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: مقدمة  
استجابة لطلب بعض المتعلمين قمنا بتهذيب عملنا السابق حوؿ                 

: استنباط أسئلة  التقويم النقدم من محاكر منهاج اللغة العربية للسنة الثالثة ك سميناه 
الطالب إىل دزوس التقويه اليقدي تهريب دليل 

املستيبطة مً حماوز ميهاج األدب العسبي 

للسية الثالثة أدب و فلسفة و أدب و لغات 

ك لقد ألحقنا بو موضوعات مختلفة ال يستغني عنها المتعلم في دركس        
في امتحاف البكالوريا أسئلة حولها النصوص األدبية ك ىي من جملة القضايا التي تطرح 

مما رأيناه ضركريا  ذلك ك غير ك نثر الشعر ك التلخيص ط ك أنواعهامثل قضية الركاب
ؽ حيث رتبنا جملة القضايا عناصر عملنا الساب ترتيبغير في نظاـ ك ك لم ف معرفتوؿ

النقدية حسب محاكر المنهاج ك دعمنا ىذه الموضوعات بأسئلة متوقعة للتدرب عليها 
جعة أك الطباعة  ألننا سجلنا ما استطعنا متعلم أف يتصرؼ في اختياره للمراك على اؿ

...   Pdfك ألسباب منطقية قدمنا عملنا بصيغة ممكنة من احتماالت 

أف محتول بعض الموضوعات ىو من عمل  المتعلمين إلى  ك ال أنسى أف أنبو          
ك ىو ثابت بأسمائهم في  نقلناه عنهم لجودتو ك ركعتو بعض األساتذة الكراـ 

ك ألحقناه بعملنا ىذا من أجل الفائدة ك كل ما كرد ىنا ركاتهم السابقة بالمنتدل مشا
ك ىو من كراء القصد  كحده كجو اهلل  االمتعلمين ك بو أردففائدة ىو من أجل 

. ك أخيرا أرجو لكم المتعة ك الفائدة                                   
 ستاذ مصطفى بً احلاجاأل/                                
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 قضايا التقومي النقديلالعام  الفهرس-1
المضوعات النقدية المستنبطة منو المحور 

 الثاني ك ألكؿا
استنتاج خصائص األدب عامة ك النثر خاصة مع تعليل ضعف حركة اإلبداع ك -1

 .ازدىارحركة التأليف في ىذا العصر
 ا العصرتفسير ظاىرة المديح النبوم ك الزىد في ىذ -2

الثالث ك الرابع 

الركاد في العصر الحديث       استنتاج خصائص شعر المنفى لدل الشعراء-1
 [الباركدم ك شوقي  نموذجا]               

 تعليل التوجو الفني لدل شعراء ىذه المرحلة -2
 استنتاج مظاىر التجديد في الشعر العربي الحديث-3
 المهجريين اكتشاؼ النزعة اإلنسانية في شعر-4
 بياف مفهـو الوحدة العضوية في القصيدة الحديثة-5

. ك نشوء حس المواطنة ك نزعتها لديهم انشغاؿ الشعراء المعاصرين بقضية فلسطين-1الخامس 
 مفهـو االلتزاـ في الشعر العربي الحديث-2

السادس 
لغموض اللغة ك الموسيقى ك الصورة ك ا]مفهـو الظواىر الفنية في الشعر الحر -1

 [.........ك الرمز في الشعر الحر
 الموازنة بين الشعر العمودم ك شعر التفعيلة -2

 مظاىر الحزف ك األلم عند الشعراء المعاصرين-1السابع 
 تعليل ىذه الظاىرة نفسيا ك اجتماعيا-2

 مظاىر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة-1الثامن 
 امدل توظيف الرمز ك األسطورة فيو-2

 خصائص فن المقاؿ شكبل ك مضمونا-1التاسع 
 ؿدكر رجاؿ اإلصبلح في ازدىار المقا-2-

الفن القصصي نشأتو ك تطوره ك خصائصو -1العاشر 
مدل تأثر القصة الجزائرية بالواقع الجزائرم عبر المراحل المختلفة -2

الحادم ك الثاني عشر 
 خصائص المسرحية العربية في المشرؽ-1
 سرح الجزائرمخصائص الم-2
 خصائص المسرحية-3
العبلقة بين المسرحية ك المحيط االجتماعي -4
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احملور 
02/01 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها من  
خبلؿ أىداؼ المحورين 

األكؿ ك الثاني  
 

 ألدب عامة ك النثر خاصة استنتاج خصائص ا -1

مع تعليل ضعف حركة اإلبداع ك ازدىار          
. حركة التأليف في ىذا العصر        

 .تفسير ظاىرة المديح النبوم ك الزىد في ىذا العصر -2
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فسر ظاىرة المديح النبوم في العهد المملوكي ككضح ذلك عند من اشتهر بهذا : س
الظاىرة من الشعراء؟؟؟؟ 

: الجواب 
كيتنافسوفالشعراءيقصدهغرضناكمستقبلفنناالنبومالمديحفي العصر المملوكي صار

فنناالغرضىذامنجعلالنبوم،المديحفيكقاؿ،ق٦٩٧تالبوصيرمجاءفيو،كعندما
 بعدهمنالشعراءيتبعهاالتيكموضوعاتوقواعدهلو مستقبل

 
: كعند تحليل ظاىرة المديح النبوم في ىذا العصر يتضح لنا ما يلي 

 
كانتشر في العصر المملوكي،إلى مصطلح أدبي كنمط شعرم ازدىركقد تحولت المدائح النبوية 

ا في القرف السابع الهجرم،حيث لجأ الشعراء إلى استرجاع السيرة النبوية كالتغني كتحديدن
عيرفت القصائد التي نظمت في ىذا المجاؿ بقصائد كقد³بالشمائل التي تميز بها الرسوؿ 

المديح النبوم
  النفسية ك االجتماعية ك السياسية أىم األسبابككاف من

الحوادث كالمتغيرات مالم يشهده قرف قبلو؛فقد اجتاح التتار لظهورىا في ىذا القرف أنو شهد من
فدمركا الببلد كأىلكوا العباد كقضوا على الخبلفة العباسية في بغدادالشرؽ اإلسبلمي

الشاـ من ثم حررت ببلديوبيةالمماليك دكلتهم في مصر بعد أف قضوا على الدكلة األكأقاـ
الدكلة اإلسبلمية في ذلك كقد خاضتسيطرة الصليبيين بعد أف أمضوا فيها حوالي مائتي سنة

كيبلت تلك الحركب،كما عانت تسلط القرف حركبان عنيفة ضد الصليبيين كالتتار كعانت شعوبها
الحكاـ المماليك كظلمهم

أمراء ككزراء كموظفين،كعانى الناس كثرة الضرائبالفساد بين الطبقات الحاكمة من كتفشى
كمصادرة األمواؿ،

الرجوع إلى اهلل كالزىد في فانتشر الفقر، كعمَّ الخوؼ كلم يجد الناس ملجأ يلجأكف إليو سول
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ىذا الجو المشبع باآلالـ كفي تلك الظركؼ القاسية فيالدنيا ىربنا من كاقعهم المر
عن رغبة دفينة لدل شعرائها بالعودة إلى المنبع تكشف ازدىرت المدائح النبوية التي

كاف العدؿ يظلل جميع المسلمين،فاستعادكا الصافي للعقيدة اإلسبلمية،حينما
من عدؿ كنقاء من ميبلده حتى كفاتوبكل ما تمثلو ³بقصائدىم سيرة الرسوؿ 

 إماـ ىذا الفن ببل منازع البوصيرم ككاف
 

؟؟ في العصر المملوكيما ىي سمات األدب كخصائصو 
 

. تغلُّب الصناعة اللفظية كشيوعها لدل جميع الشعراء كالكتاب -1
 .ازدىار فن المديح النبوم كتسابق شعراء العصر فيو -2

 .الوصف، كالفخر، كالحماسة : انتشار األغراض األخرل    -3

 .نمو العصبيات  مما ساعد على اتساع نطاؽ  الهجاء -4

 .قيد للقدماءضعف الشعر عمومان  كانتشار التل  -5

 (ديواف اإلنشاء  )انشغاؿ الشعراء في الوظائف الحكومية   -6

 .شيوع الجهل  كالفقر لدل عمـو طبقات الشعب -7

 .كثرة الفتن كالتقلبات السياسية  كتغٌير الحكاـ كاألمراء -8

 
ما ىو كضع الحركة العلمية في ىذا العصر؟  

    
كالفني، حيث قد تميزت الحركة الثقافية  لقد شهد ىذا العصر كثيران من ألواف النشاط العلمي 

: كالعلمية في ىذا العصر بما يلي
: ظهور الموسوعات العلمية كالمعاجم  في جميع الفنوف مثل -1
       اللغة العربية    لساف العرب   ابن منظور
         األدب العربي  صبح األعشى  للقلقشندم
           التاريخ    كفيات األعياف  للصفدم
  التاريخ   المقريزم                      خطط
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  فتح البارئ  ابن حجر العسقبلني    علـو الحديث
    الببلغة   تلخيص المفتاح الخطيب القزكيني
   ألفية ابن مالك  كالكافية كالشافية    النحو

       

 [المملوكي ك العثماني ]ما ىي خصائص الشعر ك النثر في عصر الضعف 
 

: الجواب 

 : ص العامة لشعر العصرلخصائا

ضعفت ثقافة الشعراء في ذلك العصر، كضحلت محفوظاتهم كمعلوماتهم، كانصرؼ الشاعر عن 
طغت  ك، كقد انفصل الشاعر عن مجتمعو كحٌكاـ زمانو، : امتهاف الشعر، كاتخذه ىواية كتسلية

عدـ تمكن الشاعر من كالركاكة غير العامية، فهي تنشأ عن . الركاكة كالتعبيرات العامية على الشعر
أم  -إنها : اللغة التي يكتب بها الفتقاره إلى معرفة أصولها كأسرارىا كدقائق الفركؽ بين مفرداتها

  .العجز عن استعماؿ اللغة بدقة كمهارة، كاالستعاضة عنها بالعامية كالعبارات السوقية -الركاكة 

  في ىذا العصر ؟ النثرما ىي خصائص 

كالصاحب بن  (ىػ360ت)لكتابة األدبية، فقد بدأ انحدارىما منذ أياـ العميد أما النثر الفني، كا
الذم كاف يتساىل بضياع دكلة كال يتساىل بهركب سجعة من أسلوبو،  (ىػ385ت)عباد 

الذم أشاع في مقاماتو حب مطاردة السجع كالجناس كالزخارؼ في شتى  (ىػ516)كالحريرم 
كيقتفي الخطيب الحصكفي . ال تند منو سانحة أك بارحةصورىا ليوقعها في شباؾ كتابتو، حتى 

خطا أرباب التعقيد كالتصنع كاصطياد المحسنات اللفظية أك المعنوية من الذين  (ىػ551ت)
سبقوه زمانان، فإذا ىو يبذىم كيخرج إلى الناس برسائل كخطب ليس فيها إال ىذه القشور، أما 

  .فبل كجود لها كال أثر اللباب كالمعاني المبتكرة كاألفكار المبدعة

في ىذا العصر ؟ فنوف النثرما ىي 
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مجاالت النثر كثيرة، كلعلها أرحب مما ىي في الشعر كأكسع دائرة كأكثر حرية، كبالنثر يستطيع  
كحصران لمجاالت النثر . اإلنساف التعبير عما يريد بيسر كسهولة أكثر من الشعر المنظـو الموزكف

رسائل ككتابات ديوانية رسمية، كرسائل كمكاتبات إخوانية، كمقامات : إنها تدكر في: يمكن القوؿ
إف معظم الكتابات الديوانية، : كيمكن القوؿ كذلك. أدبية، كخطب منبرية، كمؤلفات علمية

كالرسائل اإلخوانية، كالمقامات األدبية، كالخطب المنبرية، طبعت بطابع العصر الذم كتبت فيو، 
كلفة كتصنع مقبوؿ، إلى كلفة كتصنع كمبالغة في اصطياد المحسنات كحملت سماتو كصفاتو، من 

البديعية على حساب المعنى، سواء أكتبت تلك اآلثار في العصر األيوبي أـ المملوكي أـ 
  .كإف في تقليب آثار ىذه العهود شاىدان على ىذا الحكم. العثماني

 ؟ [ككيالعثماني ك الممل]ما مظاىر ضعف األدب في ىذا العصر :  1س

 :[العثماني ك المملوكي]مظاىر ضعف األدب في ىذا العصر  :جػ

 .األسلوب ضعيف -2 .الموضوعات سطحية -1

  .تقليد القدماء ك عدـ التجديد ك االبتكار -3

 .استمد األدب صورة من الخياؿ القديم -4

ما األسباب التي أدت إلي ضعف اللغة العربية ، كالشعر خاصةن في مرحلة ما :  2س
 قبل مدرسة اإلحياء كالبعث ؟

 :األسباب التي أدت إلي ضعف اللغة العربية :جػ

  . (التتريك)جعل اللغة التركية لغة رسمية بدال من العربية ، كىو ما يسمى  -أ

 . إلغاء ديواف اإلنشاء -ب

 . عدـ تشجيع المماليك كاألتراؾ للشعر لعدـ فهمهم لو -جػ

  . صبحت كاليةن عثمانيةن ضعف مركز مصر السياسي بعدما أ –د 

 .انتشار الجهل ك الفقر ك االستبداد -ىػ

حرماف مصر ك الببلد العربية من مصادر ثقافتها ك تعليمها ك ذلك بغلق المدارس ك نقل  -ك 
  .الكتب ك العلماء إلى تركيا

 .ك نتيجة لذلك صار الشعر كالجسم الهامد ك أصبح في حاجة إلى بعثو من جديد

أساليب الكتابة األدبية ؟ كضح ذلك مبينا خصائص ىذه األساليب ؟  ما ىي أنواع:س
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: الجواب

 االسلوب العلمي -1
ىو االسلوب الذم يستخدـ في صوغ العلـو المجردة كالطب ك الهندسة ك الفيزياء،  :تعريفو

. كالجبر كالكيمياء
: يتكوف االسلوب العلمي من الركنين االساسيين: اركانو

. صياغة الكبلمياالفكار كالمعاني اؿ
: خصائصو

. موضوعاتو علمية بحتة 1
. االفكار فيو كاضحة كمحددة 2
. تستخدـ فيو االرقاـ كالمصطلحات كالحقائق العلمية 3
. دقة استخداـ االلفاظ ك تحديد دالالتها 4
. خلوه من الصور الخيالية، كمن استخداـ المحسنات الببلغية 5
. خلوه من العاطفة ك الشعور 6
. ىر فيو شخصية الكاتبال تظ 7
. يخاطب العقل بقصد االفهاـ كاالقناع بالحقائق العلمية 8
. اسلوبو حقيقي تقريرم، ال يحتمل االغراض الببلغية المتنوعة 9
. يمتاز بترتيب االفكار، كتسلل المعاني 10
. استخداـ االدلة كالبراىين العقلية كالعلمية كالعملية 11
. ، ىم اىل العلم كطبلبويخاطب طبقة خاصة في مجالو 12

                                        ****************** 

 األسلوب األدبي- 2
المقاؿ »ىو األسلوب الذم يعبر بو الشعراء في قصائدىم ككتاب النثر الفني في كتاباتهم : تعريفو

. «القصة المسرحية الخطبة الرسالة
 :األدبي األسلوب أركاف
. معانياالفكار كاؿ 1
. االلفاظ كاالساليب الصياغة 2
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. العاطفة 3
. الصور الشعرية 4

: خصائص االسلوب االدبي
. يتحدث عن موضوعات ليست ذات طابع علمي 1
. خلوه من االرقاـ كالمصطلحات كاإلحصاءات العلمية 2
. دقة اختيار االلفاظ، كالتأنق في االسلوب 3
. «علم البياف»استخداـ الصور الخيالية  4
. «علم المعاني، علم البديع»استخداـ المحسنات الببلغية  5
. تظهر فيو شخصية األديب كآراؤه كثقافتو 6
. يقصد الى االمتاع بجانب اإلفهاـ كنقل األفكار 7
 .يتنوع فيو االسلوب بين الخبر كاإلنشاء ألغراض ببلغية 8

                                       ******************
  سلوب العلمي المتأدباأل 3

ىو األسلوب الذم يهدؼ الى عرض الحقائق العلمية بأسلوب ادبي جميل كلكن ىذا  :تعريفو
. االسلوب قليل االنتشار قياسا الى النوعين السابقين

: أركاف االسلوب العلمي المتأدب
. االفكار كالمعاني 1
. الصياغة اللفظية 2
تطغى على الحقائق العلمية، كىو اسلوب يكسب  دكف اف. بعض جماليات االسلوب االدبي 2

كتب التاريخ التي تستخدـ اسلوب القصة : النصوص العلمية قيمة ادبية من طريقة عرضها، كمنو
للتشويق، كتب الرحبلت التي يقصد مؤلفوىا الى امتاع القارئ بطريقتهم في سرد االحداث 

. ككصف المناظر
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 المحور 
 

03/04 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها من خبلؿ 
أىداؼ المحورين   

الثالث ك الرابع 
 

 استنتاج خصائص شعر المنفى لدل الشعراء  -1

الركاد في العصر الحديث       
 [نموذجا الباركدم ك شوقي ]               

 التوجو الفني لدل شعراء ىذه المرحلةتعليل   -2

 استنتاج مظاىر التجديد في الشعر العربي الحديث -3

 اكتشاؼ النزعة اإلنسانية في شعر المهجريين -4

. بياف مفهـو الوحدة العضوية في القصيدة الحديثة -5
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:  ئلة ك األجوبة المقترحةاألس

" أكال ك فبل أف نبدأ نطرح ىذا السؤاؿ المهم 

ما الفرؽ بين الشعر المهجرم ك الشعر الحديث ؟؟؟ 

أك الجنوبي  (usa)ىو الشعر الذم قيل في المهجر الشمالي  الشعر المهجرم
 أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل)

بعد حملة )ما بعد عصر النهضة ىو الشعر الذم قيل في فترة  أٌما الشعر الحديث
  (نابوليوف على مصر

  ؟؟؟:ىي خصائص شعر المنفى عامة ىو مفهـو أدب المنفى ك ما  ما -1

؟؟؟  خصائصو من خبلؿ ىذه القصيدة للشاعر أحمد شوقي ما ىي ك -2

1 

2  

3   

4 

5 

6    

7   

8 

9    

10 

11     

12 
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13  

، (كالثقافة الوطن)عن المكاف م نأ ىوالمنفى  أف إدكارد يرل   :أدب المنفى ىو 
 .مغلفنا بالطغياف كالمرارة كالشقاء رغم كل ما أكسبو النفي كاإلبعاد من ثراء معرفي

: ة من خصائص أدب المنفى عاـ

 .الحنين إلى الوطن األـ -1

 ك التصريح باأللم الشكول من الغربة -2

 الشوؽ إلى األحبة عامة ك األسرة خاصة -3

المزج بين الشوؽ ك القضايا السياسية أك االجتماعية التي كانت سببا في  -4
 .المنفى

 :ك من خصائصو من خبلؿ ىذه القصيدة خاصة ما يلي 
 (10-9-4في األبيات )ػ الحنين إلى الوطن 

 (12-11-6-2-1األبيات  في)ػ البكاء على فراؽ األىل ك األحٌبة 

 (الخ...فرعوف   –األىراـ  –النيل  –مصر  )ػ االشتغاؿ بذكر مآثر الوطن 

  . كضحهما.. تأثرت النهضة األدبية الحديثة بعاملين أساسيين : 3س

  : ىذاف العامبلف ىما : جػ

كالبعثات  –الحملة الفرنسية علي مصر )ريق عن ط االتصاؿ بالحضارة الغربية الحديثة -1
كمدارس اإلرساليات ، .. كالهجرة إلي ببلد الغرب كالمستشرقين  – كالترجمة –التعليمية 

 . ( كاستقداـ أساتذة من الغرب للتدريس في مصر ، كإتقاف بعض المثقفين العرب للغات األجنبية

القومي ، كدعوات اإلصبلح ، كإحياء  الوعي)العريق عن طريق االتصاؿ بماضينا الحضارم  -2
  . ( التراث العربي ، كانتشار المكتبات كالمطابع ، كالمجامع اللغوية ، كالجمعيات األدبية

 ما المقصود بهذا االسم مدرسة اإلحياء ك البعث ؟:  4س

. المقصود بو أنو كما تعود الركح لجسم ىامد، فيبعث إلى الدنيا من جديد بقلب ك حػس كاع :جػ 
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كاف الحػاؿ بالنسبة للشعر العربي فقد استسلم إلى حالة من الجمود أخذ علي أثرىا ينػزؿ إلى 
 . مدارج الضعف ك االنحبلؿ منذ كقوع بغداد في أيدم التتػار

 ما أشهر األسماء التي أطلقت على تلك المدرسة ؟:  5س

ك  اإلحياءثم مدرسة  يةاالتباعالمدرسة  : أشهر األسماء التي أطلقت على تلك المدرسة : جػ
 الكبلسيكيةالجديدةك في النهاية سميت  الشعرالعمودمثم مدرسة  المحافظينثم مدرسة  البعث

 . على يد أحمد شوقي

 ىل توافق علي تسمية مدرسة اإلحياء كالبعث بهذا االسم ؟:  6س

ق بعد مرحلة من أكافق على ىذه التسمية ألنهم ػ بالفعل ػ قاموا بإحياء الشعر العربي كبعث: جػ 
 . الضعف الشديد كالجمود قبل بداية النهضة

 ما دكر الباركدم في إحياء الشعر العربي ؟:  7س

 دكر الباركدم في إحياء الشعر العربي : جػ

 . ك العبارة بعد الضعف ك االبتذاؿ بالكلمةارتفع  - 1

 . بعد الجدب ك التفاىة ك التكرار الذم كاف سائدان  بالموضوعارتقى  - 2

 من التقليد  الخياؿخلص  - 3

 . حيوية متدفقة بعد البركد ك الجفاؼ العاطفةأعطى  - 4

  . دلل على أف الباركدم ىو باعث الحركة األدبية في العصر الحديث:  8س

الباركدم ىو باعث الحركة األدبية في العصر الحديث حيث ظهر الباركدم في كقت كاف  :جػ 
كد الصنعة اللفظية ، كركاكة األسلوب ؛ نتيجةن لضعف األمة العربية ، الشعر العربي فيو مثقبلن بقي

كخضوعها مئات السنين لحكم المماليك كاألتراؾ ، كلكن اهلل ىيأ لو أف يتلقى تعليمو في بيئة 
ا عن أحواؿ الضعف الشاملة ، فأكب على قراءة الشعر الجاىلي  ( عكف ك أقاـ)صحيحة ، بعيدن

ر بهذا الشعر الجيد ، كتفاعل معو ، فاكتسب القدرة على محاكاتو ، كاألموم كالعباسي ؛ فتأث
كالسير على منهجو ؛ فنقل الشعر العربي من الضعف إلى القوة ، كتخطى الحواجز كحطم القيود 
، كأحيا الشعر كبعثو من مرقده ، كأثبت أف اللغة العربية قادرة على البقاء كالحياة ، كأف أسباب 

  . ليهاضعفها غريبة طارئة ع

 ما العوامل التي ىيأت للباركدم النبوغ في الشعر ؟:  9س

  :العوامل التي ىيأت لو النبوغ في الشعر ىي : جػ
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لكثير من الشعر العباسي كحفظو على األدب الجيد، مما تركو السابقوف،  كاطبلعوالفطرية،  موىبتو
ة، كاعتزازه باللغة األصيلة، كنفوره األصيل، كخبرتو بالحياة السياسية، كاشتراكو في المعارؾ الحربي

 .من الصنعة اللفظية

 ما مظاىر التجديد في الشعر عند الباركدم ؟:  10س

 : مظاىر التجديد عند الباركدم : جػ

ظهر صوت الباركدم رصينان قويان في عباراتو ك ألفاظو متينان في أساليبو صافيا في أخيلتو ، شريفان 
جزالن في تراكيبو ، فلقد استطاع أف يعيد الحياة للشعر بعد أف سلبت في معانيو مشرقان في ديباجتو 

 : منو ك بذلك نهض بالشعر من قاع منحدر إلى قمة شامخة ك ظهر ذلك في

 : األسلوب: أكال ن 

 . ارتقي بالكلمة ك العبارة من الضعف ك االبتذاؿ إلى صحة التركيب ك قوتو - 1

 . ك التحرر( اإلحكاـ )انة ابتعد عن البديع المتكلف إلى الرص - 2

 .انتقل من التعقيد ك الغموض إلى الوضوح ك اإلفصاح - 3

 : الموضوع: ثانيان 

 . ابتعد بموضوعاتو عن التكرار ك السطحية ك اتجو إلى التجدد ك التنوع - 1

 . عبر عن األحاسيس الذاتية ك الحياة المعاصرة ، ك القضايا القومية ك أحداث العصر - 2

قل بالموضوع الشعرم من األمور الشخصية التافهة إلى األمور العامة مثل دكره في إحياء انت - 2
الشعر العربي ك كصف الطبيعة ك الشوؽ لمصر ك الحركب التي خاضها ك يرثي كالده ك زكجتو ك 

 .ابنو ك يتغزؿ ك يكتب في السياسة ك الوطنيات

  :يقوؿ في شكواه من المنافقين

 اشر يتلونػػػوف تلػػػػوف الحرباءأنا فى زماف غادر كمع

 : الخياؿ: ثالثان 

 . انتقل بالخياؿ من الضيق ك السطحية إلى التحليق في سماء الشعر - 1

اعتمد على حواسو في أف يجعل من الصور لوحات فنية متحركة مرئية ك مسموعة ، ك يظهر  – 2
 .ذلك في كصف الطبيعة ك الحركب ك المعارؾ ك الشوؽ لمصر

  :تجربتو مع الخياؿ الشعرل يقوؿ عن

 تعرَّض لى يوما فصٌورت حسنو ببلورتى عينى فى صفحة القلب

 : العاطفة: رابعان 

 . انتقل بها من البركدة ك الجفاؼ إلى الحيوية ك الحركة ك الذاتية
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 : الموسيقػا: خامسان 

 . حافظ فيها علي كحدة الوزف ك القافية ك كانت عنده ذات رنين قوم أخاذ

 لماذا قاـ الباركدم بمحاكاة القدماء في أشعارىم ؟ : 11س

كاف نابعان من ركح المنافسة ك تحدم الممتازين ؛ ليثبت أنو مثلهم فقد جارم عظماء الشعر  :جػ 
في العصر الجاىلي ك اإلسبلمي ك األموم ك العباسي ك انصرؼ عن شعراء العصرين المملوكي ك 

فطرة السليمة ك حفظو للجيد من األشعار ك تتلمذه علي يد العثماني معتمدان علي نقاء الذىن ك اؿ
  . الشيخ حسين المر صفي

 اذكر أىم العوامل التي ىيأت للباركدم القدرة علي إحياء الشعر العربي ؟:  12س

 : أىم العوامل التي ىيأت للباركدم القدرة علي إحياء الشعر العربي : جػ

 . استعداده الفطرم ك موىبتو الشعرية-1

 . كثرة أسفاره ك تجاربو العميقة-2

 ( التركية ك اإلنجليزية ك الفارسية ) . اطبلعو علي اآلداب األجنبية-3

 . اطبلعو علي التراث العربي العظيم-4

 . إيمانو بعظمة أمتو العربية ك جماؿ لغتها الخالدة-5

 فما ىي ؟… لمدرسة اإلحياء ك البعث خصائص فنية مميزة :  13س

  : المضموفمن حيث  -: جػ

 .تعدد األغراض فى القصيدة كالفخر كالوصف كالحكمة كغيرىا -1

 . ك ما يمر بو الشاعر ( الغزؿ )البدء بالنسيب - 2

 .تقليد القدماء فى موضوعاتهم من مدح كغزؿ كرثاء كفخر كىجاء - 3

 . اعتبار البيت كحدة القصيدة مما يؤدم إلى تفككها - 4

 . القدماءخطاب الصاحبين على عادة  - 5

  : من حيث الشكل -

 . التزاـ الوزف الواحد ك القافية الموحدة - 1

 . تقليد القدماء في األخيلة ك الصور ك التراكيب - 2

 . العناية بانتقاء األلفاظ األصيلة كباألسلوب ك ببلغتو-3

  االتجاه إلى التصوير الجزئي -4
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ما ىي مظاىر التجديد في الشعر العربي الحديث؟؟ 

 عناصر الطبيعة لصياغة التجربة الشعرية كالشعورية يفتوظ .1

 ػ النزعة الركمانسٌية .2

 ػالنزعة الذاتٌية  .3

 ػ نزعة التشاـؤ .4

 ػ النزعة اإلنسانية العالمية .5

 تنويع القافية في القصيدة – .6

 النزعة الفلسفية التأملية .7

 الموسيقى الداخلية –

فيما بينها في حركفها كألفاظها كعباراتها  ىي تناغم الٌلغة الموسيقى الٌداخلية
بحيث توحي فتؤٌثر ليستجيب القارئ، كما أنها نغم موسيقي عذب كخفي 

نحسو أثناء القراءة أك االستماع، ينتج عن انسجاـ الكلمات فيما بينها 
كحسن ترابطها، بسبب المرادفات كالنعوت كالمعطوفات كاإلضافات 

 كالركابط

 

 دب كالقصيدة العربية الحديثة كالمعاصرةمظاىر التجديد في األ

 

ىي البناء الفني المتكامل للقصيدة الشعرية ، حيث ال :  الوحدة العضوية*
تشكل أفكارىا كحدة كاحدة ال يمكن تجزئتها كال تقديم فكرة على أخرل 

 كإال اختل المعنى 

ىي أف تتوحد مشاعر الشاعر مع الموضوع الذم يعالجو، :  كحدة العاطفة*
 تتوحد مع المتلقي تجاه الموضوع ك
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أف يعالج النص موضوعا كاحدا، حيث نحصل :  الوحدة الموضوعية*
 بمجموع أفكاره على فكرة عامة ىي أساس النص

تتمثل في الحديث الشاعر عن السلوكات االجتماعية  : النزعة االجتماعية*
 كاآلفات كأضرارىا كربما البحث عن حلولها 

تمثل في الحديث عن قضايا السياسة مثل االستبداد ت:  النزعة السياسية*
  ... كعبلقة الشعب بالحكومة

تتمثل في االقتباس من القرآف الكريم كالسنة النبوية، : النزعة الدينية*
 ... كالحديث عن قضايا الدين كالعبادات كالتوحيد

تتمثل في الحديث عن الطبيعة كالتأمل في :  النزعة الفلسفية التأملية*
 صرىا أك إعطاء رؤية جديدة للحياة أك لموضوع ماعنا

الحديث عن كل ما يهم العرب كأمة لها اىتمامات :  النزعة القومية*
 مشتركة 

الحديث عن القضايا التي تهم اإلنساف دكف اعتبار :  النزعة اإلنسانية*
كاإلنسانٌية ىي تحقيق األخٌوة بين أفراد المجتمع ... النتمائو أك كطنو

كمتطٌلباتها ىي ضركرة مشاركة الجميع في الٌسٌراء ك الٌضٌراء، كلها  .اإلنسانيٌ 
  : دكر في توطيد العبلقات االجتماعٌية، يتمٌثل دكرىا في

المشاركة، الٌتعاكف، المساكاة ، أما األخٌوة فتلغي الٌتمايز ك االستئثار ك 
 االستبداد
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 ما هي عوامل النهضة األدبية يف العصر احلديث ؟

  كامل نهضة األدب العربي الحديثع*
 : إرساؿ البعثات إلى أكربا /1

ـ مجموعة من الشباب المصريين إلى فرنسا عددىم أربعة كأربعوف 1826أرسل محمد على سنة 
طالبا ليتخصصوا ، بعد إتقاف اللغة في ، العلـو المختلفة في الزارعة ، كالطب كالجراحة كالتشريح 

 .لعلـو البحرية ، كالميكانيكا كالترجمة، كالطبيعة ، كالكيمياء كا
كاف ىذا أكؿ لقاء بين المصريين كبين الثقافة الغربية كلما عاد ىؤالء المبعوثوف عادكا بثقافة 

جديدة ، كعقلية اتصلت بالحضارة الغربية ، كعرفوا أشياء لم يكونوا يعرفونها من قبل ، فقاموا 
لعربية كتبان في العلـو كاآلداب فأثركا اللغة بما زكدكىا بو بترجمة كثير من علـو أكربا كألفوا باللغة ا

  من أفكار كمصطلحات حديثة
 : إنشاء المطبعة /2

عرؼ الشرؽ العربي المطبعة قبل مجيء ، نابليوف إلى مصر عرفها في لبناف غير أنها لم تكن ذات 
 . تأثير في األدب العربي ألنها كانت مقصورة على طباعة الكتب الدينية

ـ في حٌي بوالؽ فعرفت باسم مطبعة 1821نشأ محمد على أكؿ مطبعة عربية في مصر سنة أ
بوالؽ، لقد كاف لمطبعة بوالؽ أثر كاضح في النهضة األدبية المعاصرة حيث قامت بطبع أمهات 

كتب األدب العربي شعران كنثران ، كما طبعت مئات من الكتب العربية فى الطب كالرياضيات 
 . التاريخ كالتفسير كالحديثكالطبيعيات ، ك

أقبل الناس على كتب األدب يقرءكنها ، كيحفظوف من دكاكين الشعراء األقدمين عيوف الشعر 
 . العربي ، كمن كتب األدب أرقاىا أسلوبان ، كمػن كتب اللغػة ما كصلػهم باللغة القوية األصلية

 : إنشاء الصحف /3
لواف القراءة ىو الصحيفة التي لم تكن معركفة في أدل إنشاء المطبعة إلى ظهور لوف جديد من أ

  . الثقافة العربية من قبل
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ـ ، تولى رئاسة تحريرىا رفاعة رافع 1828انشأ محمد على أكؿ صحيفة في الوطن العربي سنة 
الطهطاكم ، كىو عالم أزىرم ذىب مع أكؿ بعثة إلى فرنسا ليكوف إمامان لها في الصبلة ، كمرجعان 

ا الدينية األخرل ، فاستغل كقت فراغو في تعلم اللغة الفرنسية فتعلمها كأتقنها ، لها في شعائره
كقرأ بها كثيران في السياسة كالتاريخ كالجغرافيا كاألدب الفرنسي شعران كنثران ، فأضاؼ إلى ثقافتو 

 .ـ1873األصلية ثقافة غربية ، توفى سنة 
نقلتو من المحسنات البديعية من سجع كاف من أثر الصحف في النثر أنها ىذبتو كصقلتو ، ك

كجناس كطباؽ ، إلى نثر مرسل دكف قيد من القيود البديعية ، كما أنها مالت بو نحو اإليجاز 
 . كالسهولة ألف قراء الصحف ال يسيغوف التقعر كاألغراب في اللغة

 : الجمعيات العلمية كاألدبية/4
النهضة األدبية فأنشئت أكؿ ىذه الجمعيات في لقد كاف للجمعيات األدبية كالعلمية أثر كبير في 

  . ـ ، ككاف ىدفها االرتقاء بالعلـو كنشر الفنوف كاآلداب1847سوريا 
فقامت بطبع طائفة من الكتب األدبية  (جمعية المعارؼ)كأنشئت في مصر جمعية اسمها 

جمة الكتب ككاف ىدفها تر (جمعية التعريب)كالتاريخية كالفقهية ، ثم قامت جمعية أخرل ىي 
 . األجنبية في االقتصاد كاالجتماع

 : المدارس الحديثة /5
كاف التعليم ، فيما مضى ، محصوران في المعاىد الدينية التي نهضت بتعليم الدين فقها كتفسيران 
كحديثان ، كبتعليم العربية نحوا كصرفان كببلغة كلغة كأدبان ، كلم تكن تعنى ، إال قليبلن ، بغير ذلك 

 . ـكمن العل
أما المدارس الحديثة فقد أنشئت على نمط المدارس األكربية التي تعلم اللغات كالعلـو الحديثة 
كالرياضيات كالجغرافيا كاألحياء كالكيمياء كالطبيعة ، فكاف لهذه المدارس أثرىا فى نشر الوعي 

 . الثقافي لؤلمة
 : المسرح /6

لوف من ألواف األدب ، كإنما ظهر المسرح لم يعرؼ الوطن العربي ، كال األدب العربي ىذا اؿ
ألكؿ مرة مع غزك نابليوف لمصر ، فكاف ذلك شيئان جديدان فى الشرؽ ، كلما لم تكن فى األدب 
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العربي نصوص مسرحية فقد قاـ عدد من األدباء بترجمة عدد من المسرحيات الفرنسية إلى اللغة 
 . العربية مما أضاؼ رافدان جديدان إلى األدب العربي

 : المستشرقوف /7
المستشرقوف علماء من أكربا كأمريكا كركسيا ، اىتموا بالشرؽ كتاريخو كآدابو كدياناتو كلغاتو ، 

 . فعكفوا على دراستو دراسة عميقة
اىتم كثير من المستشرقين باألدب العربي كاللغة العربية منذ زمن طويل فجمعوا كثيران من الكتب 

صحيحها كطبعها فى صورة جميلة ، فنشركا كثيران من دكاكين المخطوطة فقاموا بدراستها كت
الشعراء ككتب األدب فأقبل األدباء كالشعراء على ىذه الكتب المصححة فنهلوا مما فيها من 

 . جماؿ كببلغة
 

عند المهجريين ؟؟ عامة ك ما ىو مفهومها  ما ىو مفهـو النزعة اإلنسانية   *

: أكال  

 :اعتمادىا على المبادئ التالية  امةمفهـو النزعة اإلنسانية  ع

 .يجب على اإلنساف أف يبحث دائمان عن معنى كجوده كحياتو -1

 

الحياة في حد ذاتها شيء رائع كيستحق أف يعيشها اإلنساف مهما احتوت على صراعات  -2
 .كتناقضات كآالـ

 

 .على اإلنساف أف يواجو األلم كيتسلح باألمل في نفس الوقت -3

 

ف أف يهتم بالمادة قبل الركح ألنها الشيء الوحيد الذم يستطيع إدراكو على اإلنسا -4
 .كالسيطرة عليو

 

إف الطريقة الوحيدة كي يحقق اإلنساف إنسانيتو ىي في التمتع بكل الملذات الجسدية  -5
 .كالحسية ألنها الشيء الوحيد الذم يستطيع اإلنساف لمسو كإدراكو
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نية كالمحلية، كلكنها تأبى العنصرية ألنها امتهاف صارخ اإلنسانية ترحب بالقومية كالوط -6
لبقية العوامل المشكلة للنسيج اإلنساني الشامل، كاألدب العنصرم ليس سول جسمان غريبان 

 .في نسيج األدب اإلنساني سرعاف ما يلفظو كيأباه

 :ثانيا 
: مفهومها عند المهجريين 

مع الذم تنتشر فيو مظاىر الحق ك كىي النظرة اإلنسانية إلى المجت : المفهـو   
كيبتعد عن  التبذؿ ك األحاسيس الرخيصة ك االتجاه إلى القيم ك ، الخير ك الجماؿ 

المثل العليا ك لذلك اتسعت نظرتهم إلى الحب حتى شملت   اإلنساف ك الطبيعة ك 
. كل الكائنات كحتى أصبح الحب كسيلة أم سبلـ مع النفس ك مع الوجود ك مع اهلل 

:  األسباب            

. الواقع عليهم في ببلدىم التي ىاجركا منها -(ا)       

. الغربة التي شعركا بها في الببلد التي ىاجركا إليها -(ب)      

. تأثرىم بميراثهم الركحي في الشرؽ -(ج)      

.  التأثر بالنزعات اإلنسانية التي ظهرت في الفكر الغربي -(د)      

: يقوؿ إيليا أبو ماضي  ثاؿالم         

إف نفسا لم يشرؽ الػحب فيها                   ىػي نفس لم تدر ما معناىا 

أنا بالحب قد كصلت إلى نفسي                   ك بالػحب قد عرفػت اهلل 
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 ؟ما ىو مفهـو الوحدة العضوية في القصيدة العربية الحديثة 
  :دةالمقصود الوحدة العضوية في القصي: جػ 

ك معناه أف القصيدة كلها تتحدث عن موضوع كاحد ، ك ليتحقق  :كحدة الموضوع   -(ا  
ذلك البد أف تكوف القصيدة أفكارىا مرتبة مترابطة شاملة لكل أجزاء الموضوع ، كلذلك يعيب 

النقاد على الشعر القديم تعدد األغراض في القصيدة كعدـ ترتيب أفكارىا، كتفكك أبياتها، 
من المعاصرين " المدرسة الكبلسيكية الجديدة"معانيها أحيانا، كما يعيبوف بعض شعراء كتناقض 

  .لهذا السبب

ك ىي كحدة المشاعر التي أثارىا ىذا :  (كحدة المشاعر)كحدة الجو النفسي   -(ب
الموضوع بحيث تسير عاطفة الشاعر في اتجاه نفسي كاحد، فإذا انتقل الشاعر من جو نفسي 

آخر ، ك ليس بين الجٌوين ارتباطان فقد انعدمت كحدة الجو النفسي ك بالتالي  إلى جو نفسي
  .كالمياه تحيط بو" قصر أنس الوجود"ضاعت الوحدة العضوية مثاؿ ذلك قوؿ شوقي يصف 

 ممسكا بعضها من الذعر بعضا ****** قف بتلك القصور في اليم غرقى 

 ق كأبدين بضا سػػػابحات ب****** كعذارل أخفين في الماء بػضا 

كتلك صورة توحي بالذعر . فقد جعل ىذه القصور أشخاصا يمسك بعضها ببعض خوؼ الغرؽ
كفي البيت الثاني شبو القصور كقد اختفي جزء منها في الماء، كظهر جزء بفتيات . كالفزع

سابحات كقد اختفي جزء من أجسامهن كظهر جزء، كىى صورة مشرقة فيها مرح كجماؿ، كال 
 .ياؽ الصورة األكلى، كال تأتلف معهاتجرل في س

 ما المقصود بوحدة الموضوع؟

 

" نكبة دمشق"كحدة الموضوع تعني أف يتحدث الشاعر في موضوع كاحد،كموضوع قصيدة 
 .ألحمد شوقي

 ىل ترتبط الوحدة العضوية بالموضوعية؟

 
أك مرادفان، الوحدة الموضوعية جانب من جوانب الوحدة العضوية، كلكنها ليست بديبلن عنها، 
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كلدل المقارنة بين نٌصي الشابي كشوقي تٌتضح اإلجابة، حيث إف قصيدة الشابي بناء فٌني متكامل 
 .كىي تجٌسد إحساسان مٌتصبلن، كفكران مترابطان  .كٌل بيت فيها لبنة في بناء شعرم متكامل

 

 س ك ج الركمانسية في الشعر العربي الحديث

ما  مفهـو الركمانسية ؟  -1

كقد أطلق  في العصور الوسطى على حكايات المغامرات شعرا أك  (ركما)مصطلح من كلمةىو / ج
. نثرا 

بالمذاىب األدبية التي يدؿ  (حكايات المغامرات)ما العبلقة بين داللة مصطلح الركمانسية   -2
عليها ؟ 

لمعاش يدؿ المفهـو اللغوم للركمانسية على المغامرة كاقتحاـ األخطار كمجاكزة الواقع ا/ ج
كانطبع ىذا على األدب إذ أصبح الشاعر أك األديب ال يكتفي بتصوير ما يراه بل يتعداه إلى عالم 

. آخر يصنعو  كيشكلو بنفسو

ترتبط  الركمانسية في األدب األكركبي بالثورة االجتماعية كالسياسية التي يلخصها المذىب    -3

. المذىب الليبرالي أك النزعة التحررية / ج

ف ظهرت آثار المذىب الركمانسي في الغرب ؟ أم  -4

ظهرت في التحرر السياسي كاالجتماعي كفي المجاؿ األدبي حيث ضاؽ األدباء بالقيود / ج
. كالقوانين المرتبطة بالتراث اليوناني كاإلغريقي القديم 

كضح ذلك  " كانت دكافع الركمانسية عند العرب ثنائية الطابع "  -5
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متمثلة في االستعمار كالتبعية الثقافية كتوجيو كسائل اإلعبلـ )المحلية أم تأثرت بالظركؼ / ج
كالثقافة مما خلف اليأس كاإلحباط إضافة إلى الظركؼ السياسية لؤلمة العربية ك كبت كتمزيق 

. كما تأثرت بالمؤثرات األجنبية  (البلداف العربية 

ية في العالم العربي ؟ ما المبادئ العامة التي ترتكز عليها الحركة الركمانس  -6

رفض الفكر الكبلسيكي ، رفضها للنموذج األعلى في األدب ، رفضها التقيد الصاـر بالقواعد / ج
. الكبلسيكية 

:  التياراف األساسياف للركمانسية في الشعر العربي الحديث ىما    -7

. تيار الشرؽ العربي كتيار المهجر / ج

.  اكتب ما تعرفو عن مدرسة الديواف  -8

باعث المدرسة 
الثورة النفسية العارمة التي  في نفوس أصحابها على ظركؼ 

 .الحياة كعلى البيئة االجتماعية كعلى التقاليد 
 العقاد كالمازني كعبد الرحمن شكرمركادىا 

سبب تسميتها 
الذم أصدره العقاد كالمازني  (الديواف  )اعتمادا على كتاب 

 ـ1921عاـ 

مميزات شعرىا 

 النزعة العقليةالمسرفة في الذاتية كالغنائية ،  الوجدانية النزعة
كعلى  الثورة على التقليدالتي نجد لذتها في المغامرة كالشك ، 

المضموف التقليدم للشعر كعلى كل موضوع ال يتصل بالنفس 
 .اإلنسانية 

 

نتائجها 
التعبير عن مكنونات نفوسهم  مضموف الشعرمن حيث 

ر إلى البحث في الوجود كما يحسو كخلجاتها كعادكا بالشع
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الشاعر ، تغير المعجم الشعرم عندىم أك تغيرت لغة الشعر 
لديهم ألنهم عادكا بالشعر إلى التعبير عن قضايا جديدة 

بعد أف  األلفاظ المعبرة المباشرةكخطرات عميقة ، استعملوا 
 .شحنوىا بالعاطفة فاكتسبت تلك األلفاظ قوة اإليحاء كالتأثير

 
 

:  ظهرت جماعة أبولو على يد رائدىا  الشاعر المصرم أحمد أبو شادم سنة   -9

 .ـ1932/ ج     

. تسمية شعراء جماعة أبولو بالشعراء الثوريين :علل   -10

ألنهم دخلوا ميداف الشعر بعواطفهم كنفوسهم المرىفة كثقافتهم كظركؼ حياتهم القاسية / ج
نقلوا إلى العربية الكثير من الشعر األكركبي كمن معانيو كطاقاتهم اإلبداعية المتفتحة ، كألنهم 

. كاستوحوا األساطير اليونانية ، كألنهم تحرركا من رتابة اإليقاع العركضي 

كيف كانت القصيدة عند حماعة أبولو ؟  -11

أصبحت القصيدة إطارا للتجربة الذاتية أك الخاطرة التأملية كتحمل عنوانا يشف عن مضمونها / ج
. ح ديواف الشاعر منهم ذا كحدة موضوعية ك أصب

عدد أىم شعراء مدرسة أبولو ؟   -12

. محمود حسن إسماعيل  –علي محمود طو  –إبراىيم ناجي  –أحمد أبوشادم / ج

منذ أكاخر القرف التاسع عشر بدأت جماعات من الببلد العربية تهاجر إلى    -13

. الواليات المتحدة األمريكية / ج

ما ىما؟  . مهجرم بيئتاف للشعر اؿ -14
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جبراف خليل  )ـ بنيويورؾ 1920أسس ما يعرؼ بالرابطة القلمية  بيئة أمريكا الشمالية -1/ ج
.  (إيليا أبوماضي  –نسيب عريضة  –ميخائيل نعيمة  –جبراف 

 )ـ 1933كأسس ما يعرؼ العصبة األندلسية في ساف باكلو بالبرازيل  بيئة أمريكا الجنوبية -2 
 (شفيق المعلوؼ  –الشاعر القركم  –علوؼ ميشاؿ ـ

. فئة المهجر الشمالي كانت أكثر تأثيرا في الحركة األدبية العربية من فئة الجنوب  -علل  -15

ألف أدباء ىذه الفئة كانوا أعمق إحساسا بإنسانية األدب كالشعر كصلتهما بالحياة اإلنسانية / ج
. كباإلنساف 

. الركمانسي عدد ثبلث من خصائص الشعر   -16

. رفضها للفكر الكبلسيكي _ / ج

. ربط األدب بالعاطفة كالوجداف كالمشاعر الذاتية      –

. تعظيم شأف الخياؿ كإطبلؽ حريتو في ارتياد اآلفاؽ الرحبة     –

. كضح العبارة السابقة (رفضو للشعر الكبلسيكي  )من خصائص الشعر الركمانسي   -17

: ف يرفضوف اآلتيأم أف الركمانسيي         

النموذج األعلى لؤلدب كدعوتها إلى االىتماـ باآلداب القومية  _  / ج

التقيد الصاـر بالقواعد الكبلسيكية         –

 .األسلوب المتأنق في نظم الشعر كالدعوة إلى األسلوب المرسل        –
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الديواف كأبولو كالتيار كازف بين التيار الركمانسي في الشرؽ العربي متمثبل في مدرستي   -18
. الركمانسي في المهجر 

أكجو 
الموازنة 

التيار 

المهجر الشرؽ العربي 

ظركؼ الحياة ك البيئة االجتماعية ك التقاليد الباعث 
التطلع للحرية كالقضايا اإلنسانية في 

. تلك الفترة 

المميزات 
 (الوزف كالقافية  )بالتجديد في الشكل 

 كالتأمل الذاتي

ركمانسية بالحياة كمعالجة اتصلت اؿ
قضايا إنسانية إضافة إلى الحنين 

. كالشوؽ للوطن في المهجر 

 

 

 :  عرؼ األدب المهجرم 

ىو األدب الذم أنتجو األدباء العرب الذين  ىاجركا إلى األمريكتين  كأنتجوا : ادب المهاجر 
. أدبا يجمع بين  مبلمح الشرؽ  ك مظاىر الغرب 

 ؟:أسباب الهجرة ما ىي 

. االضطهاد السياسي  ك القهر االجتماعي  -
 .الفقر ك الصراع الطبقي  -
 .التماس الرزؽ ك البحث عن حياة حرة كريمة  -
 طبيعة أىل الشاـ ك حبهم  للمخاطرة ك الرحبلت     -
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 ك ما ىي الجماعات التي كونوىا في المهجر ؟؟   نشاط المهاجرين   ما ىو

ة العيش ك أنتجوا أدبا  تقليديا ثم اتجهوا     ك كونوا  لقد شغل المهاجركف في أكؿ األمر  بلقم 
: جماعتين  أدبيتين  ىما 

ـ ك قد دعا شعراؤىا إلى تجديد  1920تكونت بأمريكا الشمالية سنة :  الرابطة القلمية      
.. كىم  الذين قادكا حركة التجديد  في شعر المهاجر ، ركحا  الشعر شكبل   ك

 . (ك إيليا أبو ماضي  (مخائيل نعيمة  )ك   (راف خليل جبراف جب):  ك من شعرائها    

ـ ك قد كاف شعراؤىا  آملين  إلى  1933تكونت بأمريكا الجنوبية  سنة :  العصبة األندلسية   
دعم  الصلة   

ألنهم كانوا يعيشوف مع  مهاجرين من إسبانيا  يذكركنهم بمجد  ، بين الشعر القديم  ك الجديد     
. كللمرأة نشاط  أدبي  ظاىر  بين أعضاء  ىذه الجماعة  ، السابق     في األندلس   العرب   

 .  (سلمي  ضائع)ك  (فوزم  المعلوؼ )ك    (إلياس فرحات  ):  ك من  ركادىا   

: ؟العوامل التي أثرت في أدب المهاجرين    ما ىي 

. شرؽ تأثرىم بجو الحرية التي كجدكىا في الغرب كلم يجدكىا في اؿ  -

امتزاج ثقافتهم العربية بالثقافات األجنبية مما أدل إلى ظهور أدب جديد فيو مبلمح الشرؽ ك   -
. الغرب 

. تطلعهم إلى المثل العليا ك القيم الركحية التي عاشوىا في الشرؽ ك لم يجدكىا في الغرب   -

 .حنينهم إلى كطنهم األكؿ مع ما كجدكا الغرب من حرية ك سعة كرزؽ   -
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ئص األدب المهجرم  من حيث الشكل ك المضموف ك اما ىي خص
 ؟اذكر أمثلة لتوضيح ىذه الخصائص

: خصائص أدب المهاجر 

ك مظاىر التجديد عند شعراء ىذه المدرسة فيما يلي ، يمكن إجماؿ خصائص أدب المهاجر     
:  من حيث المضموف ك األىداؼ –أكال :

: النػزعة اإلنسانية -

م النظرة اإلنسانية إلى المجتمع الذم تنتشر فيو مظاىر الحق ك الخير ك الجماؿ كه:  المفهـو   
كيبتعد عن      ، 

التبذؿ ك األحاسيس الرخيصة ك االتجاه إلى القيم ك المثل العليا ك لذلك اتسعت نظرتهم إلى    
الحب حتى شملت 

مع النفس ك مع  اإلنساف ك الطبيعة ك كل الكائنات كحتى أصبح الحب كسيلة أم سبلـ   
. الوجود ك مع اهلل 

:  األسباب            

. الواقع عليهم في ببلدىم التي ىاجركا منها -(ا)       

. الغربة التي شعركا بها في الببلد التي ىاجركا إليها -(ب)      

. تأثرىم بميراثهم الركحي في الشرؽ -(ج)      

.  ظهرت في الفكر الغربي التأثر بالنزعات اإلنسانية التي -(د)      

: المثاؿ يقوؿ إيليا أبو ماضي          

إف نفسا لم يشرؽ الػحب فيها                   ىػي نفس لم تدر ما معناىا 

https://education-dz.net/3AS-arabe/

https://education-dz.net/3AS-arabe/
https://education-dz.net/3AS-arabe/


 
31 

 

أنا بالحب قد كصلت إلى نفسي                   ك بالػحب قد عرفػت اهلل 

:  المشاركة الوجدانية

فسو ك تعمقو في فهم أسرارىا ك مشاركة الناس في تقـو على استبطاف الشاعر لن: المفهـو
انفعاالتهم ك نوازعهم 

ك بخاصة أنهم كجدكا في شعره صدل لعواطفهم ك متنفسا كما لم يستطيع التغبير عنو من خواطر  

:  األسباب

. التأثير بالميراث الركحي في الشرؽ ..الغربة ..الظلم 

: ك مشاعرىم الرغبة في مشاركة الناس في آالمهم ك عواطفهم 

: يقوؿ نسيب عريضة : المثاؿ  

يا نفس مالك ك األنػػين                   تتػػػأملين ك تؤلمين ؟ 

يا نفس مالك في اضطراب                   كفػريسة بين الذئػاب 

ىبل رجعت إلى الصػواب                   ك بدلت ريبك باليقين ؟ 

: النزعة الركحية -

ك التطلع إلى اآلفاؽ الركحية ك التضرع إلى اهلل ، التأمل في الكوف لمعرفة أسراره  ىي: المفهـو   
. بالشكول   ليخلصهم من الحياة المادية ك شركرىا

:  ألسبابا    

. التاثر بالميراث الرحي في الشرؽ  (ج)الغربة  (ب)..الظلم-(ا)  

: يقوؿ نسيب عريضة :  لمثاؿا      
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كراء حػػػدكد البشر                     أيػػػا من سناه اختفي   

نسيتك يػػػـو الصفا                        فػػبل تنسني في الكدر 

: الحيرة ك القلق كالتطلع إلى عالم أفضل  -

لم يسع أدباء المهجر كطنهم فرحلوا إلى مجتمع جديد إال أنهم لم لن يجدكا فيو كل :  المفهـو  
ذا العالم المادم الشرير ك لما يئسوا من إصبلحو سيطر عليهم فتضايقوا من ق، ما يأملوف 

إحساس يجمع بين الحيرة ك القلق ك االنطواء على النفس ك التطلع إلى عالم فاضل بعيد عن 
.   شركر الحياة 

:  ألسبابا 

.. الغربة ..الظلم   

. عدـ تحقيق مطالبهم في المجتمع الجديد الذم ىاجركا إليو 

 : (الببلد المحجوبة)في قصيدة  (جبراف )يقوؿ : المثاؿ 

يا بػػػبلدا حجبت منذ األزؿ              كيف نرجوؾ ؟ كمن أين السبيػل ؟ 

أم فقػػػػر دكنها ؟ أم جبل              سورىا العالي ؟ كمن ىنا الدليػل ؟ 

أسػػراب أنت ؟ أـ أنت األمل               في نػػػفوس تتمنى المستحػيل ؟ 

:  اه إلى الطبيعةاالتج -

كتشخيصها ك إجراء الحوار معها ك ، كاالندماج فيها ، ىي االتجاه إلى الطبيعة :  لمفهـوا  
. مثل اإلنساف ..كتفرح ك تعجب ، اعتبارىا كائنات حية تتألم ك تشكوا 

:  األسباب   

. الظلم-(ا)   

https://education-dz.net/3AS-arabe/

https://education-dz.net/3AS-arabe/
https://education-dz.net/3AS-arabe/


 
33 

 

. أحاسيس  الفرار من صخب الحياة ك التعبير عما في نفوسهم من مشاعر ك-(ب)   

. التأثير بالميراث الركحي في الشرؽ ك النزعات الفكرية في أدب الغػػرب -(ج)   

: يقوؿ إيليا أبو ماضي :  المثاؿ   

 ك كتػػػابي الفضاء أقرأ فيو         صػػورا ما قرأتها في كتاب
 

:  الحنين إلى الوطػػػػػػن  -

كالرغبة في نهضتو ك مسايرتو لركب ، يبو كالتألم لما يص، حب الوطن ك التعلق بو :  المفهـو 
. التقدـ 

 :   األسباب 

ك الرغبة في نهضة ك مسايرتو لركب    ...التألم لما يعني الوطن من آالـ  (ج)الظلم ك الغربة  (ا)
. الزيارات التي كانوا يتبادلونها مع األىل ك األصدقاء  (د).الحضارة 

:  قوؿ ندرة حداد :   المثاؿ 

من  األكطػاف  ك األكطاف حلوة أيها اآلتي 

 لم أجػد عنها  ك إف طاؿ زماف البعد سلوة

 في القلب جذكة  -منذ فارقتو –كطن أصبح 

:  الػػػػرمػػػػػز  -

التعبير عن األشياء المعنوية الكبيرة باألمور المعنوية الكبيرة  بأمور حسية  صغيرة  من :  المفهـو
. غير تصريح بها 
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التأثر  (د)عدـ تمتعهم  بالحرية  الكاملة  في المجتمع الجديد  (ج)ة الغرب (ب)..الظلم (أ)
ك بما كجد في   (كليلة كدمنة )باألدب الرمزم الذم  كجد في األدب العربي القديم  مثل 

. األدب العربي 

التي يرمز بها  جبراف  للمجتمع األكربي المثالي  الفاضل ك  (الببلد المحجوبة  )قصيدة: المثاؿ 
  (التينة الحمقاء)ق قصيدت

كال يكوف لو كجود بينهم ، إليليا أبي ماضي التي يرمز بها لمن يبخل بخيره  على الناس فينكركنو 
: ك فيها يقوؿ 

ك ظػلت التينة الحمقاء عػػػارية    كأنػها كتد في األرض أك حجػر 

                           ك لم يطق صاحب البستاف رؤيػتها      فاجتثها فهػوت في النػار تستعر      
 من ليس يسخوا بها تسخوا الحياة بو      فإنػػػػو أحمق بالحرص ينتحر

:  األداء ك الشكل حيث من-

. التػأكيد على الوحدة  العضوية التي تجعل  القصيدة كحدة بنائية  -1
 .الػتعبير عن تجربة شعورية ذاتية ال عن موضوع خػػػارجي   -2
 .غوية بسبب التساىل في استخداـ اللغة الوقػػػوع  في أخطاء ؿ -3
 التصرؼ في استخداـ  الوزف  ك القافيػػػة -4
، اإلكثار  من الشكل القصصي  الذم يقدر على تحليل العواطف اإلنسانية   -5

ك بذلك أصبحت  القصة الشعرية لونا من ألواف  األداء الشعرم  عند شعراء ، كتجسيد المعاني 
 .ىذه المدرسة 
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 للمراجعة

 

األدبّية املذاهب بني موازنة  

الػػواقػػعػػيٌػػة الػػٌركمػػنػػسػػيٌػػة الػػكػػبلسػػيػػكػػيٌػة 
ػ كتابة الشعر الموضوعي 

. المسرحي
ػ كتابة النثر كالقصة ك المسرحية . ػ كتابة الشعر الوجداني الغنائي

. النثرية

ػ االعػتػمػاد على الػعػقػل،ك الػمػنػطػق  

. يةك التجرد من الذات

ػ العػاطػفػة الػجػامػحػة ك الػخػيػاؿ 
. الػجػانح ك االنػفػعػاؿ المتفجر

ػ العقل ك العاطفة معا دكف إفراط أك 
. تفريط

ػ التقليد ك المحاكاة،ك التقيد 
. بالػقػواعػد القديمة

 

ػ التمرد عػلى الػواقػع،ك تػحػطػيم 
الػقػيػود كالقواعد ك التقاليد األدبػيػة،ك 

. التجديد ك اإلبداع الػدعػوة إلى

ػ النػظرة إلى الػحياة بموضوعػية،ك 
. السعي إلى عػرض الحقيقة

ػ البعد عن المسحة األدبية،ك التأنق . ػ سهولة اللغة ك التلقائية في التعبير. ػ اللغة الراقية ك متانة التعبير
. في اللغة

ػ غاية األدب المنفعة الخلقية من 
. خبلؿ الػمػتػعػة الفنية

ية األدب التنفيس عن األنا ػ غا
. كالمكبوتػات ك إرضػاء للنفس

ػ المػجػتػمػع مػوضػوع الفن،ك الفػن 
تػعػبػيػر عن الػمػجػتػمػع من أجل 

. المجتمع

ػ اٌتخاذ الطبيعػة رفػيػقا،ك أنيػسنا،ك . ػ االعتماد على الصنعة ال الموىبة
. إسقػاط الػمػشاعػر عليها

ػ توظيف العلـو اإلنسانية،ك 
. التجريبية
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ػ الواجب فيها ينتصر دائما على 
. الهول

 

ػ الفىرار من الواقع،ك البكائػيػة،ك 
. الػهػركبػيػة ك اللجوء إلى الحلم

ػ تفسير الحياة،ك مواجهتها دكف 
. تهرب

ػ االىتماـ بالطبقة 
 النبيلةاألرستقراطية

ػ الدفاع عن الضعيف،كالشعب 
المستضعىف 

 .ك التوؽ إلى عالم فاضل

ػ مػعػالػجػة الموضوعات الػعػاديػة 
 .االلػتػزاـ بػمػوضػوعػات المجتمع

ػ متعددة . ػ كاحدة.                             ػ كاحدة
 (انتقادية،طبيعية،اشتراكية)االتجاىات
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 05احملور 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ك أجوبتها  أسئلة التقويم النقدم 
  من خبلؿ أىداؼ المحور

الخامس 
 

انشغاؿ الشعراء المعاصرين بقضية فلسطين  -1  

.المواطنة ك نزعتها لديهم ك نشوء حس  

 مفهـو االلتزاـ في الشعر العربي الحديث-2
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فلسطين؟  بقضية الشعراء انشغاؿ مدل ما 
قلب الشعر العربي المعاصر، فهي على أقل تقدير  شكلت  المتعددة  ابإشكاالتوف فلسطين إ

العربية كاإلسبلمية ، كفي المقابل  األمة  في كجداف  مثلت خبلؿ القرف العشرين أرضان خصبة 
 الكياف الصهيوني الذم اغتصبها كما أنتجو من مؤامرات مستنقعان آسنان بالعداء اللدكد  مٌثل 

أك مسلم من قصيدة أك  من ىنا ال يكاد يخلو ديواف شاعر عربي .. للوطن كاألمة كاإلسبلـ
تتناكؿ فلسطين مأساةن كأمبلن في التحرر، بل ىناؾ دكاكين كثيرة خصصت لفلسطين دكف  قصائد 

 !!غيرىا فيما يعرؼ بشعر المقاكمة

حاؿ  على أية -كمهما تكن أىواء الشعراء كنزعاتهم الفكرية كالجمالية، فبل بد من أف يجدكا 
كالتعارضات في  في فلسطين مقاصدىم كمجمعهم للنهل من قضيتها،فهي ملتقى التناقضات  -

: ” مأساة فلسطين كأثرىا في الشعر المعاصر“يقوؿ صالح األشتر في كتابو . العالم المعاصر 
مأساتنا في فلسطين منحت األدب العربي ديوانان دمويان ضخمان، كتبت الحركب الصليبية صفحاتو “
ألكلى،كىو ال يزاؿ إلى اليـو في تضخم مستمر، ككلما تضخم الديواف ازدادت ملحمة الدـ في ا

 ، “فلسطين غنى كاتساعان 

* * * 

يبدك ديواف الشعر العربي عن فلسطين فضاءن شاسعان، ال يمتلكو أم قارئ مهما كانت قدرتو، 
من عدة بؤر، تمثل أىم  ينطلق  الشعر  أغلب ىذا  فهو شعر يحتاج إلى مجلدات كثيرة، لكن 

كعد بلفور عاـ  إلى أصداء  ىذا الشعر  جل  محطات الصراع العربي اإلسرائيلي؛ لذلك يعود 
، 1999، ك1987، كانتفاضتي عامي 1967، كىزيمة حزيراف عاـ 1948 ، كنكبة عاـ 1917

طلقت العميق في كجداف األمة، فاف ، قد شكلت الجرح 67ك 48فإذا كاف كعد بلفور كىزيمتا 
شعلة األمل الكبير في طريق  قرائح الشعراء يائسة آملة ، فإف االنتفاضتين المذكورتين تمثبلف 

تبذؿ الغالي  يحمل الشعر ىجاءن مبطنان أك صريحان لؤلمة التي لم  التحرر ، ففي الهزيمة غالبان ما 
يشعر  اضة في فلسطين ، كفي االنتف كالرخيص في سبيل الدفاع عن حمى اإلسبلـ كالعركبة 
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في  بناء الجهاد كالكفاح ، كىذا البناء الخصب يكوف كبيران  إلى  الشاعر بالتوجو الحقيقي 
 .في مواجهة قدرات عسكرية عدكانية جبارة كجداف األمة ، حتى كإف كانت أداتو الرئيسة الحجر 

 
ما ىو موقف الشاعر نزار قباني من فلسطين ك كيف صورىا في شعره ؟؟ 

 :رح الجواب المقت

مأساة فلسطين بل اعتبرىا قضية العرب الكبرل كلم  الشاعر العربي الكبير نزار قباني لم ينس 
يتهاكف أك يستهين بهذه القضية فمن يتابع ما كتب يرل بأنو تغنى بانتفاضة الشعب الفلسطيني 

ف كبصمود أطفاؿ الحجارة كتغنى ببطوالت أىل غزة كبسالتهم كعندما كتب عنها كتغنى بها كا
يكتب كىو على يقين تاـ بأف الفجر قادـ كتحقيق النصر آت ال محالة ألف أصحاب الحق في 

يبين نزار صورة " منشورات فدائية على جدراف اسرائيل"ففي قصيدة .. النهاية دائمان ىم األقول
 :المقاـك الفلسطيني الفدائي الذم أصبح جباران قويان صامدان يحسب لو الصهيوني ألف حساب

  الفلسطيني  أنا 

  بعد رحلة الضياع كالسراب أطلع كالعشب من الخراب 

  أضيء كالبرؽ على كجوىكم 

  أىطل كالسحاب 

  أطلع كل ليلة 

  .. من فسحة الدار

  كمن مقابض األبواب 

  من كرؽ التوت 

  كمن شجيرة اللببلب 

  .. من بركة الماء

  كمن ثرثرة المزراب 

  أطلع من صوت أبي 

  الطٌيب الجذاب  كمن كجو أمي

  .. أطلع من كل العيوف السود
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  كاألىداب كمن شبابيك الحبيبات 

  كمن رسائل األحباب 

  أطلع من رائحة التراب 

  أفتح باب منزلي 

  أدخلو من غير أف أنتظر الجواب 

  .. ألنني أنا السؤاؿ كالجواب

كاف أيضان على يقين كامل بأف ىذا كالشاعر نزار قباني كما كاف كاثقان من أف النصر قادـ ال محالة 
  : النصر ال يتحقق إال بالمقاكمة المسلحة كحمل البندقية، حيث يقوؿ

  ياأيها الثوار 

  في القدس في الخليل في بيساف في األغوار في بيت لحم 

  حيث كنتم أيها األحرار 

  تقدموا 

  تقدموا فقضية السبلـ مسرحية 

  كالعدؿ مسرحية 

  يق كاحد إللى فلسطين طر

  .. يمر من فوىة البندقية

 :كيقوؿ أيضا

  أصبح عندم اآلف بندقية 

  إلى فلسطين خذكني معكم يا أيها الرجاؿ 

  أريد أف أعيش أك أموت كالرجاؿ 

  أريد أف أنبت في ترابها 

  زيتونة أك حقل برتقاؿ 

  قولوا لمن يسأؿ عن قضيتي  ..

  .. باركدتي

  .. صارت ىي القضية

  ": أطفاؿ الحجارة"م قصيدة كيقوؿ ؼ

  آه ياجيل الخيانات 

  كياجيل العموالت 
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  كياجيل النفايات 

  كياجيل الدعارة 

  .. سوؼ يجتاحك مهما أبطأ التاريخ أطفاؿ الحجارة

ككانت كتاباتو تتميز .. تفاعل نزار مع القضية الفلسطينية خاصة كمع القضايا العربية عامة كما 
  -: إليكم ىذه األبيات القليلة لو.. كفوراف المشاعر كتدفقها .. قة الوصف كبد.. بالعمق الشديد 

 

 يا آؿ إسرائيل، ال يأخذكم الغركر

 عقارب الساعة إف توقفت

 ..البد أف تدكر

 إف اغتصاب األرض ال يخيفنا

 فالريش قد يسقط من أجنحة النسور

 كالعطش الطويل ال يخيفنا

 فالماء يبقي دائما في باطن الصخور

 إال أنكم لم تهزموا الشعور.. زمتم الجيوش ق

 قطعتم األشجار من رؤكسها

 ..كظلت الجذكر
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كيف عالج الشاعر محمود دركيش القضية الفلسطينية ؟ 

الجواب المقترح 
اف القضية فرضت نفسها على محمود دركيش، لكنها لم تفرض نفسها على شاعر عادم، بل ....

ت القضية الفلسطينية بمحمود دركيش مثلما توىج ىو بها حين فقد توىج.. على شاعر كبير
أعطاىا بعدان انسانيان، فحمود دركيش لم يتغن بقتل اآلخر كانما حمل شعره عذابات شعبو كقضية 
شعبو التي ىي قضية انسانية قبل أف تكوف قضية سياسية، اف قوة الفن لدل محمود في قصائده 

ضية الفلسطينية كمحمود دركيش صنواف عبر كل منهما عن اف الق.. تعبر عن كجود شاعر كبير
 ..اآلخر

 

محمود دركيش الشاعر الذم أكقف إبداعو كحياتو دفاعان عن المعذبين في األرض عبر 
الحب كالحرية، الشاعر الفلسطيني الذم ينتمي إلى اإلنسانية أكثر مما ينتمي الى رقعة 

الشعراء الذين حققوا ذكاتهم ليس معينة من األرض، محمود دركيش كاحد من أكلئك 
بالكلمة حسب، بل بالحب الذم منحوه لآلخرين عبر القضية، فالشعر عنده ليس 

تعبيران عن الهمـو الذاتية، إنما تطغى لديو قضية الجماعة حيث يذكب الخاص عنده 
 بالعاـ كالذاتي في الموضوعي، لقد ارتبط شعره بالواقع النضالي لئلنساف ارتباطان عضويان 

الذم حدد مواصفات القضية الفنية، ىو ” الثورم الحالم“متماسكان، محمود دركيش 
شاعر كقضية بالرغم من استخداـ الرمزية الخالية من التعقيد، مع تأكيده على اإلنساف 

حتى اف الصورة الشعرية عنده تؤكد نفسها  ..الذم يعطي للطبقة قيمتها كمعناىا كطعمها
 ..اعر ألدكات التشبيو من أجل تغريبها عن ذىن المتلقيبوجودىا ال باستخداـ الش
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ما ىو مفهـو االلتزاـ في الشعر العربي الحديث؟ 
 :ماىية اإللتزاـ

االلتزاـ ، ىو مشاركة الشاعر أك األديب الناس ىمومهم االجتماعية كالسياسية كمواقفهم الوطنية ، 
نكار الذات في سبيل ما التـز بو الشاعر أك كالوقوؼ بحـز لمواجهة ما يتطٌلبو ذلك ، إلى حٌد إ

كيقـو اإللتزاـ في الدرجة األكلى على الموقف الذم يٌتخذه المفٌكر أك األديب أك الفناف :"األديب 
كىذا الموقف يقتضي صراحة ككضوحا كإخبلصا كصدقا كاستعدادا من المفٌكر ألف يحافظ .فيها 

 "م يترٌتب على ىذا االلتزاـ على التزامو دائما كيتحٌمل كامل التبعة الت

 

ىو اعتبار الكاتب فٌنو كسيلة : " كااللتزاـ كما كرد في معجم مصطلحات األدب 
 "لخدمة فكرة معٌينة عن االنساف ، ال لمجٌرد تسلية غرضها الوحيد المتعة كالجماؿ

صويبها فاألديب ابن بيئتو ، كالناطق باسمها ، ككلمتو سبلحو ، فعليو تحديد الهدؼ جيدا ، كت
 "الكاتب بماىيتو كسيط كالتزامو ىو التوٌسط " عليو بدٌقة ، فػ 

كىنا يبرز ىدؼ االلتزاـ في جٌدة الكشف عن الواقع ، كمحاكلة تغييره ، بما يتطابق مع الخير 
كالحٌق كالعدؿ عن طريق الكلمة التي تسرم بين الناس فتفعل فيهم على نحو ما تفعل الخميرة في 

قف االلتزاـ عند القوؿ كالتنظير ، فالفكر الملتـز في أساس حركة العالم الذم العجين على أال م
ليس االلتزاـ مجٌرد تأييد نظرم للفكرة ، : يدكر حولو على قاعدة المشاركة العملية ال النظرية إذ

 . كإنٌما ىو سعي لتحقيقها ، فليست الغاية أف نطلق الكلمات بغاية إطبلقها

 

ككاف المقصود بهذا ، في الشعر (االلتزاـ)شاع في خمسينيات القرف المنصـر مفهـو 
ككضعت عدة معايير كقد اختزلت ، الصنف االلتزاـ بقضايا األمة من مفهـو قومي أيديولوجي 

 :في المفاىيم األيديولوجية الثبلثة التي تبنتها الثورات العربية 
  (كحدة األمة العربية )الوحدة      ·
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  (حرية األمة كمحاربة األفكار الرجعية )الحرية      ·
  (محاربة االستغبلؿ كاإلقطاع كالرأسمالية)االشتراكية      ·

المثاؿ على ذلك  (شعر التفعيلة )ككاف لشيوع ، ىكذا اختزؿ مفهـو االلتزاـ في األدب 
اىو دكف ذلك ككل ـ، كعيدت قضية فلسطين المحور الرئيس للشعر الملتـز بقضايا األمة 

، فليس من األدب الملتـز ميسًقطين من حساباتهم كل الشعراء الذين أسسوا لمفهـو االلتزاـ 
 (االلتزاـ بقضايا األمة اإلسبلمية  )كالذين كاف لهم قصب السبق في تأسيس 

مستمدا ، ككما أسلفنا فاف المعيار كاف سياسيا  (أحمد محـر كشوقي كإقباؿ )من أمثاؿ 
.  الثورية التي بدأت تسيطر على مقاليد الحكم في الدكؿ العربية المحوريةمن األنظمة 

 
ما ىو مفهـو االلتزاـ عند محمود دركيش 

 

كمن أمثلة اإللتزاـ في األدب الراحل محمود دركيش، الذم رأل بأنو استطاع أف يرقى بقصيدة 
إليها معادال للحنين الى الحب الى آفاؽ رمزية جديدة حيث يتحوؿ االفتراؽ عن الحبيبة كالحنين 

األرض، إال أف دركيش نفسو يثور على الفهم السطحي لبللتزاـ الذم حوؿ الكاتب العربي إلى 
مجرد حاجب بببلط السلطة إذ يرل اآلف بأف االلتزاـ فني كليس اجتماعيا، كأف النص الشعرم 

ق الخارجية، أما أدكنيس الذم يكتبو كإف كاف ينبع من الواقع فإنو يتأسس جماليا كليس رىين شركط
. فإنو يرل أف االلتزاـ األدبي يتحقق داخل اللغة بتثويرىا كإعادة كتابتها

 ***كلكن كيف نفرؽ بين االلتزاـ كاإللزاـ؟* 

 :إف التفريق بينهما يبدأ من المعنى اللغوم لكل منهما

: زاـ فإنو يكوف بمعنىاعتناؽ الشيء كالتعلق بو كعدـ مفارقتو، كأما اإلؿ: يأتي بمعنىفااللتزاـ  
 ، التبكيت كالقسر كاإلكراه؛ كلذلك فإف مصدر االلتزاـ يكوف في الغالب نابعنا من نفس الملتـز

منطلقنا من رغبتو الذاتية؛ بمعنى أنو يصدر من الشخص طواعية كاختيارنا؛ كلهذا فهو يحبو كيتعلق 
لطبع اإلنساف، مجار لفطرتو، كعلى ىذا المعنى فإف االلتزاـ موافق . بو كال يبغي عنو حوالن 

. كمنسجم مع إنسانيتو؛ ألنو قد خرج من نفسو عن اقتناع بو كرغبة فيو

فإنو مصادـ للطبع، كمناقض للفطرة؛ فبل يليق بمنزلة اإلنساف كال يتفق مع مكانتو؛  أما اإللزاـ
 . فالبوف بينهما جدّّ كبير كمتسع
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 06احملور
 

ك أجوبتها  أسئلة التقويم النقدم 
السادس  ف خبلؿ أىداؼ المحورـ

 
ما ىو مفهـو الظواىر الفنية في الشعر الحر 

اللغة ك الموسيقى ك الصورة ك الغموض ]
 [.............ك الرمز في الشعر الحر

 
 

 

 
 
 
 

  
  
  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

  الموازنة بين الشعر العمودم ك شعر التفعيلة
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ما ىو الشعر الحر 

ك ما ىي العوامل التي أدت إلى  ظهوره ؟  

شعر ذك شطر كاحد ليس لو طوؿ ثابت كانما يصح اف :"ازؾ المبلئكة الشعر الحر بانو كتعرؼ ف
 ..كيكوف ىذا التغير كفق قانوف عركضي يتحكم فيو. يتغير عدد التفعيبلت من شطر الى شطر

كالمعنى البسيط . اساس الوزف في الشعر الحر انو يقـو على كحدة التفعيلة"كما تؤكد باف " 
رية في تنويع عدد التفعيبلت اك اطواؿ االشطر تشترط بدءا اف تكوف التفعيبلت اف الح..الواضح 

في االشطر متشابهة تماـ التشابو ، فمثبل يكتب الشاعر من بحر الرمل اشطرا تجرم على ىذا 
  : النسق

 
 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن 

 

 فاعبلتن فاعبلتن 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن 

 فاعبلتن 

 ف فاعبلتن فاعبلتن فاعبلت

 "فاعبلتن فاعبلتن 

  ... كىكذا

 

 

 

 

 

 

 

: أسباب ظهور الشعر الحر 
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الموجبة النبثاؽ الشعر الحر كما تراىا نازؾ  كلعل من المهم ىنا التطرؽ الى العوامل االجتماعية
  :المبلئكة،كىي

 

عر الحركة فيما يناسب حيث تتيح اكزانو الدخوؿ الى الواقعية ، كتتيح للشا: ػ النزكع الى الواقع 1
  .مشاكل عصره

فالشاعر يرغب في اف يبتدع لنفسو شيئا مستوحى من حاجات عصره . ػ الحنين الى االستقبلؿ 2
  . كيكف اف يكوف تابعا المرأ القيس كغيره من القدامى ، فهو بهذا ذك جذكر نفسية مفركضة

ا الذم يميل الى التغيير كالتنويع كىذا يتناسب مع الفكر المعاصر عمـو: ػ النفور من النموذج 3
  ... كيرفض الوحدة الثابتة المتكررة ، فالحياة كاللغة ذاتها ال تسيراف على نمط كاحد

اعتمادا على كحدة الشكل كالمضموف ، التي تخضع لها الحركات االجتماعية :ػ ايثار المضموف 4
كف في الشكل ليس في الشعر كاالدبية فاف الشاعر اك الفرد المعاصر يتجو الى تحكيم المضم

  . فقط كانما في نختلف مظاىر الحياة

  ... ىذا اضافة الى عوامل اخرل غير التي ذكرت

 

؟؟؟ :خصائص الشعر أك أىم ما يميزه: ظواىر الشعر الحر ك تفسيرىا 
 

 :اللغة في الشعر الحر -1 

 :تتميز اللغة في الشعر الحر بما يلي

 المعجمية الثابتة ،تحمل معاني أكبر من طاقاتها  -
 كمن ىنا جاءت الحاجة في لغة الشعر 
 إلى اإليحاء  -1
 كبعض الغموض-2
 كاالتكاء على الرمز،  -2
كتميل لغة الشعر الحر إلى االقتصاد في التعبير ، فليست معنية بالشرح كالتفصيل، كاإلسهاب -3

 في توضيح أمر من األمور، 
 اعتماد القصيدة على الحوار كالسرد القصصي ،  من التقنيات المستخدمة في لغة الشعر -4
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كما يبلحظ على لغة الشعر الحر التعقيد ، كلعلو آت من كوف اللغة المستخدمة فيو بسيطة في -5
دالالتها األصلية، عميقة في معانيها النصية، كألنها من جهة أخرل ترتبط بعبلقات سياقية كتاريخية 

 ، أف الغموض أك اإلبهاـ أصبح ظاىرة تغلف أركقة القصيدة ، كشعورية ال بد من فهم مراميها أكال 

 

 

 :استلهاـ التراث كاألسطورة كالتاريخ -2

كيستند الشعر الحر من جانب آخر على استلهاـ التراث كاألسطورة في البناء الشعرم ، كترميز 
، أك  تلك العناصر ، فتجد الشاعر في قصيدة ما يوظف بعض ما جاء في اإلنجيل أك التوراة

يقتطع نصوصا منهما ، كقد يوظف الشاعر النص القرآني بألفاظو كقصصو كتعابيره كشخصياتو ، 
، فيوظف الشاعر في ىذه "حبر الغراب " كما يظهر عند الشاعر محمود دركيش في قصيدتو 

 (يلىابيل كقاب )القصيدة القصة القرآنية الواردة في سورة المائدة التي تصور الصراع بين ابني آدـ 
 :، كيضمن الشاعر جزءا من اآلية في النص الشعرم

 :كيضيئك القرآفي 

 فبعث اهلل غرابا يبحث في األرض 

 :ليريو كيف يوارم سوءة أخيو، قاؿ

  «يا كيلتى أعجزت أف أكوف مثل ىذا الغراب

 كيضيئك القرآفي،

  !فابحث عن قيامتنا كحلق يا غرابي 

العنقاء : عربية كإغريقية كسومرية كبابلية من مثل  كما يوظف الشاعر الحديث األسطورة القديمة
 –كالغوؿ كالسندباد ، كجلجامش كعشتار ، كسيزيف ، كغيرىا ، فقد الشاعر محمود دركيش 

الذم حشد فيو الشاعر كثيرا من " سرير الغريبة " األسطورة كثيرا في ديوانو –على سبيل المثاؿ 
 األساطير المتعلقة بالحب 

الحديث بذلك ، بل جعل من التاريخ كحوادثو كشخصياتو مادة استلهمها  كلم يكتف الشاعر
الشاعر ، فقد تجد في الشعر الحر إشارة لحرب جاىلية ، أك لحرب إسبلمية ، أك حادثة 

اجتماعية ، أك ظاىرة معينة ، كقد اتكأ الشاعر الحديث على شخصيات التاريخ اتكاء كاضحا ، 
 بأس بها في األدب الحديث بشكل عاـ ، كالشعر بشكل كقد حازت أحداث األندلس مساحة ال
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خاص ، حيث تشكلت ظاىرة في ىذا األدب ، كقد سجلها كثير من الشعراء ، فقد عرؼ عن 
، ()نزار قباني أندلسياتو ، تلك القصائد التي تحدث فيها عن مجد العرب الضائع في األندلس

ليوثق العبلقة المأساكية بين "  أحد عشر كوكبا" كقد خصص الشاعر محمود دركيش ديواف
، كمن يتتبع ىذا ()األندلس الضائعة كفلسطين التي أضحت أندلسى ثانية في العصر الحديث

  .)الموضوع يجده غزيرا في األدب العربي الحديث ، كخاصة في الشعر الفلسطيني

 

 

 :التكرار في الشعر الحر-3

 

ديدان، إذ لم تكن ىذه الظاىرة مجرد ترديد كجاء الشعر الحر ليبعث في ظاىرة التكرار بعدا ج
قضايا " لمجموعة من األلفاظ كالجمل الخالية من المعاني ، كقد تحدثت نازؾ المبلئكة في كتابها

تكرار اللفظ ، : عن ىذه الظاىرة ، كعرضت أنواعا من التكرار، كمن ذلك " الشعر المعاصر
لحرؼ ، كقد جمعت كل أنواع التكرار كتكرار الجملة ، أك بيت شعر ، أك مقطع ، كتكرار ا

  :السابقة في ثبلثة أقساـ حسب الوظيفة التي تؤديها في السياؽ الشعرم، كىذه األقساـ ىي

 

 .()كىو التكرار الذم يلجا إلى التأكيد على الكلمة المكررة أك العبارة :التكرار البياني  .1

 .)ؿ مقطوعة من القصيدةكىو تكرار كلمة أك عبارة في ختاـ ؾ: تكرار التقسيم .2

التكرار الذم  ":كتعرؼ نازؾ المبلئكة ىذا النوع من التكرار بقولها: التكرار البلشعورم .3
يجيء في سياؽ شعرم كثيف يبلغ أحيانا درجة المأساة ، كمن ٌثٌم فإف العبارة المكررة تؤدم إلى 

  .رفع مستول الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية

 

 م الشعر الحرالصورة ؼ--4

اعتمد الشاعر في تركيبو للصورة الشعرية في الشعر الحر على عدة عناصر ، من كناية كتشبيو 
كاستعارة ، كمجاز كرمز كتعبير حقيقي، كقد كانت الصورة في الشعر الحر مجاال لتأدية المعنى ، 

 كليس عنصر زخرؼ أك تزيين 

، إما جزئية معتمدة على المفهـو التقليدم  كمن يقرأ الشعر الحديث يجد أف الصورة الفنية فيو
للصورة الشعرية القديمة من تشبيو كاستعارة ، أك كناية، كإما صورة كلية ، يرسم الشاعر من خبللها 
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 .صورة مركبة ، تتضافر فيها كل العناصر الجزئية لتقديم صورة شعرية مشهدية كلية

المؤلفين السابقين ، األكؿ للشاعر سميح  كفيما يلي أقدـ مثالين للصورة الشعرية كما يبينهما
 :القاسم ،كذلك في قولو

 ألسنة النار تزغرد في أحشاء الليل

 كيدمدـ طبلٍ 

 كتهد بقايا الصمت طبوؿ ضاربة كصنوج

 كيهيج اإليقاع المبحوح يهيج

 فالغابة باألصداء تموجٍ 

صورة مشهدية كلية ، يظهر ففي ىذه الصورة تتضافر العناصر التقليدية لببلغتنا العربية في تركيب 
فيها أثر النار كحريقها ، كمآؿ ذلك من تمزيق جدراف الصمت كارتفاع األصوات كانفجار الثورة ، 
 ففي ىذه الحركة ، كفي ىذا الصوت تتفاعل كل العناصر إلظهار المعنى في صورة شعرية مشهدية 

المشار إليو آنفان ، يقوؿ  أما المثاؿ الثاني ، فهو من شعر دركيش ، كرد في كتاب النابلسي
 :دركيش

 كالصوت أخضر

 أنتم مظاىرة البركؽ: قاؿ لي أك قلت لي 

 كالصوت موت المجزرة 

 ضد القرنفل، ضد عطر البرتقاؿ

 أنتم جذكع البرتقاؿ

كىي صورة : " ، كعلق عليها بقولو" الصورة الملونة"كقد نعت شاكر النابلسي ىذه الصورة بػػ
، كالغرض من ىذه الصورة تقليد  ....التي ال تعتمد على لوف كاحد بسيطة من الصور الشعرية

الطبيعة كليس نقلها ، بأف يقف الشاعر مكاف الطبيعة في التلوين ،أك يقـو بما تفعل ، كليس كما 
 .)"تفعل بالضبط

كىذه الصورة كما تحسها معي ، تؤدم مشهدا شعريا متكامبل ، يعتمد على الطبيعة كأحد 
ة الشعرية، بألوانها المختلفة ؛ لتأكيد تجذر اإلنساف بأرضو ، كتوحده بعناصرىا مرتكزات الصور

 المميزة

 بني الشعر العنودي وشعر التفعيلة موازنة 
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ثبت من الدراسات النقدية للشعر الجاىلي،كخاصة المعلقات،أف للشعراء خطة كاحدة في مسيرة 
بالوقوؼ على األطبلؿ،ثم الغزؿ  -لباغا -القصيدة يطلق عليها عمود الشعر كتبدأ ىذه الخطة

كفي عصور .(كغيرىا من األغراض الشعرية.. كصف،فخر،مدح)ثم الغرض..كبكاء األحبة الراحلين
ليعبركا بو عن الطريقة  (الشعر العمودم)متأخرة استعمل أىل األدب مصطلح

الواحد ذك  التي انتهجتها القصيدة العربية خبلؿ التاريخ كأساسها البيت(العركضية)الشكلية
 :كقوؿ طرفة بن العبد.الشطرين المتساكيين كالمنتهي بقافية

 ستبدم لك األياـ ما كنت جاىبل كيأتيك باألخبار من لم تزكد

 

 :الشعر العنودي/1

 

ىو الشعر الذم أثر عن القدامى في صورتو المعركفة كالمتمثلة في قصيدة طويلة  فالشعر العنودي
فما فوؽ، ككل بيت يتكوف من شطرين مع قافية موحدة ككزف أك قصيرة ذات االبيات السبعة 

 .كاحد من البداية إلى النهاية

 :ومتتازب

 

 .اعتماد البيت ذم الشطرين المتساكيين -1
 .اعتماد القافية ذات الركم الواحد من البداية إلى النهاية -2
 .الرتيبة اعتماد الوزف الواحد في القصيدة الواحدة ذات التفعيبلت المتعددة أك -3
 .العتمادىا على كحدة البيت -غالبا-بين أبيات القصيدة الخليلية تفكك -4
 .ألفاظها كتراكيبها قوية جزلة -5
 .عادة ما تبدأ القصيدة بتصريع -6
 .تتعدد مواضيعها، كأف تضم القصيدة الواحدة أكثر من غرض كما ىو الحاؿ في المعلقات -7
 .العربي اإلسبلميمواضيعها متأثرة بثقافة الماضي  -8
 .تتسم بالوضوح كقلة العمق -9
 

 :شعر التفعيلة

 

مقاببل لكل نمط شعرم جديد ، سواء أكاف  (الشعر العمودم )كفي عصرنا الحديث صار مصطلح
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 .يبقي جزئيا على الوزف أك يلغيهما تماما

ؿ البيت ، ففي أكاخر األربعينيات من القرف العشرين ، ظهرلوف جديد من الشعر يعتمد السطر بد
 (شعر التفعيلة)كأساسو التفعيلة المتكررة، كقد أطلقت عليو تسميات عديدة أقربها إلى الدقة

كالسبب في ذلك أنو شعر حديث يقـو على كحدة التفعيلة من غير التقيد بعدد ثابت من ىذه 
 التفعيبلت في السطر الواحد، مع ارتباط كل سطر بما يسبقو كيلحقو ارتباطا عضويا، كعدـ

 كمن ركاده، نازؾ المبلئكة كالسياب العراقياف. االلتزاـ بالقافية التزاما صارما

 

 :أما خصائصه فهي.

 .اعتماد القصيدة ذات األسطر المتفاكتة الطوؿ كالقصر تبعا للدفقة الشعورية -1
 .ال يلتـز قافية كاحدة ، بل يعتمد التنويع فيها حسب الحالة الشعورية -2
 .ف كاحد في القصيدة الواحدة ذات المقاطع الكثيرةال يعتمد على كز -3
أسطر شعر التفعيلة ذات تبلحم فيما بينها العتماد نصو على كحدة الموضوع ذم الفكرة  -4

 .المتنامية
 .ألفاظو كتراكيبو تتسم بالبساطة كالسهولة في اللفظ كالعبارة -5
 .كح العصرمتفتح على ثقافة الماضي كالحاضر كثقافة الغرب كمساير لر -6
 .يتسم بالغموض كالعمق كاستعماؿ الرمز -7
 
 

كحين ندقق النظر في الركائز األساسية لشعر التفعيلة ندرؾ أف ىذا النوع من الشعر يرتكز على 
عناصر كسطية ، فبل ىو متطرؼ بالتمسك الحديدم بقالب الشعر العمودم ، كال ىو متحلل أك 

سيقى عن طريق اعتماد التفعيلة، كيحافظ على القافية في متحرر منو مطلقا ، ألنو يتوفر على المو
 .فشعر التفعيلة تطور طبيعي للشعر العربي عبر مراحل التاريخ. معظم سطور القصيدة
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 أشئلة و أجوبة حول شعر التفعيلة                                   

 كس التقويم النقدملعلها تفيدكىم في در                           

 . يعد شعر التفعيلة تغييران حاسمان في الشعر العربي: عٌلل :  1س

 . ألنو مرتبط بتحوؿ عميق على صعيد البناء العاطفي كأنماط التعبير الفكرية كاإلبداعية

 متى ظهر شعرا لتفعيلة ؟ كأين كانت بدايتو ؟:  2س

 . ككانت بدايتو في العراؽ 1947ظهر سنة 

 . أشهر أعبلـ شعر التفعيلة في العراؽ اذكر:  3س

 . بدرشاكر السياب -2نازؾ المبلئكة  -1

 ما اسم أكؿ قصيدة أصدرتها نازؾ المبلئكة تمثل ىذا الشعر؟  : 4س

 . قصيدة الكوليرا

 . أحد أعبلـ مدرسة التفعيلة كضح ذلك" عبد الوىاب البياتي"يػيعىد الشاعر :  5س

كالذم أضاؼ سمات جديدة إلى " مبلئكة كشياطين"بعنواف  1950أصدر البياتي ديوانان سنة 
حركة الشعر العربي ، عندما انصهر الشاعر بنضاؿ شعبو ، مستغبلن الحرية التي يتيحها الشكل 

 .الجديد من أجل التعبير عن ىمومو ، كاإلفصاح عن آمالو

 . السوداف سٌم شاعران من أشهر شعراء مدرسة التفعيلة في مصر ، سوريا ، فلسطين ،: 6س

 . نزار قباني: سػػػوريا  . صبلح عبد الصبور: مصػػػػر 

 . محمد الفيتورم: السػػػوداف  . سميح القاسم: فلسطيػن 

 من ىو الشاعر االنجليزم الذم تأثرت بو مدرسة التفعيلة ؟: 7س

 . " إليوت . س. ت" الشاعر 

 ؟ "إليوت. س. ت"ػ ؿ" األرض الخراب"لم تأثر شعراء مدرسة التفعيلة بقصيدة : 8س

تأثركا بهذه القصيدة بوصفها تعبيران عن بؤس العالم المعاصر الذم طحنتو الحرب العالمية األكلى 
 . مما يدؿ على القلق الركحي المشترؾ ، ككحدة التجربة اإلنسانية

 ظهرت الواقعية كردة فعل على مذىب سابق ما ىو ؟ كلماذا ؟: 9س
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ركمانسية ألف الركمانسية اىتمت بالذات على حساب المجتمع ظهرت الواقعية كردة فعل على اؿ
 كأعلت من قيمة

 . الفرد مقابل المجتمع

 -: علل ما يأتي: 10س

 . ابتعاد مدرسة التفعيلة عن أجواء الركمانسية إلى جو الحقيقة كالواقعية (أ

 . من أجل التعبير عن مشكبلت العصر كحاجاتو الركحية كالنفسية

 . سة التفعيلة من المدينةنفور شعراء مدر(ب

 . إلحساسهم بالحيرة كالخوؼ من الحياة فيها بسبب ضجيجها كازدحامها

 . إحساس شعراء مدرسة التفعيلة بالحيرة كالخوؼ من الحياة في المدينة(ج

لفقدانها النقاء العاطفي من كجهة نظرىم خاصة أف كثيران من الشعراء كانوا من الريف فأحسوا 
 . فقدكه من فضائلو كأخبلقياتو كعاداتوبالحسرة على ما 

من الخصائص الفنية لمدرسة التفعيلة اعتمادىا كحدة التفعيلة دكف ارتباط بعدد التفعيبلت في (د
 . السطر الشعرم الواحد

 . للتعبير بحرية عن عواطف الشاعر كأفكاره

 كيف تخلصت مدرسة التفعيلة من رتابة القافية الموحدة ؟ :11س

 . ف طريق استخداـ قواؼو متغيرة أك تركها كليان تخلصت منها ع

 ؟ لمى تخلصت مدرسة التفعيلة من رتابة القافية الموحدة: 12س

 . ألف القافية الموحدة تضعف من التدفق العاطفي للشاعر

 لم استخدمت مدرسة التفعيلة قوافي متغيرة ؟: 13س

 . لشكل القصصي أك المسرحيألف ذلك يساعدىا على تحقيق الوحدة العضوية كالموضوعية ، كا

 . عرؼ لغة اإليحاء: 14س

 . ىي لغة فنية ذات دالالت رمزية مبلئمة للموضوع كمشحونة بالمعنى

 . توظيف مدرسة التفعيلة األساطير في شعرىم: علل : 15س

كذلك ألنها كسيلة معبرة عن تجربة عاشها اإلنساف القديم كحاكؿ من خبللها أف يقيم توازنو 
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 . ف الفكر كالعاطفة كما أنها تجتهد في تفسير الحياة كالطبيعة كاإلنسافالداخلي بي

 : سؤاؿ

، التي بيَّنت ريادتها  اختلف النقاد حوؿ ريادة الشعر الحر بين بدر شاكر السياب كنازؾ المبلئكة
للشعر الحرعندما قررت أنها أكؿ من شملو بالتطبيق كالتنظير ، كقد انطلقت ىذه المدرسة سنة 

 .ـ1947

 سؤاؿ

أىم التنظيرات النقدية التي أقرتها نازؾ المبلئكة بعد أف جاءت بهذا الكشف الشعرم الجديد 
 :ىي

 . أف شعر التفعيلة ظاىرة عركضية ، ألنو يتناكؿ الشكل الموسيقي للقصيدة -أ

أنو شعر ذك شطر كاحد يقـو على كحدة التفعيلة ، كيتغير فيو عدد التفعيبلت، كفق كزف  -ب
 .عركضي

 .أنو يقـو على استخداـ البحور الشعرية الصافية مثل الكامل كالهزج -ج

 .أنو ينقل نظاـ الشطرين كالقافية الموحدة إلى نظاـ الشطر،الواحد كالقافية المتغيرة أكالمتحررة-د

 

 

 سؤاؿ

 :العوامل التي ساعدت على إحداث التغير الشعرم ،ككجود شعر التفعيلة ىي

ية الثانية ، كما أحدثتو من دمار على المستويات كافة، فكاف على الشاعر انتهاء الحرب العالم - أ
 .أف يسهم في تحرير اإلنساف من حضارة مادية تهدد القيم األخبلقية

استيقاظ الوعي العربي ، كالرغبة في التحرر من االستعمار ، كالثورة على الظلم كالفقر  - ب
 .كالجهل 

تيارات كمذاىب سياسية كفكرية ، نتيجة الصراع بين انتماء كثير من المثقفين إلى  -جػ
 .المعسكرين الرأسمالي كاالشتراكي مما ىيأ ألفكار جديدة

 )كبخاصة في قصيدة  (إليوت .س.ت ) تأثر ركاد المدرسة بالشعر اإلنجليزم بعامة ، كشعر -د
 .(األرض الخراب
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 .ضوعية تتصل بالواقع المعيشالتأثر بالواقعية كتجاكز الركمانسية للتعبير عن قضايا مو -ىػ

 سؤاؿ

 :ثبلث خصائص لمدرسة التفعيلة من الناحية الموضوعية

االبتعاد عن أجواء الركمانسية إلى جو الحقيقة الواقعية، للتعبير عن مشكبلت العصر، كالدعوة  -أ
 . المعبّْر عن اإلنساف (شعر الحياة )إلى 

 . في فرحهم كحزنهمالدعوة إلى ربط الشعر بالمجتمع كحياة الناس  -ب

 النفور من المدينة كضجيجها ،كاإلحساس بالحيرة من الحياة ، لفقدانها النقاء العاطفي -جػ

 : أما عن ثبلث خصائص لمدرسة التفعيلة من الناحية الفنية

 . الهركب من التناظر في شعر الشطرين، كاعتماد كحدة التفعيلة -أ

 . لغة فنية ذات دالالت رمزية مبلئمة للموضوع استخداـ اللغة الواقعية الحية ، لكنها -ب

إلخ، للعمل على نقل ...استخداـ التعبير الدرامي في رسم الشخصيات كالصراع ك الحوار  -جػ
 .التجربة الذاتية إلى إطار موضوعي إنساني

 سؤاؿ

 :األسباب التي ساعدت على توظيف األسطورة في الشعر الحر، ىي

ـ ، فوجد فيها السيَّاب  1957سنة  (أدكنيس أك تموز  ) أسطورةترجمة جبرا إبراىيم جبرا  -أ
 .ضالتو المنشودة للتعبير عن مشكبلتو الذاتية كمشكبلت عصره

جاذبية األسطورة ألنها تصل بين اإلنساف كالطبيعة ، كتعين على معرفة حركة التطور في  -ب
 . الحياة اإلنسانية

 .رض الخراب ، ألنها تثير اإلحساس بمأساة العصراأل (إليوت.س.ت  )تأثر الشعراء بقصيدة  -ج
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 07احملور
أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها 

من خبلؿ أىداؼ المحور 
السابع 

 مظاىر الحزف ك األلم عند الشعراء المعاصرين-1

 تعليل ىذه الظاىرة نفسيا ك اجتماعيا-2
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المعاصر؟؟  كيف تفسر ظاىرة األلم ك الحزف في الشعر الحديث أك
 

ألغلب الشعر العربي القديم يجد ىذا الفرؽ الشاسع بين المعاني كاأللفاظ من جهة  القارئلعل 
 كبين كظيفتو من جهة ، كبين الشعر الحديث بمختلف ألوانو 

لذلك كانت قصائده .. فالشاعر القديم كاف لساف حاؿ قبيلتو ، يمثل المجتمع الذم يعيش فيو 
مديح ، كالهجاء ، كالغزؿ ، كالرثاء كغير ذلك ككانت قصائدىم تحمل في مجملها تدر حوؿ اؿ

الى أف يصل الشاعر .. فالغزؿ ..ثم رحلة الظعائن . الوقوؼ على األطبلؿ ، ناحيةالبناء ذاتو من 
 ؟..……غيره   الى الموضوع الذم يقصده من مدح أك

 

ت لو أسبابو كمشاكلو التي ككاف.. أما شاعرنا الحديث ،فقد غادر كل تلك األسباب ، مجتمعة 
يضمنها … زادا لو .. مستخدما األساطير كالحكايا .. جعلتو يلجأ الى المختصر من المعاني 

 ؟؟..كتاباتو

كال تخدـ … كما يرل ،، ،لهاالتي ال لزـك  اإلطالةبعيدة عن .. …لذلك جاءت قصائده معبرة 
 قضيتو

 ظاىرة الحزفعربي الحديث كىي كاليـو أريد أف أتحدث عن ظاىرة من ظواىر الشعر اؿ

 ؟؟؟.…كقبل كل ذلك البٌد أف نعرؼ السبب الرئيسي لهذا الحزف

 ((الحزف المعرفي البحت  ))لعل المعرفة ىي السبب الرئيسي ، كلنطلق على ىذا الحزف 

لقد نظر شاعرنا الحديث فوجد نفسو في عالم مختلف   فالمعرفة بحد ذاتها لها حزنها الخاص
ق الواقع الذم عاشو الشاعر القديم ككما أسلفت فالشاعر القديم ىو لساف حاؿ كمتغير اليشب

 بينما كجد شاعرنا المعاصر كقد فصلتو فجوة كبيرة عن مجتمعو. ……قبيلتو أم أبن مجتمعو 

 :يقوؿ الشاعر صبلح عبد الصبور

 يا مىٍن يدؿ خطوتي على طريق الدمعة البريئو

 لبريئويا من يدؿ خطوتي على طريق الضحكة ا

 أعطيك ما أعطتني الدنيا من التجريب كالمهاره

 لقاء يـو كاحد من البكاء

 لقد نظر شاعرنا المعاصر الى الواقع الماثل أماـ عينيو ، فرأل الضحكة مشوبة بالزيف 

 كرأل الدمعة مشوبة بالفجور ، فراح يطالب بالطهارة
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يحكى  ))نعود لقصيدة نازؾ المبلئكو كإذا أردنا أف نتلمس الخطوط العريضة لهذا الحزف علينا أف
    في ىذه القصيده تتحدث نازؾ المبلئكو عن مأساة الوجود المتمثلة بحفارم((أف حفارين

 :يطلبوف الحياة عن طريق الموت، فالموت ىو كسيلتهما الوحيده للبقاء القبورالذين 

 طالما حفرا في التراب

 حفرا في الضباب

 ربما حفرا في شحوب الخريف

 عبوس الشتاء المخيفأك 

 طالما شوىدا يحفراف

 ؟…يحفراف 

 يحفراف . …في لهفة 

 ؟؟..……كىما اآلف 

 ء؟.ميتاف . ………فوؽ الثرل 

  

ك لقد فسر بعض النقاد ظاىرة الحزف بصفة عامة ك مما جاء في مقالو ما يلي  
 

كح ال ينفصل ليكن حديثنا عن الشاعر نفسو كما دفعو إلى االلتحاـ مع الحزف كصيركرتو كتوأـ ر
 ..كال ينفك عنو إال في الحاالت القبلئل

فبل تكاد تقرأ ديوانان سواء للقدماء من الشعراء أك لحديثهم إال كقد رسمت غيمة الحزف كالصبابة 
 ..كالفراؽ كاأللم على صفحات كتابو

كالغريب في ذلك ىو ميل النفوس كاألذكاؽ إلى ىذا النوع من الموسيقى الركحية كربما كاف 
التجاه إلى التنفيس عن الرغبة الداخلية في بعض األحياف اتجاىنا خاطئنا أك خائننا أك عاجزنا في ا

 !التعبير للعامة من الناس فيدفعهم ذلك إلى البحث عن عامل مشترؾ بين األركاح الغريبة

 ذلك أف الشاعر نادرنا ما يكوف خارجنا عن دائرة األحزاف كالظركؼ المهيأة لها

اء نشأكا إما أيتاما أك فقراء أك مغتربين عن الببلد أك مهجرين قصرنا، أك عاشقين فغالب الشعر
 !!يقل أك يزيد عن ذلك، كال يجد بعد ذلك حظِّا مع إحداىن.. لعشرين فتاة

لذلك ىو أصدؽ ما يكوف في شاعريتو كفي كلماتو كحتى في تلويحو يديو كلغة عينيو أعمق 
 ..كأعمق
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 ..رنا لتتحدل كل زيف أك نور باىتفاألصالة كالصدؽ تعيش دىو

 
فذاؾ .. لقد عانيت كثيرنا كأنا أبحث عن لغة الحزف في الشعر العربي ال لقلتها؛ بل لكثرة ما كجدتو

ينعى نفسو، كذاؾ ينعى كطنو كحظو، كذاؾ يفضل الموت على الحياة إذا ما اشتد نصبو كآخر 
شاعر إلى طبيب قد يعالج بعض ما كاألجمل من ذلك حين يسابقك اؿ !كماذا ينتظر؟.. ينتظر

 :يؤلمك فينوب لساف أحمد مطر عنك ليقوؿ

 

 :جس الطبيب خافقي كقاؿ لي

 ىل ىاىنا األلم؟

 نعم: قلت لو

 فشق بالمشرط جيب معطفي

 !كأخرج القلم

 كابتسم.. ىز الطبيب رأسو

 :كقاؿ لي

 !!ليس سول قلم

 ال يا سيدم: فقلت

 !كفم... ىذا يدي 

 !كدـ... رصاصة

 !!تمشي ببل قدـ... سافرةكتهمة 
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 08احملور   
 

أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها 
من خبلؿ أىداؼ المحور 

الثامن 
 

 مظاىر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة -1
 مدل توظيف الرمز ك األسطورة فيها -2
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ما ىي مظاىر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة ؟؟ 
 

 :رحة مع أجوبتها أسئلة مقت

 :؟خصائص الشعر الجديدما ىي  -1

 :من حيث الشكل  

 .ثورة على اللغةاؿال يمكن تفكيكها ،  التي  فرديةاؿكاقعية اؿكحدة عضوية ، اؿ         

  :من حيث المضموف  

 .تجاكز الرؤية األفقية ، كشف كرؤيا ، كوف شعرم ، خبلؽ كتوليدم        
 

؟  تولد لدل الشاعر العربي تجاه أسلوب الشطرينالذم  ما ىو االنطباع2-
 

    الشاعر يرل أف أسلوب الشطرين يتعارض مع رغبتو الواقعية كيقيد حريتو في بناء القصيدة ←
بناء ىندسي صاـر يتدخل في طوؿ عباراتو ، كيقيده ىو  –في نظرىم  –نظاـ الشطرين  كما أف 

 . بنمط ىندسي معين

  

 : المعاصر األكزاف الشعرية القديمة قيوداسبب اعتبار الشاعر ما 3

يعتبر الشاعر المعاصر أف األكزاف الشعرية القديمة تتحكم في حرية تعبيره، كتبدد طاقتو  ←
 . الفكرية

 :الغاية من الشعر الحر حسب تصور الكاتبة  ما4

 . الشعر الحر حسب تصور الكاتبة غايتو التعبير ال الجمالية الظاىرية ←

 :المجددينت الشاعر الحديث في نظر ميزاما ىي 5

الشاعر الحديث يثبت فرديتو باختطاط سبيل شعرم معاصر يصب فيو شخصيتو    ←    
 .المعاصرة

 : سبب رفض الشاعر المعاصر التقيد بنموذج ثابتما 6
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الشاعر المعاصر يرل النموذج الثابت قالبا جاىزا مفركضا يحد من حريتو كيتدخل في إبداعو  ←
  .كفكره

 : ؟سبب ميل حركة الشعر الحر إلى الخركج على فكرة النموذج ما -7

تبرر الكاتبة خركج الشعر الحر على فكرة النموذج بكوف الحياة ال تسير على نمط كاحد كال  ←
 .تتقيد ببنية ثابتة

 

 ؟؟؟ العوامل الذاتية كالموضوعية التي كانت كراء ظهور حركة الشعر الحرما  -8

الشاعر الحديث يجب أف يثبت فرديتو ،إنو يرغب في أف يستقل  : العوامل الذاتية←
  . كيبدع بنفسو شيئا

كالواقع أف الحياة نفسها ال تسير على نمط كاحد كال تتقيد : العوامل الموضوعية ←
 .بنسبة ثابتة في أحداتها
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الشعر العربي المعاصر في  الرمز ما ىو مدل توظيف 

ك ما ىي أنواعو ؟ 
    

ك ، في النسق اللغوم العاـ . كضعت في غير ما تدؿ عليو ، لفظة متعددة الدالالت :  الرمز -
، إذ ال يمكن لؤلدب أف يكوف أدبا ما لم يقم على الرمز ، الرمز ظاىرة أدبية منذ أف كاف األدب 

دانية جاء ليعوض عن الحاالت الوج، إذ األدب مجاز ك المجاز رمز ك الرمز كلد مع ميبلد الشعر 
فيلجأ الشاعر ، ألف التجربة الشعرية تفوؽ التجربة اللغوية ، التي ال يستطيع الشاعر التعبير عنها 

.  إلى إبداع لغة أخرل ىي لغة الرمز 

ك التجربة الشعرية تحمل معاني مركبة لها عدة أكجو ك الرمز ىو الذم يعبر عن ما يتعداه أك    
فالشعر الجاىلي نستطيع قراءتو قراءة رمزية ، برمزيتو  ك الشعر العربي معركؼ، يتعدد معناه 

...... فالطلل رمز ك المرأة رمز 

ق ألف التجربة الصوفية  4-2ك لكن رمزية األدب تجلت بشكل جلي في التجربة الصوفية ؽ     
ك المتصوؼ يعيش حاالت نفسية ك ركحية لم يجد لغة سابقة للتعبير عن الحاالت التي ، معقدة 
فعندما يعبر المتصوؼ عن حاالت الوجد ال يملك إال أف يعود إلى معاجم الشعراء ،  تكتنفو

:  الخمريين أك الغزليين يستعير ألفاظها ك يعبر بها في شكل رموز فمثبل 

الخمر عند الشعراء عبارة عن أيقونة بينما تحولت عند الصوفيين إلى رمز 
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 . ك في الشعر الحديث تصنف الرموز إلى أقساـ  

يستمدىا الشاعر ك يبدعها من ذاتو أك الطبيعة ما لم تكن قد استعملت :  رموز ذاتية -1
.  أصبل قبل كتابة نصوصو 

ك تتمثل في الرموز التراثية ك التاريخية ك األسطورية ك الدينية ك الشعبية :  رموز موضوعية -2
. 

 
 

ما ىي أشكاؿ توظيف الرمز في الشعر العربي المعاصر  

:  كاؿ فنية لتوظيف الرموز ىناؾ خمسة أش   

ىو أف يعمد الشاعر لذكر الرمز التاريخي أك األسطورم بحرفيتو :  التوظيف الحرفي -1
.  فإذا كاف الرمز اسم مدينة فيذكره مباشرة ، دكف نقص 

ىو أف يعمد الشاعر إلى ذكر بعض خصائص الرمز الشكلية أك :  التوظيف الجزئي -2
بل يذكر بعض لواـز الرمز دكف ذكر ق ك ىو مستول  ،المعنوية دكف أف يذكر الشيء ذاتو 

أكثر تعقيدا ألنو يجبر القارئ على البحث ك جمع المعلومات ليكشف الرمز الذم 
فهو يجمع مجموعة من العناصر ،  (جيكور  )استخدمو الشاعر مثل قصيدة السياب 

عر في فالشا (.... من يحمل األشواؾ ، من يحمل الصليب  )الدالة على شيء كاحد 
يشير إلى مجموعة من اللواـز إلى صلب المسيح ، ك العقباف ، الشوؾ ، جمعو للصليب 

. 

ىناؾ عناصر ال يمكن أف نقف عندىا إال في جو يحيلنا :  أسلوب التوظيف اإليحائي -3
 (تجليات صوفية  )فقصيدة نزار قباني ، ك نجد أنفسنا في ظل مرجعية معينة ، إلى مرجع 

 لكن قراءتنا تجعلنا نلمح عوالم ألف ليلة ك ليلة ، ث تاريخي ما فهي ال تحيل إلى حد

ك ، فهو ال يشير إلى حدث تاريخي معين  (...... سبعة حراس ، قصر لو سبعة أبواب  )  
ك ىذا ، لكنو يحيلنا إلى الماضي بشكل عاـ فقد أخذ ركح الماضي فوظفو ال شكل الماضي 

.  التوظيف يحتاج إلى ثقافة تراثية كاسعة 
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فالشاعر يحي مجاالت ك جواءات ك ثقافات ك مناخات لكنو ال يشير إلى حدث بعينو أك 
.  شيء بعينو 

القناع ىو أف يستدعي الشاعر شخصية من الشخصيات ك يلبسها ك :  أسلوب القناع -4
يتحدث بها بحيث تنمحي شخصية الشاعر شكبل ك تظهر مضمونا ك القناع ، يتقمصها 

.  نباتا يمكن أف يكوف شخصا أك 
 .الشاعر يخلق الرموز بطرائق خاصة بو : خلق الرموز 
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 09احملور 
 

 
 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها  
من خبلؿ أىداؼ المحور  

 

  التاسع
 

 خصائص فن المقاؿ شكبل ك مضمونا-1-

 ؿالمقاكر رجاؿ اإلصبلح في ازدىار د-2-
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 المقالة؟؟  ما ىي
 :تعريف المقالة 

قطعة نثرية قصيرة أك متوسطة، موحدة الفكرة، تعالج بعض القضايا الخاصة أك العامة، معالجة  -

رأيا خاصا، كيبرز فيها العنصر الذاتي بركزا غالبا، يحكمها سريعة تستوفي انطباعا ذاتيا أك 

 .منطق البحث كمنهجو الذم يقـو على بناء الحقائق على مقدماتها، كيخلص إلى نتائجها

قطعة مؤلفة ، متوسطة الطوؿ، كتكوف عادة منثورة في أسلوب يمتاز بالسهولة كاالستطراد،  -
 .كصكتعالج موضوعا من الموضوعات على كجو الخص

 
 ىل عرؼ أدبنا العربي القديم فن المقاؿ؟: 

في أدبنا العربي القديم عيرؼ فن يسمى بالفصوؿ كالرسائل كىو يقترب من الخصائص العامة لفن 

رسائل عبد اهلل بن المقفع كعبد الحميد الكاتب، ك رسائل الجاحظ، كأبو حياف : المقاؿ مثل

، كما نستطيع أف نجده في تراث األمم (ؽ الوزيريناإلمتاع كالمؤانسة، كأخبل )في كتابيوالتوحيدم 

 .األخرل منذ اإلغريق كالركماف، كفي الكتب الدينية كالفلسفية ككتب الحكماء

كلكن المقالة تنفرد بمميزات خاصة عن فن الفصوؿ كالرسائل، فقد تأثر كٌتاب المقالة الحديثة 

ة بخصائص فنية تجعلها متفردة عن باقي باالتجاىات السائدة في اآلداب الغربية،مما أثرل المقاؿ

. األجناس األدبية األخرل
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: خصائص المقالة الحديثةما ىي خصائص 

 :تميزت المقالة الحديثة بمجموعة من الخصائص، كىي 

أنها تعبير عن كجهة النظر الشخصية، كىذه الميزة ىي التي تميزىا عن باقي                       -1

 .ثريةضركب الكتابات الن

 .اإليجاز، كالبعد عن التفصيبلت المملة، مع إنماء الفكرة كتحديد الهدؼ                     -2

 .حسن االستهبلؿ كبراعة المقطع                     -3

إمتاع القارئ ، كإذا ما انحرفت عن ىذه الخاصية أصبحت أم لوف آخر من ألواف                      -4

 .ف مقالةاألدب كليست بف

 .الحرية كاالنطبلؽ                     -5

الوحدة كالتماسك كالتدرج في االنتقاؿ من خاطرة إلى خاطرة أخرل من الخواطر 
 .التي تتجمع حوؿ موضوع المقاؿ

 ما الفرؽ بين المقاؿ قديما ك حديثا؟ 
 :تمهيد

 :المقاؿ قديما -1

ف المصطلح مستحدث كتعود بداية الكتابة عرؼ المقاؿ في أدبنا القديم دكف أف يعرؼ اسمو أل
فيو إلى العصر األموم حين كاف مؤسس من الكتابة العربية عبد الحميد الكاتب يكتب نصوص 

ىي أشبو بالمقاؿ المعاصر كما يجد القارئ ما يشبهو في كتب من عصره كتبله من أدباء كعلماء 
 .المقفع صاحب الكتابينفي ظل الدكلتين األموية كالعباسية كاشهرىم عبد اهلل بن 

 .األدب الكبير كاألدب الصغير *

 . كالجاحظ صاحب البياف كالتبيين كابن الهيثم صاحب النظائر *

كمعلـو أف عبد الحميد الكاتب ىو مخلص األدب العربي من الصنعة البالغة كقد تجلي ىذا في 
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 . ـ غيرهالمقاالت المذكورة سابقا كتبله في ىذا العمل عبد اهلل بن المقفع ث

كمع ىذا فإف مقاالتهم مختلفة عن مقاؿ عصرنا بالطوؿ البالغ كبركز المحسنات فبو كإف كانت قد 
اتفقة معو في كحدة الفكرة كترابط المعاني في الغالب كسيرىا في منهج علمي كاستنادىا على 

 . األدلة المقنعة

كما إف حل العصر التركي حتى  كالملحوظ أف العصر العباسي يشهد ببلوغ المقاؿ قمة الرقي الفني
سقط في التكلف من جديد ك أثقلتو المحسنات كغريب الكبلـ مستثقلو القارئ كصارت ىذه 

 السمة العامة بما كاف يكتب في ذلك العصر كيستثنى منها ما تركو كبار الكتاب كابن خلدكف مثبل

. 

 

 :المقاؿ حديثا -2

تو في متناكؿ الجميع ككانت أكلها صحيفة الوقائع راج المقاؿ في عصرنا بركاج الصحافة التي جعل
كمعاصرتها حدائق األخبار الصادرة في لبناف في نفس السنة كالملحوظ أف  1828في مصر سنة 

كتاب المقالة قد أخذكا قالبو الفني عن الغربيين كلكن أسلبهم كاف متأثرا بأسلوب سابقيهم يظهر 
اب يحسنونو عبر المراحل الثبلث كاف رائد أكلها عليو التكلف فلم يستسغو القارئ كراح الكت

كتزعم الثانية ركاد حركة اإلصبلح إبراىيم الميلحي . رافع رفاعة الطهطاكم الذم خنق أسلوبها 
كفي الثالثة برز ركاد النهضة األدبية كالفكر الذين بلغو بالمقابل قمة الجودة الفنية كطرقوا بو 

 :بعدما كاف في السابق مركز على السياسة أكثر كمن أشهرىمجميع أبواب األدب كالفكر كالثقافة 

  .... اإلبراىيمي* العقاد * طو حسين * أحمد أمين  *

حديث األربعاء للكاتب طو * كقد جمعة مقاالت بعضهم في كتب تشهد ما بلغتو من تطور كمنها 
 . كحي القلم لمصطفي صادؽ الرافعي* كعيوف البصائر لئلبراىيمي .. * حسين 
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ما ىي األطوار التي مر بها فن المقاؿ ؟ 

 الحديث العصرفي  –  

 لم يتطور فن المقاؿ كيصل إلى ما ىو عليو إال بعد أف مر بمراحل :

رفاعة ** كادم النيل ** الوقائع المصرية **يمثلها كتاب الصحف الرسمية "" األكلى المرحلة 
ب مقاالتهم اقرب إلى أساليب عصر ككانت أسالي .السيد ميخائيل عبدك  .الطهطاكمرافع 

 ركزكا فيها على األحواؿ االجتماعية السياسية. الضعف حافلة بالسجع كالزخرؼ اللفظي

بتأثير   اىتمامات الجماىير بمختلف فئاتها عكست مقاالت ىذه المرحلة  : الثانية المرحلة -
ابن *كبعد ىما  * قعبد محمد* ك * األفغاني الدين جماؿ* التي قادىا  من حركة اإلصبلح

حيث بدأت المقاالت تتخلص تدريجيا من قيود السجع كالصنعة  . ** اإلبراىيميكالبشير  باديس
 اللفظية كتعطي لؤلسلوب صبغة يفهمها الجميع

التي نشأت في ظل االحتبلؿ   ظهرت طبلئع المدرسة الصحفية الحديثة  : الثالثة المرحلة 
العقاد *طو حسين *ك الكواكبي * الرافعي **يمثل ىذه المرحلة   األكربي كتأثرت بالنزعات الحزبية

كىنا تحررت المقالة من قيود . كاالجتماعية   كغيرىم ممن قادكا الحركة األدبية كالفكرية* 
             الصنعة فصارت حرة طليقة سهلة تهتم بالمعنى دكف أف تهمل المبنى

كافر من الثقافة الغربية في فترة استقاـ فيها أسلوب  يمثلها أدباء اخذكا بحظ : الرابعة المرحلة 
كالعبارات    فنزعت المقالة إلى التحرر من كل قيد كتوخي المعاني الدقيقة .  التعبير العربي

ميخائيل نعيمة *ك * جبراف*يمثل ىذه الفترة أدباء المهجر    السهلة حسب مقتضيات الموضوع
كىي فترة كثرت فيها الصحافة التي تبارل على *م زيادة ـك* كالزيات *كطو حسين * ثم العقاد* 

             صفحاتها عمالقة األدب كتركوا بصماتهم على الحياة األدبية كالفكرية معا

فقد ظهر المقاؿ قبيل الحرب العالمية األكلى كعرؼ ازدىارا بين الحربين على يد  الجزائر فيأما 
مبارؾ * العربي تبسي*اإلبراىيمي *ابن باديس **ين رجاؿ جمعية العلماء المسلمين الجزائرم

     .* كاحمد سحنوف* الميلي 
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ما ىي عناصر المقالة ؟ 

 :تنقسم المقالة إلى ثبلثة عناصر ىي –  

  كفيو يوجز الكاتب عناصر موضوعو  التمهيد -1

 يتناكؿ فيو العناصر بالتفصيل العرض -2

   د الوصوؿ إليهاكفيها ينتهي الكاتب إلى النتيجة التي يرم الخاتمة -3

 المقاالت أنواع ما ىي 

يلجا الكتاب في ىذا النوع من المقاالت إلى أسلوب خاص يصوركف فيو   :األدبية المقالة 
مشاعرىم كانفعاالتهم نحو األحداث كاألشياء كلكل أديب كجهة نظر فيما يحدث حولو 

ز قيم جمالية كفنية يتناكؿ الحديث عنها ال لغرض سياسي أك اجتماعي كإنما من اجل إبرا
 .دكف مراعاة للموضوعية أك مطابقة الواقع 

       استعماؿ أسلوب اإلطناب..**تمتاز ب 

 .استخداـ الخياؿ المولد للصور المعبرة عن العاطفة*    
 .استخداـ العبارات الجزلة كاأللفاظ المعبرة الموحية * 
 .عمق األفكار ككضوحها* 
          سبلمة اللغة كصحتها*  

ترتبط باألدب فتحللو كتقومو فتذكر ما فيو من ايجابيات كسلبيات  * النقدية المقالة–   
 :كللمقالة النقدية جانباف. تتناكؿ ديواف شعر أك قصة أك قصيدة أك أم عمل أدبي آخر

كاآلخر ذاتي عندما يصدر . احدىما موضوعي كىذا عندما يستخدـ الناقد عرض نظرية نقدية
 اع خاص عن األديبعن الناقد انطب

دعت إليها ظركؼ الوطن العربي كما يعانيو من حيف كجور كاستعمار  :السياسية لمقالةا-
كبالتالي ظهور الحركات التحررية التي دافعت عن الشعوب ا لمضطهدة من ركادىا 
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ذكر البراىين *سهولة األلفاظ ككضوح األفكار *بالبعد عن التكلف * امتازت . الكواكبي
 كالحجج

تنوعت مشاكل األمة العربية من التأخر االقتصادم كالخلقي كالمعنوم  :االجتماعية المقالة–  
كبساطة  * بجبلء الفكرة* كامتازت … إلى مشاكل الفقر كالبطالة كاألسرة كالمرأة كالشباب

 .البشير اإلبراىيمي’ من ركادىا الرافعي.* التعبير

من كتابها احمد زكي كاحمد  تعالج مختلف شؤكف العلم :العلمية المقالة-  
تعتمد .* تبتعد عن الخياؿ كالعواطف* تعتمد على الوضوح كالمنطق * –                  .أمين

     *.على المصطلحات العلمية كاألرقاـ

 :التالية النقاط إلى نخلص سبق مما  

ازدىاره كمن عوامل . كبالتالي فهو فن مستحدث عند العرب. المقاؿ مرتبط بظهور الصحافة
نقدية * أدبية* كالمقالة أنواع  .كانتشار الطباعة كالصحافة المتنوعة. اىتماـ األدباء كالمفكرين

* كلها خصائص مشتركة . لكل نوع خصائصو التي تميزه عن غيره. الخ…اجتماعية*علمية *
 *قصر الحجم* كخاتمة * عرض* مقدمة
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  ما ىي خصائص أسلوب الشيخ اإلبراىيمي ؟ 

  :خصائص ك مميزات أسلوب محمد البشير اإلبراىيمي
 يعتبر من ركاد اإلصبلح في الجزائر 

  .جزالة األسلوب كقدرتو على التعبير الجميل -

 . عبارات قوية كاضحة ال غموض فيها -

 .األلفاظ موحية منتقاة مبلئمة لمعانيها -

  .ر امتدادا لمدرسة الصنعة اللفظيةأسلوبو ملئ بالصور البيانية كالمحسنات البديعية إذ يعتب -

 شيوع الثقافة اإلسبلمية  -. االقتباس من القرآف ك الشعر العربيك  الميل إلى استعماؿ التوكيد -
 

من أجل استنباط خصاص أسلوبو :لطو حسن مثاؿ عن نص 

 :قاؿ طو حسين

اة كىي نائمة كاليقظة بالتهريج،كال ترقى باللعب،كال تنهض بأعباء الحي الشعوب التعيش ىذه األياـ
كالحضارة التي تبلئم الحياة الحديثة شيء متكامل اليمكن أف يؤخذ بعضو كيترؾ  . كيقظة كالنائمة

كيفرضوف  فاللذين يأخذكنو كلو ىم الدين يحيوف كيرقوف.األخر ،كإنما يؤخذ كلو أك يترؾ كلو بعضو
كيتركوف بعضو  كياخدكف بعضو أنفسهم على الزماف كعلى غيرىم من الناس كاللذين يتركونو كلو

كيطمعوف الناس في  األخر ىم الذين يموتوف أك يخملوف ،كيتعرضوف لبلستذالؿ كاالستغبلؿ
 . أنفسهم ككطنهم كمرافقهم كلها

النقائص ككثير من اآلثاـ ،لكن الشعوب الجديرة بهذا االسم تجد  كفي الحضارة الحديثة كثير من
 . تنقية للحياة اإلنسانية من كل شائبة تنقص قدرىاكىذه اآلثاـ  في صبلح ىذه النقائص

األخذ بأسباب الحضارة الحديثة كاملة فنحن الندعو إلى األخذ بما فيها من  فإذا دعونا إلى
 كسبيل ىذا اإلصبلح إنما ىو أف يعرؼ اإلنساف حقائق الفن الجميل كحقائق.كاآلثاـ  النقائص

أبناؤه في  ة من الناس ،بل تعم الشعب كلو،ليتقارباألدب الرفيع معرفة التقتصر على طائفة خاص
الخدمة العامة كفي  الفهم كالذكؽ كالشعور ،كال يمتاز الممتازكف منهم إال بالجد كالكد في سبيل
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اليسعداف احدا ، كليست  يسعد أحدا ،كجفاء الطبع كغلظ الذكؽ سبيل إسعاد الناس كالجهل ال
إنما .كالكساء كصحة األجساـ  اجوف إليو من الغذاءيحت سعادة الناس في أف يجدكا في يسر ما

النفوس كذكاء القلوب كنقاء الضمائر  ىي أف يجدكا ىذه األشياء في يسر ،كيجدكا معها صحة
،كصفاء األذكاؽ كسماحة األخبلؽ 

: استنبط خصائص أسلوب طو حسين عامة ك من ىذا المص خاصة: المطلوب 

 االعتماد على  الوضوح*

  فهي تدرؾ بيسر كسهولة ال تعقيد فيها ال تتطلب بذؿ جهد لفهمهاأفكاره كاضحة 

  االعتماد على الترتيب الترتيب*

بالوعي كالجد كالحضارة  أفكاره مرتبة ترتيبا منطقيا حيث بين في مستهل النص أف الشعوب ترقى
ا كأخيرا كاف ىناؾ نقائص نغربلو الحديثة الغربية ىي غداء ىدا الرقي فيجب أف نقبل عليها كإذا

  فالفن كاألدب متاح للجميع دعا إلى ضركرة أف يكوف ىناؾ توازف بين أفراد الشعب

 االعتماد على  الجدة *

منقوصة ككذلك يدعو الى االتزاف  أفكاره جديدة ألنو يدعو إلى األخذ بالحضارة الغربية كاملة غير
 .بين أفراد الشعب حتى تعم السعادة كالرخاء

ما بها  نا ال نوافقو حينما يدعو إلى اخذ الحضارة الغربية كاملة كبعدىا إصبلحمقنعة إال أف أفكاره
كالسلبيات قبل  من نقائص ألنو من المفركض على اإلنساف العاقل أف ينتزع الشوائب كالنقائص

 . أف يأخذ الحضارة كاملة

 :السهولة كاألناقة كالوضوح-1

 السماحة األذكاؽ اليسر الجد الكد*اراتو سهل ممتنع كيبدك ىذا جليا في ألفاظو كعب فأسلوبو

 *…يسعد جفاء الطبع

 : التكرار-2

 يسعدال  الناس كالجهل إسعاد في سبيل*على الفكرة كاإلقناع بها من ذلك قولو قصد اإللحاح

كىذا التكرار يضفي على *الناس سعادة أحدا كليست يسعدافأحدا كجفاء الطبع كغلظ الذكؽ ال 
 .النفس لو األذف كترتاح لوالنص نغما جميبل تطرب 
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في مشاىد متتابعة  أطلق النقاد على أسلوب طو حسين أسلوب التصوير المتتابع فهو يقدـ أفكاره
  كيصور باأللفاظ كالعبارات

 كفي* جمل تتراكح بين الطوؿ كالقصر كاإلكثار من الركابط حركؼ العطف كالجر اعتماد على-3

 . ير من اآلثاـالحضارة الحديثة كثير من النقائص ككث

مثل  فهو ال يكثر من المحسنات إال ما جاء منها بشكل عفوم مرسل بعيد عن التكلف أسلوبو-4
 . الطباؽ يؤخذ كيترؾ يأخذكنو يتركونو إسعاد كال يسعد طباؽ السلب

  األذكاؽ كسماحة األخبلؽ كالجناس الناقص في االستغبلؿ كاالستذالؿ السجع صفاء

  ا جاء منو عفوالم يستعن بالخياؿ إال ـ

 .صفاء األذكاؽ كىي استعارة مكنية*تشبيو ىدفو توضيح الفكرة * نائمة كاليقظة
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 10 احملور
  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها  
من خبلؿ أىداؼ المحور  

العاشر 
الفن القصصي نشأتو ك تطوره ك خصائصو -1
مدل تأثر القصة الجزائرية بالواقع الجزائرم -2

 عبر المراحل المختلفة
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؟؟؟؟؟؟ :ما ىي القصة ك ما ىي عناصرىا 

 

: الجواب 

 القصةالتعريف ب 

 

إثارة االىتماـ كاإلمتاع أك تثقيف  سرد كاقعي أك خيالي ألفعاؿ قد يكوف نثرنا أك شعرنا يقصد بو
ليس : كىو من ركاد القصص المرموقين - (ركبرت لويس ستيفنسوف )كيقوؿ . السامعين أك القراء

ىناؾ إال ثبلثة طرؽ لكتابة القصة؛ فقد يأخذ الكاتب حبكة ثم يجعل الشخصيات مبلئمة لها، أك 
خصية، أك قد يأخذ جونا معيننا يأخذ شخصية كيختار األحداث كالمواقف التي تنمي تلك الش

  .كيجعل الفعل كاألشخاص تعبر عنو أك تجسده

 

 

  كالحكاية القصيرة  تعريفات حوؿ القصة

 

  : القصة القصيرة

 

يهدؼ إلى إحداث تأثير مفرد مهيمن  (قد يقل عن عشرة آالؼ كلمة)سرد قصصي قصير نسبينا 
ة القصيرة على شخصية كاحدة في موقف كفي أغلب األحواؿ تركز القص. كيمتلك عناصر الدراما
كحتى إذا لم تتحقق ىذه الشركط فبل بد أف تكوف الوحدة ىي المبدأ . كاحد في لحظة كاحدة

تقدـ  (أك مجموعة من الشخصيات)كالكثير من القصص القصيرة يتكوف من شخصية . الموجو لها
كىذا الصراع . م في موقففي مواجهة خلفية أك كضع، كتنغمس خبلؿ الفعل الذىني أك الفيزيائ
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فالتوتر من  .الدرامي أم اصطداـ قول متضادة ماثل في قلب الكثير من القصص القصيرة الممتازة
العناصر البنائية للقصة القصيرة كما أف تكامل االنطباع من سمات تلقيها باإلضافة إلى أنها كثيرنا 

  .ما تعبر عن صوت منفرد لواحد من جماعة مغمورة

 

 : الحكاية

سرد قصصي يركم تفصيبلت حدث كاقعي أك متخيل، كىو ينطبق عادة على القصص البسيطة 
حكايات "ذات الحبكة المتراخية الترابط، مثل حكايات ألف ليلة كليلة كمن أشهر الحكايات 

 (قصة)كقد يشير التعبير دكف دقة إلى ركاية كما ىي الحاؿ في حكاية . لتشوسر" كانتربرم
  .مدينتين لديكنز

 

 : الحكاية الشعبية

 

كخاصة في . تضرب جذكرىا في أكساط شعب كتعد من مأثوراتو التقليدية (أك سرد قصصي)خرافة 
كيغطي المصطلح مدل كاسعا من المواد ابتداء من األساطير السافرة إلى . التراث الشفاىي
  .شعبيةكتعد ألف ليلة كليلة مجموعة ذائعة الشهرة من ىذه الحكايات اؿ. حكايات الجاف

 

  :للغة كنوعها كمستواىا في العمل القصصيا

 

فاللغة العامية لغة مبتذلة ال تقول على إقامة معاف ذات إيحاءات متعددة مؤثرة، كما ىو الحاؿ في 
  .اللغة األدبية الفصحى

 

 ؟ : عناصر القصةما ىي  
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  :الفكرة كالمغزل -1

 

ىو الدرس كالعبرة التي يريدنا منا تعلُّمو ؛  كىو الهدؼ الذم يحاكؿ الكاتب عرضو في القصة، أك
لذلك يفضل قراءة القصة أكثر من مرة كاستبعاد األحكاـ المسبقة ، كالتركيز على العبلقة بين 
األشخاص كاألحداث كاألفكار المطركحة ، كربط كل ذلك بعنواف القصة كأسماء الشخوص 

 … كطبقاتهم االجتماعية

 

  :الحػػدث -2

 

كىو مجموعة األفعاؿ كالوقائع مرتبة ترتيبا سببيان ،تدكر حوؿ موضوع عاـ، كتصور الشخصية 
كتتحقق كحدة الحدث عندما يجيب الكاتب … كتكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرل 

كيعرض الكاتب الحدث بوجهة  .كيف كأين كمتى كلماذا كقع الحدث ؟ : على أربعة أسئلة ىي 
ـ لنا معلومات كلية أك جزئية ، فالراكم قد يكوف كلي العلم ، أك محدكدة ، نظر الراكم الذم يقد
كقد ال يكوف في القصة راكو ، كإنما يعتمد الحدث حينئذو  . (السردم  ) كقد يكوف بصيغة األنا

على حوار الشخصيات كالزماف كالمكاف كما ينتج عن ذلك من صراع يطور الحدث كيدفعو إلى 
  … ل الحديث الداخليأك يعتمد عل.األماـ 

 

 : العقدة أك الحبكة -3

 

كىي مجموعة من الحوادث مرتبطة زمنيا ، كمعيار الحبكة الممتازة ىو كحدتها ، كلفهم الحبكة 
 - : يمكن للقارئ أف يسأؿ نفسو األسئلة التالية

 .ما الصراع الذم تدكر حولو الحبكة ؟ أىو داخلي أـ خارجي؟ -

 ؿ الحبكة ؟ كىل الحوادث مرتبة على نسق تاريخي أـ نفسي؟ ما أىم الحوادث التي تشك -

 ما التغيرات الحاصلة بين بداية الحبكة كنهايتها ؟ كىل ىي مقنعة أـ مفتعلة؟  -
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 . ىل الحبكة متماسكة -

ىل يمكن شرح الحبكة باالعتماد على عناصرىا من عرض كحدث صاعد كأزمة، كحدث نازؿ  -
  . كخاتمة

 

 :القصة كالشخوص -4

 

  : يختار الكاتب شخوصو من الحياة عادة ، كيحرص على عرضها كاضحة في األبعاد التالية

كيتمثل في صفات الجسم من طوؿ كقصر كبدانة كنحافة كذكر أك أنثى :  البعد الجسمي: أكال 
 . كعيوبها ، كسنها

العمل الذم  كيتمثل في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية كفي نوع: البعد االجتماعي: ثانيا
  . يقـو بو كثقافتو كنشاطو ككل ظركفو المؤثرة في حياتو ، كدينو كجنسيتو كىواياتو

 

كيكوف في االستعداد كالسلوؾ من رغبات كآماؿ كعزيمة كفكر ، كمزاج : البعد النفسي :ثالثا 
  . الشخصية من انفعاؿ كىدكء كانطواء أك انبساط

  :القصة كالبيئة -5

الطبيعي الذم تجرم ضمنو األحداث كتتحرؾ فيو الشخوص ضمن بيئة مكانية تعد البيئة الوسط 
 . كزمانية تمارس كجودىا

:  متى ظهر الفن القصصي عند العرب ك من ىم أبرز ركاده؟؟؟

يعٌد فن القصة القصيرة من أحدث الفنوف األدبية اإلبداعية حيث ال يجاكز ميبلدىا قرنا           
إف الدارسين كالنقاد يعتبركنو مولود القرف العشرين؛ بل إف مصطلح  كنصف قرف من الزماف، حتى

  .في قاموس أكسفورد 1933لم يتحدد كمفهـو أدبي إال عاـ " القصة القصيرة"

جودل موباساف "ك "ادجار أالف بو األمريكى"كقد كاف من أبرز المبدعين لهذا الفن الحادث 
أبا القصة الحديثة بكل تقنياتها كمظاىرىا، كفيو  الذم يعٌده النقاد" جوجوؿ الركسى"ك" الفرنسى

  ."لقد خرجنا من تحت معطف جوجوؿ: "يقوؿ مكسيم جوركى
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كمن ىنا فالقصة القصيرة بتقنياتها الحديثة كأسسها الجمالية كخصائصها اإلبداعية المميزة 
 .كسماتها الفنية لم يكن لها في مطلع القرف العشرين شأف يذكر على اإلطبلؽ

اف كراء انتشار ىذا الفن الجديد كشيوعو عالميا كعربيا طائفة من الدكافع كالعوامل، من كقد ؾ
أبرزىا انتشار التعليم كانتشار الديموقراطية كتحرير عبيد األرض من سلطاف اإلقطاع كثورة الطبقة 

الوسطى كطبقة الػعماؿ كالفبلحين، كذلك بركز دكر المرأة في المجتمع كإسهامها في مجاالت 
الحياة كالميادين االجتماعية كالسياسية كالفكرية كالفنية، كما شهد العصر من تػطور علمي كفكرم 

كحضارم كصناعي كما لعبت الصحافة دكرا مهما في ركاج ىذا الفن كنشره، كما ال يخفي دكر 
 أصبحت القصة القصيرة من مػستلزمات"كنتيجة لكل ذلك ..المطبعة كانتشار الطباعة في ازدىارىا

العصر الحديث ال يضيق بها، بل يتطلب ركاجها بانتشارىا ككثرة المشتغلين بتأليفها ألنها تناسب 
 ."قلقو كحياتو المتعجلة كتعبر عن آالمو كآمالو كتجاربو كلحظاتو كتأمبلتو

كىكذا بدأ فن القصة القصيرة في الظهور كاالنتشار في األقطار العربية على ما بينها من تفاكت ما 
مسينيات القرف الماضي كستينياتو نتيجة لمجموعة من العوامل الحضارية التي شهدتها بين خ

المنطقة بعد التغير االجتماعى الواسع في أنماط الوجود بها، كتبٌدؿ طبيعة الحياة االجتماعية فيها 
عقب اكتشاؼ النفط خاصة، كبعد دخوؿ المطبعة كظهور الصحيفة كتغير طبيعة النظاـ التعليمي 

كر جمهور جديد من القراء ذم احتياجات ثقافية جديدة، كغير ذلك من العوامل التي كظو
 .ساىمت في ميبلد القصة القصيرة في المشرؽ العربي

 ؟؟؟؟؟؟األخرل جناس باأل ة القصة عبلؽما ىي 

 

األقصوصة كتقنياتها الفنية كجمالياتها / كمن كل ىذا باف من الضركرم في بحث القصة القصيرة
مفهومات األنماط األدبية اإلبداعية المرتبطة بواشجة قويو بفن القصة القصيرة في محاكلة تحديد 

 .جادة لتضييق شقة الخبلؼ كتقريب كجهات النظر المتباينة فيها

 

الحكاية كالمقامة : األقصوصة ارتباطا كثيقا فهي/ أما أىم الفنوف األدبية المرتبطة بالقصة القصيرة
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كىذه األنماط يربط بينها االشتراؾ . رة كالركاية الطويلة كالمسرحية كالملحمةكالخبر كالركاية القصي
لحظة التنوير / العاـ في البناء الحدثي كالشخوصي كالحبكة كالحوار كالسرد كالعقدة كالحل

كربما ىذا االشتراؾ الواسع كالعميق بين ىاتيك األلواف األدبية اإلبداعية ىو سٌر . كالزماف كالمكاف
ؿ الكبير فيما بينها كما ينجم عنو من اختبلط كاف مدعاة إلى تحقيق الفصل أكفٌك االرتباط التداخ

 :بينها على ىذا النحو اآلتى

 

 األقصوصة/ أما القصة القصيرة

 

حدث كاحد  /ىما مصطلحاف لنوع أدبي كاحد ينبغي أف يقـو على أقل ما يمكن من األحداث
دة حاسمة، كفي إطار محدكد جدان من الزماف يتنامي عبر شخصيات محدكدة أك شخصية كاح

كالمكاف حتى يبلغ الصراع ذركتو عند تأـز الموقف كتعقيده لتأتى من ثٌم لحظة التنوير المناسبة 
معزكلة عن المصادفة كاالفتعاؿ دكف اشتراط الحجم أك الطوؿ الذم ينبغي أف يكوف محدكدان 

أقرب األنماط األدبية التي " المقامة"أف تكوف ككفق ىذا التحديد التعريفي يمكن . بطبيعة الحاؿ
األقصوصة؛ العتمادىا على حدث محدد مػتناـ / تعتمد على القٌص أك الػحكي إلى القصة القصيرة

البطل أك الراكم، كحبكة دقيقة كزماف كمكاف محددين، كإف خلت من / كشخصية كاحدة حاسمة
قـو على البديع كالشعر كفقا لطبيعة البيئة التركيز كالتكثيف لتبٌنيها نمطا خاصا في البناء م

كالظركؼ التي كلدت فيها بكل معطياتها الثقافية كالفنية المتميزة، بصرؼ النظر عن نمطيو 
الحدث كالشخصية كالحبكة المتكررة فيها تبعا للغايات المتعددة التي أنشئت من أجلها 

  .المقامات كما ىو معركؼ

 أما الحكاية أك الحٌدكتة

 

تختلف عن القصة القصيرة في تعدد األحداث كتنوع الشخوص كتباين األزمنة كاألمكنة فهي 
: كاتساعها اتساعا يخرجها عن إطار األقصوصة كإف اتفقت معها في تقنياتها الفنية المتعددة

الحبكة كالسرد كالحوار كالعقدة كالحل، دكف أف تكوف الخرافة كاألسطورة عامبل رئيسا في التفرقة 
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كلعل أىم ما يميز ىذا النمط األدبي اإلبداعي أنو تسوده ركح الشعب، كتشيع فيو أحبلمو . بينهما
كآمالو كطموحاتو كآالمو كثقافاتو، حتى يمكن أف يعٌد النمط األدبي المعبر عن كجداف الشعب 

 .كركح الجماعة

 

 أما الخبر

 

بتصوير األبعاد الفنية فهو ضرب أدبي يقـو على القص كالسرد لؤلحداث المتعددة دكف عػناية 
كاالجتماعية كغيرىا للشخصيات الفاعلة أك المحركة لها؛ كذلك ألف العناية منصبة على تطور 

األحداث في المقاـ األكؿ دكف اىتماـ فني كذلك بالزماف كالمكاف كتحديد مقوماتها الشخصية، 
ل اهلل عليو كسلم غزكات الرسوؿ صل"ك" البسوس"ك" داحس كالغبراء"على نحو ما نجد في خبر 

 .الحدث التاريخي/ كغيرىا، كالتي اتخذت صبغة الخبر التاريخي

 

 أما الركاية القصيرة

 

فتقع في منزلو كسط بين منزلتي القصة القصيرة كالركاية الطويلة من حيث محدكدية األحداث 
ية الطويلة؛ كالشخوص كاألزمنة كاألمكنة بصورة أكبر من نظائرىا في األقصوصة كأقل مما في الركا

 ..الفانتازيا/ الحدكتة أك األقصوصة/ كلعلها بذلك االختصار كالتركيز تدنو كثيرا من الحكاية

 

كىنا نصل إلى الركاية الطويلة التي تقـو أساسا على تعدد الفصوؿ كاألحداث كالشخوص كاألزمنة 
خاصة سعى إليها  كاألمكنة التي تتضافر جميعها لتحقيق غايات فنية كمضامين اجتماعية كفكرية

كقد شهدت الركاية الطويلة تطورا فنٌيا كاسعا كاكب تطور أجهزة . القاٌص أك الركائي بعناية بالغة
لػيالي الحلمية، )البٌث المرئي، خاصة عبر المسلسبلت المحدكدة كغير المحدكدة أك المفتوحة 

ة ببل نهاية، كلكنها كىى ركايات مفتوح (..مسلسبلت شعوب أمريكا الوسطى كالبلتينية كغيرىا
 .قابلة للتحوؿ إلى ركايات طويلة محدكدة كاضحة النهاية

 

https://education-dz.net/3AS-arabe/

https://education-dz.net/3AS-arabe/
https://education-dz.net/3AS-arabe/


 
85 

 

كالمسرحية تشرؾ الركاية الطويلة في أىم خصائصها الفنية فيما عدا الحوار الذم تقـو عليو 
أما الملحمة فهي إطار فني قصصي يستغل لسرد أحداث متعددة كشخوص ..المسرحية أساسا

سيحة من الزماف كالمكاف، كيتدخل فيها الخياؿ كتشيع فيها الخرافة متنوعة في أطر متنوعة كؼ
ىوميركس اإلغريقي " أكديسة"ك" الياذة"كاألسطورة، كتقـو على الشعر عند األمم األخرل كما في 

الفردكسى الفارسى، " شاىنامة"الهنود ك" رامايانا"ك" مهابهاراتا"فرجيل الركماني البلتينى، ك" انياد"ك
لملتوف اإلنجليزل كغيرىا، في حين يقـو النوع " الفردكس الػضائعة"دانتى اإليطالى، ك" كوميديا"ك

" عنترة"الذم عرفو العرب منها على المزاكجة بين الشعر كالنثر أك على النثر كحده كما في مبلحم 
 "الظاىر بيبرس"ك" األميرة ذات الهمة"ك" حمزة البهلواف"ك" سيف بن ذل يزف"ك "الزير سالم"ك

كغيرىا، على ما بين الملحمة العربية كالملحمة األممية من اختبلؼ كاسع غير " تغريبة بنى ىبلؿ"ك
 .محدكد في التقنيات الفنية كالمضامين الفكرية كما ىو معركؼ

 

كمن كل ىذا تتبين لنا الخصائص الفنية للقصة القصيرة التي تتميز بها عن سائر األنماط األدبية 
كلما دققنا كشددنا في تحديد تلك الخصائص كالسمات الفنية، أمكننا اإلبداعية المشابهة، ك

التفريق بينها كنفي األنماط األدبية المتداخلة معها، سواء منها ما يقـو على القص كالحبكة 
 "كالخاطرة" العجالة"كالحدث كالشخوص كالزماف كالمكاف، كما ال يقـو على شيء من ذلك مثل 

نبغي أف يعٌد منها ألبٌتة؛ كإذا ما التزمنا، كألزمنا اآلخرين، بهذه المقاييس كغيرىا مما ال م" المقاؿ"ك
 !الفنية؛ استطعنا أف نتبين أكال صعوبة ىذا الفن األدبي اإلبداعي، كثانيا قلة نماذجو كندرة مبدعيو

كيف نشأت القصة الجزائرية ك ما ىي أسباب نشأتها ك مرحل تطورىا        ك  
 الجزائرم؟؟ مدل تأثرىا بالواقع

: يمكن تلخيص تطور القصة الجزائرية من خبلؿ ىذه المقتطفات 

-1-   

لقد قامت البعثات العلمية العربية بدكركبير في نشر الوعي األدبي كالثقافي في البيئات العربية، 
خصوصان بعد ظهور الطباعة كانتشار الصحافة، فقد أدت ىاتاف الوسيلتاف دكران كبيران تمثل في نشر 
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ختلف جوانب المعرفة العلمية، كاالجتماعية كاألدبية، ككاف لحركة التعريب كالترجمة دكر بارز ـ
   .في نقل األنواع األدبية األجنبية الحديثة إلى كاقعنا الثقافي

-2-   

كتبين لنا أف القصة القصيرة، فن صعب المناؿ، يتوفر على جملة من األركاف، سعينا إلى ضبطها، 
تنوع اآلراء كاختبلؼ النقاد فيها، كىي أركاف أك عناصر تجعل القصة القصيرة كأقررنا بكثرة 

تختلف عن بقية األنواع األدبية األخرل، كأنو يلـز لكاتبها أف يكسب الدربة، كالممارسة الطويلة 
   .كأصالة الموىبة

-3-   

نشأتو بالمقاالت الذم تأثر في  (المقاؿ القصصي)ظهرت القصة الجزائرية القصيرة أكالن في شكل 
التي كانت أكثر منو نضجان كتماسكان، . (الصورة القصصية)اإلصبلحية، كقد تطور بدكره إلى 

خصوصان من الناحية الفنية كاالىتماـ بالشخصية، كجوانبها النفسية، كأبرز كاتب طور القصة 
ات ـ ىو األديب الشهيد أحمد رضا حوحو الذم طرؽ موضوع1956العربية الجزائرية قبل 

جديدة تناكلها بجرأة لم يسبقو إليها أحد، كحرية المرأة، كنقد الشخصيات المنحرفة، كامتازت 
   .تجربتو القصصية بالثراء، كالغنى كالتنوع

-4-   

تطورت نظرية القصة القصيرة العربية في الجزائر بتطور الحياة كتشابكها، كأفادت من شتى 
   .كالشعر مٌما أدل إلى ظهور القصة التجريبيةاألشكاؿ التعبيرية، كالسينما كالمسرح، 

-5-   

بفضل الظركؼ  (1962-1954)تطورت القصة الجزائرية القصيرة في أثناء الثورة التحريرية 
الجديدة التي عاشها المجتمع الجزائرم آنذاؾ، فقد اغتنت بقاموس لغوم ىائل لم تعهده من قبل 

القائد كالمجاىد، كالفدائي، كالخائن، " :كبشخصيات فنية لم تعرفها، كهذه الشخصيات
كما اغتنت بموضوعات جديدة لم يسبق لها أف تناكلتها، كتنوعت مصادر الخياؿ .. كالجندم

   .لدل الكتاب كالمبدعين
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-6-   

ـ التصرؼ في األساليب الفنية للقصة، (1972-1956)أحكم كتاب مرحلة الثورة التحريرية 
لبارعة، كالحوار الداخلي كاألسلوب الرمزم كاألسطورم، كشكل عملية االنكفاء، كاللقطة ا: مثل

الرسالة كاليوميات، حتى كادت تظهر لديهم مبلمح البطل الملحمي، كنٌوعوا طرائق عرض 
كىو األمر الذم عمل على تطور القصة القصيرة،  .الحدث، كرسم الشخصيات، كمصادر القصٌ 

   .كبلوغها مرحلة النضج الفني

-7-   

صة القصيرة الجزائرية بعد االستقبلؿ أسماء أعبلـ كثيرين أثركا التجربة الفنية العربية عرفت الق
بفضل ما أتاحو االستقبلؿ لهم من حرية كتعليم، كالتقاء مباشر بشتى الفنوف عن طريق الكتب 

كالمجبلت، كالبعثات التعليمية كالوفود األدبية ككسائل اإلعبلـ، كقد أدل ىذا الوضع إلى ظهور 
جارب جديدة استلهمت موضوعاتها من الواقع الجديد، كما أدل إلى بركز نوعين من القصة ت

أحدىما يحافظ قدر المستطاع على المبلمح الفنية للقصة القصيرة، كالثاني يجرب، باحثان عن 
   .أشكاؿ جديدة لها متأثران في ذلك بما ظهر في الغرب كالمشرؽ بعد الحرب العالمية الثانية

 

منهجية تحليل القصة ؟ ما ىي 

من خبلؿ تتبع الحدث في القصة ك تحديد المتن المحكي في النص ك تصنيفو : فهم النص  -أ
  المواقف ك األفكار ك القيم+ الوضعيات ك القضايا ك الحاالت + جرد الوقائع ك األحداث  )

 :تحليل النص  -ب

خطية :ألحداث التابعة ا -الوضعية االستهبللية  : -حبكة ك بنية الحدث في القصة(1
مغلقة أـ مركبة أـ مفتوحة /متسلسلة أـ تكسيرية تقـو على االسترجاع ك الفبلش باؾ أـ دائرية 

 ( الحل ك النهاية )الوضعية النهائية  –،تحديد العقدة ك لحظة التوتر 
 تحديد رسالة الكاتب ك الموقف ك الداللة التي يراىن عليها الحدث في القصة   –الرىاف(2
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الشخصيات اآلدمية  )جردىا ك تصنيفها  : -تحليل الشخوص ك باقي القول الفاعلة(3
قيم ك / أشياء /كائنات /كقائع / غير اآلدمية :أىم القول الفاعلة / عابرة، ثانوية ، رئيسية :

الذات ك /الفاعل / المرسل ك المرسل إليو  ) تحديد كظائفها كفق المقاربة العاملية – (كضعيات 
عبلقة  –عبلقة التواصل  )تحديد مستول العبلقات بينها  - المساعد ك المعيق/ ع الموضو
 (عبلقة الصراع  –الرغبة 

كيف تقدـ القصة نفسية الشخصية الرئيسة من :  تحليل البعد النفسي للشخصيات(4
لك الناحية العاطفية كالوجدانية ك الشعورية ك السلوكية اعتماد على الحقل المعجمي الداؿ على ذ

ما العوامل ك القول الفاعلة المساىمة في ىذا  –كيف تتطور ىذه النفسية عبر تطور الحدث ؟ –
 التطور ؟

المهنة ك  ) من خبلؿ تتبع أكصافها الخارجية :- تحليل البعد االجتماعي للشخصيات(5
داللة  <<عبلقاتها االجتماعية  (..الغنى±الفقر/المبلبس كالمسكن ك الوضع االجتماعي 

مدل تمثيليتها للواقع السياسي كالثقافي  : البعد الواقعي+ خصيات ك رمزيتها االجتماعية الش
  .. كالحقوقي كاإلنساني للشخصيات

 ): تحديد بنية الزماف في القصة-ا: -(الزماف ك المكاف )تحليل الفضاء في القصة (6
الزمن  –الطموح /راؼاالستش/الحلم /استباؽ/التذكر ،الحاضر ك النستقبل /،استرجاع/الماضي 
تحديد الزمن يتم من خبلؿ اإلحاالت الزمنية في  ... القلق ك التوتر، الترقب، االنفراج/النفسي
البطء ك السرعة  )الزماف من حيث اإليقاع  + (األلفاظ الدالة على الزمن +زمن األفعاؿ  )النص 

لبو الكتابة القصية من ك الرتابة بحسب نفسية الشخصية ك سير األحداث ك أىميتها ك ما تتط
كثافة ك اختزاؿ زمني على القارئ اف يتخيل الفراغات الزمنية المحاؿ التي تحيل عليها عبلمات 

 ... الدالة على الزمن في النص القصصي
الواقعية ك الرمزية ك دكره في بناء الحدث ك الشخصية ك  ) بيانو كظيفة الزماف ك دالالتو +

 (خلق عنصر الدراما ك التشويق
+ كاقعيتها أـ أنها متخيلة + جرد األماكن الموصوؼ ك طبيعتها  : - تحديد بنية المكاف -ب
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داللتها ك رمزيتها ك ما تعكسو من + كظيفتها كقوة فاعلة في تطور الحدث ك بناء الشخصية 
  ... الواقع االجتماعي للشخصية

د كجهة النظر أك الرؤية تحديد ضمير السرد ك من خبللو تحد:  السرد ك تقنياتو في النص(7
 –(الشخصية  <السارد )السردية كعبلقة السارد بالشخصية من حيث المعرفة من فوؽ أك خلف

 -(الشخصية>السارد)من خارج  – (الشخصية= السارد  )الرؤية مع
قصة الحدث  )كيتعلق األمر ببناء كسرد األحداث ك إيقاعها بحسب نوع القصة : البنية السردية
/ خطية تعاقبية أك الدائرية  :ك البنية السردية ، ىي إما (..صية أك قصة الفكرة أك قصة الشخ

الحلزكني أك تكسيرية تتداخل فيها األزمنة أك بنية مفتوحة على كل االحتماالت على المتلقي أف 
 .يتخيلها

كظائف الوصف  -(الشخصيات ،األمكنة،األشياء  )أىم الموصوفات في النص  : - الوصف
إنارة األحداث ك المساىمة في + بالشخصيات نفسيا ك اجتماعيا ،التعريف باألمكنة  التعريف:

مدل احتراـ الكاتب لمبدأ الكثافة ك االختزاؿ في + الوظيفة الجمالية + خلق التشويق ك الترقب 
 .. الوصف
التعريف  :كظائف الحوار + األطراؼ المتحاكرة /حوار بين الشخصيات / حوار نفسي : الحوار 

بالشخصيات من خبلؿ طبيعة ك عيها ك طبيعة العبلقة بينها ك ىل احتـر الكاتب مبدأ تعدد 
 األصوات بحيث أف كل شخصية تنطق بوعيها أـ انو مرر خطابو على ألسنتها أثناء التحاكر

من حيث طبائعها الصوتية ك  )تحديد طبيعة اللغة من حيث األلفاظ :*  اللغة ك األسلوب
الحقل الداللي المهيمن ك ربطة بموضوع / إيحائية رامزة / عامية / معقدة /  بسيطة: المعجمية 

بسيطة مركزة مختزلة أك :تحديد طبيعة الجملة من حيث كونها + * (القصة ك القضية التي تعالج 
تقريرية مباشرة أـ مجازية انزياحية تساىم + خبرية أك إنشائية  + مركبة مفصلة للحدث ك الوصف

يقف  ) سلوب الكاتب للتأثير في المتلقي ك شده كخلق عنصر اللذة ك المتعة لديوفي شعرية األ
التلميذ على بعض النماذج من الجمل ليحلل طرائق الربط فيها ك مواطن الجماؿ التي حققتها 

 (... الصور الببلغية في التعبير
 (تقويم ك حكم العاـ)الخاتمة -3-
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أم حد يمثل النص خصائص فن القصة القصيرة  خبلصة عامة لنتائج التحليل ك بياف إلى -
،ك (المقالة ك المسرحية ك الركاية  )بشكل عاـ بالمقارنة مع األجناس األدبية الحديثة األخرل 

خصائص ك مميزات الكتابة القصصية عند الكاتب ك أىم مرجعياتها الذاتية ك الفكرية ك 
  االجتماعية عنده بصفة خاصة
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 أسئلة التقويم النقدم ك أجوبتها 
 من خبلؿ أىداؼ المحور 

 

الحادم عشر 
 ك الثاني عشر 

 شرؽخصائص المسرحية العربية في الم -1

 خصائص المسرح الجزائرم -2

 خصائص المسرحية -3

 العبلقة بين المسرحية ك المحيط االجتماعي -4
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 نشأة المسرح العربي أكال  

لم يعرؼ العرب فن التمثيل ال في الجاىلية كال اإلسبلـ كعندما قاموا بنقل ثقافات اليوناف 
اقتصركا على ما يتعلق بالحياة العقلية حيث أعرضوا عن الحياة الوجدانية الحتوائها في األدب 

ر النهضة الفكرية كبخاصة ما يتعلق بالفن المسرحي  التمثيلي لكن العصر الحديث بدأت تباشي

كظل األدب المسرحي يرقى في مصر حتى بلغ أكاخر القرف الماضي كمن بواكير الفن المسرحي 
سبلمة / كمثلها  حيث كصفها شعر الشيخ نجيب الحداد   (ركميو ك جولييت  )في مصر ركاية 

 (أبا خليل القباني  )لعربي الحديث غير أف ديار الشاـ أظهرت نابغة المسرح ا/ حجازم 
الدمشقي حيث كضع المسرحيات مقتبة من التاريخ العربي كأدخل عليها التطور الفني فكاف ىذا 

الفن مبكرا كغريبا على أىل دمشق فنا كآه المتزمتوف في حياة المجتمع كانتقل بفنو إلى مصر 
تي منعت كجود المسرح العربي الحديثة حيث كجد إقباؿ الجماىير على فنو كمن األسباب اؿ

:  قديما ىي 

كلبثت فترة االنتقاؿ  (السخرية من التمثيل عند الجمهور العربي  -2-االستعمار العثماني  -1 )
األكلى ك المسرح المصرم  المسرحي منذ أكاخر القرف التاسع عشر حتى ما بعد الحرب العالمية 

 -2لشعب ك ىو من النوع البعيد عن الفن األكؿ ؿ -1ناشئ ك الدب المسرحي فيو على قسمين 
جورج أبيض  )ك اآلخر قسم رفيع تدكر بو حياة األكبرا ثم ظهر من نوابغ المسرح العربي الحديث 

 (ثم بركز المسرحيات الشعرية على يد أحمد شوقي  –سليماف نجيب  –نجيب الريحاني  –

 :   تعريف المسرحية

شاىد تحكي بو الكتب قصة جادة أك ىازلة ك ىي نص أدبي يصب في حوار ك يقسم على ـ 
يلقيو ممثلوف فصحاء أماـ جمهور في كقت معلـو ك ضمن إطار فني معين ك البد لكل مسرحية 

من بناء يجتمع فيو النظارة ك مسرح تجرم عليو ك زمن يحدد لساعتين أك ثبلث ينصرؼ فيو جهد 
م يصطرع مع ند لو أقل شأنا منو أك الذ (البطل  )الكاتب المسرحي لتصوير الشخصية المحورية 

 يصطرع مع تقاليد المجتمع ك عقائده أك مع عالمو الذاتي 
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 العمل المسرحي 

ك ىو كل ما يجرم على المسرح من قياـ ك قعود ك سكوف ك كبلـ ك صمت أك ىو العراؾ الناشئ 
بين الوسائل ك الحوائل  

 :صفاتو 

ك يعتمد على الشكل ك العمل شرطا أساسي لنجاح  البد أف يكوف قريبا للتشويق ك الجاذبية –أ  
 المسرحية ك على المؤلف

  أف يختار ما يبلئم طبيعة البشر  -1 ) 

  (يصطفي األفعاؿ اإلنسانية دكف التعرض للتفصيبلت  -2

ك ىي اتحاد األجزاء المختلفة التي يتركب منها العمل الركائي ك يتحقق ذلك الوحدة  –ب  
ؿ كحده كجعلو في خطر كاحد ال ينتهي إال بانتهاء المسرحية كىناؾ شرط بحصر االىتماـ بالبط

  (الزماف  –المكاف  –كحدة الموضوع   )للكبلسيكيين ك ىو الوحدات الثبلث 

  (معسكر  –غرفة  –مدينة  )المكاف ك تعني كقوع العمل في مكاف كاحد  أما كحدة 

أك ست ك ثبلثين ساعة   بع ك عشرين ساعة كحدة الزماف ك تعني أف ال يستغرؽ العمل أكثر من أر

غير أف اإلبداعيين خرجوا على ىاتين الوحدتين بإرخاء الستار ك تقسيم الركاية إلى فصوؿ  

مادامت المسرحية تجرم في زمن قصير فهي ال تحتمل التطويل ك التفصيل ك :  السرعة –ج    
االستطراد 

ال إلى الحواس حتى ال يقترب المسرح من  أنو يوجو األثر إلى الذىن:  من صفاتوك  –د   
حيث ال تعرض على المسرح الحوادث المرعبة كالقتل مثبل   السيرؾ 

 يتكوف العمل المسرحي من ثبلثة أجزاء : أجزاء العمل المسرحي 
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يقدمها الكاتب في الفصل األكؿ  العرض ك ىو الفكرة العامة المجملة عن العمل الركائي  –أ    
إلى الحادث ك يشوؽ إليو ك يعرؼ األشخاص ك المكاف ك الزماف ك موضوع  ليهيئ األذىاف

المسرحية ك يعرض العمل عن طريق الممثلين دكف أف يظهر عليهم ذلك بقصد اإليهاـ عند 
 :المشاىدين ك لو صفتنا اثنتاف 

 الطبيعة من غير تكلف  -1  ) 

  (أف يكوف كسطا بين الغموض ك الوضوح  -2

الذم تشتبك فيها  ك ىي جسم المسرحية بل ركحها ألنها الجزء :  (العقدة  )التعقيد  –ب    
الظركؼ ك الوقائع ك المنافع ك المنازع في اعتراضها طريق البطل فيتولد في ىذا العمل التشويق ك 

الجاذبية ك البد للتعقيد من أف يسير على سنن الطبيعة فيبدك سلسلة مترابطة من الحوادث 
عاد عن االفتعاؿ  المتعاقبة كاالبت

I    -  كىو الجزء الذم تنتهي فيو المسرحية كتنحل العقدة بزكاؿ الخطر أك تحقيق  :الحل
الهدؼ كبراعتو أف يدبر دكف أف يظهر كأف يكوف منطقيا فجائيا سالكا سبيل كوف البلحق 

ناتجا عن السابق  

راحة للمشاىد كضركرية  موزع في فصوؿ تتخللو استراحة ضركرية فيها: كالعمل المسرحي  -   
للمسرح كيقسم كل فصل من الفصوؿ إلى منتظر متعددة كالنظر يحدد دخوؿ شخص إلى 

المسرح أك خركجو منو  

المبلئمة للشخص  العبارة الواضحة الغير المتكفلة : كيؤدم العمل المسرحي إلى طريق  -   
يتعاكف مع الحوار كالصراع  الناطق بها كالحوار السديد مع جودة النطق كالحركة عنصر جوىرة

في قراءة المسرحية تتمثل الحركة في األذىاف من خبلؿ اللغة كالحوار أما الحركة على 
 المسرح فهي عضوية ذىنية معا أما في المسرحية المقركءة فهي ذىنية متخيلة 
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 :  ثالثا الحوار المسرحي

خصيات ك يمضي بها في الصراع ك ىو األداة الرئيسية في المسرحية يكشف بها الكاتب عن الش
ليعبر عن كاتبو ك ال تتحقق حيوية الحوار إال حين يرتبط بالشخصيات فيدؿ عليها فالحوار لغة 

األشخاص أنفسهم ك كل تنافر بين مظهر أبطاؿ المسرحية على المسرح ك اللغة التي ينطقوف بها 
 بد لو من شركط تتحقق فيو ك يحدث شعورا باختبلؿ الصورة الفنية في الذىن ك الحوار الجيد ال

 : ىي 

أف يبلئم الشخصية الناطقة بها من حيث طبيعتهم ك ثقافتها ك دكرىا أم كاقعة الحوار   -    1

أف يعتمد على التركيز ك البعد عن الثرثرة    -    2

 أف يكوف موجزا ك رشيقا ك النجول حوار   -    3

 

 رابعا الصراع المسرحي 

بين الوسائل ك الحوائل التي تتنازع حادثا من الحوادث فاألكلى تعمل لوقوعو ك ىو العراؾ الناشب 
ك الثانية لمنعو ك ىو مصدر الجاذبية ك التشويق في المسرحية فإذا كاف الحوار مظهرا حسيا 

للمسرحية كاف الصراع مظهر معنوم لها ك إما أف يقـو الصراع بين البطل ك قرينو أك بينو ك بين 
ك الظركؼ أك بين العواطف ك الواجب أك بين أشخاص  أك بين القدر  لخير ك الشر نفسو أك بين ا

ك آخرين حوؿ مبدأ ك لو أربعة أنواع  

الصاعد ك ىو الذم ينمو من أكؿ المسرحية ك يشتد شيئا فشيئا حتى أخرىا   -1

المرىص ك ىو الذم تشفا الحوادث فيو عما سبقو من األىواؿ دكف أف نكشف أمرىا   -2

الواثب ك ىو الذم يحدث فجأة دكف تمهيد لو   -3

ك ىو الذم يشعر المشاىد فيو بركود الحركة ك بطئها في المسرحية   الساكن  -    1
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ك قد يتطور الصراع من الحوادث األكلى إلى التأـز إلى التعقيد ثم نقطة التحوؿ  

 الشخصية المسرحية : خامسا 
سرحية ك تثير الحركة فيها ك ىي أخطر عناصر الركاية ك ىي التي تعبر عن الفكرة األساسية للم

التمثيلية شأنا بل ىي مصدر كل شيئ فيها  

مع مراعاة مقوماتها الثبلثة الكياف  طريقة اختيارىا البد من الدقة ك البراعة في اختيارىا  -1
الجسماني ك االجتماعي ك النفسي  

ف أجل الصراع ك مألوفة ككاقعية ك أف تكوف متباينة ك متعارضة ـ يشترط في الشخصية  -2
ليست من نمط كاحد  

  للشخصية أنواع -    1

يتولى القيادة في جميع الحركات تلتقي عندىا خيوط العمل  (بطل المسرحية  )محورية  –أ  
عدائية ال تعرؼ المساكمة أك أنصاؼ الحلوؿ مدفوعة بحاجة أك ضركرة تدفعها  

تقف في كجو البطل ك تكوف ندا لو تتصداه صلبة ال  شخصية معارضة للبطل ك ىي التي –ب 
تنثني قد تكوف مجموعة أك مجتمعا أك ضمير البطل أك القدر  

شخصيات ثانوية تكمل إطار المسرحية   –ج 

 :سادسا ىدؼ المسرحية 

ك ىو الفكرة األساسية التي يسعى فيها الكاتب لبيانها ك ىو منطلق الحوادث ك الصراع ك الحوار 
رحية  في المس

 سابعا أنواع المسرحية 

من حيث الفن المسرحي ىناؾ الملهاة ك المأساة   -1
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مستمدة من حياة  –جبرية  –تعالج موضوعا تاريخيا  –كىي مسرحية شعرية   :المأساة  –أ 
ك  –ك الرحمة للمعذب  –غرضها صبلح النفوس  –تطرح مشكلة إنسانية  –الملوؾ ك النببلء 

القضاء ك القدر عنصر قوم فيها   –ىي بفواجع تنت –اإلعجاب بالجميل 

يبعث اللهو كيثير  –تمثيل حادث منتزع من الحياة  –مسرحية خفيفة سارة :  الملهاة_ ب 
نهايتها مبهجة   –أبطالها عاديوف  –موضوعها النقد االجتماعي  –الضحك 

  (اإلذاعية  –النثرية  –الغنائية  –المسرحية الشعرية  ):  من حيث كسيلة التعبير -2

  (الفكرية  –التاريخية  –االجتماعية  –المسرحية القومية  ):  من حيث الموضوع -3

 املصرح يف اجلسائر

زارت فرقة جورج أبيض الجزائر ضمن جولة قامت بها في ذلك العاـ في الشماؿ  1921في عاـ 
  . بليبيا ك إنتهت في المغرب األفريقي بدأت

 » : الكبير مسرحيتين من التاريخ العربي كتبتا باللغة الفصحى ، ىما كقدمت فرقة الممثل العربي  
لجورج حداد ، غير أف الفرقة لم تلق من النجاح «  ثارات العرب  »  ك  « صبلح الدين األيوبي 

في الجزائر ما لقيتو في سائر ببلد الشماؿ األفريقي ك خاصة تونس ، ك ذلك ألف صفوة المثقفين 
نحو فرنسا ، فلم تكن المسرحيات العربية  إذ ذاؾ يتوجهوف بفكرىم ك أركاحهم  الجزائريين كانوا 

تهمهم في كثير أك قليل ، بينما لم تجد جمهرة الشعب الجزائرم في مسرحيات تعرض بالفصحى 
  . كثيرا من المتعة

ط في تفسير ىذه الظاىرة في المسرح الجزائرم ، إنو بينما إرتب ¹يقوؿ األستاذ مصطفى كاتب  
أك تعريبها أك اإلعتماد عليها  المسرح في ببلد المشرؽ بالترجمة ػ ترجمة المسرحيات العالمية  

بأشكاؿ مختلفة ، ك ارتكز بهذا على جهود المثقفين العرب ك عكس إختياراتهم ك أذكاقهم ،نجد 
، ك لم الوضع في الجزائر مختلفا إذ إف ظهور المسرح لم يرتبط بالترجمة ك ال بنخبة المثقفين 

يكن ىواية فقط ، إذ إنو ارتبط في بداياتو بشركة األسطوانات المسماة جػومػوفػوف ، حػيث ظهرت 
ك من ىنا . أكلى االسكتشات المسرحية مسجلة على أسطوانات ،ك كانت غنائية ىزلية اجتماعية 
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ثيرىا الكبير العوامل التي ا رتبطت بظهور المسرح الجزائرم ، ك التي كاف لها تأ   يمكن أف نحدد
  . في طرؽ ك أنواع الكتابة المسرحية في الجزائر

 ما هي خصائص املصرح اجلسائري ؟

  : األستاذ مصطفى كاتب سمات المسرح الجزائرم فيما يلييعدد 

ػ إنو ظهر من خبلؿ العرض الشعبي ، مرتبطا بذكؽ الجماىير الشعبية غير المثقفة ، حيث 1  
كىو لهذا ػ بشكل أك . في مقاىي األحياء المزدحمة بالسكاف كانت االسكتشات األكلى تقدـ 

بآخر ػ مسرح تجارم ، أم أنو مسرح ينتمي إلى المحترفين سواء أكانوا فنانين أـ منظمي عركض 
ك لهذا فقد لبى ذلك المسرح منذ البداية مطالب االىتمامات الشعبية كتقاليدىا الفنية . مسرحية 
  . األصيلة

تبط بالغناء ، ك بلغة خفيفة قادرة على توصيل الفكرة ك التعبير الفني ، ك إرضاء ػ إنو مسرح ار2  
  . ذكؽ المتفرج

كمن جهة أخرل فإف الغناء قد ارتبط بالفكاىة أيضا ، كلذا غلبت سمة الفكاىة على طريقة األداء  
  . الجدية ،حتى في المسرحيات

ألدب ، حتى أف بعض ىؤالء حينما جربوا ػ إنو مسرح شعبي غير مثقف ،بقي بعيدا عن رجاؿ ا3  
الكتابة المسرحية ، لم تكن نصوصهم صالحة للتقديم كلذا بقيت أعماال أدبية نشرت في الكتب 

  . ك المجبلت

ػ إف الممثلين أنفسهم ىم الذين اضطلعوا بمهمة كتابة ك إعداد النص المسرحي، ك كاف بعض 4  
مثلين ، ثم تجرم كتابتو في كقت الحق من قبل شفهيا بواسطة أحد الم   ىذه النصوص يوضع

الجزائرم رشيد قسنطيني ، كلهذا ارتبط النص    زمبلئو ، كما كاف يحدث في حالة رائػػد المسػػرح
  . المسرحي ارتباطا عضويا بالعرض ،ك بالعرض فقط

 .²ك في أكائل العشرينيات كعقب فشل المحاكالت التي بذلت لكتابة المسرحيات بالفصحى  
شرع الممثبلف عبللو كداىموف إخراج ىزليات ، في شكل مسرحيات ضاحكة خشنة االتجاه 

  . ك أحرزت نجاحا طيبا 1926كقدمت ألكؿ مرة على المسرح الكورساؿ في . مكتوبة بالعامية 
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بل . ك يصف األستاذ مصطفى كاتب ىذه المسرحيات بأنها لم تكن تأليفا بالمعنى الصحيح  
في مادتو الخاـ على حكايات جحا الشعبية ، ك على قصص ألف    يا يعتمدكانت إعدادا مسرح

  . ليلة ك ليلة

 ػ     1887  ) ك في الثبلثينيات ،عرؼ المسرح الجزائرم عصرا ذىبيا على يد رشيد قسنطيني 
. ، الذم كاف أكؿ من أدخل فكرة األداء المرتجل إلى المسرح الجزائرم  ( 1944

 

؟ ملصرحية و احمليط االجتناعيالعالقة بني اما هي 

مياؿ إلى لغة المشاركة الجمعية مع األخر منذ أف نما في مجتمعات  الغريزية اإلنساف بطباعو 
صغيره عمد على تطوير قابلياتو باالقتراب من األخر كالنفاذ من محيطو الذاتي الخاص الى محيط 

لمشاركة معو إلثبات كجوده من الجمعي العاـ ، مدركا حاجتو إلى اإلصغاء لؤلخر كالتحدث كا
كالتعايش المجتمعي يجعلو قادرا على . جهة كالختبار مكامن القوة كالضعف من جهة أخرل

لتبني كسائل كأنماط العيش الجديدة أك العمل على تطوير أداءىا أك يتعلم من  ممارسة اإلرادة 
نا تنشئ دكافع التغيير الفكرم أخطاء اآلخرين لغة المقارنة لتثبيت القناعة بتجاربو الخاصة كمن ق

 . كالحسي في دكاخلو

كالمجتمع يتوازف مع العرض المسرحي على أساس المعرفة المسبقة لقوانينو كلعبتو كيدرؾ جيدا 
إمامو أما أف تكوف جديدة عليو فيتبناىا أك ماثلة  على المسرح ستعرض كتسرد  كجود مضامين 

 . فيعمل على تبني األصلح منها فيها لدية كيتأكد من قناعتها أك كجود متغيرات 

كتلك كاحده من أىم غائيات المسرح في المجتمع كالمتمثلة بتغيير القناعات باالرتباط مع  
 .مساحة خطاب األفكار المطرحة كالمتبناة في العرض المسرحي

من ىنا ندرؾ جيدا إننا في المجتمع نحتاج غائية المسرح على أساس كجود رغبة مسبقة لرؤية 
الخير أك الشر أك الفضيلة  تختلط فيها متبنيات  إراداتها المختلفة إمامها  تتتصارعها  ذكاتنا 
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اإلرادة الصحيحة بممارسة فعل التطهير  كالرذيلة كيأتي العرض المسرحي ليؤسس مستقرا في تبني 
قبح فيها كتارة أخرل بالتحريض ضد اؿ تارة بالضحك أك البكاء لتبني الجماؿ في الحياة  عليها، 

متنامية بينهما على أسس تطوير حاجة كل  ، كتتواصل الرغبة المشتركة بين المسرح كالمجتمع 
بقدرتو على  كالمسرح  منهما لؤلخر المجتمع من جهة تطور كتعقد معطيات حياتو المجتمعية 

 . تنمية فن اإلصغاء كالحوار كالتلقي كاالشتغاؿ على القيم المجتمعية بالمعايير الجمالية

 :الخاصية المجتمعية كتأثيرىا على مناخ التلقي

تلقي الخاصيات المجتمعية بتأثيراتها على النتاج المسرحي كترمي بظبللها على خطابو الفكرم   
يقف عند نمطية اجتماعية محددة بل تعددت أنماطو لمحاكرة مجتمعية كاسعة   إذ لمفالمسرح 
 ئيتو سواء كاف عامبل أك فبلحا أك مدنيا كاف أك ريفيا فاإلنساف ىو المعيار األساسي لغا كمتنوعة 

فاضبل كاف أك رذيبل تتعامل مع معطياتو الفكرية بمستول كاحد من  امرأة أك رجبل طفبل أك شابا 
االىتماـ فهو مسرح ال طبقي متنوع األطياؼ ناقش مختلف الخاصيات المجتمعية باختبلؼ 

 .كلم يجتزئ قسم منهاة  مستوياتها الفكرية كاالجتماعية كالمذىبي

الى ما ىو ابعد من ذلك ،  اقضايا في حدكدىا المحلية فحسب بل تجاكزهاؿبتناكؿ كلم يكتف  
برزت من خبللو ميزة ك على سهولة التعايش المجتمعي مع األخر   مسرحاؿكدللت على قدرة 

تماعي جديرة باف يسجلها المسرح في صفحات تاريخو كتتعلق بتنامي مستول البعد االج
.... باستثماره ارث التبلقح مع ميراث المجتمعات العربية كالعالمية  كاإلنساني  

 

 

 

 اىتهى القسه اخلاص بالتقويه اليقدي
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امللحق 
هيا توجد قضايا ىقدية 

متصلة مبيهاج اللغة 

 العسبية
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فهرس موضوعات الملحق النقدم 

التلخيص  -1

نثر الشعر  -2

الركابط ك أنواعها  -3

التناص  -4

فعاؿ ك دالالتها ككظائفها األ -5

 أنماط النص األدبي -6

 الضمائر ك أنواعها -7

 االتساؽ ك االنسجاـ -8

 الحقل المعجمي ك الداللي -9

تلخيص عاـ للدالالت  -10

ملحق شامل للتعريف بأدباء المنهاج ك ذكر خصائص  -11
أساليبهم 
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  التلديص -1

  ما المقصود بالتلخيص ؟  
كلمات مع الحفاظ على صلب النص المكتوب دكف ىو إبراز النص األصلي في عدد قليل من اؿ

فنحن حين نلخص عبارة فإننا نستخلص منها الفكرة ، إخبلؿ بالمضموف أك إبهاـ في الصياغة 
 األساسية التي تتضمنها

 : خطوات التلخيص
 . إلدراؾ الفكرة األساسية التي يتضمنها النص: ػ قراءة النص قراءة استكشافية 1

ضركرم في الفقرة لفهم الفكرة األساسية ،كما ليس بضركرم ؛لذلك فقارئ  ػ التمييز بين ما ىو2
 . التلخيص ال يحتاج إلى التمثيل كالتوضيح الذم يسوقو كاتب الفقرة

كأسلم طريقة لكتابة التلخيص ىي أف نضع النص األصلي جانبا بعد تماـ : ػ كتابة التلخيص 3
ىذه الطريقة تجنبنا الوقوع في خطأ .ابنا للفقرة الخطوتين السابقتين ،ثم نكتب التلخيص من استيع

كضع النص األصلي أمامنا كالتقاط بعض الجمل بنصها منو ، ثم ربط بعضها ببعض فنخرج بهذه 
الطريقة غير السليمة باقتباس كليس تلخيصا ،بل ربما ينتج عن ذلك إفساد للمعنى الذم يقصده 

 . ـالكاتب ،كبالتالي نخرج بتلخيص مهلهل كغير سلي
ػ مراجعة التلخيص بعد كتابتو بالطريقة التي ذكرناىا؛ كذلك للتحقق من صحة التلخيص لؤلصل 4

 .كما تقتضيو المراجعة من تعديبلت على التلخيص نحوا كإمبلء كأسلوبا
 : مبادئ أساسية يجب أف تراعى في التلخيص

 . االستغناء عن التفاصيل كالمناقشات المتعددة الواردة في األصل .1
  . تحريف أك تشويو المعلومات الواردة في األصل .2
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  .عدـ إىماؿ المراجع كاألدلة التي اعتمد عليها النص .3
 .ال بأس من ذكر تعليقات أك تنويهات يضيفها الكاتب إذا رأل في ذلك إثراء للنص األصلي .4

النص إدراؾ أف نسبة طوؿ الملخص إلى طوؿ الموضوع األصلي تختلف باختبلؼ تكثيف  .5
فقد يكوف النص األصلي مركزا تركيزا كاضحا ال تستطيع أف تختصره كثيرا ، مثل .األصلي 

 . التعريفات أك الخبلصات النحوية
 : مهارات التلخيص

 . كل موضوع يتكوف من عدة عناصر •
 .( فقرة )ككل عنصر يسمى  •

 . الفقرة تتكوف من جمل قليلة أك كثيرة •
 ( . ) طةفي نهاية الفقرة توضع نق •

 
 كيف تلخص الفقرة ؟

 . من السهل عليك أف تلخص الفقرة إذا حصلت على مفتاحها •
 : للحصوؿ على مفتاح الفقرة طريقتاف •

 . أف تضع لها عنوانا ؛فيكوف العنواف مفتاح التلخيص .1
 . أف تختار من الفقرة جملة تكوف مفتاح التلخيص .2

 
 كيف تلخص موضوعا أك رسالة ؟

 : قدير درجات التلخيص المهارات اآلتيةيراعى في ت
 . أف تهتم باألفكار األساسية .1

 . أف تراعي التسلسل المنطقي في عرض األفكار .2
 . التحرر من لغة الموضوع األصلية .3

 . مراعاة الوقف كالترقيم .4
 . تجنب التكرار .5
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 : ( تعريب التعليم العالي )نموذج للتلخيص كىو مقاؿ بعنواف 

ىا لحالة غريبة كشاذة ؛حقا أف ال يتسنى ألبناء ببلد ذات حضارة كعزة كسيادة التعلم كطلب إف "
كالحقيقة أنو . العلم إال بلساف أجنبي ال يمت إلى لغة أىل الببلد كتراثهم بصلة من قريب أك بعيد 

ف طمس لم يكن بيد االستعمار أداة أطوع في تفتيت كحدة الثقافة العربية كتفريق كلمة العرب ـ
لغتهم القومية باتباع الوسائل المختلفة من إبراز العاميات المحلية كمن القوؿ بفضل الحركؼ 

كبذؿ الجهود . البلتينية على الحركؼ العربية إلى المناداة بعدـ صبلح العربية للعلم كالتعلم 
ية في بل حتى إحبلؿ تلك اللغات محل العرب، المتصلة التخاذ اللغات األجنبية عوضا عنها 

ػ كليس خافيا أف العربية كانت كما تزاؿ كستبقى من أقول .الحديث كالتسامر في بعض األكساط 
الركابط التي تجمع بين أفراد أمتنا العظيمة كشعوبها ،كأف إضعافها كالقضاء عليها معناه القضاء 

ت ببلدنا على أقول مقومات كحدتنا القومية كمستلزماتها ؛كمن ىنا فإف الدكؿ الطامعة بخيرا
 . " التريد للغتنا أم تقدـ أك ازدىار

 التلخيص

كلقد شجع االستعمار الدعوات المنادية ، إنو ألمر غريب كشاذ أف يدرس أبناء أمتنا بلغة أجنبية  :
، باستخداـ العاميات كالحركؼ البلتينية من منطلق أف العربية تقصر عن مواكبة التطور العلمي 

 . قوتهم في قوتها ،كضعفها ضياع لهم، ثيقا بين العرب كلكن العربية ستظل رابطا ك
إنو لمن المؤسف أف تظل فركع التعليم العالي تدرس بلغة أجنبية ككأنو أثر من آثار : الخبلصة 

 . الدعوات االستعمارية لهدـ اللغة العربية كثقافتها

 

 
 :التعليق 
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إحدل عشرة كلمة من اثنتين  لخصنا الفكرة األساس للفقرة في الجملة األكلى ككثفناىا في 
كلخصنا الفكرة األساس للفقرة في الجملة الثانية ككثفناىا في أربع كعشرين كلمة ، كثبلثين كلمة 

كلخصنا الفكرة األساس للفقرة في الجملة الثالثة ككثفناىا في ست عشرة ، من ثبلث كستين كلمة 
 . لى ثلث حجمها تقريباكبذلك نكوف لخصنا الفقرة إ , كلمة من ثبلث كأربعين كلمة

كلمة فإذا نظرنا إلى التلخيص  138لو ألقينا نظرة ثانية على النص لوجدناه يستغرؽ قرابة 
 22كلمة تقريبا أم ما يقارب الثلث أما الخبلصة فتشمل على ما يقارب  52فسنجدىا مكونا من 

 . كلمة
االقتصادم أللفاظ اللغة  ككاف ىذا نتيجة للقراءة الجيدة كاالستيعاب المركز ثم االستخداـ

 . كتراكيبها
 : نموذج

 الصداقة
كما أتعس الحياة ببل صداقة صادقة ! كما أحسن الحياة مع األصدقاء األكفياء !ما أجمل الصداقة 

 لقد اشتقت الصداقة من الصدؽ ؛ فكل كاحد من الصديقين يصدؽ في حبو ألخيو كإخبلصو لو!
. 

 ان ؟كلكن ىل كل إنساف يصلح أف يكوف صديق
يجب علينا أف نحسن اختيار الصديق ، ألف الصديق عنواف صديقو ، فقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى 

قل لي من : ، كقديمان قالوا  " المرء على دين خليلو فلينظر أحدكم من يخالل: " اهلل عليو كسلم 
سبلـ كلذا البد أف نختار الصديق الصالح التقي ، المتأدب بآداب اإل. صديقك أقل لك من أنت 

المحافظ على شعائر اهلل ، أما إذا لم نحسن اختيار الصديق ،كصادقنا من ال يخاؼ اهلل كال يلتـز 
األخبلء يومئذ بعضهم لبعض  ): بشريعتو فإف ىذه الصداقة تنقلب عداكة يـو القيامة ،قاؿ تعاؿ 

  . ( عدك إال المتقين
عليو فنتحمل زالتو ، كنعذره إذا أخطأ إف الصديق الصالح درة غالية ،كثركة ثمينة يجب أف نحافظ 

 : في حقنا أحيانا ، كال نعاتبو على الصغيرة كالكبيرة ،حتى ال نفقد صداقتو ،يقوؿ الشاعر
 إذا كنت في كل األمور معاتبان صديقك لم تلق الذم ال تعػاتبو
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 فعش كاحدان أكصل أخاؾ فإنو مقػارؼ ذنب مرة ك مجانبػو
الضراء ، كبذؿ دائم كعطاء،فالصديق الحق ىو الذم يكوف بجوار كالصداقة مشاركة في السراء ك

 صديقو كقت الشدة ،كال يتخلى عنو حين يحتاج إليو 
كمن عبلمات إخبلص الصديق لصديقو أنو يخلص لو النصح ، كيرشده دائمان إلى ما ينفعو كيفيده 

 . في الدنيا كاآلخرة
 . د بصحبتكفاحرص على الصديق المخلص الوفي لتسعد بصحبتو كيسع

 . الصداقة : الفكرة الرئيسة
معنى الصداقة ، أسس اختيار الصديق ،تحمل زالت الصديق مشاركة الصديق  : األفكار الجزئية

 .في السراء كالضراء ، نصح الصديق لصديقو ، آثار الصداقة
  :الملخص
 الصداقػػة

ؽ كل منهم في حبو كما أحسن الحياة مع األصدقاء األكفياء ،إذ يصد! ما أجمل الصداقة 
صلى اهلل عليو : كالصديق عنواف صديقو ؛ لذا ينبغي أف نختار الصديق الصالح التقي ، قاؿ .ألخيو
كىذه ىي الصداقة المباركة التي تمتد " المرء على دين خليلو فلينظر أحدكم من يخالل : " كسلم 

قت الشدة ، كيخلص لو من الدنيا إلى اآلخرة ، كالصديق الحق يتحمل زالت صديقو كيسانده ك
كىذه ىي الصداقة المبنية على الحب في اهلل ، .النصح ،كيرشده إلى ما ينفعو في الدنيا كاآلخرة 

 . التي ينبغي أف نحرص عليها لنسعد
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 :نثر الشعر -2
 كيف تنثر الشعر؟

ك  نثر الشعر ىو أف يعمد الكاتب إلى األبيات من الشعر ذكات المعاني، فيحلها:نثر الشعر
 .يسكبها في كبلمو المنثور

 :أضربو
 :جعل األقدموف نثر الشعر ثبلثة أضرب

 :الضرب األكؿ
 :أف يأخذ الناثر البيت من الشعر فينثره بلفظو، ك حل الشعر بلفظو ال يخرج عن حالين

أف يكوف الشعر مما يمكن حلو بتقديم بعض ألفاظو ك تأخير بعضها بزيادة بسيطة على لفظو .1
 .دةأك بدكف زيا

  :ك منو نثر ىذ ا البيت
 أطل جفوة الدنيا ك تهوين شأنها فما الغافل المغركر فيها بعاقل

 [أطل تهوين شأف الدنيا ك جفوتها، فما المغركر الغافل فيها بعاقل ]: كنثره
ك أف يكوف الشعر مما ال يكن حلو بتقديم بعض ألفاظو ك تأخير بعضها، فيحتاج في نثره إلى .2

 .ك النقص منو، ك تغيير بعض ألفاظو حتى يستقيمالزيادة فيو، 
 :ك منو نثر ىذا البيت

 لساف الفتى نصف، ك نصف فؤاده فلم يبق إال صورة اللحم ك الدـ
فؤاد الفتى نصف ك لسانو نصف، ك صورتو من اللحم ك الدـ فضلة ال غناء  ]: قيل في نثره

 [بها دكنهما، ك ال معٌوؿ عليها إال معهما {نفع}
  :ىذا البيتأك نثر 
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 أال يا بن الذين فنوا ك بادكا أما ك اهلل ما ذىبوا لتبقى 

أما ك اهلل ما رحلوا لتقيم بعدىم، ك . أال يا بن الذين ماتوا ك مضوا، ك ظعنوا ك نأكا ]: قيل في نثره
 [! ال مٌوتوا لتحيا، ك ال فنوا لتبقى، ك إنما أنت الحق لسابق

 :الضرب الثاني
أف ينثر المنظـو ببعض ألفاظو، ك يبدؿ بعض ألفاظو بألفاظ أخر : األكؿ ك ىو أعلى من الضرب

 :للتوضيح، كما تجد في نثر ىذا البيت
 كلعلو أدرل بو ... ك تراه يصغي للحديث بقلبو ك بسمعو

كربما كاف عارفا . ك إذا حدثتو أقبل عليك مصغيا بقلبو ك بسمعو ، يتلقف حديثك كلمة كلمة
 .لكنو يتكلف االىتماـ مراعاة ألدب الحديث بجملة حديثك ك قصتك، ك

 :الضرب الثالث
أف يأخذ المعنى فيكسوه ألفاظا من عنده، ك يصوغو بألفاظ غير : ك ىو أعلى من الضربين األكلين

كفي ىذا النوع يتبين حذؽ الصائغ في صياغتو، فاف استطاع الزيادة على المعنى فتلك  ]. ألفاظو
 .[الزيادة ال تخرج عن كونها توضيحا للمعنى الدرجة العالية، على أف تكوف

  :من ذلك نثر ىذا البيت
 تردل ثياب الموت حمرا، فما دجا لها الليل إال ك ىي من سندس خضر

، فبٌدؿ )ثوبها(حتى كستو الجنة نسج شعارىا  )حد السيوؼ(لم تكسو المنايا نسج شفارىا ]
 .أحمر ثوبو بأخضره، ك كأس حمامو بكأس كوثره

 :ملحوظة
 .يراعي الطالب في نثر البيت ما يقتضيو الشرح ك التفسير الواضح
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ك لمن أراد التفصيل ك االطبلع على مصدر ىذا الموضوع إلاحيلو إلى 

  كتاب جواىر األدب حوؿ قضية نثر الشعر

: ما يلي  ك مما جاء حولو 

 نثر الشعر بلفظو من غير زيادة: األكؿ
 

بيتان من الشعر فينثره بلفظو من غير زيادة، كىذا عيب فاحش،  كىو أدناىا مرتبة أف يأخذ الناثر
كمثالو كمن أخذ عقدان قد أتقن نظمو كأحسن تأليفو فأكىاه كبدده، ككاف يقـو عذره في ذلك أف لو 

نقلو عن كونو عقدان إلى صورة أخرل مثلو أك أحسن منو كأيضان فإنو إذا نثر الشعر بلفظو كاف 
ىذا شعر فبلف بعينو، لكوف ألفاظو باقية لم يتغير منها شيء، كقد : اؿصاحبو مشهور السرقة، فيق

 :سلك ىذا المسلك بعضهم فجاء مستهجنان ال مستحسنان كقولو في بعض أبيات الحماسة
 

فكم لقي ألد ذم حنق كأنو ينظر إلى الكواكب من عل، كتغلي عداكة " :فقاؿ في نثر ىذين البيتين
 "يو، كأكبو لفمو كيديوصدره في مرجل، فكواه فوؽ ناظر

 ..فلم يزد ىذا الناثر على أف أزاؿ ركنق الوزف كطبلكة النظم ال غير
كمن ىذا القسم ضرب محمود ال عيب فيو، كىو أف يكوف البيت من الشعر قد تضمن شيئان ال 

 :يمكن تغيير لفظو، فحينئذ ييعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ كمثالو قوؿ الشاعر في الحماسة
 
لستي ممَّن تستبيح إبلو بنو اللقيطة، كال الذم إذا ىم بأمر كانت اآلماؿ :"نثرتي ذلك فقلتي كقد 

 "إليو كسيطة، كلكني أحمل الهمل كأقرب األمل،
سبق السيف العذؿ، فذكري بني اللقيطة ىهنا ال بد منو على حسب ما ذكره الشاعر، : كأقوؿ

 .ما جاءت في الشعر ككذلك األمثاؿ السائرة، فإنو ال بد من ذكرىا على
 

  :كأما القسم الثاني
فهو كسط بين األكؿ كالثالث في المرتبة، كىو أف ينثر المعنى المنظـو ببعض ألفاظو، كيعبر عن 
غيرىا بألفاظ أخر، كىناؾ تظهر الصنعة في المماثلة كالمشابهة كمؤاخاة األلفاظ الباقية باأللفاظ 
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د قد نقحو كصححو فقرنو بما ال يبلئمو كاف كمن جمع المرتجلة، فإنو إذا أخذ لفظان لشاعر مجي
 .بين لؤلؤة كحصاة، كال خفاء بما في ذلك من االنتصاب للقدح، كاالستهداؼ للطعن

كالطريق المسلوؾ إلى ىذا القسم أف تأخذ بعض بيت من األبيات الشعرية ىو أحسن ما فيو ثم 
 .تماثلو

 :ـ، فأقوؿكسأكرد ىهنا مثاالن كاحدان ليكوف قدكة للمتعل
 :قد كرد ىذا البيت من شعر أبي تماـ في كصف قصيدة لو

 
من الكبلـ الحسن، كىو أحسن ما في البيت، فإذا أردت أف تنثر  "تمؤل كل أذف حكمة " فقولو

ىذا المعنى فبل بد من استعماؿ لفظو بعينو، ألنو في الغاية القصول من الفصاحة كالببلغة، فعليك 
كىذا عسر جدان كىو عندم أصعب مناالن من ناثر الشعر بغير لفظو، ألنو  حينئذ أف تؤاخيو بمثلو،

مسلك مضيق، لما فيو من التعرض لمماثلة ما ىو في غاية الحسن كالجودة، كأما نثر الشعر بغير 
 .لفظو، فذلك يتصرؼ فيو ناثره على حسب ما يراه، كال يكوف فيو بمثاؿ يضطر إلى مؤاخاتو

ككبلمي قد عرؼ بين :"مشار إليها كأتيت بها في جملة كتاب فقلتكقد نثرت ىذه الكلمات اؿ
الناس كاشتهر، كفاؽ مسير الشمس كالقمر، كإذا عرؼ الكبلـ صارت المعرفة لو عبلمة، كأمن من 

سرقتو إذ لو سرؽ لدلت عليو الوسامة، كمن خصائص صفاتو أنو يمؤل كل أذف حكمة، كيجعل 
 ."أىذه بنت فكرة أـ بنت كرمة: ق في األفهاـ قالتفصاحة كل لساف عجمة، كإذا جرت نفثات

فانظر كيف فعلتي في ىذا الموضع؟ فإني لما أخذت تلك الكلمات من البيت الشعرم التزمت 
بأف أؤاخيها بما ىو مثلها أك أحسن منها، فجئت بهذا الفصل كما تراه، ككذلك ينبغي أف ييفعل 

 .فيما ىذا سبيلو
 

 كأما القسم الثالث
لى من القسمين األكلين، فهو أف يؤخذ المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظو، كثم يتبين كىو أع :

حذؽ الصائغ في صياغتو، كيعلم مقدار تصرفو في صناعتو، فإف استطاع الزيادة على المعنى فتلك 
 .الدرجة العالية، كإال أحسن التصرؼ، كأتقن التأليف، ليكوف أكلى بذلك المعنى من صاحبو األكؿ

أف من أبيات الشعر ما يتسع المجاؿ لناثره، فيورده بضركب من العبارات، كذلك عندم  كاعلم
شبيو بالمسائل السيالة في الحساب التي يجاب عنها بعدة من األجوبة، كمن األبيات ما يضيق فيو 

المجاؿ حتى يكاد الماىر في ىذه الصناعة أال يخرج عن ذلك اللفظ، كإنما يكوف ىذا لعدـ 
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 .النظير
 :أما ما يتسع المجاؿ في نثره فكقوؿ أبي الطيب المتنبيؼ

ال تعذؿ المحب فيما يهواه، حتى تطوم القلب على ما : "كقد نثرت ىذا المعنى، فمن ذلك قولي
 ."إذا اختلفت العيناف في النظر فالعذؿ ضرب من الهذر:" ، كمن ذلك كجو آخر، كىو"طواه

 :تبديل ألفاظو فكقوؿ أبي تماـ كأما ما يضيق فيو المجاؿ فيعسر على الناثر
 قصد أبو تماـ المؤاخاة في ذكر لوني الثياب من األحمر كاألخضر

كجاء ذلك كاقعان على المعنى الذم أراده من لوف ثياب القتلى كثياب الجنة، فإذا فيكَّ نظمي ىذا 
حسن البيت كأريدى صوغيو بغير لفظو ال يمكن ذلك، كىو كأمثالو مما يجب على الناثر أف م

الصنعة في فك نظامو، ألنو يتصدل لنثره بألفاظو، فإف كاف عنده قوة تصرؼ كبسطة عبارة فإنو 
 .يأتي بو حسنان رائقان 
لم تكسو المنايا نسج شفارىا، حتى كستو الجنة نسج شعارىا، فبدؿ أحمر : "كقد قلت في نثره

 ."ثوبو بأخضره، ككأس حمامو بكأس كوثره
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 الربط و أنواعه-3

 
 :أنواع الربط
بتصنيف طرؽ الربط  (Halliday and Hassan) 1976ىاليدام كحسن  قاـ

الربط بالضمير، الربط باإلبداؿ، الربط بالحذؼ، الربط : الموجودة في النص في خمسة أنواع ىي
          .باألدكات، الربط الداللي أك الربط باأللفاظ 

 طرؽ الربط
 الربط -1

 referenceباإلحالة
ميرفي  عرؼ

Murphy) 1979)  
اإلحالة بأنها تركيب لغوم 

يشير إلى جزء ما ذكر 
صراحة أك ضمنا في النص 
الذم سبقو كصنف ىاريس 

 & Harrisكىودجز 
Hodges) 1983) 

اإلحالة : اإلحالة إلى نوعين
السابقة أك الخلفية كفيها 

تستخدـ كلمة كبديل لكلمة 
أك مجموعة من الكلمات 

أما  السابقة لها في النص
اإلحالة البلحقة أك اإلحالة 

األمامية فهي استخداـ كلمة 
كبديل لكلمة أك مجموعة 

من الكلمات التي تليها في 
 .·النص

استخداـ الضمائر مثل ضمائر الرفع كالنصب المنفصلة ·   
 .كضمائر الرفع كالنصب المتصلة 

 .استخداـ المطابقة في التذكير كالتأنيث ·   
ىذا، ىذه، ىذاف، ىاتاف، : ء اإلشارة مثل استخداـ أسما·    

 .ىؤالء، تلك، ذلك
الذم التي اللذاف اللتاف : استخداـ األسماء الموصولة مثل·   

 .الذين اللواتي البلتي 
 .ىنا ، ىناؾ : استخداـ ظركؼ المكاف مثل·   
اآلف، حينئذ، بعد ذلك، قبل : استخداـ ظركؼ الزماف مثل·   

 .نذاؾ، عندئذ، عندىا، حينها، اآلف حينئذ، آنذاؾ، حي ذلك، 
 .استخداـ أؿ التعريف ·    
استخداـ كلمات تشير إلى المقارنة كالمفاضلة كالمماثلة ·    

ذات، نفس ، مثل أكثر، أقل، يعادؿ، يكافئ، يساكم، : مثل
 .الخ ··يماثل، بالمثل، أكبر، أصغر
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 : باإلبداؿ الربط-2  

substitution  
  

أف يستخدـ عوضا عن اسم أك فعل كرد في  كيشمل كل ما يمكن
 : مثل  (يشير إليو)سياؽ الجملة السابقة كيعود عليو 

استخداـ كلمة مرادفة تحمل نفس معنى كلمة سابقة لتوضيح ·   
 .معناىا

استخداـ اسم الفئة العامة أك الصنف لئلشارة إلى كلمة سابقة ·   
  .(حيواف، أسد)مثل  تنتمي إليها  

كلمة عامة جامعة لئلشارة إلى كلمة سابقة محددة  استخداـ·   
 . (تخريب: مشكلة )مثل 

كبل، كلتا، كل من، بعض، : استخداـ كلمات التوكيد مثل·    
من، : استخداـ كلمات مثل. . كل، جميع، أجمع، نفس، عين

 .عدد من، عدة، جميع، كثير، األكؿ كالثاني،اثناف 
المرء، : دد مثلاستخداـ كلمات ليس لها مرجع مح ·    

 . اإلنساف، الشخص، الناس، قـو 
  بالحذؼ الربط -3

ellipsis  : 
مثل حذؼ كلمة اك أكثر كقد تكوف الكلمة المحذكفة اسمان أك 

سأفعل، فعلت، ال أستطيع، يمكن، من "فعبلن مثل استخداـ 
 ·"المحتمل، يحتمل، ربما، أليس كذلك، كىو كذلك

 :باألدكات الربط-4  
cohesion by 

conjunction   
  

الواك، أيضا، إضافة إلى ذلك، "أدكات ككلمات العطف مثل ·   
 " .ككذلك، كما

لهذا، بسبب، نتيجة لذلك،إذف، لهذا "أدكات السبب مثل ·    
 " .السبب، لذا، من ىنا

أثناء، قبل، بعد، حينئذ، بعد "أدكات تشير إلى الزماف مثل ·    
قان، أكال، في البداية، ذلك، في الوقت نفسو، أخيرا، ساب

 " . كختاما
لكن، : "أدكات ككلمات االستثناء كاالستدراؾ كالتناقض مثل·    

على الرغم من، إال أف، إال، من ناحية أخرل، على عكس 
ذلك، على النقيض من ذلك، كمن جانب آخر ، كمن جهة 

  " .أخرل
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 الربط(الداللي الربط -5  
 lexical (باأللفاظ

cohesion  
  

الجهاز "استخداـ كلمات من مجموعة داللية كاحدة مثل ·   
الهضمي، مضغ، بلع، ىضم، امتصاص، معدة، أمعاء، إخراج، 

حاسب، برنامج، معالجة النصوص، مبرمج، محلل "،"بلعـو
 " .نظم، قاعدة بيانات، تطبيقات

 .تكرار الكلمة في النص ·    
ما بعد الضيق "، "الضبة كالمفتاح"األلفاظ المتصاحبة مثل ·    

  " .إال الفرج
 

 أدكات الٌربط
 :تذكير معرفي

 .تستعمل لربط الجمل بعضها ببعض (كلمات كحركؼ كجمل )أدكات الٌربط ىي الٌلفظ 
 :كالركابط قسماف

 .حركؼ العطف -   1
 .عبارات الٌربط المنطقية -   2

 :أٌكال
 المعاني التي تفيدىا حركؼ العطف

 .حكم دكف تقٌيد بترتيب زمني محٌددتفيد االشتراؾ في اؿ الواك
 .تفيد الترتيب مع التعقيب الفاء

 .تفيد الترتيب مع الٌتراخي ثمٌ 
 .تفيد الٌتخيير أك
 .يطلب بها الٌتعيين أـ
 .تفيد اإلضراب، أم جعل ما قبلها مترككا بل
 .تفيد نفي الحكم الذم ثبت لما سبقها عٌما جاء بعدىا ال

 .تفيد االستدراؾ لكنٍ 
 .تفيد الغاية حٌتى
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 :ثانيا
 عبارات الٌربط المنطقية

 :أىٌمها
أٌكؿ ...بادئ ذم بدء... في مستهل الحديث...في البداية عبارات االستهبلؿ

 ...قبل كٌل شي... األمر
 ...       ثٌمة أيضا... ىناؾ أيضا.... زيادة على... باإلضافة إلى عبارات التدرٌج كإلضافة

 ...ثٌم إفٌ  
على سبيل ...لهذا السبب... ذلك ألفٌ .... بناء على ات الٌشرح كالبيافعبار

 ...من جهة أخرل... ىذا يعني...التمثيل
رغم ... على الرغم...لكنٍ ...خبلؼ ذلك...على العكس عبارات التعبير عن التعارض

 ...مع ذلك...ذلك
قد نتج عن ... ة لذلكنتيج... بسبب ذلك... بالتالي... من ثمٌ  عبارات التعبير عن النتائج

 ...نجم عنو... ذلك
... خبلصة القوؿ... نهاية... في النهاية... في الختاـ... أخيرا عبارات االختتاـ

 ...في كلمات موجزة... باختصار
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 :التناص  -4

 ما ىو مفهـو التناص األدبي؟

األصلي بحيث ىو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أكحديثة شعرا أك نثرا مع نص القصيدة 
 .تكوف منسجمة كموظفة كدالة قدر اإلمكاف على الفكرة التي يطرحها الشاعر

إذف مفهـو التناص الٌتناص كتابة نصٍّ على نص ، بيت شعر على بيت آخر ، جملة على                             
 أك بيت شعرو على آية قرآنٌية ، أك جملة نثريٌة علػى قوؿ مأثور ...  أخرل 

؟        متى ظهر  مصطلح التناصو كيف تطور ىذا المفهـو

ـ،إاٌل أنٌو يرجع إلى أستاذىاالركسي 1966عاـ  (جوليا كريسيفا)ظهر مصطلح التناص عند
بتعددية  )،كإف لم يذكر ىذا المصطلح صراحة كاكتفى(ميخائيل باختين)

لركائي الركسي ،كحللها في كتابو فلسفة اللغة ،ككتاباتو عن ا(الحوارية)،ك(األصوات
،كبعد أف تبعتو جوليا كأجرت استعماالت إجرائية كتطبيقية للتناص في دراستها (دستويفسكي)
ثم التقى حوؿ ىذا (التفاعل النصي في نص بعينو)،عٌرفت فيها التناص بأنو (ثورة اللغةالشعرية)

في تناكلو ، ككلها المصطلح عدد كبير من النقاد الغربيين كتوالت الدراسات حولو،كتوسع الباحثوف 
 لذلك أف حدد أصنافا للتناص(جيرار جنيت)ال تخرج عن ىذا األصل،كقد أضاؼ الناقد الفرنسي 

كبعد ذلك اتسع مفهـو التناص ،كأصبح بمثابة ظاىرية نقدية جديدة كجديرة بالدراسة           
اص إلى األدب العربي كاإلىتماـ،كشاعت في األدب الغربي،كالحقا انتقل ىذا اإلىتماـ بتقنية التن

مع جملة ما انتقل إلينا من ظواىر أدبية كنقدية غربية ضمن االحتكاؾ الثقافي ،إضافة إلى 
 .الترسبات التراثية ألصلية

ما ىي أقساـ التناص ؟ 

:  ينقسم الٌتناص في نظر غالبٌية الٌنقاد إلى قسمين  
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.  ان حين يضٌمن نٌصان في نٌصوكىنا يكوف الكاتب كاعي:  ػ  الٌتناص الظٌاىر أك الٌشعورم 1
كىنا تتداخل الٌنصوص في بعضها ببل كعي مػػن  الكاتب : ػ  الٌتناص الخفي أك البلشعورم  2

.             نتيجة ترٌسبات اللغة في ذىنٌيتو 
 أمثلػػة على الٌتناص                

: يقوؿ الشاعر حسين محمد علي :   أكالن    
غيٌرم غيرم   (ردة ك )يا                 
أخلعي ثوبًك من ذاكرتي الٌناسية                  
ىلٌمي تحجبك الشمس نهاران                  
تيشرؽ أعمدة الٌتذكار عشٌيان                 
ألقي في تابوت األجداد جنيني                 

                             ( دنيا ٌغٌرم غيرم يا ): الٌنص األصلي لئلماـ علٌي بن أبي طالب كٌرـ اهلل كجهو  )
: يقوؿ الدكتور جابر قميحة :   ثانيان      

كالفجر كلياؿو عشر                  
ما كانوا أبدان سكارل                 
لكٌن عذاب اهلل شديد                  
 كىدير الحٌق لظى كحديد                 
 (كالفجر كلياؿو عشر  ): ص األصلي قولو تعالى النٌ  )              

: يقوؿ محمود دركيش :   ثالثان                      
سوؼ تكبر حين أكبر  : يا اسمي                   
سوؼ تحملني كأحملك                    
الغريب أخو الغريب                    
: لقيس الٌنص األصلي المرئ ا )                 

 أجارتنا إنٌا غريباف ىاىنا          ككٌل غريب للغريب نسيب                 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 دالالت األفعال و وظائفها-5

وظيفته املعنوية وظيفته السمنية نوع الفعل 

ضي 
لما

ل ا
لفع

ا

كث الفعل في الزمن الداللة على حد .1
 .الماضي 

قد يدؿ من خبلؿ قرائن لفظية أك معنوية  .2
 .على الزمن الحاضر أك المستقبل

أك يدؿ على الحاضر إدا اقرف ببعض  .3
اآلف : الظركؼ الدالة على الحاضر مثل

ك في صيغ العقود، مثل .أنجزت درسي
 ....بعتك ، تنازلت لك

يدؿ على الزمن المستقبل إدا دخلت عليو  .4
إدا عاملتني بالحسنى : لشرطية ،مثلإدا ا

: أك كقع بعد أداة تحضيض مثل . عاملتك
. ىبل أجبت عن سؤالي

لؤلفعاؿ الماضية كظائف كثيرة تتعلق  .1
بالمعاني التي تتضمنها بحسب استعمالها 

الحركة ك االنتقاؿ : في النص ك من أبرزىا
ك التغيير ك السرعة ك التبدؿ ك الوصف 

خوؼ ك المتحرؾ ك الحيوية ك اؿ
 .....القلق

ك نلعب دكرا بارزا في السرد القصصي  .2
المتحرؾ ك الحاالت المتغيرة ك المقبولة ك 

" الذم يكثر فيو استخداـ الفعل الناقص 
" كاف 
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رع 
ضا

 الم
عل

الف

الداللة على كقوع الفعل في الزمن الحاضر  .1
 .كىدا ىو األصل. 

قد يستعمل للداللة على الزمن الماضي إدا  .2
كاف يصغي إلى : اف مثل سبقو الفعل ؾ

 .الموسيقى
لم تهطل : أك إدا سبق بػ لم الجازمة مثل  .3

 .األمطار
أك إدا سبق بػ لما الجازمة دؿ على الماضي  .4

لعبت حتى : مثل.المستمر إلى الحاضر 
 .المساء ك لما أكتف

يدؿ على الزمن المستقبل إدا كجدت قرينة  .5
ػ : مثل. لفظية أك معنوية تدؿ على دلك

لمسبوؽ باألحرؼ الدالة على المضارع ا
سأدرس : مثل (السين ك سوؼ)االستقباؿ 

. ك سوؼ أخبره بتا سمعن غدا.في المساء 
ػ ك المقترف بالظركؼ الدالة على المستقبل 

ػ ك المتضمن معنى (...غدا ػ فيما بعد  )
ادرس : الطلب أك الشرط أك االستفهاـ مثل

تنجح ػ متى يأتي أخوؾ ؟   

ئف عديدة متعلقة للفعل المضارع كظا .1
بالمعاني التي تتضمنها بحسب استعمالها 

 .في النص
ك األصل في داللتو االستمرار ألنو يبين  .2

 .دكاـ حالة الفعل الحاضر
يفيد معاف أخرل بحسب السياؽ  .3

كالتوضيح ك الشرح ك الوصف ك الحركة 
. ك الحيوية

مر 
 األ

عل
ف

الداللة على طلب الفعل في المستقبل  .1
فزمن األمر مستقبل . د غالباالقريب أك البعي

في أكثر حاالتو ألنو مطلوب بو حصوؿ ما 
: مثل .لم يحصل أك دكاـ ما ىو حاصل 

ك ابق على ما . ادرس حتى تناؿ النجاح
 .تفعلو

قد يكوف الزمن في األمر للماضي إدا أريد  .2
أجبن عن الكثير من : منو الخبر كأف يقوؿ 

. أجب فبل خوؼ عليك: فتجيبو . األسئلة

صل في األمر الداللة على الطلب األ .1
قاؿ " الجاـز على كجو االستعبلء مثل

ابق في الصف ك ال " األستاذ للتلميذ
 .تغادره حتى أطلب منك ذلك

قد تخرج صيغ األمر عن المعنى األصلي  .2
إلى معاف أخرل تفهم من سياؽ الكبلـ 

كالدعاء كااللتماس ك اإلرشاد ك التمني ك 
. ديدالتخيير ك التسوية ك التو
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 أنماط النص األدبي-6 

 
 
 
 

 وظيفته بعض خصائصه ط النصمن

 السردي
التركيز على األحداث كاألفعاؿ 

 اعتماد االسترجاع –كالزمن 

يحكي األفعاؿ كاألحداث التي تجرم في الزماف ، خاصة 
كالمذكرات : الماضي سواء كانت أحداثا كاقعية آك خيالية 

 ...كالسير كالتقارير كالركايات 

 الوصفي

كإبراز التركيز على المكاف 
كضعيات األشياء في الزماف 

 ..كالمكاف 

 

ينقل األشياء الموصوفة كيعرضها ، ينقلها من المجرد الذىني 
الى المحسوس بواسطة الكلمة كوصف منظر طبيعي ،  أك 

الزخرفية ، : كمن كظائفو أيضا ...كصف شخص أك حركة 
 كالتعبيرية ، كالتفسيرية ، كاإلخبارية ، ك المحاكاة ، كاإليهاـ

... 

 التركيز على األمثلة كالتعارؼ التفسريي
كالكتب : يحلل فكرة أك ظاىرة لتقريبها من فهم المتلقي 

 ..المدرسية ، كبعض المؤلفات العلمية المتخصصة 

 احلجاجي
كثرة  –الترابط المنطقي 

 األساليب البرىانية كالحجج

يسعى إلى اإلقناع كيقدـ لذلك الحجج كالبراىين ك األدلة 
 ،،،،،،،تسمح بانتصار  التي

 احلواري
اإليجاز كالسؤاؿ كالجواب 

 كتنوع األساليب

يسعى إلى عرض قضية أك مضموف عن طريق الحوار كيرسم 
األبعاد النفسية كاالجتماعية للشخصيات المتحاكرة كما 

 يحرؾ األحداث كيشخص الصراع الدرامي

 اإلعالمي
الصدؽ ك  –السرد كالوصف 

 الموضوعية في التعليق
 يقدـ أخبارا ككقائع كيخبر بها كيصفها في الزماف كالمكاف

 التقريري

الصدؽ  –دقة المبلحظة 
الوضوح  –كالموضوعية 
الدقة في  –كبساطة اللغة 

 _تجنب اإلطناب –التعبير 

مثالو تقرير حوؿ / االسترجاع الموضوعي لؤلحداث ك الوقائع 
 ...اجتماع أك ندكة اك مقركء 
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: الضنائر و أنواعها  -7
  

 ..كيجب االنتباه ىنا إلى أف الضمائر في اللغة العربية

 ...كال ثالث لهما  متصلةأك ..  منفصلةإما  

  تأتي كحدىا ككلمة منفصلة= منفصلة  
 .. تأتي متصلة مع كلمة قبلها = متصلة 

 ..فانتبهوا لها 

 
  

  

 كللغائب / كللمخاطب / للمتكلم : / كتكوف  الضمائر المنفصلة
 ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ : كإعرابها 

  
 :الضمائر المتصلة كتكوف 

 : كإعرابها حسب الحرؼ المتصلة بو مثاؿ :  مع الحرؼ/  
 /حرؼ جر  من= ىػ + من /  منو
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 ضمير متصل في محل جر بحرؼ الجر كالهاء 
  

 /إفَّ حرؼ مشبو بالفعل = ىػ + إفَّ : /  إنٌو
 ضمير متصل في محل نصب اسم إفَّ :  كالهاء 

 ........كىكذا 
 :كإعرابها في محل رفع فاعل كىي  :مع الفعل 
 أكلتً / أكلتي / أكلتى / ًت      –تي  –تى : تاء الفاعل المتحركة 

 يأكبلف / أكبل /               ا :  االثنين ألف
 يأكلوف/ أكلوا /               كا :  الجماعة كاك
 /تأكلين /  م            :  المخاطبة المؤنثة ياء
 كٍلنى تأ/ يأكٍلنى / أكٍلنى /  فى         :  النسوة نوف
 /أكلنا /  نا           :  الفاعلين على الدالة نا

  
 :أك في محل نصب مفعوؿ بو كىي 

 فبلفه  ضربوي  / الهاء 
 فبلفه  ضىربػىنىا: / الدالة على المفعولين / نا 

  فبلفه  ضربني/ الياء 
 فبلفه  ضربىكى / كالكاؼ 

  
 ..كسيأتي شرحها بالتفصيل في مقاالت قادمة بإذف اهلل 

  
 كبكوف إعرابها في محل جر باإلضافة  :األسماء  مع

 كتابها / كتابو /  الهاء
 كتابكً / كتابكى /  الكاؼ

 

https://education-dz.net/3AS-arabe/

https://education-dz.net/3AS-arabe/
https://education-dz.net/3AS-arabe/


 
124 

 

 

 االتساؽ ك االنسجاـ-8
 
 االتساؽ -

 ػ تعريف االتساؽ ػ االتساؽ الداللي كالتركيبي
 :مثاؿ االنطبلؽ

دب بالنظر شاع في النقد الحديث البحث في األصوؿ االجتماعية للعمل األدبي أك تفسير األ"
كفي عملية التفسير ىذه .إلى أصولو االجتماعية كتعليل نزعة األدب بالنظر إلى موقعو االجتماعي 

،يوجو أنصار ىذا االتجاه اىتمامهم نحو مضموف األثر ،ألنو أقدر على إبراز الدالالت االجتماعية 
ئة كالوسط االجتماعي في أك التاريخية أك النفسية فيو ،كمن ىنا كاف بحثهم في مسألة تأثير البي

مضموف األثر األدبي الذم ال يعدك أف يكوف تعبيرا عن موقف اجتماعي محدد،كاستجابة لموقف 
الطبقة التي يجد األديب نفسو فيها ،كلذا ال يمكن أف يعد األدب حدثا فرديا ، بل ىو حدث 

 "تو المختلفةاجتماعي يرتبط في شكلو كمضمونو كاتجاىاتو الفنية بظركؼ المجتمع كتيارا
 :مبلحظة األمثلة -

جمل النص تخضع لعملية بناء منضمة كمترابطة تركيبيا كدالليا، كل جملة تؤدم إلى الجملة 
البلحقة كقد تحقق ىذا التعالق بواسطة أدكاة ككسائل لغوية ،كيعرؼ ىذا الترابط المنظم بين 

كقد ساىمت في عملية الجمل باالتساؽ كىو الذم يضمن تماسك النص كتمييزه عن البلنص 
االتساؽ مجموعة من الوسائل كاألدكات النحوية كالداللية كىذا ما جعل االتساؽ يكوف تركيبيا 

 .كدالليا
الذم ػ )أك بالموصولية (ك ػ أك )تم عبر عملية الوصل بين الجمل إما بالعطف  فاالتساؽ التركيبي

 .(بل)أك االستدراؾ (ألنو ػ لذا)أك التعليل (التي 
كىي تحيل  (الهاء ػ ىوػ ىم)فقد تم عبر اإلحالة ككظف فيها الكاتب الضمائر  ساؽ الدالليكاالت

كىذه األسماء منها ما أحاؿ على (ىذا ػ ىذه ػ ىنا )على ما سبق أم إحالة قبلية ،كأسماء اإلشارة 
يوجو أنصار ىذا )أم إحالة قبلية،كمنها ما أحاؿ على الحق (كفي عملية التفسير ىذه)سابق 

 . أم إحالة بعدية(تجاهاال
فالضمائر كأسماء اإلشارة حققت اتساؽ النص بربط السابق بالبلحق كالبلحق بالسابق، كما أنها 

كتسمى إحالة نصية أك مقالية ، كقد  (عملية التفسير ىذه )تحيل على عنصر موجود داخل النص
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 .يةكتسمى إحالة مقاـ(يوجو أنصار ىذا االتجاه)تحيل على عنصر خارج النص 
 :خبلصة

االتساؽ ذلك التماسك الحاصل بين المفردات كالجمل المشكلة للنٌص، كىذا التماسك يتأٌتى 
من خبلؿ كسائل لغويٌة تصل بين العناصر المشكلة للنص ، كىذه الوسائل اللغوية حققت االتساؽ 

 .التركيبي كالداللي بين عناصر النص
 (...ك ػ أك ػ ؼ ػ ثم)الذم يكوف بأدكات الربط  كيتحقق بوسائل لغوية كالوصل:االتساؽ التركيبي

كتحقق  (...أم ػ أعني ػ أقصد)كحركؼ التفسير  (...الذم ػ التي ػ الذين )كاألسماء الموصولة
 . الربط عبر عملية الوصل بين متواليات النص

ا كيتحقق باإلحالة كىي عبلقة داللية بين عنصر محيل كعنصر محاؿ إليو كبهذ :االتساؽ الداللي
تكوف إحالة قبلية عندما تحيل إلى ما سبق ، كإحالة بعدية عندما تحيل إلى العنصر البلحق،كما 

تكوف اإلحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج النص كإحالة مقالية أك نصية عندما تحيل إلى 
 .عنصر داخل النص

 . رةكمن الوسائل اللغوية المعتمدة في اإلحالة نجد الضمائر كأسماء اإلشا
 
 
 االنسجاـ -2
 

 تعريف االنسجاـ ػ مبادئ االنسجاـ ػ عمليات بناء االنسجاـ
 :أمثلة االنطبلؽ

إف مؤرخي اآلداب العرب ، كإف اتفقوا على القوؿ بتأثير الوسط االجتماعي في األدب العربي "
،فذىب الذم يظهر فيو ، لم يتفقوا على أم العوامل االجتماعية يؤثر أكثر من غيره في اآلداب 

كلكن طو حسين لم ير  (...)زيداف كالزيات إلى أف العامل السياسي ىو المؤثر األقول في األدب 
في ذلك رأيهما ، إذ العامل السياسي عنده ال يعدك أف يكوف مؤثرا من بين مؤثرات أخرل عديدة 

يؤثر فيو حينا كأما الرافعي فإف العامل السياسي عنده يؤثر في األدب حينا ، كال  (...)في األدب 
 ". آخر

المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ػ بيركت " في تاريخ األدب ػ مفاىيم كمناىج " حسين الواد 
 76ص  3ط 1993

 :مبلحظة األمثلة -
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بقراءة النص يتبين أنو تحققت فيو شركط االتساؽ تركيبيا كدالليا كمعجميا عبر ركابط ككسائل 
 .لغوية

نقدم يتناكؿ قضية تأثير الوسط االجتماعي في األدب العربي  كبتمعن مضمونو نعرؼ أنو نص
،فمكونات النص تجمع بينها عبلقات متينة يدركها المتلقي، كيستطيع تأكيلها تأكيبل مناسبا ،كىو 

 . ما يحقق انسجامنا مع النص
 :كىذا االنسجاـ تم عبر عدة مستويات أك مبادئ كعلى رأسها

عرفنا أنو نص نثرم نقدم كيركز على قضية نقدية محددة كىي فعند قراءة النص  : مبدأ السياؽ
 . كىذا قربنا من النص كجعلنا ننسجم معو.أم العوامل االجتماعية أكثر تأثيرا في األدب العربي

كيتجلى ذلك من خبلؿ قدرتنا على تأكيل ما جاء في النص من  : كىناؾ أيضا التأكيل المحلي
منسجمة مع بعضها كمع القارئ فمؤرخي األدب العربي نجد مفردات تجمع بينها عبلقات جعلتها 

ككلهم اىتموا بقضية تأثير الوسط (طو حسين كأحمد الزيات كزيداف ثم الرافعي)منهم في النص 
 .االجتماعي في األدب العربي

كبقراءة النص نجده يتشابو مع نصوص نقدية أخرل تهتم بالجانب االجتماعي في األدب العربي 
فتحقق االنسجاـ من ،( ، لحميد لحمداني" علم اجتماع األدب")ا في درس النصوص ،كالتي رأين

 .خبلؿ مبدأ التشابو
كبقراءة النص نجده يتمحور حوؿ تيمة مركزية تتكرر عبر النص كىي األدب العربي محور الدراسة 

مبدأ في النص كفيو تصب كل المحاكر الجزئية المطركحة في النص ،فتحقق االنسجاـ عبر ىذا اؿ
 .(الكلمة المحور) مبدأ التغريض

كبتتبع مبادئ االنسجاـ المحصلة نجد أنها تحققت عبر مجموعة من العمليات التي قربت بين 
النص كالمتلقي كأكؿ ىذه العمليات المعرفة الخلفية ،كىي المخزكف الفكرم كالثقافي الذم 

تاريخ )ىا كأبعادىا الفكرية يجعلنا نفكك كنأكؿ المفردات المختزلة في النص فنتعرؼ دالالت
 .(.. األدب ػ الوسط االجتماعي ػ طو حسين ػ العامل السياسي

كىذه المعرفة الخلفية تمكننا من تنظيم أفكار النص من العاـ إلى الخاص حسب األىمية فالنص 
دراسة أدبية نقدية تهتم بتاريخ األدب العربي ،كاختبلؼ المؤرخين حوؿ أم العوامل االجتماعية 

 .ؤثر أكثر من غيره في اآلداب ،ككل ىذه الخطوات تمت عبر العملية التنظيميةم
 :خبلصة

العمليات / االنسجاـ في اللغة ىو ضم الشيء إلى الشيء، ك في االصطبلح ىو مجموع اآلليات
الظاىرة كالخفية التي تجعل قارئ خطاب ما قادرا على فهمو كتأكيلو،كىناؾ مجموعة من المبادئ 
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 :التي تساىم في تحقيق االنسجاـكالعمليات 
كيتشكل من عبلقة النص بالقارئ مما يمكنو من تحيد ظركؼ القضية كزمانها  :مبدأ السياؽ

 ... كمكانها
كيرتبط بقرائن النص التي يؤكؿ بعضها بعضا ،فنعرؼ موضوع النص  : مبدأ التأكيل المحلي

 . كالعبلقات كالقرائن التي تربط بين عناصره
 .كيتم ذلك عبر تشابو النص مع نصوص أخرل في القضية التي يقاربها :مبدأ التشابو

الذم يتمحور حولو الخطاب  [النواة الرئيسية]/ كيقصد بو الموضوع الرئيسي :مبدأ التغريض
 .المدركس

 :كىذه المبادئ ساىمت في تحققها عمليات أساسية ساىمت في بناء االنسجاـ منها
لو المتلقي من معلومات كمعارؼ تمكنو من التأكيل كالتفسير كىي ما يحم:ػ الخلفية المعرفية 

 . كالتحليل
كىي ما نستحضره من تمثبلت حوؿ النص مرتبة بانتظاـ كتحديد مجاؿ  : ػ الخلفية التنظيمية

 .النص كجنسو كنمطو كخلفيتو النظرية، مما يساعد على فهم النص كاالنسجاـ مع معطياتو
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 الحقل الدالليالحقل المعجمي ك -9

 : الحقل الداللي
يتضمن مجموع دالالت الكلمات القاموسية كما كردت في المعجم العربي بحسب 

 الجذرم اللغوم
 :كظائفو

تفيد معرفة الحقل الداللي في تحديد كظيفة الحركؼ الجارة كمعانيها كمعرفة األجناس 
 ا في أداء المعنىكالتمييز بين الحقيقة كالمجاز كدراسة الصورة البيانية كقيمتو

كفي الدراسة المفصلية لعمل أدبي كبير يتضمن مجموعة نصية يستعين الباحث باؿ 
حقل الداللي لتسليط الضوء اللغوم في تحديد مبلمح الشخصية األدبية موضوع 

 :البحث مثبل الفعل فتح
 خبلؼ أغلقها كأقفلها: فتح النافذة 

 فتح الكتاب نشر طيو
 المركرىيأه كسمح ب:فتح الطريق 
 بدأ عملها: فتح الجلسة

 كىكذا.........فتح القناة فجرىا ليجرم فيها الماء
 : الحقل المعجمي

 مجموعة ألفاظ في النص تدكر حوؿ موضوع معين يليها المترادفات كاالشتقاقات 
 :كيتألف الحقل المعجمي من العناصر اللغوية اآلتية

فالحقل  (عنى كاحد من معانيها شرط التزاـ ـ ) مشتقات الجذر اللغوم للكلمة -1
 .......الفاتح-الفتح-استفتح-افتتح-تفاتح-فاتح-انفتح-تفتح:المعجمي ؿ فتح 

-الغلبة-النصر (الفتح)المترادفات أم األلفاظ التي تؤلف حقبل معجميا للكلمة -2
 ..........حكم-قضى-قهر-غلب-القهر-التملك

-المتملك-القاىر-القهار –المغلوب –الغبلب  -الغالب -المنتصر :كمشتقاتها
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 ........الحاكم
-السقوط-الخيبة-االنكسار-الهزيمة :الفتح (لجذر داللي كاحد)كأضدادىا
 .....ػأحجم-تراجع-الضعف-االنقبلب

 :مثبل في نص الربيع:المحور المعنوم للكلمة -3
 –االخضرار-األزىار-النسيم العليل: األلفاظ الدالة على معنى الربيع أك تحمل معناه 

 .....-تجدد-الشذا-الندل
 :في نفس النص مثبل:المحور المجازم للكلمة -4
-العنفواف-التجدد–الشباب :ا لمعنى الربيعاأللفاظ التي تشكل محورا مجازم -5

 .....التوقد-العزيمة
تكمن في معرفة الموضوعات األساسية أك األفكار المهيمنة : كظائف الحقل المعجمي
كما انو يساعدنا على اكتشاؼ الحالة النفسية ، كرىا في السياؽكتعيين الركابط بينها كد

لصاحب النص من خبلؿ ما يطالعنا من تعارض أك تناقض في سوؽ األفكار كما يساىم 
 .في تحديد المعنى العاـ باإلضافة إلى معرفة نزعة الكاتب كمذىبو

طبلؽ من الداللي كالمعجمي مع شرط االف: كيضم الحقليين : الحقل المفهومي  -3
 فهو يتألف من . الداللة الواحدة للجذر اللغوم للكلمة

مشتقات الجذر اللغوم للكلمة كمترادفاتها التي تؤلف قل  -1: الحقل المعجمي-ا
 معجميا لها كمشتقات ىذه المترادفات كأضدادىا 

كالتي تشكل محورا معنويا للكلمة خارج حدكد ،المفردات ذات الدالالت الجديدة-2
-رسوب-نجاح: علم :كأف تكوف مرتبطة بعبلقة معنوية مع الكلمة األصلالقاموس 

 ......تلميذ-مدرسة-قلم-اجتهاد-جهل
 المترادفات المستعملة بلمعنى المجازم  -3

 قد سبق تعريفو: الحقل الداللي -ب
كبقدر ما . يتناكؿ كلمات كألفاظ متقاربة بمعانيها كمدلوالتها :كظائف الحقل المفهومي

قل المفهومي بحياة اإلنساف أك ما يتصل بها من عناصر بقدر ما يتركز على يرتبط الح
 .أسس كقواعد كاضحة
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إف المواقف القيمية كما تتضمنها من أفكار متوافقة متضادة يبرز فيها التعارض كالتوافق 
ىي التي تجعل الحقل المفهومي ذات أىمية في تتابع موقف الكاتب اإليجابي أك 

 . عن المضامين كاألفكار المخبوءة في النصالسلب لشف الغموض 
إف تشعب الحقوؿ المفهومية في النص يدؿ على تجدد الموضوع األصل كسيركرتو 

 . كيشير بوضوح إلى مدل التطور الذم نبلحظو
كإذا تضمن النص حقليين مفهوميين مختلفيين كمتعارضين تولد جو خاص من الصراع 

تين متناقضتين تلوناف النص بألواف السعادة النفسي في شخصية المؤلف فنراه في حل
 كالفرح كالحزف كاليأس
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 : الدالالت-10

 
  : داللة الضمائر

الياء ك التاء تدؿ على طغياف الجانب الذاتي على النص إذ : داللة تكرار ضميرم المتكلم المفرد
 يفخر بنفسو + إٌف الشاعر يصف مشاعره تجاه كطنو 

  ...ب كالمتكلم في بناء الٌنٌص دكر في اتساؽ كانسجاـ الٌنٌص دكر ضميرم الغائ
يدٌؿ تكرار ضمير المتكٌلم المفرد في الٌنص على  : داللة تكرار ضمير المتكٌلم المفرد في الٌنصٌ 

 طغياف الذاتٌية 
 مة إثبات االنتماء كالهوية بغرض التحٌدم كالمقاك :في الٌنٌص " أنا " داللة استخداـ ضمير المتكٌلم 

  ... ننظر الكبلـ الذم قبلو : تحديد على من يعود الضمير
ضمير يعود على "ىو" . أرسلنا إليك رجبل شجاعا، يجب أف تستقبلو بحفاكة فهو البطل: مثاؿ 

 الرجل الشجاع 
بعدىا ىو الربط بينهما حيث تكوف  : (الحركؼ كاألفعاؿ كاألسماء) داللة األلفاظ كإيحاءاتها

 الذم بعدىا جواب للشرط الجملة أك البيت 
الشرطية تدٌؿ على حدكث الفعل على كجو اإلمكاف ال « إف»:إف كعبلقتها بالبيت األخير»داللة 

 الثبوت 
 رابط يدؿ على االستدراؾ : » لكن«كظيفة 

 يدؿ الفاعلية ، كاالنطبلؽ بعد الركود  : داللة اسم الفاعل
 ل التلقين التي تفيد معن "اعلم" لفظة :  داللة بعض األلفاظ

الداللة المعنوية للفعل المضارع ىي :  الداللة المعنوية للفعل المضارع كأثرىا في اتساؽ الٌنصٌ 
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إفادتو االستمرارية كىو بهذا يفيد في اتساؽ الٌنٌص الذم يبتدئ بالكآبة مستعمبل األفعاؿ الماضية 
 لينتقل إلى األمل فيما ىو سعيد 

طنيتو، عن لغتو ،كىيئة جسمو عن كل ما يدؿ على أنو ينتمي عندما يتحدث عن ك :داللة االنتماء
 إلى قومو ككطنو 

  ... ىي التأكيد على: الفائدة من تكرار الفعل 
تدؿ على الحركة كالحيويٌة كما تدٌؿ على التطٌلع نحو األمل كالمستقبل :  داللة األفعاؿ المضارعة

 الزاىر 
العقاؿ . الٌسبلـ كالٌصمود :متداد العمودٌم، الٌزيتوفاال: السرك:  بعض الدالالت الرمزيٌة لؤللفاظ

  . المجتمع: الجدار . العركبة : كالكوفٌية
  ... الكآبة كالخوؼ : الخريف: الحياة الزاىية : الربيع . النعيم : الخضرة. الحرية : الشمس

ؤس العيش في كنف الوطن تدؿ على النعيم ، المنفى يدؿ على الب: بعض الدالالت النفسية 
 كالٌشقاء 

 الركمنسية يستمٌد أدكات فٌنو من خبلؿ الطبيعة : داللة استعماؿ مظاىر الطبيعة 
  الحقوؿ الداللية كالمعجمية

... تلقين، المتعٌلمين، الٌشرح، تحصيل، الٌتعليم، مسائل  (الٌتعليم ):  بعض الحقوؿ الٌداللية
غث ، سمين ، معيار ، البصيرة، الوىم ، ) : النقد العلميٌ : الحقل الداللي لبعض األلفاظ التالية 

  ( الغلط
ليدؿ على : يسهم في رٍسًم األىجواًء المحيطًة بالٌشاعر الحقل المعجميٌ 

  (الحنين إلى الوطن/التشاـؤ-التفاؤؿ"/ الحزين"/"السعيد"الحاضر.الماضي)
كحي بالٌذؿ كالتضٌرع ت « يجثو» تبدك األلفاظ التالية قويٌة اإليحاء، فكلمة :  إيحاء بعض األلفاظ

تبدك : الحكم على األلفاظ  /توحي بالٌتحٌرر « تفٌك » . توحي بشٌدة الٌرباط كإحكامو« عقاؿ » 
 (... خرير، محراب، سكينة: كمثاؿ)ىادئة / (...البركاف، الغضب، انقض: كمثاؿ افتراضي)قوية 
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 :امللحق الثاني 
 دليل ابن احلاج إىل خصائص

 ملهناجأسلوب أدابء ا 
 جدكؿ جامع للتعريف باألدباء ك معرفة خصائص أساليب كتابتهم

.."  ك باهلل التوفيق ك ىو  المستعاف
 

 
 

المولػد األديػػب 
الوفػػاة 

أىم األعماؿ 
ك اإلنجازات 

خصائص األسلوب 

شرف الدين حممد 
 البوصريي

 
ـ 1212ق 608 

بمصر 
696 

 ـ1296/ق

برع في الكتابة ك األدب، 
ديح النبوم من كاشتهر بالم

" البردة " أشهر آثاره قصيدة  
" ك " ذخر المعاد " ك 

" الهمزية 

االستفادة من  معاني القدماء -
كصياغتها  صياغة جديدة، كسبكها 

 .في القوالب التقليدية المتداكلة
االعتماد على  رصيد من المعاني -

كالصور التي خلفها القدماء، في 
.. المديح كالفخر كالغزؿ كالهجاء

ك رغم ذلك جاء مديح البوصيرم -
للرسوؿ عليو الصبلة ك السبلـ رائعا 
من حيث صدؽ العواطف ك دقة 
اإلحساس ك حسن تخير األلفاظ 

ككضوح المعاني 
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أبو بكر مجال الدين  

ابن نباته 
 
 

ـ 1287ق 686
بمصر 
768 

 ـ1366/ق

 
نشأ بمصر ثم ارتحل إلى 
دمشق فكاف كاتبا للملك 

المؤيد 
الديواف " لو  ديواف شعر ك

سرح العيوف " ك   " الصغير 
في شرح رسالة ابن زيدكف 

 
الذم اتبعو كثير  االتجاه التقليدم

من الشعراء لدكاع مختلفة منها 
الرغبة في مجاراة القدماء ك 

االقتراب من المثل األدبي األعلى 
عندىم ك منها تحصيل الدربة ك 

بالنفس كاالتجاه الثاني ىو   الثقة
الذم غلب علی  ديعياالتجاه الب

شعر العصر ك الزخرفة ك التزيين ك 
كانت الصنعة البديعية كسيلة لتزيين 

 .الشعر
ىو االتجاه  : ك االتجاه الثالث

الشعبي ، فإف كساد سوؽ الشعر 
عند أىل األمر ك الغنی جعل 

الشعراء يتوجهوف بشعرىم نحو 
 .الشعب

التصنع كاالىتماـ بالشكليات 
 البديعية باالكثار من المحسنات

 زكريا بن حممد
القزويين 

 

ـ 1208/ق605
قوزين 
682 

 ـ1283/ق

رحل إلى الشاـ ك العراؽ ك 
تولى قضاء كاسط ك الحٌلة ك 

قد اشتهر بالتاريخ ك 
عجائب " الجغرافيا

المخلوقات ك غرائب 
آثار الببلد " ػ " الموجودات 

 "ك أخبار العباد 

 األسلوب المباشر 
 المصطلحات العلمٌية 

 فة المعلوماتكثا 
 االستشهاد 

  ٌالٌتسلسل الفكرم 
  غياب الذاتٌية كالتزاـ

 الموضوعٌية
 تجٌنب الٌزخرفة كالخياؿ 
  سهولة الٌلغة ككضوحها

 عبد الرمحن ابن خلدون
 
 
 

ـ 1332/ق732
تونس 
808 

 ـ1406/ق

 
مؤرخ ،كلي الكتابة ك الوساطة 

بين الملوؾ في المغرب ك 
األندلس، رحل إلى مصر 

القضاء ثم انقطع إلى فتولى 

عبقرية متميزة،  (ابن خلدكف)يعد 
ا موسوعينا متعدد  فقد كاف عالمن

، كىو رائد مجدد  المعارؼ كالعلـو
في كثير من العلـو كالفنوف، فهو 
 المؤسس األكؿ لعلم االجتماع
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. " التدريس ك التصنيف
مقدمة ...." " كتاب العبر 

" ابن خلدكف 
"  التعريف بابن خلدكف" 

يز أسلوبو بعرض الحقائق ثم يتم - -
كضع النتائج المترتبة عليها من أجل 

 . مزيد من اإلقناع ك التأثير
االعتماد على الموضوعية ك  - -

المصطلحات  ك الدقة العلمية 
الٌشرح بشٌتى على االعتماد  -

األمثلة ، الٌتوضيحات  )     الوسائل 
 (...،تتٌبع الجزئٌيات

ق تحديد الموضوع بدٌقة كمعالجت -
 .منطقيٌ  بتدرٌج

 .اإلجماؿ كالٌتفصيل -
 .النٌتائجبربط األسباب  -
 الٌتقابل استعماؿ الٌتضاٌد ك -

كالفصل بين المتداخبلت 
 .توٌخي الموضوعٌية في التٌناكؿ -

االستناد إلى مختلف كسائل  -
اإلقناع لبلٌتجاه بالخطاب إلى 

المقارنة ،  ):العقل كالٌتأثير فيو
عتماد على األمثلة الواقعٌية ، اال

البديهٌيات من أجل إثبات 
 (...األفكار المطركحة

استهداؼ الٌتأثير في المتلٌقي  -
بالحٌجة كالٌدليل القاطع 

 
 

 حممود سامي  البارودي
 

ـ 1839
مصر /القاىرة

ـ 1904

التحق بالمدارس الحربية 
فأصبح ضابطا، ك كاف مولعا 

اتصل . باألدب ك نظم الشعر
في ف. بالخديوم إسماعيل 

أحد ركاد . إلى سرنديب 
النهضة األدبية ك مدرسة 

ديواف .  " اإلحياء في الشعر
مختارات " ػ  " الباركدم 
الباركدم 

انتقاء األلفاظ المبلئمة لمعانيو -
البعد عن الغرابة -
 العاطفة الصادقة  -
االعتماد على الصورالجزئية  -
  . الزىد في المحسنات البديعية -
ث نهضة الشعر يعد الباركدم باع -

في العصر الحديث ألنو بٌث فيو 
الركح بعد أف خنقتو عصور 
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االنحطاط كأعاده إلى عٌزه ككصلو 
بعهد الفحوؿ الكبار من الشعراء 

  .العباسيين
المحافظة على الوزف الواحد  -

كالقافية الواحدة كجزالة األلفاظ 
كمتانة األسلوب 

كتقليد القدامى في المعاني  -
موضوعات كالصور كعرض اؿ

القديمة في ثوب عصرم جديد 
كالتعبير عن بعض الجوانب التي  -

 تهم حياتهم الخاصة 
كاالرتباط بقضاياالمجتمع  -

 .السياسية كالوطنية كاالجتماعية

 
 

أمحـد 
 شوقــي
 
 
 

 

1868 
مصر /القاىرة

 ـ1932

 
 
 

تعلم بمصر التعليم االبتدائي 
ك الثانوم ك دخل كلية 

علمية  الحقوؽ أرسل في بعثة
إلى فرنسا لدراسة القانوف ، 

اختار . ظل في خدمة القصر
المنفى باألندلس ، بويع 

ديواف .  1927بإمارة الشعر
الشوقيػات ػ المسرحيات 

/ مصرع كليوباترا : الشعرية
/ عنترة/ قمبيز/ مجنوف ليلى

الست / علي بك الكبير
 ....ىدل

استعماؿ اللغة الراقية سهولة إجراء 
الحوار 

أللفاظ كجزالة العبارات فصاحة ا
كركعة التصوير ككضوح األفكار 

 .كاالستعانة بالمحسنات
  .الشعرم التنوع في األكزاف الشعرية

 اختيار شخصيات من علية القـو  
 استمداد الموضوعات من القديم  
 عدـ اإلفراط في العاطفة  
كبلسيكي في مسرحياتو الشعرية  

كانظم إلى الركمانسية في أكاخر 
  ق حيث ترأس جماعة أبلوأياـ

يغلب عليو االتجاه المحافظ في 
قصائده األكلى التي حاكى فيها كبار 

األدباء القدامى أمثاؿ ابن زيدكف 
 ... كالبحترم
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إيليا 

ماضي  أبو
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ـ 1889
المحيدثة ، 

 1957لبناف
 ـ

 
ىاجر إلى اإلسكندرية 

فاشتغل بها ثم ىاجر إلى 
كية، الواليات المتحدة األمرم

مارس مهنة الصحافة ، أحد 
ديواف . أعضاء الرابطة القلمية

تذكار الماضي ػ الجداكؿ ػ 
. الخمائل ػ تبر ك تراب

 
 

أسلوبو غير مباشر يعتمد 
كأساس لتشخيص أفكاره .الطبيعة
 . كمعانيو

العناية بالمعنى كاإلىتماـ بالفكرة  -
 .عمقا ككضوحا

 .اإلتجاه إلى الرمز كوسيلة فنية -
كعدـ . كع في البناء الشعرمالتن -

من .اإللتزاـ بنظاـ القصيدة العمودية
 حيث الوزف كالقافية 

الطابع الفلسفي يظلل فكره،  -
 . كغلبة النزعة التأملية كاإلنسانية

 . الطابع التفاؤلي صبغ فكره -
التوظيف لؤلسلوب القصصي ك  -

إتخاذ الحوار مطية لنقل األفكار 
 . ،كتشخيص الطبيعة اإلنسانية

كفرة الخياؿ كقلة المحسنات  -
 .البديعية

التسامح في القواعد النحوية  -
 .(خاصة الضركرة الشعرية)

إرتباط :تعني)الوحدة العضوية  -
فالفكرة  (الفكرة بالفكرة التي تليها

 في عنق الفكرة 
: أف الوحدة العضوية :أك بمعني آخر

في النص أك المقالة أك 
ةي :القصيدة األفكار ،  تعني ليٍحػػػػػػمى
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 .فكرة تسلمك لفكرة

 
الشاعر 
 القـروي
 

 

ـ لبناف 1877
 ـ1984

رشيد سليم الخورم ، مارس 
التعليم ك التجارة ، ىاجر إلى 
ساف باكلو بالبرازيل فاشتغل 
بالتدريس أحد شعراء ككتاب 

كتوٌلى " المهجر الجنوبي"
" الرابطة"رئاسة تحرير مجلة 

لمدة ثبلث سنوات، ثم رئاسة 
عاـ " األندلسية العصبة"

ـ، كظل في المهجر 1958
مٌدة خمسةو كأربعين عامان؛ 

الذم  -حيث عاد إلى كطنو 
قضى فيو ثبلثة كعشرين سنة 

كذلك في عهد الوحدة بين  -
. ـ1958سوريا كمصر عاـ 

/ الرشيديات: الدكاكين
/ الزماـز/ األعاصير/ القركيات

. ديواف القركم

سهولة األلفاظ ككضوح العبارة -
حافظة علىسبلمة اللغة العربية الم-

جريا على سنن شعراء العصبة 
 .األندلسية

العناية بالصورالبيانية كاأللفاظ -
. الموحية

المحافظة على كحدة الوزف -
 .كالقافية

الرصانة كصحةاألسلوب كببلغة  -
العبارة 

 .تشخيص الطبيعة  -
. صدؽ العاطفة -
غلبة النزعةاإلنسانية ك النزعة  -

 . كتاباتو القومية على
 
 
 

نزار 
 قبــاين
 

 
 

 

ـ سوريا 1923
 ـ1998

 
تخرج نزار قباني من كلية 

، ثم  1944الحقوؽ بدمشق 
التحق بالعمل الدبلوماسي ، 
كتنقل خبللو بين القاىرة ، 
كأنقرة ، كلندف ، كمدريد ، 

كفي ربيع . كبكين ، كلندف
، ترؾ نزار العمل  1966

الدبلوماسي كأسس في بيركت 
شر تحمل اسمو ، دارا للن

ككانت ثمرة . كتفرغ للشعر
مسيرتو الشعرية إحدل 

قصائد نزار قباني تعكس منحى 
الشاعر الواقعي في النظم كالمقدرة 

ألسلوب على االبتكار كاعتماد ا
 .الغزلي كالحر كالعذب

الخصائص الفنية لشعره 
السهوؿ كالوضوح في  -

 طرحاألفكار كاآلراء السياسية
استخداـ األلفاظ كالمفردات  -

 .الجميلة 
 .استخدامالتصوير في شعره -
االعتماد على األسلوب القصصي  -

 (راشيل  ): في بعض القصائد مثل 
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كأربعين مجموعة شعرية 
قالت لي : كنثرية، الدكاكين

/ الرسم بالكلمات/ السمراء
. بلقيس/ أنت لي

قصتي مع : دراسة بعنواف
الشعر 

   (جميلة بوحيرد  )ك
راث كالمكنوز األخذ من الت -

 .الثقافي
تجرم أنساقو كتراكيبو اللغوية  -

على النسق العربي دكف خركج على 
 .القواعد العربية 

التزاـ القافية الواحدة كالوزف  -
عندما يلقي قصائده في احتفاالت 

اعتذار إلى أبي تماـ  ): رسمية مثل 
ترصيع بالذىب على سيف » ك (

   «دمشقي 
عة بشكل استخداـ الرموز المتنو -

مكثف اعتماد األساطير التي لها 
عبلقة بثقافة الشعوب ، كتتعلق 

بالتراث الجمعي كالزير سالم كعنترة 
توظيف المرأة في   .كشهرزاد

.... التعبير
قصائده السياسية تحمل بصمة  -

تفاؤلية بالجيل الجديد ك حنقا ك 
غضبا على 

 
الجيل الحالي 

حممود 
درويـش 
 

 
 

 ـ فلسطين1941
توفي 
 ـ 2008
 

طرد من . شاعر فلسطيني 
إلى جنوب 1948فلسطين 

طرد ك اعتقل عدة . لبناف
أقاـ ببيركت ،باريس ك . مرات

. 2007عاد إلى كطنو.تونس 
عاشق من : الدكاكين

حصار لمدائح / فلسطين
الكتابة / أكراؽ الزيتوف/ البحر

عصافير / على ضوء البندقية
العصافير تموت / ببل أجنحة 

جدة في المواضيع المختارة بعناية 
.                                                                                                                        كحصافة

استعماؿ لغة عربية صافية في 
فصاحتها مؤطرة بببلغة متفردة في 

ئمة تماما انتقاء المفردات المبل
                   للتعبير الذم ينشده                                                                                                           

                    .                                                                                 توفر الوحدة العضوية 
          االستعماؿ المكثف للرمز                                                                                                       

                                   سعة الخياؿ                                                                                           
االستعانة باألسطورة العربية منها ك 
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دبح الظل ـ/ في الجليل
 ..العالي

اإلغريقية                                                                                                  
                                                                 النزعة القومية                                                                 

بعض قصائده السياسية فيها دعوة 
للتعايش السلمي 

 

حممد الصاحل           
باوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ المغير 1930
 الوادم. ك

درس الطب بعد االستقبلؿ 
كتحصل على الشهادة في 
بلغراد كشهادة االختصاص 

،  1979ة من الجزائر سن
اىتم بالشعر فقرضو ككاف 
متميزا من أكائل الجزائريين 

. " الذين كتبوا القصيدة الحرة
 "أغنيات نضالية 

جدة الموضوعات كاختيارىا بعناية -
فائقة 

استعماؿ لغة عربية صافية فصيحة -
مؤطرة بببلغة متفردة في انتقاء 

المفردات المبلئمة تماما للتعبير 
الذم ينشده 

. حدة العضوية توفر الو -
االستعماؿ المكثف للرمز -
سعة الخياؿ االستعانة باألسطورة -

العربية منها ك اإلغريقية 
النزعة القومية بعض قصائده  -

السياسية فيها دعوة للتعايش 
 .السلمي
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شفيق 
 الكمايل

 
 

ـ العراؽ 1929
ـ 1984

شاعر عراقي ،انتقل  إلى 
بغداد ، حصل على إجازة في 

اللغة العربية  قسم - اآلداب
من جامعة بغداد ، ك تابع 

دراستو العليا ، فحصل على 
الماجستير من جامعة  شهادة

 )القاىرة ، ك كانت أطركحتو 
دٌرس في ( الشعر عند البدك

ثانويات  كماؿ ثم في البو
بغداد لدل عودتو ، ثم في 

 ترأس مجلس   .جامعة بغداد 
  .(آفاؽ عربية  )إدارة مجلة 
 شباب ك كزارةاؿ تسلم كزارة
رحيل : الدكاكين  .اإلعبلـ 
تنهدات األمير / األمطار

/ العربي
الشعر عند : دراسة بعنواف

البدك 

يمتاز شعره بالركح القومية ، ك -
  يعتبر احد ركاد الواقعية في األدب

  . يتمتع بثقافةتراثية كاسعة- 
 
 

 
نازك 

ادلالئكة 
 
 
 
 

ـ 1923
العراؽ / بغداد 

ـ 2007

ناقدة ، بعد إتماـ شاعرة ك 
دراستها الثانوية التحقت بدار 

المعلمين ثم بجامعة 
أ عملت . ـ. كسكنسن با لو

أستاذة جامعية ك ىي من ركاد 
حركة التجديد في الشعر 
العربي الحديث، قضايا 

الشعر المعاصر ػ قرار الموجة 
ػ شظايا ك رماد ػ سيكولوجية 

. الشعر ػ شجرة القمر

كانت انطوائية مولعة بالتأمل،، إذ  -
ال تميل للحياة االجتماعية كال 

للعبلقات الواسعة 
ذات صوت مرىف كعقل نقدم -

بارز 
يتسم شعرىا  بالرقة الفياضة في  -

اللغة كالصورة الشعرية النضيرة، 
كالعمق في اإلحساس باألشياء، 
تقف على األعراؼ بين حدكد 

الكبلسيكية كالركمانتيكية كالواقعية، 
يدا في ميداف فهي لم تبحر بع

الحداثة، كاستطاعت أف تكبح 
جماح ثورتها الحداثية نحو إطار 

متوازف كمعتدؿ ال يقطع الصلة بين 
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. التراث كحركة الحداثة
كانت حريصة على القصيدة  -

العربية، ككانت تخشى من انزالؽ 
حركة الحداثة إلى نوع من الفوضى 

فبادرت بوضع قوانين كتنبؤات، 
اث الكلمات شعرىا تميز باستحد -

كالتغيير في القالب الشعرم، 
كالتحدم ككسر التقليد الذم كاف 

كما . قد بدأ يأكل في الشعر العربي
تميز بالرقة كالعذكبة كالصدؽ في 

التعبير كخلق أجواء جديدة، غامضة 
في بعض األحياف لكنها تشعل 

 الوجداف كتحفز العقل

عبد الرمحن 
جيــلي 

 
 
 

ـ 1933
السوداف 

 ـ1989

إلى مصر فالتحق  رحل
. اشتغل بالصحافة . باألزىر 

سافر إلى أكربا الشرقية 
فتحصل على الماجستير ك 

أستاذ جامعي في .الدكتوراه 
. جامعة عدف ك الجزائر

الجواد ك السيف : الدكاكين
قصائد من / المكسور

بوابات المدف / السوداف
الصفراء 

ظلت الغربة كالوطن خلفيتاف  :
كمحاكراتو  أساسيتاف في محاكالتو

الشعرية التي أصابها النجاح األكيد 
من تآلف لعناصر الوحدة كالربط 

القوم لؤلفكار كاإلنسانية على كجو 
الدقة كالخصوص كالتعبيرات 

تناكؿ الموضوعات . البسيطة
الواقعية فكتب عن الفقر كالفقراء 

في شعر سهل كاضح قصير المقاطع 
 ال تنقصو الموسيقى كالسبلسة،

 

صالح 
الصبور عبد

 

مصر  1931
ـ 1981

شاعر  ك ناقد مصرم التحق 
بقسم اللغة العربية بالقاىرة ك 
تخرج منو فالتحق بالصحافة 

 (صباح الخير /ركزاليوسف  )
أحد أىم ركاد الشعر الحر 

العربي ك رموز الحداثة 
العربية،نظم الشعر ك كتب 
المسرحيات الشعرية ك 

قدرة فنية فائقة في التصوير كالسرد 
، مستخدما أسلوب التكرار 

كالسخرية كالتقويس ، مستعينا 
 ....بالثوب القصصي المحكم 

اللغة البسيطة الموحية كىو من أكؿ 
المجددين 

أما عن اللغة الشعرية، تجمع بين 
البساطة المفخمة كالسهولة 
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: المقاالت النقدية الدكاكين
/ أقوؿ لكم/ الدمالناس في ب

.... تأمبلت في زمن جريح 

سة، الملتب
كتميزت مكانتو بلغة خاصة ذات 

حجم غنائي متجدد كدرامية كثيفة 
 .عميقة

 
أمـــل 
 دنقــل
 

 
 

1940 
ـ 1983ـ مصر

، أنهى دراستو الثانوية بمدينة قنا
كالتحق بكلية اآلداب في القاىرة 

لكنو انقطع عن متابعة الدراسة منذ 
العاـ األكؿ ليعمل موظفان بمحكمة 

كجمارؾ السويس " قنا"
إلسكندرية ثم موظفان بمنظمة كا

لكنو كاف ، التضامن األفرك آسيوم
من الوظيفة لينصرؼ " الفرار"دائم 
البكاء بين : الدكاكين". الشعر"إلى 

أقواؿ جديدة / يدم زرقاء اليمامة
أكراؽ / عن حرب البسوس

مقتل / العهد اآلتي/ 8الغرفة
 تعليق على ما حدث/  القمر

الخياؿ عند أمل دنقل مكوف 
يؤكد ، سي في تجربتو المتميزةأسا

.. قدرتو على اإلمتاع كاإلقناع
كاإلقناع الذم نعني بو قدرة شعر 
أمل دنقل على النفاذ إلى إدراؾ 
المتلقي ككجدانو كترؾ بصماتو 

  .فيهما
ىذا الخياؿ الذم جعل كتاباتو في 

المرتبة الوسطى بين اإلظهار 
على عكس التجارب ، كالغموض

ركاد كعلى المباشرة عند بعض اؿ
عكس اإلبهاـ عند بعض دعاة 

 ..الحداثة
خيالو أخذ من الببلغة العربية لمسة 

الوجو الببلغي كمدلوؿ أكؿ ك العمق 
مما ، الرمزم كاإليحائي كمدلوؿ ثاف

  ..جعلو قريبا من قلوب قرائو
عاش الحياة في أدؽ نبضاتها فقد 
تغنى بتفاصيلها غناء جعل األشياء 

ض بضربات الصغيرة كاليومية تنتف
فكاف أمل ، فرشتو الشعرية الباذخة

 -رغم حرصو على الوزف  -دنقل 
أقرب شعراء التفعيلة إلى قصيدة 

 .النثر
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حممد البشري      

اإلبراهيمي 
 

 
 

 
ـ 1889

/ أكالد ابراىم 
سطيف 
ـ 1965

أديب ك مصلح جزائرم 
،حفظ القرآف الكريم، التحق 
بأسرتو في المدينة المنورة 

ائها ك فأخذ عن علم
مكتباتها، رحل إلى دمشق ثم 

عاد إلى الجزائر، عضو 
مؤسس لجمعية العلماء 

عيوف . المسلمين الجزائريين
البصائر ػ آثار البشير 

 اإلبراىيمي
في قلب المعركة ػ النقابات ك 

النفايات في لغة العرب ػ 
. أسرار الضمائر العربية

صاحب البياف الجزؿ كاألدب 
سامي الرصين كالسبك العربي اؿ

يملك ناصية التفسير كاللغة كالفقو 
.. كالحديث كالتاريخ اإلسبلمي

قبل أف يكوف مفٌكران مصلحان، 
كاف أديبان شاعران، : كسياسٌيان محٌنكان 

ا في  كخطيبان مفوَّىا؛ عالمان فقيهن
العربٌية، خبيرنا بأسرارىا، متضٌلعنا في 

آدابها كفنونها 
كىو امتداد لمدرسة الصنعة اللفظية 

م تهتم باختيار األلفاظ كتجويد الت
العبارة كالعناية باستعماؿ البياف 

  .كالبديع
 

 
طه 

حسيـن 
 

ـ 1889
صعيد مصر 

ـ 1973

أديب ك ناقد مصرم ،كف 
بصره صغيرا، درس بالكتاب 
فحفظ القرآف الكريم ثم 
باألزىر ك الجامعة األىلية 
،أكفد إلى جامعة السربوف 

عمل أستاذا جامعيا  .(فرنسا)
ميدا لكلية اآلداب ثم ع
األياـ ػ على ىامش . فوزيرا

السيرة ػ حديث األربعاء ػ مع 
أبي العبلء المعرم في سجنو ػ 

... من حديث الشعر ك النثر

يهتم بجماؿ األسلوب كعذكبتو دكف 
يستخدـ . إىماؿ جانب األفكار
يكثر من . الجمل القصيرة غالبا

استعماؿ الركابط كحركؼ الجر 
 .اإلطنابيميل إلى . كالعطف

كيبلحظ عنده التكرار الذم يشيع 
نغما موسيقيا عذبا كفيو إلحاح على 

 . اتجاىو مجدد .الفكرة
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زليخة 
 مسعودي

 
 
 
 
 
 

ـ خنشلة 1943
ـ 1972

أديبة جزائرية برزت بإنتاجها 
الغزير ك كتاباتها في مختلف 

مقالة /شعر)األجناس األدبية
 (قصة/مسرح/نقدية

عضو اتحاد الكتاب 
اآلثار األدبية . " ائريينالجز

الكاملة لؤلديبة زليخة 
" السعودم 

تمتاز قصص السعودم بدقة 
 الوصف كبتصوير جميل ألشخاصها،

، تعتمد في قصصها على لغة السرد
، كألفاظ مألوفة، كتراكيب بسيطة

كما تستعين أحيانا  ببعض الصور 
البيانية لتأكيد المعاني ة تقويتها في 

 نظر القارئ

 
حممد 

ويف شن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ المدية 1954

كلد عاـ  .قاص من الجزائر
 .في الجزائر 1954

قسم -يعمل في كلية اآلداب
اللغة العربية كآدابها في 

أصدر  .جامعة الجزائر
" مجموعة قصصية بعنواف 

في الجزائر " حين يعلو البحر
 .1985عاـ 

لو قصص أخرل منشورة في 
مجبلت أدبية عربية كجزائرية، 

 .الت النقديةكبعض المقا
فاز بالجائزة األكلى في مجاؿ 
لدراسة األدبية في المسابقة 
الوطنية األكلى، التي تنظمها 
كزارة االتصاؿ كالثقافة، في 

 .1996أدب األطفاؿ عاـ 
فاز بالجائزة األكلى أيضا في 
القصة الموجهة لؤلطفاؿ في 
المسابقة الوطنية المذكورة 

 .2000سابقا في دكرة 

األلفاظ الدقيقة  االعتماد على -
ك الموحية 

االعتماد على األسلوب  -
الواضح ك البسيط 

االعتماد على المبلحظػػة  -
 الدقيقػػة

المهارة في التعبير كالربط  
تميز الحوار بالواقعية كالبساطة  -

 يفهم بيسر
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توفيق 
 احلكــيم

 

ـ 1898
/ اإلسكندرية 

مصر 
 ـ1987

تلقى تعليمو بمصر ، بعد نيلو 
الحقوؽ سافر الليسانس في 

إلى باريس إلكماؿ دراستو 
العليا، عمل في سلك القضاء 

تفرغ بعدىا للصحافة ك 
المسرح الذم أغـر بو منذ 

رائد الكتابة المسرحية .صغره
أىل الكهف ػ يوميات نائب . 

في األرياؼ ػ شهرزاد ػ 
عصفور من الشرؽ ػ  سليماف 
الحكيم ػ عودة الركح ػ أغنية 

. الموت
 
 
 

 .من البريق األدبي يخلو أسلوبو
كيمتاز بالدقة كالتكثيف الشديد 

كحشد المعاني كالدالالت كالقدرة 
الفائقة علي التصوير؛ فهو يصف في 

غيره * يبلغو* جمل قليلة ما قد ال
سواء كاف * في صفحات طواؿ،

*. ذلك في ركاياتو أك مسرحياتو
كيعتني الحكيم عناية فائقة بدقة 

د كحيوية تجسي* تصوير المشاىد،
ككصف الجوانب * الحركة،

الشعورية كاالنفعاالت النفسية بعمق 
 كإيحاء شديدين

حسني 
عبد اخلضر 

 
 
 
 
 
 

ـ العراؽ 1973

 
. كاتب مسرحي عراقي 

عضو اتحاد .تخصصو بتركؿ 
. " المسرحيين العراقيين

أكىاـ يـو " "موسم العطش 
رماد أحزاف " " الخبلص 

" " لعبة الخوؼ " " الكوفة 
" لظهيرة كابوس في ا

ركايتو خاصة  األخيرة ذات  -
حضور اجتماعي فيستطيع أف 
يدرؾ ذلك كل من ينظر إلى 

الواقع الحالي 
كتاباتو القصصية تنتمي إلى  -

 التيار الواقعي
 أسلوبو السردم رصين -

قرقــوة  إدريس
 
 
 

ـ سيدم 1967
بلعباس 

أستاذ جامعي ك أديب 
جزائرم  ، شارؾ في إنشاء 

ك  عدة فرؽ مسرحية محلية
كتب مسرحيات حوؿ 
الشخصيات التاريخية 

األمير عبد القادر . " الوطنية
" تينهيناف ملكة الطاسيلي " " 

كضوح األسلوب ك بساطتو  -
كرصانتو 

 دقة الحوار ككاقعيتو -
 جماؿ العرض -

االىتماـ بالقضايا التاريخية في  -
صيات ك تصويرىم عرض الشخ

 تصويرا كاقعيا
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" " يوغرطة الملك الثائر " 
اللة فاطمة نسومر المرأة 

" الصقر 
 
 

 
 

أمحد 
بودشيشة 

 
 
 
 
 
 

ـ عبن 1951
مليلة 

 
 

أديب ك كاتب جزائرم تعلم 
بمسقط رأسو، عصامي 

مارس مهنة التعليم ثم . الثقافة
من .اتجو إلى المهن الحرة 

األصوات المتميزة في الكتابة 
الصعود إلى . " المسرحية

كفاة الحي الميت " "السفينة 
" اللعبة " " المغص "  " 

 
 

األسلوب البسيط ك الواضح  -

اللغة السهلة ك المألوفة  -

الجيد  الذم يمتاز  الحوار -
، حيويان ، بكونو قصيران سريعان 

 بعيدان عن الخطابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education-dz.net/3AS-arabe/

https://education-dz.net/3AS-arabe/
https://education-dz.net/3AS-arabe/


 
148 

 

 

و باخلري عّم  مّت
 

 

 
 

                       

 

 
 

 

 

 

                   بً احلاج مصطفى األستاذ 
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