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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدبدا  ...يف النقد األددبي ف2
الــمــناهج الــنقــدية

وحض املقصود ابملجه انققي  ي انصر احلييث؟
طريقة نها إجراءات وأدوات ومصايري يتبصها انقاقي  ي قراءة انقص األديب
هيفه :الكشف عن دالالته،وأبقيته انشلكية وامجلانية ،ولك ما يتصل به
وضـح املقصود ابملجه انتاييخ؟؟ ش 2018
مجه نقي يقوم عىل دياسة انظروف :انس ياس ية،والاجامتعية ،وانثقافية
للصر اذل ينمت؟ إنيه األديب متخ ًذا مجها وس يةل نفهم انقص األديب.
ما اذل يؤمن به نقاد املجه انتاييخ؟  ي ما يتصلق بلك من األدب واألديب2019

األديب ابن بيئته وزمانه واألدب نتاج ظروف :س ياس ية ،واجامتعية ،وثقافية
املؤثرات انثالث انيت يتكئ علهيا نقاد املجه انتاييخ؟  ي دياسة انقصوص
األدبية .ش 2019 2018
 )1انصرق :اخلصائص انفطرية انوياثية املشرتكة بني أفراد األمة .ص 2018
 )2انبيئة :مبصىن انفضاء اجلغرا ي وانصاكساته الاجامتعية  ي انقص األديب.
 )3انزمان :انظروف انس ياس ية وانثقافية وادلينية والاجامتعية
أبرز من ميثل املجه انققي انتاييخ؟  ي انصر احلييث؟
 .1طه حسني  ي كتابه " :جتييي ذكرى أيب انصالء" .ش 2018
 .2انرص ادلين األسي :خليل بييس يائي انقصة انصربية احلييثة  ي فلسطني
كيف طبق طه حسني املجه انتاييخ؟  ي كتابه(جتييي ذكرى أيب انصالء) 2019

ديس فيه زمان أيب انصالء ،واملاكن اذل عاش فيه ،واحلياة :انس ياس ية،
والاجامتعية والاقتصادية وادلينية  ،ي عره ،وقبيلته وأرسته؛ نريى أثر ذكل
لكه  ي شصره وأدبه.
وحض يأ طه حسني  ي الاكتب أو انشاعر  ي كتابه "  ي األدب اجلاهيل".
يرى أن األديب هو ٌأثر من آاثي اجلنس و انبيئة و انزمان.
وحض مالمح املجه انتاييخ؟  ي كتاب انرص ادلين األسي.
عي انفن األديب ظاهرة اجامتعية ال تودل  ي فراغ تتأثر (ابنصرق وانبيئة وانزمان)
وحض املقصود ابملجه الاجامتع؟ .ش 2018
هو مجه نقي يربط اإلبياع األديب و املبيع نفسه ابجملمتع بطبقاته اخملتلفة.
وحض أوجه انش به بني املجه انتاييخ؟ و املجه الاجامتع؟.
انتاييخ؟ :يبطوا اإلبياع األديب  ي بصض جوانبه ابجملمتع بصوية ما.
الاجامتع؟ :تصمقوا  ي يبط اإلبياع واملبيع نفسه ابجملمتع.
كيف نظر املجه الاجامتع؟ للمجمتع واألديب؟
2019
انقص األديب ميثل وهجة نظر جامعية ،وحض ذكل
اجملمتع هو املقت انفصيل للقص ،وانقايئ حارض  ي ذهن األديب؛ ت 2019
ألنه وس يلته وغايته  ي آن مصاً.
مكثف النقد األدبي 2002

وحض املقصود مبفهوم (األدب امللزتم) ص 2018

هو األدب اذل يصيي فيه األديب عن يؤى جممتصه ؛ فيصرب عن مهوم أفراد
جممتصه وتطلصاهتم و يشايكهم تكل اهلموم و انتطلصات ،.ويسصى إىل تغيري
واقصهم ملا هو أفضل.
انصقارص انيت حيرص نقاد  ي املجه الاجامتع؟ علهيا إلبراز انصالقة بني األدب
و اجملمتع؟
 -1وضع األديب  ي جممتصه  ،وماكنته فيه ،وميى تأثره مبجمتصه وتأثريه فيه.
 -2انرتكزي عىل ثالث قضااي أساس ية ثالث  ي هممهتم انققيية،يه:
ما انقضااي األساس ية انثالث انيت تقاونها انققاد  ي هممهتم انققيية؟ ت 2019
أ -احملتوى و املضامني و انغاايت الاجامتعية.
ب -امجلهوي.
ج -آاثي انتغريات و انتطويات الاجامتعية  ي األدب.
 -3مالحظة أثر انرعاية اجملمتصية  ي اإلبياع انفين.
 -4مناقشة طبيصة ادلوةل ونظاهما،من حيث حرية األدب وازدهايه  ي ظل
ادلوةل ادلميقراطية،أو تراجصه واحنياي مس تواه  ي ظل ادلوةل ادلكتاتويية.
حيرص نقاد املجه الاجامتع؟ عىل الاهامتم ابجلانب الاجامتع؟ نألديب
للكشف عن وضع األديب  ي جممتصه ،واملاكنة انيت حيتلها ،وميى تأثره و
تأثريه فيه ،وأثر ذكل لكه  ي انقص األديب.
اذكر ً
مثاال عىل املجه الاجامتع؟  ي انققي .ش 2018
دياسة عبي احملسن طه بيي نرواية جنيب حمفوظ " زقاق امليق".
وحض املقصود ابملجه انبنيو ؟
مجه نقي يييس انصمل األديب بوصفه بنية متاكمةل ذات عالقات بني
مفرداته ،بصييًا عن أية عوامل أخرى خايجية ،مثل انصوامل :انتاييخية،
والاجامتعية ،وانثقافية.
كيف يقظر املجه انبنيو ّ إىل انقص؟ 2019
يقظر إىل انقص عىل أنه عاملٌ مس تق ٌل قا ٌمئ بذاته ،ويستبصي لك ما هو خايجه.
وحيال تفسري انقص إىل انقص نفسه ال إىل غريه.
ما وظيفة انققي انبنيو ؟ /أين تقحر وظيفة انققي انبنيو ؟ ش 2018
تقحر وظيفته  ي الكشف عن أبنية انقص و عالقاته ادلاخلية.
عيد مس توايت انققي انبنيو  ي حتليل انصمل األديب .مع انتوضيح
رب ،وتقغمي ،وإيقاع .ص 2019 2018
انصويت :دالالت احلروف وموس يقاها من ن ٍ
انر ي :دالالت انصيغ انرفية ووظيفهتا  ي انتكوين اللغو و األديب.
املصجم؟ :تييس فيه اللكامت ملصرفة دالالهتا اللغوية وعالقهتا مبضمون انقص.
انقحو  :يييس تأنيف امجلل و تركيهبا و طرائق تكويجها وخصائصها ادلالنية.
ت 2019

ادلاليل :حتليل مصاين امجلل و انرتاكيب وتآزيها  ي تشكيل انبنية ادلالنية.
وحض أمه منطلقات املجه انبنيو .
 )1انرتكزي عىل اجلوهر ادلاخيل للصمل األديب ،دون أ افرتاضات مس بقة
 )2انوقوف عىل حيود اكتشاف انبنية ادلاخلية للصمل األديب فهو جوهرها
ً
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علل ،هامج انبنيويون املقاجه انيت تصىن بيياسة إطاي األدب وحميطه وأس بابه
اخلايجية .ش 2019
ألهنا ال تصف األثر األديب ابذلات حني تصف انصوامل اخلايجية.
علل يهتم انبنيويون املقاجه األخرى بأهنا تقع  ي رشك انرشح انتصلييل نتفسري
انقصوص.
ألهنا ال تصف األثر األديب ابذلات حني تصف انصوامل اخلايجية
كيف ديس انقاقي موىس ياببصة قصيية زهوي للشاعرة أمل دنقل؟
ادلايس ديس انقص مبصزل عن س ياقه انتاييخ؟ وحميطه الاجامتع؟
فتقاول املس توى انصويت ،واملصجم؟ ،وادلاليل.
كيف يتصامل أحصاب املجه انتاييخ؟ والاجامتع؟ وانبنيو مع انقصوص:
انتاييخ؟ :ديسوا انظروف انس ياس ية وانثقافية للصر اذل ينمت؟ هل األديب
الاجامتع؟ :يبطوا انقص األديب واملبيع ابجملمتع.
انبنيو  :يييس انقص بوصفه بنية متاكمةل ،بصييا عن أ عوامل خايجية
 ي ضوء دياس تك للمقاجه انققيية :انتاييخ؟ ،والاجامتع؟ ،وانبنيو  ،اقرأ
انتحليالت اآلتية ،مث صقفها إىل املجه انققي اذل ميثهل لك مجها:
( )1ابنرمغ من مجيع احملاوالت املبذوةل إلجياد انقص املرسيح ،فإن املرسح
األيدين ما يزال يفتقر إىل انقص احمليل انقريب من انواقع ،وانقامئ عىل مصرفة
ويصي انواقع وانبيئة وانشخصية احمللية انيت تصكس مهوم املتفرج ومشالكه.
(املجه الاجامتع؟)
( )2فقي وجي انشصراء انصرب  ي أويواب ما مل جييوه  ي آس يا من :األجواء
املتغرية ،واملقاظر اخملتلفة ،واألمطاي املتصةل ،واجلبال املؤزية بصممي انقبت،
واملروج املطرزة بأنوان انزهر ،فهذبوا انشصر ،وتأنقوا  ي أنفاظه ومصانيه،
ونوعوا  ي قوافيه.
(انتاييخ؟)
 )3جاء  ي قصيية "نسافر اكنقاس" حملمود ديويش:
نسافر اكنقاس ،لكنقا ال نصود إىل أ يش ٍء...
كأن انسفر طريق انغيوم .دفنّا أحبتقا  ي ظالم انغيوم وبني جذوع انشجر.
ويقول انقاقي يوسف أبو انصيوس  ي مصرض حتليهل انقصيية ونقيها":
وبقظرة عامة عىل انبنية اللغوية للقصيية ،ال بي من اإلشاية إىل ملحوظتني
هممتني :األوىل أن دالالت األفصال انيت اس تخيهما انشاعر  ي انقصيية ،البي
من اإلشاية إىل ملحوظتني هممتني :األوىل ّأن دالالت األفصال انيت
اس تخيهما انشاعر  ي انقصيية فهيا عقر احلركة ،فانشاعر  ي حركة دامئة
 ي نطاق انطريق اذل يسري فيه  ي يحةل اجملهول ،وهو يتشبث ابألمل
انقليل من خالل إرصايه عىل مواصةل انرحةل .أما انثانية فهي؟ أن انشاعر قي
بيأ قصييته ابنسفر ،وأهناها ابنسفر؛ ألن انشصر البي أن يكون هل هناية،
مبين عىل هذه اللكمة"
وقي الحظقا كيف أن انقص باكمهل ُّ
(املجه انبنيو )

مكثف النقد األدبي 2002

مالمح احلركة انققيية  ي األيدن.
عيد مراحل تطوي احلركة انققيية  ي األيدن.
 -1مرحةل اننشأة و انتأسيس -2 .مرحةل انتجييي.
 -3مرحةل الكتابة انققيية  ي ضوء املجهجيات احلييثة.
ما انصامل األسايس  ي ظهوي احلركة انققيية  ي األيدن  ي مرحةل اننشأة
وانتأسيس؟
قيوم األمري املؤسس عبي هللا األول ابن احلسني وتأسيس إماية رشيق
األيدن.
كيف جتىل دوي األمري عبي هللا بن احلسني  ي تشجيع احلركة انققيية  ي
األيدن؟ 2019
 .1يعاية األدابء احملليني وانوافيين خبالل اجملانس األدبية انيت اكن يرعاها
 .2املساجالت انشصرية بينه وبني عراي.
 .3جشع انصحافة والكتابة بإسهامه ابنتصليقات انققيية  ي انصحف واجملالت
من أمه انشصراء واألدابء اذلين شا كيوا  ي تكل اجملانس األدبية ؟
 .1انشاعر عراي(مصطفى وهيب انتل)
 .2معر أبو ييشة .3 .وديع انبس تاين  .4فؤاد اخلطيب.
اذكر أمه انصحف واجملالت األيدنية  ي مرحةل انتأسيس.
 .1جمةل "احلمكة"  .2جمةل " انرائي"  .3حصيفة "اجلزيرة"
وحض دوي انصحافة و اجملالت  ي مرحةل انتأسيس  ي نشوء حركة انققيية.
 .1اكنت املقاةل انققيية  ي انصحف األيدنية و اجملالت ذات حضوي دامئ.
 .2ادلياسات انتاييخية واملقاالت انققيية وانرتمجة أغقت سري احلركة انققيية.
 .3تردد  ي بصض مقاالهتا أصياء انقظرايت انققيية انصاملية احلييثة.
اذكر ثالث من كتاب املقاالت انققيية  ي مرحةل اننشأة وانتأسيس.
 .1يصقوب هامش .2 .نيمي املالح .3 .حسن فريز.
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(  ) 2مرحةل انتجييي
انصوامل انيت هميت نتطوي احلركة انققيية  ي األيدن  ي عقي امخلسينات.
أ -ظهوي جمةل"انقمل اجلييي" نصيىس انقاعوي 2019
أسهمت  ي تكوين أيضية صلبة نتكون ملتقى اآلياء األدبية.
ب -صيوي الكتب انيت أسهمت  ي إثراء احلركة انققيية  ي األيدن.
جةل (األفق اجلييي وم ّ
حتيَّث عن ادلَّوي اذل قامت به م ّ
جةل أفاكي)  ي دمع
احلركة انقّقييّة  ي األيد ّن وتطويرها  ي عقي انس تينيّات.
جمةل "األفق اجلييي" :ش 2018
محلت طالئع انتجييي احلقيقية ،وخصصت صفحات للققي األديب ،وقي نشأ
عن هذا توظيف املفاهمي انققيية اجلييية  ي األدب األيدين.
جمةل" أفاكي"  :خصصت للققي مساحة عريضة فهيا ،إىل جانب ما أاتحته من
فرص للققاد ليك ينرشوا أعامهلم انققيية.
اذكر املؤسسات انيت ساعيت عىل تطوي انققي األديب  ي األيدن.
 )1اجلامصة األيدنية.
 )2جامصة انريموك.
 )3يابطة الكتاب األيدنيني.
ما ادلوي اذل قامت به املؤسسات اآلتية  ي تطوي انققي األديب  ي األيدن.
 )1اجلامصة األيدنية ساعيت عىل إجياد بيئة نقيية تصىن بتيييس املاميسات
انققيية  ي ضوء انقظرايت انققيية احلييثة.
 )2جامصة انريموك أدت نفس املهمة.
 )3يابطة الكتاب األيدنيني .ساعيت عىل توس يع انبيئة انثقافية انيت هتمت
ابألدب ونقيه عرب آياء كتاهبا ،وإقامة انقيوات ،واملشايكة  ي املؤمترات
األدبية وانققيية.
أشهر نقاد مرحةل انتجييي
إحسان عباس  ،انرص ادلين األسي ،محمود انسمرة.
بني دوي انققاد  ي إثراء حركة انققي  ي األيدن.
اكنت هلم هجود واحضة  ي تيييس مواد انققي األديب وتأنيف الكتب انققيية
و انرتمجة و انتحقيق  ي انرتاث انققي .
كيف أسهم انققي  ي مرحةل انتجييي ابيتقاء احلركة انققيية  ي األيدن؟
ممزيات انققي األديب  ي مرحةل انتجييي.
متزي بظهوي عيد من اجلامصيني املتخصصني  ي انققي ،وتأنيفهم الكتب انققيية
مما أدى ناليتقاء مبس توى انققي وصبغه ابنصبغة انصلمية املتخصصة وبلوية
مفاهمييه وضبطها.

الكتابة انققيية  ي ضوء املجهجيات احلييثة
مكثف (الن 3
مرحةل2002
قد )األدبي

ّ
الاجتاه امجلايل ص 2018
مصيايا ،فانقص األديب
اجتاه يقوم عىل املاميسات انققيية انيت تصمتي اذلوق ً
جمرد مثري جاميل يبصث  ي انقفس إحساسات جامنية ممتصة.
أبرز من ميثل هذا الاجتاه :عبي انقادي ّانرابع؟ ،جامل مقابةل.
علل ميثل عبي انقاديانرابع؟ مالمح الاجتاه امجلايل  ي انققي األديب؟2019
من خالل انزتامه مبامياسات نقيية مجهجية تطبيقية نالجتاه امجلايل  ي قراءته
انقصوص ومفهومه نإلبياع ودوي انقاقي  ي إمتام انصملية اإلبياعية كونه صانع
جييي هل.
ومن دياساته":انصوية انفنية  ي انققي انشصر "حيث يرى جامنية انفن  ي
انقص األديب يه انصوية انفنية.
كيف يمتثل انقاقي جامل مقابةل مالمح الاجتاه امجلايل  ي نقيه األديب؟
 ي دياس ته "اللحظة امجلانية  ي انققي األديب" ،انيت يرى فهيا أن انققي هو
"اإلحساس اذل يصرت املرء بقمية انصمل انفين".
كيف يقظر أتباع الاجتاه امجلايل إىل انققي ،وانققي امجلايل"؟
اننــــــــــــــقي هو اإلحساس اذل يصرت املرء بقمية انصمل انفين.
وانققي امجلايل :خربة مشرتكة بني األديب و املتلق؟ ،ويه األصل اذل تقبثق
منه معلية انتفسري وتصود إنيه.
ّ
الاجتاه املقاين
اجتاه يقوم عىل دياسة مظاهر انتأثر و انتأثري بني انقصوص األدبية ،مصمتيين
عىل حموي اللغة  ي املقام األول من أجل انوقوف عىل سري اآلداب انصاملية
وكشف حقائقها انفنية.
أمه من مثل الاجتاه املقاين من انققاد األيدنيني2019 .
محمي شاهني  ي دياس ته "إنيوت وأثره عىل عبي انصبوي و انس ياب"
زايد انزعيب  ي كتابه"املثاقبة وحتوالت املصطلح"
كيف تأثر محمي شاهني  ي دياس ته" إنيوت وأثره عىل عبي انصبوي و
انس ياب" ابالجتاه املقاين؟
وقف عىل ماكمن تأثر لك من  :بيي شاكر انس ياب،وصالح عبي انصبوي
ابنشاعر اإلجنلزي توماس إنيوت ،فلقي ع ّي "أنشودة املطر" للس ياب منوذجاً
أجيابيًا  ي انتأثر بقصيية إنيوت" األيض انيباب".
كيف تأثر زايد انزعيب  ي كتابه " املثاقفة وحتوالت املصطلح" ابالجتاه
املقاين؟
تقاول فيه مصطلحات نقيية عربية تشلك مصظمها بفصل تأثر احلضاية انصربية
 ي عر ازدهايهاابحلضاية انيواننية.
ما ممزيات انققي األديب  ي األيدن  ي فرتة انامثنينيات و انتسصينيات؟
 -1سصة اجملال وتقوع انقضااي انققيية انيت يتناونها انققي.
 -2ايتفاع مس توى اذلوق انققي دلى انققاد  ي هذه املرحةل.
 -3اعامتد األدوات انقيية املجهجية  ي انقراءة و انتفسري و انتحليل.
 -4املوضوعية،مبصىن أنه صاي يمنو بصييًا عن اذلاتية و املزاجية.
 -5انتأثر ابنققي األديب  ي ضوء املجهجيات انققيية احلييثة.
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قامئة بأسامء الكتب واجملالت وانصحف وانرواايت انوايدة  ي وحية انققي األديب
املؤنف
الكتاب  /اجملةل
طه حسني
كتاب "جتييي ذكرى أيب انصالء"
طه حسني
كتاب "األدب اجلاهيل"
طه حسني
كتاب " انشصر اجلاهيل"
انرص ادلين األسي
كتاب"خليل بييس يائي انقصة انصربية احلييثة  ي فلسطني"
جنيب حمفوظ
يواية" زقاق امليق"
أمل دنــقــل
قصيية"زهوي"
مرحةل اننشأة و انتأسيس
جمةل احلمكة.
أصييها أمني أبو انشصر  ي مرحةل انتأسيس
جمةل انرائي.
أصييها تيسري ظبيان
حصيفة اجلزيرة
عيىس انقاعوي
جمةل"انقمل اجلييي
عيىس انقاعوي
إيليا أبو مايض يسول انشصر انصريب احلييث
عيىس انقاعوي
إنياس فرحات شاعر انصروبة  ي املهجر ش 2019
انرص ادلين األسي
كتاب" احلياة األدبية  ي فلسطني واأليدن حىت 1950م" ص 2018
انرص ادلين األسي
كتاب" إيليا أبو مايض يسول انشصر انصريب احلييث عام1951م"
انرص ادلين األسي
كتاب"إنياس فرحات شاعر انصروبة  ي املهجر عام 1956م
يصقوب انصودات (انبيو امللمث)
كتاب" عراي شاعر األيدن"
إحسان عباس
كتاب"فن انشصر" ت 2019
لليون إييل .ترمجه محمود انسمرة
كتاب" انقصة انس يكونوجية"
حسن انبحري
يواية"يجاء"
تيسري س بول
يواية" أنت منذ انيوم
أمني ش قّاي
يواية"الاكبوس"
سامح انرواشية
انقناع  ي انشصر انصريب احلييث
زايد انزعيب
املثاقفة وحتوالت املصطلح
محمي شاهني
إنيوت وأثره عىل عبي انصبوي وانس ياب ت 2019
عبي انقادي انرابع؟
انصوية انفنية  ي انققي انشصر

مكثف النقد األدبي 2002
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