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 الوحدة الرابعة : علم البديع :
 عّرف ِعلم الَبديع .

هو الِعلم الذي ُتْعَرف به ُوُجوُه تحسين الكالمم وتيييهاله و وهالو 
قسمان: لفظّي َيكوُن الّتحسين فيه راجًعا إلى الّلفظ و واآلَخر 

 لّتحسين فيه راجًعا إلى المعهى .معهوّي َيكوُن ا
 اذكر أشهر الُمحسِّنات البديعّية الّلفظّية .

ْدر.3. . السَّْجع 2. الِجهاس . 1  . َرّد الَعْجي على الصَّ
 
 

هالالو َتوافالالل اللفَظالالْيِن فالالي الَهْعالالل و َمالالع اختمف مالالالا  الِجنااا: :
 في المعهى. 

 .    {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  } _

ِِ ِاا الْنق ا هلَحظ في اآلية الكريمالة ُوروَد لفَظالْيِن  ََي ِِ "  متاوا
و فالالال" سالالاعة" مختلفاااِ ِااا المعناا سالالاعةو سالالاعة" و ولكهَّ مالالا 

الجيء  األولى اسم يعهي القيامةو و"ساعة" الثاهية اسم بمعهى
 من اليََّمن .

 واهظر أيضًا القول اآلتَي: اْرَع الجاَر وَلْو جاَر. -
" جالالالارو جالالالار" و واألّول اسالالالم بمعهالالالى الُمجالالالاِور فالالالي السَّالالالَكن و 

 والثّاهي فعٌل بمعهى َظَلَم .
 ب. َنو عا الِجنا:   
 :بأربعاااة أماااورمالالالا اتَّفالالالَل فيالالاله الّلفظالالالاِن  . الِجناااا: التّااااّم :1

 . الحروفو وعددهاو وترتيب او َوَحَركات ا
 

 إذا الَخْيُل جاَبْت َقْسَعَل الَحْرِب َصدَّعوا        
 ُصدوَر الَعوالي في ُصدوِر الَكتائِب      
 و واآلَخر ُهحالور األعالداء األّوِل َأعالي الرِّماحالمعهى  " ُصدوِر"_ 

وترتيب الالالالاو و وهجالالالالُد أّن اللفَظالالالالْين توافقالالالالا فالالالالي : الحالالالالروفو وعالالالالددهاو 
 هاس التاّم".و وُيسّمى هذا الهوع "الجِ  َوَحَركات ا

قالالالت امالالالرأتا محتاجالالالةا َتِصالالُف َأَحالالالد الُمحِسالالالهين إلي الالا بعالالالَد َوفاِتالالاله : _ 
 كاَن ذا ِهَبةا فَأْمواُلُه ذاِهَبٌة.

 

َتواَفَقالت فالي هالوع ) يائلة ( و"ذاِهَبة"  األولى : الععاء و  " ذا ِهَبة "
 . وترتيب او وَحَركات او واختلفت في المعهىالحروفو وعددهاو 

 

مالالا اختلالالَف فيالاله اللفظالالاِن فالالي واحالالد مالالن  . الِجنااا: رياار التّاااّم :2 
 األمور األربعة السابقة. 

 { . سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِنيٍ مِن وَجِئْتُكَ} قال تعالى: _ 
و وكالالان  " فالالي المثالالال األّول َسالالَبأ وَهَبالالأ وَقالالع الِجهالالاس بالالين اللفَظالالْين "
 . االختمف في هوع الحروف

قال أردهيٌّ َيفتِخر بجهالود بالمده: سالوُر ِبالمدي عالالا َتْحمِياله ُهسالوُر _ 
 . الَوَعنِ 

 . وقَع بين "سور وُهسور" و وكان االختمف في عدد الحروف
 
 َرِحَم اهلُل امَرًأ ًأمَسَك ما بيَن َفكَّْيِه وأعَلَل ما بيَن َكفَّْيِه. _ 
 بالِعْبَرِت َفَهَيَلْت ِمْن َعْيهي َعْبَرٌت.اّتَعْظُت _ 
 
 

ع   السَّج 
 عّرف السجع .

 اهت اء العبارتين بالحرف هفسه . 
 

 : ُيهاُل الهَّجاُح بالَعَمِلو ال ِبعوِل اأَلَمِل. قال أٌب يوصي ابَهه
َهلَحالالالالالالظ ههالالالالالالا َأّن الكلمتالالالالالالين األخيالالالالالالرتين "الَعَمالالالالالاللو اأَلَمالالالالالالل" فالالالالالالي 

 األخيرو وهو " الّمم ". التركيبين اّتَفقتا في الحرف
هاِصالحًا بالتوَسالع  –رضَي اهلل عهه  –عمر بن الخّعاب قال 

 "ال َيُكالْن ُحَبالَك َكَلَفالًا و  وال ُبْغُضالَك َتَلفالاً  :  في الُحّب والُبْغض
" 

ع اذكر الشرق   .لُحس ِ السَّج 
 أن يكون َعْفوّيًا ال يؤّدي إلى الّتضحية بالمعهى.

 يأتي من باب السَّْجع: ال ُيحَتَسب ما : ِائدة
حروف المّد "األلفو والواوو والياء" في آخر الكلمةو كمالا  .1

 : في قول أديبا َيِصُف شجرتً 
 َتْضالالالِرُب بُجالالالذوِرها فالالالي الثَّالالالر و وُتسالالالاِبُل بأْاصالالالاه ا ِقَمالالالَم الالالالَذرا

ع وقَع بحرف " الرّاء " .  ِالسَّج 
ي قالالالول ال الالاء فالالي آخالالالر الكلمالالة إذا سالالبَقُه متحالالالرٌِّكو كمالالا فالال .2

 معلِّمةا تُثهي على إحد  عالبات ا:
فالسَّْجالالالالالالع وقالالالالالَع بحالالالالالرف   . إْهسالالالالالاهٌة ِبَأَدِب الالالالالاو ال ِبِييِّ الالالالالا َوَثْوِب الالالالالا

 "الباء".
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د ر ) التَّصدير (   .َرّد الَعُجِز عل  الصَّ
 

 عّرف مفهوم رد العجز عل  الصدر .
 النَّث ااارأْن يالالالأتَي َأَحالالالُد اللفظالالاليِن المتمالالالاثليِن أو المتشالالالاب يِن فالالالي 

ف الو أْن يالأَتي  الشِّاعرآخَر العبارت واآلَخر في أّول ا. وأّما في 
 .  َأَحُد اللفظيِن في آِخر البيت واآلخر في أّي موضعا َقْبَله

      { وَهَاا ْ لَنَااا مِاانْ لَااَُْْكَ  َِْمَااةأ نَِْ ااكَ هَْْاا َ الْوَهَ ااا ُ    }:  قااات تلاااى _
اب"و وورَد لفالالظ "َهالالْب" ورَد فالالي آخالالر اآليالالة الكريمالالة لفالالظ "الَوهَّالال

 . في بدايت او وهما من معهى واحد هو الَععاء
 الحيَلُة َتْرُك الحيَلِة . -

"الحيَلالالالُة تالالالْرُك الحيَلالالالِة" فقالالالد ورد لفالالالظ  السالالالابقة أّمالالالا فالالالي العبالالالارت
و لّكهالاله  و فالالي ه ايالة الكالالمم وفالالي بدايتالاله "الحيَلالة" مالالّرتين كالالَذلك

والقالالالدرت علالالالى  جالالالاء بمعهالالالى مختلالالالفو فالالالاألّول بمعهالالالى الِحالالالْذل
 . الَتصرفو والثّاهي بمعهى الَخديعة

 

 تأمَّل األمثلة اآلتية :
 َضراِئُب أْبَدْعَت الالالا في السالَّماِح  َفَلْسها َهر  َلَك في ا َضالالريبا_
ّهمالالا  _  َأِحَن إلى ِإْلفا ب ا ِلَي شاِئالاللُ  َأِحَن إلى َبْغداَد َشْوقًا َواِ 
 َفَمْن هاَم لْم َتْهتظْرُه الَحياتْ  الَحياتِ  َأال اْهَ ْض وِسْر في َسبيلِ _

 _الشعر مهبعه الفكرت والشعور
الالدر َيالالِرُد  فالالي الشِّالالعر كمالالا َيالالِرُد فالالي الهَّثالالرو َرّد الَعُجالالي علالالى الصَّ

أْن يأتَي أحد اللفظالين المتمالاثليِن أو المتشالاب يِن فالي  وُيشَتَرق
 ه اية البيتو ويأتي اللفظ الثاهي في أّي َموضعا َقْبَله.

 

 ثانًيا : الُمحسِّنات المعنوّية
  .الُمحسِّنات المعنوّية اذكر أهم 

 العِّبالو والُمقاَبَلةو والتَّْورية.
 

 الّقبا  
 .الّقبا  عّرف المَصود ب

 بين كلمتِيِن متضادًّتيِن في المعهى .هو الَجْمع 
 

 . { وَتَحْسَبُهُمْ هَيْقَاظأا وَهُمْ  ُقُودٌ} قال تعالى عن أهل الَك ف: 
اآليالالة الكريمالالة فالالي سالاليال واحالالد بالالين كلمتالالين متضالالادَّتيِن فالالي  جَمعالالت

 ُرقود" .  "و و" المعهىو هما: "َأيقاظاً 
   َلُحبَِّب ِمْن َأْجِل التَّمقي التَّفَرلُ فَلْو َفِ َم الّهاُس التَّمقي وُحْسَهُه  _ 

 . التَّفَرل" : "التَّمقي"و و"العبال في 
 {   قلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَ يِ  ُ وَلَوْ هَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيث}  _
 

 قبا  اإليجاب وقبا  السَّل ب ب. 
 قبا  اإليجاب وقبا  السَّل ب عّرف المَصود ب

وهالالالالو مالالالالا يقالالالالُع بالالالالين كلمتالالالاليِن متضالالالالادَّتيِن فالالالالي  : قبااااا  اإليجاااااب _
 المعهى.

وهو ما يقُع في َفعليِن من أصلا واحدو أحالُدهما  : قبا  السًّل ب _
ُمْثَبٌتو واآلَخالر َمهِفالّيو أو فالي ِفعلاليِن مالن أصاللا واحالدو أحالدُهما فالي 

 صيغة الهَّْ يو واآلَخر في صيغة األْمر.
 

 ُم في َكَمدا َعَلْيِك وُأْعَذرُ وُأال ُأْخفي َهوً  َلِك في الَضلوِع وُأْظِ ُر _ 

فالالالالي كلمتالالالالَي: "ُأْخفالالالالي"و و "ُأْظِ الالالالر"و وكالالالالذلَك فالالالالي كلمتالالالالي: العبالالالالال 
"ُأالُم"و و "ُأْعالالالالالَذُر"و وقالالالالالد وَقالالالالالَع ههالالالالالا بصالالالالالورتا مباَشالالالالالرت فالالالالالي كالالالالالّل ّمالالالالالرت 

و وُيسالّمى هالذا الهالوع مالن  باستخدام كلمتاليِن متضالادَّتيِن فالي المعهالى
 . "قباَ  اإليجاب"العِّبال 

 باَن الَخليُع وَلْو ُعوِّْعُت ما باهالالا          
 وَقعَّعوا ِمْن ِحباِل الَوْصِل َأْقراها      

في ِفْعليِن من أصلا واحدو َأحُدهما ُمْثَبت وهالو "بالاَن"و العبال وقَع 
 ) قبا  سلب ( . واآلخر مهفّي وهو "ما باًن"

 . {النَ اسَ وَاخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوُا} :  قات تلاى _

وَقالالع العِّبالالال فالالي اآليالالة الكريمالالة بالالين ِفعلالاليِن مالالن أصالاللا واحالالدو جالالاء 
األّول فالالي صالاليغة الهَّْ الالي "فالالم َتْخَشالالوا"و واآلَخالالر فالالي صالاليغة األمالالر 

 ) قبا  سلب ( . . "واْخَشْوِن"
 

 الُمَاَبَلة 
 عّرف مفهوم المَابلة .

 بكلمتيِن أو أكَثرو ثم ُيؤتي بما ُيقاِبُل ا على الّترتيب .أْن ُيؤتي 
 
َقةِ :َأَحد الُبَلغاءقال _   . َكَدُر الَجماَعِة َخيٌر ِمِ َصف و الُفر 

و ثالالم أتالالى بكلمتالاليِن " الَجماَعااة "َكااَدر"و و"أتالالى المتحالالدَّل بالالالكلمتيِن: 
قااة""َصااف و"و تُقاِبمِه مالالا فالالي المعهالالى علالالى الّترتيالالبو همالالا:  و  و"الُفر 

فكلمالالالالالة "َكالالالالالَدر" تُقاِبل الالالالالا كلمالالالالالة "َصالالالالالْفو" وهمالالالالالا ُمتضالالالالالادَّتانو وكلمالالالالالة 
 "الجماعة" تُقابل ا كلمة "الُفرقة" وهما متضادَّتان أيضًا. 
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ناُكُم الَيوَم ِكبارًا._  ِ: ِصغارًاو وَودَّع  َ َبل ناُكم َأم   است
أْمالِس" ِضالّد فكلمة "اسَتْقَبْلهاكم" ِضَد كلمالة "َودَّْعهالاُكم"و وكلمالة "
 كلمة  "الَيوم"و وكلمة "ِصغارًا" ِضَد كلمة "ِكبارًا".

َتٍف َنهارًا. _  الُخّفاُش َيظ هُر َلياًل و لكنَّه ُمخ 
"و  إذ وقعالالالالالت الُمقاَبلالالالالالة بالالالالالين الفعالالالالالل "َيَظ الالالالالر" واالسالالالالالم "ُمْختالالالالالفا

 واالسمين: "ليم"و و" ه ارًا".
  { . وَيُحَرِ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَوَيُحِلُ  لَهُمُ الطَ يِ بَاتِ } : قات تلاى _
قالالال صالالّلى اهلل عليالاله وسالالّلم: "إنَّ ِمالالَن الّهالالاِس َمفالالاتيَ  َللَخْيالالِر _ 

."  َمغاليَل ِللشَّرِّ
 التَّوِرية 

 عّرف التورية .
معًهالالى قريالالبا ُيسالالِرع إلالالى الالالذِّْهن و و  اسالالتعمال كلمالالةا بمعهيالالينِ 

المقصالالالالالود بداللالالالالالة معًهالالالالالى بعيالالالالالدا و وهالالالالالو و وال يكالالالالالون مقصالالالالالوداً 
 الّسيال.

وُربالالالالالوعا َكالالالالالالْم َوَجْدهالالالالالالالالا عيَبالالالالالالال ا             حالالالالالاليَن ضالالالالالالاَع في الالالالالالا 
 ىوالُخيام

ف الالو مالالن  المعناا  الَريااب:  معهيالالين " "ضااا َ احتَمَلالالت كلمالالة 
الالالياع"و لالالالالُورود كلمالالالة "َوجالالالالْدها" فالالالي البيالالالالتو وأّمالالالالا  المعناااا  "الضَّ

ف الالو "فالالاَح واهتَشالالَرت رائحتالاله"و وهالالو المعهالالى المقصالالود  البعيااد
 . بداللة الّسيال

 
 َووادا َحكى الَخْهساَء ال في ُشجوِهِه      _
 ولكْن َلُه َعْيهاِن َتبكي َعلى َصْخرِ          

ر"كلمالالة  ايالالر مقصالالود  معناا  قرياابن: امعهيالالل الالا فالالي البيالالت  "َصااخ 
و ودّل عليالاله  ُيسالالِرع إلالالى ذهالالن المتلقالالي هالالو "َصالالْخر أخالالو الَخهسالالاء"

وجالالود كلمالالة "الَخْهسالالاء" التالالي اشالالُتِ رت ببكائ الالا علالالى أخي الالا "َصالالْخر" 
و وهالو المعهالى  هالو "َصالْخر الالوادي" بعيادالمعنا  الو و ورثائ ا إّيالاه

 المقصود بداللة الّسيال. 
 
 هلل إنَّ الشَّْ َد يْوَم ِفراَقِ ْم      _
ْبُر َكيَف َيعيُب؟       ما َلذًّ ليو فالَّصَّ

 2018صيفّية 
ااب ر"جالالاءت كلمالالة  بمعهيالالين: معهالالًى قريالالبا ايالالر مقصالالود ُيسالالِرع  "الصَّ

الالالالْبر"و ودّل عليالالالاله وجالالالالود كلمالالالالة  إلالالالالى ذهالالالالن المتّلقالالالالي هالالالالو "هبالالالالات الصَّ
الالالالْ د"و وقالالالالد أخفالالالالى بالالالاله الشالالالالاعر معًهالالالالى آَخالالالالر بعيالالالالًدا هالالالالو "َتحَمالالالالل  "الشَّ

 الَمشقَّة"و وهو المعهى المقصود بداللة الّسيال. 
 

 بّيِ التورية ِا األمثلة التالية :
داْشِبُه ِمْبردًا                   َفِِلَْجِل ذا َيْجلو والهَّْ ُر يُ  أ.  الصَّ

 وَناابا ااالالوُت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالِه َهمالولي ِمَن اللَّْحِظ َسْ ما              بِ ب. 
 وِر وال ُقصالالوَر ِب ا َيعولْ          ْبياُت ِشْعِرَك َكالُقصالال    َأج. 

 َرقياااا   اها الالالالالالالالالالُحالالالالالرٌّ وَمْعهالالال      الالا          الالالالالالالالالالوِمَن الَعجاِئِب َلْفظُ 
َُّق  َتْكُتُب والسَّحابُ  والّري ُ    َتْقَرُأ َوالَغديُر َصحيَفٌة العَّْيُر د.   ُيَن
 ُشْكرًا ِلَهْسمِة َأْرِضكالالالالالُْم                َكْم بالالَلََّغالالْت َعّهالالي َتِحيَّةْ ه. 

 الذَّكيَّة  ديَل الَ و  َفْ َي          ال َاْرَو ِإْن َحِفَظْت َأحالالا      
 

 :  اإلجابة
صالالدأ الحديالالد( ومعهالالى  قريالالب وهالالو )المعهالالى ال :كلمااة )الّصاادا( أ. 

 . بعيدا هو )الععش(
هالالو )السالال م( ومعهالالى بعيالالدا هالالو المعهالالى القريالالب  كلمااة )ناابال(ب. 

 السيال.و وهو المقصود بداللة  )هفهى وه لك(
هالالو  بعيالالدالمعهالالى القريالالب وهالالو )العبالالد( و المعهالالى الكلمااة )رقياا (ج. 

 . )العذب والسلس(
َّق(د.  يسالالالرع إلالالالى الالالالذهن وهالالالو )هقالالالع  قريالالالبالمعهالالالى ال كلماااة )يااان

 . هو )إهيال هقاع المعر( بعيدالمعهى والالحروف( 
قريب يسرع إلى الذهن وهو )المتمياليت( المعهى الكلمة )الذكية(ه. 

معهالالالى الو وهالالالو ايالالالر مقصالالالود. و  )َحفظالالالْت َأحاديالالالل ال الالالو (لوجالالالود 
 .بعيدا هو )التي تحمل الرواح العيبة(
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 النَد األدبا ِا العصر الحديث :
 المناهج النََّدّية ِا العصر الحديث

 .المنهج النََّدّي عرف المَصود ب
عريقالة ل الا إجالراءات وأدوات ومعالايير خاّصالة يتَِّبع الا الّهاقالالد 

ّّ األدبالالالالّي وتحليلالالالالهو ب الالالالدف الكشالالالالف عالالالالن فالالالالي  قالالالالراءت الالالالاله
 .   دالالتهو وأبهيته الشكّلية والجمالّيةو وكّل ما يّتصل به

النَديااة التااا يّتكااا عليهااا النَاااد ِااا  المناااهجاذكاار أهاام 
 األدب تحلياًل وتفسيرًا وتَويمًا. نَد 
 ريخّيو واالجتماعّيو والِبهيوّي.التا

 2018شتوية  عّرف المنهج التاريخا .
هالالالو مالالاله ي هقالالالّدي َيقالالالوم علالالالى دراسالالالة الّظالالالروف: السياسالالالّيةو 
واالجتماعّيةو والثقافّيةو للعصالر اّلالذي َيهتمالي إلياله األديالبو 
ّّ األدبالالالالالالالّيو وتفسالالالالالالالير  متَِّخالالالالالالالذًا مه الالالالالالالا وسالالالالالالاليلًة لف الالالالالالالم الالالالالالالاله

 خصائصهو وكشف مضاميهه ودالالته. 
ُِ باه الْنَااد الاذيِ اتَّبعاوا المانهج التااريخّا  م ما الاذي ُيام 

 ما يتعل  بكلٍّ مِ: األديبو واألدب؟ ِا
بالالالالأّن األديالالالالب ابالالالالُن بيئتالالالاله  وايؤِمهالالالال ( 2019االمتحاااااِ العااااام ) 

: سياسالالالالالالّيةو واجتماعّيالالالالالالةو  ويماهالالالالالالهو واألدب هتالالالالالالاج ظالالالالالالروفا
 وثقافّيةو يتأثَّر ب ا ويؤثَّر في ا.

 
 

ح الممثِّرات الثالثة التا  َّااد المانهج التااريخّا  يتكااوضِّ عليهاا ُن
االمتحااِ ) /  2018ش  . ِا دراسة النصوص األدبية وتحليلها

 ( 2019العام 
الخصائّ الِفْعرّية الوراثّية المشَتَركة 2018صيفّية  : الِعر  _ 

بين أفراد اأُلّمة الواحدت المهَحِدرت من جهسا معاليَّن التالي تتالُرك أَثَرهالا 
. ّّ  في اله

بمعهالالالالالى الفضالالالالالاء الجغرافالالالالالي  : المكااااااِ أو الَوَساااااقالبيئاااااة أو _ 
ّّ األدبّي.  واهعكاساته االجتماعّية في اله

: السياسالالالالّيةو  مجموعالالالالة الظالالالالروفويعهالالالالي  :الّزماااااِ أو العصاااار_ 
والثقافّيالالةو والديهّيالالةو واالجتماعّيالالةو التالالي مالالن شالالأه ا أن تتالالُرك آثارهالالا 

 ّّ  .في اله
 

دراسااته األدَب ِااا اذكاار أباارز مااِ اتكااأ علاا  الماانهج التاااريخا 
 . العرباَّ الَديمَ 

عه ُحَسين من أبري من اتََّكَأ علالى الماله ي التالاريخّي فالي دراسالته و 
 .2018ش  تجديد ِذكرى أبا العالء" "ومن ذلك مثًم كتاُبه 

ِا كتاله ) تجدياد ذكارى  قبِّ  قه ُحَسيِ المنهج التاريخاّ كيف 
 ( 2019 تكميلااالمتحاِ ال)  أبا العالء ( .

الالالّ بابالالالًا مهالالاله َدَرَس  المالالاله ي التالالالاريخي عّبالالالل تعبيقالالالًا دقيقالالالًاو إذ خصَّ
فيالالالالاله يمالالالالالالاَن أبالالالالالالي العالالالالالمءو والمكالالالالالالاَن الالالالالالالذي عالالالالالاش فيالالالالالالهو والحيالالالالالالات: 
السياسالالالالالالّيةو واالجتماعّيالالالالالالةو واالقتصالالالالالالادّيةو والديهّيالالالالالالةو فالالالالالالي عصالالالالالالرهو 

تحاّدث عاِ و  ليرى َأَثَر ذلك كّله ِاا َشاعرو وأدباهو  وقبيلَته وأسرَته
 . تأثير الممثِّرات الثالثة ِا األدبأبا العالء ِا ضوء 

  . " ِا األدب الجاهلاّ  قه ُحَسيِ ِا كتابه "بّيِ ما تناوله 
و  الكاتب أو الشاعر َأثٌر من آثار الجالهِس والبيئالِة والّيمالانرأ  أن 

فيهبغالالي أن يلالالَتمَس مالالن هالالذه المالالؤثراتو ويهبغالالي أن يكالالوَن الَغالالَرُض 
تاريِخالالاله إّهمالالالا هالالالو تحقيالالالُل الّصالالالحي  مالالالن َدْرِس األدب والبحالالالِل عالالالن 

 . هذه المؤثَّرات التي أحَدَثت الكاتَب أو الشاعرَ 
اذكر الناقاد الاذي اتكاأ علا  المانهج التااريخا ِاا دراساة األدب 

 ونَدو .
"خلياال َبي ااَد: رائااد الَّصااة العربّيااة هاصالالُر الالالّدين اأَلسالالد فالالي كتابالاله 

 الحديثة ِا ِِلسقيِ" 
قاول ناصاار الاّديِ األسااد ِااا  بايَِّ َمالِمااح المانهج التاااريخّا ِااا

  ." كتابه "خليل َبي َد: رائد الَصة العربّية
تبالالدو مممالال  المالاله ي التالالاريخي فالالي قالالول هاصالالر الالالدين األسالالد حالالين 
عالالالّد الفالالالن األدبالالالّي ظالالالاهرت اجتماعّيالالالة ال تولالالالد فالالالي فالالالرا و بالالالل تتالالالأثر 
ّّ األدبالّي يتالأثر بمحيعاله الالذي  بعوامل متعددت. وهذا يعهي أّن اله

 والبيئة واليمان.يعهي العرل 
 بّيِ كيف يربق المنهج التاريخا بيِ النص ومحيقه .

 ّّ إّن المالالالاله ي التالالالالاريخّي فالالالالي الهَّقالالالالد َيالالالالرُبع ربعالالالالًا مباَشالالالالرًا بالالالالين الالالالاله
ّّ هها وثيقًة ُتعبَّر عالن ذلالك المحاليعو  ومحيعهو ومن ًثّم يكون اله
ّّ َوْفالالل هالالذا المالاله ي يمكالالن أن َيسالالتحيَل وثيقالالًة ُيسالالتعاُن  بالالل إن الالاله
ب ا عهد الحاجة إلى تأكيد بعض األفكار والحقائل التاريّخيالة التالي 

 ِظلِّ ا األديب.  عاش في
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 المنهج االجتماعاّ 
 2018. ش عّرف المنهج االجتماعا 

هالالالالالالو مالالالالالاله ي هقالالالالالالّدي َيالالالالالالرُبع افبالالالالالالداع األدبالالالالالالّي والُمبالالالالالالِدع هفَسالالالالالاله 
 بالمجتمع بعبقاته الُمختلفة. 

   التَّشاُبه بيِ المنهج التاريخّا والمنهج االجتماعاّ وّضح 
بالالالالمجتمع ربالالالَع أصالالالحاب المالالاله ي التالالالاريخّي افبالالالداع األدبالالالّي 

بصالالورت مالالاو وكالالذلك المالاله ي االجتمالالاعّي ربالالع افبالالداع األدبالالّي 
ْن كالالالالان أصالالالالحاب المالالالاله ي االجتمالالالالاعّي سالالالالاروا  بالالالالالمجتمعو وا 
شالالالالالوًعا بعيالالالالالًدا فالالالالالي ربالالالالالِع افبالالالالالداع والُمبالالالالالِدع هفِسالالالالاله بالالالالالالمجتمع 

 والحيات.
هَة َنَظٍر جماعيةٌ   وضح ذلك . و النّص األدبّا يمَّثل ِوج 

ّن المجتمالالع َوْفالالل هالالذا المالاله ي ُيَعالالَد إ ( 2019االمتحاااِ العااام ) 
و فالقارئ حاضٌر في ِذْهالن األديالب ّّ  كأّهه الُمهِتي الفعّلي لله

و ألّهه وسيلُته واايتاله  ( 2019 تكميلااالمتحاِ ال)   ) علل (
ّّ عالالالالن رؤ   فالالالالي آنا مًعالالالالاو أي إّن األديالالالالب َيْصالالالالُدر فالالالالي الالالالاله
مجتمعالالهو لالالذا أهَضالالَي المالاله ُي االجتمالالاعّي فالالي الهَّقالالد مجموعالالًة 
مالالالالن المفالالالالاهيم والمصالالالالعلحات الهَّقدّيالالالالة الُم ّمالالالالةو مثالالالالل: "الفالالالالَن 

 للمجتمع"و و "اأَلَدب الُملتِيم". 
 2018صيفّية  عرف المَصود باألدب الملتزم .

هالالالو األدب الالالالذي يصالالالدر فيالالاله األديالالالب عالالالن رؤ  مجتمعالالاله و 
فُيعّبالالالر عالالالن رؤ  مجتمعالالاله فيعّبالالالر عالالالن همالالالوم أفالالالراد المجتمالالالع 
وتعلعالات م و ويسالالعى بجالالد  إلالى تغييالالر واقع الالم بمالا هالالو أفضالالل 

 مستشعًرا بالمسؤولية تجاه ذلك . 

يحااِرص الْنَاااد ِااا الماانهج اذكاار أباارز العناصاار األساسااية التااا 
 . إبراز الَعالقة بيِ األدب والمجتمع ِيها عل ماعّا االجت

وْضالالالالالالع األديالالالالالالب فالالالالالالي مجتمعالالالالالالهو ومكاهتالالالالالاله فيالالالالالالهو ومالالالالالالد  تالالالالالالَأُثِرِه . 1
 بمجتمِعِه وتأثِيِرِه فيِه. 

   ُمِهمَّتهم النََّدّية قضايا أساسّية ِاالتركيي على ثمل . 2
 هي: ( 2019 تكميلااالمتحاِ ال) و ) اذكرها ( 

المحتالالالالو  االجتمالالالالاعّي والمضالالالالاميُن والغايالالالالات االجتماعيالالالالة التالالالالي  أ.
 َت ِدف األعمال األدبّية إلى تحقيق ا.

و ومد  التأثير االجتماعّي لِلدب  .ب ِّّ الجم ور اّلذي يتلّقى اله
 في هذا الجم ور.

دراسالالالالالة آثالالالالالار التغّيالالالالالرات والتعالالالالالَورات االجتماعّيالالالالالة فالالالالالي األدب:  .جالالالالالال
 ه. أشكاِلهو وأهواِعهو ومضاميهِ 

ممحظالالالالة َأثالالالالر الّرعايالالالالة المجتمعّيالالالالة فالالالالي افبالالالالداع الفهالالالالّيو وهالالالالذه  .3
الرعايالالالالالالة قالالالالالالد تكالالالالالالون مالالالالالالن الّدولالالالالالالة أو مالالالالالالن الجم الالالالالالور عالالالالالالن عريالالالالالالل 

 الُمهَتَدياتو والمجّمتو والجامعاتو وُدور الهَّْشرو وايرها.
مهاقشالالالالالالة عبيعالالالالالالة الّدولالالالالالالة وهظاِم الالالالالالاو مالالالالالالن حيالالالالالالُل حّرّيالالالالالالُة األدب  .4

لديمقراعّيالالةو أو تراُجعالاله واهحالالداُر مسالالتواه وايدهالالاُره فالالي ظالاللِّ الدولالالة ا
 .  في ظلِّ الدولة الدكتاتورّية

 .المنهج االجتماعّا ِا النََّد عل   اذكر مثاال
دراسُة عبد الُمحِسالن عاله َبالْدر لروايالة هجيالب محفالوظ من أمثلة ذلك 

  .  2018ش  " ُزقا  المد ّ  "
 
 

 ثالثًا: المنهج الِبنيوي
 .المنهج الِبنيوّي عّرف 

مالالالالاله ٌي هقالالالالالدّي َيالالالالالدرس العمالالالالالل األدبالالالالالّي بوصالالالالالفه ِبهيالالالالالًة متكاملالالالالالة ذاَت 
عمقات بالين مفرداتالهو بعيالدًا عالن أّيالة عوامالَل أخالر  خارجيالةاو مثالل 

 .  العوامل: التاريخّيِةو واالجتماعّيِةو والثقافّيةِ 
 .ينظر المنهج الِبنيوّي إل  النّص كيف 

قالالالالالائم بذاِتالالالالالهو علالالالالالى أّهالالالاله َعالالالالالالٌم مسالالالالتِقٌل  ( 2019االمتحاااااِ العاااااام ) 
ّّ ف الالو بالهسالالبة  وَيسالالتبِعد كالاللَّ مالالا هالالو خارَجالالهو والَسالاللعة عهالالده للالاله
ّّ هفِساله ال إلالى  ّّ إلالى الاله إليه ُمغَلٌل وه الائّيو وُيحالال تفسالير الاله

 .  ايره
 و وضح ذلك . للنّص ِا المنهج الِبنيوّي مركزّيٌة ثابتة

ّّ فالالي المالاله ي الِبهيالالوّي مركيّيالالٌة ثابتالالة وحوَل الالا تالالدورُ  تفسالاليراُتهو  وللالاله
ولالاله أيضالالالًا َتهاسالالالٌل واهسالالالجامو وهالالو خاضالالالٌع لهظالالالام َيْضالالالِبعهو وعلالالالى 

ّّ ِلُيدِرَك أبعاَده  . الّهاقد الِبهيوّي البحُل عن ِسّر اله
 البنيوي ِا دراسة النصوص األدبيةأيِ تنحصر وظيفة النَد 

ّّ وعمقاِته الّداخلية  2018ش  . تهحصر في الكشف عن أبهية اله
 . تحليل العمل األدبّا ِا النََّد الِبنيويّ بيِِّ مستويات 

االمتحااااااِ العاااااام ) /  2018صالالالالاليفّية  :المساااااتوى الصاااااوّتا أ. 
تالالالالدَرُس فيالالالاله دالالُت الحالالالالروِف وموسالالالاليقاها مالالالالن: َهْبالالالالالرا و   ( 2019

. ّّ و وَأَثر ذلك في الِبهية الداللّية لله يقاعا  وتهغيما و وا 
ّا ب.  َيغ الصرفّية :المستوى الصِر  ُتدَرس فيه دالالُت الصِّ

 ووظيفُت ا في التكوين اللغوّي واألدبّي خاّصًة.  
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تالالالالالدَرُس فيالالالالاله الكلمالالالالالاُت لمعرفالالالالالة  :المساااااتوى المعجّماااااّا ج. 
 ّّ  . دالالت ا اللغوّية وعمقت ا بمضمون اله

وُيالدَرُس  ( 2019 تكميلاااالمتحااِ ال)  :المستوى النحوّي  د.
وتركيُب الالالا وعرائالالالُل تكويه الالالا وخصائُصالالال ا فيالالاله تالالالأليُف الجمالالالل 
 الداللّية والجمالّية.

وَيجالالري فيالاله تحليالالُل معالالاهي الجمالالل  : المسااتوى الااّداللاّ ه. 
 والتراكيب وتآيِرها في تشكيل الِبهية الداللّية العاّمة للّهّ.

 بّينها .للمنهج الِبنيوّي عدة ُمنقَلَات و 
و  للعمالالالل األدبالالاليّ ضالالالرورت الّتركيالالالي علالالالى الَجالالالْوهر الالالالداخلّي أ. 

وضالالالرورت التعامالالالل معالالاله مالالالن ايالالالر أّي افتراضالالالاتا ُمسالالالبًّقةو إذ 
المهالالاهي التالالي ُتْعهالالى بدراسالالة إعالالار األدب  ُيهاااِجم الِبنيوّيااوِ

بأّه الالا تقالالع فالالي َشالالَرِك  ويتَِّهمونهاااومحيِعاله وأسالالباِبه الخارجيالالةو 
الشرح التعليلّي في َسْعي ا إلالى تفسالير الهصالّو األدبّيالة فالي 

  ( 2019) شاااتوية  و الجتمالالالاعّي والتالالالاريخيّ ضالالالوء سالالالياق ا ا
ألّنهااا ال َتِصااُف األثَااَر األدبااّا بالااذات حاايِ َتِصااُف العواماال 

 الخارجّية.
الوقوف فالي التحليالل البهيالوّي علالى حالدود اكتشالاف الِبهيالة  ب.

 الداخلّية في العمل األدبّي ف و جوهرها.
وقالالد أثَّالالَر هالالذا المالاله ي فالالي بعالالض االّتجاهالالات الهَّقديَّالالة الحديثالالة 

موساااا  كاألسالالالاللوبّية الِبهيوّيالالالالةو ومالالالالن هماذج الالالالا تحليالالالالُل الّهاقالالالالد 
َُل ُزهور" "لقصيدت  ربابعة  . للشاعر َأَمل ُدن 

 موس  الربابعة قصيدة زهور ؟ كيف در: الناقد

ّّ بَمْعالالالالالالالالِيِل عالالالالالالالن سالالالالالالالالياقه التالالالالالالالالاريخّي ومحيعالالالالالالالاله  الّهاقالالالالالالالد َدَرَس الالالالالالالالاله
و فتهالالاوَل فالالي  ّّ المسااتوى االجتمالالاعّيو إّهمالالا اعتَمالالَد علالالى لغالالة الالاله

ّّ وَتفاُعالالل المتلقالالي مع الالا.  الصااوّتا القافيالالَة وَأَثَرهالالا فالالي موسالاليقا الالاله
داللالالالالة الفعالالالالل "َأْلَمالالالالُ " وَعمقت الالالالا  المسااااتوى المعجماااااّ وتهالالالالاوَل فالالالالي 
 ي ُتسالالالاليِعر علالالالالى الشالالالالاعر فالالالالي القصالالالاليدت. وتهالالالالاوَل فالالالاليبالحالالالالالة التالالالال

الصالورت الشِّالعرّيةو حاليَن َأْهَسالَن الشالاعر اليَّهالراتو  المستوى الدالّلا
وجعل الالا تتحالالدَّل وتعبِّالالر عالالن مشالالاعره ومعاهاِتالاله التالالي َيعيُشالال ا لحظالالة 

 افحساس باله اية والموت. 
او كيااف يختلااف االّتجاهاااِ: التّاااريخّاو واالجتماااعّاو عااِ االّتجاا

َِ ِاااا  الِبنياااوّي ِاااا التَّعامااال ماااع الااانّص لااادى الْنَااااد األردنياااّي
 .الثمانينّيات 

الظالالالالالروف: السياسالالالالالّيةو واالجتماعّيالالالالالةو  االتجااااااو التااااااريخاّ يالالالالالدرس 
والثقافّيالالالةو للعصالالالر الالالالذي يهتمالالالي إليالالاله األديالالالبو مّتخالالالذا مه الالالا وسالالاليلة 
ّّ األدبالالالالالالّيو وتفسالالالالالالير خصائصالالالالالالهو وكشالالالالالالف مضالالالالالالاميهه  لف الالالالالالم الالالالالالاله

ّّ األدبالالالالّي  ّتجاااااو االجتماااااعاّ اال و ودالالتالالالاله.  فالالالالي الّهقالالالالد يالالالالربع الالالالاله
والمبالالدع هفسالاله بالالالمجتمع بعبقاتالاله المختلفالالةو أي إّن األديالالب يصالالدر 
في هّصه عن رؤ  مجتمعهو فيحمل هموماله ويلتاليم قضالاياه ويعّبالر 
عه او فتكون م مة الّهاقالد ههالا دراسالة هالذه العهاصالر لمسالتعاهة ب الا 

ّّ وبيالان مضالاميهه وكشالف ع هاصالره الفهّيالة وأثرهالا فالي في ف م الاله
فالالي الّهقالالد حيالالل يالالدرس  ويختلااف معهمااا االّتجاااو البنيااويّ تكويهالاله. 

العمالالالل األدبالالالّي بوصالالالفه بهيالالالة متكاملالالالة ذات عمقالالالات بالالالين مفرداتالالاله 
: تاريخّيالةو أو  ّّ بعيًدا عن أّي عوامل أخالر  خارجّيالة محيعالة بالاله

ّّ فتكالالالالالالون وظيفالالالالالالة الّهاقالالالالالالد الكشالالالالالالف عالالالالالالن أ و اجتماعّيالالالالالالة بهيالالالالالالة الالالالالالاله
 ات ا الداخلّية.وعمق

 ِّ  َمالمح الحركة النََّديَّة ِا األرد
 ؟كيف بدأت الحركة النَدّية ِا األردِ و وبماذا تأثرت 

بدأت الحركة الهَّْقدّية في األردّن ُمتواِضعًةو ثم تعَّورت شاليئًا فشاليئًا 
بالحركة الهَّقدّيالة فالي األقعالار العربيالة التالي اسالتمدَّت أفكارهالا  متأثِّرةً 
 . الّهظرّيات والمهاهي الهَّقدية العالمّيةمن 

ُر األمير الممسِّ: عبداهلل األّول ابِ الحسيِ ِاا  كيف َتجّل  َدو 
 ِّ   ؟ تشجيع الحركة النَدّية ِا األرد

َعِمالالَل مهالالذ َتَوّليالاله إمالالارت شالالرقّي األردّن  ( 2019االمتحاااِ العااام ) أ. 
وتجّلاا  ذلااك ِااا  .الواِفالالدينعلالالى رعايالالة اأُلدبالالاء الَمَحّليالاليَن واألدبالالاء 

التي كالان َيرعاهالا فالي  َأهْمها الَمجال: األدبّيةو عدد مِ الَمظاهر
َقْصَري: رادانو وبسمانو في عّمانو وقصر الَمْشتى في الَشالوهةو 

و  وما كان يجري في ا مالن معارحالات ومحالاورات ومهاقشالات هقدّيالة
الّشالعراء واأُلدبالاء وقد كان َعراٌر )مصعفى وهبي التََّل( في َعليعة 

الذين شاركوا في مجالس األمير إلى جاِهِب شعراَء وأدباَء آَخالريَنو 
و وفالالؤاد  أمثالالال: عمالالر أبالالي ريشالالةو وَوديالالع الُبسالالتاهّيو وَهالالديم الَمالالّمح

فاعيّ  الخعيب  . و وعبد الُمْهعم الرِّ
بالين عالرار واألميالر عبالد اهلل األول  إجراء المساجالت الشعريةب. 

وكالالان  2018صالاليفّية  أثاار هااذو المساااجالت ( ) و ابالالن الحسالالين
يحتفالالون ب الالا ويعّلقالالون علي الالا ملحوظالالات م يتلقفوه الالا و القالالّراء والكتالالاب 

الّهقدّية التي كان ل الا صالداها فالي تحديالد معالالم الحركالة الهقدّيالة فالي 
 . مرحلة الهشأت
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عمل األمير الممّسا: علا  تشاجيع الصاحاِة والكتاباة ج. 
بإس امه بعددا من التَّعليقات الهَّقدّيالة فالي افتتاحيالات  و النَدّية

  . الَصحف والَمجّمت
ر الْصاااااحف والَمجااااااّلت األردنّياااااة ِاااااا مرحلاااااة  اااااح َدو  وضِّ

 . التّأسي: ِا نشوء حركة النََّدو مع الّتمثيل
كاهالالالت المقالالالالة الّهقدّيالالالة فالالالي الصالالالحف األردهّيالالالة والمجالالالمت أ. 

" مثم تتّبالع الشالي   "الحكمةو إذ في مجلة  ذات حضور دائم
في الشعر الجاهلي"  هديم الممح آراء عه حسين في كتابه "

محالالالاواًل دحالالالض مالالالا جالالالاء بالالاله مالالالن آراء حالالالول اهتحالالالال الشالالالعر 
الجالالالاهليو وكتالالالَب حسالالالهي فريالالالي فالالالي صالالالحيفة "الجييالالالرت" أربالالالع 
الالالحي "و حيالالالل هالالالاقش فالالالي  مقالالالاالت هقدّيالالالة بعهالالالوان "األدُب الصَّ

كل والمضالالمون فالالي العمالالل األدبالالّيو مقالتالاله الثّالثالالة قضالالّيَة الّشالال
وبيَّن أّن بعض الهاس َيميل إلى األسلوب الُمَهمَّاللو وبعضال م 

ُل األسلوب السَِّلس ل األسلوب السَّ لو أّما هو فيفضِّ  . ُيفضِّ
 ( 2019 تكميلاااالمتحااِ ال)  أرنت الصاحف والمجاالتب. 

بما هشر على صفحات ا من دراسات تاريخّية ومقاالت هقدّيالة 
 وترجمات وسير الحركة الّهقدّية في مرحلة التّأسيس.

تالالالالرّددت فالالالالي بعالالالالض مقاالت الالالالا أصالالالالداء الّهظريالالالالات الّهقدّيالالالالة  ج.
العالمّيالة الحديثالالةو مالن مثالالل مالالا كَتَباله يعقالالوب هاشالم فالالي مجلالالة 

 م الّهقد.فرهسّي "بروهتيير" وِعل"الِحْكمة" عن األديب ال
 
 
 

 ثانًيا: مرحلة الّتجديد
ِّ ِاا  ح العوامل التا مهَّدت لتقْور الحركة الّنَدّية ِاا األرد وضِّ

َ ااد الخمسااينّيات َثّمااَة تحااْوٌل جااذريأ َقااَرَأ علاا  واقااع الحركااة /  َع
ِّ ِااااا أوائاااال الخمسااااينّيات وأوائاااال  األدبّيااااة والنَدّيااااة ِااااا األرد

 .و وضح ذلك . الستينّيات
)  مو1952لعيسالى الهالاعوري عالام  مجلاة "الَلام الجدياد"ظهور أ. 

التااا أسااهمت ِااا تكااويِ أرضااية صاالبة  ( 2019االمتحاااِ العااام 
لتكوِ ملتَ  اآلراء األدبّية والّنَدّيةو واستقاعت أقاالم عادد ماِ 

أمثالالالالال: ِإحسالالالالان و  رمااااوز األدب والفكاااار داخاااال األردِ وخارجااااه
 . عّباسو وهاصر الّدين األسد

الكتااب التااا أسااهمت ِااا إثااراء الحركااة الّنَدّيااة ِااا صاادور ب. 
بمالالا تهاولتالاله مالالن آراء وقضالالايا هقدّيالالة دقيقالالة  األردِ ِااا هااذا العَاادو

تدّل على خبرت الّهقاد وعلى اعمع م على أهم االتجاهالات األدبّيالة 
 . والهقدّية في العالم

اذكاار أهاام الكتااب األدبّيااة التااا صاادرت ِااا األردِ وأسااهمت ِااا 
 الحركة النَدّية .إثراء 
ِّ حت  عاام _  م" 1950كتاب "الحياة األدبّية ِا ِلسقيِ واألرد

 وِمالن القضالايا الهقدّيالة فياله و 2018صاليفّية  لناصر الّديِ األساد
و وهالي عهالد الكاتالب ال َتهُبالع مالن َوحالدت الموضالالوعو  َوحادُة الَصايدة

ِوجالالدان بالالل َتهُبالالع مالالن الجالالوِّ الهَّفسالالّي الالالذي َتهُقلالاله إليهالالاو ومالالن حركالالة 
 . الشاعر وَتهامي َمشاِعره

"إيلّياااا أباااو ماضاااا مه الالالا:  الكتاااب النَدّياااة لعيسااا  النااااعورّيو_ 
رسول الشِّعر العربا الحديث"و و "ِإليا: ِرحاات شااعر الُعروباة 

)الَبالَدوّي  يعَاوب العاوداتوَأصالَدَر  و 2019شاتوية  ِا الَمهَجار"
"كتابالالاله الملالالالثَّم(  ِّ لحيالالالات الشالالالاعر  َعالالالَرَض فيالالاله "َعااارار شااااعر األرد

ومضالالالامين َشالالالعره ومظالالالاهره الفهّيالالالة مسالالالتفيدًا فالالالي ذلالالالك مالالالن المالالاله ي 
 . التاريخّي في دراسة األدب

ااعر"كتالاب  ِّ الشِّ َِاا و إحسالالان عّبالالاس  ( 2019 تكميلااااالمتحاااِ ال)  "
الالالالالعر مهالالالالالذ أرسالالالالالعو مالالالالالروًرا  وَتعالالالالالرَّض فيالالالالاله للهظرّيالالالالالة الهقديَّالالالالالة فالالالالالي الشِّ
بالّروماهسالالالية والرميّيالالالة وصالالالواًل إلالالالى الواقعّيالالالة وعالالالرض أيًضالالالا ألهالالالّم 
الالالة  اآلراء الهقدّيالالالة اّلتالالالي تبهَّت الالالا المالالالذاهب األدبّيالالالة المتهوّعالالالة فالالالي ُمِ مَّ

وقالالد  عبَّالالر هالالذا الكتالالاب عالالن خبالالرت الهاقالالد واّعمعالاله الالالّدقيل الشَّالالعرو 
 .  على اآلداب الغربّية

وفالالالالي إعالالالالار تالالالالأَثر الّهقالالالالد األدبالالالالّي فالالالالي األردّن بالالالالأهّم االّتجاهالالالالات _ 
"الَّصااة األدبّيالالة فالالي العالالالم جالالاءت ترجمالالة محمالالود السَّالالْمَرت لكتالالاب 

مو إذ تهالالالاَوَل هالالالذا الكتالالالاب 1959لليالالالون إيالالالدل عالالالام  السَّاااكيولوجّية"
 َعمقة ِعلم الهَّْفس بفّن القّصة .

ُِ  الجدياد" وَمجّلاة تحدَّث  عِ  - ر الذي قامت به َمجّلة "اأُل الدَّو 
ِّ وتقويرهااا ِااا عَااد  "أِكاار" ِااا دعاام الحركااة الّنَدّيااة ِااا األرد

 الستينّيات.
حملالالالالالت عمئالالالالالع التجديالالالالالد 2018 ش  مجلاااااة "األِااااا  الجدياااااد":_ 

الحقيقّيةو فقد حرصت على تخصيّ صفحات للّهقد األدبّيو وقد 
 الّهقدّيالة الجديالدت فالي األدب األردهاليّ هشأ عن هذا توظيالف المفالاهيم 

وِمن أش ر الَهقاد الذين بريْت أسماؤهم في هذه الَمجلَّة وواصلوا و 
مسالالاليرت م افبداعّيالالالالة: عبالالالُد الالالالالرحيم عمالالالرو وجميالالالالل َعلالالالوشو وخالالالالالد 

 . الّساكتو وأحمد العهاهّيو وأمين شّهار
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خّصصالالالت للّهقالالالد مسالالالاحة عريضالالالة في الالالاو  : مجلاااة "أِكاااار"_ 
ا أتاحتاله مالن فالّر للهقالاد لكالي يهشالروا أعمالال م إلى جاهالب مال

 الّهقدّية.
بّيِ أثر إنشاء الجامعاات ورابقاة الكتااب ِاا تقاّور حركاة 

 النَد ِا األردِ .
م 1962أّد  تأسيُس الجامعة األردهّيالة عالام  :الجامعات . 1

إلالالى إيجالالاد بيئالالةا هقدّيالالةا ُتْعهالالى بتالالدريس الُمماَرسالالات الّهقدّيالالة فالالي 
الهَّظرّيالالات الهَّقدّيالالة الحديثالالة. وقالالد أدَّت جامعالالُة اليرمالالوك َضالالْوء 

الالالَة َهْفَسالالال ا1976التالالالي ُأهِشالالالئت عالالالام  . وسالالالاعدْت هالالالذه  م الُمِ مَّ
المؤسَّسات الِعلمّية على ظ ور دراساتا أكاديمّية تعمل على 
دراسالالالالالالة األبالالالالالالداع األدبالالالالالالّي ضالالالالالالمن معالالالالالالايير المالالالالالاله ي العلمالالالالالالّيو 

 .  ةوظ ور الّدراسات الّهقدّية المتخصَّص
مو وقالالالد 1974ُأهِشالالالئت عالالالام  :رابقاااة الُكتَّااااب األردنياااّيِ . 2

ساعدْت علالى توساليع البيئالة الثَّقافيالة التالي ت التّم بالاألدب وَهْقالده 
قامالة الهَّالدواتو والمشالاَركة فالي المالؤَتمرات  عبر آراء ُكتّاب او وا 

 األدبّية والّهقدّية. 
 اذكر مميزات النَد األدبا ِا هذو المرحلة .

 بظ ور عددا من الجامعّيين المتخصِّصين في الهَّقالدتمّيي . 1
و الالالالالذين كالالالالاَن ل الالالالم إسالالالال امات م بالتالالالالدريس أو بتالالالالأليف الكتالالالالب 
الهَّقدّيالالة فالالي االرتقالالاء بمسالالتو  الهَّقالالد وَصالالْبغه بالّصالالبغة العلميالالة 

ة وَبْلورت َمفاهيمه وضْبع ا.   المتخصصَّ

رؤون مالالن آراء تميَّالاليت هالالذه المرحلالالة بتالالَأَثر الَهقالالاد بمالالا كالالاهوا يقالال. و 2
و وقالد َبالدا هالذا  في الهَّقد العربّي القديم وفي الهَّقد األوروبّي الحديل

 واضحًا في كتابات م وآرائ م الهَّقدية. 
أبالالالريِت المرحلالالالُة عالالالددًا مالالالن الَهقالالالاد َذوي الّشالالالأنو مثالالالل: إحسالالالان . 3

الالالالْمَرتو وعبالالالالد الالالالالرحمن  عّبالالالالاسو وهاصالالالالر الالالالالّدين األسالالالالدو ومحمالالالالود السَّ
يالالالالاايو ويوسالالالالف بّكالالالالارو وهصالالالالرت عبالالالالد الالالالالرحمنو يالالالالاايو وهاشالالالالم 

وخليالالل الشَّالالْي و وعلالالي الشَّالالْرعو الالالذين كاهالالت ل الالم ج الالوٌد واضالالحة فالالي 
التأليف والترجمة والتحقيل في الترال الهَّقالدّي سالاعدْت علالى إيجالاد 

 بيئةا ِخْصبةا فهشاء مؤسسَّات ُتْعهى ب ذا الّشأن .
 

  ن هجّيات الحديثةثالثًا: مرحلة الكتابة الّنَدّية ِا ضوء المَ 
تضاااااعف النَااااد األدبااااا األردنااااا ِااااا إنتاجااااه ِااااا عَاااادي : 
 الثمانينّيات والتسعينّيات و وتحّول ِاا مناهجاه وتَنياتاه العلمياة

 2018ش  و علل .
بسالالبب االهفجالالار المعرفالالي وتفاعالالل الحركالالة الهقدّيالالة فالالي األردن شالالأن 

المه جيالالالات الحركالالالة األدبّيالالالة عاّمالالالة مالالالع مصالالالادر مختلفالالالة وال سالالالّيما 
 الهقدّية الحديثة .

أهّم االتجاهات النََّدّية األردنّية ِا ضوء المناهج ِاا ِتارة اذكر 
 . النِّصف الثانا مِ الَرِ العشريِ

 . االتجاه االجتماعي .2  .االّتجاه التاريخي . 1
 . االتجاه الجمالي .4  . االتجاه البهيوي .3
 . االتجاه المقارن .5
 

 االّتجاو الَجمالّا .  4
 2018صيفّية  عّرف المَصود باالتجاو الجمالا .

 ّّ وُيقَصالالد بالاله الُمماَرسالالاُت الهَّقدّيالالة التالالي تعتمالالد الالالذَّوَل معيالالارًاو فالالاله
ُد ُمثيالالالرا َجمالالالالّي َيْبَعالالالُل فالالالي الالالالهَّْفس إحساسالالالاتا َجمالّيالالالًة  األدبالالالّي ُمجالالالرَّ

مالالالاِت  –تجالالالاه َوْفالالالل هالالالذا اال –ممِتعالالالًة. وِمالالالن ثالالالّمو يتهالالالاول الّهاقالالالد  ُمقوِّ
ّّ األدبالالّي مالالن ِوْج الالة َهظالالَرهو أي إّن المتلقالالي ُيَعالالَد  الَجمالالال فالالي الالاله

و مّما ُيفضي إلى َتَعَدد القراءات ّّ  . ُمبِدِعًا آَخر لله
يمّثاال عبااد الَااادر الرباااعا مالمااح االتجاااو الجمااالا ِااا النَااد 
)  األدباااا ِاااا النصاااف الثاااانا ماااِ الَااارِ العشاااريِ و علااال .

 ( 2019االمتحاِ العام 
بمالالا الَتَيَمالالاله مالالالن ُمماَرسالالالاتا مه جّيالالالةا تعبيقيَّالالالةا لمتِّجالالالاه الَجمالالالالّي فالالالي 
َّ ومف وِمه لإلبداعو وَدْوِر الّهاقد فالي إتمالام العملّيالة  قراءِتِه الّهصو

 افبداعّيةو ورؤيِته الّهاقَد خالقًا جديدًا لإلبداع 
 بَم يتأثر النَد الجمالا ؟

متالالالأثٌِّر إلالالالى حالالالّد كبيالالالر بشخصالالالّية الهاقالالالدو والعوامالالالِل  الّهقالالالد الجَمالالالاليّ 
المؤثِّرت في او وما َيبعثاله العمالُل األدبالّي في الا مالن َمشالاعَر وعواعالَف 

 . وما َيستثيُره من ذكرياتا 
 

باّيِ دراساات الناقااد الربااعا والناقاد جمااال مَابلاة تجااو االتجاااو 
 الجمالا .

فالالي هالالذا االّتجالالاه  ( 2019االمتحاااِ العااام )  الّرباااعاّ ومالالن دراسالالات 
الالالالعرّي"و وفي الالالالا يالالالالر  أّن  ااااد "الصالالالالورت الفّهّيالالالالة فالالالالي الهَّقالالالالد الشِّ مااااا ُيَجسِّ

ِّ ِا الّنّص األدبّا ها الصورُة الفنّية  . َجمالّية الف
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في دراسته "اللَّْحظة الَجمالّية في بّين  َجمال َمَابلةأّما الهاقد 
ِّ النََّد هو الهَّقد األدبّي"و التي ير  في الا  "اإلحسااُ: الاذي أ

ِّ عمليااة النََّااد  َيعتَااري ااد أ الماارَء بَيمااة العمااِل الفّنااّا"و ويمكِّ
َّاااو وهااا  الَجمااالّا هااا خباارٌة مشااتَركٌة باايِ األديااب والمتل

 "األصل الذي تنبثُ  منه عمليُة الّتفسير وتعوُد إليه". 
َيكاد االّتجاو الَجمالّا يتمّيز بُخصوصّيٍة معيَّناٍة ِاا الَعالقاة 

ح هذو الخصوصّيةبيِ  َّا والنّصو وضِّ  . المتل
ّّ األدبالالّي والمتلقالالي  تكمالالن الخصوصالالية فالالي العمقالالة بالالين الالاله
وفًقالالالالالالا لمتجالالالالالالاه الجمالالالالالالالي فالالالالالالي أن المتلقالالالالالالي )الهاقالالالالالالد( يتهالالالالالالاول 
ّّ مالن وج الة هظالره بهالاء علالى ذوقاله  مقّومات الجمال فالي الاله
الخالالاّو متالالأثًرا بشخصالاليته والعوامالالل المالالؤثرت في الالا ومالالا يبعثالاله 

األدبالالّي فالالي هفسالاله مالالن مشالالاعر وعواعالالف ومالالا يسالالتثيره العمالالل 
ّّ وتحليمتاله  من ذكرياتو ما يفضي إلى تعدد تفساليرات الاله

"تعاااْدد بتعالالالّدد المتلقالالالين واخالالالتمف تجالالالارب مو وهالالالو مالالالا يسالالالمى 
 .اءات"الَر 
 

كيف استقا  النَاد األردنيوِ إيجاد نٍَد حديٍث ِاا األردِ 
 ؟

بالمه جيالالالالة العلميالالالالة اسالالالتعاعوا إيجالالالالاد هقالالالد حالالالالديل يتصالالالف 
والتخصصالالالالالية والضالالالالالبع وبلالالالالالورت المفالالالالالاهيم والموضالالالالالوعية و 
خاصالالة فالالي المالالرحلتين التجديالالد ومرحلالالة الكتابالالة الهقديالالة فالالي 
ضالالوء المه جيالالات الحديثالالة و متالالأثرين بالهقالالد العربالالي القالالديم 

 والمه جيات الهقدية الحديثة .

 االّتجاو الُمَارِ 
 عّرف االتجاو المَارِ ِا النَد .

هقدي يدرس مظاهر التأثر والتأثير بين الهصالّو األدبيالة اتجاه 
العالميالالة و معتمالالدت علالالى محالالور اللغالالة و مالالن أجالالل الوقالالوف علالالى 

 سْير اآلداب العالمية و وكشف حقائق ا الفهية وافهساهية .
َِ  اذكاااار )  المَااااارِ .اّلااااذيِ اتََّبعااااوا االّتجاااااو  الْنَاااااد األردنيااااّي

 ( 2019االمتحاِ العام 
الالد شالالاهين فالالي دراسالالته  إليااوت  " ( 2019 تكميلااااالمتحاااِ ال) محمَّ

إذ وقالالالَف شالالالاهين علالالالى  و وأثَاااُرُو علااا  عباااد الّصااابور والّساااّياب"
: َبالالالالْدر شالالالالاكر الّسالالالالّيابو وصالالالالمح عبالالالالد  َمكالالالالاِمن تالالالالأَثر كالالالالّل مالالالالن

ومّمااا جاااء ِااا الّصالالبورو بالشالالاعر افهجليالاليي تومالالاس إليالالوتو 
دراساااته أناااه عااادَّ قصااايدة "أُنشاااودة الَمَقااار" للّساااّياب نموذجاااًا 

يقالالالول:  و إيجابيَّاااًا ِاااا التاااأْثر بَصااايدة إلياااوت "اأَلر  الَيبااااب"
"وتشترُك ُأهشودُت الَمَعر مع اأَلرض الَيباب فالي افيقالاع الالداخليِّ 
 الالالالالالالذي ُتَولِّالالالالالالُده الموسالالالالالاليقا الداخلّيالالالالالالُة لّلغالالالالالالةو فالموسالالالالالاليقا فالالالالالالي كلتالالالالالالا
ر الّلغَة من قيِد المضمون المألوِف".  القصيدتيِن هي التي ُتحرِّ

فالالي  زياااد الْزعباااّ وِمالالن الَهّقالالاد األَردهيالالّيَن فالالي هالالذا ااّلتجالالاه أيضالالًا 
االمتحااِ ) / 2018صيفّية  الُمثاَقَفة وَتَحْوالت الُمصقَلح""كتابه 
َتَشاكََّل اّلذي تناوَل ِيه مصقلحاٍت نَدّيًة عربّيًة و ( 2019العام 

ااِل تااأْثر الحضااارة العربّيااة ِااا عصاار ازدهارهااا فالالي  معظُمهااا بفع 
 . القرهيِن: الثّالِلو والرابِع ال جريّيِنو بالحضارت اليوهاهّية

اذكار ممياازات النَاد األدبااا ِااا األردِ ِاا مرحلااة الثمانينيااات 
 والتسعينيات .

 الهقاد. سعة المجال وتهّوع القضايا الهقدية التي يتهاول ا 1
 . ارتفاع مستو  الذول الهقدي لد  الهقاد .2
   . اعتماد األدوات الهقدية في القراءت والتفسير والتحليل .3
 . الموضوعية والبعد عن الذاتية والِمياجية .4
 . التأثر بالهقد األدبي في ضوء المه جيات الهقدية الحديثة .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


