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 من قضايا الشعر العربي الحديث

نتيجة خضوع معظم الّدول العربّية لالستعمار ؟ ام  

حركات الّتحرر الوطنّية، مثل ثورة أحمد عرابي في  ظھور
 مصر، والّثورة العربية الكبرى وھي ُتعّد بداية النھضة 

.نشاًطا ملحوًظا  الثقافية العربية شھدت الحركة . علّل   

الثقافة الغربية          بسبب االنفتاح على – 1  

لعلمية إلى أوروبا إرسال البعثات ا – 3   الترجمة  – 2   

ظھور الصحافة  –5       التأثُّر باآلداب العالمية  – 4  

 أّواًل : من اّتجاھات الشعر في العصر الحديث :

 1 – االّتجاه الكالسيكي ( مدرسة اإلحياء والّنھضة )

التزم  أوائل العصر الحديث تي ظھرتھي الحركة الشعرية ال
وحافظوا  نظم على طريق الشعر وقت ازدھارهشعراؤھا ال

على بنية القصيدة واّتخاذھا شكالً يحتذى في أوزانھا وقوافيھا 
.وأسلوبھا وجزالة ألفاظھا وجمال بيانھا   

.وّضح أجيال ھذا االّتجاه   

:ومن أھّم شعرائه :  الجيل األول – 1  

     وھو رائد االّتجاه الكالسيكي( يمحمود سامي البارود -أ
.حافظ إبراھيم  –أحمد  شوقي       ج  –ب   

      محمود الرصافي    –أ  :شعرائه و : الجيل الثاني – 2
.عمر أبو ريشة  –ج       محمد مھدي الجواھري  –ب   

 أبرز (بنود – موضوعات ) شعر االتجاه المحافظ : 

في بناء القصيدة شعراء القدامى تقليد أسلوب ال – 1  

.انتشار شعر المعارضات  –2  

التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية  – 3  

تطويع الشعر للمسرح  – 4  

احتذى شعراء االتجاه المحافظ نھج الشعراء القدامى : وّضح 
ذلك من حيث قوة األسلوب وجمال    .في بناء القصيدة 

.المعاني والتزام عمود الشعر العربي  

ھو وحدة الوزن والقافية والروي  :مود الشعر العربي ععرف 
. 

قصائد نظمھا الشاعر على نمط قصائد  : عّرف المعارضات 
سابقة مشھورة ، تشترك في الوزن والقافية والموضوع العام 

.وحرف الروي وحركته   

 علّل . ُيعّد أحمد شوقي إمام المعارضات .

حتري ، ودالية ألّنه عارض بائّية أبي تمام ، وسينّية الب
.الحصري ، وھمزية البوصيري   

أدى التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية إلى ظھور 
.اذكرھا . أغراض شعرية جديدة   

.النھضة والدعوة إلى التعليم  –ب  ي    الشعر الوطن –أ   

.أحمد شوقي : الشاعر الذي طّوع الشعر للمسرح ھو   

               .للمسرح  اذكر بعض القصائد التي نظمھا شوقي
عنترة  –مجنون ليلى    ج  –مصرع كليوباترا     ب  –أ   

 طّوع أحمد محرم الشعر للقصص التاريخي الملحمي . وّضح 
)اإللياذة اإلسالمية ( ذلك أّنه كتب    

.عّرف اإللياذة اإلسالمية   

ھي قصيدة تحّدث فيھا أحمد محرم عن سيرة النبي عليه السالم 
آالف بيت من والدته إلى وفاته ، وصّور فيھا حياته في ثالثة 

.ملتزًما التسلسل الزمني في عرض األحداث   

:الخصائص الفنية لالتجاه الكالسيكي   

يجاري الشعراء القدامى في تقاليد القصيدة العربية من  – 1
.حيث الوزن والقافية وقوة المعاني   

سرحي الم و فظھر الوطني يةيجّدد في أغراضه الشعر - 2  

.  النزعة الخطابية   – 3  

 2– االّتجاه الرومانسي :

.اذكر عوامل ظھور االتجاه الرومانسي في الشعر   

         بسبب التطورات السياسية والثقافية واالجتماعية  – 1
.االنفتاح على اآلداب الغربية أو عن طريق الترجمة  – 2  

                :في  يتمّثل االّتجاه الرومانسي

شعر المھجر –ج  جماعة أبولو   –ب جماعة الديوان     –أ   
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 أ – جماعة الديوان :

ھي حركة تجديدية في الشعر العربي الحديث ظھرت في 
.النصف األول من القرن العشرين بسبب صالت فكرية   

.اذكر أبرز أعالم جماعة الديوان   

عبد الرحمن شكري –ج  المازني  -اد  ب عباس العقّ  –أ   

.ُسّميت جماعة الديوان بھذا االسم .  علل  

الذي ألفه العقاد ) الديوان في األدب والنقد ( نسبة إلى كتاب 
اعتھا األدبية وأفكارھم النقدية والمازني ووضعا فيه مبادئ جم  

.بّين المؤثرات الثقافية بشعر جماعة الديوان   

و )  شيلي( تأثروا بالثقافة األدبية اإلنجليزية خصوًصا األديبين 
)ھازلت (   

إلى توّخي الصدق الفني في الشعر دعت الديوان  لمَ   

ألّن الشعر لديھم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه 
نفسية لذلك اھتّموا بذاتيتهالعاطفية وتأمالته ال  

.والمجامالت ھاجم جماعة الديوان شعر المناسبات. علل   

ربه العاطفية ، وتجا الفردّية الشاعرألّنھم اھتّموا بذاتّية 
..وتاّمالته النفسية   

:أشھر الدواوين الشعرية التي نشرتھا جماعة الديوان   

                    لعبد الرحمن شكري)  ضوء الفجر(  –أ 
ديوان المازني –ج     للعقاد.عابر سبيل ، ھدية الكروان–ب  

التي ) المظاھر  –الموضوعات  –البنود  –المالمح ( أبرز 
:شعر جماعة الديوان يعالجھا   

التعبير عن النفس اإلنسانية  – 1  

.يغلب على شعر الديوان العمق والغموض  . علل /وضح  

تحدثوا عما يتصل بالنفس من تأمالت فكرية ونظرات فلسفية 
ناشئة عن تجارب ذاتية يرصد فيھا الشاعر انفعاالته وتأمالته 

قائق وأفكاره ، فأكثروا من الحديث عن عالم المجھول وح
.الكون وأسرار الوجود   

موضوعات الطبيعة الحسية التفاعل مع – 2  

األلم ، واإلحساس بالضيق الحديث عن الشكوى و – 3  

)وّضح ( التجديد في األوزان والقوافي  – 4  

.من ذلك ظھور الشعر المرسل  

ھو الشعر الذي يتقيد بالوزن ويتحرر :   عّرف الشعر المرسل
.من القوافي   

ميل ) أو(ثرجماعة الديوان بالثقافة الرومانسية تأ. علل  
.جماعة الديوان إلى التجديد في الشعر العربي   

ألّنھا تحّطم كل السدود التي تقف أمام الشاعر في صياغة 
األوزان والقوافي ؛ كي ُيتاح للشاعر الحرية في التعبير عن 

              .تجربته الذاتية ، وتصوير حالته النفسية 

. لمحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة ا – 5  

.عرف الوحدة العضوية) أو ) (وّضح (   

حيث تكون القصيدة جسًدا واحًدا ، ويلتحم كل بيت بما قبله ، 
ويستلزم ذلك وحدة الموضوع والمشاعر، وما يترتب على ذلك 

كار فتصبح القصيدة كالكائن الحيمن صور وأف  

:ديوان الخصائص الفّنية لشعر جماعة ال  

التجديد في المعاني والتركيز على الذات ومعالجة  – 1
.الموضوعات النفسية واالبتعاد عن شعرالمناسبات   

.تحقيق الوحدة العضوية للقصيدة  – 2  

.يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفي – 3  

وازن بين جماعة الديوان واالتجاه المحافظ من حيث اللغة ، 
.رجية ، وااللتزام بعمود الشعر والمؤثرات الخا  

 االتجاه المحافظ جماعة الديوان
تستخدم لغة العصر اللغة

السھلة وتبتعد عن 
 األلفاظ القوية

تختار األلفاظ من 
 المعجم الشعري القديم

المؤثرات 
الخارجية

تأثرت بالثقافة األدبية 
اإلنجليزية  مثل شيلي 

 وھازلت

قلّدوا الشعراء القدامى 
القصيدة  في بناء

 وعارضوا الشعراء
االلتزام 

بعمود الشعر 
العربي

جّددت في األوزان 
والقوافي وظھر 
 الشعر المرسل

التزمت بعمود الشعر 
العربي ، أي وحدة 

 الوزن والقافية
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 ب – جماعة أبولو :

إحدى المدارس األدبية في األدب العربي الحديث ، ضمت 
العالم العربي لرومانسي في مصر وبعض شعراء االتجاه ا  

.ُسمّيت جماعة أبولو بھذا االسم . علل   

.نسبة إلى إله الموسيقى والشعر عند اإلغريق   

.اذكر أھم العوامل التي أسھمت في ظھور جماعة أبولو   

     االتجاه المحافظ وجماعة الديوانبين الحاصل الجدل  – 1
.تراجع اإلنتاج الشعري لجماعة الديوان  – 2  

                       .نفتاح على اآلداب الغربية زيادة اال – 3
.التأثر بأدب المھجر  – 4  

.اذكر أشھر ًرّواد جماعة أبولو ودواوينھم الشعرية   

          ) الشفق الباكي( مؤسسھا أحمد زكي أبو شادي  –أ 
) وراء الغمام( إبراھيم ناجي  –ب   

                          ) المالح التائه( علي محمود طه  –ج 
) أغاني الحياة( أبو القاسم الشابي  –د   

) تائھون( محمود حسن إسماعيل  -ھـ   

ا جديًدا  وّضح كيف بعث أصحاب جماعة أبولو جّواً شعرّيً
القديم واألدب األوروبي الحديث  يمزج بين التراث العربي  

      .دعو إلى الوحدة العضوية للقصيدة  – 1

ألن  ) علل( لمناسبات والمجامالت ابتعدو عن شعر ا – 2
.  الشعر عندھم تجربة ذاتية من األعماق  

                      .دعوا إلى طرق موضوعات جديدة  – 3
.تناولوا األشياء البسيطة المألوفة بروح إنسانية – 4  

و إلى االتجاھات الشعرية األخرى كيف نظرت جماعة أبوب  

، بل نظروا إليھا نظرة  في معارك جدلية  ھملم يدخلوا مع
)  علل( احترام وتقدير ،فاختاروا أحمد شوقي رئيًسا لجماعتھم 

.تكريماً له ، واستكتبوا العقاد في مجلّتھم   

التي عالجھا ...) المحاور  –البنود  –الموضوعات ( أبرز 
:جماعة أبولو في شعرھم   

االنغماس في الطبيعة والتعلق بھا وتشخيصھا  – 1
) علل( .ومناجاتھا   

ألّنھم اعتبروھا مالذھم اآلمن الذي بّثوا إليه مشاعرھم 
وجعلوھا تشاركھم أحاسيسھم ، وابتعدوا عن وصفھا التقليدي ، 

  .وعّبروا عن معانيھم بالصور الشعرية 

االھتمام بالحب والحديث عن المرأة ، والشعور باأللم  – 2
. عن غياب الحبيب   

يب أھلھا ، طتھا وطاالستمتاع بحياة الريف وبسا – 3  

.الحنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة  – 4  

:الخصائص الفّنية لشعر جماعة أبولو   

.الميل إلى التشخيص من خالل الصورة الشعرية  – 1  

تخدام األلفاظ الموحية اس – 2  

االھتمام بالتجربة الشعرية ، حيث إّن القصيدة تنبع من  – 3
.بشيء أعماق الشاعر حين يتأثر  

بّين أوجه الشبه واالختالف بين جماعة أبولو وجماعة 
.الديوان من حيث الموضوعات   

 أوجه االختالفأوجه الشبه
االھتمام بالطبيعة 

ومناجاتھا ، 
االبتعاد عن شعر 

المناسبات ، 
التأثر باألدب 

الغربي

يھتّمون :  جماعة الديوان
بالجانب الفكري والفلسفي والنفس 

.وحدة العضويةاإلنسانية وال  
يھتمون بحياة :  جماعة أبولو

الريف وبساطتھا ، ويكثرون 
عن الحب والمعاناة ،  الحديث

لوطنوالحنين ل  
 ج – شعر المھجر :

ھو الشعر الذي نظمه الشعراء العرب المھاجرين من بالد 
الشام إلى أمريكا الشمالية وأمركا الجنوبية ، في اواخر القرن 

روابط أدبّية وأصدروا صحًفا ومجاّلت التاسع عشر ، وكّونوا 
.أدبية تھتّم بشؤونه   

.ھجرة بعض العائالت العربية إلى األمريكّيتين . علل   

          .بسبب خضوع معظم الدول العربية لالستعمار  – 1
شھدت بعض الدول العربية فتًنا داخلية وحروًبا أھلية  – 2  

ّيتھا ؟كيف حافظت الجاليات العربية على لغتھا وھو  

أّسست روابط أدبية ، وأصدرت مجاّلت ثقافية ، ومّثل شعراء 
.المھجر الرومانسية العربية خارج الوطن   
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                      .راء المھجر اذكر الرابطتين األدبيتين لشع
.العصبة األندلسية  – 2الرابطة القلمية           – 1  

نيويورك : لي لمھجر الشماالرابطة القلمية في ا: أّواًل   

                 ) المواكب( جبران خليل جبران  رئيسھا – 1
                              ) الجداول( إيليا أبو ماضي  – 2
                            ) ھمس الجفون( ميخائيل نعيمة  –3
) األرواح الحائرة( نسيب عريضة  – 4  

.التجديد  مظاھرظھرت عند الرابطة القلمية . وّضح   

لتجديد صًدى في لجّددوا في الرؤية واللغة واإليقاع ، وكان 
  لعربي في المھجر والعالم العربيتطّور حركة الشعر ا

في المھجر الجنوبي: العصبة األندلسية : ثانًيا   

:أبرز رّوادھا   

 ) لكلّ زھرة عبير( يسھا الشاعر القروي رشيد الخوريرئ  .1
إلياس فرحات  – 3   فوزي المعلوف   – 2  

كان شعر شعراء المھجر سلًسا رقيًقا صادًقا ، وكانت . علل 
.لغتھم سھلة ومالوا إلى التجديد   

.اذكر العوامل التي أّثرت في الشعراء المھجريين ) أو (  

ألنھم عاشوا أجواء الحرّية واالنفتاح ، واختلطوا بالسكان 
لغربة ا بنار ااألصليين ، وتاثروا باألدب األمريكي واكتوو  

:شعر المھجر ...) مظاھر  -بنود  –موضوعات (أبرز   

من أبرز الموضوعات عند . علل : . الحنين إلى الوطن   - 1
.المھجريين الحنين إلى الوطن   

فقد عّبروا عّما يختلج في نفوسھم من حنين وشوق إلى أوطانھم 
وحسرتھم على فراق أھلھم بمشاعر صادقة والفاظ بسيطة 

.  رقيقة  

دعا شعراء المھجر إلى التفاؤل . علل   .التفاؤل واألمل  – 2
.والنظر إلى الحياة بإيجابّية   

ألّن اإلنسان ينّغص عيشه بيده ، فإْن كانت نفسه جميلة يرى 
ثقيلة  اھاالحياة جميلة ، وإْن كانت نفسه مريضة ير  

)علل . وضح . (التسامح والتعايش  – 3  

حترام المتبادل والتعايش ونبذ حياة تقوم على اال وا عاش
.التعصب ،فنجدھم يشاركون بعضھم في مناسباتھم   

)وضح . ( النزعة اإلنسانية  – 4  

رأى شعراء المھجر أّن الشعر تعبير عن موقف إنساني ، وله 
رسالة سامية ينقلھا الشاعر إلى الناس بلغة سھلة ، تدعو إلى 

..ة الخير والحق والجمال والحريّ : القيم العليا   

)وضح ( االتجاه إلى الطبيعة  – 5  

اّتجه شعراء المھجر إلى الطبيعة كالرومانسيين ، وقد تأّملوھا 
واندمجوا بھا وأضفوا عليھا الحياة وشاركوھا أحزانھم 

.وھمومھم ومالوا إلى التشخيص والنظرة التأملية   

)علل ( الدعوة إلى القومية العربية  – 6  

العربي وتنادي بإقامة الدولة التي ألن القومية تمجد اللسان 
.تؤمن بالتراث العربي الخالد والمصير المشترك   

:الخصائص الفنية لشعر المھجر   

اتالتجديد في الموضوع – 2.   توظيف الرمز – 1  

م على األوزان القصيرة ، والتحرر من القافية النظ – 3  

 االتجاه إلى: وازن بين شعر المھجر وجماعة أبولو من حيث 
 الطبيعة ، اللغة ، التجديد في الشعر

 جماعة أبولوشعر المھجر
االتجاه 

إلى 
الطبيعة

اتجھوا للطبيعة 
وانغمسوا فيھا 

وأضفو عليھا الحياة 
وجعلوھا تشاركھم 

الھموم ، ومالوا إلى 
التشخيص والنظرة 

التأملية

انغمسوا في الطبيعة 
وجمالھا ، ومالوا إلى 

التشخيص وجعلوھا مالذھم 
ركوھا أحاسيسھم وشا

 وھمومھم

استخدموا اللغة اللغة
السھلة الواضحة ، 

وابتعدوا عن األلفاظ 
القوية

لغتھم سھلة واضحة 
 والفاظھم موحية

التجديد 
في 

الشعر

مالوا غلى التجديد 
في الموضوعات 

وتثبيت القيم 
اإلنسانية كالتسامح 
والتعايش والتعاون 

، ونوعوا في الوزن 
والقافية

شعري جديد بعثوا جو 
يمزج بين التراث العربي 
واألدب األوروبي الحديث 

، دعوا إلى الوحدة 
العضوية ، وابتعدوا عن 

وجددوا في شعر المناسبات 
وتناولوا  الموضوعات
 أشياء بسيطة 
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 ثانًيا : شعر الثورة العربية الكبرى :

 انطلقت على يد الشريف الحسين بن علي

ي شخصية الشريف ي فما سبب الحديث عن البعد الدين  

الستعطاف المسلمين واستقطابھم حوله وحول الثورة كونه من 
 نسل النبي عليه الصالة والسالم

.انطالق الثورة العربية الكبرى . علل   

على استجابة لظاھرة التحّدي التي فرضتھا السيطرة العثمانية 
ن تغريب العرب عن ثقافتھم ييالعثمان ومحاولةالوطن العربي ، 

.تھم وتتريك لغتھموحضار  

:اذكر المبادئ التي نادت بھا الثورة العربية الكبرى   

                              التخلص من ظلم األتراك      - 1
.توحيد العرب والحفاظ على لغتھم وثقافتھم ودينھم – 2  

                             االفتخار بالقومية العربية       – 3
شھداء ھو الطريق إلى الحريةتقديم ال – 4  

         :الثورة العربية الكبرى الشعراء الذين ظھروا في 
.الجواھري،، إلياس فرحات فؤاد الخطيب ، جميل العظم   

ُيعّد شعر الثورة العربية الكبرى تاريخ وسجاّلً . وّضح 
.لالحداث والواقائع السياسية   

لعربية منذ انطالقتھا ألنه ذكر في أبياته كّل ما يتعلّق بالثورة ا
فاألحداث التي حصلت بھا والشھداء الذين سقطوا على إثرھا 

...ظلم العثمانيين تحرير ، إلى ال  

 أبرز ( موضوعات ) شعر الثورة العربية الكبرى :

فالشعوب العربية   ) وضح. ( االعتزاز بالقومية العربية  – 1
. تجمعھا عوامل مشتركة من لغة وثقافة وتاريخ   

:االستياء من سياسة العثمانيين ووصف ظلمھم  – 2  

أحّقيتھم في الملك وائه ، وأبن مدح الشريف حسين – 3  

:وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة  – 4  

رثاء الشريف الحسين بن علي  – 5  

التغني بذكرى الثورة العربية الكبرى  – 6  

،  من ھو الشاعر الذي ُسمّي بشاعر الثورة العربية الكبرى
.فؤاد الخطيب ھو    ؟وشاعر النھضة العربية   

.بشاعر الثورةُسّمي الشاعر فؤاد الخطيب . ل عل  

بين يدّي ) تحّية النھضة ( ألّنه ألقى قصيدته المشھورة 
.الشريف حسين بعد إالن الثورة مباشرة   

رة العربية كانت ثورة كلّ العرب ما الذي يدل على أّن الثو  

لما ) علل(مع الثورة من شّتى األقطار  تجاوبت األمة العربية
أملوه في الوحدة والّتحّرر ، وھي لم تكن حكًرا على قطٍر دون 

بعزيمة في سبيل التحرر  شارك فيھا الجميع آخر ، لذلك
.وما قاله الشعراء فيھا  .والقضاء على الّطغيان   

كان لوفاة الشريف حسين بن علي صًدى كبير في . علل 
. شّتى بقاع العالم العربي  وجدان الشعراء في  

.لما له من مكانة دينية وقومية   

ا بذكرى الثورة العربية الكبرى ، وقد كان  تحتفل األردن سنوّيً
)علل . ( سمة تمّيزه عن باقي األعوام )  2016( للعام   

ألّن المملكة احتفلت بمرور مئة عام على انطالقة الثورة   

:ية الكبرى الخصائص الفنية لشعر الثورة العرب  

  استخدام النبرة الخطابية ، والتعبير المباشر عن المعاني – 1
ألن الظروف السياسية كانت تستلزم استنھاض الھمم  ) علل( 

 واستثارة النفوس للوقوف بوجه الظلم

يّتصف بسمّو العاطفة وحرارتھا من خالل االعتزاز  – 2
.  يلتزم عمود الشعر العربي – 3  .بالقومية العربية   

 ثالًثا : شعر المقاومة :

البريطاني والفرنسي واإليطالي : سيطر االستعمار األجنبي 
على الوطن العربي ، ومن نتائج ذلك االستعمار احتالل 

.الحركة الصھيونية لفلسطين   

الحديث ؟ر على حركة األدب العربي ما نتيجة االستعما  

صيله االستعمار وعكس الواقع بكّل تفا واقاوم شعراءظھر 
إبداعية وبرزت في كّل مرحلة أصوات شعرية شّكلت رموًزا .

.ولغة صافية ونبرة مؤثرة  فيھا جمال تصوير  
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:شعر المقاومة في األقطار العربية  – 1  

:التي عالجھا ھذا االتجاه) موضوعات  –مضامين( أبرز   

لھمم وإثارتھا لمقاومة المستعمر استنھاض ا –أ   

)علل( شھداء اليات التي قّدمھا إبراز أھمّية التضح –ب   

ألّن تمسك األمم بحرّيتھا وتطلّعھا نحو الحياة الكريمة ُيقاس 
ألّن وّدمھا في سبيل ذلك الھدف بمقدار التضحيات التي تق

التضحيات كانت حافًزا الستكمال الطريق الذي يبدأ به أھل 
.السبق في السعي نحو حّرية الشعوب   

:وصف مشاھد المقاومة  –ج   

 .لم تكن النكبات لتوقف حّس االندفاع نحو المقاومة : وضح 
ائدھم عند النكبات ذلك أّن الشعراء كانوا يتبارون في نظم قص

.لتكون باعثاً على المقاومة  الكبيرة  

:تأكيد مفھوم القومية  –د   

:شعر المقاومة الفلسطينية  – 2  

شعر  تبّوأ شعر المقاومة الفلسطينية حّيًزا واسًعا في. علل 
.المقاومة العربي   

                                 بسبب مكانة فلسطين الدينية –أ 
اليوماالحتالل الصھيوني حتى  معاناة فلسطين من –ب   

.اذكر أبرز رموز ورّواد شعر المقاومة الفلسطينية   

محمود درويش ، إبراھيم طوقان ، أخته فدوى طوقان ، سميح 
.الكرمي القاسم ، توفيق زياد،   

 مراحل شعر المقاومة الفلسطينية :

                       ) وضح( مرحلة البحث عن الذات  –أ 
عّبر الشعر في ھذه المرحلة عن شخصية الفلسطيني الالجئ 
المنتزع من أرضه بعد أن شّرده المحتل ، وأشعرته المأساة 

.بأھمّية البحث عن ھويته   

.ة البحث عن الذات الشعر في مرحل) موضوعات،(أبرز   

            وصف المذابح  – 2     الحنين إلى الوطن   – 1
الدعوة إلى النضال – 4األمل بالعودة       – 3  

برة الخطابية وبالحزن اّتسم الشعر في ھذه المرحلة بالن  

) وضح( مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الھوية  –ب   

فقد أّدت التجربة  ) علل(ذلك منذ انطالق الثورة الفلسطينية 
المّرة إلى نضج الوعي ووضوح الرؤية ، واليقين بضرورة 

المستقبل وتحرير األرض تجاوز الواقع لصنع   

شعراء  ولم يكن شعر المقاومة الفلسطينية حكًرا على. فسر 
غير الفلسطينيين في نصرة فلسطين  شارك أي  .فلسطين 

ھموشعبھا وحّيوا األمة التي ھّبت للدفاع عن  

:لخصائص الفنية لشعر المقاومة ا  

عند الحديث عن استنھاض  وذلكتظھر النبرة الخطابية ،  – 1
.الھمم وإبراز التضحيات والحّث على المقاومة  

حرارة العاطفة القومية –3الوضوح في المعاني  –2  

وازن بين سمات شعر المقاومة الفلسطينية في مرحلتيه من 
 حيث الموضوعات والعاطفة

المقاومة ذاكًرا الشبه واالختالف رن بين شعر الثورة وقا  

 الخصائصالموضوعات
شعر 

الثورة 
العربية 
الكبرى

تأكيد القومية العربية ، 
واستنھاض الھمم لمقاومة 
العثمانيين ،واالستياء من 

سياستھم ، وظلمھم ، 
ووصف تجاوب األمة 

عربية مع الثورةال

بروز النبرة الخطابية 
وحرارة العاطفة 

،التزام عمود الشعر ، 
التباين بين سھولة 

األلفاظ وصعوبتھا من 
 شاعر آلخر

شعر 
المقاومة

استنھاض الھمم لمقاومة 
المستعمر ،وإبراز أھمية 

التضحيات ، ووصف 
مشاھد المقاومة ، وتأكيد 

القومية العربية 

ة بروز النبرة الخطابي
وحرارة العاطفة 
،وضوح األفكار 

والمعاني ،والتنويع بين 
التزام عمود الشعر 

 وشعر التفعيلة

لبحث عن مرحلة ا
 الذات

مرحلة اكتشاف  
 الذات

الحنين إلى الوطن الموضوعات
ووصف المذابح 
التي تعرض لھا 

الفلسطينيون 
 ،واألمل بالعودة

الحنين للوطن ، 
وضرورة تجاوز 

الواقع لصنع المستقبل 
وتحرير االرض 

واإلنسان ، تظافر 
جھود العرب 

 والمسلمين للتحرير
عاطفة الحزن  العاطفة

ع المربسبب الواق  
عاطفة الرفض 

لالستعمار والثورة في 
 وجھه
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 قضايا من النثر الحديث

المقالة ، الخاطرة ، القصة القصيرة ، :  الفنون النثرية ھي
.السيرة ، الرواية ، المسرحية   

 أّواًل : المقالة :

ھدف إقناع القارئ ھي فّن أدبي نثري يتناول موضوًعا معّيًنا ب
.تهبتقبل فكرة أو إثارة عاطفته تجاھھا ، وقد تظھر فيه شخصي  

القديملة في أدبنا العربي ظھرت مالمح المقا. وّضح   

قد تمّثلت في أحسن صورھا في رسائل الجاحظ التي أشبھت 
.من بعض الوجوه المقالة العربية الحديثة   

من حيث اّتخذ شكل المقالة حديّثا منًحى آخر . وّضح 
أصبحت ُتعنى بتحليل مظاھر الحياة  .الموضوع واألسلوب 

.المعاصرة وتناولھا بالنقد والتحليل فأصبحت فّنا أدبًيا جديًدا  

انتشار المقالة في األدب العربي الحديث وظھورھا . علل 
   .بقالبھا الجديد 

) الوقائع المصرية ( نتيجة لظھور بعض الصحف مثل  
) مشرق ال( والمجالت كمجلة   

:أشھر كّتاب المقالة في الصحافة العربية المبكرة   

.إبراھيم المازني ، عباس محمود العقاد ، أحمد حسن الزيات   

:خصائص المقالة   

           معالجة المشاكل  – 2       قربھا من الناس – 1
.اإليجاز في العرض  – 4   الوضوح في التعبير –3  

الدقة في الوصف  – 6 ذواق األبية عاّمة لتربّث الثقافة ال – 5  

:عناصر المقالة   

ويراعى فيھا كلمات ) وضح دورھا(اللغة الموجزة  – 1
.مناسبة ذات دالالت واضحة بعيًدا عن التكرار والزيادة   

وھي التي تعبر عن ) وضح دورھا  (فكرة الموضوع  – 2
 وجھة نظر الكاتب في الموضوع

تي تسھم في تقديم فكرة وھي ال) وضح دورھا( العاطفة  – 3
.المقالة بفاعلية وتأثير   

.تظھر العاطفة غالًبا في المواضيع اإلنسانية : مالحظة   

ةالموضوعي–ب       الذاتية –أ  : أنواع المقالة الحديثة  

.اذكر خصائص المقالة الذاتية / عّرف / وّضح   

فيھا الجدل  ليسحرة في طريقة عرضھا ، ال ضابط لھا ، 
تجاربه ة الكاتب ، وتعبر عنعنى بإبراز شخصينقاش ، تُ و  

.  اذكر خصائص المقالة الموضوعية/ عرف / وّضح   

الموضوع من منطق في  تحرص على التقيد بما يتطلبه
وتقديم المقدمات واستخراج النتائج ، وھي تعرض  العرض 

الموضوع بشكل واضح بسيط وليس بھا غموض ، وال تبرز 
.ھا بين السطور بھا شخصية الكاتب بل نرا  

  علمية ، نقدية ، سياسية :موضوعات المقالة الموضوعية 

: وازن بين المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية من حيث 
 طريقة العرض ، الحجم ، شخصية الكاتب

طريقة 
 العرض

شخصية  الحجم
 الكاتب

المقالة 
الذاتية

حّرة ال 
يضبطھا 
 ضابط

قصيرة 
 إلى حٍد ما

تبرز شخصية 
اتبالك  

المقالة 
الموضوعية

تتقيد بما 
يطلبه 

الموضوع 
من منطق 

في العرض 
وجدل 

ومقدمات 
 ونتائج

يتحدد 
حجمھا 

بتعدد فكرة 
 موضوعھا

شخصية 
الكاتب فيھا ال 
تكون ظاھرة 
، إنما نراھا 
 بين السطور 

 

 كيف يتحدد حجم المقالة ؟

بتحّدد فكرة موضوعھا فقد تأخذ صفحة أو أكثر على أاّل تكون 
.صفحات كثيرة ال  

:المقالة في األردن   

 .لم يعرف األردن المقالة قبل إال في القرن العشرين . علل  
.بسبب انتشار التعليم وظھور الصحافة   
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كان لظھور الصحافة والمجالت أثر في تطوير المقالة . علل 
.األدبية األردنية   

ألّن كّتابھا حرصوا على عرض ما يقدمون بأسلوب جذاب ، 
دين من أساليب الكتابة التي استخدمھا كّتاب عرب في مستفي

.مجاّلت أكثر عراقة   

اذكر أبرز المجالت التي ظھرت في األردن وكانت المقاالت 
.ُتكتب بھا   

 2  أصدرھا عيسى الناعوري في عمان)  القلم الجديد(  – 1
  أفكار – 4  األفق الجديد  – 3 سفي القد)  المنار(  –

:األردنيين  اذكر أشھر الكّتاب  

عيسى الناعوري ، خالد الكركي ، حسني فريز ، عبد الحليم 
 عباس ، إبراھيم العجلوني ، طارق مصاروة ، حسين جمعة 

 ثانًيا : الخاطرة :

 المواضيع فّن نثري ارتبط في نشأته بالصحافة بمختلف
السياسية واالجتماعية واألدبية ، وھي قصيرة وتعبر عن فكرة 

وھي تندرج تحت عنوان ثابت  ضة ذھنية أو،رضة كأّنھا ومعا
.في الصحيفة والمجلة وتكون بال عنوان   

.بّين سبب تسمية الخاطرة بھذا االسم   

أي جال ) بالخاطر مرّ ( كلمة خاطرة مأخوذة من عبارة 
وردت و. بالذھن من األمور واآلراء  ، وھو ما يمرّ بالنفس

.ي البن الجوز) صيد الخاطر ( كلمة خاطر في كتاب   

) .صيد الخاطر ( سّمى ابن الجوزّي كتابه . علل   

يم اإلنسانّية ألّنه أورد فيه مجموعة من الخواطر التي ُتعنى بالق
.حتى ال ُتنسى  وقّيدھا بالكتابة  

:أشھر ُكّتاب الخاطرة العرب   

 أحمد أمين ، خليل السكاكيني ، جبران خليل جبران 

جرار ، النا مامكغ ،  صالح  :أشھر ُكّتاب الخاطرة األردنيين 
.أحمد حسن الزعبي ، إبراھيم العجلوني   

يمكن لكاتب الخاطرة أن يتطّرق لجوانب ليس لھا حدود .علل 
  في ما يخطر في باله ، وتتالءم مع متطلبات القراءة السريعة
ألّنه يغلب على الخاطرة الجانب الوجداني المليء باإلحساس 

.الصادق والعواطف الجّياشة   

.أوجه االختالف بين المقالة والخاطرة حّدد   

فحجم الخاطرة قصير ال يتعدى الصفحة بينما قد :  الحجم – 1
.تتجاوز المقالة عّدة صفحات   

الخاطرة ال تعتمد إيراد البراھين ألثبات وجھة النظر ،  – 2
ًحا في المقالة وخاصة الموضوعية بينما يكون ذلك واض  

رئة وليدة اللحظة ، بينما فھي في الخاطرة طا:  الفكرة – 3
.ھي في المقالة مدروسة ومنتقاة   

ُتكتب الخاطرة بتلقائية كفقرة واحدة متواصلة ، بينما  – 4
.للمقالة شكل خاص وعناصر محددة  

ألّن الصحف عادًة  .الخاطرة تكون عادة بال عنوان . علل 
.تعطي عنواًنا ثابًتا للخاطرة   

:الخصائص الفنية للخاطرة   

                 فكرتھا واضحة – 2         .التعبير  ةقوّ  – 1
جملھا متوازنة تتالءم مع إدراك القارئ       – 3  

تعتمد على الصور الفنية وألوان البالغة بحسب  – 4
.ما يجعل لھا تأثير في نفس المتلقي ) علل( موضوعھا  

وازن بين الخاطرة والمقالة من حيث الحجم ، الفكرة ، 
 العنوان

 العنوان الفكرةلحجما
عادة تكون الخاطرة 

قصيرة ال تتجاوز 
الصفحة

وليدة لحظتھا 
 وطارئة

عادة تكون بال 
 عنوان

قد تبلغ عدة المقالة
صفحات

مدروسة 
 ومنتقاة

يكون لھا 
عنوان يعبر 
 عن مضمونھا

 ثالًثا : القّصة القصيرة :

ته ھي فّن نثري يتناول حكاية ما تعالج قضايا اإلنسان ومشكال
.وتطلّعاته وآماله   

.وّضح نشأة القصة القصيرة   

لم يصل الباحثين إلى الموطن الذي نشأت منه القصة القصيرة 
، ويرى أكثر الباحثين أّن القصص األوروبية في عصر 

كليلة ( النھضة قد تأثرت باألدب الفارسي المتمثل في كتاب 
ه تقوم والذي ترجمه ابن المقّفع إلى العربية وفكرت) ودمنة 

 على قصص ُتقال على لسان الحيوان
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.للقصة القصيرة حضور في األدب العربي . وّضح   

فاألمثال العربية قصص في إطار محكم ، وھناك مصادر تذكر 
بعض القصص القديمة بوصفھا بداية مبكرة لظھور القصة 

المَرقِّش (و) زنوبيا ( القصيرة في التراث العربي مثل قصة 
ء بنت عوف ، كما كان للعرب قصص مع أسما) األكبر 

.ام بطوالتھمتاريخية من أي  

ا ظھرت في بدايات القرن العشرين عربيّ  الحديثةالقصة *   

لمحمد تيمور)  في القطار( ھي  حديّثا عربّية قصة أّول*   

زكريا تامر ،   :  من أشھر ُكّتاب القصة القصيرة العرب
 يوسف إدريس ، محمود سيف الدين اإليراني 

:قصة القصيرة في األردن ال  

)  أغاني الليل( ھي  أول مجموعة قصصية ظھرت في األردن
 لمحمد أبو غنيمة 

)  أّول الشوط( وبعدھا وھي األھم المجموعة القصصية 
محمود سيف الدين اإليراني ل  

لإليراني ) أّول الشوط ( ُتعد المجموعة القصصية . علل 
.البداية الحقيقية للقصة في األردن   

ّنھا بداية شوط قصصي طويل لكاتب تمكّن من متابعة أل
تجربته وتطويرھا طوال العقود المتتالية ، وقد أسھم بثقافته 

وإنتاجه المتواصل في تأكيد مكانة القصة القصيرة بين الفنون 
.األدبية   

اذكر العوامل التي ساعدت على تطور القصة القصيرة في 
العامل الثقافي  – 2   العامل السياسي  – 1 .األردن   

كان للعامل السياسي أثر واضح في تطور القصة . وّضح 
.القصيرة في األردن   

كان لتغير البنية السياسية لألردن من إمارة إلى مملكة إسھام 
كبير ساعد على تطّور القصة القصيرة وباقي اآلداب ، 

خصوًصا أّن الملك عبد هللا األول كان مّمن شاركوا في إرساء 
.النھضة والتطور قواعد   

  األردنيةكان للعامل الثقافي أثر في تطّور القصة . وّضح 

بمراحله المختلفة ، وانتشار وسائل الثقافة تمّثل بانتشار التعليم 
، وتعدد المؤسسات الداعمة للنشر ، باإلضافة إلى الصحف 
األردنية التي خّصصت مالحق نشرت بھا القصص ، كما 

.دبية ثقافية ظھرت اّتحادات وروابط أ  

ألردنيةبط األدبية ااذكر بعض االتحادات والروا  

     رابطة الكّتاب األردنيين     – 2نادي أسرة القلم     – 1
.اّتحاد الكّتاب واألدباء األردنيين – 3  

.اھتّمت القصة القصيرة بالرؤية الداخلية . وّضح   

حيث أصبحت تكشف عن أعماق الشخصية ونبضھا وحركتھا 
عالية ، دون أن يكون ھناك عناية كبيرة بالعالم الخارجي، االنف

إاّل من حيث كونه مثيًرا  النفعاالت الشخصية وحركتھا 
الداخلية ، ويتبع ذلك كثرة االعتماد على الراوي المتكلم الذي 

.يروي قّصته بنفسه   

) . 2000( اذكر ُكّتاب القصة الذين ظھرو بعد العام   

دان ، عقلة حداد ، سناء الشعالن ، جمال ناجي ، جمال أبو حم
 سعود قبيالت ، نايف النوايسة ، مفلح العدوان 

:عناصر القصة القصيرة   

بط ھو مجموعة من الوقائع واألفعال التي يرت:  الحدث –أ 
 بعضھا ببعض ويتبع بعضھا، وعليه تقوم القصة القصيرة 

.ُيعّد الحدث أھم جزء وعليه تقوم القصة القصيرة . علل   

.ألّنه يّتصف بالوحدة ال التعدد ، ويستقطب انتباه القارئ    

وّضح كيف يمكن للكاتب استقطاب انتباه القارئ عن طريق 
.الحدث  

يعمد الكاتب إلى طريقة سھلة مبسطة ، فھو يرسم المشاھد 
ويصف المواقع التي تدور فيھا األحداث بحيث تصبح كأّنھا 

.ستارة من ستائر المسرح الخفية   

ھي التي يقع لھا الحدث أو يحدث معھا :  شخوصال –ب 
.الفعل المرتبط به وتتفاعل معه   

.ُتعّد الشخصية اإلنسانية مصدر إمتاع في القصة . علل   

ألّن ھناك ميل طبيعي عند كل إنسان إلى التحليل النفسي 
. ودراسة الشخصية   

ھي حقيقتھا الزمانية والمكانية )  والمكان الزمان(  البيئة –ج 
.أي كّل ما يّتصل بوسطھا الطبيعي  ) وضح (  

ھو كل كالم يجري بين شخصّيتين أو أكثر من :  الحوار –د 
شخوص القصة ، وھو من أھم الوسائل في رسم الشخوص 
.وبناء الحبكة ، وبواسطته تتصل الشخوص اتصااًل مباشًرا   
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:عدد أنواع الحوار   

لشخصية وھو حديث ا) :  المونولوج(الحوار الداخلي  – 1
.مع ذاتھا في القصة   

وھو ما يدور بين ) : الديالوج( الحوار الخارجي  – 2
. شخوص القصة من حديث   

ھي سلسسلة األحداث التي تجري في :  )العقدة ( الحبكة  -ھـ 
القصة وصواًل إلى الذروة ، مرتبطة براط السببية ، وھي ال 

) وّضح. (تنفصل عن الشخوص   

ھو بداية الحبكة ، والحادث المبدئي  بداية الصراع في القصة
ھو المرحلة األولى في الصراع ، ونھاية الصراع ھو نھاية 

.الحبكة   

تنتھي القصة القصيرة إّما بالنھاية :  )النھاية ( الحلّ  –و 
.المفتوحة أو المغلقة   

.وّضح النھايات المفتوحة في القصة القصيرة   

ااًل للتفكير ، كأن ھي التي يترك الكاتب في نھاية قّصته مج
يختم قّصته باستفھام ، فتكون النھاية أكثر إثارة للقارئ ودفًعا 

للفضول ، وھي تحّث مخّيلته لينشط ، فيبقى النص محتماًل لعدة 
.أوجه  

ھي التي أوجد الكاتب حاّلً في نھايتھا :  وّضح النھايات المغلقة
رية ھام ، بل ترّد في صيغة إخبا، فھي ال تترك وراءھا استف  

 رابًعا : السيرة

ھي فّن نثري يتناول شخصية إنسانية ذات تميُّز وافتراق ، 
.ُتعتمد فيھا الروح القصصية غير الحرة   

.ما الذي يغري األدباء بكتابة السيرة   

ألنھا تتناول حياة شخص جدير باالھتمام، له مكانة في المجتمع 
...افية او اقتصادية ، أو حقق إنجازات ثق  

.لروح القصصية في السيرة غير حّرة ا. وّضح   

ألّنھا مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصية ، ويمكن أن 
.يكون فيھا قدر من الخيال الذي ال يخّل بالتاريخ   

وّضح ال تعني كتابة السيرة أن يقصر الكاتب حديثه على حياة 
يمكن للكاتب أْن يتحّدث عن قضايا  . صاحب السيرة الخاصة

ألّن صاحب ) علل ( عالقة صاحب السيرة بھا المجتمع و
.السيرة فرد من المجتمع يؤّثر فيه ويتأثر به   

.الغيرية – 2   الذاتية – 1.  اذكر نوعا السيرة  

ھي التي يحكي فيھا الكاتب عن حياته أو :  السيرة الذاتية –أ 
جزء منھا وغالًبا ما يقّدم ميثاًقا لسيرته يعُد فيه الكاتب أْن يقول 

.حقيقة عّما عاشه فعاًل ال  

يقّدم كاتب السيرة الذاتية ميثاًقا يعد فيه أْن يقول . علل 
.الحقيقة عّما عاشه فعاًل   

ألّن السيرة توضح مواقفه من المجتمع وتكشف فلسفته وآراءه 
وتفّسر اتجاھاته ، وقد يعترف باألخطاء التي ارتكبھا في 

.مرحلة من حياته   

الذاتية على حياة الفرد ال تقتصر كتابة السيرة. علل   

ألّنھا توضح مواقفه من المجتمع كونه فرٌد منه يؤثر ويتأثر به 
.، وتكشف فلسفته وآراءه  

السيرة الذاتية عادًة ُتكتب بضمير المتكلّم ، إاّل أّن بعض الكّتاب 
  )األيام(استخدموا ضمير الغائب، مثل طه حسين في كتابه 

ھي التي يكتب فيھا المؤلف عن :  لسيرة الغيريةا –ب 
شخصية ما ، وھو في ھذه الحالة يتحّدث عن الشخصية في 
بيئتھا وزمانھا ، معتمًدا على النقل والذاكرة والمشاھدة ، مع 

توّخي الدقة والحياد في نقل األحداث ، وتحليل الظروف التي 
.أحاطت بھا وكشف أثرھا على صاحبھا  

     لتي تحيط بصاحب السيرة الغيرية ؟ما ھي الظروف ا
. مولده ونشأته وتعليمه  

أْن تكون مصادره التي نقل األصل في كاتب السيرة الغيرية * 
. متنوعة عنھا  

األصل أْن يتناول كاتب السيرة الغيرية حياة شخص جدير *  
باالھتمام ،له مكانة في المجتمع وإنجازات فكرية واجتماعية أو 

.للعقاد ) العبقريات  (اقتصادية مثل   

 ما ھو المنھج الشائع في كتابة السيرة ؟

أّي ) وضح(يتتّبع الكاتب حياة صاحب السيرة بالتسلسل الزمني 
.أن يتحدث عن مراحل حياته بالتوالي حتى يختمھا بالموت   

يحافظ كاتب السيرة على التسلسل الزمني لحياة صاحب . علل 
.السيرة   

على  يلقيھاب السيرة مواقف دالة ،ألّنه ينتقي من حياة صاح
. القّراء بأسلوب منھجي علمي وبصورة مؤثرة   
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قد يترجم لصاحب السيرة بغير تسلسل زمني كما فعل العريان 
.) حياة الرافعي ( في كتابه   

مراحل ظھور السيرة في األدب العربي *   

.وّضحھما . مّرت كتابة السيرة بمرحلتين   

  رّكزت على الجانب التاريخي مثل :  المرحلة التاريخية –أ 
التي ھّذبھا ھشام األنصاري وصارت )  سيرة ابن اسحاق( 

وموضوعھا سيرة الرسول )  سيرة ابن ھشام( ُتعرف بـ 
ومن األمثلة أيًضا على السير التاريخية . محمد عليه السالم 

.للواقدي )  لمغازيا( كتاب   

ھرت في وھي ذات طابع أدبي ظ:  المرحلة األدبية –ب 
ألسامة بن )  العتبارا(القرن الخامس الھجري وأشھرھا كتاب 

منقذ وقد تحّدث فيه عن حياته وفروسيته ومجتمعه زمن 
.الحروب الصليبية   

ألحمد )  الساق على الساق في ما ھو الفارياق(  كتاب* 
ّول سيرة ذاتية في العصر الحديث ُيعتبر أ الشدياقفارس   

.على شھرة واسعة )قلساقا الساق على( حاز . علل   

ألّنه سليم اللغة ، وعباراته قوية ، وروح السخرية 
واالستطرادات واالنسياق وراء الترادف اللغوي ، والتالعب 

. باأللفاظ والحوار المصنوع   

.لطه حسين سيرة ذاتية رفيعة ) األيام ( ُيعدُّ كتاب . علل   

، واللغة  األسلوب القصصي: لتوافر مجموعة عوامل به اھّمھا 
الشاعرية الجميلة ، والسالمة والعذوبة في طرح االفكار 

والصراحة والجرأة في كشف والقدرة على التصوير واآلراء ،
.الواقع ، وروح النقد والسخرية   

لطابع األدبي اذكر أسماء بعض السير ذات ا  

  للعقاد ) العبقريات (   - 2للعريان  )  حياة الرافعي(  – 1
لميخائيل نعيمة  )جبران (  - 3  

          لفدوى طوقان    ) رحلة جبلية رحلة صعبة (  – 4
إلحسان عباس) غربة الراعي (  - 5  

لعيسى الناعوري       ) الشريط األسود (  – 6  

لمحمود السمرة ) إيقاع المدى (  - 7  

حتى تكون ) السيرة ( وّضح الشروط التي يجب توافرھا في 
.ناجحة   

حيات صاحب السيرة دون التوسع في التركيز على  – 1
.الحديث عّمن لھم صلة به   

الموضوعية في تناول الشخصية ، واالبتعاد عن العاطفة  – 2
) علل.(الزائدة   

.الّنھا من الممكن أن تحرف السيرة عن وضعھا الطبيعي   

ألّن طغيان )  علل. ( توظيف الخيال من غير إغراق فيه  – 3
.اقھاالخيال يخرج السيرة عن نط  

مراعاة النمو والتطور في سلوك الشخصية بحيث يتناسب  – 4
.مع التقدم في سنه ونمو خبراته   

استخدام األسلوب المعبر القادر على جذب القارئ – 5  

من الممكن أن يستطرد الكاتب ويطّول في وصف  – 6
.شخصية صاحب السيرة   

)كاتب السيرة ( وّضح الشروط التي يجب توافرھا في   

أن يكون لديه القدرة على اختيار المعلومات التي تستحق  – 1
التسجيل ، وھذه القدرة بحاجة إلى ذوق أدبي ودقة مالحظة 

.وقدرة على المقارنة والموازنة   

ألن  ) علل.( يجب عليه أن يتوخى الحقيقة الموضوعية  – 2
القاص في طريقة العرض ، ولكنه ال يخلق ك كاتبھا أديب فنان
اله ، بل يرسمھا بصورة بارعة معتمًدا على شخصيات من خي

.الواقع وما توافر لديه من معلومات   

أن يتمّتع بسعة الثقافة وكثرة االّطالع على ما يحيط  – 3
. بعصر صاحب السيرة   

 خامًسا : الرواية

ھي فّن نثري يعتمد السرد في وصف شخصيات وأحداث على 
.شكل قصة متسلسلة طويلة   

لشخصيات ، األحداث ، الزمان والمكان ، ا:  عناصر الرواية
.الحوار ، السرد   

ما .( الرواية اآلن من أكثر الفنون األدبية انتشاًرا وشھرة 
)داللة ذلك   

سھولة قراءتھا وفھمھا خصوًصا إذا كانت باللغة المحكية 
البعيدة عن التعقيد اللغوي ، وسھولة الوصول لھا ، وبروز 

عناصرھا ، فھي رسم صورة عنصر التشويق فيھا ، وتصوير 
  .بالكلمات 
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.تتصف الرواية بالتشويق والتنوع في أساليب سردھا . علل   

ألّنه ال يوجد قانون للكتابات الروائية ، فھي تمنح الكاتب حرية 
)وضح(اإلبداع   

فيبني عالمه الروائي من سرد األحداث وعرضه للزمان  
، بطريقة خاصة والمكان واألشخاص ، وانتقائه اللغة المناسبة 

تجسد ميوله اإلبداعية والثقافية وأفكاره وخصوصية المجتمع 
.الذي يمثله   

:وضح عناصر الرواية   

يختلف فن الرواية عن غيره من الفنون السردية بطوله  
وتشابك أحداثه وتعدد الشخصيات واألماكن واألزمنة ، 

.وعناصرھا نفس عناصر القصة تقريًبا   

)السرد ( ھو عنصر  يز بھا الرواية التي تتمامن العناصر   

ھو الوعاء اللغوي الذي يحتوي كل عناصر :  عّرف السرد
الرواية وينقل األحداث والمواقف من صورتھا الواقعية إلى 

 صورة لغوية تجعل القارئ يتخّيلھا وكأّنه يراھا بالعين 

لغة السرد الروائية التقليدية تقوم على التتابع الزمني وربط * 
مات بالنتائج ،المقد  

.وّضح أثر أسلوب تقطيع المشھد على اللقارئ المتلقي   

أسلوب تقطيع المشھد على مواقع مختلفة يجعل القارئ يعيش  
حالة من التوتر والتشويق لمتابعة األحداث ومصائر 

.الشخوص  

:وّضح طرق سرد أحداث الرواية   

ف ھي أكثر الطرق شيوًعا ، وبھا يق:  الطريقة المباشرة – 1
.المؤلف خارج األحداث ويروي ما يحدث لشخوص روايته   

ُتروى األحداث على لسان المتكلم :  طريقة السرد الذاتي – 2
واية ، ويبدو المؤلف كأنه البطل ، وھو غالًبا ما يكون بطل الر  

يعتمد المؤلف على الخطابات :  طريقة الوثائق – 3
اء رواية والمذكرات واليوميات ، ويّتخذ منھا أدوات لبن

.مترابطة األجزاء   

تحقيق ( الوظيفة العامة المشتركة للطرق الثالث السابقة ھي 
.)توازن البناء الروائي   

.وضح نشأة الرواية في األردن   

نشأت الرواية في األردن بعد أن ظھرت في مصر والعراق 
وبالد الشام ، وھي جزء من مسيرة الرواية العربية تخضع 

بمحيطھا الثقافي والتيارات  ثر إلىھي تتأللمؤثرات نفسھا ، و
.السائدة ، وتكتسب ھويتھا من خالله   

لم تستطع الرواية األردنية في بدايات القرن الماضي . علل 
.أن تتعامل مع البناء الروائي بصورة فنية   

ألّن الكّتاب كانو يظھرون قدراتھم البالغية في اإلنشاء األدبي 
.بالبناء الفني الروائي في إطار تقليدي دون اھتمام   

ة اذكر بعض المحاوالت الروائية األردني  

                   لعبد الحليم عباس)  فتاة من فلسطين(  – 1
               لعيسى الناعوري)  مارس يحرق معّداته(  – 2
لمريم مشعل    )  فتاة النكبة( – 3  

ل لتيسير سبو)  أنت منذ اليوم( ظھرت بعد ذلك رواية 
.وھي الرواية الوحيدة له ) 1968(  

بأّنھا أنموذج للرواية ) أنت منذ اليوم ( تمتاز رواية . علل 
.األردنية المتناسقة فّناً ومضموًنا   

ألّنھا تجاوزت الوصف المباشر للشخوص إلى التحليل النفسي 
.الداخلي معتمدة الحوار الداخلي  

مرحلة مھمة  عّد النقاد رواية تيسير سبول عالمة على. علل 
 لتأسيس الرواية الحديثة في األردن

)  وضح(ألّنھا رواية جديدة في بنائھا وأسلوبھا ولغتھا وھدفھا   

األول تصوير أزمة من أزمات وجودنا : ألّنھا امتازت بأمرين 
المعاصر ، والثاني أّنھا تضيف شيًئا جديًدا على صعيد البنية 

بين الظواھر  السردية يتمّثل في كشف العالقات الخفية
واألشياء التي قد تبدو في الظاھر والواقع المعيش متباعدة أو 

. مألوفة   

بعض الروائيين األردنيين الذين حققوا شھرة واسعة 
.ورواياتھم   

                    لغالب ھلسا         ) رواية الضحك (  – 1
  لجمال ناجي) الطريق إلى بلحارث (  – 2

               لمؤنس الرزاز  ) ر الميت أحياء في البح(  – 3
لطاھر العدوان) وجه الزمان (  – 4  

                إبراھيم نصر هللا    ) مجرد اثنين فقط (  – 5
سميحة خريس) شجرة الفھود ( –6  
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                    لھاشم غرايبة              ) الشھبندر (  – 7
محمود الريماوي) حلم حقيقي (  – 8  

.جالل برجس ) أفاعي النار (  – 9  

الشخوص ، : وازن بين القصة القصيرة والرواية من حيث 
 الزمان والمكان

الروايةالقصة القصيرة
غالًبا ما تقوم على الشخوص 

( شخصية واحدة 
)البطل 

يغلب عليھا تعدد 
( الشخصيات الرئيسة 

وكذلك تعدد )األبطال 
الشخصيات الثانوية

الزمان 
انوالمك

الزمان والمكان 
واحد محدد

تعدد األزمنة واألماكن 
فيھا

 

 سادًسا : المسرحية

ھي فّن أدبي يقوم على فكرة الصراع بين متناقضين ، تنجزھا 
شخوص تحيا وتروي قّصتھا أو تعرض قضيتھا عن طريق 

. الحوار   

 ما عالقة األدب المسرحي بالتمثيل ؟

مسرحي ، ويصاحب المسرحية قصة حوارية قابلة للتمثيل ال
تمثيلھا مناظر ومؤثرات مختلفة ، فالتمثيل يجّسم المسرحية 
تجسيًما حّياً أمام المشاھدين ،وإْن لم نشاھد المسرحية ممّثلَة 

. على المسرح ، فإّنھا بذلك تحتفظ بمقّوماتھا الخاصة   

.وّضح االختالف بين القصة والمسرحية   

حية فھي قصة حوارية القصة يروي أحداثھا كاتبھا ، أما المسر
قابلة للتمثيل المسرحي ويصاحب تمثيلھا مناظر ومؤثرات 

. مختلفة   

معلالً اعتھا للعمل المسرحي اذكر الجوانب التي يجب مر  

التمثيل الذي يجسد  –ب    تألف النص المسرحي      –أ 
.المسرحية أمام المشاھدين تجسيًما حّياً   

سرحي ويصاحب تمثيلھا ألنھا قصة حوارية قابلة للتمثيل الم
. مناظر ومؤثرات مختلفة   

                                         ةمن خصائص المسرحي
تقوم على موضوع رئيس تتمحور حوله من البداية حتى  –أ

موضوعات ثانويةالنھاية دون تشتيت االنتباه ب  

)  علل( ينبغي للمسرحية أاّل تغرق في الوصف والتعليق  –ب 
لك يضعف البناء الدرامي ويفقد القارئ أو المشاھد صلته ألّن ذ

.بالنص   

: شاع من أيام اإلغريق نوعان ھما :  وّضح نوعا المسرحية
 المأساة والملھاة

وھي ) التراجيديا ( ھي ترجمة للكلمة اليونانية :  المأساة –أ 
التي تنتھي أحداثھا بفاجعة ، وعادة تؤكد قيمة إنسانية ، وفي 

انت مقصورة على حياة العظماء ثّم تناولت عامة بدايتھا ك
.الناس  

تتميز بالجدية ، حّدة العواطف ، صعوبة االختيار :  خصائصھا
.في المواقف ، سالمة اللغة   

وموضوعاتھا تتناول ) الكوميديا ( ھي :  الملھاة –ب 
المشكالت اليومية الواقعية ، ويغلب عليھا الطابع المحلي ، 

رئيًسا فيھا ، ونھايتھا سعيدة  ة عنصًراويعّد عنصر الفكاھ  

لم يعد تقسيم العمل المسرحي إلى مأساة : وضح / علل 
.وملھاة قائًما في الوقت المعاصر  

: عناصر المسرحية   

تعتمد المسرحية مثل القصة ) :  وضح(  الحدث المسرحي –أ 
على الحدث الذي يتناول قضية حياتية ويظھر ھذا الحدث من 

.خالل الحوار   

.وّضح أنواع الشخوص .  الشخوص –ب   

وھي التي تدور حولھا :  الشخوص الرئيسة المحورية – 1
معظم األحداث ، وتبرز من بينھم شخصية أو أكثر ُتسمى 

البطل ، وتعلق بھا األحداث منذ البداية حتى النھاية ويجب أن 
أي تتطور من موقف لموقف ، وفي كل ( تكون نامية متطورة 

).تصرًفا جديًدا موقف تتصرف   

وھي التي تكون لھا أدوار محّددة :  الشخوص الثانوية – 2
مكملة للدور الرئيس الذي يقوم به األبطال بحيث تدفع 

. المسرحية إلى النمو باستمرار   

.وازن بين المسرحية والقصة من حيث الشخوص   

في القصة يرسم الكاتب صورة للشخصية مبيًنا جانبيھا 
ي حتى نتعرف أبعادھا ، أما في المسرحية الظاھري والباطن

فإّن الشخصية تظھر أمامنا ونتعرف عليھا من خالل حركتھا 
. وكالمھا   
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وضح كيف تقاس مھارة الكاتب المسرحي عن طريق 
تقاس مھارة الكاتب المسرحي بمدى . علل ) أو .(الشخوص 

.نجاحه في تحريك الشخوص   

الشخوص أمامنا ،  تقاس مھارة الكاتب بمدى نجاحه في تحريك
وإنتاج مجاالت لھا إلبراز سلوكھا ، أّما إذا قّدم الشخوص في 

) مسطحة(صورة ثابتة غير نامية ، فھذا عيب يجعل الشخصية 
)أي ال تتطور مھما كانت المؤثرات ( ال عمق فيھا   

وھي المضمون الذي تعالجه المسرحية ، وما :  الفكرة –ج 
لھا ، وذلك يكون بعرض يھدف الكاتب إلى إبرازه من خال

صور من الحياة والعادات والتقاليد ، يساعد على ترسيخ قيم 
                                            .أخالقية ومثل فاضلة 

ھما اإلطار الذي تجري فيه أحداث :  الزمان والمكان –د 
المسرحية ، وتحديدھما يساعد على فھم األحداث ، وھي 

ي واالجتماعي  المسيطر على صورة تصور الجو النفس
.الشخوص   

ھو العنصر األساس في المسرحية ، يقوم بين :  الصراع –و 
طرفين متناقضين ، ويشكل عقدة المسرحية ، وصورته العامة 

صراع بين الخير والشر ، ويبدأ طبيعًيا بسيًطا ، ثم يشتد، ثم 
يأتي الحّل  يبلغ الذروة ، ثمّ   

ألنه يشكل  . نصر األھم في المسرحيةُيعّد الصراع الع. علل 
. ، ويقوم بين طرفين متناقضين  عقدة المسرحية  

يتشكل منه نسيج المسرحية  وتتنامى بفضله :  الحوار -ھـ 
 األحداث لتبلغ منتھاھا ، 

على الكاتب المسرحي أن يالئم ببراعة بين أسلوب . وضح 
.الحوار والشخوص   

عن طبيعة الشخوص ، كما يجب أن يجعل الحوار حّياً معبًرا 
.أنه يحدد مجالھا   

على الكاتب المسرحي أن يالئم ببراعة بين أسلوب . علل 
.الحوار والشخوص   

ألّن لغة الحوار المسرحي لو فصلت عن التمثيل وقرئت 
مكتوبة الحتاجت إلى حرص وعناية لفھم المقصود منھا ، 
دراك فالحركة واإلشارة وتتابع الحوادث ومشاھدة الشخوص وإ

السياق ، كل ذلك يعين على فھم المقصود من الكالم حين تمثل 
. المسرحية على خشبة المسرح   

 

اذكر األمور التي )أو (وّضح كيف ُيحكم على الحوار أنه جيد 
 تساعد على فھم الحوار المسرحي

أن تكون الجمل الحوارية مناسبة لمستوى الشخصية ، يجب
 ن يكون الحوار متدّفًقاأالفكرة التي تعبر عنھا ، ووتوصل 

.ومعبًرا عن الصراع وطبائع األشخاص واألفكار  

)بداية القرن العشرين ( المسرحية في األردن   

 كيف ُعرف المسرح في األردن ؟

وبعض  التاريخية والدينية  عن طريق بعض المسرحيات
المسرحيات المترجمة ، باإلضافة لبعض المحاوالت في 

.بھا بعض الھواة  التأليف المحلي التي قام  

أين كانت ُتقام األعمال المسرحية في األردن بداية القرن 
.في األندية والمدارس والجمعيات الخيرية  ؟العشرين   

.قيام األعمال المسرحية في األردن . علل   

للتعبير عن المشاعر الوطنية والقومية وإشاعة روح التصدي 
العربي ،  للغزو الفكري والثقافي الذي تعرض له وطننا

توظيفھا ألغراض تربوية تعليمية  باإلضافة إلى  

.اذكر أھم األعمال المسرحية األردنية   

دولة ، لبشير ھواري  المأزق ،لمحمود الزيودي  المضبوعون
 لجبريل الشيخ تغريبة ظريف الطول، فخري قعوار ل العصافير

 كوكب الوھم  وليد سيف)  عكاظ ألف حكاية وحكاية من سوق
.لفرايةعاطف ا  

الحوار ، الشخوص: وازن بين الرواية والمسرحية من حيث   

 المسرحية الرواية
يظھر الحوار فيھا ، الحوار

لكن االعتماد فيھا 
 يكون على السرد

 تقوم بكاملھا على الحوار

يرسم الكاتب صورة الشخوص
الشخصية من جانبيھا 
 الظاھري والباطني

الشخصية ظاھرة أمامنا 
عليھا  ويمكن التعرف

من خالل حركتھا 
 وكالمه
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 النقد األدبيّ 
 المناھج النقدية في العصر الحديث

.عرف المنھج النقدي   

طريقة لھا إجراءات وأدوات ومعايير خاصة يتبعھا الناقد في 
قراءة النص األدبي وتحليله بھدف الكشف عن دالالته وأبنيته 

.الشكلية والجمالية وكل ما يتصل به   

ج التي اّتكأ عليھا نقاد العصر الحديث لنقد األدب اذكر المناھ
.تحلياًل وتفسيًرا وتقويًما   

.الِبنيوّي – 3االجتماعي     – 2 التاريخي  – 1  

 أّواًل : المنھج التاريخي .

ھو منھج نقدي يقوم على دراسة الظروف السياسية 
واالجتماعية والثقافية للعصر الذي انتمى إليه األديب ، مّتخًذا 

ھا وسيلة لفھم النص األدبي ، وتفسير خصائصه ، وكشف من
.مضامينه ودالالته  

ما الذي يؤمن به أتباع المنھج التاريخي في ما يتعلق بكل من 
.األديب ، واألدب   

يؤمن أتباع ھذا المنھج أّن األديب ابن بيئته وزمانه ، وأّن 
األدب نتاج ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية ، يتأثر ويؤثر 

. ا بھ  

وّضح المؤثرات التي درس على ضوئھا أتباع المنھج 
.التاريخي النصوص األدبية   

وُيقصد به الخصائص الفِطرية والوراثية :  الِعرق – 1
المشتركة بين أفراد األمة الواحدة المنحدرة من جنس معين 

.والتي تترك أثرھا في النص   

افي وھو الفضاء الجغر:  البيئة أو المكان أو الوسط – 2
.وانعكاساته االجتماعية في النص   

وھو مجموعة الظروف االجتماعية :  الزمان أو العصر – 3
والدينية والثقافية والسياسية التي تترك آثارھا في النص األدبي 

. 

من ھو أبرز من اّتكأ على المنھج التاريخي في دراسة األدب 
 العربي القديم ؟

ذكرى أبي العالء تجديد ( كتابه طه حسين ويظھر ذلك في   

 )تجديد ذكرى أبي العالء( طبق طه حسين في كتابه .وّضح
 ً .المنھج التاريخي تطبيًقا دقيقا  

ألّنه خصص باًبا منه درس فيه زمان أبي العالء ، والمكان 
الذي عاش فيه ، والحياة السياسية واالجتماعية والدينية 

ى شعره ليرى أثر ذلك كلّه عل واالقتصادية ، وقبيلته وأسرته
. وأدبه   

التاريخي في دراسة األدب ونقده مّمن اّتكأ على المنھج *   

خليل بيدس رائد القصة العربية ( ناصر الدين األسد في كتابه 
) . الحديثة في فلسطين  

يرى الدارسون أّن المنھج التاريخي ُيعنى بمدى تمثيل . وّضح
التفاوت  إھمالواألديب  ھاعاش يالنص للمرحلة التاريخية الت

والمكان األدباء الذين يّتحدون في الزماناإلبداعي بين   

أي أّن األدباء الذين يّتحدون في الزمان والمكان يتمايزون فقط 
من ناحية تمثيلھم للمرحلة التاريخية وتأثرھم بالظروف 

المحيطة،واّنھم ال يتمايزون من ناحية قدرة األديب على العناية 
وھذا يعتبر خلالً في . إبرازه|و بالجانب الجمالي في النص

.المنھج وقيمة دراسته النقدية   

 ثانًيا : المنھج االجتماعي .

ھو منھج نقدي يقوم على ربط اإلبداع األدبي والمبدع 
.بالمجتمع بطبقاته المختلفة   

نھج التاريخي والمنھج االجتماعي وضح التشابه بين الم  

ي في بعض جوانبه ربط أتباع المنھج التاريخي اإلبداع األدب
بالمجتمع ، في حين أّن أصحاب المنھج االجتماعي تعمقوا في 

ربط العمل األدبي والمبدع بالمجتمع ، فأصبح العمل األدبي 
.يمثل وجھة نظر جماعية   

كأّن المجتمع ھو ھو المنتج الفعلي للعمل األدبي وْفَق . وّضح 
.المنھج االجتماعي   

اضر في ذھن األديب ألّنه ذلك يظھر من خالل أّن القارئ ح
وسيلته وغايته في آٍن مًعا ، أي أّن األديب يصدر في النص 

. عن رؤى مجتمعه   

: أنضج المنھج االجتماعي بعض المفاھيم والمصطلحات مثل 
)واألدب الملتزم (، ) فن للمجتمع ال(   
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ھو األدب الذي يصدر فيه األديب عن رؤى :  األدب الملتزم
ر عن ھموم األفراد وتطلعاتھم ويشاركھم فيھا ، مجتمعه ، فيعب

.ويسعى إلى تغيير واقعھم لألفضل ، مستشعًرا المسؤولية   

.وضح العناصر التي تظھر العالقة بين األدب والمجتمع   

مكانته فيه ، ومدى )  وضح(وضع األديب في مجتمعه  – 1
.،وأثر ذلك على النصّ تأثره بمجتمعه وتأثيره به   

ثر الرعاية الفنية في اإلبداع الفني مالحظة أ – 2  

مناقشة طبيعة الدولة ونظامھا  – 3  

:  ھيالتركيز على ثالث قضايا في مھّمتھم النقدية ،  – 4  

المحتوى االجتماعي والمضامين والقضايا والغايات التي  –أ 
.تھدف األعمال األدبية لتحقيقھا   

اعية التغيرات االجتم–ج جمھور الذي يتلقى النص ال –ب   

دراسة عبد المحسن : من أمثلة المنھج االجتماعي في النقد * 
ولعل :" إذ يقول ) زقاق المدق(طه بدر لرواية نجيب محفوظ 

أول مظھر لعمق رؤية الكاتب أّن امؤلف تنازل نسبًيا عن 
" تثبيت الطبقة بشكل نھائي  

ومع أّن المؤلف قد حرص على عزلة الزقاق عن " ويقول * 
رجي إال أّنه أّكد اقتحام بعض مظاھر من حياة العالم الخا

" القاھرة الجديدة لعالم الزقاق وأھله  

يرى في العبارة األولى استحالة تثبيت الطبقة االجتماعية إذ * 
 يجب أن تتفاعل والتغيير االجتماعي

الثانية فيرى أّن ربط الزقاق بالعالم الخارجي مؤشر إلى  أّما 
.ر الحياة االجتماعية الحركة التي تساعد على تطو  

 ثالًثا : المنھج البِنَيوّي .

ھو منھج نقدي يدرس العمل األدبي بوصفه بنية متكاملة ذات 
عالقات بين مفرداته ، بعيًدا عن أّية عوامل خارجية ، 

. كالعوامل التاريخية واالجتماعية والثقافية   

. وّضح كيف ينظر المنھج البنيوّي للنص   

عالم قائم مستقّل بذاته ، ويستبعد كل ما ھو  ينظر إليه على أّنه
خارجه ، والسلطة عنده للنص فھو إليه مغلق ونھائي ،وُيحال 

. تفسير النص إلى النص نفسه ال إلى غيره   

للنص في المنھج البنيوي مركزية ثابتة تدور حولھا . وّضح 
تفسيراته ، وله تناسق وانسجام ، وھو خاضع لنظام يضبطه 

.البحث عن أسرار النص ليدرك أبعاده  وعلى الناقد.  

أي أّن وظيفة النقد البنيوي ، تنحصر في الكشف عن أبنية 
. النص وعالقاته الداخلية   

.وّضح مستويات النقد البنيوي في تحليل العمل األدبي   

حيث ُتدرس فيه دالالت .  )وضح : (المستوى الصوتي  – 1
وأثر ذلك في  نبر وتنغيم وإيقاع: الحروف وموسيقاھا من 

. البنية الداللية للنص   

حيث ُتدرس فيه دالالت ) . وضح:( المستوى الصرفي  – 2
ي التركيب اللغوي واألدبي خاصة الصيغ الصرفية ووظيفتھا ف  

ُتدرس فيه الكلمات )  وضح: ( المستوى المعجمي  – 3
. لمعرفة دالالتھا اللغوية وعالقتھا بمضمون النص   

وُيدرس فيه تأليف الجمل )  وضح: ( وي المستوى النح – 4
.وتركيبھا وطرائق تكوينھا وخصائصھا الداللية والجمالية   

ويجري فيه تحليل معاني ).  وضح: ( المستوى الداللي  – 5
الجمل والتراكيب وتعاونھا في تشكيل البنية الداللية العاّمة 

 للنص 

.وّضح منطلقات المنھج البنيوي *   

على الجوھر الداخلي للعمل األدبي ،  ضرورة التركيز –أ 
. وضرورة التعامل معه من غير أي افتراضات مسبقة   

الوقوف على حدود اكتشاف البنية الداخلية في العمل  –ب 
 األدبي فھو جوھرھا

يھاجم البنيويون المناھج التي ُتعنى بدراسة إطار األدب . علل 
.ومحيطه وأسبابه الخارجية   

ّنھا تقع في مصيدة الشرح التعليلي في سعيھا ألّنھم يّتھمونھا بأ
إلى تفسير النصوص األدبية ، في ضوء سياقھا االجتماعي 

ألّنھا ال تصف األثر األدبي بالذات حين  ) علل.(والتاريخي 
.تصف العوامل الخارجية   

أّثر المنھج البنيوي في بعض االتجاھات النقدية :  مالحظة
، ومن أمثلتھا تحليل الناقد ) يةاألسلوبية البنيو( الحديثة مثل 
  93ص  مل دنقل ألور لقصيدة زھ موسى ربابعة

من المالحظ أّن الناقد درس النص بمعزل عن سياقه * 
التاريخي واالجتماعي ، إّنما اعتمد على لغة النص ، فتناول 
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صوتي للقافية وأثرھا في موسيقا النص ، وتناول لالمستوى ا
وعالقتھا بالحالة " ألمح " الفعل المستوى المعجمي في داللة 

التي تسيطر على الشاعر، وتناول المستوى الداللي في 
الصورة الشعرية ، حيث أنسَن األزھار، وجعلھا تعبر عن 

...مشاعره   

مالمح الحركة النقدية في األردن                                  
                                                                    

بدأت الحركة النقدية في األردن متواضعة ، ثم تطورت متأثرًة 
بالحركة النقدية في األقطار العربية التي استمدت أفكارھا من 

.النظريات والمناھج العالمية   

.اذكرھا . مّرت الحركة النقدية في األردن بثالث مراحل   

       رحلة التجديدم – 2   رحلة النشأة والتأسيس     م – 1
.مرحلة الكتابة النقدية في ضوء المنھجيات الحديثة  – 3  

 أّواًل : مرحلة النشأة والتأسيس .

وّضح دور تأسيس إمارة شرق األردن وقدوم األمير عبد هللا 
.األول على حركة النقد واألدب   

عمل منذ توليه اإلمارة على رعاية األدباء المحليين  -أ 
طار العربية ، وقد تجلّى ذلك في المجالس والوافدين من األق

األدبية التي كان يرعاھا في قصري  رغدان وبسمان في عمان 
.والمشتى في الشونة   

إجراء مساجالت شعرية بين عرار واألمير عبد هللا  –ب 
.األول ، وكان القّراء يلقون عليھا آراءھم النقدية   

لنقدية، حيث عمل األمير على تشجيع الصحافة والكتابة ا –ج 
ھم بعدد من التعليقات النقدية بالصحف والمجالت أس  

من ھو الشاعر الذي كان في طليعة الشعراء الذين شاركوا 
 في تلك المجالس ؟

وكان إلى جانبه مجموعة )  مصطفى وھبي التل(  َعرارھو 
عمر أبو ريشة ووديع البستاني ،ونديم : أدباء وشعراء مثل 

ب المالح ، وفؤاد الخطي  

نشأت حول عرار دراسات كثيرة وتجمعت أوراق وروايات * 
حول قصائده بھا ملحوظات نقدية مبعثرة تظل ذات قيمة نقدية 

. لدى الدارسين زمن الشاعر   

وّضح دور المؤسسات والصحف األردنية في مرحلة 
.التأسيس على نشوء حركة النقد   

من دراسات ھا الت بما ُنشر علٮأغنت الصحف والمج -أ 
النقد األدبي في األردن اريخية ومقاالت نقدية وترجمات ت  

ترددت أصداء النظريات النقدية العالمية –ب   

بھذا المجال ، فكانت المقالة  اھتمت الصحف األردنية - ج  
  :دائماً مثل  النقدية في الصحف األردنية

تتّبَع نديم المالح آراء طه حسين في )  الحكمة( في مجلة  – 1
محاواًل دحض ما جاء به حول ) لشعر الجاھلي ا( كتابه 

.انتحال الشعر الجاھلي   

في مجلة الحكمة أيًضا كتب يعقوب ھاشم عن األديب  – 2
( وعلم النقد ومفھوم النقد األدبي لدى  ) برونتيير( الفرنسي 

وھذا يدل على . صاحب  االنطباعية في النقد ) جول ليميتر 
. ية التأثر بالحركات النقدية العالم  

.ألمين أبو الشعر )  الرائد( مجلة  – 3  

التي أصدرھا تيسير ظبيان ، وفيھا )  الجزيرة( صحيفة  – 4
 األدب الصحيح( ي فريز أربع مقاالت نقدية بعنوانكتب حسن

حيث ناقش قضية الشكل والمضمون في العمل األدبي، وبين )
أّن بعض الناس يميل إلى األسلوب المنمق وبعضھم إلى 

.ھل،وھو يفضل السلسالس  

.عبد الحليم عباس حسب رأي وضح مفھوم األدب الجيد   

ھو العمل الذي يعبر عن آراء صاحبه وأفكاره ،ويكون قطعة 
. من نفسه وشيء من ذاته   

 ثانًيا : مرحلة التجديد

وضح العوامل التي مھدت لتطور الحركة النقدية في األردن 
.في عقد الخمسينيات   

وضح (لعيسى الناعوري ) القلم الجديد ( ظھور مجلة  - 1
والتي أسھمت في تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى  )دورھا 

اآلراء األدبية والنقدية ، واستطاعت المجلة استقطاب رموز 
األدب والفكر داخل األردن وخارجه مثل إحسان عباس 

.وناصر الدين األسد وعبد الوھاب البياتي   

الحياة النقدية : ( لنقدية مثلالحركة ا أثرتُكتب  صدرت – 2
إيليا أبو ماضي ( ولناصر الدين األسد ، ) في فلسطين واألردن

إلياس فرحات شاعر ( و) رسول الشعر العربي الحديث
عرار شاعر ( و . لعيسى الناعوري ) العروبة في المھجر

      بالبدوي الملثمليعقوب العودات الذي لقب ) األردن 
عباس  إلحسان )فّن الشعر ( وكتاب  
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)  القصة السيكولوجية( ترجمة محمود السمرة لكتاب – 3
 لليون إيدل 

وضح العوامل التي مھدت لتطور الحركة النقدية في األردن 
.في عقد الستينيات    

لتحمل طالئع التجديد  )األفق الجديد ( ظھرت مجلة  – 1
) وضح دورھا( . الحقيقية   

شأ عنھا حرصت على تخصيص صفحات للنقد األدبي ، ون
.توظيف المفاھيم النقدية الجديدة في األدب األردني   

)األفق الجديد ( في مجلة  واأشھر النقاد الذين برز  

عبد الرحيم عمر ، جميل علوش ، خالد الساكت ، أحمد العناني 
.، أمين شنار   

)  وضح دورھا) ( أفكار( صدرت مجلة  – 2  

 ضافة إلىإخصصت للنقد مساحة فيھا حتى وقتنا الحاضر ، 
.فرص للنقاد لكي ينشرو أعمالھم النقدية   

:وضح المواضيع النقدية التي ناقشتھا الكتب اآلتية   

د لناصر الدين األس) الحياة األدبية في فلسطين واألردن  – 1  

تحدث عن وحدة القصيدة ، وھي عنده ال تنبع من وحدة 
ن الموضوع ، بل الجو انفسي الذي تنقله إلينا ، وحركة وجدا

.الشاعر وتنامي مشاعره   

البدوي " ليعقوب العودات ) عرار شاعر األردن (  – 2
 الملثم 

تحدث عن حياة الشاعر ومضامين شعره ومظاھره الفنية 
.مستفيًدا من المنھج التاريخي   

.إلحسان عباس ) فن الشعر (  – 3  

تعرض فيه للنظرية النقدية في الشعر من أيام أرسطو مروًرا 
الرومنسية وصواًل إلى الواقعية ، وعرض أيًضا بالرمزية و

أھم القضايا النقدية للمذاھب األدبية المتنوعة ، وعّبر الكتاب 
.عن خبرة الناقد  

) القصة السيكولوجية( ترجمة محمود السمرة لكتاب  – 4
القصة بعن عالقة علم النفس  .لليون إيدل   

ت التي اذكر المؤسسات التي ظھرت في الستينيات والسبعينيا
 ساعد على تطور النقد األردني

) وضح دورھا : ( الجامعات  – 1  

إلى إيجاد بيئة ) 1962( أدى تأسيس الجامعة األردنية  –أ 
نقدية ُتعنى بتدريس الممارسات النقدية في ضوء النظريات 

  .أّدت المھمة نفسھا ) 1976( الحديثة ، وجامعة اليرموك 

كاديمية تعمل على ساعدت على ظھور دراسات أ –ب    
دراسة اإلبداع األدبي ضمن معايير المنھج العلمي وظھور 

.الدراسات النقدية المتخصصة   

 

)وضح دورھا ( : رابطة الُكّتاب األردنيين  – 2  

ساعدت على توسيع البيئة الثقافية التي تھتم باألدب ونقده عبر 
 آراء كّتابھا ، وإقامة الندوات ، والمشاركة في المؤتمرات

. األدبية والنقدية   

:أھّم خصائص وما يمّيز مرحلة التجديد   

ظھور عدد من الجامعيين المتخصصين في النقد – 1  

) وضح دورھم(    

كان لھم دور بالتدريس والتأليف واالرتقاء بمستوى النقد 
.وصبغته علمّيًا وضبط مفاھيمه   

والحديث  تأثُّر النقاد بما كانوا يقرؤون من آراء النقد القديم – 2
.، وبدا ھذا واضًحا في كتاباتھم  

ناصر الدين : ظھور عدد من النقاد ذوي الشأن أشھرھم  – 3
األسد ، إحسان عباس ، محمود السمرة ، ھاشم ياغي ، عبد 

) وضح دورھم( ... الرحمن ياغي   

كانت لھم جھود في التأليف والترجمة والتحقيق في التراث 
  للشأنة إلنشاء مؤسسات ئالنقدي مما ساعد على إيجاد بي

 ثالًثا : الكتابة النقدية في ضوء المنھجيات الحديثة

حدث االنفجار المعرفي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات 
.وتفاعلت الحركة في األردن مع مصادر معرفة مختلفة   

أھّم االتجاھات النقدية األردنية في ضوء المناھج الحديثة 
:يات فترة الثمانينيات والتسعين  

 1 – االتجاه الجمالي :

ھو الممارسات النقدية التي تعتمد الذوق معياًرا ، فالنص 
  ساسات جمالية األدبي مثير جمالي يبعث في النفس إح
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.وضح كيف يتناول الناقد النص وفق االتجاه الجمالي   

يتناول مقومات الجمال في النص األدبي من وجھة نظره ، 
يؤدي إلى تعدد القراءات ممالنص ا لفيصبح المتلقي مبدعً   

سّم أبرز النقاد الذين اتخذوا المنھج الجمالي في األردن في 
.النصف الثاني من القرن العشرين  

إذ التزم ممارسات منھجية ) وضح( عبد القادر الرباعي  –أ 
تطبيقية لالتجاه من خالل قراءته النصوص وفھمه اإلبداع ، 

.لية اإلبداعية وخالق لھا ودور الناقد في إتمام العم  

الرباعي أثر الصورة الفنية على العمل من وجھة نظر  ما  

يرى أّن الصورة الفنية ھي التي تجّسد جمالية الفن في النص 
 األدبي وأنھا قلب كل عمل فني ومحور كل نقاش 

. جمال مقابلة  –ب   

)اللحظة الجمالية ( من خالل دراسته ه وجھة نظرما   

د ھو اإلحساس الذي يعتري المرء بقيمة العمل يرى أّن النق
 ويؤكد أّن النقد الجمالي خبرة مشتركة بين األديب والمتلقي

 

 2 – االتجاه المقارن :

منھج نقدي ُيعنى أصحابه بدراسة مظاھر التأثر والتأثير بين 
النصوص األدبية ، معتمدين على عنصر اللغة في المقام األول 

ل الوقوف على سير اآلداب العالمية وكشف من أج) علل ( 
.حقائقھا الفنية واإلنسانية   

سّم أبرز النقاد األردنيين الذين اّتبعوا االتجاه المقارن في 
.النصف الثاني من القرن العشرين  

إليوت وأثره على عبد ( له دراسة بعنوان : محمد شاھين  –أ 
)الصبور والسياب   

.وّضح ما جاء في ھذه الدراسة   

وقف على أماكن تأثر السياب وصالح عبد الصبور بالشاعر 
) أنشودة مطر( اإلنجليزي توماس إليوت ، ويقول أّن قصيدة 

في اإليقاع ) أرض اليباب( للسياب تشترك مع قصيدة إليوت 
. الداخلي الذي تولده الموسيقا الداخلية للغة   

 

 

) المثاقفة وتحوالت المجتمع(  هكتاب :زياد الزعبي  –ب   

تناول الزعبي في كتابه مصطلحات نقدية عربية تشكل 
معظمھا بفعل تأثر الحضارة العربية وقت ازدھارھا في 

. القرنين الثالث والرابع الھجريين بالحضارة اليونانية   

النقد في األردن في مرحلة ) الخصائص(اذكر أھم ما يميز 
.الثمانينيات والتسعينيات   

.ا النقديةسعة المجال وتنوع القضاي – 1  

.ارتفاع مستوى الذوق النقدي لدى النقاد  – 2  

ة في التفسير والقراءة اعتماد األدوات المنھجي – 3  

مو بعيًدا عن المزاجية الموضوعية ؛ أي أّنه صار ين – 4  

ألدبي في ضوء المنھجيات الحديثةالتأثر بالنقد ا – 5  


