(

كيف ا�ستطاَع االأنباُط بناءها؟ اال�ستفهام )الّتعّجب(
�سمِّ لي دولًة في العالم لديها مثُل هذه المدينِة الورديّة. الأمر )الّتعجيز(

النشاط
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الّنقد األدبّي
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الّنقد األدبّي في العصر العباسّي
الوحدة 
الّثانية

يُتوقَّع من الّطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

يتبيَّن اأثر الّتطور الح�سارّي في الع�سر العبا�سّي في الحركة الّنقدية اآَنذاك.  ¡
يتعّرف كالاًّ من المفاهيم الآتية:  ¡

عرية،  ال�سِّ وال�ّسرقات  والمعنى،  واللفظ  ْنعة،  وال�سَّ ْبع  والطَّ النَّْظم،  ونظرية  عرية،  ال�سِّ الفحولة   
عر. دق والكذب في ال�سِّ وال�سّ

عرية.  يتعّرف معايير الفحولة ال�سِّ  ¡
ح المق�سود بفكرة النَّْظم.  يو�سِّ  ¡

ْنعة في الع�سر العبا�سي. ْبع من اأدباء ال�سَّ يميِّز اأدباء الطَّ  ¡
يتبيَّن العوامل التي ُتعين الأدباء على الإبداع الأدبّي.  ¡

يتبيَّن موقف النُّّقاد العبا�سيين من ق�سية الّلفظ والمعنى.   ¡
عر. ق بين الأخذ المحمود والأخذ المذموم في ال�سِّ يفرِّ  ¡

عر. دق والكذب في ال�سِّ يتبيَّن موقف النُّّقاد العبا�سيين من ق�سية ال�سّ  ¡
يطّبق المعايير النقديّة لدى النُّّقاد العبا�سيين على ن�سو�س �سعرية ونثرية.  ¡

ًقا جمالياًّا. يتذّوق الن�سو�س تذوُّ  ¡
ثه وكتابته.   ي�ستفيد مّما تعّلمه في الوحدة في تحدُّ  ¡

ر جهود النُّّقاد العبا�سيين في �سبط معايير النقد الأدبّي والرتقاء بم�ستوى الأدب. يقدِّ  ¡
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خطا النقد الأدبّي في الع�سر العبا�سّي خطواٍت وا�سعًة، وتمّيز على نحو وا�سح مما كان عليه في 
الع�سور ال�سابقة، وذلك لالأ�سباب الآتية:

تاأثُّره بما �َسِهده الع�سر من نه�سة وا�سعة �سملت جوانب الحياة جميعها.   - 1
القديم  حول  نقدّية  حوارات  من  اأثارْته  وما  العربي،  عر  ال�سِّ في  الّتجديد)1(  بحركة  تاأثُّره   - 2

عر اآنذاك. والُمْحَدث من ال�سِّ
ع اآفاقه مع اّطالع كثير من النُّّقاد على الثقافات: الهندية، والفار�سية، واليونانية. تو�سُّ  - 3

لقد اأ�سبح النقد في الع�سر العبا�سي نقًدا منهجياًّا، اأي له قواعده واأ�سوله العلمية التي ُيقا�س   
ال�سعراء" لبن  "َطَبقات فحول  النُّّقاد فيها، من مثل:  اآراء  بها، واأُلَِّفت كتٌب نقدية وتنّوعت 
عر وال�سعراء"  �ساّلم الُجَمحّي )ت 232ه(، و "البيان والّتبيين" للجاحظ )ت 255ه(، و "ال�سِّ
عر" لُقدامة بن  عر" لبن َطباَطبا )ت 322ه(، و"َنْقد ال�سِّ لبن قتيبة )ت 276ه(، و "ِعيار ال�سِّ
جعفر)ت337هـ(، و" الُمواَزنة بين اأبي تّمام والُبحترّي" لالآِمدّي )ت370هـ(، و"الُعْمدة 
عر وَنْقده" لبن َر�سيق الَقْيروانّي )ت 456هـ( ، و"دلئل الإعجاز" لعبد القاهر  في �سناعة ال�سِّ

الُجرجانّي )ت 471ه(.

بها اإلى موؤلِّفيها. 1 - �َسمِّ ثالثًة من الكتب النقدية في الع�سر العبا�سّي، وان�سُ
ح العبارة الآتية: اأ�سبَح النقد في الع�سر العبا�سّي نقًدا منهجياًّا. 2 - و�سِّ

3 - علِّل: تميَّز النَّقد الأدبّي في الع�سر العبا�سّي مّما كان عليه في الع�سور ال�ّسابقة.

الأ�سئلة

)1( حركة التَّجديد: محاولت بع�س ال�سعراء التَّجديد في �سكل الق�سيدة العربية اأو م�سمونها اأو اأ�سلوبها، وقد در�سَت �سيًئا 
من ذلك في ال�سّف الحادي ع�سر.

عرية، ونظرية  وقد تناوَل النقد العبا�سّي مجموعًة من الق�سايا الّنقدية العاّمة، منها: الفحولة ال�سِّ
عر،  ال�سِّ دق والكذب في  عرية، وال�سّ ال�سِّ ْنعة، واللفظ والمعنى، وال�ّسرقات  ْبع وال�سَّ النَّْظم، والطَّ

وهذا ما َنعِر�ُس له اآتًيا:
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ق�سيدته التي مطلعها:  َبَكَرْت �ُسميَُّة ُبْكرًة فَتَمتَِّع   وَغدْت ُغُدوَّ ُمفاِرٍق لم َيرَبِع  )1(

عرية قدرَة ال�ساعر الفنّية وتميَُّزه. وقد نالت هذه الق�سية اهتمام النُّّقاد في  تعني الفحولة ال�سِّ
عرية من بع�س الو�سائل، منها:  الع�سر العبا�سّي، وراأوا اأنه ل بد لل�ساعر حتى ي�سل اإلى الفحولة ال�سِّ
المختلفة،  المعاني  َطْرق  من  نه  تمكِّ وا�سعة  لغوية  ثروة  وامتالك  وروايتها،  العرب  اأ�سعار  ِحفُظ 
بها  ُيحَكم  التي  المعايير  اأّما  ذّم.  اأو  بَمْدٍح  عره  �سِ َنها في  لي�سمِّ وَمثالبها  القبائل  بَمناقب  والإلمام 

لل�ساعر بفحولته لدى النُّّقاد العبا�سيين فهي: 
عر َجْودة ال�سِّ  - 1

الذي يكون دوَنه في ذلك، �سمن  ال�ساعر  بالَجودة على  ُف �سعره  يّت�سِ الذي  ال�ساعر  م  ُيَقدَّ
وُح�ْسن  المعاني،  اإلى  ْبق  وال�سَّ اللفظ،  َجزالة  منها:  ال�سعر،  لَجودة  النُّّقاد  و�سعها  مقايي�س 

الت�سوير والت�سبيه. 
د الأغرا�ص تعدُّ  - 2

اأّن  ال�ساعر المحدود الأغرا�س، ومن ذلك  عرية على  ال�سِّ المتعّدد الأغرا�س  ال�ساعر  ل  ُيَف�سَّ
قه عليه في الأغرا�س.  ة على َجميل ُبثينة لتفوُّ موا ُكَثيِّر َعزَّ النُّّقاد قدَّ

وال  َوْفرة الق�سائد الطِّ  - 3
وال، ومن ذلك اأّن الأ�سمعّي حين �ُسِئَل عن ال�ساعر الجاهلّي  م ال�ساعر ذو الق�سائد الطِّ يقدَّ

الحاِدَرة اأجاب: " لو كاَن قاَل َخْم�َس ق�سائَد ِمْثَل ق�سيدِته)1( لكاَن َفْحال".

عرية الفحولة ال�سِّ

عرية"؟  ما المق�سود بـ "الفحولة ال�سِّ  - 1
عرية؟ 2 -  في راأيَك، ِلَم عّد النُّّقاد العبا�سيون ِحفَظ اأ�سعار العرب وروايَتها و�سيلًة اإلى الفحولة ال�سِّ

)اأي  اأَكثُرُهم  هو  الأع�سى:  اأ�سحاُب  "وقاَل  الأَْع�سى:  ال�ساعر  الُجَمحّي عن  �ساّلم  ابن  قال   - 3
ًفا، كلُّ ذلك عنَده". ال�سعراء( َمْدًحا وهجاًء وفخًرا وَو�سْ

ما معيار الفحولة الذي اأقرَّ به ابن �ساّلم الُجَمحّي لالأع�سى؟  

الأ�سئلة
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ها ب�سبٍب من  ها ببْع�ٍس، وَجْعُل بع�سِ يرى عبد القاهر الُجرجانّي اأّن النَّْظم " َتعليُق الَكِلِم بع�سَ  - 1
ح ذلك من خالل ما در�سَت. َبع�ٍس"، و�سِّ

روب المجاز وفكرة النَّْظم، مثلما يرى الُجرجانّي؟  َعالَم تقوم الَعالقة بين �سُ  - 2

الأ�سئلة

نظرية النَّْظمثانًيا
اللفظة  اأّن  يرى  فهو  الإعجاز"،  "دلئل  كتابه  في  النَّْظم  فكرة  الُجرجانّي  القاهر  عبد  اأورد 
الُمْفَردة ل قيمة لها في ذاتها ول َمِزيّة في دللتها، واإنما تكون لها َمِزيّة حينما َتنَتظم مع غيرها من 
الألفاظ في جمٍل اأو عبارات، ومن َثّم، يتالءم معناها مع معاني الألفاظ التي تنتظم معها، اأي اإّن 
نة في �سياق ما،  الألفاظ ل َتَتفا�سل اإل اإذا اندرجت في �سياق من التعبير، فاللفظة قد تكون َح�سَ

لكنها موِح�سة ثقيلة على النَّْف�س في �سياق اآَخَر، فال ف�سل لالألفاظ مفَردة خارج ال�سياق.
وهو يرى اأّن من النَّْظم َتَوّخَي معاني النَّْحو، والمق�سود مراعاة قواعد اللغة واأعرافها، ويرى 
ر  يات النَّْظم؛ لأنه ل ُيَت�سوَّ روب المجاز من مقت�سَ ا اأّن ال�ستعارة والِكناية والتمثيل و�سائر �سُ اأي�سً
اأن َيدخل �سيء منها في الكالم دون اأن يكون مرتبًطا بال�سياق الذي ورد فيه، فاإذا قلنا في لفظ 
"ا�ستَعَل" من قوله تعالى: {                                 } )�سورة مريم، الآية 4(: اإنها في اأعلى المرتبـة من 
ًفا بالألف والاّلم،  الف�ساحة، لم ُنوِجب تلك الف�ساحة لها وحدها، ولكْن مو�سوًل بها الراأ�س، معرَّ
ًرا من�سوًبا، فلي�ست الف�ساحة اإًذا �سفة للفظ "ا�ستَعَل" خارج هذه الآية،  ْيب ُمنكَّ ومقروًنا اإليهما ال�سَّ

واإنما داخل ال�سياق مع غيرها من الكلمات، وبما تتطّلبه قواعد علم النحو. 
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ْنعةثالًثا ْبع وال�سَّ الطَّ

ْنعة عند نظرتهم اإلى ال�ساعر والكاتب ُبْغَية اإ�سدار  ْبع وال�سَّ تناول النُّّقاد العبا�سيون ق�سية الطَّ
ُحكمٍ بالقيمة عليهما، فوجدوا الأدباء ق�سمين:

ليقة(  ْبع )ال�سَّ اأدباء الطَّ  - 1
 هم من َيمِلكون الموهبة ول يبالغون في مراجعات ن�سو�سهم، اإذ يبنون الن�سو�س بُي�ْسر، ول 

يعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر في ما َينِظمون اأو يوؤلِّفون . 
ْنعة اأدباء ال�سَّ  - 2

هم من َيمِلكون الموهبة ويراجعون ما َنَظموا واألَّفوا من اأجل الرتقاء بِنتاجهم الأدبي، وربما 
ي�ستغرقون في التاأليف زمًنا طوياًل، فمن �سعراء العرب َمْن كاَن ُيم�سي عاًما كاماًل في نظم 
يت  �ُسمِّ التي  الق�سائد  وهي  النا�س،  اإلى  ُيخرجها  اأن  قبل  ونظَره  راأَيه  فيها  فيقلُِّب  ق�سيدته، 

ْنعة يتميز بالتاأّني المبنّي على النظر العقلّي. "الَحْولّيات" ، اأي اإّن اأداء اأدباء ال�سَّ
حوافز الإبداع الأدبي

الُخَطب  وتاأليف  عر  ال�سِّ نظم  على  الأدباء  ُتعين  التي  العوامل  عن  العبا�سيون  النُّّقاد  َث  تحدَّ
للو�سول اإلى النِّتاج الأدبّي الجّيد، ومنها:

عر  ال�سِّ نظم  على  ُيعينه  بما  الُبحُترّي  مو�سًيا  تّمام  اأبو  قاله  ما  ذلك  ومن  النَّْف�سّية:  البواعث   - 1
ْفٌر من الُغموم، واعلْم اأّن العادَة في الأوقاِت  الجيد: "َتَخيَِّر الأوقاَت واأنَت قليُل الُهموم، �سِ
ها  َحر، وذلك اأّن النَّْف�س قد اأَخذت َحظَّ َد الإن�ساُن لتاأليف �سيٍء اأو ِحفِظه في وقِت ال�سَّ اأن َيْق�سِ

من الّراحة وِق�ْسَطها من النَّوم".
علم  في  والَبراعة  النا�س،  اأن�ساب  معرفة  مثل:  من  المتنوعة،  المعارف  تح�سيل  اإلى  ال�سعي   - 2

النحو. 
الإكثار من ممار�سة التاأليف الأدبّي.  - 3
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ْنعة؟ ْبع، واأدباء ال�سَّ ما المق�سود بكّل من : اأدباء الطَّ  -1
ف الق�سائد الَحْولّيات. عرِّ  -2

ميِّز نوع الحافز اإلى الإبداع الأدبّي في كّل مّما ياأتي:   -3
َك �ساعَة َن�ساِطَك وَفراِغ باِلَك واإجابِتها اإيّاَك". اأ   - قول ِب�ْسِر بن الُمعَتِمر: " ُخْذ من َنْف�سِ  

ب - قيل لأحد الُخَطباء: " اإِّنَك لُتْكِثُر، فقال: اأُْكِثُر ِلتمريِن اللِّ�سان" .  

الأ�سئلة

ْربة  كاء، ثم َتكوُن الدُّ واية والذَّ ْبُع والرِّ عر ِعلٌم من علوم العرب َي�سترُك فيه الطَّ يرى النُّّقاد " اأنَّ ال�سِّ
مادًة له، وقوًة لكّل واحٍد من اأ�سباِبه". ناق�س هذا القول مع زمالئَك.

النشاط

اللَّفظ والمعنىرابًعا
َكُثَر الحديث عن ق�سية اللفظ والمعنى في الع�سر العبا�سّي، فقد راأى الجاحظ مثاًل اأّن القيمة 
الجمالية والفنّية في الن�س َتكُمن في األفاظه اأكثَر من معانيه؛ لأّن المعانَي معروفٌة وم�ستَركة بين 
الأديب  اأ�سلوب  ب  بَح�سَ اآَخر  اإلى  اأديب  من  وقيمتها  م�ستواها  في  فتختلف  الألفاظ  اأّما  الأدباء، 
وقدرته وثقافته الّلغوية، يقول الجاحظ: "الَمعاني َمطروحٌة في الّطريق َيْعِرفها الَعَجِميُّ والعربّي 
والبدوّي والَقَروّي والَمدنّي، واإّنما ال�ّساأن في اإقامة الَوْزن وَتَخيُِّر اللَّفظ و�سهولِة الَمخَرج وَكثرِة 

ْبك". ْبع وَجْودة ال�سَّ الماء، وفي �سّحة الطَّ
َد �سرورة  ياغة اللفظّية لدى الجاحظ اأنه اأهمل المعنى تماًما، بل اإنه اأكَّ ول يعني الهتمام بال�سّ
اأن يكون المعنى �سريًفا كريًما َتْقَبُله النُّفو�س وتنجذُب اإليه، فاإذا اجتمَع في الأدب �َسَرُف المعنى 

وبالغة اللَّفظ كان اأَْجَوَد واأكثَر قبوًل لدى المتلقي. 
عر، وو�سَع لهما اأربعة اأق�سام، هي: ث ابن قتيبة عن اللفظ والمعنى ُمجتمَعيِن في ال�سِّ وقد تحدَّ

َن َلْفُظه وجاَد معناه. ْرٌب َح�سُ 1- �سَ
َن َلْفُظه وَحال، فاإذا فتَّ�ْسَته لم تجد هناك فائدًة في المعنى. ْرٌب َح�سُ 2- �سَ

ْرٌب جاَد معناه وَق�سَرت األفاُظه. 3- �سَ
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هل يختلف راأي ابن قتيبة عن راأي كّل من: ابن َطباَطبا، وابن َر�سيق، في النظرة اإلى ق�سية   - 1
ح اإجابتك.  اللفظ والمعنى؟ و�سِّ

عر اإذا ُترِجَم اإلى لغة اأخرى َبَطَل، ما ال�سبب الذي َدَفَعه اإلى هذا الحكم  يرى الجاحظ اأن ال�سِّ  - 2
في ظل ما در�سَت؟

ح راأيَك.   هل تجد لكلٍّ من: اللفظ، والمعنى، َمِزيًّة على الآَخر في الأدب؟ و�سِّ  - 3

الأ�سئلة

عريةخام�ًسا رقات ال�سِّ ال�سَّ
عرية النُّّقاد كثيًرا، اإذ اإنها َتَم�سُّ َفنّية ال�ساعر ومدى اأ�سالته وابتكاره  �َسَغلت ق�سية ال�ّسرقات ال�سِّ

في التعبير؛ فتو�سع النُّّقاد العبا�سيون فيها.
ها محموًدا،  ووقف النُّّقاد على م�ساألة اأْخذ �ساعر من غيره، وَعّدوا بع�س اأ�سكاله مذموًما وبع�سَ
ر له، وغايُتهم في هذه  مراعين في ذلك فكرة اأّن ال�ساعر قد يتاأثر ب�ساعٍر �سابٍق عليه اأو �ساعٍر ُمعا�سِ
اأخذه  كان  واإْن  ُمبِدًعا،  ًدا  مجدِّ َعّدوه  محموًدا  اأخُذه  كان  فاإْن  ال�ساعر،  على  الحكم  دّقة  الق�سية 
َوًرا لالأخذ المحمود وغيرها لالأخذ المذموم. دوا �سُ عره بالرداءة، ومن َثّم، حدَّ مذموًما ُحِكم على �سِ

ومن �سور الأَْخذ المحمود:

َك�ْسُف المعنى: والمق�سود اإي�ساح المعنى واإبراُزه في عبارة اأف�سل، ومن ذلك قول الأَْحَو�س   - 1
الأن�سارّي)1(:

ْيًفا نازًل َرَحال كاأنَّما كاَن �سَ ِته   وباَن ِمّني �َسبابي َبْعَد َلذَّ  

ر لفُظه. ر معناه وتاأخَّ ْرٌب تاأخَّ 4- �سَ
وح والج�سد.   ويرى ابن َطباَطبا الَعَلوّي الَعالقة بين اللفظ والمعنى على نحو الَعالقة بين الرُّ
و�سار ابن َر�سيق الَقْيروانّي على نهج ابن َطباَطبا، فَعّد اللفظ والمعنى �سيًئا واحًدا، ول يمكن الف�سل 
ُعُف  د؛ َي�سْ وح بالَج�سَ بينهما بحال، يقول: " اللَّْفُظ ِج�سم وروُحه المعنى، وارتباُطه كارتباط الرُّ

ِته"، فالمعنى الجميل الر�سين يحتاج اإلى اإبرازه في عبارة جميلة موؤثِّرة. ْعفه، وَيقوى بقوَّ ب�سَ

�ساعر اأموّي.  )1(
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فتاأثَّر به ِدْعِبل الُخزاعّي)1( وقال:  
يوِف الّناِزلينــا َكُحّبي لل�سُّ ْيًفا   ْيب َلّما قيَل �سَ اأُِحبُّ ال�سَّ  

ًل: ة متغزِّ النَّْقُل: ويعني اأْخَذ المعنى وَنْقَله اإلى غر�س �سعرّي جديد، ومثال ذلك قول ُكثيِّر َعزَّ  - 2
َتَمثَُّل لـــي َلْيلى بُكلِّ �َسبيِل اأُريُد ِلأَْن�سى ِذْكَرها فَكاأَنَّمــا    

فتاأثَّر به اأبو ُنوا�س وقال مادًحا:  
فَكاأنَّـه َلـم َيْخـُل ِمْنـُه َمكـاُن َر في القلوِب ِمثاُله   وَّ َمِلٌك َت�سَ  

"كان واعًظا  َوره ما قيل في رثاء الإ�سكندر:  الَمنثور، ومن �سُ َنْظم الكالم  د به  الَعْقُد: وُيق�سَ  - 3
كوِتِه". َبليًغا، وما َوَعَظ بكالِمِه َمْوعظًة َقطُّ اأَبَلَغ ِمْن َوْعِظه ب�سُ

فتاأثَّر به اأبو الَعتاهية وقال راثًيا:  
فاأَنَت الَيوَم اأَْوَعُظ ِمْنَك َحّيــا وكانْت في َحياِتَك لـي ِعظاٌت    

ومن �سور الأْخذ المذموم: 
ًنا فيتناوله �ساعٌر اأعظُم منه ِذْكًرا واأَْبعُد  الإِغارة: وهي اأن َينِظم ال�ساعر بيًتا وَيخترَع معنى َح�سَ  - 1

يًتا فُيروى له دوَن قائله، ومن ذلك قول َجميل ُبَثْينة مفتِخًرا: �سِ
واإْن َنحُن اأْوَماأْنا اإلى الّنا�ِس َوقَّفوا ْرنا َي�سيروَن َخْلَفنا   َترى الّنا�َس ما �سِ  

ف�سِمَعه الَفَرْزَدق وَغَلَب على البيت واأَخَذه لنْف�سه.  
وَيمدح  ناَقَته  ُيخاطب  ّماخ)2(  ال�سَّ قول  ذلك  دوَنُه، ومن  ما  اإلى  المعنى  اإحالة  الَم�ْسخ: وهو   - 2

َعَرابة الأَْو�سّي:
َعَراَبَة، فا�ْسَرِقي ِبَدِم اْلَوتيِن اإذا َبّلْغِتني وَحَمْلِت َرْحلي    

يريد اأّن هذا الممدوح َيكفيه بعطاِئِه ولن َيحتاج اإلى الرحلة اإلى غيره، ومن َثّم، �سَيذَبح الناقة.   
فقد اأخذ هذا المعنى اأبو َدْهَبل الُجَمحّي)3( َيمدح الُمغيرة بن عبد اهلل، وقال مخاطًبا ناقته:   

ِبــَدٍم اإذا ِجْئـِت الُمغيـرْة  يري وا�ْسَرِقي    يا ناُق �سِ  
ِك وِتلَك لي ِمْنـُه َي�سيـرْة ـوا    ـِ �َسُيثيُبني اأُخرى �سـ  

َد بها �ساعٌر ما، ول يمكن  َتفرَّ اأخذ المعاني الُمختَرعة التي  النُّّقاد العبا�سيون بعدم  وقد ن�سح   
النَّ�ْسُج على ِمْنوالها. 

�ساعر عبا�سّي.  )1(
�ساعر ُمخ�سَرم، �َسِهَد الجاهلية ثم اأ�سلَم.  )2(

�ساعر اأموّي.  )3(
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اأحد الُقراء ال�سبعة، وَنْحوي م�سهور.  )1(
َوَترَت امراأً: �سّببَت له مكروًها.  )2(

عرية؟ ما المق�سود بكلٍّ من: الإِغارة ، والَم�ْسخ، في ال�ّسرقة ال�سِّ  - 1
ما الم�سطلح الذي ُيطَلق على الأخذ المحمود في كّل مما ياأتي:  - 2

ًل: قال اأبو ُنوا�س متغزِّ اأ    - 
َتْنَتـقـي ِمْنــُه وَتْنَتِخــــــُب ُخـلَِّيـْت والُح�ْســَن َتـاأُخـــُذُه    

وقال عبُد اهلل بن ُم�سَعب َبعَده مادًحا:  
ِة مـــا َت�ساُء َتَخيَُّر في الأُُبوَّ َكاأّنَك ُكْنَت ُمْحَتِكـًما َعليِهْم    

وِك الِعَنُب. قال حكيٌم: ل ُيْجنى ِمَن ال�سَّ ب - 
وقال �سالح بن عبد الُقّدو�س:  

ْد بِه ِعَنبا)2(  ْوَك ل َيْح�سُ َمْن َيْزَرِع ال�سَّ اإذا َوَتْرَت اْمَراأً فاْحَذْر َعداَوَتُه    

الأ�سئلة

ناعتيِن": " لي�َس ِلأَحٍد ِمن اأ�سناِف القائليَن ِغًنى عن َتناُوِل  يقول اأبو ِهالل الَع�سكرّي في كتابه "ال�سِّ
َمُهم، ولكْن عليهم - اإذا اأَخذوها- اأن َيك�سوها األفاًظا ِمن ِعنِدهم، وُيوِردوها في  ن تقدَّ المعاني ممَّ
َغْير ُحلَِّتها الأُولى، وَيزيدوها في ُح�ْسن تاأليِفها، وَجْودِة تركيبها، فاإذا فعلوا ذلَك فهم اأَحقُّ بها مّمن 

�َسبَق اإليها".
ناِق�س القول ال�سابق مع زمالئَك، مبيًِّنا الفرق بين الأخذ المحمود والأخذ المذموم.

النشاط

فـائـدة
ي �ساعَريِن تاأثَُّر اأحدهما بالآَخر بال�سرورة، فقد َيَتوارد �ساعران في اللفظ اأو  ل يعني التَّ�سابه بين ن�سَّ
المعنى من غير اأن يتاأثر اأحدهما بالآخر، اإذ �ُسِئَل اأبو عمرو بن الَعالء)1(: " اأَراأَيَت ال�ساعَريِن يتَّفقاِن 
عَره؟ قال: تلَك ُعقول  في المعنى، وَيَتواردان في اللفظ، َلْم َيْلَق واحٌد منهما �ساحَبه، ولْم َي�سمْع �سِ

رجاٍل َتواَفْت على األ�سنِتها". واأطلق النُّّقاد العبا�سيون على هذا التَّ�سابه م�سطلح "الُمواَردة".
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اآراوؤُهم  عر، و�سارت  ال�سِّ دق، والكذب، في  ال�سّ العبا�سيين في مفهوَمي:  النُّّقاد  اآراء  تباينت 
على مبداأَيِن ُنْجِمُلهما في ما ياأتي:

عر اأَْكَذبُه اأَْعَذُب ال�سِّ  - 1
اأجاز اأ�سحاب هذا المبداأ عدَم مطابقة ال�سورة الأدبية ِلما ينا�سبها في الواقع، وعدَم التقيُّد 

ْيب: بمعايير العقل والمنطق، ومن ذلك قول الُبحُترّي مادًحا ال�سَّ
َقِل َيوَم الَوغى ِمْن �ساِرٍم َلْم ُي�سْ ُن حالًة   قوُل اأَْح�سَ ارُم الَم�سْ وال�سّ

ْيب - وهو ُعرًفا عالمٌة على  اإذ خالف الُبحُتريُّ هنا الواقَع وحدود المنطق، حين مدح ال�سَّ
اأبي�س اللون قاطًعا  ْيف الذي ُي�سَقل فيكوُن  م في ال�ّسّن - ف�سّبَهه من ناحية اللون بال�سَّ التقدُّ
فاِعاًل في �ساحة المعركة. وهذه ال�سورة مع مخالفتها للواقع وخروجها على المنطق تبقى 
ن والتاأثير في  �سمن دائرة الخيال المقبول، الذي يرمي به ال�ساعر اإلى اإحداث الَوْقع الَح�سَ
ْيب فاإنه في الوقت  َنْف�س المتلّقي، وهو ما َنْلَم�سه حين نقراأ البيت. وال�ساعر واإْن مدح ال�سَّ

نف�سه لم َيمنع المتلّقي من التفكير في المظاهر ال�سلبّية له.    
ومن َثم، و�سع اأ�سحاب هذا المبداأ للكذب حدوًدا ل يتخطاها ال�ساعر، فاأخذوا مثاًل على 

المتنّبي قوله مادًحا:
َلْول ُمخاَطَبتي اإِّياَك َلْم َتَرني َكفى ِبِج�ْسمي ُنحوًل اأَّنني َرُجٌل  

على  خارًجا  اإفراًطا  البيت  هذا  ِمثل  في  وراأوا  المعقول،  الخيال  حدود  المتنّبي  تجاوز  اإذ 
ب المبالغة اإلى نْف�س المتلقي،  الحقيقة. لذا دعا النُّّقاد في هذا ال�سياق اإلى ا�ستخدام اأدوات ُتقرِّ
فا�ستح�سنوا اأن ي�ستخدم ال�ساعر األفاًظا، مثل " لو، اأو َيكاد، وما َجرى َمجراُهما" ، ومن ذلك 

قول ال�ساعر مادًحا:
ُرْكُن الَحطيِم اإذا ما جاَء َي�ْستِلُم)1( ُكه ِعْرفاَن راَحِته   َيكاُد ُيْم�سِ

عر�ساد�ًسا دق والَكِذب في ال�سِّ ال�سّ

فة، وهو جزء من الكعبة. ُركُن الَحطيم: بناٌء على �سكل ن�سف دائرة من الجهة ال�سمالية من الكعبة الم�سرَّ  )1(
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َبها  قرَّ يِده، وفي هذا مبالغة  اإم�ساَك  الممدوح بمحاولة الجدار  َكَرم  ِعَظِم  ال�ساعر عن  فعبَّر 
ا�ستخدام اللفظ "َيكاد".

َدُقه عر اأَ�سْ اأَْعَذُب ال�سِّ  - 2
والمق�سود هنا اأْن تكون ال�سورة معبِّرًة عن تجِربة �سعورية حقيقّية، وَي�ستخدم فيها ال�ساعُر 
الخياَل المقبول القريَب التناول من غير الخروج على حدود المنطق، ومثل ذلك قول َلْيلى 

الأَْخَيلّية)1(:
نٌَّة ُزْرٌق ُيَخْلَن ُنجوما َواأَ�سِ َقْوٌم ِرباُط الَخْيِل َو�ْسَط ُبيوتِهْم  

ماَح الزرقاء بنجوم الليل، وهي  رت ليلى الخيوَل المجتِمعة َو�ْسط البيوت بالليل، والرِّ اإذ �سوَّ
�سورة مقبولة ل خروج فيها على حدود المنطق. 

عر؟  دق، في ال�سِّ ما المق�سود بـكلٍّ من: الكذب، وال�سّ  - 1
دق والكذب الذي يّتفق مع  م�سمون كّل من البيتين الآتيين: ما المبداأ النقدّي في مو�سوع ال�سّ  - 2

قال َح�ّساُن بن ثابت:  اأ    - 
َدقـــا ْدَتُه: �سَ َبيٌت ُيقاُل اإذا اأَْن�سَ َن َبيٍت اأَنَت قاِئُلُه   واإِنَّ اأَْح�سَ  

: قال الُبْحُتريُّ ب - 
ـُْه ْدِقِه َكِذب ْعُر َيْكفي َعن �سِ وال�سِّ َكلَّْفُتمونا ُحدوَد َمْنِطِقُكْم    

قال ابن المعتّز)2(:  - 3
ْهــِر هــذا ُغــبــاُر َوقــائــِع الــدَّ ْبَت، قلُت َلها:   قاَلْت: َكِبْرَت و�سِ  

ح ال�سورة الفنّية في البيت. و�سِّ اأ    - 
ح اإجابتك. دق؟ و�سِّ اإْن كنَت ناقًدا، فهل ترى البيت هنا من باب الكذب اأم ال�سّ ب - 

الأ�سئلة

�ساعرة عربية ُعِرفت بجمالها وقوة �سخ�سيتها وف�ساحتها، عا�سرت �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي.  )1(
اأََحد خلفاء الدولة العبا�سّية، اأديٌب و�ساعر.  )2(
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المذاهب األدبّية في العصر الحديث
الوحدة
الّثالثة

يُتوقَّع من الّطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

يتعّرف كالاًّ من المفاهيم الآتية:  ¡
الواقعّي،  والمذهب  الّرومان�سّي،  والمذهب  الكال�سيكّي،  والمذهب  الأدبّي،  المذهب   

والمذهب الّرمزّي.
َيذكر اأ�سماء اأدباء عرب ممثِّلين لكّل مذهب اأدبّي.    ¡

يتبيَّن َمالمح كّل مذهب اأدبّي في الأدب العربّي وخ�سائ�سه  في نماذج تطبيقّية.   ¡
¡  ُيوازن بين المذاهب الأدبّية من ناحية خ�سائ�سها في الأدب العربّي. 

يطبِّق المعايير والخ�سائ�س الّنقديّة في تحليله للّن�سو�س الأدبّية.  ¡
ي�ستفيد مّما تعلَّمه في تحليل الّن�سو�س وفهمها وَنْقدها في ما يتحّدث ويكتب.  ¡

واد من الأدباء العرب في المذاهب الأدبّية المختلفة. يمتلك قيًما اإيجابّية، مثل: تقدير دور الرُّ  ¡
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مفهوم املذهب الأدبّي
ْبغة غالبة ُتميِّز  د بالمذهب الأدبّي جملًة من الخ�سائ�س الفنّية التي َت�سُبغ ِنتاًجا اأدبياًّا ما ب�سِ ُيق�سَ

ذلك الّنتاج من غيره في فترة معيَّنة من الّزمان.
ر على فرٍد واحد، بل ي�سمل عدًدا كبيًرا من المبِدعيَن  َيقت�سِ ومن هنا، فالمذهب الأدبّي ل 
ة َيتَّ�سم بها اأَدُب اأديٍب ما  جمَعت بينهم خ�سائ�ُس عاّمة مت�سابهة، مع التنبُّه اإلى وجود ِميزات خا�سّ

ِه. من غيره من اأتباع الَمذهب نف�سِ
والمذهب ل ياأتي فجاأًة ول يزول فجاأًة، بل يتكّون تدريجياًّا حيث َتتعاي�س اآثاُر مذهب �سابق 

مع مذهب لحق، ثم تزول الآثار القديمة رويًدا رويًدا حتى تتال�سى اأمام المذهب الاّلحق.
وقد ظهرت المذاهب الأدبّية بدايًة في الغرب،  ثّم انتقل تاأثيرها بفعل الّت�سال الثقافّي وحركة 
الّترجمة مع بداية ع�سر الّنه�سة العربّية)1( اإلى اأدبنا العربّي الحديث، ومن اأ�سهر هذه المذاهب: 

الكال�سيكّي، والرومان�سّي، والواقعّي، والّرمزّي.

ع�سر النه�سة العربّية: ُيطلق هذا الم�سطلح على الفترة الّتي بداأت بحملة نابليون على م�سر في اأواخر القرن الّثامن ع�سر   )1(
وامتّدت اإلى اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين، وما رافَقها من اّت�سال بين ال�ّسرق والغرب اأدى اإلى ارتقاء 

الآداب العربّية بعد تدهور اأحوالها في الع�سر العثمانّي.
ظهرت الكال�سيكّية في اأوروبة بعد حركة البحث العلمّي اّلتي ابَتداأت في القرن الخام�س ع�سر الميالدّي. بداأت في   )2(

اإيطاليا، ونمت وازدهرت في فرن�سا؛ لإحياء الثقافة والآداب اليونانية والالتينية.

المذهب الكال�سيكّي)2( )مدر�سة الإِحياء والنّه�سة(
اأوائل  في  اّلتي ظهرت  العربّية  ال�ّسعريّة  الحركة  على  والّنه�سة"  الإِحياء  "مدر�سة  ا�سم  ُيطَلق 
الع�سر الحديث، والتزَم فيها عدد من ال�ّسعراء النَّْظم على َنْهج ال�ّسعراء  في ع�سور ازدهار ال�ّسعر 
العربّي: الجاهلّي، والإ�سالمّي، والأموّي، والعبا�سّي. وكان رائد هذه المدر�سة ال�ّساعر الِم�سرّي 
محمود �سامي البارودّي، وَتِبَعه مجموعة من ال�ّسعراء، منهم: اأحمد �سوقي وحافظ اإبراهيم وعلي 
�سافّي ومحمد  هاوّي ومعروف الرُّ الجارم من م�سر، وعبد المح�سن الكاظمّي وجميل �سدقي الزَّ
ِرْكلي من �سوريّة،  مهدي الجواهرّي من العراق، وعبد الُمنعم الّرفاعّي من الأردن، وخير الدين الزِّ
اأ�ساليبهم  في  فاأَ�ْسَبهوهم  القدامى  ال�ّسعراء  نهج  على  ال�ّسعرّي  اّتجاههم  في  �ساروا  مّمن  وغيرهم 

َورهم ومباني ق�سائدهم واأغرا�سهم.  و�سُ
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ماُته الفنّية في لِمّية البارودّي التي ُيحاكي فيها الق�سيدة  وتّت�سح اأهمُّ معالم هذا المذهب و�سِ
الجاهلّية، ومّما جاء فيها:

واإِْن ِهــَي َلـْم َتـْرِجـْع َبيـاًنا ِل�سـاِئـِل اأَل َحـــيِّ ِمــْن اأَ�ْسمــاَء َر�ْســَم الَمنــاِزِل   
يُب الُغيوِم الَحـــــواِفِل)1( َعَليها اأَها�سِ واِمـ�ُس والـَتـقْت    ْتـهـــا الـرَّ َخـــالٌء َتـَعـفَّ

اأَرانـي ِبهـا ما كـاَن بالأَْم�ِس �ساِغلي ـــٍم    َفـاَلأْيًـا َعـــَرْفــُت الـّداَر َبعــَد َتـــَر�سُّ
َغَنْت وْهَي َماأًْوى ِللِح�ساِن الَعقاِئِل )2( بـاِء وطـاَلمـا    َغـــَدْت وْهـَي َمـْرًعـى للظِّ

�سـاِئـِل َمعاِرُف اأَْطـالٍل َكـَوْحـِي الرَّ فِلْلَعْيـِن ِمْنهـــا َبعـــــــَد َتــْزيــاِل اأَهِلهــا   
ْمِع َيْجـري َبعـَد �َسـحٍّ ِبوابِل)3(     ِمـَن الدَّ فـاأَ�ْسَبـَلــِت الَعْينـــاِن فيهــا ِبـواِكــــــٍف   

واأَْغـَرْت ِبَقْلبي لِعجـاِت الَبـالبـِل)4( بـاَبـتـي   ِديــاُر الَّتــي هــاَجــْت َعـَلـيَّ �سَ
فر، ويطلب  مًة َطَللّية ُيخاِطب فيها َرفيقه في ال�سَّ ففي بناء الق�سيدة نلحظ اأّن ال�ساعر اختار مقدِّ
اإليه اإلقاء الّتحية على ديار محبوبته اّلتي َخَلت منها ومن قومها وتغّيرت حاُلها فاأ�سبحت اأطالًل َتدوُر 
ُف اأَثر هذه الأطالل في نف�سه والّذكرياِت التي اأعادْتها وت�سّببْت في َبْعث اأ�سواقه  باء، ثم َي�سِ فيها الظِّ
وبكائه، �ساأُنه في �سنيعه هذا �ساأُن ال�سعراء الجاهليين، مثل: امِرئ الَقْي�س، وَطَرفة بن العبد، وغيرهما.   
مة يوا�سل ال�ّساعر النَّْظم على َنْهج القدماء بالنتقال من مو�سوع اإلى اآخر بعيًدا  وبعد المقدِّ

عن الوحدة المو�سوعّية، اإذ ي�سير اإلى َعْذل َمن َيلوُمه على حبِّه وما اآلت اإليه حاله، فيقول: 
واإِذ اأَنـا َمْجـلــوٌب اإَِلـيَّ َو�ســاِئـلــي َتَعلَّْقُتـهــا فـي الَحـــيِّ اإِذ ِهــَي ِطْفـَلـــٌة   
َغيـاَبُتـُه هــاَجـــْت َعَلـيَّ َعـواِذلــي َفَلّما ا�سَتقرَّ الُحبُّ في الَقلِب واْنَجَلْت   

ثّم ينتقل ال�ساعر اإلى المو�سوع الرئي�س وهو الفخر بقومه اّلذين اأدركوا من المجد والف�سائل 
ا وافًرا، ومّما جاء في ذلك:  الحميدة حظاًّ

وام�س: جمع الّرام�سة، وهي الّريح الّتي تثير الّتراب وَتدِفن الآثار. اأها�سيب: جمع اأُه�سوبة، وهي الَمْطرة الّدائمة  الرَّ  )1(
العظيمة الَقْطر.

الَعقائل: جمع َعقيلة، وهي ال�ّسّيدة الكريمة.  )2(
واِكف من الّدمع: اأي الّدمع الغزير.  )3(

اأَْغَرْت ِبَقلبي لِعجات الَبالبل: اأ�سعَلت ناَر الهوى وال�ّسوق في قْلبي.  )4(
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مائِل ول َمْجَد اإّل داِخـٌل في ال�سَّ ماِلِهْم    ِمَن الَقوِم باٍد َمْجُدُهْم في �سِ  
علـى َعَجـٍل َلّبـاَك َغيـَر ُم�ســائـِل اإِذا ما َدَعْوَت الَمـْرَء ِمْنهْم لـَدْعـَوٍة     
َل حاِمِل ْعِن اأوَّ وَيوَم اخِتـالِج الطَّ ـــٍل    ـِ َيكـوُن َع�سـاَء الـــّزاِد اآِخـَر اآك  

ا. واإْن اأنَعْمنا الّنظر في الق�سيدة َلِحْظنا اأّنها َتلتزم القافية الواحدة على منهج القدماء اأي�سً
الأدب  في  الكال�سيكّي  المذهب  يمّثل  الّذي  البارودّي  اأّن  فَنْلَحظ  والمعاني  الألفاظ  واأّما 
وام�س، واأَها�سيب"،  تها، والرَّ العربّي ا�ستخدم الألفاظ الَجْزلة كما كان حال القدماء، ومنها:" َتعفَّ
وا�ستخدم معانَي ومو�سوعاٍت م�ستمّدًة من المعاني والمو�سوعات القديمة، مثل: اندثار الّديار 
اأهلها،  من  ها  ُخُلوِّ بعد  الديار  في  ترعى  التي  والّظباء  وتراب،  غبار  َتحِمله من  وما  الّرياح  بِفْعل 

والفخر بالقوم ومجدهم وف�سائلهم. 
الماألوفة لدى  ال�سعريّة  ورة  ال�سّ ي�ستعمل  الكال�سيكّي  المذهب  �سعراء  والبارودّي كغيره من 

القدماء ذات الطابع الح�ّسّي المادّي، كما في قوله:
مِع َيْجري َبعَد �َسحٍّ ِبوابِل مَن الدَّ فاأَ�ْسَبَلِت الَعْيناِن فيهـا ِبـواِكــٍف  

فهو ي�سبِّه الّدمع بالمطر الغزير المنهمر.

خ�سائ�ص املذهب الكال�سيكّي يف الأدب العربّي
على  العربّي  الأدب  في  الكال�سيكّي  المذهب  خ�سائ�س  ن�ستخل�س  اأن  يمكننا  �سلف،  مما 

الّنحو الآتي: 
د المو�سوعات. ُيحاكي القدماء في بناء الق�سيدة العربّية من حيث تعدُّ  - 1

يلتزم القافية الواحدة.  - 2
يحافظ على �سالمة الألفاظ، وجزالتها، وفخامتها، ويحر�س على ف�ساحة الّتراكيب والأ�ساليب   - 3

الّلغوّية.
يبتعد عن الخيال الجامح با�ستخدام ال�سورة ال�سعرّية الح�ّسّية والماديّة، فيوازن بذلك بين العقل   - 4

والعاطفة.
�سعرّية  ا  اأغرا�سً ا�ستحَدثوا  فاإّنهم  القدماء  َنْهج  َنَهجوا  قد  الكال�سيكّي  المذهب  اأتباع  واإذا كان 
عر العربّي، بما ينا�سب ع�سرهم وما ا�ستجدَّ فيه من ظروف  جديدة لم تكن معروفة من َقْبُل في ال�سِّ
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عر الوطنّي،  واأحداث، ومن َثّم، مو�سوعات جديدة تعبِّر عن تلك الظروف والأحداث، فظَهَر مثاًل ال�سِّ
عر الم�سرحّي، ولكْن مع المحافظة على الخ�سائ�س الفنّية ال�ّسابقة. عر الجتماعّي، وال�سِّ وال�سِّ

ح المق�سود بكلٍّ من: المذهب الأدبّي، والمذهب الكال�سيكّي، في الأدب العربّي. 1 - و�سِّ
2 - ما راأيك في اإطالق ا�سم "مدر�سة الإِحياء والّنه�سة" على المذهب الكال�سيكّي في الأدب العربّي؟

ح  و�سِّ الحديث؟  العربّي  لالأدب  جديد  �سيء  اإ�سافة  والّنه�سة  الإِحياء  مدر�سة  ا�ستطاعت  3 - هل 
اإجابتَك.

ح الخ�سائ�س الفنّية لمدر�سة الإِحياء والّنه�سة. 4 - و�سِّ
ا بذلك  ُمعاِر�سً زاَرها،  ف مدينة دم�سق حين  �سوقي في و�سْ اأحمد  لل�ّساعر  الآتية  الأبيات  اقراأ   - 5

ْندّي في رثاء مدن الأندل�س التي َمْطَلعها:  ق�سيدة ال�ّساعر الأندل�سّي اأبي البقاء الرُّ
فال ُيَغرَّ ِبِطيِب الَعْي�ِس اإِن�ساُن ِلُكلِّ �َسْيٍء اإذا ما َتمَّ ُنْق�ساُن    

ثّم ا�ستخِل�ْس منها اأهمَّ مالمح الكال�سيكّية في الأدب العربّي الحديث:  
�ْسِم اأَحداٌث واأَْزماُن)1( ْت على الرَّ َم�سَ ْد َر�ْســَم َمـْن بانوا    ُقْم ناِج ِجلََّق واْن�سُ

ـِِف، باٍق ِمْنـُه ُعـْنـواُن حائ َرثُّ ال�سَّ هـذا الأَديـــُم ِكتـــــاٌب ل ِكفـــاَء َلـُه   
ول َزَهـــْت ِبَبنــي الَعّبـا�ِس َبْغــداُن)2( َلـول ِدَم�ْســُق َلَمـا كـاَنــْت ُطَلـْيِطـَلـٌة   
الأَْر�ُس داٌر َلهـا )الَفْيحـاُء( ُب�ْستـاُن)3( فـاُق وَقـْد َهبَّـْت َخماِئُلهــا:    قــاَل الرِّ
ْم�ُس َفوَق ُلَجْيِن المـاِء ِعْقيـاُن)4( وال�سَّ َدٌة    ـيهــــا ُزُمـــــرُّ َدَخـْلُتهــــا وَحـوا�سِ

ْح�ساَنُكـْم َيْجـزيـِه �ُسـْكـراُن َلـو اأَنَّ اإِ يـا ِفْتَيـَة ال�ّسـامِ، �ُسْكًرا ل اْنِق�ســاَء َلـُه   
فالُمْلــُك َغــــْر�ٌس وَتْجديـٌد وُبْنياُن يدوا َلها الُمْلَك واْبنوا ُرْكَن َدوَلِتها    �سِ
َقــْت فيـــِه اأَجـنــا�ٌس واأَْديـــاُن َتَفــرَّ الُمْلـُك اأْن َتَتـالَقـْوا فـي َهـوى َوَطـٍن   

الأ�سئلة

ِجلَّق: ا�سم لمدينة دم�سق. بانوا: ابتَعدوا.  )1(
َبْغدان: المق�سود مدينة بغداد.  )2(

الفيحاء: المق�سود مدينة دم�سق.  )3(
َهب الخال�س. ِعقيان: الذَّ  )4(
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ظهر في فرن�سا في الّن�سف الثاني من القرن الّثامن ع�سر.  )1(

المذهب الّرومان�سّي)1(ثانًيا

مذهب اأدبّي اأُطِلق على ال�ّسعراء اّلذين ناَدْوا ب�سرورة الّتحرر من القواعد والأ�سول الّتي نادت 
للعاطفة والخيال، و�سّبوا اهتمامهم على الحديث عن م�ساعر  الِعنان  فاأَطَلقوا  بها الكال�سيكّية، 

الإن�سان الَفْرد وهمومه، ووّظفوا الطبيعة للّتعبير عن تلك الم�ساعر وَنْقلها اإلى الآخرين. 
بََّقة في  ول ن�ستطيع القول باأّن ثّمَة قواعَد محّددًة للّرومان�سّية، اإذ َتُعدُّ الّرومان�سّية القواعد الُم�سَ

الأدب قيوًدا َتُحّد من اإبداع الأديب وقدرته على نقل تجِربته ال�ّسعورّية اإلى الآخرين. 
القواعد،  من  الّتحّرر  َيجَمعها  واّتجاهات،  مدار�س  عّدة  الّرومان�سّي  المذهب  في  ونجد 
وتختلف في الهتمامات والم�سامين والأ�ساليب، وقد ظهر منها في الأدب العربّي اأوائل القرن 
عّبا�س محمود  من:  كّل  لها  �سكَّ التي  الّديوان  اأ�سهرها: جماعة  �سعريّة،  عّدة جماعات  الع�سرين 
العّقاد، واإبراهيم عبد القادر المازنّي، وعبد الّرحمن �سكري. و�سعراء الَمهَجر، ومنهم: ُجبران 
خليل ُجبران، واإيلّيا اأبو ما�سي، وَن�سيب َعري�سة. وجماعة اأبولّو، ومن �سعرائها: اأحمد زكي اأبو 

�سادي، واإبراهيم ناجي. 
ولنتعّرف هذا المذهب ب�سيء من الإي�ساح نتناول ق�سيدة "َفْل�سفة الحياة" لل�ّساعر الَمهَجرّي 

اإيلّيا اأبي ما�سي الّتي يقول فيها:
كيَف َتْغدو اإِذا َغَدْوَت َعليال؟ اأَيُّهــذا ال�ّسـاكــي ومـــا ِبــَك داُء  
حيــال حيـِل الرَّ َتَتـوّقـى َقْبَل الرَّ اإِنَّ �َسـرَّ الُجنـاِة في الأَْر�ِس َنْفـ�سٌ  
اأَْن َترى َفْوَقهـا النَّدى اإِْكليـال ْوَك في الُوروِد وَتْعمى   وَترى ال�سَّ

في  التقليدّي  المظهر  عن  مبتعًدا  ق�سيدته  افتتح  ال�ساعر  اأّن  َنلَحظ  الق�سيدة  بناء  اإلى  فبالنَّظر 
اإلى  الّدعوة  َلل، بل بداأ بمو�سوعه مبا�سرة وهو  مة الق�سيدة الكال�سيكّية، فلم يقف على الطَّ مقدِّ
ًبا ممن ي�سكو الحياة من غير عّلة اأو مر�س ول ينظر  الّتفاوؤل وال�ستمتاع بالحياة، اإذ يت�ساءل متعجِّ

اإّل اإلى م�ساعب الحياة كمن ل يرى من الوردة اإل ال�ّسوَك.
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الِوجدان  ُتخاِطب  اّلتي  باأدلّته  تها  �سحَّ وُمثِبًتا  فكرته،  ًدا  موؤكِّ ق�سيدته  في  ال�ّساعر  وَيم�سي 
مثاًل  �سلوكها  في  الّطيور  من  فيّتخُذ  اأفكاره،  لتاأكيد  الجميلة  الّطبيعة  عنا�سر  ًفا  موظِّ والعاطفة، 

ينبغي اأن َيحتذَيه الإن�سان، فيقول عنها:
بيــــال ـاِئـــدوَن ال�سَّ َعَلْيهـــا وال�سّ ْقـُر قـد َمَلـَك الَجــوَّ   َتَتَغّنـى وال�سَّ
َخـُذ حـياًّا  والَبْعـ�َس َيْق�سـي َقتيـال ـــهــا ُيــوؤْ     َتَتَغّنـى وَقـْد َراأَْت َبْع�سَ

اأََفَتْبكــي وَقـْد َتعيـــــ�ُس َطـويـــال؟ َتَتـَغّنــى وُعْمــُرهــا َبْعـ�ُس عـــاٍم  
واْتـُرِك القــاَل لْلـــَورى والِقيـــال)1( وَتَعلَّــْم ُحــــبَّ الّطبيعـــِة مْنهـــا  

وي�ستمر ال�ّساعر في الّتعبير عن فكرته بالنَّْهج نف�سه، داعًيا اإلى التفاوؤل وعدم ال�ست�سالم لهموم 
الحياة، فيقول: 

وَمــَع الَكْبــِل ل ُيبالــي الُكبـــول)2( ـِه َيَتـــَغّنـــى   ُكــْن َهــَزاًرا فـي ُع�سِّ
لـول      �ِس وبوًما في اللَّْيِل َيْبكي الطُّ وَد في الأَْر   ل ُغراًبا ُيطــــــاِرُد الدُّ

ًقا فَي�ْسقــي ِمـن جاِنَبْيــِه الُحقــول ُكْن َغديًرا َي�سيُر في الأَْر�ِس  َرْقرا  
ا وتـــــاَرًة َتْقبــيـــــال هــــاَر �َســماًّ ــُع الأَْز   ُكْن َمَع الَفْجِر َن�ْسمًة  ُتو�سِ
هـول بـى وال�سُّ بـاِت والنَّْهـــَر والرُّ وَمـَع اللَّيـِل َكـْوَكًبـا ُيــوؤِْن�ُس الغــا  

 ثم ُينهي ال�ّساعر ق�سيدته بالفكرة نف�سها التي ابَتداأَ بها، فيقول:
ُكـْن َجميـاًل َتَر الُوجــوَد َجميــال اأَيُّهــذا ال�ّسـاكــي ومـــا ِبــَك داُء  

وهو بهذا يجعل ق�سيدته َحْلقًة واحدة َمْحَكمة الّت�سال تّت�سم بالَوحدة المو�سوعّية، اإذ تتناول 
دت فيها المو�سوعات. مو�سوًعا واحًدا على خالف الق�سائد القديمة الّتي تعدَّ

اأخرى  ق�سائد  في  ولكّنه  الواحدة،  القافية  الق�سيدة  هذه  في  التزَم  ال�ّساعر  اأّن  والملحوظ 
تحّرر من ذلك، كما  في ق�سيدة "الم�ساء"، فهو يمثِّل المذهب الرومان�سّي الّذي يرف�س الأ�سول 

والقواعد التي َتُحّد من اإبداع ال�ساعر كما َيرى الرومان�سّيون. 

الَورى: الَخْلق.  )1(
دة. الَهزاز: ُع�سفور �سغير من الطيور المغرِّ  )2(
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البعد  ال�ّسهلة ذات  الألفاظ  ا�ستخدَم  ال�ّساعر  اأّن  الق�سيدة  في  فَنْلَحظ  والمعاني  الألفاظ  واأّما 
وتتغّنى،  وداء،  "ال�ّساكي،  مثل:  العاطفّية،  الّرومان�سيين  توّجهات  مع  يتنا�سب  بما  العاطفّي، 
والأمل  الّتفاوؤل  اإلى  يدعو  فهو  بالعاطفية،  عُّ  ُت�سِ ماألوفة  غير  معانَيه جديدًة  نجد  كما  والورود"، 

والّتمّتع بالحياة وبالطبيعة وَجمالها.
اأفكاره  عن  لُتعبِّر  توظيفها؛  اأح�سَن  اّلتي  الَحّية  الطبيعة  من  َوره  �سُ ا�ستمّد  ال�ساعر  اأّن  ونجد 
وم�ساعره وعاطفته الجّيا�سة، فجَعَلها – على مذهب الّرومان�سيين - كائًنا َيفي�س بالحياة، فالورود 
اأطلق  اأجمل الألحان، والغدير ي�سير مترقرًقا ي�سقي الحقول. لقد  ُتغّني  تتكلَّل بالندى، والّطيور 
ال�ّساعر الِعنان لخياله ال�ّسعرّي وعاطفته فحلَّق بالمتلّقي في اأجواء الطبيعة اّلتي اّتخذها اأداة ُتعينه 
َوُرها بالّتجِربة  على الّتعبير عن اأفكاره واأحا�سي�سه وم�ساعره، وهكذا امتزجت عنا�سر الّطبيعة و�سُ

ال�ّسعورّية الكلّية المبثوثة في الق�سيدة.

خ�سائ�ص املذهب الّرومان�سّي يف الأدب العربّي
عر  يظهر من ا�ستعرا�س الّنموذج ال�ّسابق لإيلّيا اأبي ما�سي اّت�ساُف المذهب الّرومان�سّي في ال�سِّ

العربّي بعدد من الخ�سائ�س، من اأهّمها اأّنه:  
َللّية  الطَّ مة  المقدِّ الّرومان�سّيون  َهَجَر  لذا  العربّية؛  الق�سيدة  ِبنية  في  الموروثة  الّتقاليد  يبتعُد عن   - 1

ودخلوا في مو�سوعهم ال�ّسعرّي مبا�َسرًة، والتَزموا الَوحدة المو�سوعّية.
القافية؛ لأّنها  الّتحّرر من قيود  اإلى  الّرومان�سّية مثاًل  اأْتباع  القواعد والأ�سول، فقد دعا  يرف�ُس   - 2

ًدا في القافية في الق�سيدة الواحدة.  َتُحّد من اإبداع ال�ّساعر، فنجُد لديهم َتعدُّ
فيها، وعبَّروا عن  الّطبيعة واندمجوا  الّرومان�سيون  َف  فقد وظَّ للعاطفة والخيال،  الِعنان  ُيطِلُق   - 3

ذلك بمعاٍن عاطفّية واألفاظ �سهلة بعيدة عن الغريب. 
عرّية من الطبيعة الّتي نظر اإليها الرومان�سيون على اأّنها كائن حّي َينِب�س بالحياة. َور ال�سِّ َي�ستمدُّ ال�سُّ  - 4



52

ح المق�سود بـالمذهب الرومان�سّي في الأدب العربّي الحديث. و�سِّ  - 1
ي�سّم المذهب الّرومان�سّي عدة جماعات اأدبّية، اذكر اثنتين منها.  - 2

ح الخ�سائ�س الفنّية للمذهب الرومان�سّي. و�سِّ  - 3
عر لدى اإيلّيا اأبي ما�سي في  في �سوء ما در�ست عن ال�ّسعر الّرومان�سّي، بيِّن راأيك في مفهوم ال�سِّ  - 4

قوله:   
ْعـَر األفاًظا وَوْزنا  ال�سِّ ْبَت   ل�ْسـَت ِمّني اإِْن َح�سِ  
واْنَق�سى ما كاَن ِمّنا  خــاَلَفْت َدْرُبـَك َدْربي    

ورة ال�ّسعريّة، ولغة  واِزن بين الكال�سيكّية والّرومان�سّية من حيث: بناء الق�سيدة، والعاطفة، وال�سّ  - 5
ال�ّسعر.

اقراأ الأبيات الآتية لل�ّساعر اأبي القا�سم ال�ّسابي، ثّم ا�ستخل�س منها اأهّم خ�سائ�س الرومان�سّية في   - 6
الأدب العربّي الحديث:

َفـال ُبــدَّ اأَْن َي�ْسَتجيـَب الَقــَدْر ْعـُب َيْوًمـا اأَراَد الَحيـاَة   اإذا ال�سَّ
ـــــْر ول ُبــدَّ لْلَقْيــِد اأَْن َيـْنَك�سِ ول ُبــدَّ ِللَّيـــِل اأَْن َيْنَجلـــــــي  
هـا واْنـَدَثــْر َر فــــي َجـوِّ َتَبخَّ وَمْن َلـم ُيعاِنْقـُه �َسـْوُق الَحيـاِة  
َوَحـّدَثنــي ُروُحـها الُم�ْسَتـِتـْر َكذِلـَك قاَلـْت لــَي الكاِئنـاُت  
َجْر وَفْوَق الِجباِل وَتحَت ال�سَّ وَدْمَدَمِت الّريـُح َبْيَن الِفجـاِج  
َرِكْبُت الُمنـى وَن�سيُت الَحَذْر اإذا مـا َطَمْحــُت اإِلـــى غــاَيـٍة  

ول ُكبََّة اللََّهــِب الُم�ْسَتِعــــْر)1(  عـاِب    وَلـْم اأََتَجنَّْب ُوعـوَر ال�سِّ
ْهِر َبـْيـَن الُحَفــْر   َيِع�ْس اأََبَد الـدَّ عوَد الِجبـاِل   َوَمْن ل ُيِحبُّ �سُ

الأ�سئلة

ُكبَّة: �سّدة.  )1(
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ُعْد اإلى ديوان ال�ّساعر عبد الّرحمن �سكري، واقراأ فيه ق�سيدة "اإلى الّريح"،  واكتب بعد قراءتها نقًدا 
للق�سيدة م�ستفيًدا مّما تعّلمَت عن المذهب الّرومان�سّي.

النشاط

ــْر؟ اأَيــا اأُمُّ َهـْل َتْكـَرهيـَن الَب�سَ وقاَلْت ِلَي الأَْر�ُس َلّما �َساأَْلُت:  
َوَمــْن َي�ْسَتِلـذُّ ُركـوَب الَخَطـْر موِح   اأُباِرُك في الّنا�ِس اأْهَل الطُّ
َوَيْحَتِقــُر اْلَمْيـَت َمْهمـا َكـــُبْر ُهَو الَكْوُن َحيٌّ ُيِحـبُّ الَحياَة  
َفـال ُبـدَّ اأَْن َي�ْسَتجيــَب الَقــَدْر اإِذا َطَمَحـْت لْلَحيـاِة النُّفـو�ُس  

المذهب الواقعّي)1(ثالًثا
هو المذهب الذي ُيعنى بو�سف الحياة اليومّية كما هي من غير اأّية مثالّية. فقد اأخذ الواقعّيون 
والحديِث  الواقعّية  الّنا�س  ابتعدوا عن حياة  اأّنهم  وراأوا  الخيال،  في  مبالغَتهم  الرومان�سّيين  على 
عن م�سكالتهم وهمومهم اليومّية، فالكاتب الواقعّي ي�ستمدُّ مادته الأدبّية من م�سكالت الع�سر 
ت�سويًرا  الواقعّية  تكون  وبذلك  الُعّمال،  طبقة  اأو  الو�سطى  الطبقة  من  و�سخ�سّياِته  الجتماعّية، 

للواقع ممزوًجا بَنْف�س الأديب وقدراته الفّنّية. 
بم�سكالته  العربّي  الواقع  من  ا�ستوحاه  ا  خا�ساًّ َنْهًجا  الواقعّي  العربّي  الأدب  َنَهَج  وقد 
روا مظاهر الحرمان والبوؤ�س  الجتماعّية وق�ساياه ال�ّسيا�سّية، فاأبرَز الأدباُء عيوَب المجتمع، و�سوَّ
بون في الأر�س"، وكتَب توفيق  "الُمعذَّ َق�سَد الإ�سالح، فكتَب طه ح�سين مجموعته الق�س�سّية 
الحكيم رواية "يومّيات نائب في الأرياف"، وكتَب نجيب محفوظ مجموعته الق�س�سّية "َهْم�س 

الجنون"، ويو�سف اإدري�س رواية "الَحرام"، وعبد الرحمن ال�ّسرقاوّي رواية "الأر�س".

ظهَر في فرن�سا في الّن�سف الأّول  من القرن التا�سع ع�سر.  )1(
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دة في المذهب الواقعّي، منها: الواقعية النَّْقديّة،  الّتي تتناول م�سكالت  وَثّمَة اّتجاهاٌت متعدِّ
بانتقاده  وتقوم  فيه،  والف�ساد  ال�ّسر  جوانب  على  كبير  ب�سكل  ز  تركِّ ولكّنها  وق�ساياه،  المجتمع 
ة والرواية  واإظهار عيوبه وت�سليط ال�سوء عليها، وتكتفي بذلك من غير اإيجاد الحلول. وُتَعّد الق�سّ

مجاَل الواقعّية النقديّة الأكبَر وتليهما الم�سرحّية. 
ت�سوير  على  قائًما  الأدبّي  العمل  تجعل  وهي  ال�ستراكّية،  بالواقعّية  ُعِرف  نوٌع  الواقعّية  ومن 
من جهة  والبرجوازيين  الراأ�سماليين  وطبقة  من جهة  والفالحين  العمال  طبقة  بين  َبقّي  الطَّ راع  ال�سّ
ثانية، وتجعل الثانية م�سدًرا لل�ّسرور في الحياة،  فَتديُنها وتك�سف عيوبها، وتنت�سر للفالحين والُعّمال 

م حلوًل للم�سكالت التي تتناولها.  وُتظِهر جوانب الخير والإبداع فيهم. والواقعّية ال�ستراكّية تقدِّ
ونقف هنا على نموذج ق�س�سّي ممثِّل لهذا المذهب للقا�ّس الأردنّي اأمين فار�س َمْلَح�س، هو 

ة بعنوان " نظرٌة ِملوؤها الأمُل" :  ق�سّ
راوات،  ل في الحّي اّلذي اأَْقُطُن فيه مناديًا على ب�ساعِته من الَخ�سْ " ارتفَع �سوُت البائع المتجوِّ
ما  اأنتقَي  لكي  الباب  من  خرجُت  والَمْلفوف.  والَقْرنِبيط،  والباِذْنجاِن،  والكو�سا،  كالَبَندورِة، 
بتيِن اإلى َكْومة الخ�سار تبحثاِن  راواته، ولّما و�سَلْتني العَربُة كانت َعْيناَي م�سوَّ َيْحلو لي من َخ�سْ
عن اأح�سن حّبة َبَندورة، واأر�َسِق كو�ساية، واأ�سدِّ ثمرة باِذْنجاَن ا�سِوداًدا، واأكثِر َمْلفوفٍة التفاًفا، واأْيَنِع 
َقْرَنبيطٍة ُن�سوًعا. ورفعُت راأ�سي اإلى البائع لكي اأ�ساأَله ال�سوؤاَل المعهوَد: ِبَكْم؟ فوقعْت َعْيناَي على 
�ْست في وجهه، اأَُتراني اأعرُف هذا الوجَه قبَل  وجِه �سابٍّ �سغير َلّما يبلغ الع�سريَن من ُعُمره، وَتفرَّ
الآن؟ على كّل حال ما لي وماَله. واأكببُت على الَعَربة لكي اأَ�سَرَع في النتقاء، ولكّني َلَمحُت على 
�سفتيِه م�سروَع ابت�سامٍة خفيفة، وَنمَّ ومي�ٌس غريب في عيَنْيه عن �سعور َيخاُله �سبيًها ب�سعوري اأنا 
نحَوه. اأَُتراُه قد راآني هو الآَخر من َقْبُل؟ على اأّية حاٍل الّدنيا وا�سعة والَخْلق كثير. وانتقيُت �َسْروتي 
وَهَمْمُت اأن اأحِمَلها في �سّلتي اإلى داخل بيتي واإذا به يناديني قائاًل: يا اأ�ستاُذ، ن�سيَت الكو�سايات، 
وا�ستدرُت لكي اأُوِدَعها �سّلتي فوقع  ب�سري مّرة ثانية على وجِهِه وابت�ساماِته وعينيِه. عدُت اإلى 
َبت المعركة، وقد  . وَن�سِ داخل بيتي واأنا اأفّكُر باإ�سراٍر وعناٍد اأُريُد اأن اأ�ستعيَد اأين راأيُت هذا ال�ّسابَّ
ريط ال�سينمائّي في  َوُر في مخيِّلتي كاأّنها ال�سَّ كانت معركًة ق�سيرة لُح�ْسن الحّظ، فقد تتابَعت ال�سُّ

و�سوحها وجالئها، ولكّنها اأ�سرُع منه كثيًرا. 
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، ل بل لقد �سبَق اأن عرفُته معرفًة جّيدة.  نعم، لقد �سبَق اأْن راأيُت هذا ال�ّسابَّ
د عليها  ًفا، والتي يتردَّ كنُت اأزوُر طبيًبا من اأ�سدقائي في العيادة الَمّجانية التي َيعمل فيها موظَّ
ْعب من مختِلف الطبقات، وجاء َدْور �سابٍّ �سغير َيحِمل في يده اأوراًقا َعَرفُت فيها تلك  اأفراُد ال�سَّ
النماذج اّلتي ت�ستعملها مختَبراُت التحليل، فتناوَلها الّطبيُب منه، واأخذ ُيمعن النظر فيها، ثّم رفَع 

ب�سَره اإلى ال�ّسابِّ الواقف اأمامه، وقال له مبت�سًما:
اأُهنُِّئك يا ابني، كلُّ �سيء على ما ُيرام، و�سّحتك ممتازة.

د لك اأّنني مري�س. ولكّنني، يا دكتوُر، مري�ٌس، اأُوؤكِّ  -
اأََلًما في  اإّل  �سيًئا  الما�سية ل ت�سكو  المّرة  اأتيَت لي في  اإّنَك  ا،  ل�سَت مري�سً بنّي،  يا  اإّنَك،   -
ا دقيًقا فَلْم اأكت�سْف في اأّي جهاٍز من اأجهزتك اأدنى َخَلل،  َك فح�سً الراأ�س، ومع ذلك قمُت بفح�سِ
لُتك اإلى مختَبر التحليل، وها هي ذي نتيجُة الّتحليل ُت�سيُر بما ل َيَدُع مجاًل  ولْم اأْكتِف بذلك فحوَّ

رات المر�سى غيُرك ينتظروَن َدْوَرهم، مع ال�ّسالمة. لل�ّسكِّ اأّنَك �سليٌم ُمعاًفى، هل فهمَت؟ َع�سَ
وما اإْن اأتمَّ الطبيب كالَمه حّتى اعَتَرت ال�ّسابَّ َنْوبٌة ع�سبّية اأفقدْته ال�ّسيطرَة على َنْف�سه فانفجَر 

في وجه الّطبيب �سائًحا:
ولكّنني مري�ٌس، اأنا مري�س، هل اأنَت اأدرى مّني بَنْف�سي؟ اأنا اّلذي اأَُح�سُّ بالألم ل اأنَت. ماذا 

خمَة، ولكّنكم ل ت�سعرون بم�سائب الّنا�س.  كم اأنتم؟ اإّنكم َتقِب�سون رواتبكم ال�سّ َيُهمُّ
ٌل عن  ا�سمْع، يا بنّي، اإّن م�سكلَتَك لي�ست في ج�سمَك، اإّنها في َنْف�سَك، اإّنَك �سابٌّ متعطِّ  -
العمل، وكلُّ ما هنالَك اأّنَك تريد اأن ت�ستغَل ول تجُد اإلى ذلك �سبياًل، فاأنَت اإًذا َبِرٌم بالحياة، حاقٌد 

على نْف�سَك وعلى الّنا�س اأجمعين، وهذا كلُّه ي�سبُِّب لَك َوَجع الّراأ�س الّذي ت�سكو منه.
الُت  ا �سحرّية، فاأخذْت َع�سَ ته ع�سً اإْن �َسِمَع ال�ّسابُّ هذا الكالَم حّتى اأ�سحى َكَمْن َم�سَّ وما 
ج�سمه المتوترُة تتراخى، وَتداعى ج�سمه المت�سنِّج على الكر�سّي ُدْفعًة واحدة، واأخفى راأ�سه بين 

يديه واأَْجَه�َس في بكاٍء �سامت.
ا يا دكتوُر، ل ُتوؤاخْذني، اأرجوَك. ٌف جداًّ ٌف، متاأ�سِّ اأنا متاأ�سِّ

ل باأ�َس عليَك يا بنّي.  -
ولّما ثاَب اإليه وعُيه وَكْفَكَف دمَعه رفَع راأ�َسه، وقال بَنْبرٍة وا�سحة هادئة:
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في  باهًرا  نجاًحا  ونجحت  الثانويّة،  درا�ستي  اأكملُت  �سابٌّ  اأنا  دكتوُر،  يا  المعذرَة  اأرجو 
هادة، واأنا الأمُل الوحيد لعائلتي الفقيرِة اّلتي كانت تنتظُر �َسهادتي  المتحان، وح�سلُت على ال�سَّ
بر، ولكّن الم�سكلَة  اأنَّ اأمثالي ُيَعّدون بالألوِف، وكلُّ هذه الألوف الموؤلَّفة  وتوظيفي بفارغ ال�سّ

تريد الوظيفة.
وهل ُيْعَقُل اأْن توَجَد لهم األوُف الوظائف ال�ّساغرة؟ ا�سَمْع يا ُبنّي، ما دمَت قد نجحَت في   -

ا، وعقُلك �سليم. المتحان هذا الّنجاَح الباهَر فهذا يعني اأّنَك ذكيٌّ اأي�سً
اأرجو ذلَك، واأ�سكرَك.  -

اإًذا، نحُن متَِّفقاِن.  -
طبًعا، طبًعا.  -

اإّل في �سيٍء واحد، وهو هل اأنَت مري�ٌس اأم ل؟  -
يقول: وفي هذه  راأ�سه خجاًل وهو  ابت�سامة عوجاُء، وطاأطاأَ  ال�ّسابِّ  �َسَفَتِي  وارت�سمْت على 

ا. ا نحُن متَِّفقان يا دكتور، اأنا ل�سُت مري�سً اأي�سً
عال، عال، ج�سٌم �سليم وعقل �سليم وميدان الحياة وا�سٌع ف�سيح يا بنّي، هل فهمَت؟  -

ورفَع ال�ّسابُّ راأ�سه اإلى الّطبيب، ونظر اإليه َنْظرًة ِملوؤها الأمُل، وقال:
نعم، فهمُت. ونه�س عن كر�سّيه ف�سافَح الّطبيب و�سكَره وا�ستاأذَن وان�سرف ". 

ته واأحداَثها و�سخ�سّياِتها من حياة الّنا�س الواقعّية من غير  َنلَحظ اأّن القا�سَّ ا�ستمدَّ معانَي ق�سّ
َر واحدًة من الم�سكالت الجتماعّية اّلتي ُيعانيها كثير من الّنا�س،  اإغراٍق في العاطفة والخيال، ف�سوَّ
ة �سابٍّ فقير، ولكّنه ذكّي واأنهى درا�سته بتفّوق، ول يجد عماًل، وحين �سعَر باأّنه  وتتمثَّل في ق�سّ

مري�س توّجَه اإلى عيادة الّطبيب.
وقد جاءت األفاظ الكاتب وتراكيُبه ُم�ستَمّدًة من لغة الحياة اليومّية بما يوافق روؤيته الواقعّية، 

مثل: "كو�ساية، �َسْرَوتي، يا اأ�ستاُذ، ن�سيَت الكو�سايات، عال، عال".
راع بين طبقة الفالحين والُعّمال المتمثِّلة بال�ّسابِّ الفقير  ته �سيًئا من ال�سّ و�سّوَر الكاتب في ق�سّ
َتقِب�سون رواتبكم  اإّنكم  اأنتم؟  كم  َيُهمُّ "ماذا  بالّطبيب  المتمثِّلة  الراأ�سماليين والُبرجوازيين  وطبقة 

خمَة، ولكّنكم ل ت�سعرون بم�سائب الّنا�س". ال�سّ
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في عدم  وتمّثَل ذلك  ته،  ق�سّ في  الّتي عر�سها  الجتماعّية  للم�سكلة  الكاتب حالاًّ  ثّم و�سَع 
راوات، فغيََّر بذلك واقَعه اإلى واقٍع اأف�سَل بما  انتظار ال�ّسابِّ للوظيفة، ولجوئه اإلى مهنة بائع الَخ�سْ

يّتفق وغايَة الواقعّيين ال�ستراكّيين في تح�سين حياة الّنا�س واإ�سالح م�سكالتهم. 

خ�سائ�ص املذهب الواقعّي يف الأدب العربّي
ُر الواقع ويبتعُد عن الإغراق في العواطف والخيال. ُي�سوِّ  - 1

ا مو�سوعياًّا بعيًدا عن الّذاتّية، فَينُقد المجتمَع،  ها عر�سً ُز على الق�سايا الجتماعّية، ويعِر�سُ ُيركِّ  - 2
ويبحُث عن م�سكالته، ويقترُح بع�س الحلول المنا�سبة.

يعتمُد ب�سورة اأكبَر على الكتابة الق�س�سّية والروائّية والم�سرحّية.  - 3

ح المق�سود  بالمذهب الواقعّي في الأدب العربّي الحديث. و�سِّ  - 1
علِّل ظهوَر المذهب الواقعّي في الأدب العربّي.  - 2

د اّتجاهات المذهب الواقعّي مّما در�سَت. عدِّ  - 3
ما الفرق بين الواقعّية النقديّة والواقعّية ال�ستراكّية؟  - 4

واِزْن بين المذهب الواقعّي والمذهب الرومان�سّي من ناحيَتي: الألفاظ، والمعاني.  - 5
ة والّرواية والم�سرحّية اأكثَر الفنون الأدبّية تمثياًل للمذهب الواقعّي، في راأيَك؟ ِلَم كانت الق�سّ  - 6

ة اأمين فار�س َمْلَح�س الّتي در�ستها لُت�سبَح ممثِّلًة للواقعّية الّنقدّية.  تخيَّْل نهايًة اأخرى لق�سّ  - 7

الأ�سئلة

اأْتباع المذهب  ُقْم باإعداد فيلم ق�سيٍر عن بع�س   )Movie Maker( با�ستخدام َبرناَمج �سانع الأفالم 
الواقعّي في الأدب العربّي، ذاِكًرا ا�سم الكاتب، وبلَده، واأ�سهَر اأعماله، وُموِرًدا �سورًة �سخ�سّية له.

النشاط
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الّرمزيُّة مذهٌب اأدبّي يعتمد الإيحاء في الّتعبير عن المعاني الكاِمنة في َنْف�س الأديب. ويرى 
َب تاأثيرها في نفو�سنا اأدقُّ من محاولة الّتعبير عنها في ذاتها؛ لذا  اأ�سحاُبه اأّن الّتعبير عن الأ�سياء َح�سَ
في عليها ُبعًدا رمزياًّا اإيحائياًّا يوحي  َيلجوؤوَن اإلى ا�ستخدام الألفاظ والتراكيب في �سياقاٍت معيَّنة ُت�سْ
اّلتي ت�ساعد على تكثيف الإيحاءات  الفنّية  اأدواتهم  بالمعنى الذي يريده الأديب.  ومن  للقارئ 

عر ومو�سيقاه.   ُة باإيقاع ال�سِّ عنايُتهم الخا�سّ
وَتكُمن اأهمّية الّرمزية في الأدب بما توؤّدي اإليه من اإيجاد لغٍة جديدٍة تتجاوز معناها المعجمي، 
لًة باأفكاٍر ودللت اأكثَر عمًقا، ومن َثّم، الّنهو�س بالم�ستوى الجمالّي للّن�س، وزيادة  وَتكوُن محمَّ

فاعلّيته، وَجْعله اأكثَر ت�سويًقا واأقرَب اإلى َنْف�س المتلّقي. 
عر العربّي  المعا�سر ول �سّيما �سعر التَّفعيلة،  وقد ا�ستطاعت الّرمزّية اأْن تاأخَذ مكاًنا لها في ال�سِّ
بـور، ومحمـود  ّياب، و�سـالح عبـد ال�سّ فظَهَرت لدى عـدد من ال�ّسعـراء، مثـل: بـدر �ساكر ال�سَّ

دروي�س، واأدوني�س، وغيرهم.
اإليك هذا  ه،  الفنّية وخ�سائ�سِ هاته  توجُّ اأهّم  وتقَف على  ُقْرب،  المذهب عن  ولتتعّرَف هذا 
َنَظَمها  اّلتي  النَّهار"،  "َرَحَل  ق�سيدته  من  ّياب  ال�سَّ �ساكر  بدر  العراقّي  لل�ّساعر  عرّي  ال�سِّ الَمقطَع 

ُمخاِطًبا امراأًة حين ا�ستدَّ عليه المر�س في اأحد م�ست�سفيات الكويت، يقول: 
َرَحَل النَّهاْر

ها اإِّنُه اْنَطَفاأَْت ُذباَلُتُه على اأُُفٍق َتَوّهَج دوَن ناْر)2(
ْنِدباَد ِمَن ال�ّسفاْر وَجل�ْسِت َتنَتِظريَن َعْودَة �سِ

عوْد والَبْحُر َي�سُرُخ ِمن َوراِئِك بالَعوا�سِف والرُّ
هَو لْن َيعوْد،

اأََوما َعِلْمِت ِباأّنُه اأَ�َسَرْتُه اآِلهُة الِبحاْر

المذهب الّرمزّي)1( رابًعا

ظهَر في فرن�سا في الّن�سف الثاني  من القرن التا�سع ع�سر.  )1(
)2( الّذبالة: فتيل الِقنديل.
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ِم والَمحاْر؟ في َقْلعٍة �َسوداَء في ُجُزٍر ِمن الدَّ
هَو لْن َيعوْد،
َرَحَل النَّهاْر

َفْلَتْرَحلي، هَو لْن َيعوْد

َف ال�ّسّياُب اللغَة في هذا المقطع  توظيًفا رمزياًّا اإيحائياًّا يّتفُق والجوَّ العامَّ للمقطع ِبما  فقد وظَّ
َي�سيُع فيه من حزٍن و�سعور بالألم والفراق نتيجة المر�س، فـالّتعبير "َرَحَل النَّهار" اإيحاٌء بِفقدان 
الأمِل بال�ّسفاء والياأ�س من العودة اإلى الوطن والأِحبَّة، و"البحر اّلذي ي�سرُخ بالعوا�سف والّرعود" 
م  والدَّ والُجُزر  ال�ّسوداء  و"القلعة  وَعَقباتها،  ياتها  وتحدِّ واآلمها  واأحزانها  الحياة  بهموم  اإيحاٌء 

ْجًنا يعي�س فيه ال�ّساعر يمَنُعه من وطنه واأهله.  والَمحار" اإيحاٌء بالمر�س الّذي اأ�سحى �سِ
ولعّلنا َنلَحظ اأّن الّرمزية اأَ�سفْت عمًقا دللياًّا على المقطع، وارتَقْت بقيمته الفنّية، وزادت من 
بًة حاِفلًة بالّدللت الإيحائّية  َور جاءت مركَّ قدرة ال�ّساعر على الّتعبير عّما في اأغوار نف�سه، فال�سُّ
النَّهار  ت�سبيه  على  يتوّقُف  ل  النَّهار"  "َرَحَل  مثاًل:  فقوله  ُيعانيه،  وما  ال�ّساعر  نف�سّية  تعك�س  اّلتي 
باإن�ساٍن َيرَحل َح�ْسُب، واإّنما جاء ُموِحًيا بِفقدان الأمل والياأ�س، وكذا قوُله: "والبحُر َي�سرُخ" ل 
يتوّقف على ت�سبيه البحر باإن�ساٍن َي�سرُخ، واإّنما َتجاوَز ذلك اإلى ق�سوة الحياة على ال�ّساعر و�سيِقها 

و�سعوبِتها. 
َور في ق�سيدة ال�ّسّياب هذه في اإطار �َسَبكٍة من الَعالقات المترابطة؛  لقد َت�سافَرت الألفاظ وال�سُّ

عة. ما �ساعَد على اإحداث جوٍّ رمزّي يوحي بدللت غنّية متنوِّ

خ�سائ�ص املذهب الّرمزّي يف الأدب العربّي
راأي  في  العادّية  الّلغة  لأّن  للّتعبير؛  فاعلة  اأداًة  فها  بو�سْ الإيحائّية  الّرمزّية  الّتعبيرات  َي�ستخدُم   - 1

الرمزّيين ل ت�ستطيُع ــ في كثيٍر من الأحيان ــ  الّتعبيَر ِبُعْمٍق عّما في النَّْف�س من اأفكار وم�ساعر.
ة. عرّية المنبِثقة من اختيار الأوزان والألفاظ الخا�سّ يعتني عنايًة فائقًة بالمو�سيقا ال�سِّ  - 2
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ح المق�سود بالمذهب الّرمزّي في الأدب العربّي الحديث. 1 -  و�سِّ
علِّْل َكثرَة ا�ستخدام الرمز لدى اأتباع المذهب الّرمزّي.  - 2

3 -  كيف ُت�ْسِهُم الّرمزيُة في الرتقاء بم�ستوى الن�ّس الأدبّي؟
عريَّين الآتَيين، ثم بيِّن ما توحي به الألفاظ والتراكيب التي تحتها خّط في كّل  اقراأ الَمْقطَعين ال�سِّ  - 4

منهما م�ستعيًنا بال�سياق: 
ٍد - �سّلى  ِل �سيِّدنا محمَّ قال حيدر محمود عن الها�سمّييَن، ودورِهم عبَر التاريخ، وف�سْ اأ     - 

اهلل عليه و�سّلم- على الب�سريّة:
مّيوَن:  ها�سِ  

ْم�َس فينا اأَْيَقظوا ال�سَّ  
فا�ْسَتفاَقْت  

ِمْن َبْعِد ُطوِل ُرقاِد..   
واأَعادوا َوْجَه الَحياِة،  

اإَِلْيها...   
ِلَيكونا َمًعا على ميعاِد  

عب الِفَل�سطينّي:  قالت فدوى طوقان في ن�سال ال�سَّ ب - 
ولْن َيْنداَح في الَميداِن   

َفوَق ِجباِهنا التََّعُب  
ولْن َنرتاَح، لْن َنرتاَح  
حّتى َنطُرَد الأَ�سباَح   

ْلمْة والِغرباَن والظُّ  

الأ�سئلة
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واِزْن بين معنى "البحر" في قول ال�ّسّياب وهو في الُغْربة:   - 5
الَبْحُر اأَْو�َسُع ما َيكوُن واأَْنَت اأَْبَعُد ما َتكوْن  

  والَبْحُر دوَنَك يا ِعراْق
ومعنى "البحر" في قول خليل ُمْطران:  

َفُيجـيـُبـنـي ِبــِريــاِحــِه الَهــْوجـاِء ِطراَب َخواِطري   �ساٍك اإلى الَبْحِر ا�سْ  
ُف فيه اإح�سا�َسه بالألم وال�ّسعـور  اقراأ الَمْقطَع الآتَي من ق�سيدة تي�سير �سبـول )�ستاٌء ل َيرَحل(، َي�سِ  - 6

بال�سياع وتفاوؤَله بتغيُّر حاله اإلى الَفَرح وال�ّسعادة، ثّم تبيَّْن  اأهّم َمالِمح المذهب الّرمزّي فيه:
َعلى اأُْفِقنا َتَتَمّطى الُغيوم  

ماء َتجوُب ِبُبْطٍء ُتخوَم ال�سَّ  
تاء ُك َتْهِم�ُس اأنَّ ال�سِّ وتو�سِ  

َتناهى  
َع اأَّياَمنا وَودَّ  

وَخلََّف في الأَر�ِس اأَْحالَمنا  
ب ُوعوًدا بِخ�سْ  

ِثماًرا ِلُحّب   
ميُر الثَّرى والَمَطر َوعاَه �سَ  
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الفصل الدراسّي الّثاني
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البالغة العربّية
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ِعلم الَبديع الوحدة
الّرابعة

يُتوقَّع من الّطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

ف ُكالاًّ من المفاهيم الآتية: يتعرَّ  ¡
على  الَعُجز  وَرّد  ْجع،  وال�سَّ والِجنا�س،  المعنوّي،  ن  والُمح�سِّ اللَّْفظّي،  ن  والُمح�سِّ الَبديع،  ِعلم   

باق، والمقاَبلة، والتَّْورية.  ْدر، والطِّ ال�سَّ
نات المعنويّة. نات اللَّْفظّية والُمح�سِّ ق بين اأنواع الُمح�سِّ ُيفرِّ  ¡

نات المعنويّة من الّن�سو�س. نات اللفظّية والُمح�سِّ ي�ستخرج الُمح�سِّ  ¡
نات المعنويّة في تحقيق القيمة الجمالّية والمعنوّية في  نات اللفظّية والُمح�سِّ َيِعَي اأهمية الُمح�سِّ  ¡

الّن�سو�س.
ثه وكتابته.   َي�ستفيد مّما تعلَّمه في الوحدة في تحدُّ  ¡

ًقا بالغياًّا.      ق الّن�سو�س تذوُّ َيتذوَّ  ¡
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ْدر. ْجع، وَرّد الَعُجز على ال�سَّ نات البديعّية اللفظّية كثيرة، اأ�سهرها: الِجنا�س، وال�سَّ الُمح�سِّ
الِجنا�ص  - 1

مفهوم الِجنا�ص اأ    - 
ل الآية الكريمة الآتية: َف مفهوم الِجنا�س تاأمَّ لتتعرَّ  

)�سورة الروم، الآية 55(  {                                                                              }  
لعلك َتلَحظ في الآية الكريمة ُوروَد لفَظْيِن متواِفَقيِن في النُّْطق "�ساعة، �ساعة"، ولكنَّهما   
مختلفان في المعنى، فـ"�ساعة" الأولى ا�سم يعني القيامة، و"�ساعة" الثانية ا�سم بمعنى 

َمن.  الجزء من الزَّ
ا القول الآتَي:   وانظر اأي�سً

اْرَع الجاَر وَلْو جاَر.  
فقد ورَد في القول كذلك لفظاِن متواِفقاِن في النُّْطق "جار، جار"، والأول ا�سم بمعنى   

َكن، والّثاني فعٌل بمعنى َظَلَم.  الُمجاِور في ال�سَّ
وِمْثُل هذا الّتوافق بين الألفاظ في النُّْطق والختالف في المعنى ُي�سّمى ِجنا�ًسا.  

ن�ستنتج اأّن:
•  الِجنا�س: هو َتواُفق اللفَظْيِن في النُّْطق، مَع اختالفهما في المعنى.

نَْوعا الِجنا�ص ب - 
الِجنا�ص التّاّم  . 1

ل قول اأبي تّمام ماِدًحا: تاأمَّ  
دوِر الَكتائِب)1(   دوَر الَعوالي في �سُ عوا        �سُ دَّ اإذا الَخْيُل جاَبْت َق�ْسَطَل الَحْرِب �سَ  

نات الّلفظيّة الُمح�سِّ
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مرَّ بَك �سابًقا اأّن ِعلم الَبديع هو الِعلم الذي ُتعَرف به ُوجوُه تح�سين الكالم وتزيينه، وهو ق�سمان: 
لفظّي َيكوُن الّتح�سين فيه راجًعا اإلى اللفظ، والآَخر معنوّي َيكوُن الّتح�سين فيه راجًعا اإلى المعنى. 

َق�ْسطل الحرب: غبار الحرب.  )1(
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ماح، والآَخر  دور"بمعنَيْين مختلَفْيِن، الأوِل اأَعالي الرِّ ورَد في هذا المثال لفظ "�سُ
وترتيبها،  وعددها،  الحروف،  في:  َتواَفقا  اللفَظْين  اأّن  ونجُد  الأعداء،  ُنحور 

وَحَركاتها، وُي�سّمى هذا النوع من الِجنا�س "الِجنا�س التاّم".
نين اإليها بعَد َوفاِته: ُف اأََحد الُمح�سِ ثّم انظر قول امراأٍة محتاجٍة َت�سِ

كاَن ذا ِهَبٍة فاأَْمواُلُه ذاِهَبٌة.
ِهَبة"  "ذا  الألفاظ  وتجِد  وال"،  بـ"الزَّ واأمواَله  "العطاء"،  بـ  و�سَفْته  اأّنها  تجْد 
و"ذاِهَبة" َتوافَقت في نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وَحَركاتها، واختلفت 
في المعنى، فـ "ذا ِهَبة" يتاألّف من كلمتين: "ذا" بمعنى �ساِحب، و"ِهَبة" بمعنى 

عطاء، و"ذاِهَبة" بمعنى زائلة.
اأي اإّن الِجنا�س الّتاّم ياأتي بين كلمتين، وقد ياأتي بين اأكثر من كلمتين عند َتواُفق 

اللفظ.
الِجنا�ص غير التّاّم  . 2

ل الأمثلة الآتية:      تاأمَّ
- قال تعالى: {                                      }  )�سورة النمل، الآية 22(

- قال اأردنيٌّ َيفتِخر بجنود بالده: �سوُر ِبالدي عاٍل َتْحميِه ُن�سوُر الَوَطِن.
ْيِه. ْيِه واأَطَلَق ما بيَن َكفَّ َك ما بيَن َفكَّ - قيَل في الأََثر: َرِحَم اهللُ امَراأً اأَم�سَ

ة موؤثِّرة: اّتَعْظُت بالِعْبَرِة فَنَزَلْت ِمْن َعْيني َعْبَرٌة. - قال �سابٌّ عند �سماعه ق�سّ
فقد وقَع الِجنا�س بين اللفَظْين "�َسَباأ وَنَباأ" في المثال الأّول، وكان الختالف في نوع 
المثال  "�سور وُن�سور" في  َتواُفق �سائرها، ووقَع بين  "ال�سين والنون" مع  الحروف 
المثال  في  وَكّف"  "َفّك  بين  ووقَع  الحروف،  عدد  في  الختالف  وكان  الثاني، 
الثالث، وجاء الختالف في ترتيب الحروف، ووقَع بين "ِعْبرة وَعْبرة" في المثال 

الرابع، وكان الختالف في الَحَركات. وُي�سّمى هذا النوع "الِجنا�س غير الّتاّم".
نوع  وبيِّن  الِجنا�س،  عن  الحديث  فاتحة  في  الواردين  المثاَلْيِن  اإلى  الآَن  عِد   -

الِجنا�س في كّل منهما.
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في  ُي�سْ توظيَفه  باأّن  فُنجيُب  الكالم،  الِجنا�س في  �سبب توظيف  تت�ساءُل عن  وقد 
اأراده  الذي  للمعنى  ا�ستح�ساًنا  واأكثَر  قبوًل  اأكثَر  المتلّقي  يجعل  اإيقاعياًّا  َجماًل 

ل قول الخليل بن اأحمد وا�سًفا ِفراق اأحبَِّته: المتكلِّم، ولتاأكيد ذلك تاأمَّ
اإْذ َرَحـَل الجيـراُن ِعنـَد الُغـروِب يـا َوْيَح َقْلبي ِمن َدواعي الَهوى  

وَدْمـــُع َعيَنــيَّ َكَفْيـ�ِس الُغـروِب)1( اأْتَبْعُتُهـْم َطْرفــي وَقــْد اأَْزَمعــوا   
في عليه نوًعا من   فلعّلَك َتلَحظ اأّن ورود كلمة "الُغروب" مّرتين في الكالم ُي�سْ

الإيقاع المو�سيقي الذي له اأَثر وا�سح في َنْف�س المتلّقي.

ن�ستنتج اأّن:
للِجنا�س نوَعْيِن:  •

¡  الّتاّم: ما اتَّفَق فيه الّلفظاِن باأربعة اأمور: الحروف، وعددها، وترتيبها، وَحَركاتها.
¡  غير الّتاّم: ما اختلَف فيه اللفظاِن في واحد من الأمور الأربعة ال�سابقة.

فـائـدة

عر اأو بيتيِن اأو في جملٍة اأو جملتين، وكلما  يكون الِجنا�س بين لفَظْين ُمتجاورْيِن في بيت �سِ  - 1
ْمع من َتباُعدهما. كانا متقارَبْين كان اإيقاعهما اأَْطَرَب لل�سَّ

2 -  يّتفق اللفظاِن المتجان�ساِن في الِبنية الأ�سلّية، ول يتاأثَّران بما يت�سل بهما، مثل: "األ" الّتعريف، 
وال�سمائـر، ولكْن ُيوؤَخـذ ال�سمير بالُح�سبـان اإذا ورَد الِجنـا�س بين اأكثر من لفظيِن كقولهـم:

كنُت اأَْطَمُع في َتْجريِبَك وَمطايا الَجْهِل َتْجري ِبَك.  
الكلمة  ِبنية  في  الداخلة  الحركات  اإلى  وُينَظر  الإعرابية،  بالحركات  الِجنا�س  نوع  يتاأثَّر  ل   - 3

ُف �سديقَتها: فقط، فالِجنا�س في قول اإحداهنَّ َت�سِ
ديَقتي َوْعُد َتفي بكّل َوْعٍد َقَطَعْتُه. �سَ  

ِجنا�ٌس تاّم؛ لأّن الختالف جاء في الحركات الإعرابية مّما ل َعالقة له بِبنية الكلمة.  

ْلو العظيمة. الُغروب: جمع َغرب، وهي الدَّ  )1(



68

الأ�سئلة

د لفَظي الِجنا�س الّتاّم في كلٍّ مّما ياأتي: 1- حدِّ
قال تعالى:{ اأ    - 

                           }                                                                 )�سورة النور، الآيتان 44-43(
قال اأََحد الحكماء في ذّم التكبُّر: " َمْن زاَد في الّتيِه ل ُيْعَذُر في الّتيِه".  ب - 

ُف حاَله: قال ال�ّساعر َي�سِ جـ - 
َوَجَب الُفوؤاُد وكاَن ل َيِجُب)1( يا اإْخَوتي قْد باَنِت النُُّجُب   

مــا هَكذا كـاَن الَّذي َيِجُب  فارْقُتُكـْم وَبقيــُت َبْعَدُكمُ   
ْد لفَظي الِجنا�س غير الّتاّم في ما ياأتي، مبيًِّنا �سبب عدم َتمامه: حدِّ  - 2

قال تعالى ِحكايـًة عن هـارون ُيخاطـب مو�سـى، عليهما ال�سالم: { اأ     - 
)�سورة طه، الآية 94(  {                                                                      

ْن ُخُلقي".  ْنَت َخْلقي فَح�سِّ قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: "الّلهمَّ َح�سَّ ب - 
قال الَبهاء ُزهْير: جـ - 

فاْعَجـْب ِل�ســاٍك ِمْنـُه �سـاِكـْر اأَ�ْسـكـو واأَ�ْسـُكــُر ِفـْعـَلــُه    
جاء في الَخَبر: د   - 

الُموؤِْمنوَن َهيِّنوَن َليِّنوَن.   
قال اأبو فرا�ٍس الَحْمداني مادًحا: ه   - 

ْعَتـِرْف ـِل ِعْلِمـَك اأَ وَبَف�سْ ِمـْن َبْحـِر ُجــوِدَك اأَْغَتـِرْف   
ًحا اإجابتَك: 3- ميِّز الِجنا�س الّتاّم من الِجنا�س غير الّتاّم في كّل مّما ياأتي، مو�سِّ

قال تعالى: {                                                                             }  اأ    - 
)�سورة العاديات، الآيتان 8-7(

، ا�ْسُتْر َعْوراِتنا واآِمْن َرْوعاِتنا".  قال �سّلى اهلل عليه و�سلَّم: " الّلهمَّ ب - 

النُّجب: ِخيار الإبل. َوَجَب الفوؤاد: َخَفَق وا�سطرَب.  )1(
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ُهْم بدماء الُحبِّ والإيثاِر. �َس �َسهاَمِتِهْم َعْبَر الأَْجياِل، وَرَوْوا اأَْر�سَ الأُْرُدِنّيوَن َرَوْوا ِق�سَ جـ - 
ُيقاُل في الَمْدح: َي�ْسخو بَمْوجوِدِه وَي�ْسمو عنَد جوِدِه.  د   - 

قال الَمَعّرّي: ه   - 
َعِر ْعِر اأو َبْيٍت ِمَن ال�سَّ َبْيٍت ِمَن ال�سِّ فالُح�ْسُن َيْظَهُر في �َسْيَئيِن َروَنُقه    

قال ال�ّساعر: و  - 
مــا َلْم َتُكْن باَلْغــَت فـي َتْهذيِبهـا واِة َق�سيــَدًة   نَّ على الـرُّ ل َتْعِر�سَ  
َعـّدوُه ِمْنَك َو�ساِو�ًسـا َتْهـذي ِبهـا ٍب   ْعَر َغيَر ُمَهذَّ َت ال�سِّ َفاإِذا َعَر�سْ  

ْيباني،  عْد اإلى ديوان ُم�ْسلم بن الوليد الأن�سارّي، واقراأ لميَّته التي َيمَدح فيها يزيد بن مزيد ال�سَّ
ح الِجنا�س في كّل منها، ثّم اعِر�ْس ذلك على  وا�ستخرج منها ثالثة اأبيات وقَع فيها الِجنا�س، وو�سِّ

زمالئَك. 

النشاط

ْجع ال�سَّ  - 2
ْجع تاأّمل ما قاله اأٌب يو�سي ابَنه: َف مفهوم ال�سَّ لتتعرَّ

ُيناُل النَّجاُح بالَعَمِل، ل ِبطوِل الأََمِل. 
اإذ َنلَحظ هنا اأّن الكلمتين الأخيرتين " الَعَمل، الأََمل" في التركيبين اّتَفقتا في الحرف الأخير، 

وهو "الاّلم". 
ط في الُحّب والُبْغ�س: ًحا بالتو�سُّ ثّم تاأّمل قوَل عمر بن الخّطاب - ر�سَي اهلل عنه - نا�سِ

َك َتَلًفا".  "ل َيُكْن ُحبَُّك َكَلًفا، ول ُبْغ�سُ
ا الكلمتان الأخيرتان "َكَلًفا، َتَلًفا" في التركيبين في الحرف الأخير "الفاء". فقد اّتفَقت اأي�سً

اإلى  يوؤّدي  َعْفويًّا ال  اأن يكون  ْجع  ال�سَّ لُح�ْسن  وُي�سَتَرط  �َسْجًعا.  البديعّي  اللون  وُي�سّمى هذا 
الّت�سحية بالمعنى.

ْحه. -  ورد في القولين ال�سابَقْيِن ِجنا�ٌس، و�سِّ
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فـائـدة
ْجع: ب ما ياأتي من باب ال�سَّ  ل ُيحَت�سَ

ُف �سجرًة: حروف المّد "الألف، والواو، والياء" في اآخر الكلمة، كما في قول اأديٍب َي�سِ  - 1
را. ِرُب بُجذوِرها في الثَّرى، وُت�ساِبُق باأْغ�سانها ِقَمَم الذُّ َت�سْ  

ْجع وقَع بحرف "الّراء". فال�سَّ  
ٌك، كما في قول معلِّمٍة ُتْثني على اإحدى طالباتها: الهاء في اآخر الكلمة اإذا �سبَقُه متحرِّ  - 2

اإْن�سانٌة ِباأَدِبها، ل ِبِزيِّها َوَثْوِبها.  
ْجع وقَع بحرف "الباء". فال�سَّ  

ن�ستنتج اأّن:
ْجع: انتهاء العبارتين بالحرف نف�سه.  •  ال�سَّ

ْجع في ما ياأتي: ح َمواطن ال�سَّ 1- و�سِّ
قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم:" الأَْرواُح جنوٌد ُمجنَّدٌة، فما َتعاَرَف منها ائَتَلَف، وما َتناَكَر  اأ    - 

منها اخَتَلَف".
الأُردنُّ َبَلُد الأَْمِن وال�ْسِتقراِر، وَموِطُن النَّماِء والزِدهاِر. ب - 

اًل، واإِْحجاُمَك تاأمُّال".  : "ِلَيُكْن اإِْقداُمَك َتَوكُّ قال اأبو الَفْتح الُب�ْستيُّ جـ - 
قال اأحمد �سوقي: د   - 

، الأَميَن  رِّ ، الُمعيَن على ال�سُّ ريَك في الُمرِّ "الثَِّقُة َمراِتُب، فال َتْرَفْع ِلُعْليا َمراِتِبها اإِّل ال�سَّ  
." رِّ على ال�سِّ

ْخِر، وَمْو�سوَمٌة بالَفْخِر. قال اأحُدهم حين زاَر مدينة البترا: َمْر�سوَمٌة في ال�سَّ هـ  - 
ها: قالت اأديبٌة بعَد وفاة اأُمِّ و  - 

ة الَعطاِء، وفي  "اأُّماُه، لو ُكلُّ ِن�ساِء الأَْر�ِس �ساَخْت َتْبَقْيَن َفِتيًَّة، فقد رَحْلِت واأَنِت في ِقمَّ  
اأَْوِج الَبهاِء" .

الأ�سئلة
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ِف حاِل الُكّتاب: قال الِعماد الأَ�سَفهانيُّ في و�سْ  - 2
َن، ولو ِزيَد  " اإِّني راأيُت اأنَُّه ل َيكُتُب اإن�ساٌن ِكتاًبا في َيوِمِه اإّل قاَل في َغِدِه: لو ُغيَِّر هذا َلكاَن اأَْح�سَ  
َل، ولو ُتِرَك هذا الَمكاُن كاَن اأْجَمَل. هذا ِمْن اأْعَظِم  َم هذا لكاَن اأْف�سَ ُن، ولو ُقدِّ كذا لكاَن ُي�ْسَتْح�سَ

ِر".    الِعَبِر، وهو َدليٌل على ا�ستيالِء النَّْق�ِس على ُجْمَلِة الَب�سَ
ما الِعْبرة التي ت�ستنتُجها من الن�ّس؟ اأ    - 

دهما،  ُيَعدُّ ذلك �َسْجًعا، حدِّ اآخر كّل منهما، ول  الن�ّس تركيبان متَِّفقاِن في  ورَد في  ب - 
ِهما م�سجوَعْيِن. مبيًِّنا �سبب عدم عدِّ

ُف �َسفينًة: 3- قال ابن َحبيٍب الَحَلِبّي)1( َي�سِ
ياِح، وَتطيُر بَغيِر َجناٍح، َتخو�ُس وَتْلَعُب،  " يا َلها ِمْن �َسفيَنٍة، ذات ُد�ُسٍر)2( واأْلواٍح، َتْجري َمَع الرِّ  

عاَع". راٌع َيْحُجُب ال�سُّ وَتِرُد ول َت�ْسَرُب، َلها ِقالٌع )3( كالِقالِع، و�سِ
ْجع في الن�ّس ال�سابق. ح َمواطن ال�سَّ و�سِّ اأ    - 

ْحه.  ا�ستخرج من الن�ّس مثاًل على الِجنا�س الّتاّم، ثم و�سِّ ب - 

اأ في َحلب، وُتوفِّي فيها �سنة 779هـ. ٌخ وكاتب و�ساعر، َن�سَ موؤرِّ  )1(
دُّ به األواح ال�سفينة.  ُد�ُسر: جمع ِد�سار، وهو َحْبل من ليٍف ُت�سَ  )2(

قالع: جمع ِقْلع، وهو �سراع ال�سفينة.  )3(

ْدر )التَّ�سدير( َرّد الَعُجِز على ال�سَّ  - 3
ْدر تاأّمل ما ياأتي: َف مفهوم َرّد الَعُجز على ال�سَّ لتتعرَّ

)�سورة اآل عمران، الآية 8( قال تعالى:{                                                         }   -
الحيَلُة َتْرُك الحيَلِة.  -

فقد ورَد في اآخر الآية الكريمة لفظ "الَوّهاب"، وورَد لفظ "َهْب" في بدايتها، وهما من 
معنى واحد هو الَعطاء. واأّما في العبارة "الحيَلُة َتْرُك الحيَلِة" فقد ورد لفظ "الحيَلة" مّرتين 
الِحْذق  بمعنى  فالأّول  بمعنى مختلف،  لكّنه جاء  بدايته،  الكالم وفي  نهاية  كذلَك، في 
الَعُجز  َرّد  البديعي  اللون  وُي�سّمى هذا  الَخديعة.  بمعنى  والّثاني  التُّ�سرف،  والقدرة على 

ْدر )الّت�سدير(. على ال�سَّ
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- والآَن، هل َتماَثَل اللفظاِن في المثاَلْيِن ال�سابَقْيِن اأم َت�ساَبها؟ 
ْدر اأن يتماثل اللفظاِن في النُّْطق اأو يت�سابها َح�ْسُب. اإًذا، يجوز في َرّد الَعُجز على ال�سَّ

ْحه. ْدر، و�سِّ - ورَد في اأحد المثاليِن ال�سابقيِن لوٌن بديعّي غير َرّد الَعُجز على ال�سَّ
ل الأمثلة الآتية: ثم تاأمَّ
- قال الُبحُترّي مادًحا:

ريبــا)1(  َفَل�ْسنا َنرى َلَك فيها �سَ مـاِح   راِئُب اأْبَدْعَتهـا في ال�سَّ �سَ
ن بن محّمد المهلَّبّي)2( في ال�ّسوق اإلى بغداد: - قال الَح�سَ

اأَِحنُّ اإلى اإِْلٍف ِبها ِلــَي �ساِئُق اأَِحــنُّ اإِلى َبْغداَد �َسْوًقا َواإِّنمــــا  
- قال اأبو القا�سم ال�سابِّّي في الحّث على الحّرّية ورف�س الخ�سوع:

َفَمـْن نـاَم لْم َتْنَتِظـْرُه الَحيـاْة ْر في �َسبيِل الَحياِة   اأَل اْنَه�ْس و�سِ
ُف اأبناَء الأردّن: - قال َحبيب الزيودّي َي�سِ

واأَْوَجبـوا ِلِنداِء الأَْر�ِس ما َوَجبا ناَدْتُهُم الأَْر�ُس فاْمَتّدوا ِبهـا �َسَجـًرا  
عر كما َيِرُد في النَّْثر،  ْدر َيِرُد في ال�سِّ يمكنَك من الأمثلة ال�سابقة اأن تتبيَّن اأّن َرّد الَعُجز على ال�سَّ
وُي�سَتَرط اأْن ياأتَي اأحد اللفظيِن المتماثليِن اأو المت�سابهيِن في نهاية البيت، وياأتي اللفظ الثاني 

في اأّي َمو�سٍع َقْبَله. 

ن�ستنتج اأّن:
ْدر )الت�سدير(: اأْن ياأتَي اأََحُد اللفظيِن المتماثليِن اأو المت�سابهيِن في النَّْثر اآخَر  َرّد الَعُجز على ال�سَّ  •
عر فهو اأْن ياأتَي اأََحُد اللفظيِن في اآِخر البيت والآَخر في  العبارة والآَخر في اأّولها. واأّما في ال�سِّ

اأّي َمو�سٍع َقْبَله. 

بيُه والنَّظيُر. ريب: ال�سَّ ِجّية. �سَ بع وال�سَّ ريبة، وهي الطَّ �سَرائب: جمع �سَ  )1(
اأديب و�ساعر عبا�سّي.  )2(
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ْدر في كلٍّ مّما ياأتي: ح َرّد الَعُجز على ال�سَّ 1 - و�سِّ
قـال تعـالى ِحكايًة عن نوح - عليه ال�ّسـالم - َيدعـو قـوَمـه: { اأ    - 

)�سورة نوح، الآية 10(  {                   
عوُر. ْعُر َمنَبُعه الِفْكرُة وال�سُّ ب -  قيَل: ال�سِّ

ُف زيارته اإلى الأردّن: اآثاُرُه و�َسْعُبُه َتَركا في َنْف�سي َجميَل  قال اأحد ال�ّسّياح العرب َي�سِ جـ - 
الأَثِر.

ُف لحظة الّرحيل: ْيرّي َي�سِ ة الُق�سَ مَّ قال ال�سِّ د   - 
مـاِر)1(  ِبنــــا َبيَن الُمنيَفِة فال�سِّ اأَقــوُل ِل�ساِحبي والِعي�س َتْهوي    
يَِّة ِمْن َعـراِر)2(  فمـــا َبعَد الَع�سِ   َتَمتَّـْع ِمـْن �َسميِم َعــراِر َنْجـــٍد  

قال اأبو فرا�س الَحْمدانّي مفتِخًرا : هـ  - 
َغـريـٌب واأَْفعـالــي َلـَدْيـِه َغـراِئـُب مـاِن واأَْهِلـِه   ولِكنَّنـي فــي ذا الـزَّ  

قال عبد الكريم الَكْرمّي: و   - 
اأَيَن َمْن َي�ْسَمُع ِمْن اأَْر�سي النُّواحا؟ نـاَحـِت الأَْر�ُس َعلـى اأَْربــاِبهـا    

قال اأُ�سامة بن ُمنِقذ)3( راثًيا قوَمه بعد الّزلزال الذي اأ�ساَب بالد ال�ّسام:  - 2
َدُقنـا َبثاًّـا واأَ�ْسجانـا َفْلَيْبِك اأَ�سْ َم الأَْيــِك، َهيَّْجُتـنَّ اأَ�ْسجــانــا   ـِ َحمائ  
اأَفاَدُكـنَّ َقديُم الَعْهـِد ِن�ْسيانا؟ كـْم ذا الَحنـيـُن علـى مـرِّ ال�ّسنيِن اأََما    

َفقيُدُكنَّ اأََعزُّ الَخْلِق ِفْقـدانـا؟  هْل ذا الَعويُل على َغيِر الَهديِل وَهْل    
ما الذي اأثاَر حزَن ال�ساعر وهيَّج م�ساعره، كما ورد في الأبيات؟ اأ    - 

ْدر في الأبيات.  ع َرّد الَعُجز على ال�سَّ بيِّْن َموا�سِ ب - 

مار: مو�سع بين نجد واليمامة. العي�س: الإبل الكريمة. الُمنيفة: ماٌء لبني َتميم بين نجد واليمامة. ال�سِّ  )1(
الَعرار: نبات طيِّب الرائحة.  )2(

)3(  فار�س و�ساعر، اأََحد قادة �سالح الدين الأيوبّي.

الأ�سئلة
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اقراأ الن�ّس الآتَي، ثم اأجب عّما يليه من اأ�سئلة:  - 3
ًيا ولَده: قال عبُد اهلِل بن �سّداد )1( مو�سِ  

ِع الَحّق، َبخياًل بالأ�سراِر عن جميِع الَخْلِق، فاإّن اأَْحَمَد ُجوِد  " اأي ُبَنّي، ُكْن َجواًدا بالماِل في َمْو�سِ  
 )2(." رِّ نُّ بَمكتوِم ال�سِّ ، واإنَّ اأَْحَمَد الُبْخِل ال�سِّ الَمرِء الإنفاُق في َوْجه الِبرِّ

ْجع في الن�ّس. ح َمواطن ال�سَّ و�سِّ اأ    - 
ْجع، بيِّنه. ن لفظّي بديعّي غير ال�سَّ ورَد ُمح�سِّ ب - 

نات اللفظّية في كلٍّ مّما ياأتي: د الُمح�سِّ حدِّ  - 4
الة وال�ّسالم: "الَخْيُر َمْعقوٌد ِبَنوا�سي الَخْيِل اإلى َيوِم الِقيامِة".  قال عليه ال�سّ اأ    - 

قال محّمد ر�سا ال�سبيبّي)3( : ب - 
ُب اإذا َم�سى َعَمـٌل في اهلِل ُمْحَت�سَ ِب     ُيَقيِّ�ُس اهللُ ِرْزًقا َغيَر ُمْحَت�سَ  

ُيقال:  جـ - 
" اإذا اأََرْدَت اَأْن ُتطاَع، فاْطُلِب الُم�ْسَتطاَع".  

نات اللفظية التي وردْت معَك. 5 -  اكتْب فقرًة من اإن�سائك تت�سّمن اثنين من الُمح�سِّ

ّي، واقراأ ق�سيدَته التي َمطَلُعها: ريف الّر�سِ عْد اإلى ديوان ال�سَّ
ِلَيْهَنِك الَيْوَم اأَنَّ الَقْلَب َمْرعاِك يا َظْبَيَة الباِن َتْرعى في َخمائِلِه  

حها لزمالئَك.  ْدر، وو�سِّ ثّم ا�ستخرْج ثالثة اأبياٍت ورَد فيها َرّد الَعُجز على ال�سَّ

النشاط

تابعّي من اأهل الكوفة.  )1(

ّن: الُبخل ال�سديد. ال�سِّ  )2(
�ساعر عراقّي، ُتوفِّي عام 1965م.  )3(
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اإلى  فيها راجًعا  التح�سين  البديع، ويكون  المعنويّة من فنون  نات  الُمح�سِّ اأّن  �سابًقا  مرَّ معَك 
باق، والُمقاَبَلة، والتَّْوِرية.  دة، منها: الطِّ نات المعنوّية متعدِّ المعنى. والُمح�سِّ

باق الطِّ  - 1

باق  اأ    - مفهوم الطِّ

باق انظر في الآية الكريمة الآتية:  لتتبيََّن مفهوم الطِّ  
قال تعالى عن اأهل الَكهف: {                                          } )�سورة الكهف، الآية 18(   
تيِن في المعنى،  َنلَحظ اأّن الآية الكريمة قد جمَعت في �سياق واحد بين كلمتين مت�سادَّ  

هما: "اأَيقاًظا"، و"ُرقود".
ا في قول الُبحُترّي: وانظر اأي�سً  

ُق َلُحبَِّب ِمْن اأَْجِل التَّالقي التَّفرُّ فَلْو َفِهَم الّنا�ُس التَّالقي وُح�ْسَنُه    
تيِن في المعنى، هما:" التَّالقي"،  تجْده جمَع كذلك في �سياٍق واحد بين كلمتيِن مت�سادَّ  

باق". ق"، وهو ما ُي�سّمى بــ "الطِّ و"التَّفرُّ
ولعلَك َتلَحظ اأّن لتوظيف هذا الفّن البديعّي في الكالم فائدًة َتْكُمن في اإي�ساح المعنى   

ة.  وتمكيِنه في َنْف�س ال�سامع بتوظيف الكلمات الُمت�سادَّ

ن�ستنتج اأّن: 
تيِن في المعنى. باق: هو الَجْمع بين كلمتيِن مت�سادَّ • الطِّ

نات المعنويّةثانًيا الُمح�سِّ

تدريب

باق في كلٍّ مّما ياأتي: بيِِّن الطِّ
قال تعالى: {                                                                                      }    - 1

)�سورة المائدة، الآية 100( 
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قال ابن َخفاَجة )1( مادًحا:  - 2
َيْلقى ِبُيْمنى تاَرًة وَي�ساِر جى ُمَتَمْلِمٌل   وَوراَء اأَ�ْستاِر الدُّ  

قال المتنّبي في مدح �سيف الّدولة:  - 3
ْرِك هاِزُم ولِكنََّك التَّوحيُد ِلل�سِّ وَل�ْسَت َمليًكا هاِزًما ِلَنظيِرِه    

هيونّي:  قال �سميح القا�سم ُمخاِطًبا العدّو ال�سّ  - 4
ْيُخ   فُل وال�سَّ َيموُت ِمّنا الطِّ  

ول َي�سَت�سِلُم   
ُعُه وهو فائٌز. َع فريَقَك وهو خا�سٌر كما ُت�سجِّ جِّ اْحِر�ْس على اأَْن ُت�سَ  - 5

ْلب طباق الإيجاب وطباق ال�سَّ ب - 
ْلب تعاَل بنا ننظر في الأمثلة الآتية: َف طباق الإيجاب وطباق ال�سَّ لنتعرَّ  

قال الُبحُترّي:  -
واأُلُم فـي َكَمـٍد َعَلْيـِك واأُْعـَذُر لوِع واأُْظِهرُ  اأُْخفي َهًوى َلِك في ال�سُّ  

ًل:  قال َجرير متغزِّ  -
ِل اأَْقرانا عوا ِمْن ِحباِل الَو�سْ وَقطَّ ْعـُت مـا بـانـا   بـاَن الَخليـُط وَلْو ُطـوِّ  

قال تعالى: {                                                 }               )�سورة المائدة، الآية 44(   -
باق وقَع في المثال الأّول في كلمَتي: "اأُْخفي"، و"اأُْظِهر"،  ل �سّك في اأنَك عرفَت اأّن الطِّ  
وكذلَك في كلمَتي: "اأُلُم"، و "اأُْعَذُر"، وقد وقَع هنا ب�سورٍة مبا�َسرة في كّل مّرة با�ستخدام 
باق "طباَق الإيجاب". لكّنه في  تيِن في المعنى، وُي�سّمى هذا النوع من الطِّ كلمتيِن مت�سادَّ
اأَحدُهما ُمْثَبت وهو "باَن"، والآَخر منفّي  ِفْعليِن من اأ�سٍل واحد،  المثال الثاني وقَع في 
وهو "ما باَن"، وكان التَّ�سادُّ فيهما في المعنى، ذلَك اأّن معنى "ما باَن" اْقَتَرَب. وفي المثال 
باق في الآية الكريمة بين ِفعليِن من اأ�سٍل واحد، جاء الأّول في �سيغة النَّْهي  الثالث وقَع الطِّ
ْوِن"، وكان التَّ�ساد فيهما في معنى طلب  وا"، والآَخر في �سيغة الأمر "واْخ�سَ "فال َتْخ�سَ

ْلب". باق ُي�سّمى "طباَق ال�سَّ القيام بالفعل والنَّْهِي عن القيام به، وهذا النوع من الطِّ

�ساعر اأندل�سّي.  )1(
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ن�ستنتج اأّن:
باق: من اأنواع الطِّ  •

تيِن في المعنى. طباق الإيجاب: وهو ما يقُع بين كلمتيِن مت�سادَّ  ¡
ْلب: وهو ما يقُع في ِفعليِن من اأ�سٍل واحد، اأحُدهما ُمْثَبٌت، والآَخر َمنِفّي، اأو في  طباق ال�سَّ  ¡

ِفعليِن من اأ�سٍل واحد، اأحُدهما  في �سيغة النَّْهي، والآَخر في �سيغة الأْمر. 

عائاًل: فقيًرا.  )1(
ْب َهَدفه. َبة، وهي حّد ال�سيف والرمح. َنبا ال�سيُف: لم ُي�سِ با: جمع الظُّ الظُّ  )2(

فـائـدة
ا: باق فقط بين ا�سميِن اأو بين فعليِن، فقد ياأتي اأي�سً ل ياأتي الطِّ

بين فعٍل وا�سمٍ، كما في قول الَمَعّرّي:  - 1
ويا َنْف�ُس ِجّدي اإِنَّ َدْهَرِك هاِزُل َفيا َمْوُت ُزْر اإِنَّ الَحياَة َذميَمٌة    

باق بين فعل الأمر "ِجّدي" وال�سم "هاِزل". فقد وقَع الطِّ  
بين حرفيِن، كما في قوله تعالى:  - 2

{                                                                                               }    )�سورة البقرة، الآية 286(  
باق بين حرف الجر "الاّلم" في لفظ " َلها" وحرف الجّر "على" في لفظ "عليها".   اإذ وقَع الطِّ

ْلب"، وا�ستخرْج  • ُعِد الآَن اإلى مثاِل الُبحُترّي في فاتحِة الحديث عن "ِطباق الإيجاب وِطباق ال�سَّ
منه ِطباًقا بين حرفيِن.

باق ونوَعه في كلٍّ مّما ياأتي: 1-  بيِّن الطِّ
)�سورة اآل عمران، الآية 175(  قال تعالى: {                                                   }  اأ    - 
قال تعالى: {                                                                                                           }  ب - 
)�سورة ال�سحى، الآيات 8-6(

قال �َسعيد َعْقل: جـ - 
يوُف وَحدُّ �َسيِفَك ما َنبا)2(  با      َنَبِت ال�سُّ اأُْرُدنُّ اأَْر�َس الَعْزِم اأُْغِنيَة الظُّ  

الأ�سئلة
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قال حافظ اإبراهيم في تحّية ال�ّسام: د   - 
َعن َمْطَمِع الَغْرِب فيِه َغيَر َو�ْسناِن)1(  ْرَق اأَْدنـاُه واأَْبَعـَدُه   َمتى اأَرى ال�سَّ  

ُيْهـدي اإِلى َبـَردى اأَ�ْسـواَق َوْلهاِن النِّيُل وْهَو اإِلى الأُْرُدنِّ في �َسَغٍف   
رّي)2( : قال طاهر َزَمْخ�سَ هـ  - 

َلـُم ـُه الأَ اأَْطوي َعَلْيها ُفـوؤاًدا �َسفَّ َحُك والحالُت واِحَدٌة   اأَْبكي واأَ�سْ  
ُم ْمُع ِمْن َزْحَمِة الآلِم َيْبَت�سِ فالدَّ فاإِْن َراأَيـَت ُدموعـي وْهَي �ساِحكٌة    

قال الُبحُترّي:  و   - 
َعْهَد الَهوى، وَهَجْرِت َمْن ل َيْهُجُر واأَراِك ُخْنِت َعلى النَّوى َمْن َلْم َيُخْن    

ُف اأُ�سطوًل: قال علّي بن محّمد الإِيادّي َي�سِ ز   - 
ِب)3(  َت�ْسبي الُعقوَل َعلى ِثياِب َتَرهُّ نٍُّع   ْت ِثياَب َت�سَ َدْهماُء َقْد َلِب�سَ  

ح: قال َقْي�س بن الُمَلوَّ ح  - 
َعلى اأَّنني را�ٍس ِباأَْن اأَْحِمَل الَهوى        واأَْخُل�َس ِمْنه ل َعَليَّ ول ِليا  

َن طباًقا: ْع كّل زوٍج من الكلمات الآتية في جملة ِلُتكوِّ �سَ   - 2
َع – �ساَق اّت�سَ اأ    - 

ُموؤْن�س – ُموِح�س ب - 

َو�ْسنان: اأَ�ساَبه النُّعا�س، والمق�سود غاِفل.  )1(
�ساعر وكاتب �سعودّي معا�سر، ُتوفِّي عام 1987م.  )2(

ب: ثياب خالية من الزينة، والمق�سود  نٍُّع: ثياب مزيَّنة، والمق�سود اأ�سرعة ال�ّسفن. ِثياب َتَرهُّ َدْهماء: �سفٌن كثيرة. ِثياب َت�سَ  )3(
الجزء الأ�سفل من ال�سفينة الذي تغّطيه مياه البحر. 

الُمقابََلة  - 2
ل قول اأََحد الُبَلغاء: لتتبيََّن مفهوم الُمقاَبَلة تاأمَّ

ْفِو الُفْرَقِة. َكَدُر الَجماَعِة َخيٌر ِمن �سَ
ث بالكلمتيِن: "َكَدر"، و"الَجماَعة"، ثم اأتى بكلمتيِن ُتقاِبالِنهما في المعنى  لقد اأتى المتحدِّ
تان،  ْفو" وهما ُمت�سادَّ ْفو"، و"الُفْرقة"، فكلمة "َكَدر" ُتقاِبلها كلمة "�سَ على الّترتيب، هما: "�سَ

ا.  تان اأي�سً وكلمة "الَجماَعة" ُتقاِبلها كلمة "الُفْرقة" وهما ُمت�سادَّ
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ثم انظر في قول مدير اإحدى المدار�س ُيهنِّئ الخّريجيَن والخّريجات:
ْعناُكُم الَيوَم ِكباًرا. غاًرا، وَودَّ ا�سَتْقَبْلناُكم اأَْم�ِس �سِ

ة  غاًرا"، ثم اأتى بكلمات مَت�سادَّ َيظهر لَك اأّنه اأتى بالكلمات: "ا�سَتْقَبْلناكم"، و"اأْم�ِس"، و"�سِ
ْعناُكم"، و"الَيوم"، و"ِكباًرا"، فكلمة "ا�سَتْقَبْلناكم"  معها في المعنى على الترتيب، هي: "َودَّ
دُّ كلمة "ِكباًرا". غاًرا" �سِ دُّ كلمة "الَيوم"، وكلمة "�سِ ْعناُكم"، وكلمة "اأْم�ِس" �سِ دُّ كلمة "َودَّ �سِ
باق والُمقاَبَلة هو في عدد الكلمات الُمتقاِبلة، ففي  اأّن الفرق بين الطِّ اأدركَت الآَن  ولعلَك 
اأكثَر  اأو  كلمتيِن  بين  الُمقاَبَلة  في  يكون  في حين  واأخرى،  كلمة  بين  التَّقاُبل  يكون  باق  الطِّ

وكلمتيِن اأُْخرَيْيِن اأو اأكثَر.  
وُيلَجاأ اإلى الُمقاَبَلة لتح�سيِن المعنى وتو�سيِحه وتعميِقه وتمكيِنه في َنْف�س ال�ّسامع اأو المتلّقي.

ن�ستنتج اأّن:
• الُمقاَبَلة: اأْن ُيوؤتى بكلمتيِن اأو اأكثَر، ثم ُيوؤتى بما ُيقاِبُلها على الّترتيب.

فـائـدة
ا: ل تقُع الألفاظ الُمتقاِبَلة في الُمقاَبَلة بين ا�سميِن فقط، اأو بين فعليِن فقط، فقد تقُع اأي�سً

بين فعٍل وا�سٍم، كما في المثال: الُخّفا�ُس َيْظهُر َلياًل، لِكنَّه ُمْخَتٍف َنهاًرا.  - 1
اإذ وقعت الُمقاَبَلة بين الفعل "َيظَهر" وال�سم "ُمْختٍف"، وال�سمين : "ليال"، و"نهاًرا".  

بين حرفيِن، كما في المثال: َكما اأَنَّ لَك ُحقوًقا فاإِنَّ َعليَك واجباٍت.  - 2
حيث وقعت الُمقاَبَلة بين حرفين: حرف الجّر "الاّلم" في لفظ "لَك"، وحرف الجّر "على"   

في لفظ "عليَك"، وال�سمين: "حقوق"، و"واجبات". 
• ُعـِد الآن اإلى قوِلِه تعالى: {                   }

باق"، وبيِّن المقابلَة الواردة فيه.      الذي در�سَتُه في بند "فائدة" في در�س "الطِّ
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بيِّن الُمقاَبَلة في ما ياأتي:  - 1
قال تعالى: {                                                                  }  اأ    - 

)�سورة الأعراف، الآية 157(
 ." رِّ قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: "اإنَّ ِمَن الّنا�ِس َمفاتيَح ِللَخْيِر َمغاليَق ِلل�سَّ ب - 

باإْح�ساِنَك اإلى الّنا�ِس َتزيُد ُمِحّبيَك َوُتَقلُِّل ُمْبِغ�سيَك.   جـ - 
قال َجرير: د   - 

ماِلِه وقاِب�ُس �َسرٍّ َعْنُكُم ب�سِ ُط َخْيٍر فيُكُم بَيميِنهِ  وبا�سِ  
قال المتنّبّي:  هـ  - 

ْبِح ُيغري بي َواأَْنَثني َوَبيا�ُس ال�سُّ اأَزوُرُهْم و�َسواُد اللَّْيِل َي�ْسَفُع لي    
، ول َعُدوٌّ في الَعَلِن. رِّ ديٌق في ال�سِّ ُف اآَخر: َلي�َس لُه �سَ و   -  قال رجٌل َي�سِ

باق من الُمقاَبَلة في ما ياأتي، مع بيان ال�ّسبب: ميِّز الطِّ  - 2
قال تعالى: { اأ    - 

                                                               }                             )�سورة الليل، الآيات 10-5(
ْدَق ُطَماأْنيَنٌة، واإنَّ  قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: " َدْع ما َيريُبَك اإلى ما ل َيريُبَك، فاإِنَّ ال�سِّ ب - 

الَكِذَب ريَبٌة")1(. 
قال ب�سارة الخورّي: جـ -  

ًبـا َجـديــدا ــِه َح�سَ اأَقــاَم لَنْفـ�سِ ـٍب َقـديـمٍ     َوَخْيـُر الّنا�ِس ذو َح�سَ
قال ابن المعتّز: د   - 

َجـرَّ اأَْمـًرا َتْرَتجيـِه ُربَّ اأَْمــــــــٍر َتتَّقـيـِه    
وَبدا الَمْكروُه فيِه َخِفَي الَمْحبوُب ِمْنُه    

ا. َيريبك: َيجعلك �ساكاًّ  )1(

الأ�سئلة
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قال عبد الُمنعم الّرفاعّي: هـ  - 
َعْفًوا اإِذا َمَحِت الأَّياُم ما ُكِتبا َعّماُن يا ُحْلَم َفْجٍر لَح واْحَتَجبا   

قال �سالح بن عبد الُقّدو�س:  و   - 
ُدقوا وَم�سى الَّذيَن اإِذا َيقولوا َي�سْ َبِقَي الَّذيَن اإِذا َيقولوا َيْكِذبوا    

لحّي)1( الآتي حين اّتهَمه اأحُدهم بالُبْخل، ثم بيِّن ما وقع  3 -  ا�سرح قول محّمد بن ُعْمران الطَّ
ن معنوّي: فيه من ُمح�سِّ

، ول اأَذوُب في باِطٍل". "ما اأَْجُمُد في َحقٍّ  
باق ل الُمقاَبَلة: 4 -  بيِّْن لماذا ُيعدُّ كلٌّ مّما ياأتي مثاًل على الطِّ

اأَ�ْسَرْرُت وما  ْرُت، وما  اأَخَّ ْمُت وما  قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: " الّلُهمَّ اْغِفْر لي ما َقدَّ اأ    - 
�َسْيٍء  ُكلِّ  َعلى  واأَنَت  ُر،  الُموؤخِّ واأَنَت  ُم  الُمَقدِّ اأَنَت  ِمّني،  ِبِه  اأَْعَلُم  اأَنَت  وما  اأَْعَلْنُت، 

َقديٌر". 
قال ال�ّساعر: ب - 

َوَلْيَتَك َتْر�سى والأَناُم ِغ�ساُب َفَلْيَتَك َتْحلو والَحياُة َمريَرٌة    

اأََحد الُق�ساة زمَن العبا�سّييَن.  )1(
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التَّوِرية  - 3
َهبّي)1(: لتتبيََّن مفهوم التَّوِرية انظر قول َبْدر الّدين الذَّ

يُح فيها والُخزامى)2(   حيَن �ساَع ال�سِّ  وُربــوعٍ َكـْم َوَجـْدنــا ِطيَبـهـا  
ْهن، ومعًنى بعيًدا  فاإذا قراأنا البيَت احتَمَلت كلمة "�ساَع" معنييِن: معًنى قريًبا ُي�سِرع اإلى الذِّ
ياع"؛ لُورود كلمة "َوجْدنا" في البيت، واأّما  هو المق�سود، اأّما المعنى القريب فهو من "ال�سَّ

َرت رائحُته"،  وهو المعنى المق�سود بدللة ال�ّسياق. المعنى البعيد فهو "فاَح وانت�سَ
وانظر في قول ال�ّساعر:

ْخِر ولِكْن َلُه َعْيناِن َتْبكي َعلى �سَ َوواٍد َحكى الَخْن�ساَء ل في �ُسجوِنِه  
ْخر" في البيت معنيين: معًنى قريًبا غير مق�سود ُي�سِرع اإلى ِذهن المتلّقي  تجْد اأّن لكلمة "�سَ
ببكائها على  ا�سُتِهرت  "الَخْن�ساء" التي  كلمة  عليه وجود  الَخْن�ساء"، ودّل  اأخو  ْخر  "�سَ هو 
ْخر الوادي"، وهو  ْخر" ورثائها اإيّاه، وقد اأَخفى به ال�ساعر معًنى اآَخر بعيًدا هو "�سَ اأخيها "�سَ

المعنى المق�سود بدللة ال�ّسياق.
ح اإجابتَك. في راأيَك، هل ُتعدُّ كلمة "َعْيناِن" في البيت من باب الّتورية؟ و�سِّ

َع اأحّبًة له: ل قول ال�ساعر وقد َودَّ ثم تاأمَّ
ْبُر َكيَف َيطيُب؟ ما َلذَّ لي، فال�سَّ ْهَد َيْوَم ِفراِقِهمْ   هلِل اإِنَّ ال�سَّ

المتلّقي هو  ِذهن  اإلى  ُي�سِرع  قريٍب غير مق�سود  معًنى  ْبر" بمعنيين:  "ال�سَّ لقد جاءت كلمة 
ْهد"، وقد اأخفى به ال�ساعر معًنى اآَخر بعيًدا هو  ْبر"، ودّل عليه وجود كلمة "ال�سَّ "نبات ال�سَّ

ة"، وهو المعنى المق�سود بدللة ال�ّسياق. ل الَم�سقَّ "َتحمُّ
ه اإلى المعنى الغام�س  دُّ ولعلَك ت�ستنتج مّما �سبق من اأمثلة اأّن التَّوِرية َتْحِفز انتباه المتلّقي وَت�سُ

المق�سود بالكالم.

ن�ستنتج اأّن:
التَّوِرية ا�ستعمال كلمٍة بمعنييِن:  •

ْهن، ول يكون مق�سوًدا. معًنى قريٍب ُي�سِرع اإلى الذِّ  ¡
معًنى بعيٍد، وهو المق�سود بدللة ال�ّسياق.  ¡

رة، ُتوفِّي عام 680هـ. �ساعر من الع�سور المتاأخِّ  )1(
يح والُخزامى: نباتاِن معروفان بالرائحة الطّيبة. ال�سِّ  )2(
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1- بيِّن التَّوِرية في ما تحته خّط في كّل مثال من الأمثلة الآتية:
قال ابن ُنباتة )1(: اأ    - 

دا َفاِلأَْجِل ذا َيْجلو ال�سَّ والنَّْهُر ُي�ْسِبُه ِمْبَرًدا    
ب - قال ال�ساعر في الَغَزل:

ِبـــِه َنـمــوُت وَنــْبـــلى َرمى ِمَن اللَّْحِظ �َسْهما       
ين الَحّماِمّي)2(: جـ - قال َن�سيُر الدِّ

وِر ول ُق�ســـوَر ِبها َيعــــوْق ْعِرَك َكالُق�سـ   اأَْبياُت �سِ  
ُحـــــرٌّ وَمْعـنـــاهــا َرقـيــــْق وِمَن الَعجاِئِب َلْفُظها    

قال ال�ّساعر: د   - 
ُط حاُب ُيَنقِّ والّريُح َتْكُتُب وال�سَّ حيَفٌة   ْيُر َتْقَراأُ والَغديُر �سَ الطَّ  

نات البديعّية في كلٍّ مّما ياأتي:    ح الُمح�سِّ 2- و�سِّ
قـال تعـالى في الذيَن كرهوا الجهاَد وتخلَّفوا عن ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم:  اأ    - 

       {                                                                      }  )�سورة التوبة، الآية 82(
ِلَم".  قال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: " َرِحَم اهللُ َعْبًدا قاَل فَغِنَم، اأو �َسَكَت ف�سَ ب - 

قال ابن الّظاهر)3(:  جـ - 
َكــْم َبلََّغـْت َعّنــي َتِحيَّــْة  ُكــْم    �ُسْكًرا ِلَن�ْسمـِة اأَْر�سِ  
ِكيَّْة ديَث الَهوى َفْهَي الذَّ ل َغْرَو اإِْن َحِفَظْت اأَحـا     

الأ�سئلة

�ساعر وكاتب واأديب مملوكّي.  )1(
من �سعراء الع�سر المملوكّي.  )2(

�ساعر من اأهل المدينة، ُتوفِّي عام 1904م.  )3(
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ًل: قال اأبو العالء الَمعّرّي متغزِّ د   - 
َزكاة َجماٍل فاْذُكري ابَن �َسبيِل   ِلَغْيري َزكاٌة ِمن ِجماٍل فاإْن َتُكنْ    

قال اأبو تّمام:  هـ  - 
َيِب )1(  كِّ والرِّ في ُمتوِنِهنَّ َجالُء ال�سَّ حاِئِف   فاِئِح ل �ُسوُد ال�سَّ ِبي�ُس ال�سَّ  

�ساِئُل اللَّئيِم َيرِجُع وَدْمُعُه �ساِئٌل. و   - 
قال ابن المعتّز في و�سف الِكتاب والَقَلم:  ز   - 

" الِكتاُب واِلُج الأَبواِب، َجريٌء على الُحّجاِب، بِه َي�ْسَخ�ُس الُم�ْستاُق، وِمنُه ُيداوى   
ٌز ِلُجيو�ِس الَكالِم َيْخِدُم الإِراَدَة، َي�ْسُكُت واِقًفا، وَيْنِطُق �ساِئًرا". )2(     الِفراُق. والَقَلُم ُمَجهِّ

حائف: جمع �سحيفة، وهو الورق الذي ُيكَتب عليه. فائح : ال�سيوف. ال�سّ ال�سّ  )1(
ر. )2(  واِلج: داِخل. َي�ْسَخ�ُس: َيح�سُ
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الّنقد األدبّي



86

النَّقد األدبّي في العصر الحديث
الوحدة 

الخامسة

يُتوقَّع من الّطالب بعد درا�سة هذه الوحدة اأن يكون قادًرا على اأن:

يتعّرف كالاًّ من المفاهيم الآتية:  ¡
المنهج النَّقدّي، والمنهج التاريخّي، والمنهج الجتماعّي، والمنهج الِبنيوّي.  

َيذُكر اأ�سماء اأدباء عرب ممثِّليَن لكلِّ منهج نقدّي.    ¡
ه  في نماذج تطبيقّية.  يتبيَّن َمالِمح كّل منهج نقدّي في الأدب العربّي وخ�سائ�سَ  ¡

ُيوازن بين المناهج الّنقديّة من ناحية خ�سائ�سها في الأدب العربّي.   ¡
يطبِّق المعايير والخ�سائ�س الّنقديّة في تحليله للّن�سو�س الأدبّية.  ¡

دة. م مع زمالئه الّن�سو�س الأدبّية وفق معايير نقديّة محدَّ يقوِّ  ¡
ح مراحل تطّور النقد الأدبّي في الأردّن واأهّم مظاهر كّل مرحلة.  يو�سِّ  ¡

ْوء المناهج الحديثة واأهّم النُّّقاد الأردنّييَن. يتبيَّن اأهّم الّتجاهات الّنقديّة في الأردّن في �سَ  ¡
ي�ستفيد مّما تعلَّمه في تحليل الّن�سو�س وفهمها ونقدها في ما يتحّدث ويكتب.  ¡

يمتلك قيًما اإيجابّية، مثل:  ¡
ّواد من الأدباء العرب في المناهج الّنقديّة المختلفة، وتقدير جهود النُّّقاد العرب  تقدير دور الرُّ   ▲

مين والُمحَدثين في الرتقاء بم�ستوى الأدب العربّي. المتقدِّ
تقدير جهود النُّّقاد الأردنّيين في النقد الأدبّي الحديث.   ▲
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المنهج التّاريخّي

المناهج النَّقديّة في الع�سر الحديث
الن�ّس  قراءة  في  الّناقد  يتَِّبعها  ة  خا�سّ ومعايير  واأدوات  اإجراءات  لها  طريقة  النَّقدّي  المنهج 

الأدبّي وتحليله؛ بهدف الك�سف عن دللته، واأبنيته ال�سكلّية والجمالّية، وكّل ما يّت�سل به.
وقد تعّددت المناهج النَّقدّية التي َيتَِّكئ عليها النُّّقاد في الع�سر الحديث في نقد الأدب تحلياًل 

وتف�سيًرا وتقويًما. ومن هذه المناهج: التاريخّي، والجتماعّي، والِبنيوّي.   

هو منهج نقدّي َيقوم على درا�سة الّظروف: ال�سيا�سّية، والجتماعّية، والثقافّية، للع�سر الذي 
َينتمي اإليه الأديب، متَِّخًذا منها و�سيلًة لفهم الن�ّس الأدبّي، وتف�سير خ�سائ�سه، وك�سف م�سامينه 
ودللته. وُيوؤِمن اأَْتباع هذا المنهج باأّن الأديب ابُن بيئته وزمانه، والأدب ِنتاج ظروٍف: �سيا�سّية، 
واجتماعّية، وثقافّية، يتاأثَّر بها ويوؤثِّر فيها، ومن َثّم، َدَر�َس النُّّقاد الذين اتَّبعوا هذا المنهج الّن�سو�س 

الأدبّية في �سوء الموؤثِّرات الثالثة الآتية: 
الِعْرق، بمعنى الخ�سائ�س الِفْطرية الوراثّية الم�سَتَركة بين اأفراد الأُّمة الواحدة المنَحِدرة من   - 1

جن�ٍس معيَّن التي تتُرُك اأَثَرها في الن�ّس. 
البيئة اأو المكان اأو الَو�َسط، بمعنى الف�ساء الجغرافي وانعكا�ساته الجتماعّية في الن�ّس الأدبّي.  - 2

ال�سيا�سّية، والثقافّية، والدينّية، والجتماعّية،  اأو الع�سر، ويعني مجموعة الظروف:  الّزمان   - 3
التي من �ساأنها اأن تتُرَك اآثاَرها في الن�ّس الأدبّي.

ين من اأبرز من اتََّكاأَ على المنهج التاريخّي في درا�سته الأدَب العربيَّ القديَم،  وُيَعدُّ طه ُح�سَ
ومن ذلك مثاًل كتاُبه "تجديد ِذكرى اأبي العالء".

َدَر�َس  باًبا منه  �س  اإذ خ�سَّ التاريخّي تطبيًقا دقيًقا،  ين المنهج  ففي هذا الكتاب طبَّق طه ُح�سَ
اأبي العالء، والمكاَن الذي عا�س فيه، والحياة: ال�سيا�سّية، والجتماعّية، والقت�سادّية،  فيه زماَن 

عره واأدبه، وفيه يقول:  والدينّية، في ع�سره، وقبيلَته واأ�سرَته؛ ِلَيرى اأَثَر ذلك كّله في �سِ
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والحاُل  والمكاُن،  الّزماُن،  اإْن�ساجها  في  َعِمَل  قد  َع�سِرِه،  َثَمرات  من  َثَمرٌة  العالء  "واأبو 
ال�سيا�سّية والجتماعّيُة والقت�سادّيُة".

في  الثالثة  الموؤثِّرات  تاأثير  �سوء  في  العالء  اأبي  عن  يتحّدث  اأنه  ين  ُح�سَ طه  قول  من  َيظَهر 
والمكان،  الزمان،  من:  كلٌّ  َلها  �سكَّ واقِعه،  �سورَة  اأَدِبه  في  الَمَعرّي  العالء  اأبو  ُيمثِّل  اإذ  الأدب، 
والِعرق، وما ُيحيط بها من متغيِّراٍت: �سيا�سّية، واجتماعّية، وثقافّية، وهذا يعني اأّنه خليٌط من ذلك 

ُدها المنهج التاريخّي. التكوين المتما�سك كّله، وهي النظرة التي َين�سُ
اآثار  من  اأََثٌر  اإًذا  ال�ساعُر  اأو  "والكاتُب  الجاهلّي":  الأدب  "في  كتابه  في  ين  ُح�سَ طه  ويقول 
حيح  الجن�ِس والبيئِة والّزمان، فينبغي اأن يلَتم�َس من هذه الموؤثِّرات، وينبغي اأن يكوَن الَغَر�ُس ال�سّ
اأو  الكاتَب  اأحَدَثت  التي  الموؤثِّرات  اإّنما هو تحقيُق هذه  تاريِخه  الأدب والبحِث عن  َدْر�ِس  من 

ال�ساعَر، واأرغَمْته على اأن ُي�سِدَر ما َكَتَب اأو َنَظَم من الآثار".
ا في درا�سة الأدب وَنْقده نا�سُر الّدين الأَ�سد في كتابه  ومّمن اتََّكاأَ على المنهج التاريخّي اأي�سً
ة العربّية الحديثة في ِفَل�سطين" الذي يقول فيه: "كلُّ فنٍّ اإّنما هو في بع�س  "خليل َبْيَد�س رائد الق�سّ
الَفراغ  في  وَتْبُرَز  َفجاأًة  الجتماعّية  الّظاهرُة  ُتوَلَد  اأن  الَفْهُم  حُّ  َي�سِ اجتماعّية، ول  جوانِبه ظاهرٌة 
َتفاُعَلها  ا�ستوَفْت  دٍة  متعدِّ لعوامَل  نتيجًة  تكوَن  اأْن  من  بّد  ل  بل  في ظاهرها كذلَك،  َتُكْن  مهما 

وا�ستكَمَلت اأ�سباَبها حتى اأتْت ِثمارها".
النَّقد َيرُبط ربًطا مبا�َسًرا بين الن�ّس  اإّن المنهج التاريخّي في  وعلى ما �سلف، يمكننا القول: 
ومحيطه، ومن َثّم، يكون الن�ّس هنا وثيقًة ُتعبِّر عن ذلك المحيط، بل اإن الن�ّس َوْفق هذا المنهج 
يمكن اأن َي�ستحيَل وثيقًة ُي�ستعاُن بها عند الحاجة اإلى تاأكيد بع�س الأفكار والحقائق التاريخّية التي 

عا�س في ِظلِّها الأديب.         
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ح المق�سود بكلٍّ من: المنهج النَّقدّي، والمنهج التاريخّي. و�سِّ  - 1
ما الذي ُيوؤْمُن به النُّّقاد الذين اتََّبعوا المنهج التاريخّي في ما يتعلق بكلٍّ من: الأديب، والأدب؟  - 2

ح الموؤثِّرات الثالثة التي يتَِّكئ عليها ُنّقاد المنهج التاريخّي في درا�سة الن�سو�س الأدبّية  3 -  و�سِّ
وتحليلها.

عْد اإلى قول نا�سر الّدين الأ�سد في كتابه "خليل َبْيَد�س رائد الق�سة العربية الحديثة في فل�سطين"   - 4
الوارد في الّدر�س، وبيِّن َمالِمح المنهج التاريخّي فيه.

يرى الّدار�سون اأّن المنهج التاريخّي ُيعنى بمدى تمثيل الّن�ّس للمرحلة التاريخّية التي عا�َس   - 5
فيها الأَديُب، مَع اإهمال التَّفاوت الإبداعّي بين الأدباء الذين يتَِّحدون في الّزمان والمكان، 

ح هذا القول في �سوء ما در�سَت عن المنهج التاريخّي. و�سِّ

الأ�سئلة

ه بالمجتمع بطبقاته المختلفة. هو منهج نقدّي َيرُبط الإبداع الأدبّي والُمبِدع نف�سَ
والتَّ�ساُبه بين المنهج التاريخّي والمنهج الجتماعّي كبيٌر، فقد ربَط اأ�سحاب المنهج التاريخّي 
اأ�سحاب  اأّن  حيِن  في  ما،  ب�سورٍة  بالمجتمع   - راأينا  مثلما   - بع�س جوانِبه  في  الأدبّي  الإبداع 
بالمجتمع  ه  نف�سِ والُمبِدع  الإبداع  ربِط  في  قوا  وتعمَّ بعيًدا  �سوًطا  �ساروا  الجتماعّي  المنهج 
والحياة، فالن�ّس الأدبّي يمثِّل ِوْجهَة َنَظٍر جماعيًة، حتى اإّن المجتمع َوْفق هذا المنهج ُيَعدُّ كاأّنه 
اإّن  اأي  اآٍن مًعا،  ِذْهن الأديب؛ لأنه و�سيلُته وغايته في  فالقارئ حا�سٌر في  للن�ّس،  الفعلّي  الُمنِتج 
َج المنهُج الجتماعّي في النَّقد مجموعًة من  ُدر في الن�ّس عن روؤى مجتمعه؛ لذا اأن�سَ الأديب َي�سْ

المفاهيم والم�سطلحات النَّقديّة الُمهّمة، مثل: "الفنُّ للمجتمع"، و"الأََدب الُملتِزم".
ومن َثّم، يحِر�س النُّّقاد في المنهج الجتماعّي على عنا�سَر اأ�سا�سيٍة في ُمحاَولة اإبراز الَعالقة 

بين الأدب والمجتمع، واأبرز هذه العنا�سر ما ياأتي:

المنهج الجتماعّيثانًيا
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ع الأديب في مجتمعه، ومكانُته فيه، ومدى تاأثُِّرِه بمجتمِعِه وتاأثيِرِه فيِه. َو�سْ  - 1
تهم النَّقدّية، هي: التركيز على ثالث ق�سايا اأ�سا�سّية في ُمِهمَّ  - 2

المحتوى الجتماعّي والم�ساميُن والغايات الجتماعية التي َتهِدف الأعمال الأدبّية  اأ    - 
اإلى تحقيقها.

، ومدى التاأثير الجتماعّي لالأدب في هذا الجمهور. الجمهور الذي يتلّقى الن�سَّ ب - 
رات الجتماعّية في الأدب: اأ�سكاِله، واأنواِعه، وم�ساميِنه. درا�سة اآثار التغيُّرات والتطوُّ جـ - 

مالحظة اأَثر الّرعاية المجتمعية في الإبداع الفنّي، وهذه الرعاية قد تكون من الّدولة اأو من   - 3
الجمهور عن طريق الُمنَتَديات، والمجاّلت، والجامعات، وُدور النَّ�ْسر، وغيرها.

مناق�سة طبيعة الّدولة ونظاِمها، من حيُث حريُة الأدب وازدهاُره في ظلِّ الدولة الديمقراطية،   - 4
اأو تراجُعه وانحداُر م�ستواه في ظلِّ الدولة الدكتاتورية.

ن طه َبْدر لرواية نجيب محفوظ  ومن اأمثلة المنهج الجتماعّي في النَّقد درا�سُة عبد الُمح�سِ
"ُزقاق المدّق"، اإذ يقول في َمعِر�س َنْقده:

"ولعلَّ اأّول مظهٍر لُعمِق روؤية الكاتب وو�سوِحها في رواية "ُزقاق المدّق" اأّن الموؤلِّف تنازل   -
َبقة ب�سكل نهائّي". ن�سبياًّا عن تثبيت الطَّ

قاق عن العاَلم الخارجّي في مدَخل روايته وبدايِة  ا على ُعْزلة الزُّ "ومَع اأّن الموؤلِّف كان حري�سً  -
حياة  من  َمظاهَر  بع�س  اقتحام  تاأكيد  على  ا  اأي�سً َحَر�َس  فقد  بناِئه،  هند�سِة  في  حتى  حركتها 

القاهرة الجديدِة لعاَلم "ُزقاق المدّق" واأهِله".
اأّن الناقد َتناوَل في َنْقده حركة التغيير التي اأ�سابت المجتمع الِم�سريَّ في  من الوا�سح هنا 
َبقة الجتماعية؛ لأنها ل بد من  حّي "ُزقاق المدّق"، فهو يرى في عبارته الأولى ا�ستحالة تثبيِت الطَّ
اأن َتتفاعَل مع التغيير الجتماعّي، وفي عبارته الثانية يرى اأّن رْبط "ُزقاق المدّق" بالعاَلم الخارجي 

َورها. ر الحياة الجتماعّية في مختِلف �سُ ر اإلى الحركة التي ت�ساعد على تطوُّ موؤ�سِّ
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ح المق�سود بالمنهج الجتماعّي  في درا�سة الأدب وَنْقده. و�سِّ  - 1
تهم في النَّقد الجتماعّي؟ ما الق�سايا الأ�سا�سية الثالث التي َيتناوُلها النُّّقاد في ُمِهمَّ  - 2

ْح اإجابتَك. هل َتلَمُح وجًها للتَّ�ساُبه بين المنهج التاريخّي والمنهج الجتماعّي؟ و�سِّ  - 3
4 -  من العنا�سر الأ�سا�سية التي َيحِر�س عليها النُّّقاد في المنهج الجتماعّي الهتماُم بالجانب 

ح هذا الجانب. الجتماعّي لالأديب، و�سِّ
الَبّياتّي، ثّم اأجب عن الأ�سئلة التي  الَقْرية" لل�ساعر عبد الوّهاب  "�ُسوق  اقراأ ما ياأتي من ق�سيدة   - 5

تلي: 
باْب  ْم�ُس، والُحُمُر الَهزيلُة، والذُّ ال�سَّ

وِحذاُء ُجنديٍّ َقديْم 
ُق في الَفراْغ:  َيَتداَوُل الأَْيدي، وَفاّلٌح ُيحدِّ

"في َمطَلِع العاِم الجديْد 
َيداي َتمَتِلئان َحْتًما بالنُّقوْد 

و�َساأ�ْسَتري هذا الِحذاْء"
دوَن الُمْتَعـبوْن: والحا�سِ

"َزَرعـوا، وَلْم َناأْكْل  
وَنزَرُع، �ساِغـريَن، َفَياأُكلوْن"

❋❋❋               
الْل: وباِئعـاُت الَكْرمِ  َيْجَمْعـَن ال�سِّ

"َعـْينا َحبيبَي َكوَكباِن
بيْع" ْدُرُه َوْرُد الرَّ و�سَ

ما الَمظَهر الجتماعّي الذي ُتمثُِّله الق�سيدة؟  اأ    - 
ح الجّو العاّم الذي َي�سود في الق�سيدة.  و�سِّ ب - 

ح اإجابتَك.  وق والمجتمع؟ و�سِّ هل َترى من َعالقة بين ال�سُّ جـ- 

الأ�سئلة
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ا�ستِفْد من اإجابتَك عن الأ�سئلة )اأ، ب ، ج ( ِلَتكتَب نقًدا اجتماعياًّا لهذه الق�سيدة في  د   - 
حدود خم�سة اأ�سطر. 

ح المق�سود بمفهوم "الأَدب الُملتِزم".   اأ    - في ظلِّ درا�ستَك المنهَج الجتماعّي، و�سِّ  - 6
في راأيَك، هل ُيَعدُّ المنهج الجتماعّي في النَّقد اأداًة ُتِحدُّ من اإبراز الإبداع الحقيقّي  ب - 
ح  رُّ على جعِل الأدب انعكا�ًسا للظروف الجتماعّية فقط؟ و�سِّ لموؤلِّف الن�ّس، حين ُت�سِ

اإجابتَك.  

بين  عالقات  ذاَت  متكاملة  ِبنيًة  بو�سفه  الأدبّي  العمل  َيدر�س  نقدّي  منهٌج  الِبنيوّي  المنهج 
مفرداته، بعيًدا عن اأيّة عوامَل اأخرى خارجيٍة، مثل العوامل: التاريخّيِة، والجتماعّيِة، والثقافّيِة.   
وينظر المنهج الِبنيوّي اإلى الن�ّس على اأّنه عاَلٌم م�ستِقلٌّ قائم بذاِته، وَي�ستبِعد كلَّ ما هو خارَجه، 
ه ل اإلى  لطة عنده للن�ّس فهو بالن�سبة اإليه ُمغَلٌق ونهائّي، وُيحال تف�سير الن�ّس اإلى الن�ّس نف�سِ وال�سُّ
ا َتنا�سٌق وان�سجام،  غيره. وللن�ّس في المنهج الِبنيوّي مركزيٌة ثابتة وحوَلها َتدوُر تف�سيراُته، وله اأي�سً
ّر الن�ّس ِلُيدِرَك اأبعاَده، وعليه، فاإّن  ِبطه، وعلى الّناقد الِبنيوّي البحُث عن �سِ وهو خا�سٌع لنظام َي�سْ

وظيفة النَّقد الِبنيوّي َتنح�سر في الك�سف عن اأبنية الن�ّس وعالقاِته الّداخلية. 
ومن َثّم، فاإّن للنَّقد الِبنيوّي م�ستوياٍت في تحليل العمل الأدبّي ُيْمِكن اإجمالها بما ياأتي:

1 -  الم�ستوى ال�سوتّي
الِبنية  في  ذلك  واأََثر  واإيقاٍع،  وتنغيٍم،  َنْبٍر،  من:  ومو�سيقاها  الحروِف  دللُت  فيه  ُتدَر�ُس 

الدللّية للن�ّس . 
الم�ستوى ال�سرفّي  - 2

ًة. َيغ ال�سرفّية ووظيفُتها في التكوين اللغوّي والأدبّي خا�سّ ُتدَر�س فيه دللُت ال�سِّ
3 -  الم�ستوى المعجمّي

ُتدَر�ُس فيه الكلماُت لمعرفة دللتها اللغوّية وعالقتها بم�سمون الن�ّس.

المنهج الِبنيوّيثالًثا
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الم�ستوى النحوّي  - 4
ها الدللّية والجمالّية. وُيدَر�ُس فيه تاأليُف الجمل وتركيُبها وطرائُق تكوينها وخ�سائ�سُ

الم�ستوى الّدللّي  - 5
وَيجري فيه تحليُل معاني الجمل والتراكيب وتاآزِرها في ت�سكيل الِبنية الدللّية العاّمة للن�ّس. 

وللمنهج الِبنيوّي عدة ُمنطَلقات، منها ما ياأتي:
�سرورة الّتركيز على الَجْوهر الداخلّي للعمل الأدبّي، و�سرورة التعامل معه من غير  اأ    - 
الأدب  اإطار  بدرا�سة  ُتْعنى  التي  المناهج  الِبنيويّون  ُيهاِجم  اإذ  ُم�سبَّقة،  افترا�ساٍت  اأّي 
ومحيِطه واأ�سباِبه الخارجية، ويتَِّهمونها باأّنها تقع في �َسَرِك ال�سرح التعليلّي في �َسْعيها 
ُف  اإلى تف�سير الن�سو�س الأدبّية في �سوء �سياقها الجتماعّي والتاريخّي؛ لأنها ل َت�سِ

ُف العوامل الخارجّية. الأَثَر الأدبّي بالذات حين َت�سِ
الوقوف في التحليل البنيوّي على حدود اكت�ساف الِبنية الداخلّية في العمل الأدبّي فهو  ب - 

جوهرها.
الِبنيويّة، ومن  النَّقديّة الحديثة كالأ�سلوبّية  المنهج في بع�س الّتجاهات  اأثََّر هذا  وقد 
نماذجها تحليُل الّناقد مو�سى ربابعة لق�سيدة "ُزهور" لل�ساعر اأََمل ُدْنُقل، ومّما جاء في 

الق�سيدة: 
الٍل ِمَن الَوْرِد،  و�سِ

اأَْلَمُحها بيَن اإْغفاَءٍة واإِفاقْة 
وَعلى ُكلِّ باَقٍة 

ا�ْسُم حاِمِلها في ِبطاَقْة
❋❋❋                   

هراُت الَجميَلُة  ُث لي الزَّ َتَتَحدَّ
ًة -  َعْت – َدْه�سَ اأَنَّ اأَْعُيَنها اتَّ�سَ

َلْحَظَة الَقْطِف، 
ِف،  َلْحَظَة الَق�سْ
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َلْحَظَة اإِْعداِمها في الَخميَلْة! 
ُث لي .. َتَتَحدَّ

ها في الَب�ساتيِن اأنَّها �َسَقَطْت ِمْن َعلى َعْر�سِ
كاكيِن، اأو َبْيَن اأَْيدي ها في ُزجاِج الدَّ ُثمَّ اأفاَقْت َعلى َعْر�سِ

الُمناديَن،
َلُة العاِبَرْة  َحّتى ا�ْسَتَرْتها الَيُد الُمَتَف�سِّ

ومّما جاء في َمعِر�س تحليل الق�سيدة وَنْقدها: 
لغة  فهي  بب�ساطتها،  المتمثِّلة  اللغة  َدْه�سة  الن�ّس ومعالجُته من خالل  روؤيُة هذا  ل  "تت�سكَّ  -

عرّي". ُم بالو�سوح، لكّنه الو�سوح الذي ل ُيطيح بالن�ّس اأو ُيْلغي َبريَقه ال�سِّ تتَّ�سِ
ل هذا المقطع من الن�ّس )اأي المقطع الأّول( ُبْعًدا مو�سيقياًّا،  " وقد ا�ستطاع ال�ّساعر اأْن ُيحمِّ  -
ًعا ب�سكل تحدث فيه َرنَّة مو�سيقّية ُمَتجاوبة تتمثَّل  يتمثَّل في القافية التي َجَعَل ِبناَءها ُمَوقَّ

بالكلمات )اإِفاَقْة، باَقٍة، ِبطاَقْة(" . 
َد روؤيَته، فقد قال ال�ساعر:  " لقد اختار ال�ساعر مفرداِته وتراكيَبه بطريقٍة ا�ستطاعت اأن ُتج�سِّ  -
ل �سريعًة ل َيكاُد يتمتَّع  "اأَْلَمُحها" بدًل من "اأنظُر اإليها"، فنْظرُته كانت نظرًة بعيدًة عن التاأمُّ

فيها بمنظر الورِد؛ لأنه يعي�ُس حالًة �سعبًة".
"واإذا كانت اللغة هنا َتخُرج من دائرة العقالنّية اإلى دائرة العاطفة الَم�ْسحونة، فاإّن ذلك   -
ُث  هرات تتحدَّ ناتٌج من خالل الت�سكيل الأ�سلوبّي الذي عبََّر فيه ال�ساعر عن روؤيِته، فالزَّ
وتتَّ�سع عيوُنها، وَيجعُلها �ساِردًة لم�ساعرها في لحظاِت القطِف والق�سِف، مَع ما َتْحِمله 

هذه اللحظات من اإح�سا�ٍس بالنهاية". 
فُيلَحظ هنا اأّن الّناقد َدَر�َس الن�ّس بَمْعِزٍل عن �سياقه التاريخّي ومحيطه الجتماعّي، اإّنما اعتمَد على 
لغة الن�ّس، فتناوَل في الم�ستوى ال�سوتّي القافيَة واأَثَرها في مو�سيقا الن�ّس وَتفاُعل المتلّقي معها. 
وتناوَل في الم�ستوى المعجمّي دللة الفعل "اأَْلَمُح" وَعالقتها بالحالة التي ُت�سيِطر على ال�ساعر 
هرات،  الزَّ ال�ساعر  َن  اأَْن�سَ حيَن  عريّة،  ال�سِّ ال�سورة  الدللّي  الم�ستوى  في  وتناوَل  الق�سيدة.  في 

ها لحظة الإح�سا�س بالنهاية والموت.  ث وتعبِّر عن م�ساعره ومعاناِته التي َيعي�سُ وجعلها تتحدَّ
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ح المق�سود بالمنهج الِبنيوّي في درا�سة الأدب . و�سِّ  - 1
2 -  كيف ينظر المنهج الِبنيوّي اإلى الن�ّس؟

بيِّن م�ستويات تحليل العمل الأدبّي في النَّقد الِبنيوّي.  - 3
َث ال�ساعر اإبراهيم ناجي في ق�سيدته "العودة" عن عودته اإلى دار محبوبته م�ستاًقا، لكّنه  تحدَّ  - 4

فوِجئ بالدار قد َخَلْت من اأَهِلها وتغيَّر حاُلها فَحِزَن وتاألّم، يقول:
في ُجموٍد ِمْثَلما َتْلقى الَجديْد  داُر اأَْحــالمــي وُحـّبـــي َلِقَيْتـنـــا    
َحـُك النُّوُر اإلْينـا ِمْن َبعيـْد  َي�سْ اأَْنَكـَرْتنـا وْهــَي كـاَنـْت اإِْن َراأَْتـنـا    

واأنـا اأَْهِتـُف: يـا َقْلــُب، اتَِّئــْد)1(  بيــْح   َرْفـَرَف الَقْلـُب ِبَجْنِبـي كالذَّ  
ِلـَم ُعـْدنـا؟ َلْيـَت اأَّنـا َلْم َنُعـْد !  ْمُع والما�سي الَجريْح   فُيجيُب الدَّ  
وَفــَرْغنــا ِمــْن َحنـيـٍن واأََلـــْم  ِلـَم ُعـْدنــا؟ اأََوَلـْم َنْطــِو الَغــــراْم    

وانَتَهْيـنــا ِلـَفــراٍغ كــالَعــَدْم؟  ـكــــوٍن و�َســـــالْم   يـنــا ب�سُ وَر�سِ  
بعد درا�ستَك للمنهج الِبنيوّي، بيِّن كيف َيَتوافُق كلٌّ مّما ياأتي مَع ِبنية الق�سيدة ونظاِمها اللغوّي   

ها العاّم:  وَجوِّ
القافية ال�ّساكنة  اأ    - 

معاني الكلمات ودللتها  ب - 
الِبنية ال�سرفّية )َرْفَرَف - َفْعَلَل( جـ - 

عرية ورة ال�سِّ ال�سّ د   - 
التَّحليالِت  اقراأ  والِبنيوّي،  والجتماعّي،  التاريخّي،  النقديّة:  للمناهج  درا�ستَك  �سوء  في    - 5

الآتيَة، ثم �سنِّْفها اإلى المنهج النقدّي الذي ُيمثِّله كلٌّ منها:
تقول اأَمينة العدوان عن الم�سرحّية الأردنّية في مرحلة ال�ّستينّيات وال�ّسبعينّيات: اأ    - 

الم�سرَح  فاإّن  الم�سرحّي،  الن�ّس  لإيجاد  المبذولة  الُمحاَولت  " وبالّرغم من جميع   

الأ�سئلة

. ْل وَتاأَنَّ اتَِّئْد: َتَمهَّ  )1(
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الِجواء: جمع َجّو.  )1(

معرفة  على  والقائِم  الواقع،  من  القريِب  الَمَحلّي  الن�ّس  اإلى  َيفتِقر  يزاُل  ما  الأردنّي 
ج وَم�ساِكَله". ور�سِد الواقع والبيئة وال�سخ�سية الَمَحلّية التي َتعِك�س ُهموم الُمتفرِّ

عر الأندل�سّي: " فقد وجَد �سعراُء العرِب في اأوروّبا  يقول اأحمد ح�سن الّزّيات عن ال�سِّ ب - 
لة،  ما لم َيِجدوه في اآ�سيا ِمَن: الِجواِء  المتغيِّرة، والَمناِظر المختلفِة، والأمطاِر المتَّ�سِ
عَر،  ال�سِّ بوا  فهذَّ ْهِر،  الزَّ باألواِن  زة  المطرَّ والُمروِج  النَّْبت،  بَعميم  رِة  الموؤزَّ والجباِل 

عوا في َقوافيِه")1(.  وتاأنَّقوا في األفاِظِه ومعانيِه، وَنوَّ
جاء في ق�سيدة "ُن�سافُر كالّنا�ِس" لمحمود دروي�س:  جـ - 

َفْر ُن�ساِفُر كالّنا�ِس، لكنَّنا ل َنعوُد اإِلى اأَيِّ �َسيٍء... َكاأنَّ ال�سَّ  
َجْر َطريُق الُغيوِم. َدَفّنا اأَِحبََّتنا في ِظالِل الُغيوِم وَبيَن ُجذوِع ال�سَّ  

ويقول الّناقُد يو�سف اأبو العدو�س في َمعِر�س تحليِلِه الق�سيدَة وَنْقِدها: "وبنظرٍة عاّمٍة   
اأّن  الأولى  تيِن:  مهمَّ ملحوظتيِن  اإلى  الإ�سارِة  من  بّد  ل  للق�سيدة،  اللغويّة  الِبْنية  على 
فال�ّساعُر  الَحَركة،  عن�سُر  فيها  الق�سيدة  في  ال�ساعُر  ا�ستخدَمها  التي  الأفعال  دللِت 
في َحَركٍة دائمة في نطاق الّطريق الذي ي�سيُر فيه في رحلة المجهول، وهو َيت�سبَُّث 
حلة. اأّما الّثانيُة فهي اأّن ال�ّساعَر قد  لة الرِّ بالأمِل القليل من خالل اإ�سراِرِه على ُموا�سَ
َفَر ل بّد اأن يكوَن له نهايٌة، وقد لَحْظنا  َفر؛ لأّن ال�سَّ َفر، واأنهاها بال�سَّ بداأَ ق�سيدَته بال�سَّ

كيف اأّن الن�سَّ بكامِلِه مبنيٌّ على هذه الكلمِة" . 
اأكثُر فاعلّيًة في درا�سة  في راأيَك، اأيُّ المناهج النقديّة: التاريخّي، والجتماعّي، والِبنيوّي،   - 6

ح اإجابتَك.  الن�ّس الأدبّي؟ و�سِّ
  



97

مرحلة النَّ�ْساأة والتّاأ�سي�ص

َمالِمح احلركة النَّقديّة يف الأردّن
النَّقديّة  رت �سيًئا ف�سيًئا متاأثِّرًة بالحركة  عًة، ثم تطوَّ ُمتوا�سِ النَّْقدّية في الأردّن  بداأت الحركة 
ت اأفكارها من الّنظرّيات والمناهج النَّقدية العالمّية. ونتتبَّع في هذا  في الأقطار العربية التي ا�ستمدَّ
ب توزيعها في ثالث مراحَل، نتناوُل فيها الجوانب  المقام َمالِمح الحركة النَّقديّة في الأردّن َح�سَ

المختلفة لَمعاِلم النَّقد في الأردّن في كّل مرحلة.

ْور الفاعل لتاأ�سي�س الإِمارة  في درا�سة َبواكير الحركة النَّقدّية في الأردّن ل بّد من الإ�سارة اإلى الدَّ
الح�سين  ابن  الأّول  �س عبِداهلل  الموؤ�سِّ الأمير  ُقدوم  َل  �سكَّ اإذ  الأدبّية والنَّقدّية،  الحركة  تن�سيط  في 
اإِمارة �سرقيِّ  َتَولّيه  عاِماًل اأ�سا�سياًّا في بداية ظهور الحركة النَّقديّة في ذلك الوقت، فقد َعِمَل منذ 
الأردّن على رعاية الأُدباء الَمَحلِّييَن والأدباء الواِفديَن من الأقطار العربّية، وتجّلى ذلك في عدد 
َري: رغدان، وب�سمان، في عّمان،  ها الَمجال�ُس الأدبّية التي كان َيرعاها في َق�سْ من الَمظاِهر، اأَهمُّ
ونة. وكان ِمْن طبيعة هذه الَمجاِل�س الأدبّية اأن تجرَي فيها الُمطاَرحات  و ق�سر الَم�ْستى في ال�سُّ

والُمحاَورات والُمناَق�سات النَّقديّة لكّل ما َيِرُد ِذْكره من اأقواٍل اأدبّية وكتاباٍت واأ�سعار.
وقد كان َعراٌر )م�سطفى وهبي التَّّل( في َطليعة ال�ّسعراء والأُدباء الذين �ساركوا في مجال�س 
الأمير اإلى جاِنِب �سعراَء واأدباَء اآَخريَن، اأمثال: عمر اأبي ري�سة، وَوديع الُب�ستانّي، وَنديم الَماّلح، 

فاعّي. وفوؤاد الخطيب، وعبد الُمْنعم الرِّ
ُفها  عريّة َتجري بين َعراٍر والأمير عبداهلل الأّول ابن الح�سين، َفَيَتَلقَّ وكانت الُم�ساَجالت ال�سِّ
داها في تحديد  الُقّراء والُكّتاب وَيحَتفوَن بها، وُيعلِّقوَن عليها ملحوظاتهم النَّقدية التي كان لها �سَ
عت اأوراٌق  َمعاِلم الحركة النَّقدية في مرحلة النَّ�ْساأة. ون�ساأَت حول عراٍر درا�ساٌت كثيرة، وتجمَّ
لدى  نقديّة  قيمة  ذاَت  تظلُّ  َمَبعَثرة  نقدّية  ملحوظاٌت  فيها  ق�سائده  حول  ورواياٌت  رات  ومذكِّ

الدار�سين من َزَمن ال�ساعر. 
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في  ذلك  َظَهَر  اإذ  النَّقديّة،  والكتابة  حافة  ال�سِّ ت�سجيع  على  ا  اأي�سً �س  الموؤ�سِّ الأميُر  َعِمَل  وقد 
حف والَمجاّلت، ومّما َوَرَد له في مجّلة  اإ�سهامه بعدٍد من التَّعليقات النَّقدية في افتتاحيات ال�سُّ
عر كلُّه التفاٌت حول النَّْف�س في القديم والجديد،  عر قائاًل: "ال�سِّ "الِحْكمة" ُمبِديًا راأَيه الّنقدي في ال�سِّ
الذاتّيُة في  فاأيَن المحا�سن  عر معًنى ل ذات،  عر.... وال�سِّ ال�سِّ َلما كان  عور بالخيالت  ال�سُّ ولول 

الخيالت المعنوّية؟".
ُحفهم وَمجاّلُتهم  واهتمَّ الأردنّيوَن بحركة النقد الأدبّي في الّداخل والخارج، واهتّمت �سُ
الأردنّية  حف  ال�سُّ في  الّنقدّية  المقالة  فكانت  الع�سرين،  الَقرن  من  الثالثينّيات  في  المجال  بهذا 
اآراَء طه  الَماّلح  نديم  ال�سيُخ  تتبََّع  "الِحْكمة" مثاًل  في مجّلة   اإذ  دائم،  ذاَت ح�سوٍر  والَمجاّلت 
ال�سعر  انتحال  حول  اآراء  من  به  جاء  ما  َدْح�َس  ُمحاِوًل  الجاهلّي"  عر  ال�سِّ "في  كتابه  في  ين  ُح�سَ
حف في هذه  عر. اأّما ال�سُّ ا مجلة "الّرائد" التي اأ�سَدَرها اأمين اأبو ال�سَّ الجاهلّي. ومن الَمجاّلت اأي�سً
الفترة فمنها �سحيفة "الجزيرة"التي اأ�سَدَرها تي�سير ظْبيان، وفيها كتَب ح�سني َفريز اأربع مقالت 
حيح"، حيث ناق�َس في مقالته الّثالثة ق�سّيَة ال�ّسكل والم�سمون في العمل  نقديّة بعنوان"الأَدُب ال�سَّ
ْهل، اأّما  ل الأ�سلوب ال�سَّ ق، وبع�سهم ُيف�سِّ الأدبّي، وبيََّن اأّن بع�س النا�س َيميل اإلى الأ�سلوب الُمَنمَّ
الأ�سلوب  رفيعَة  كانت  اإذا  الفنّية  القطعَة  القول:"اإّن  اإلى  وَخَل�َس  ِل�س،  ال�سَّ الأ�سلوب  ُل  فيف�سِّ هو 
ِي  قَّ ه اَأَحد �سِ فهي من طراٍز ممتاٍز، واإذا لم تكْن لها اإّل ِميزة الفكرة العالمّية فهي اأدٌب عاٍل َينُق�سُ

الَجمال".
َر على �سفحاتها من درا�سات تاريخّيٍة ومقالت  حُف والَمجاّلُت بما ُن�سِ وقد اأغَنْت هذه ال�سُّ
َيٍر حركَة النقد الأدبّي في الأردّن، مَع اأّن النقد الأدبّي لم يكْن هدَفها الأّول.  نقديّة وَترَجماٍت و�سِ
َدْت في بع�س مقالتها اأ�سداُء النظرّيات الّنقدّية العالمّية الحديثِة، ومن ذلَك ما  والُمالَحظ اأّنه تردَّ
كَتَبه يعقوب ها�سم في مجلة "الِحْكمة" عن الأديب الفرن�سّي "برونتيير" وِعلم الّنقد، وعن مفهوم 

الّنقد الأدبّي لدى "جول ليميتر" �ساِحب النطباعّية في النَّقد.
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الأ�سئلة

�س عبداهلل الأّول ابن الح�سين في ت�سجيع الحركة النقدّية في  كيف َتجّلى َدْوُر الأمير الموؤ�سِّ  - 1
الأردّن؟

مع  النَّقد،  حركة  ن�سوء  في  التاأ�سي�س  مرحلة  في  الأردنّية  والَمجاّلت  حف  ال�سُّ َدْور  ح  و�سِّ  - 2
الّتمثيل.

له  "الّرائد" عام 1945م في مقالٍة نقديّة  الحليم عّبا�س في مجّلة  الّناقد الأردنّي عبد  َكَتَب   - 3
كري �َسْع�ساعة: "ِمَن الخيِر اأن َيعِرَف الّناقُد الكاتَب ما اأُتيَح له؛  حول كتاب "ِذْكَريات" ل�سُ
َعه القيا�ُس بيَن الأَثِر و�ساِحِبه، وهل ا�ستطاَع اأن ُيعبَِّر هذا الأَثُر عن اآراِئه وَمطاِرِح  ِلُيقاِي�َس ما َو�سِ

ِه و�سيٌء من ذاِته؟". اأفكاِره .... واأخيًرا هل هو قطعٌة من َنْف�سِ
ح مفهوَم الأدب الجيِّد من ِوجهة نظر عبد الحليم عّبا�س. و�سِّ  

مرحلة التَّجديدثانًيا

ٌل جذريٌّ َطَراأَ على واقع الحركة الأدبّية والنقدّية في الأردّن في اأوائل الخم�سينّيات  َثّمَة تحوُّ
واأوائل ال�ستينّيات، َتَمثََّل بظهور مجلة "الَقَلم الجديد" لعي�سى الناعورّي عام 1952م، اإذ اأ�سهَمْت 
ا�ستقطاب  وا�ستطاعت  والنقديّة،  الأدبّية  ملتقىالآراء  ِلَتكوَن  ْلبٍة  �سُ اأَر�سّيٍة  تكوين  في  الَمجّلة  هذه 
اأقالِم عدد من رموز الأدب والِفْكر داخَل الأردّن وخارَجه، من اأمثال: اإِح�سان عّبا�س، ونا�سر الّدين 

الأ�سد، وعبد الوّهاب البّياتّي.
َدرت الكتُب التي اأ�سهمْت في اإثراء الحركة النقديّة في الأردّن في  واإلى جانب هذه الَمجّلة �سَ
َدَر كتاب "الحياة الأدبّية في فل�سطين والأردّن حتى عام 1950م" لنا�سر الّدين  هذه المرحلة، فقد �سَ
الأ�سد، وِمن الق�سايا النقديّة فيه َوحدُة الق�سيدة، وهي عند الكاتب ل َتنُبع من َوحدة المو�سوع، بل 

َتنُبع من الجوِّ النَّْف�سّي الذي َتنُقله اإلينا، ومن حركة ِوجدان ال�ساعر وَتنامي َم�ساِعره.
عرالعربي  ا عدٌد من الكتب النقديّة لعي�سى الناعورّي، منها: "اإيلّيا اأبو ما�سي ر�سول ال�سِّ َدَر اأي�سً و�سَ
الحديث" عام1951م، و"اإِليا�س فرحات �ساعر الُعروبة في الَمهَجر" عام1956م. واأَ�سَدَر يعقوب 
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عره  �سِ وم�سامين  ال�ساعر  لحياة  فيه  َعَر�َس  الأردّن"  �ساعر  "َعرار  كتابه  الملثَّم(  )الَبَدوّي  العودات 
ومظاهره الفنّية م�ستفيًدا في ذلك من المنهج التاريخّي في درا�سة الأدب .

عر  �س فيه للنظرية النقدّية في ال�سِّ عر" عام 1955م، وَتعرَّ اأّما اإح�سان عّبا�س فقد اأَ�سَدَر "َفّن ال�سِّ
ا لأهّم الآراء النقدّية التي  منذ اأَِر�ْسطو مروًرا بالّرومان�سّية والرمزيّة و�سوًل اإلى الواقعية، وَعَر�َس اأي�سً
عر، وقد عبَّر هذا الكتاب عن خبرة الناقد واّطالعه  ة ال�سِّ عة في ُمِهمَّ تبنَّْتها المذاهب الأدبّية المتنوِّ

الّدقيق على الآداب الغربّية.
وفي اإطار تاأثُّر الّنقد الأدبّي في الأردّن باأهّم الّتجاهات الأدبّية في العالم جاءت ترجمة محمود 
يكولوجّية" لليون اإيدل عام 1959م، اإذ تناوَل هذا الكتاب َعالقة ِعلم  ة ال�سَّ ْمَرة لكتاب "الق�سّ ال�سَّ

ة. النَّْف�س بفّن الق�سّ
فقد  الحقيقّية،  الّتجديد  طالئع  ِلَتْحمَل  الجديد"  "الأُُفق  َمجّلة  ظهرَت  ال�ستينّيات  بداية  وفي 
المفاهيم  ن�ساأَ عن هذا توظيُف  الأدبّي، وقد  للّنقد  الَمجّلُة على تخ�سي�س �سفحاٍت  حَر�سْت هذه 
النقدّية الجديدة في الأدب الأردنّي. وِمن اأ�سهر النُّّقاد الذين برزْت اأ�سماوؤهم في هذه الَمجّلة ووا�سلوا 
واأمين  العنانّي،  واأحمد  ال�ّساكت،  َعّلو�س، وخالد  الرحيم عمر، وجميل  عبُد  الإبداعّية:  م�سيرتهم 
ِم�ساحًة  للنَّقد  ت  �سَ "اأفكار" عام 1966م، وخ�سَّ َمجّلة  الَمجّلة �سدَرت  هذه  انقطاع  ومع  �سّنار. 
روا اأعمالهم النقدّية. عري�سًة فيها حّتى وقتنا الحا�سر، اإلى جانب ما ُتتيُحه من ُفَر�ٍس للنُّّقاد لكي َين�سُ
ر  �سات التي �ساعدت على تطوُّ وقد �َسِهَد َعْقدا: ال�ستينّيات، وال�سبعينّيات، اإن�ساَء عدٍد من الموؤ�سَّ

النَّقد الأدبّي في الأردّن، وِمن اأهّمها:
الجامعات  - 1

اإذ اأّدى تاأ�سي�ُس الجامعة الأردنّية عام 1962م اإلى اإيجاد بيئٍة نقدّيٍة ُتْعنى بتدري�س الُمماَر�سات   
ئت عام 1976م  ْت جامعُة اليرموك التي اأُن�سِ ْوء النَّظريّات النَّقديّة الحديثة. وقد اأدَّ الّنقديّة في �سَ
�سات الِعلمّية على ظهور درا�ساٍت اأكاديمّية تعمل على  ها. و�ساعدْت هذه الموؤ�سَّ الُمِهّمَة َنْف�سَ

�سة. درا�سة الإبداع الأدبّي �سمن معايير المنهج العلمّي، وظهور الّدرا�سات الّنقدّية المتخ�سِّ
رابطة الُكتّاب الأردنيّين  - 2

ئت عام 1974م، وقد �ساعدْت على تو�سيع البيئة الثَّقافية التي تهتّم بالأدب وَنْقده عبر اآراء  اأُن�سِ  
ُكّتابها، واإقامة النَّدوات، والم�ساَركة في الموؤتَمرات الأدبّية والّنقديّة.
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ر الحركة الّنقديّة في الأردّن في َعْقد الخم�سينّيات. ح العامَليِن الّلذيِن مّهدا لتطوُّ و�سِّ  - 1
َلَع فيها  اأَ�ْسَهَمت الجامعات الأردنّية في ال�ستينّيات وال�سبعينّيات في توفير بيئٍة نقدّية منا�سبة اطَّ  - 2

النُّّقاد على الّنقد الغربّي وتاأّثروا به.
اذكر ثالثًة من هوؤلء النُّّقاد.  اأ    - 

بيِّن دوَرهم في اإثراء حركة الّنقد في الأردّن. ب - 
الحركة  دعم  في  "اأفكار"  الجديد"وَمجّلة  "الأُُفق  َمجّلة  به  قامت  الذي  ْور  الدَّ عن  ْث  تحدَّ  - 3

الّنقدّية في الأردّن وتطويرها في عقد ال�ستينّيات.

الجامعّييَن  من  عدٍد  بظهور  تمّيَز  المرحلة  هذه  في  الأدبّي  الّنقد  اإّن  القول:  يمكن  م  تقدَّ مّما 
�سين في النَّقد، الذين كاَن لهم اإ�سهاماتهم بالتدري�س اأو بتاأليف الكتب النَّقدّية في الرتقاء  المتخ�سِّ
�سة وَبْلورة َمفاهيمه و�سْبطها. مثلما تميَّزت هذه  بغة العلمية المتخ�سِّ ْبغه بال�سِّ بم�ستوى النَّقد و�سَ
المرحلة بتاأثُّر النُّقاد بما كانوا يقروؤون من اآراء في النَّقد العربّي القديم وفي النَّقد الأوروبّي الحديث، 
وقد َبدا هذا وا�سًحا في كتاباتهم واآرائهم النَّقديّة. واأبرزِت المرحلُة عدًدا من النُّقاد َذوي ال�ّساأن، 
ْمَرة، وعبد الرحمن ياغي، وها�سم ياغي،  مثل: اإح�سان عّبا�س، ونا�سر الّدين الأ�سد، ومحمود ال�سَّ
جهوٌد  لهم  كانت  الذين  ْرع،  ال�سَّ وعلي  ْيخ،  ال�سَّ وخليل  الرحمن،  عبد  ون�سرت  بّكار،  ويو�سف 
بٍة لإن�ساء  وا�سحة في التاأليف والترجمة والتحقيق في التراث النَّقدّي �ساعدْت على اإيجاد بيئٍة ِخ�سْ

�سات ُتْعنى بهذا ال�ّساأن. موؤ�سَّ

الأ�سئلة
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ْوء الَمنهجيّات الحديثةثالًثا مرحلة الكتابة النَّقديّة في �سَ

َحَدَث النفجار المعرفّي في َعْقَدِي: الثمانينّيات، والت�سعينّيات، وتفاَعَلت الحركة النَّقدّية في 
الأردّن، �ساأَن الحركة الأدبّية عاّمًة، مع م�سادَر معرفيٍة مختلفة، ول �سيما الَمنهجّيات الّنقديّة الحديثة 
َل في مناهجه وِتْقِنياته الِعلمّية،  في العالم، ومن هنا، فاإّن الّنقد في هذه الفترة َت�ساَعَف في اإنتاجه وَتَحوَّ
فاأ�سَهَم النُّّقاد الأردنيوَن بذلك في الّنقد العربّي ب�سكٍل وا�سح، وَتَركوا ب�سماِتهم فيه؛ لذا َنعِر�ُس في 
هذا المبحث لأهّم التجاهات النَّقديّة الأردنّية في �سوء المناهج الحديثة في فترة النِّ�سف الثاني من 

القرن الع�سرين، وتتلّخ�س بالآتي)1(:
التّجاه التاريخّي)2(   - 1

عافين نموذًجا في هذا التجاه، اإذ ُيَعدُّ واحًدا من النُّّقاد البارزيَن  وُتمثِّل تجِربة الّناقد اإبراهيم ال�سَّ  
لالأعمال  دًة  متعدِّ نقدّيًة  درا�ساٍت  م  قدَّ فقد  الثمانينّيات،  بداية  في  الأردّن  في  الأدبّي  الّنقد  في 
عرية، حاول فيها التركيَز على اأََثر الّتاريخ في تكوين الن�ّس، وراأى في هذا الإبداع  وائية وال�سِّ الرِّ

وثيقًة للواقع وانعكا�ًسا فنياًّا لتجِربة الإن�سان وَعالقته مَع"البيئة".
ِفَل�سطيَن حتى  واية والم�سرحّية في  الرِّ "َن�ْساأة  التاريخّي في درا�سته  عافين التجاه  ال�سَّ فقد طبََّق   
ُل اأحداَث رواية "رجاء")3( ُيالِحُظ اأّن الموؤلِّف قد  عام 1948م"، ومّما جاء فيها:" لعلَّ َمن يتاأمَّ
نجَح في ت�سوير الحياِة الجتماعّية من خالل اأ�سلوِب ال�ّسيرة الذاتّية الذي ا�سَطَنعه، وقد جعَل 
ِف وفي تحليل ال�ّسخ�سّيات، ولو اأّنه جعَل الأحداَث َتَتنامى  لالأحداِث َمغًزى وا�سًحا في الَو�سْ
َم روايًة  وائّي َلأَْمَكَن له اأْن ُيقدِّ من خالل الأحداِث الحقيقّيِة ال�ّسخ�سيِة مَع الإِفادة من َمْنِطق الرِّ
بالح�سِّ الإن�سانّي في تحليِل الأحداث وما  ُمتميِّزًة  اأحداثها،  ُمْقِنعًة في  اإلى حدٍّ ما،  متما�سكًة 
عافين - مثلما هو وا�سٌح - مبادَئ الّتجاه  اإن�سانّية"، فقد التزَم ال�سَّ اإليه من مبادَئ وقيٍم  َترِمُز 

يبقى ت�سنيف الّناقد الأردني في هذا المبحث باأّنه ذو اتجاٍه تاريخّي اأو اجتماعّي اأو غير ذلك مرهوًنًا بحدود درا�سته اأو   )1(
درا�ساته المذكورة له فقط في المبحث.

�سلَف اأن المنهج التاريخّي في الّنقد يقوم على درا�سة الظروف: ال�سيا�سية، والجتماعية، والثقافية، للع�سر الذي ينتمي   )2(
اإليه الأديب، ُمتَِّخًذا منها و�سيلًة لَفهم الن�ّس الأدبي، وتف�سير خ�سائ�سه، وَك�ْسف م�سامينه ودللته.

�سَدَرت عام 1946م للكاتب الِفَل�سطيني ح�سن البحيرّي.  )3(
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روايته،  في  وائيُّ  الرِّ ا�سَطَنعه  الذي  الذاتّية  ال�سيرة  اأ�سلوب  على  َز  ركَّ حين  َنْقده  في  التاريخّي 
وائّي في الّنقد.   َز على الأحداِث وَمْنِطق الرِّ وحين ركَّ

راُع،   واأّما الم�سرحّية فقد در�َسها في َن�ْساأتها ومو�سوعاتها وبنائها الّفِنّي من حيُث: الُحْبكُة، وال�سّ  
وال�ّسخ�سّياُت، واللغُة، والِحواُر، وَرَبَط هذه الَمظاِهَر الأ�سلوبّية بالبيئة التي ظهَرت فيها هذه 
الم�سرحّية، فَعَك�َس من خالل ذلَك روؤيَته التي تقوم على َرْبط الإبداع بحركة التاريخ وظروف 

الع�سر وطبيعة الحياة الجتماعّية.
وُيَعدُّ خالد الكركي واحًدا من النُّّقاد الأردنّييَن البارزيَن في الّن�سف الثاني من الَقرن الع�سرين؛   
التاريخّي  التجاه  وظهر  عريّة،  وال�سِّ النَّْثرّية  الإبداعّية  للّظواهر  دٍة  متعدِّ درا�ساٍت  من  َم  قدَّ ِلما 
ين من  وائّي لدى طه ُح�سَ ين ِروائياًّا"، اإذ َدَر�َس �سورة الفّن الرِّ ب�سكٍل وا�سٍح في درا�سته "طه ُح�سَ
ين(  خالل الواقع الذي عا�َسه وَكَتَب عنه، يقول:"و�سنبحُث هذا الفنَّ عنَده )اأي عنَد طه ُح�سَ
ر الّرواية العربية الحديثة،  ٍم عامٍّ لَتَطوُّ وايا: الّنظرّيِة، والّتطبيقّيِة، والّتاريخّيِة، من خالل َتَفهُّ ِمن الزَّ
وهذا يحتاُج اإلى قراءة اأَّولّيٍة، ثّم اإلى قراءٍة َنقدّيٍة واعيٍة، وَت�ستعيُن هذه الدرا�سُة النَّقدّية بالمعارِف 
ًة  الخارجّيِة الُمحيطِة بالكاتب، على اأْن َتَظلَّ في الّنهاية خا�سعًة لَمنهِج الّتحليل الداخلّي، ُمْهتمَّ

بالعمل الفنّي على اأّنه ُمحاَوَلٌة لَنْقل التجِربِة الإن�سانّية في اأّي زماٍن ومكاٍن".
التّجاه الجتماعّي )1(  - 2

ِمن اأ�سحاب الّتجاه الجتماعّي في هذه المرحلة في النَّقد الأدبّي في الأردّن ها�سم ياغي، اإذ   
َد فيها اّتجاَهه الجتماعّي في  عر الحديث بين الّنظرّية والّتطبيق"، اأكَّ اأ�سَدَر درا�سًة بعنوان" ال�سِّ
النَّقد ِبَتناُوِله َدْور الُمبِدع في َحْمل هموم المجتمع والّتعبير عنها والّتاأثير في نفو�س الُمتلّقيَن، 
لت الجتماعّية التي  عر الحديث، ورَبَطها بالّتحوُّ ر ال�سِّ عالوًة على اأنه َبَحَث عن عوامل َتطوُّ

عر ق�سايا ع�سِرِه والّتعبيِر عنها.  واَكَبت المجتمع العربّي في الع�سر الحديث والتزاِم ال�سِّ
اإذ �سدرْت  وان،  الّناقد الأردنّي عبداهلل ِر�سْ وظهرْت َمالِمح الّتجاه الجتماعّي كذلك لدى   
�سبول،  لتي�سير  الَيوِم"  منُذ  "اأنَت  روايَتْي:  اأّن  يرى  وفيها  واية"،  الرِّ "اأ�سئلة  بعنوان  درا�سٌة  له 
الُمبِدع على َحْمل  الأدب ومدى قدرة  اللتزام في  ُتمثِّالن �سورة  �سّنار،  و"الكابو�س" لأمين 

الواقع في اإبداعه.

�سلَف اأّن المنهج الجتماعّي في الّنقد يربط الإبداَع الأدبّي والُمبِدَع نف�سه بالمجتمع بطبقاته المختلفة.  )1(
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ا �ُسَليمان الأَزرعّي، ففي عام 1994م اأ�سَدَر درا�سًة نقدّية  وِمن اأعالم هذا الّتجاه في الأردّن اأي�سً  
عر الأردنّي الحديث، الجزء الأّول"، اإذ ظَهَرت فيها َمالِمح  بعنوان "َمواقف، درا�سات في ال�سِّ
عراء وهموَمهم الواقعية نحَو  عريّة التي َتعِك�س انتماءاِت ال�سُّ هذا الّتجاه ِبَتناُولها الم�ساميَن ال�سِّ
د َعالقة ال�ساعر بمجتمعه فَتحمُل البعديِن: الإن�سانّي، والوطنّي، فنرى الّناقد  مجتمعهم، وتوؤكِّ
ا ُمنتِمًيا، يقول: "اإّن الباحَث الذي َينُظُر  عر َعرار من ناحية كونه اأديًبا ُملَتِزًما َيحِمل ِح�ساًّ َيْدُر�س �سِ
�ُس بكلِّ  اأَة، بل نظرًة َتراُبطّيًة، يَتَح�سَّ عر َعراٍر نظرًة �سمولّيًة واإلى ق�سيدِته نظرًة غيَر ُمجزَّ اإلى �سِ
ه َينُظر الأَزرعّي اإلى ديوان ال�ساعر يو�ُسف  �ُسطوٍع النتماَء الواعَي لل�ساعر". وفي ال�سياق نْف�سِ
ز على َدْور  عَره �سمن اإطار الّتجاه الجتماعّي الذي يركِّ عبد العزيز نظرًة ُم�ساِبهًة، فُيْدِخُل �سِ
ُد فاعلّيَة الأدب والفنِّ والإبداع عموًما هو  الفّن والفّنان في المجتمع، يقول:" اإنَّ اأهمَّ ما ُيحدِّ
وؤيا"، فالّناقد هنا َيميُل  رح والرُّ ْدق الطَّ ْور الذي َيلعُبه فنُّه واإبداُعه الُمت�سلُِّح ب�سِ َفْهُم الُمبِدِع للدَّ
في مناق�سته النَّظريّة اإلى َرْبط الإبداع والنَّقد بمدى التزام الأديب ق�سايا مجتمِعه، وقدرِته على 
ذاته  الوقت  وفي  والفكرّية  الجتماعّية  ور�سالَته  دوَرُه  الفّن  يوؤّدي  وبذا  ْدق،  ب�سِ عنها  التعبير 

الفنّية.
التّجاه الِبنيوّي )1(  - 3

اإذ َعِمَل على  الِبنيوّي،  الّناقد الأردنّي فخري �سالح َنموذًجا في مجال الّتجاه  وُتمثِّل تجِربُة   
َنْقد الّن�سو�س وتحليلها من خالل َعالقاتها الّداخلية بعيًدا عن الّظروف المحيطة بالن�ّس ِمن: 
َخ  تاريٍخ، اأو مجتمٍع، حّتى اإنه يقول في َمقالٍة له بعنوان "النَّقد العربّي الجديد": اإّنه لي�َس موؤرِّ

اأدٍب بل قارئ ُن�سو�س.
وفي عام 1988م اأ�سَدَر فخري �سالح درا�سًة بعنوان" اأَْر�ُس الحِتمالت: ِمن الن�ّس الُمغَلق اإلى   
د �سرورة َعْزل الن�ّس عن المحيط  ا اأكَّ ر"، وفيها اأي�سً ْرد العربّي الُمعا�سِ الن�ّس المفتوح في ال�سَّ
الواقعّية  للّظروف  انعكا�ًسا  ولي�س  الداخلية  الَعالقات  ِنتاَج  الن�ّس  ي�سبح  َثّم،  وِمن  الخارجي، 

المحيطة.

اأيّة  الّنقد َيدر�س العمل الأدبّي بو�سِفِه بنيًة متكاملة ذاَت عالقات بين مفرداته بعيًدا عن  البنيوّي في  اأّن المنهج  �سلَف   )1(
عوامَل اأخرى خارجية: تاريخيٍة، اأو اجتماعيٍة، اأو ثقافية.
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ا �سامح الّروا�سدة في باب "بنية الّن�ّس الِقناعّي" في كتابه  وِمن اأعالم هذا الّتجاه في الأردّن اأي�سً  
َفه في ا�ستنطاق  عر العربّي الحديث")1( ، الذي ا�ستلَهَم فيه الّتجاه البنيوّي ووظَّ "الِقناع في ال�سِّ
الّن�سو�س وَنْقدها وتحليلها وَك�ْسف بنية الِقناع فيها، ومن ذلك َتناُوُله ق�سيدة "ِمن ليالي ِبِنلوب" 
َة  لعبد الّرحيم عمر، فقد َتَتبَّع الأ�سواَت التي َتْنِطُق داخَل الن�ّس ِمن بدايته اإلى نهايته فوجَد اأّن َثمَّ
�سوًتا واحًدا هو �سوت ِبِنلوب وب�سمير المتكلِّم، اإذ بداأَ الن�ّس به وانتهى به في اإيقاٍع متَّ�سٍل من 

غير اأن ُي�ساِرَكه �سوٌت اآَخر يوِقُف اإيقاع الن�ّس. 
التّجاه الَجمالّي  - 4

ُد ُمثيٍر َجمالّي َيبَعُث  وَق معياًرا، فالن�ّس الأدبّي ُمجرَّ د به الُمماَر�ساُت النَّقديّة التي تعتمد الذَّ وُيق�سَ  
ماِت  الّناقد - َوْفق هذا التجاه - ُمقوِّ َثّم، يتناول  النَّْف�س اإح�سا�ساٍت َجمالّيًة ممِتعًة. وِمن  في 
الَجمال في الن�ّس الأدبّي من ِوْجهة َنَظره، اأي اإّن المتلّقي ُيَعدُّ ُمبِدًعا اآَخر للن�ّس؛ مّما ُيْف�سي اإلى 

د القراءات.  َتَعدُّ
ّباعّي َمالِمح الّتجاه الَجمالّي في النَّقد الأدبّي في الن�سف الّثاني من القرن  وُيمثِّل عبد القادر الرَّ  
قراءِتِه  في  الَجمالّي  لالتِّجاه  تطبيقّيٍة  منهجّيٍة  ُمماَر�ساٍت  من  الّناقد  هذا  الَتَزَمه  بما  الع�سرين، 
الّن�سو�َس ومفهوِمه لالإبداع، وَدْوِر الّناقد في اإتمام العملّية الإبداعّية ،وروؤيِته الّناقَد خالًقا جديًدا 
الن�ّس  الن�ّس، بما في ذلك  د قراءات  القوُل بتعدُّ الُم�سلَّمات  اأ�سبَح من  "لهذا  لالإبداع، يقول: 
ًة، �سواء اأكاَن هذا الن�ّس قديًما اأم حديًثا، وبناًء عليه َينبِثُق من الن�ّس ن�سو�ٌس، ومن  عرّي خا�سّ ال�سِّ
الّن�سو�س ن�سو�ٌس اأخرى، وهكذا". وهذا يعني اأّن الّنقد الَجمالّي متاأثٌِّر اإلى حّد كبير ب�سخ�سّية 
الناقد، والعوامِل الموؤثِّرة فيها، وما َيبعُثه العمُل الأدبّي فيها من َم�ساعَر وعواطَف وما َي�ستثيُره 

من ذكرياٍت.
عرّي"، وفيها يرى اأّن ما  ورة الفّنّية في النَّقد ال�سِّ وِمن درا�سات الّرباعّي في هذا الّتجاه " ال�سّ  
د َجمالّية الفّن في الّن�ّس الأدبّي هي ال�سورُة الفنّية، يقول: "اإّن القناعَة التي َتَولََّدت عندي  ُيَج�سِّ
ْتني اإلى هذه الو�سيلِة الفنّية الجميلِة، التي اأَرى اأّنها ُيمِكن اأْن  ورَة لأّول مرٍة �سدَّ منُذ التقيُت ال�سّ

َتكوَن َقْلَب كّل عمٍل فنيٍّ ومحوَر كّل نقا�ٍس نقّي".  

عر باأنه �سخ�سية تختفي فيها �سخ�سيُة ال�ساعر وتنطق خالَل الن�ّس بدًل منها. ف الِقناع في ال�سِّ ُيعرَّ  )1(
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ا َجمال َمقابلة في درا�سته "اللَّْحظة الَجمالّية  وِمن النُّّقاد الأردنّييَن الذين اتَّبعوا هذا الّتجاه اأي�سً  
في النَّقد الأدبّي"، التي يرى فيها اأّن النَّقد هو "الإح�سا�ُس الذي َيعَتري المرَء بقيمة العمِل الفّنّي"، 
د اأّن عملية النَّقد الَجمالّي هي خبرٌة م�ستَركٌة بين الأديب والمتلّقي، وهي "الأ�سُل الذي  ويوؤكِّ

تنبثُق منه عمليُة الّتف�سير وتعوُد اإليه". 
التّجاه الُمقارن  - 5

التاأثُّر والتاأثير بين الن�سو�س الأدبّية، ُمعتِمديَن  الّنقدّي بدرا�سة مظاهر  اأْتباُع هذا التجاه  ُيْعنى   
على محور الّلغة في الَمقام الأّول؛ من اأجل الوقوف على �َسْير الآداب العالمّية وَك�ْسِف حقائقها 

الفنّية والإن�سانّية.
د �ساهين في درا�سته "اإليوت واأثُرُه  وِمن النُّقاد الأردنّييَن الذين اتََّبعوا هذا التجاه في النَّقد محمَّ  
ال�ّسّياب،  َبْدر �ساكر  تاأثُّر كّل من:  اإذ وقَف �ساهين على َمكاِمن  بور وال�ّسّياب"،  على عبد ال�سّ
بور، بال�ساعر الإنجليزي توما�س اإليوت، ومّما جاء في درا�سته اأنه عدَّ ق�سيدة  و�سالح عبد ال�سّ
الَيباب"، يقول:  "الأَر�س  اإليوت  التاأثُّر بق�سيدة  اإيجابياًّا في  الَمَطر" لل�ّسّياب نموذًجا  "اأُْن�سودة 
"وت�سترُك اأُن�سودُة الَمَطر مع الأَر�س الَيباب في الإيقاع الداخليِّ الذي ُتَولُِّده المو�سيقا الداخلّيُة 

ُر الّلغَة من قيِد الم�سمون الماألوِف". لّلغة، فالمو�سيقا في كلتا الق�سيدتيِن هي التي ُتحرِّ
لت الُم�سطَلح"،  عبّي في كتابه " الُمثاَقَفة وَتَحوُّ ا زياد الزُّ وِمن النُّّقاد الأردنّييَن في هذا الّتجاه اأي�سً  
َل معظُمها بفْعِل تاأثُّر الح�سارة العربّية في ع�سر  كَّ الذي تناوَل فيه م�سطلحاٍت نقديًّة عربّيًة َت�سَ

ازدهارها في القرنيِن: الّثالِث، والرابِع الهجرّييِن، بالح�سارة اليونانّية.  
�ِس عدد من الأعمال الّنقدّية الحديثة لمجموعٍة  وانطالًقا من درا�سة هذه الّتجاهات، وِمن َتَفحُّ  
َد عدًدا من مميِّزات الّنقد  من النُّّقاد في الأردّن في فترة الثمانينّيات والت�سعينّيات، يمكن اأن نحدِّ

في هذه المرحلة على النحو الآتي:
ع الق�سايا النقديّة التي يتناولها النَّقد. �َسعة المجال وتنوُّ اأ    - 

وق الّنقدّي لدى النُّّقاد في هذه المرحلة. ارتفاع م�ستوى الذَّ ب - 
اعتماد الأدوات النَّقديّة المنهجّية في القراءة والّتف�سير والّتحليل. جـ - 

المو�سوعّية، بمعنى اأّنه �ساَر ينمو بعيًدا عن الذاتّية والِمزاجّية. د   - 
ْوء المنهجّيات النَّقديّة الحديثة.   التاأثُّر بالنَّقد الأدبّي في �سَ هـ  - 
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البيئة،  مع  وَعالقته  الإن�سان  لتجِربة  فنيٌّ  انعكا�ٌس  الإبداَع  اأّن  عافين  ال�سَّ اإبراهيم  الّناقد  يرى   - 1
ْوء ما در�سَت. ح هذه العبارَة في �سَ و�سِّ

كيف يختلف الّتجاهان: الّتاريخّي، والجتماعّي، عن الّتجاه الِبنيوّي في التَّعامل مع الن�ّس   - 2
لدى النُّّقاد الأردنّييَن في الثمانينّيات والت�سعينّيات؟

ح المق�سود بكلٍّ من: الّتجاه الَجمالّي، والّتجاه الُمقارن، في النَّقد الأدبّي.  3 -  اأ    - و�سِّ
ح  َيكاد الّتجاه الَجمالّي يتمّيز بُخ�سو�سّيٍة معيَّنٍة في الَعالقة بين المتلّقي والن�ّس، و�سِّ ب - 

هذه الُخ�سو�سّية .
ْم اإجابَتَك باأمثلٍة  4- هل ا�ستطاَع النُّّقاد الأردنّيوَن، في راأيَك، اإيجاَد َنْقٍد حديث في الأردّن؟ دعِّ

مما در�سَت.
ْوء درا�ستَك لّتجاهات الحركة الّنقدّية الحديثة في الأردّن، �سنِّف المقولتيِن الآتيتيِن  5- في �سَ

اإلى الّتجاه الّنقدي الذي ُتمثِّله كلٌّ منهما:
د الَقْي�سّي بعنوان "ال�ّساعر والن�ّس":  يقول الّناقد الأردنّي اإبراهيم خليل عن ال�ّساعر محمَّ اأ    - 
ِر روؤيِته  ِر حياِتِه ال�سخ�سّيِة، وتطوُّ عُر الَقْي�سّي مرتِبًطا اأ�سدَّ االرتباط  بتطوُّ "وَلّما كاَن �سِ
بارزٌة  خيوٌط  ن�ساأَت  فقد  الِفَل�سطينّي،  �َسْعِبِه  َحْول  وِمن  َحْوله  ِمن  للعاَلم  دِة  المتجدِّ
ْوَء على �سيرِتِه  ال�سَّ لِِّط  ُن�سَ القدرُة على روؤيتها بو�سوٍح ما لم  َتنعِدُم  الفنيِّ  في ن�سيِجِه 

ال�ّسخ�سّية والأدبّية".
ُق الفنون الأدبّيِة بالمجتمع، بل اإّنه  واية اأَْل�سَ يقول الّناقد الأردنّي عبداهلل ِر�سوان: " الرِّ ب - 
ًة داخَل الن�ّس  الفنُّ الوحيد الذي َيكاُد المجتَمُع يرى فيِه �سورَة ذاِتِه متمثِّلًة وُمنَعِك�سَ

وائّي". الرِّ
6- مّرت الحركُة النقدّية في الأردّن بثالِث مراحَل مختلفٍة، واِزْن بين هذه المراحل من ناحية 

ر الآراء النقديّة في كلِّ مرحلة. تطوُّ

الأ�سئلة
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