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الرابعة :علم البدٌع
الوحدة ّ
ِ
البديع :هو العِلم الذي ُت ْع َرف به ُو ُجو ُه تحسٌن الكالم وتزٌٌنه  ،وهو قسمان:
عمم َ
َ
واآلخر معنويّ ٌَكونُ ال ّتحسٌن فٌه راجعً ا إلى المعنى.
لفظًّ ٌَكونُ ال ّتحسٌن فٌه راجعً ا إلى اللّفظ ،

ً
سنات ال ّلفظ ٌّة
أوال :ال ُمح ِّ
حسنات البدٌع ٌّة اللّفظ ٌّة كثٌرة  ،أشهرها :
ال ُم ِّ
العجْ ز على الص َّْدر.
جناس )2 .السَّجْ عَ )3 .ر ّد َ
 )1ال ِ

جناس
ٔ -ال ِ
َ
أِ -
اللفظ ٌْ ِن فً ال ُّن ْطق َ ،مع اختالفهما فً المعنى.
الجناس  :هو َتوافُق
اعةٍ).
س َ
اع ُة ٌُ ْقسِ ُم ا ْل ُم ْج ِر ُمونَ َما لَبِ ُثوا َغ ٌْ َر َ
الس َ
(و ٌَ ْو َم َتقُو ُم َّ
 -قوله تعالى َ :

ٌن فً ال ُّن ْطق " ساعة ،ساعة"  ،ولك َّنهما مختلفان فً المعنى،
ْن متوا ِف َق ِ
وُ رودَ لف َظٌ ِ
فـ" ساعة" األولى اسم ٌعنً القٌامة ،و"ساعة" الثانٌة اسم بمعنى الجزء من َّ
الز َمن.

جار.
 ْار َعالجار ولَ ْو َ
َ
ُجاور فً ال َّس َكن ّ ،
والثانً فع ٌل بمعنى َظلَ َم.
ور َد
ِقان فً ال ُّن ْطق " جار ،جار"  ،واألوّ ل اسم بمعنى الم ِ
لفظان متواف ِ
ِ

ب َ -ن ْوعا ِ
الجناس
فق فٌه اللّ
ِ
ام :ما ا َّت َ
فظان بؤربعة أمور:
ِ
 -1الجناس التّ ّ
 -1نوع الحروف -2 .عدد الحروف -3 .ترتٌب الحروفَ -4 .ح َركات الحروف.
وٌأتً بٌن كلمتٌن ،وقد ٌأتً بٌن أكثر من كلمتٌن عند َتوافُق اللفظ.
 إذا َدور ال َكتائ ِ
الح ْر ِ
ب
صدَّعوا
العوالً فً ُ
دور َ
ص َ
ُ
ب َ
الخ ٌْل ُ جا َب ْت َق ْس َطل َ َ
ص ِ
َ
واآلخر ُنحور األعداء،
ْن ،األوّ ِل أَعالً الرِّ ماح،
ْن مختل َفٌ ِ
ُدور" بمع َنٌٌ ِ
ور َد لفظ " ص ِ
ونج ُد أنّ اللف َظٌْن توافقا فً  :الحروف ،وعددها ،وترتٌبهاَ ،و َح َركاتها.

 كانَ ذا ِه َب ٍة فؤ َ ْموالُ ُه ذا ِه َبة.وح َركاتها ،واختلفت فً المعنى،
ت ِجد األلفاظ " ذا ِه َبة " و"ذا ِه َبة" َتوا َف َقت فً نوع الحروف ،وعددها ،وترتٌبهاَ ،
فـ "ذا ِه َبة" ٌتألّف من كلمتٌن" :ذا" بمعنى صاحِب ،و " ِه َبة" بمعنى عطاء ،و"ذا ِه َبة" بمعنى زائلة.

ِ
السابقة.
اختلف فٌه
ام :ما
اللفظان فً واحد من األمور األربعة ّ
َ
ِ
 -2الجناس غير التّ ّ
ٌِن).
(و ِج ْئ ُت َك مِن َ
 قال تعالىَ :س َبإٍ ِب َن َبإٍ ٌَق ٍ

"س َبأ و َن َبأ" ،وكان االختالف فً نوع الحروف " السٌن والنون ".
و َقع ال ِجناس بٌن اللف َظٌْن َ

الو َط ِن.
سور َ
سور ِبالدي عا ٍل َت ْحمٌِه ُن ُ
ُ

وقع بٌن "سور و ُنسور"  ،وكان االختالف فً عدد الحروف.
َ

مس َك ما بٌنَ َف َّك ٌْ ِه وأطلَ َق ما بٌنَ َك َّف ٌْ ِه.
امرأً أً َ
َ -ر ِح َم هللا ُ َ

ك و َكفّ "  ،وجاء االختالف فً ترتٌب الحروف.
وقع بٌن " َف ّ
َ

 ا ّت َع ْظ ُت بال ِع ْب َر ِة َف َن َزلَ ْت مِنْ َع ٌْنً َع ْب َرة.

الح َركات.
و َق َع بٌن "عِ بْرة و َعبْرة" ،وكان االختالف فً َ
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 سبب توظيف ِالجناس في الكالم.
أكثر قبوالً
وأكثر استحسانا ً للمعنى الّذي أراده المتكلِّم،
َ
بأ ّنه ٌُضْ فً َجماالً إٌقاعٌَّا ٌجعل المتل ّقً َ
ولتؤكٌد ذلك تؤ ّمل قول الخلٌل بن أحمد واصفا ً فِراق أح ّبته:
ْإذ َر َحل َ ال ِجٌرانُ عِنــدَ ال ُغرو ِ
ب
ٌا َو ٌْ َح َق ْلبً من دَواعً ال َهوى
ــض ال ُغرو ِ
ب
ــرفً وقــَدْ أَ ْز َمعــوا
نً َك َف ٌْ ِ
ـع َع ٌْ َّ
ود َْمـ ُ
أ ْت َب ْع ُت ُه ْم َط ْ

تلحظ أنّ ورود كلمة "ال ُغروب" مرّتٌن فً الكالم ٌُضْ فً علٌه نوعا ً من اإلٌقاع الموسٌقً الّذي له أ َثر واضح فً َن ْفس المتل ّقً.
َ

فائدة:
ٌٔ -كون ال ِجناس بٌن َ
بٌتٌن أو فً جمل ٍة أو جملتٌن ،وكلّما كانا متقار َبٌْن كان
لفظ ٌْن ُمتجاور ٌْ ِن فً بٌت شِ عر أو
ِ
ب للسَّمْع من َتباعُدهما.
إٌقاعهما أَ ْط َر َ
المتجانسان فً البِنٌة األصل ٌّة ،وال ٌتؤ َ َّثران بما ٌ ّتصل بهما ،مثل :
اللفظان
ّٕ ٌ -تفق
ِ
ِ
"أل" ال ّتعرٌف ،والضمائر ،ولكنْ ٌ َ
لفظٌن كقولهم:
ُؤخذ الضمٌر بالحُسبان إذا وردَ ال ِجناس بٌن أكثر من
ِ
ُ
ك.
الجه ِْل َتجْ ري ِب َ
ك و َمطاٌا َ
كنت أَ ْط َم ُع فً َتجْ رٌب َ
ٖ -ال ٌتؤ َ َّثر نوع ال ِجناس بالحركات اإلعراب ٌّة ،و ٌُ َ
نظر إلى الحركات الداخلة فً ِبنٌة الكلمة فقط،
صدٌ َقتً َوعْ ُد َتفً بك ّل َوعْ ٍد َق َط َع ْت ُه.
ف صدٌ َقتهاَ :
فال ِجناس فً قول إحداهنَّ َتصِ ُ
ِجناسٌ تا ّم؛ ألنّ االختالف جاء فً الحركات اإلعراب ٌّة ممّا ال َعالقة له ِببنٌة الكلمة.
األسئمة
ِ
ام في ٍّ
مما يأتي:
كل ّ
 -1حدّْد لفظَي الجناس التّ ّ
ب َّ
ار(ٗٗ)).
ار إِنَّ فًِ َذلِ َك لَ ِع ْب َر ًة ِألُولًِ ْاألَ ْب َ
هللا ُ اللَّ ٌْل َ َوال َّن َه َ
ار(ٖٗ) ٌ َقلِّ ُ
َب ِب ْاألَ ْب َ
س َنا َب ْرقِ ِه ٌَ ْذه ُ
أ -قال تعالىَ ٌَ ( :كا ُد َ
ص ِ
ص ِ
اإلجابة :األبصار  /األبصار.
ب -قال أَ َحد الحكماء فً ذ ّم التك ُّبرَ " :منْ زادَ فً ال ّتٌ ِه ال ٌُ ْع َذ ُر فً ال ّتٌ ِه ".
اإلجابة :ال ّتٌه  /ال ّتٌه.
ف حالَهٌ :ا ْ
جـ  -قال ال ّ
إخ َوتً قدْ با َن ِ
ب
ب
ب الفُإا ُد وكانَ ال ٌَ ِج ُ
َو َج َ
ت ال ُّن ُج ُ
شاعر ٌَصِ ُ
ب
فار ْق ُت ُك ْم و َبقٌـــت َب ْعدَ ُكـ ُم
ما ه َكــذا كـانَ الَّذي ٌَـ ِج ُ
اإلجابةِ ٌَ :جب ِ ٌَ /جب.
ِ
مبيناً سبب عدم تَمامو:
ام في ما يأتي ّْ ،
ّْد لف َ
 -2حد ْ
ظي الجناس غير التّ ّ
أ -قال تعالى ح ً
ِكاٌة عن هارون ٌُخاطب موسى ،علٌهما السالم:
ٌت أَن َتقُول َ َف َّر ْق َ
(إِ ِّنً َخشِ ُ
ت َب ٌْنَ بنً إسرائٌل َولَ ْم َت ْرقُ ْب َق ْولًِ)
اإلجابة :بٌن/بنً (االختالف فً ترتٌب الحروف).
س ْن َ
سنْ ُخلُقً".
فح ِّ
ت َخ ْلقً َ
ب -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :اللّه َّم َح َّ
اإلجابةَ :خ ْل ُ
ق/خلُق (االختالف فً الحركات).
جـ  -قال ال َبهاء ُزه ٌْر :أَشــكو وأ ْ
ــب لِشـاكٍ ِم ْن ُه شاكــِ ْر
شـ ُكـــ ُر ف ِْعلَـــ ُه
ـج ْ
فاع َ
ْ
شاك/شاكِر (االختالف فً عدد الحروف).
اإلجابة :أَ ْشكو/أَ ْش ُكر (االختالف فً نوع الحروف)
د  -جاء فً َ
الخ َبر :ال ُم ْإمِنونَ َه ٌِّنونَ لَ ٌِّنونَ .
اإلجابةَ :هٌّن/لٌَّن (االختالف فً نوع الحروف).
الح ْمدانً مادحا ً :
هـ  -قال أبو
فراس َ
ٍ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ف
ف
ض ِل عِ ل ِم َك أ ْع َت ِر ْ
و َبف ْ
مِنْ َبحـْ ِر ُجو ِد َك أغ َت ِر ْ
اإلجابة :أَ ْغ َت ِرفْ  /أَعْ َت ِرفْ (االختالف فً نوع الحروف).
(
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ِ
ِ ّْ -3
إجابتك:
مما يأتي،
ّْ
موضحاً
َ
ام في ك ّل ّ
ام من الجناس غير التّ ّ
ميز الجناس التّ ّ
ب ا ْل َخ ٌْ ِر لَ َ
أ  -قال تعالىَ ( :وإِ َّن ُه َعلَى َذلِ َك لَ َ
شدٌِد(.))8
ش ِهٌد(َ )1وإِ َّن ُه ل ُِح ِّ
اإلجابة :شهٌد/شدٌد (غٌر تام بسبب اختالف نوع الحروف).
اس ُت ْر َع ْوراتِنا وآمِنْ َر ْوعاتِنا".
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلَّم " :اللَّه َّمْ ،
رات/ر ْوعات (غٌر تام بسبب اختالف ترتٌب الحروف).
اإلجابةَ :ع ْو
َ
ص َ
واإلٌثار.
ب
الح ِّ
ض ُه ْم بدماء ُ
ور َو ْوا أَ ْر َ
ٌالَ ،
ص َ
جـ  -األ ُ ْر ُدنِ ٌُّونَ َر َو ْوا قِ َ
شها َمتِ ِه ْم َع ْب َر األَ ْج ِ
ِ
ى/ر َوى (تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً :نوع الحروف ،عددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
اإلجابةَ :ر َو َ
بموجو ِد ِه َو ٌَ ْسمو عن َد جو ِدهِ.
د ٌُ -قال ُ فً ال َمدْ ح ْ ٌَ :سخو ْ
اإلجابةٌَ :سْ خوٌَ /سْ مو (غٌر تام بسبب اختالف نوع الحروف)َ .م ْوجود/جود (غٌر تام بسبب اختالف عدد الحروف).
ت مِنَ ال َّ
ت مِنَ ال ِّ
فالح ْسنُ ٌَ ْظ َه ُر فً َ
ش َع ِر
ش ْع ِر أو َب ٌْ ٍ
َب ٌْ ٍ
ٌن َرو َنقُــه
يُ :
هـ  -قال ال َم َع ّر ّ
ش ٌْ َئ ِ
َّ
اإلجابة :ال ِّشعْ ِر/الش َع ِر (غٌر تام بسبب اختالف الحركات).
و  -قال ال ّ
ما لَ ْم َت ُكنْ بالَــ ْغ َ
ت فً َت ْهذٌبِها
الروا ِة َقصـٌد ًة
ضنَّ على ُّ
شاعر  :ال َت ْع ِر َ
ت ال ِّ
ض َ
سا َت ْهذي بها
ب
ٌر ُم َه َّذ ٍ
ساو ً
ـر َغ َ
ش ْع َ
َفإِذا َع َر ْ
َعدّ وهُ ِم ْن َك ُو ِ
اإلجابةَ :تهْذٌبِهاَ /تهْذي بها (تام بسبب االتفاق فً :نوع الحروف ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).

س ْجع
ٕ -ال َّ
الس ْجع  :انتهاء العبارتٌن بالحرف نفسه.
َّ
طول األَ َم ِل.
ح َ
 قال أب ٌوصً اب َنهٌُ :نال ُ ال َّنجا ُبالع َم ِل ،ال ِب ِ

لحظ أَنّ الكلمتٌن األخٌرتٌن "ال َع َمل ،األَ َمل" فً التركٌبٌن ا ّت َفقتا فً الحرف األخٌر ،وهو " ّ
الالم ".
َن َ

ّ
ب وال ُب ْغض:
الخطاب –
قال َ عمر بن
الح ّ
سط فً ُ
رضً هللا عنه – ناصِ حا ً بالتو ُّ
َ
ض َك َتلَفا ً"
"ال ٌَ ُكنْ ُح ُّب َك َكلَ َفا ً ،وال ُب ْغ ُ
فقد ا ّتف َقت أٌضا ً الكلمتان األخٌرتان " َكلَفا ً َ ،تلَفاً" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الفاء".

الس ْجع أن ٌكون َع ْفو ٌّا ً ال ٌؤ ّدي إلى ال ّتضحٌة بالمعنى.
لح ْسن َّ
و ٌُش َت َرط ُ
الس ْجع:
سب ما ٌؤتً من باب َّ
فائدة :ال ٌُح َت َ
ف شجر ًة:
ٔ -حروف الم ّد "األلف ،والواو ،والٌاء" فً آخر الكلمة ،كما فً قول أدٌ ٍ
ب ٌَصِ ُ
بأغصانها ِق َم َم ُّ
َتضْ ربُ بجُذورها فً َّ
الثرى ،و ُتس ِاب ُق ْ
الراء ".
الذرا.
وقع بحرف " ّ
فالس ْجع َ
َّ
ِ
ِ
متحرك ،كما فً قول معلِّم ٍة ُتثنً على إحدى طالباتها:
ٕ -الهاء فً آخر الكلمة إذا سب َق ُه
ِّ
إ ْن ٌ
وقع بحرف "الباء".
سانة ِبأَدَ ِبها ،ال ِب ِزٌِّها َو َث ْوبِها.
فالس ْجـع َ
َّ

(
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األسئمة:
الس ْجع في ما يأتي:
 -1وضّْح َمواطن َّ
ف".
ف  ،وما َتنا َك َر منها اخ َتلَ َ
ف منها ائ َتلَ َ
عار َ
ح جنود ُمج َّندة  ،فما َت َ
أ -قال صلّى هللا علٌه وس ّلم" :األَ ْروا ُ
ف" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الفاء".
ف ،اخ َتلَ َ
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "ائ َتلَ َ
واالزدهار.
واالس
ب -األُردنُّ َب َل ُد األَ ْم ِن
تقرار ،و َمواطِ نُ ال َّنماءِ
ْ
ِ
ِ
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "االسْ
االزدهار" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الراء".
تقرار،
ِ
ِ
تً " :لِ ٌَ ُكنْ إِ ْقدا ُم َك َت َو ُّكالً  ،وإٍ ْحجا ُم َ
ك تؤ ُّمالً " 2018 .شتوية  2019 /شتوية
جـ  -قال أبو ال َف ْتح ال ُب ْس ُّ
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " َت َو ُّكالً ،تأ ُّمالً " فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الالم".
ِب ،فال َت ْر َف ْع لِ ُع ْلٌا َمرات ِِبها إالّ ال َّ
ض ِّر ،األمٌنَ على
شرٌ َك فً ال ُم ِّر ،ال ُمعٌنَ على ال ُ
د  -قال أحمد شوقً" :ال ِّث َق ُة َمرات ُ
الس ِّر".
ِّ
ّ
اإلجابة :ات فقت الكلمات األخٌرة " المُرِّ  ،الضُرِّ  ،السِّرِّ " فً التراكٌب فً الحرف األخٌر "الراء".
الص ْخ ِر ،و َم ْوسو َمة بال َف ْخ ِر.
زار مدٌنة البتراءَ :مرسومة فً َّ
هـ  -قال أحدُهم حٌن َ
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " الص ِّْخ ِر ،ال َف ْخ ِر " فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الراء".
و -قالت أدٌبة بعدَ وفاة أ ُ ِّمها:
َ
ت وأَن ِ
رح ْل ِ
العطاءِ  ،وفً أَ ْوج البَهاءِ ".
ض
"أ ُ ّما ُه  ،لو ُكل ُّ نِساءِ األَ ْر ِ
ت فً قِ َّمة َ
شاخ ْت َت ْب َق ٌْنَ َفتِ ٌَّ ًة ،فقد َ
"العطا ِء ،ال َبها ِء" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الهمزة".
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان َ
ياني في وص ِ
 -2قال ِ
ف ِ
حال ال ُكتّاب:
العماد األَصفَ ُّ
ْ
ُ
سنُ ،
" إِ ّنً
سنَ  ،ولو ِزٌ َد كذا لكانَ ٌُ ْس َت ْح َ
ب إنسان كِتابا ً فً ٌَو ِم ِه إالّ قال َ فً َغ ِدهِ :لو ُغ ٌِّ َر هذا لَكانَ أَ ْح َ
رأٌت أَ ّن ُه ال ٌَك ُت ُ
ص على
أع َظ ِم ال ِع َب ِر ،وهو دَلٌل على استٌالءِ ال َّن ْق ِ
أجملَ .هذا مِنْ ْ
ضلَ ،ولو ُت ِر َك هذا ال َمكانُ كانَ ْ
ولو قُدِّ َم هذا لكانَ أ ْف َ
ُج ْمل ِة ال َبشِ ِر".
ص؟
أ  -ما ال ِع ْبرة الّتً
تستنتجها ِمن ال ّن ّ
ُ
اإلجابة :عمل اإلنسان ٌبقى منقوصا ال ٌصل إلى الكمال ،وكلّما نظر فٌه صاحبه وجد فٌه مجاال للتحسٌن.
س ْجعاً ،حدِّ دهما ،مب ٌِّنا ً سبب عدم عدِّهما
ِقان فً آخر كل ّ منهما ،وال ٌُ َع ُّد ذلك َ
ب  -ور َد فً ال ّن ّ
ص تركٌبان م َّتف ِ
مسجوع ٌْ ِن.
َ
اإلجابة :التركٌبان هما "ال ٌَك ُتبُ إنسانٌ كِتابًا فً ٌَو ِم ِه ّإال قا َل فً َغ ِدهِ :وهما غٌر مسجوعٌن؛
ألنّ الهاء فً آخر الكلمة إذا سبقها متحرك ال تحتسب فً باب ال ّسجع.
 -3قال ابن َح ٍ
سفين ًة:
الحمَ ِب ّي َي ُ
بيب َ
صف َ
ب ،و َت ِر ُد وال َت ْ
ب ،لَها
ناحَ ،ت
ش َر ُ
خوض و َت ْل َع ُ
ُ
ح ،و َت ُ
واحَ ،ت ْجري َم َع ِّ
سفٌ َن ًة ،ذات ُد ُ
"ٌا لَها مِنْ َ
طٌر ِب َغ ِ
الرٌا ِ
ٌر َج ٍ
س ٍر وأ ْل ٍ
ب ال ُّ
عاع".
ش َ
ِالع ،وشِ راع ٌَ ْح ُج ُ
قِالع كالق ِ
ص السابق.
أ  -وضّْح َمواطن َّ
الس ْجع في ال ّن ّ
ْ
ناح" فً التراكٌب فً الحرف األخٌر "الحاء".
ٌاحَ ،ج ٍ
اإلجابة :ا ّتفقت الكلمات األخٌرة "أل ٍ
واح ،الرِّ ِ
ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان " َت ْل َعبٌ َ ،ت ْش َربُ " فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الباء".
عاع" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "العٌن".
ِالع ،ال ّش َ
ا ّتفقت الكلمتان األخٌرتان "الق ِ
ِ
وض ْحو.
ام ،ثم ّْ
ب  -استخرج من ال ّن ّ
ص مثاالً عمى الجناس التّ ّ

اإلجابة :قِالع  /قِالع (جناس تام بسبب ا ّتفاق اللّفظٌن فً :نوع الحروف ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
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صدْ ر ( ال َّتصدٌر )
ٖ َ -ر ّد ال َع ُج ِز على ال َّ
الص ْدر (التصدير):
الع ُ
جز عمى ّ
َرّد َ
َ
واآلخر فً ّأولها.
آخر العبارة
المتماثلٌن أو
اللفظٌن
ٌؤتً أَ َح ُد
أنْ
المتشابهٌن فً ال َّن ْثر َ
َ
ِ
ِ
ِ
وأ ّما فً ال ِّ
موضع َق ْبلَه.
أي
شعر فهو أنْ ٌؤ َتً أَ َح ُد
اللفظٌن فً آخِر البٌت واآلخر فً ّ
ِ
ٍ
ب.
الصدْ ر أن ٌتماثل
اللفظان فً ال ُّن ْطق أو ٌتشابها َح ْس ُ
الع ُجز على َّ
وٌجوز فً َر ّد َ
ِ
َب لَ َنا مِنْ لَ ُد ْن َك َر ْح َم ًة إِ َّن َك أَ ْن َ
َّاب).
ت ا ْل َوه ُ
 -قال تعالىَ ( :وه ْ

"الوهَّاب" ،ووردَ لفظ " َهبْ " فً بداٌتها ،وهما من معنى واحد هو ال َعطاء.
فقد ور َد فً آخر اآلٌة الكرٌمة لفظ َ

 -الحٌلَ ُة َت ْر ُك الحٌلَ ِة.

فقد ورد لفظ "الحٌلَة" مرّتٌن ك َذلك ،فً نهاٌة الكالم وفً بداٌته ،ل ّكنه جاء بمعنى مختلف ،فاألوّ ل بمعنى ال ِح ْذق والقدرة على ال ُّتصرف،
ّ
والثانً بمعنى َ
الخدٌعة.

و ٌَ ِر ُد فً ال ِّ
المتشابهٌن فً نهاٌة البٌت ،وٌؤتً
المتماثلٌن أو
ٌؤتً أحد اللفظٌن
شعر كما ٌَ ِر ُد فً ال َّن ْثر ،و ٌُش َت َرط أنْ
َ
ِ
ِ
وضع َق ْبلَه.
أي َم
اللفظ الثانً فً ّ
ٍ
ضــرٌبا
َفلَ ْسنا َنرى لَ َك فٌها َ

ماح
ضرائ ُ
ري مادحا ً َ :
 قال ال ُبح ُت ِّب أ ْبدَ ْع َتهـــا فً السـَّ ِ
بً فً ال ّ
شوق إلى بغداد :
سن بن مح ّمد المهلَّ ّ
الح َ
 قال ََ
ْ
ّ
ْ
أَحِنُّ إلى َبغدادَ َ
ف بها ل ًَِ شائ ُ
ِــق
أحِنُّ إلى إِل ٍ
شــــــ ْوقا ً َوإِنمــا

ّ
الحر ٌّة ورفض الخضوع :
الحث على
 قال أبو القاسم الشا َّب ًّ فًّ
الحٌا ْة.
الحٌا ِة
َف َمنْ نا َم ل ْم َت ْنتــــــظرْ هُ َ
بٌل َ
أَال ا ْن َهضْ وسِ رْ فً َس ِ
أبناء األردنّ :
ف
 قال َحبٌبَ
الزٌودي ٌَصِ ُ
ّ
َ
َ
ً
َ
َ
ّ
ض ما َو َجبا
ض فا ْمتدوا ِبها ش َجرا
وأ ْو َجبوا لِنِدا ِء األ ْر ِ
نادَ ْت ُه ُم األَ ْر ُ
األسئمة:
الص ْدر في ٍّ
مما يأتي:
الع ُجز عمى َّ
 -1وضّْح َرّد َ
كل ّ
أ  -قال تعالى ح ً
ارا)
اس َت ْغف ُِروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َكانَ َغ َّف ً
السالم – ٌّدعو قو َمهْ ( :
ِكاٌة عن نوح – علٌه ّ
اإلجابة :اللفظان :غفارا/استغفروا ،تشابه اللّفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
ش ْع ُر َمن َب ُعه الف ِْكرةُ وال ُّ
ب  -قٌلَ :ال ِّ
عور.
ش ُ
اإلجابة :اللفظان :ال ُّشعور/ال ِّشعْ رُ ،تشابه اللّفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
آثارهُ و َ
ش ْع ُب ُه َت َركا فً َن ْفسً َجمٌل َ األ َث ِر.
ف زٌارته إلى األردنّ ُ :
الس ٌّاح العرب ٌَصِ ُ
جـ  -قال أحد ّ
ّ
اإلجابة :اللفظان :األثر/آثارُ هُ ،تشابه اللفظان فً العبارة ال ّنثر ٌّة ،وأحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها.
الص َّمة القُ َ
الرحٌل :
ف لحظة ّ
ري ٌَصِ ُ
ش ٌْ ّ
د  -قال ِّ
َ
مار
بِنا َبٌنَ ال ُمنٌف ِة
أَقول لِصاحِبً والعٌِس َت ْهوي
ِّ
فالض ِ
َت َم َّت ْع مِنْ َ
رار
ــرار َن ْجـــ ٍد
فما َبع َد َ
شمٌم َع ِ
العشِ ٌَّ ِة مِنْ َع ٍ
ّ
رار ،تماثل اللفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
رار َ
/ع ِ
اإلجابة :اللفظانَ :ع ِ
 2018صيفية
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دانً مفتخِراً :
الح ْم ّ
هـ  -قال أبو فراس َ
َ
َ
ولكِن ّنً فً ذا َّ
ِـب
مان وأهْ لِ ِه
َغرٌــب وأ ْفعالً لَدَ ٌْه َغرائ ُ
الز ِ
اإلجابة :اللفظانَ :غرائِبُ /غَرٌبٌ  ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
مً :
و -قال عبد الكرٌم ال َك ْر ّ
َ
َ
َ
ناح ِ
أٌنَ َمنْ ٌَ ْس َم ُع مِنْ أرضً ال ُّنواحا؟
ربابها
ت األَ ْر ُ
َ
ض َعلى أ ِ
واحا/ناحت ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
اإلجابة :اللفظان :ال ُّن
َ
ِ
شام :
الزلزال الّذي
قومو بعد ّ
أصاب بالد ال ّ
َ
 -2قال أُسامة بن ُمنقذ راثياً َ
صدَ قُنا َب ّثا وأَ ْ
شجانــا
َحــمائِم األَ ٌْــكِ َ ،ه ٌَّ ْج ُتنَّ أَشجانـــــا
َف ْل ٌَ ْبكِ أَ ْ
الع ْه ِد ن ِْسٌانـا؟
السنٌ ِن أَ َمــا
أَفادَ ُكنَّ َقدٌــ ُم َ
مر ّ
الحنٌنُ على ِّ
ك ْم ذا َ
َفقٌ ُد ُكنَّ أَ َع ُّز َ
الخ ْل ِق فقــدانا؟
هلْ ذا َ
ٌر ال َهد ِ
ٌل َو َهلْ
العوٌل ُ على َغ ِ
أ  -ما الّذي أثا َر حزنَ الشاعر و َّه ٌَّج مشاعره ،كما ورد فً األبٌات؟
اإلجابة :صوت الحمائم (هدٌلها).
الصدر فً األبٌات.
الع ُجز على َّ
ب  -ب ٌِّن موضع َر ّد َ
َ
ّ
شجانا/أ ْ
اإلجابة :اللّفظان :أَ ْ
شجانا ،تماثل اللفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
اللّفظان :فِ ْقداناَ /فقٌ ُد ُكنَّ  ،تشابه اللّفظان فً الشعر ،وأحدهما فً آخر البٌت واآلخر قبله.
عما يميو من أسئمة:
ص
 -3اق أر ال ّن ّ
اآلتي  ،ثم أجب ّ
َ
الح ّقَ ،بخٌالً
جمٌع َ
قال عب ُد هللا بن شدّاد موصِ ٌّا ً ولدَ ه" :أي ُب َن ًُّ ،كنْ َجواداً
الخ ْل ِق،
باألسرار عن
بالمال فً َم ْوضِ ِع َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الس ِّر".
فإنّ أَ ْح َمدَ ُجو ِد المَرءِ
كتوم ِّ
الب ِّر ،وإنَّ أَ ْح َمدَ ال ُب ْخ ِل ِّ
اإلنفاق فً َو ْجه ِ
الضنُّ ب َم ِ
ص.
الس ْجع فً ال ًّن ّ
وضح َمواطن َّ
أِّ -
ّ
"الحق ،الخلق" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "القاف".
اإلجابة :اتفقت الكلمتان األخٌرتان
الس ّر" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "الراء".
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "البِ ّرِّ ،
جع  ،ب ٌِّنه.
لفظً
حسن
الس ْ
بدٌعً غٌر َّ
ّ
ّ
ب -وردَ ُم ِّ
(البرّ /الس ِِّر) جناس غٌر تام (االختالف فً نوع الحروف).
اإلجابةِ :
حسنات المَّفظية في ٍّ
مما يأتي:
الم ّْ
ّ -4
كل ّ
حدد ُ
"الخ ٌْ ُر َم ْعقود ِبنواصِ ً َ
َ
الخ ٌْ ِل إلى ٌَوم القٌِامةِ" 2019 .شتوية
والسالم :
الصالة
ّ
أ -قال علٌه ّ
َ
اإلجابة :الجناس غٌر التام َ
ْر/الخٌْل).
(الخٌ
س ِ
ب
ب -قال مح ّمد رضا
ٌر ُم ْح َت َ
ض هللاُ ِر ْزقا ً َغ َ
الشبٌبًَ ٌُ :ق ٌِّ ُ
ّ
اإلجابة :الجناس التام (مُحْ َت َسب/مُحْ َت َسب).
ر ّد العجز على الصدر (مُحْ َت َسب/مُحْ َت َسب).

ب
س ُ
ضى َع َمل فً هللاِ ُم ْح َت َ
إذا َم َ

طاع ْ ،
جـٌُ -قال" :إذا أَ َردْ َ
فاطلُ ِ
طاع".
ب ال ُم ْس َت َ
ت أَنْ ُت َ
اإلجابة :الجناس غٌر التام ( ُتطاع/المُسْ تطاع).
ال ّسجع ( ُتطاع/المُسْ تطاع).

(
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سنات المعنو ٌّة
ثان ًٌا  :ال ُمح ِّ
حسنات المعنو ٌّة من فنون البدٌع ،وٌكون التحسٌن فٌها راجعا ً إلى المعنى.
ال ُم ِّ
حسنات المعنو ٌّة متعدِّدة ،منهاِّ )1 :
الطباق)2.المُقا َب َلة)3 .ال َّت ْورٌة.
وال ُم ِّ

ٔ -ال ّطباق
ً
البدٌعً فً الكالم فائد ًة َت ْك ُمن فً
كلمتٌ ِن
الج ْمع بٌن
تٌن فً المعنى .وتوظٌف هذا الفنّ
ّ
أ -الطّباق  :هو َ
متضادّ ِ
ِ
إٌضاح المعنى وتمكٌنِه فً َن ْفس السامع بتوظٌف الكلمات المُتضا َّدة.
س ُب ُه ْم أَ ٌْ َق ً
اظا َو ُه ْم ُرقُود).
 قال تعالىَ ( :و َت ْح ََّتٌن فً المعنى ،هما" :أٌَقاظاً" ،و"رُقود".
َن َ
لحظ أنّ اآلٌة الكرٌمة قد ج َمعت فً سٌاق واحد بٌن كلمتٌن متضاد ِ

وح ْس َن ُه
اس ال َّتالقً ُ
ري :فلَ ْو َف ِه َم ال ّن ُ
 -قول ال ُبح ُت ّ

فر ُق.
ب مِنْ أَ ْج ِل ال َّتالقً ال َّت ُّ
لَ ُح ِّب َ

ِّ
ْ
"الطباق".
َّتٌن فً المعنى ،هما" :ال َّتالقً" ،و"ال َّتفرُّ ق" ،وهو ما ٌُسمّى بـ
سٌاق واحد بٌن
جمع كذلك فً
تجده
َ
ٍ
كلمتٌن متضاد ِ
ِ

بين ّْ
الطباق في ٍّ
مما يأتي:
تدريبّْ :
كل ّ
ٌث َو َّ
ٔ -قال تعالى( :قلْ َال ٌَ ْس َت ِوي ا ْل َخ ِب ُ
ب َولَ ْو أَ ْع َج َب َك َك ْث َرةُ ا ْل َخ ِبٌث).
الط ٌِّ ُ
اإلجابة :الخبٌث/الطٌب ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.

 2019شتوية

فاجة مادحاً:
ابن َخ َ
ٕ -قال ِ
َ
سار
تار الدُّجى ُم َت َم ْلمِل
ٌَ ْلقى ِب ٌُ ْمنى َ
َ
تار ًة و ٌَ ِ
وورا َء أ ْس ِ
اإلجابةٌُ :مْنىٌ/سار ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
ٖ -قال المتن ّبً فً مدح سٌف الدّ ولة:
ول ِك َّن َك ال َّتوحٌ ُد لِل ِّ
ولَ ْس َ
هاز ُم  2018شتوية
ظٌر ِه
ش ْركِ ِ
هازما ً لِ َن ِ
ت َملٌكا ً ِ
اإلجابة :ال َّتوحٌد/ال ِّشرْ ك ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
موت ِم ّنا ِّ
الطفل ُ وال َّ
ٗ -قال سمٌح القاسم ُمخاطبا ً
هٌونًُ ٌَ :
ش ٌْ ُخ وال ٌَس َتسلِ ُم
الص
ّ
العدو ّ
َ
اإلجابةِّ :
الطفل/ال َّشٌْخ ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
ص على أَنْ ُت َ
شج ُع ُه وهو فائز.
ش َّج َع فرٌ َق َك وهو خاسر كما ُت ِّ
اح ِر ْ
ْ٘ -
اإلجابة :خاسر/فاز ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد.
الس ْمب
ب  -طباق اإليجاب وطباق َّ
تٌن فً المعنى.
ٌقع بٌن
 )1طباق اإليجاب :وهو ما ُ
كلمتٌن متضادَّ ِ
ِ
لوع وأ ُ ْظ ِه ُر
َوى لَكِ فً ال ُّ
ري :أ ُ ْخفً ه ً
 قال ال ُبح ُت ّض ِ

وأُال ُم فً َك َم ٍد َعلَ ٌْكِ وأ ُ ْع َذ ُر

ِّ
كلمتٌن
ك فً كلم َتً" :أُال ُم" ،و "أُعْ َذرُ" ،وقد و َق َع هنا بصور ٍة مبا َشرة فً ك ّل مّرة باستخدام
الطباق فً
كلمتً" :أ ُ ْخفً" ،و "أ ُ ْظ ِهر" ،وكذل َ
َ
ِ
َّتٌن فً المعنى ،وٌُسمّى هذا النوع من ِّ
الطباق "طباقَ اإلٌجاب".
متضاد ِ

َ
أصل واحد،
ِعلٌن من
أصل واحد ،أحدُهما ُم ْث َبت،
علٌن من
الس ْمب :وهو ما ُ
 )2طباق ِّ
ٍ
ٍ
واآلخر َمنف ًِّ ،أو فً ف ِ
ٌقع فً َف ِ
َ
األمر.
أحدهُما فً صٌغة ال َّن ْهً،
واآلخر فً صٌغة ْ
متغزالً  :بانَ َ
ِّ
الخلٌ ُط ولَ ْو ُط ِّو ْع ُ
ص ِل أَ ْقرانا
ت ما بانــا
 قال َجرٌرِبال ال َو ْ
و َق َّطعوا مِنْ ح ِ

ِّ
ك أنّ
لٌن من
"بان" ،واآلخر منفًّ وهو "ما بانً " ،وكان ال َّتضا ُّد فٌهما فً المعنى ،ذل َ
أصل واحد ،أَح ُدهما م ُْث َبت وهو َ
الطباق َ
ٍ
وقع فً ِفعْ ِ
ب ،وهذا النوع من ِّ
الطباق ٌُسمّى "طباق الس ِّْلب".
بان" ا ْق َت َر َ
معنى "ما َ

اخ َ
اس َو ْ
 قال تعالىَ ( :ف َال َت ْخ َش ْو ِن).
ش ُوا ال َّن َ

و َقع ِّ
ْ
َ
"واخ َش ْو ِن" ،وكان ال ّتضاد فٌهما
واآلخر فً صٌغة األمر
أصل واحد ،جاء األوّ ل فً صٌغة ال َّنهًْ "فال َت ْخ َشوا"،
ِعلٌن من
ٍ
الطباق بٌن ف ِ
فً معنى طلب القٌام بالفعل وال ّنهًْ عن القٌام به ،وهذا النوع من ِّ
الطباق ٌُسمّى "طباق ال ِّس ْلب".
ِ
(
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ِ
أيضاً:
فائدة :ال يأتي الطّْباق فقط بين اسم ِي ِن أو بين
فعمين  ،فقد يأتي ّ
ي:
فعل
واسم ،كما فً قول ال َم َع ّر ّ
ٔ -بٌن ٍ
ٍ
َفٌا َم ْو ُ
الحٌا َة َذمٌ َمة
وٌا َن ْف ُ
ت ُز ْر إِنَّ َ
هازل ُ
س ِجدّي إنَّ دَ هْ َركِ ِ
فقد و َق َع ِّ
"هازل".
الطباق بٌن فعل األمر " ِج ّدي" واالسم
ِ
حرفٌن ،كما فً قوله تعالى:
ٕ -بٌن
ِ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
س َب ْت)
س َب ْت َو َعل ٌْ َها َما ْاك َت َ
سا إِال ُو ْس َع َها ۚ ل َها َما َك َ
ف هللاُ َنف ً
( َال ٌُ َكلِّ ُ
وقع ِّ
الطباق بٌن حرف الجر "الالّم" فً لفظ "لَها" وحرف الجرّ "على" فً لفظ "علٌها".
إذ َ
األسئمة:
بين ّْ
الطباق وَنوعو في ٍّ
مما يأتي:
َّ -1
كل ّ
ون إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ )
أ  -قال تعالىَ ( :ف َال َت َخافُو ُه ْم َو َخافُ ِ
اإلجابة :ال تخافوهم/خافونً ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل فً صٌغة النهً ّ
والثانً فً صٌغة
األمر .طباق ال ّسلب.
ض ًّاال َف َهدَى َو َو َجدَ َك َعائ ًِال َفؤ َ ْغ َنى).
ب  -قال تعالى( :أَلَ ْم ٌَ ِجدْ َك ٌَتٌِ ًما َف َآوى َو َو َجدَ َك َ
اإلجابة :ضال/هدى ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
عائل/أغنى ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
سعٌد َع ْقل :
جـ  -قال َ
ُ
َ
َ
ُّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
سٌفِك ما نبا
العز ِم أغنٌِة الظبا
ٌوف َو َح ُّد َ
س ُ
ن َبت ال ُّ
رض َ
أ ُ ْردُنُّ أ َ
اإلجابةَ :ن َبت/ما َنبا ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
تحٌة ال ّ
شام :
د -قال حافظ إبراهٌم فً ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َمتى أَرى ال َّ
َعن َمط َم ِع الغ ْر ِ
نان
ب فٌه غ َ
ش ْر َق أدْ ناهُ وأ ْب َعدَ هُ
ٌر َو ْس ِ
ٌُ ْهدي إلـــى َب َردى أَ ْ
ال َّنٌل ُ وهْ ِو إلى األ ُ ْردُنِّ فً َ
ش َ
هــان
واق َو ْل
ش َغفٍ
ِ
اإلجابة :أَ ْدنى/أَب َْعد ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
:

هـ  -قال طاهر َز َم ْخ َ
ري
ش ّ
أَ ْطوي َعلَ ٌْها فُإاداً َ
ُ
ش َّف ُة األَلَ ُم
والحاالت واحِدَ ة
ض َح ُك
أَ ْبكً وأَ ْ
فإِنْ ِرأَ َ
اآلآلم ٌَ ْب َتسِ ُم
فالدَّ ْم ُع مِنْ َز ْح َم ِة
ٌت دُموعً وهْ ًَ ضاحِكة
ِ
اإلجابة :أَبْكً/أَضْ َحك ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
ري :
و -قال ال ُبح ُت ّ
َع ْهدَ ال َهوىَ ،وه ََج ْر ِ
وأَراكِ ُخ ْن ِ
ت َمنْ ال ٌَ ْه ُج ُر
ت َعلى ال َّنوى َمنْ لَ ْم ٌَ ُخنْ
اإلجابةُ :خ ْنتِ/لَ ْم ٌَ ُخنْ  ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
َه َجرْ تِ/ال ٌَهْجُ رُ ،فعالن من أصل واحد متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق ال ّسلب.
ف أُسطوالً :
محمد
ز  -قال
اإلٌادي ٌَصِ ُ
ّ
علً بن ّ
ّ
َ
ب َت َر ُّه ِ
ُت ْسبً ال ُعقول َ َعلى ثٌِا ِ
ب
ص ُّن ٍع
ٌاب َت َ
س ْت ثِ َ
دَ هْ ما ُء قدْ لَ ِب َ
ص ُّنعَ /ت َر ُّهبِ ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
اإلجابةَ :ت َ
ح:
ح  -قال َق ٌْس بن ال ُملَ َّو ِ
ص ِم ْنه ال َعلَ ًَّ وال لٌِا
راض ِبؤَنْ أَ ْح ِمل َ ال َهوى
َعلى أَن ّنً ٍ
وأَ ْخلُ َ
ص ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
اإلجابة :أَحْ مِل/أَ ْخلُ َ
َعلًََّ /لٌِا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.

(
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كو َن ِطباقاً:
ض ْع ك ّل ٍ
زوج من الكممات اآلتية في جممة لتُ ّْ
َ -2
َ
ضاق
س َع –
أ  -ا ّت َ
اإلجابة :كلما ا ّتسعت خٌارات اإلنسان ضاقت فرص إخفاقه.
ب ُ -م ْإنس – ُموحِش
اإلجابة :قد ٌكون صدٌق السوء مؤنسا لوحدتك ،لكن مستقبلك سٌكون موحشا.
ٌترك المجال للطالب لكتابة جملتٌن غٌرهما صحٌحتٌن.

ٕ -ال ُمقا َبلَة
بكلمتٌن أو أك َثر ،ثم ٌُإتً بما ٌُقابِلُها على
قابمَة :أنْ ٌُإتً
ِ
الم َ
ُ

ال ّترتٌب 2019 .شتوية

ص ْفو الفُ ْر َق ِة.
ماع ِة َخٌر مِن َ
الج َ
 -قال أَ َحد ال ُبلَغاءَ :كدَ ُر َ

قابالنِهما فً المعنى على ال ّترتٌب،
"الجما َعة" ،ثم أتى
لقد أتى المتحدَّث
بالكلمتٌنَ " :ك َدر" ،و َ
بكلمتٌن ُت ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
رْ
ص ْفو" وهما مُتضادَّتان ،وكلمة "الجماعة" ُتقابلها كلمة "الفُرقة" وهما متضادَّتان
ت
ر"
د
ك
"
فكلمة
قة"،
ف
"ال
و
"ص ْفو"،
َ
قابلها كلمة " َ
هماَ :
ِ
أٌضاً.

والخرٌجات:
 قال مدٌر إحدى المدارس ٌه ّنئالخرٌجٌنَ
ّ
ّ
وودَّ ْعنا ُك ُم ال ٌَو َم كِباراً.
س صِ غاراًَ ،
است ْق َب ْلنا ُكم أَ ْم ِ

"و َّدعْ نا ُكم"،
ْس" و "صِ غاراً" ،ثم أتى بكلمات م َتضادَّة معها فً المعنى على الترتٌب ،هًَ :
ٌَظهر َ
لك أ ّنه أتى بالكلمات" :اس َت ْق َب ْلناكم" ،و "أم ِ
ْ
ْ
ً
ً
ُ
ً
"أمْس" ضِ ّد كلمة "ال ٌَوم" ،وكلمة "صِ غارا" ضِ ُّد كلمة "كِبارا".
"ودَّعْ ناكم" ،وكلمة
و" ال ٌَوم" ،و "كِبارّ ا" ،فكلمة اس َتق َبلناكم" ضِ ُّد كلمة َ
ِ

إنّ الفرق بٌن َّ
تقابلة،
الطباق وال ُمقا َبلة هو فً عدد الكلمات ال ُم ِ
ففً ِّ
كلمتٌن ْ
أكثر.
أكثر و
الطباق ٌكون ال َّتقابُل بٌن كلمة وأخرى ،فً حٌن ٌكون فً ال ُمقا َبلَة بٌن
ٌن أو َ
كلمتٌن أو َ
أخر ٌَ ِ
ِ
ِ
لتحسٌن المعنى وتوضٌحِه وتعمٌقِه وتمكٌنِه فً َن ْفس السّامع أو المتل ّقً.
لجؤ إلى ال ُمقابلة
و ٌُ َ
ِ
فائدة:
فعلٌن فقط ،فقد تق ُع أٌضاً:
اسمٌن فقط ،أو بٌن
تقابلَة فً ال ُمقا َبلة بٌن
ال ُ
ِ
ِ
تقع األلفاظ ال ُم ِ
واسم  ،كما فً المثال ُ :
ف َنهاراً.
اش ٌَ ْظه ُر لٌَالً  ،لك َّنه ُم ْخ َت ٍ
فعل
الخ ّف ُ
ٔ -بٌن ٍ
ٍ
إذ وقعت بٌن الفعل " ٌَ َظهر" واالسم "م ُْختفٍ" ،واالسمٌن" :لٌال" ،و" نهاراً".

ت.
ٕ -بٌن حرفٌِن ،كما فً المثالَ :كما أنَّ ل َك ُحقوقا ً فإنَّ َعلٌَ َك واجبا ٍ

ك" ،واالسمٌن" :حقوق" ،و "واجبات".
ك" ،وحرف الج ّر "على" فً لفظ "علٌ َ
حٌث وقعت بٌن حرفٌن :حرف الج ّر "الالّم" فً لفظ "ل َ
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األسئمة:
قابمَة في ما يأتي:
ّْ -1
الم َ
بين ُ
أ  -قال تعالىَ ( :و ٌُ ِحل ُّ لَ ُه ُم َّ
الط ٌِّ َبا ِ
ت َو ٌُ َح ِّر ُم َعلَ ٌْ ِه ُم ا ْل َخ َبائ َِث).
اإلجابة :جاء فً اآلٌة ثالث كلمات "ٌحل" "لهم" "الطٌبات" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب
"ٌحرم" "علٌهم" "الخبائث".
غالٌق لِل َّ
اس َمفاتٌ َح لَ َ
َ
ش ِّر" 2018 .شتوية
لخ ٌْ ِر َم
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :إنَّ مِنَ ال ّن ِ
اإلجابة :جاء فً الحدٌث كلمتان "مفاتٌح" "الخٌر" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "مغالٌق"
"الشر".
اس َتزٌ ُد ُم ِ
ح ّبٌ َك َو ُت َق ِّلل ُ ُم ْبغِضٌ َك.
جـ ْ -
بإحسانِ َك إلى ال ّن ِ
ّ
اإلجابة :جاء فً الجملة كلمتان "تزٌد" "محبٌك" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "تقلل"
"مبغضٌك".
ض َ
ش َّر َع ْن ُك ُم بشِ مالِ ِه
د – قال َجرٌر :وباسِ ُط َخ ٌْ ٍر فٌ ُك ُم ب ٌَمٌنِ ِه
وقاب ُ
ِ
اإلجابة :جاء فً البٌت أربع كلمات "باسط" "خٌر" "فٌكم" "ٌمٌنه" ،ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "قابض" "شر" "عنكم" "شماله".
وسواد ال َّل ٌْ ِل ٌَ ْ
ص ْب ْح ٌُغري بً
ش َف ُع لً
ض ال ُّ
َوأَ ْن ْثنً َو َبٌا َ ُ
زور ُه ْم َ
هـ  -قال المت ّنبً  :أَ ُ
اإلجابة :جاء فً البٌت ثالث كلمات "أزورهم" "سواد" "اللٌل" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب
"أنثنً" "باض" "الصبح".
ف َ
العلَ ِن.
س ِّر  ،وال َعد ٌُّو فً َ
صدٌق فً ال ِّ
ٌس ل ُه َ
آخر  :لَ َ
و – قال رجل ٌَصِ ُ
اإلجابة :جاء فً الجملة كلمتان "صدٌق" "ال ّسرّ " ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "عدو" "العلن".
ّْ
السبب:
ّْ -2
الم َ
قابمَة في ما يأتي  ،مع بيان ّ
ميز الطباق من ُ
ص َ
ب بِا ْل ُح ْس َنى
اس َت ْغ َنى َو َك َّذ َ
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى َوأَ َّما َمنْ َب ِخل َ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
دَّق بِا ْل ُح ْسنى َف َ
أ  -قال تعالىَ ( :فؤ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقى َو َ
س ُرهُ لِ ْل ُع ْس َرى).
س ُن ٌَ ِّ
َف َ
اإلجابة :جاء فً اآلٌة أربع كلمات "أعطى" "ا ّتقى" "ص ّدق" "الٌسرى" ،ثم جاء أربع كلمات تقابلها فً المعنى على
الترتٌب "بخل" "استغنى" ّ
"كذب" "العسرى" .مقابلة.
.
ِب رٌ َبة "
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم  " :دَ ْع ما ٌَر ُبٌ َك إلى ما ال ٌَرٌ ُب َك  ،فإنَّ
الصدْ َق ُط َمؤنٌ َنة ،وإنَّ ال َكذ َ
ِّ
اإلجابةٌَ :رٌ ُبك  /ال ٌَرٌبُك ،فعالن من أصل متضادان فً المعنى ،األوّ ل مثبت ّ
والثانً منفً .طباق.
جاء فً الحدٌث كلمتان "الصدق" "طمأنٌنة" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "الكذب" "رٌبة".
مقابلة.
الخوري:
جـ  -قال بشارة
ّ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ً
سبا َجدٌدًا
دٌم
س ٍ
أقا َم لنفسِ ِه َح َ
اس ذو َح َ
َو َخ ٌْ ُر الن ِ
ب ق ٍ
اإلجابة :قدٌم/جدٌد ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
د  -قال ابن المع ّتز:
َج َّر أَ ْمراً َت ْر َتجٌ ِه
ب أَمــْ ٍر َت َّتقٌـــــ ِه
ُر َّ
ْ
ْ
و َبدا ال َمكروهُ فٌ ِه
بوب ِمن ُه
َخف ًَِ ال َم ْح ُ
اإلجابةَ :ت َّتقٌه َ /ترْ َتجٌه ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
"خفً" "المحبوب" "منه" ،ثم جاء ثالث كلمات تقابلها فً المعنى على الترتٌب "بدا"
جاء فً البٌت ثالث كلمات
َ
"المكروه" "فٌه" .مقابلة.

(
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(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

فاعً:
الر
ّ
هــ  -قال عبد ال ُمنعم ّ
َ
َع ْفواً إذا َم َح ِ
ت األ ٌّا ُم ما ُكتِبا
واح َت َج َبا
َع ّمانُ ٌا ُح ْل َم َف ْج ٍر ال َح ْ
اإلجابة :ال َح/احتجبا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
محتُ /كتبا ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق.
و  -قال صالح بن عبد ال ُقدّوس:
صدُقوا
قً الَّذٌنَ إذا ٌَقولوا ٌَ ْكذبوا
و َمضى الَّذٌنَ إذا ٌَقولوا ٌَ ْ
َب َ
"بقً" "ٌكذبوا" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنً على الترتٌب "مضى" "ٌصدقوا".
اإلجابة :جاء فً البٌت كلمتان
َ
مقابلة.
َّ
بالب ْخل،
يمو ُ
أحدىم ُ
 -3اشرح قول ّ
محي اآلتي حين اتّ َ
محمد بن ُع ْمران الط ّ

معنوي:
حسن
بين ما وقع فيو من ُم ّْ
ثم ّ
ّ

ذوب فً باطِ ٍل".
"ما أَ ْج ُم ُد فً َح ِّق ،وال أَ ُ
ّ
والحق ،أما فً وجوه الباطل فٌمتنع.
اإلجابة :المقصود أنه ٌُقبل على اإلنفاق فً وجوه الخٌر
ّ
"حق" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "أذوب" "باطل" .مقابلة.
جاء فً القول كلمتان "أجمد"
َّ
عد ّّ
ِّن لماذا ُي ُّ
قابمَة:
 -4بي ْ
الم َ
مما يأتي مثاالً عمى الطباق ال ُ
كل َ
أ  -قال صلّى هللا علٌه وسلّم" :اللّ ُه َّم ْ
ت ،وما أَ َ
ت وما أَ ْعلَ َن ُ
ت ،وما أَ ْس َر ْر ُ
ت وما أَ َّخ ْر ُ
اغف ِْر لً ما َقد َّْم ُ
نت أَ ْعلَ ُم بِ ِه ِم ّنً،
نت ال ُم َّ
إخ ُر ،وأَ َ
نـت ال ُم َّقدِّ ُم وأَ َ
أَ َ
نت َعلى ُكل ِّ شًء َقدٌر".
اإلجابةٌ :عد الحدٌث الشرٌف مثاال على الطباق ال المقابلة؛
َ
َ
َ
ت/أعْ لَ ْن ُ
ت) (أسْ َررْ ُ
ت/أ َّخرْ ُ
أل ّنه ٌجمع فً ك ّل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى فً سٌاق واحد ( َقدَّمْ ُ
ت)
(ال ُم َق ِّدم/الم ِّ
ت بكلمتٌن أو أكثر ثم بما ٌقابلها على الترتٌب ،فمثال كلمة ( َق َّد ُ
مْت) ال تقابلها فً المعنى كلمة
ُؤخر) ،ولم ٌؤ ِ
(أَسْ َررْ ُ
ت) وهكذا.
ب  -قال ال ّ
شاعر :
َولَ ٌْ َت َك َت ْرضى َواألَنا ُم غِ
ضاب
رٌرة
َفلَ ٌْ َت َك َت ْحلو
ُ
والحٌاةُ َم َ
َ
اإلجابةٌ :عد البٌت مثاال على الطباق ال المقابلة؛
أل ّنه ٌجمع فً كل مرة بٌن كلمتٌن متضادتٌن فً المعنى فً سٌاق واحد (تحلو/مرٌرة) (ترضى/غِ ضاب) ،ولم ٌؤت
بكلمتٌن أو أكثر ثم ٌقابلها على الترتٌب ،فمثال كلمة (تحلو) ال تقابلها فً المعنى كلمة (ترضى) وهكذا.
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ورٌة
ٖ -ال َّت ِ
بمعنٌٌن:
 التَّورية استعمال كلم ٍةِ
ب ٌُسرع إلى ِّ
ً
مقصودا.
الذهْ ن  ،وال ٌكون
 مع ًنى قرٌ ٍ ِ مع ًنى بعٌ ٍد  ،وهو المقصود بداللة السٌّاق. قال َبدْ ر الدّ ٌن ََّبً:
الذه ّ
ُ
والخزامى
ضاع فٌها
بوع َك ْم َو َجدْ نــا طٌ َبــها
حٌنَ
َ
ُ
ور ٍ

"ضاع" معنٌٌن:
احت َملَت كلمة
َ
َّ
ُسرع إلى الذ ْهن ،ومع ًنى بعٌداً هو المقصود ،أمّا
مع ًنى قرٌبًا ٌ ِ
"و ْ
لوُ
جدنا" فً البٌت،
كلمة
رود
؛
ٌَّاع"
ض
"ال
من
فهو
المعنى القرٌب
َ
ُ
وأمّا المعنى البعٌد فهو "فا َح وانت َش َرت رائحته" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌّاق.

ساء ال فً ُ
شاعرَ :ووا ٍد َحكى َ
 قال ال ّشجونِ ِه
الخ ْن َ

ص ْخ ِر
نان َتبكً َعلى َ
ولكنْ لَ ُه َع ٌْ ِ

ص ْخر" فً البٌت معنٌٌن:
كلمة " َ
ً
الخنساء" ،ود ّل علٌه وجود كلمة َ
ص ْخر أخو َ
"الخ ْنساء" التً اش ُت ِهرت ببكائها على
ٌ
مقصود
غٌر
ا
قرٌب
مع ًنى
ُسرع إلى ذهن المتل ّقً هو " َ
ِ
َ
ْ
ً
ْ
َ
ً
صخر الوادي" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌّاق.
صخر" ورثائها إٌّاه ،وقد أخفى به الشاعر معنى آخر بعٌدا هو " َ
أخٌها " َ

 ثم تؤ َّمل قول الشاعر وقد َودَّ َع أح ّب ًة له:هلل إنَّ ال َّ
ش ْهدَ ٌ ْو َم فِرا َق ِه ْم

طٌب؟  2018صيفية
ٌف ٌَ ُ
ص ْب ُر َك َ
ما لَ ًّذ لً ،فالَّ َّ

صبْر" بمعنٌٌن:
لقد جاءت كلمة "ال َّ
صبْر" ،ود ّل علٌه وجود كلمة "ال َّشهْد"،
ُسرع إلى ذهن المتلّقً هو "نبات ال َّ
ٌ
مقصود
ب غٌر
معنىً قرٌ ٍ
ِ
ً
َّ
َ
َ
ً
وقد أخفى به الشاعر معنى آخر بعٌدا هو "تحمُّل ال َمشقة" ،وهو المعنى المقصود بداللة السٌّاق.

ورٌة َتحْ فِز انتباه المتلقًّ و َت ُ
ش ُّده إلى المعنى الغامض المقصود بالكالم.
إنّ ال َّت ِ
األسئمة:
بين التَّ ِ
ورية في ما تحتو خطّ في ك ّل مثال من األمثمة اآلتية:
ّْ -1
أ  -قال ابن ُنباتة :وال َّن ْه ُر ٌُ ْ
ش ِب ُه ِم ْبرداً
الصدا
َف ِِلَ ْج ِل ذا ٌَ ْجلو َّ
صدا) فً البٌت معنٌٌن:
اإلجابة :تحتمل كلمة (ال ّ
معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (صدأ الحدٌد) لوجود كلمة (مبرد) ،وهو غٌر مقصود.
ومعنى بعٌدا هو (العطش) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
ب  -قال ابن ُمكانِس فً َ
س ْهما
الغ َزل :ولً مِنَ اللَّ ْحظِ َ
اإلجابة :تحتمل كلمة (نبال) فً البٌت معنٌٌن:
معنً قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (السهم) لوجود كلمة (سهما) ،وهو غٌر مقصود.
ومعنى بعٌدا هو (نفنى ونهلك) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
ُ
ــبـــال
بــِ ِه َن
مــوت و َن ْ

الح ّما ّمً :
جـ  -قال َنصٌ ُر الدِّ ٌن َ
ور وال قُ
صــور بِها ٌَ ْ
أَ ْب ُ
عوق
ٌات شِ ْع ِر َك َكالقُصــ
َ
ِ
ْ
العجائِ ِ
قٌــــق
ـــــر و َم ْعنـــاها َر
ب لَ ْف ُظهــا
ُح ٌّ
ومِنَ َ
اإلجابة :تحتمل كلمة (رقٌق) فً البٌت معنٌٌن:
معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (العبد) لوجود كلمة (حُ رّ ) ،وهو غٌر مقصود.
ومعنى بعٌدا هو (العذب والسلس) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )079/5549003البدز)

14

ي الجّاني (البالغة العسبيّة)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

شاعرَّ :
الط ٌْ ُر َت ْق َرأ ُ َو َ
د  -قال ال ّ
صحٌ َفة
الغدٌ ُر َ
اإلجابة :تحتمل كلمة (ٌن ّقط) فً البٌت معنٌٌن:
معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (نقط الحروف) لوجود كلمة (تكتب) ،وهو غٌر مقصود.
ومعنى بعٌدا هو (إنزال نقاط المطر) ،وهو المقصود بداللة السٌاق.
حاب ٌُ َن َّق ُط
ب
والس ُ
َّ
والرٌ ُح َت ْك ُت ُ
ّ

البديعية في ٍّ
مما يأتي:
حسنات
الم ّْ
ّ
كل ّ
 -2وضَّح ُ
أ  -قال تعالى فً َ
الذٌنَ كرهوا الجهادَ وتخلَّفوا عن رسول هللا  ،صلّى هللا علٌه وسلّم:
اء ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْكسِ ُبون) اإلجابة :جاء فً اآلٌة كلمتان "ٌضحكوا" "قلٌال" ،ثم جاء
ٌِرا َج َز ً
ض َح ُكوا َقل ًٌِال َو ْل ٌَ ْب ُكوا َكث ً
( َف ْل ٌَ ْ
كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب "ٌبكوا" "كثٌرا" .مقابلة.
س َك َ
فسلِ َم".
ت َ
"ر ِح َم هللا َع ْبداً قال َ ف َغنِ َم ،أو َ
ب  -قال صلّى هللا علٌه وسلّمَ :
اإلجابة :قال/سكت ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق إٌجاب.
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "غنم ،سلم" فً التركٌبٌن فً الحرف األخٌر "المٌم" .ال ّسجع.
جـ  -قال ابن ّ
الظاهر:
ُ
َك ْم بــَلَّ َغ ْ
ــت َع ّنــً َت ِح ٌَّ ْة
ش ْكراً لِ َن ْسم ِة أَ ْرضِ كـــــ ُ ْم
دٌث ال َهوى َف ْه ًَ َّ
َ
الذك ٌَّ ْة
ال َغ ْر َو إِنْ َحف َِظ ْت أَحــا
اإلجابة :تحتمل كلمة (الذكٌة) فً البٌن معنٌٌن:
َ
(ح ْ
فظت أحادٌث ال َهوى) ،وهو غٌر مقصود.
معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (المتمٌزة) لوجود َ
ومعنى بعٌدا هو (التً تحمل الرواح الطٌبة) ،وهو المقصود بداللة السٌاق .التورٌة.
ِّ
متغزالً :
ي
عر ّ
د  -قال أبو العالء ال َم ّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
بٌل
مال فإنْ تكنْ
مال فاذكري ابنَ َ
س ِ
زكاة َج ٍ
ل َِغ ٌْري َزكاة مِن ِج ٍ
مال/جمال (جناس غٌر تام بسبب اختالف الحركات).
ج
َ
اإلجابةِ :
هـ  -قال أبو ت ّمام:
فً ُمتونِ ِهنَّ َجال ُء ال َّ
والر ٌَ ِ
الصحائِفِ
ب  2018شتوية
ش ِّك ِّ
سو ُد َّ
الصفائ ِِح ال ُ
ٌض َّ
ِب ُ
اإلجابةِ :بٌض/سُود ،كلمتان متضادتان فً المعنى فً سٌاق واحد .طباق اإلٌجاب.
الصَّفائِح/الصَّحائِف (جناس غٌر تام بسبب اختالف ترتٌب الحروف).
ئٌم ٌَر ِج ُع ود َْم ُع ُه سائِل.
و -سائِل ُ اللَّ ِ
اإلجابة :سائِل/سائِل (جناس تام بسبب اتفاق اللفظٌن فً :نوع الحروف ،وعددها ،وترتٌبها ،وحركاتها).
اللفظان :سائِل /سائِل ،تماثل اللفظان فً العبارة النثرٌة ،أحدهما فً آخرها واآلخر فً أوّ لها .رد العجز على الصدر.
ّ
المعتز فً وصف الكِتاب وال َق َلم:
ز -قال ابن
َ
ص ال ُم ْ
الح ّجابِ ،ب ِه ٌَ ْ
تاق ،ومِن ُه ٌُداوى الف ُ
ش ُ
ِتاب والِ ُج األبوا ِ
ٌوش
ش َخ ُ
ب َ ،جريء على ُ
" الك ُ
ِراق .وال َقلَ ُم ُم َج ِّهز ل ُِج ِ
الم ٌَ ْخ ِد ُم اإلرادَ َةْ ٌَ ،س ُك ُ
ت واقِفاًَ ،وٌ ْنطِ ُق سائِراً".
ال َك ِ
اإلجابة :اتفقت الكلمتان األخٌرتان "األبواب ،الحجّ اب" فً التركٌبٌٌن فً الحرف األخٌر "الباء" .ال ّسجع.
اتفقت الكلمتان األخٌرتان "ال ُم ْشتاق ،الفِراق" فً التركٌبٌٌن فً الحرف األخٌر "القاف" .ال ّسجع.
جاء فً ال ّنصّ كلمتان " ٌَسْ ُك ُ
ت" "واقِفا" ،ثم جاء كلمتان تقابالنهما فً المعنى على الترتٌب " ٌَ ْنطِ ُق" "سا ِئرً ا" .مقابلة.
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األدبً فً العصر الحدٌث.
الوحدة الخامسة  :ال َّنقد
ّ
البنٌويّ .
المناهج ال َّنقد ٌّة فً العصر الحدٌث  :من هذه المناهج )1 :التارٌخًّ  )2 .االجتماعًّ ِ )3.
وضح المقصود بالمنيج َّ
قدي.
 ّْالن ّ

اإلجابة :هش٣وخ ُٜب اعشاءاد ٝأدٝاد ٓٝؼب٤٣ش خبفّ خ ٣زَّجِؼٜب اُّ٘بهذ ك ٢هشاءح اُّ٘ـّ
األدثٝ ٢رؾِ ِٚ٤؛ ثٜذف اٌُؾق ػٖ دالالر،ٚ
ّ
ٝأث٘٤ز ٚاُؾٌِّ٤خ ٝاُغٔبُّ٤خٓ ًَّٝ ،ب ٣زّقَ ث.ٚ

أ ً
التارٌخً
وال :المنهج
ّ
وضح المقصود بالمنيج التاريخي 2018 .شتوية
ّْ -

ّ
اإلجابةٜ٘ٓ ٞٛ :ظ ٗوذَ٣ ّ١و ّٞػِ ٠دساعخ اُظّشٝف :اُغ٤بعّ٤خٝ ،االعزٔبػّ٤خٝ ،اُضوبكّ٤خُِ ،ؼقش اُّز٘٣ ١زٔ ٢اُ ٚ٤األد٣تٓ ،زَّخزاً
ٜٓ٘ب ٝعِ٤خً ُل ْٜاُّ٘ـّ
األدثٝ ،٢رلغ٤ش خقبئقًٝ ،ٚؾق ٓنبٓٝ ٚ٘٤دالالر.ٚ
ّ
من بو ُّ
النقاد الذين اتَّبعوا المنيج التاريخي في ما يتعمق ٍّ
بكل من :األديب ،واألدب ؟
 ما الّذي ُي ْؤ ُّ
اإلجابة٣ :ئ ِٖٓ أَ ْرجبع ٛزا أُٜ٘ظ ّ
ظشٝف :ع٤بعّ٤خٝ ،اعزٔبػّ٤خٝ ،صوبكّ٤خ٣ ،زؤصَّش ثٜب
ثؤٕ األد٣ت اثُٖ ث٤ئزٝ ٚصٓبٗٝ ،ٚاألدة ٗزبط
ٍ
٣ٝئصَّش كٜ٤ب.
األدبية وتحميميا 2018 .شتوية
التاريخي في دراسة النصوص
وضح المؤثّْ ارت الثالثة الّتي يتّكئ عمييا ُنقّاد المنيج
 ّّْ
ّ
 -1اُ ِؼشْ م 2018،صيفية ثٔؼ٘ ٠اُخقبئـ اُلِ ْ
ظ ٓؼ َّٖ٤اُز٢
طشّ٣خ اُٞساصّ٤خ أُؾز ََشًخ ث ٖ٤أكشاد األُ ّٓخ اُٞاؽذح
َ
أُ٘ؾ ِذسح ٖٓ ع٘ ٍ

رزشُى أصَ َشٛب ك ٢اُّ٘ـّ .
اَُ ٞعو  ،ثٔؼ٘ ٠اُلنبء اُغـشاكٝ ٢اٗؼٌبعبر ٚاالعزٔبػّ٤خ ك ٢اُّ٘ـّ
األدث.٢
ّ
 -2اُج٤ئخ أ ٝأٌُبٕ أَ ٝ
ّ
ّ -3
اُضٓبٕ أ ٝاُؼقش٣ٝ ،ؼ٘ٓ ٢غٔٞػخ اُظشٝف :اُغ٤بعّ٤خٝ ،اُضوبكّ٤خٝ ،اُذّ٤٘٣خٝ ،االعزٔبػّ٤خ ،اُز ٖٓ ٢ؽؤٜٗب إٔ رزشُى آصبسٛب ك٢
اُّ٘ـّ
األدث.٢
ّ
الدرس ،وبيَّن
الدين األسد في كتابو "خميل َب ْي َدس رائد القصة
 ْالعربية الحديثة في فمسطين" الوارد في ّ
عد إلى قول ناصر ّ
ّ
م ِ
التاريخي فيو.
المح المنيج
َ
ّ

األدث ٢ظبٛشح اعزٔبػّ٤خ ال رُٞذ ك ٢كشاؽ ،ثَ
اإلجابة :رجذٓ ٝالٓؼ أُٜ٘ظ اُزبس٣خ ٢ك ٢هٗ ٍٞبفش اُذ ٖ٣األعذ ؽ ٖ٤ػ ّذ اُلٖ
ّ
رزؤصش ثؼٞآَ ٓزؼذدحٛٝ .زا ٣ؼّ٘ ٢
إٔ اُّ٘ـّ
األدث٣ ٢زؤصش ثٔؾ٤ط ٚاُّز٣ ١ؼ٘ ٢اُؼشم ٝاُج٤ئخ ٝاُضٓبٕ.
ّ
مع إىمال التَّفاوت
ص لممرحمة
أن المنيج
التاريخية التي َ
 يرى الّدراسون ّّ
عاش فييا األ ُ
َديبَ ،
التاريخي ُيعنى بمدى تمثيل ال ّن ّ
ّ
التاريخي.
درست عن المنيج
اإلبداعي بين األدباء الذين يتَّ ِحدون في ّ
الزمان والمكان ،وضّْح ىذا القول في ضوء ما َ
ّ
ّ

اإلجابة :أ ١ا ّٕ األدثبء اُز٣ ٖ٣زّؾذ ٕٝك ٢اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ ٣زٔب٣ض ٕٝكوو ٝ ٖٓ -عٜخ ٗظش اُ٘بهذ اُزبس٣خٗ ٖٓ - ٢بؽ٤خ ٓذ ٟرٔضِْٜ٤
ُِٔشؽِخ اُزبس٣خ٤خ ٝرؤصش ْٛثبُظشٝف أُؾ٤طخ:
ّ
اُغ٤بعّ٤خ ٝاالعزٔبػّ٤خ ٝاُضوبكّ٤خ ٝ ،ال ٣زٔب٣ض ٖٓ ٕٝاُ٘بؽ٤خ اُلّ٘٤خ ،أ ١هذسح األد٣ت ػِ ٠اُؼ٘ب٣خ ثبُغبٗت اُغٔبُ ٢ك ٢اُ٘ـّ
ٝاثشاصٛٝ ،ٙزا سثّٔب ٣ؼ ّذ خِال ك ٢أُٜ٘ظ ٝك ٢هٔ٤خ دساعز ٚاُ٘وذّ٣خ ٝعذٝاٛب.
سين .كزبثُّ "رغذٚذ ِركشٖ أث ٙانؼالء" 2018 .شتوية ٔكزبثّ "ف ٙاألدة انغبْه ّ."ٙ
 -طو ُح َ

 ٢اُوذ ٖٓٝ ،َْ ٣رُي ٓضالً ًزبثُ" ٚرغذ٣ذ ِرًش ٟأث٢
اُزبس٣خ ٢ك ٢دساعزٚ
اإلجابة ِٖٓ :أثشص َٖٓ ارَّ ٌَؤ َ ػِ ٠أُٜ٘ظ
َ
ّ
األدة اُؼشث َّ
اُؼالء".
انزبسٚخ ٙرطجٛمب ً دلٛمًب،
غ ٍٛانًُٓظ
ففْ ٙزا انكزبة "رغذٚذ ِركشٖ أث ٙانؼالء" ؽجِّك ؽّ ُؽ َ
ّ
ط ك ٚ٤صٓبَٕ أث ٢اُؼالءٝ ،أٌُبَٕ اُّز ١ػبػ كٝ ،ٚ٤اُؾ٤بح :اُغ٤بعّ٤خٝ ،االعزٔبػّ٤خٝ ،االهزقبدّ٣خٝ ،اُذّ٤٘٣خ،
ار خقَّـ ثبثًب ٓ٘ ٚد ََس َ
ّ
َ
ك ٢ػقشٝ ،ٙهجِ٤زَٝ ٚأعشرَٚ؛ ُ٤ش ٟأصَ َش رُي ًِ ٚكَ ٢ؽؼشٝ ٙأدث،ٚ

(
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وفيو يقول:

َقش ِ ،ٙهذ َػ ِٔ ََ ك ٢ا ْٗنبعٜب اُ ّضٓبُٕ ٝ ،أٌُبُٕ ٝ ،اُؾبٍُ ،اُغ٤بعّ٤خ ٝاالعزٔبػّ٤خُ ٝاالهزقبدّ٣خ ".
" ٝأث ٞاُؼالء صَ َٔشحٌ ٖٓ صَ َٔشاد ػ ِ

َ٣ظَٜش ٖٓ ه ٍٞهُ ٚؽ َغ ٖ٤أّٗ٣ ٚزؾ ّذس ػٖ أث ٢اُؼالء ك ٢مٞء رؤص٤ش أُئصِّشاد اُضالصخ ك ٢األدة ،ار ُٔ٣ضََّ أث ٞاُؼالء اُ َٔ َؼش ّ١ك٢
د :ع٤بعّ٤خٝ ،اعزٔبػّ٤خٝ ،صوبكّ٤خٛٝ ،زا
أ َدثِ ٚفٞسحَ ٝاه ِؼ ،ٚؽ ٌََِّٜب ًٌَّ ٖٓ :اُضٓبٕٝ ،أٌُبٕٝ ،اُ ِؼشمٓٝ ،ب ُ٣ؾ٤و ثٜب ٖٓ ٓزـِّ٤شا ٍ
اُزبس٣خ.٢
٣ؼ٘ ٢أّٗ ٚخِ٤وٌ ٖٓ رُي اُزٌ ٖ٣ٞأُزٔبعي ًِّ ٢ٛٝ ،ٚاُّ٘ظشح اُّزُ ٘٣ ٢ؾذُٛب أُٜ٘ظ
ّ
الجاىمي ":
سين في كتابو " في األدب
ويقول طو ُح َ
ّ
ّ
اُغ٘ظ ٝاُج٤ئ ِخ
ٝاٌُبرتُ أ ٝاُؾبػ ُش اراً أَص ٌش ٖٓ آصبس
َٔظ ٖٓ ٛز ٙأُئصشاد٘٣ٝ ،جـ ٢إٔ  ٌَٕٞ٣اُـ ََشكُ
ٝاُضٓبٕ ،ك٘٤جـ ٢إٔ ِ٣ز َ
ِ
ربس٣خ ٚاّٗٔب  ٞٛرؾوُ ٤
اُؾبػشٝ ،أسؿَٔ ْز ٚػِ ٠إٔ
اٌُبرت أٝ
ن ٛز ٙأُئصَّشاد اُّز ٢أؽ َذصَذ
ش ػٖ
َ
َ
ِ
ط األدة ٝاُجؾ ِ
اُقّؾ٤ؼ ٖٓ َدسْ ِ
َت أَٗ ٝظَ َْ ٖٓ ا٥صبس".
ُ٣ق ِذ َس ٓب ًَز َ
انمظخ انؼشثّٛخ انؾذٚضخ فِ ٙفهغط."ٍٛ
الدين األَسد .كزبثّ "خهٛم ثَ ْٛذَط سائذ
ّ
ناصر ّ
ُ
انزبسٚخ ٙأٚؼب ً ف ٙدساعخ األدة ََٔ ْمذِ ف ٙكزبثّ انّز٘ ٚمٕل ف ًَُّ" :ّٛكِّٖ اّٗٔب  ٞٛك ٢ثؼل عٞاِٗج ٚظبٛشحٌ
ي ًٍّ ارّكأ َ ػهٗ انًُٓظ
ّ

إٔ رٌٗ َٕٞز٤غخً
اعزٔبػّ٤خٝ ،ال َ٣قؼُّ اُلَ ْ ُْ ٜإٔ رَُ َُٞذ اُظّبٛشحُ االعزٔبػّ٤خ كَغؤحً ٝرَ ْج ُش َص ك ٢اُلَشاؽ ٜٓٔب رَ ٌُ ْٖ ك ٢ظبٛشٛب ًزُيَ  ،ثَ ال ث ًذ ٖٓ ْ
ذ رَلب ُػَِٜب ٝاعزٌ ََِٔذ أعجبثَٜب ؽزْ ٠
ُؼٞآ ََ ٓزؼذِّد ٍح اعزٞكَ ْ
أرذ ِصٔبسٛب".

ًٚكُُب انمٕلّ :
اُزبس٣خ ٢ك ٢اَُّ٘وذ َ٣شثُو سثطب ً ٓجب َؽشً ا ث ٖ٤اُّ٘ـّ ٓٝؾ٤ط ٖٓٝ ،ٚصً ّْ ٌٕٞ٣ ،اُّ٘ـّ ٘ٛب ٝص٤وخً رُؼجَّش ػٖ رُي
إ أُٜ٘ظ
ّ
ّ
أُؾ٤و ،ثَ ّ
اُزبس٣خ٤خ
غزؾٝ َ٤ص٤وخً ُ٣غزؼبُٕ ثٜب ػ٘ذ اُؾبعخ اُ ٠رؤً٤ذ ثؼل األكٌبس ٝاُؾوبئن
َ
إ اُّ٘ـّ َْ ٝكن ٛزا أُٜ٘ظ  ٌٖٔ٣إٔ َ٣
ِّ
اُّز ٢ػبػ كِ ٢ظِٜب األد٣ت.

االجتماعً
ثان ًٌا :المنهج
ّ
االجتماعي في دراسة األدب وَن ْقده.
وضح المقصود بالمنيج
 َّّ
األدثٝ ٢اُ ُٔج ِذع ٗل َغ ٚثبُٔغزٔغ ثطجوبر ٚأُخزِلخ.
اإلجابةٜ٘ٓ ٞٛ :ظ ٗوذَ٣ ّ١شثُو اإلثذاع
ّ
يمتيم في َّ
األساسية الثّالث الّتي َيتناولُيا ُّ
االجتماعي؟
النقد
 ما القضاياالنقاد في ُم َّ
ّ
ّ
االعزٔبػٝ ٢أُنبٓٝ ُٖ٤اُـب٣بد االعزٔبػّ٤خ اُّز ٢رِ ٜذف األػٔبٍ األدثّ٤خ اُ ٠رؾو٤وٜب.
أ -أُؾزٟٞ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـَّ
االعزٔبػُ ٢ألدة كٛ ٢زا اُغٜٔٞس.
اُزؤص٤ش
ٓٝذٟ
٘
اُ
٠
و
٣زِ
ز١
اُ
اُغٜٔٞس
ة-
ّ
ٝاُزطٞساد االعزٔبػّ٤خ ك ٢األدة :أؽٌبُِٝ ،ٚأٗٞا ِػٓٝ ،ٚنبٓ.ِٚ٘٤
عـ  -آصبس اُزـُّ٤شاد
ُّ
وض ْح إِ
جابتك.
التاريخي والمنيج
شابو بين المنيج
االجتماعي؟ ّْ
َ
 ىل تَمَ َم ُح وجياً لمتَّ ُّ
ّ
االعزٔبػ ٢سثو
األدث ٢ثبُٔغزٔغ ثقٞسح ٓبًٝ ،زُي أُٜ٘ظ
اُزبس٣خ ٢اإلثذاع
ٗؼْٞ٣ ،عذ ٝعُِ ٚزؾبث ،ٚكوذ سثوَ أفؾبة أُٜ٘ظ
ّ
ّ
ّ
األدث ٢ثبُٔغزٔغْ ،
ٗلغ ٚثبُٔغزٔغ
االعزٔبػ ٢عبسٝا ؽٞهًب ثؼ٤ذًا ك٢
ٝإ ًبٕ أفؾبة أُٜ٘ظ
اإلثذاع
ّ
ّ
سثو اإلثذاع ٝاُ ُٔج ِذع ِ
ِ
ٝاُؾ٤بح.
حرص عمييا ُّ
األساسية الّتي َي ِ
االجتماعي لألديب،
االىتمام بالجانب
االجتماعي
النقاد في المنيج
 ِمن العناصرّ
ُ
ّ
ّ
وضح ىذا الجانب.
ّْ
ّ
االعزٔبػ ٢ػِ ٠اٌُؾق ػٖ َٝمْ غ األد٣ت كٓ ٢غزٔؼٝ ،ٚأٌُبٗخ اُز٣ ٢ؾزِٜب األد٣ت ك،ٚ٤
اإلجابة٣ :ؾشؿ اُ٘وبد ك ٢أُٜ٘ظ
ّ
ّ
ٓٝذ ٟرؤصُّش ٙثٔغزٔؼٝ ٚرؤص٤ش ٙكٝ ،ٚ٤أصش رُي ًِ ٚك ٢اُّ٘ـّ
األدث.٢
ّ
الم ِ
متزم" 2018 .صيفية
 ّْوضح المقصود بمفيوم َ
"األدب ُ
اإلجابة ٞٛ :األدة اُّزَ٣ ١قْ ذُس ك ٚ٤األد٣ت ػٖ سإٓ ٟغزٔؼٚ؛ ك٤ؼجِّش ػٖ  ّٞٔٛأكشاد ٓغزٔؼٝ ٚرطِؼبر٣ٝ ْٜؾبسً ْٜرِي اُّٜٞٔ
ثغذ اُ ٠رـ٤٤ش ٝاهؼُٔ ْٜب  ٞٛأكنَٓ ،غزؾؼشا ثبُٔغئّ٤ُٝخ رغب ٙرُي.
ٝاُزطِؼبد٣ٝ ،غؼِ ٠

النقد مجموع ًة من المفاىيم والمصطمحات َّ
المنيج االجتماعي في َّ
يمة ،مثل:
أنض َج
 عمّلَ :الن ّ
ُ
الم ّ
قدية ُ
ّ
الم ِ
متزم".
ُّ
"الفن لممجتمع" ،و "األ ََدب ُ

إٓ ٓؼًب ،أّ ١
اإلجابةّ :
إ األد٣ت َ٣قْ ذُس ك ٢اُّ٘ـّ ػٖ سإٓ ٟغزٔؼ.ٚ
ألٕ اُوبسة ؽبم ٌش كِ ٢ر ْ ٖٛاألد٣ت؛ ألّٗٝ ٚعِ٤زُٝ ٚؿب٣ز ٚكٍ ٢
(
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ٍ
يحرص ُّ
 ِالعالقة بين األدب والمجتمع،
االجتماعي عمى
النقاد في المنيج
حاولة إبراز َ
عناصر أساسية في ُم َ
َ
ّ
ما ىي أبرز ىذه العناصر؟
ٔػغ األدٚت ف ٙيغزًؼّٔ ،يكبَزُّ فٔ ،ّٛيذٖ رأُّصُ ِش ِِ ثًغزً ِؼ ِّ ٔرأصِ ِٛش ِِ ف.ِّ ٛ
ْٔ -
ٕ -انزشكٛض ػهٗ صالس لؼبٚب أعبعّٛخ فُ ٙي ِٓ ًَّزٓى انَُّمذّٚخ:ْٙ ،
االعزٔبػٝ ٢أُنبٓٝ ُٖ٤اُـب٣بد االعزٔبػ٤خ اُّز ٢رَِ ٜذف األػٔبٍ األدثّ٤خ اُ ٠رؾو٤وٜب.
أ  -أُؾزٟٞ
ّ
ّ
ّ
ّ
االعزٔبػُ ٢ألدة كٛ ٢زا اُغٜٔٞس.
ة  -اُغٜٔٞس اُز٣ ١زِو ٠اُ٘ـِّ ٓٝ ،ذ ٟاُزؤص٤ش
ّ
ٝاُزطٞساد االعزٔبػّ٤خ ك ٢األدة :أؽٌبُِٝ ،ٚأٗٞا ِػٓٝ ،ٚنبٓ.ِٚ٘٤
عـ  -دساعخ آصبس اُزـّ٤شاد
ُّ
انفُْٔ ،ٙزِ انشػبٚخ لذ ركٌٕ يٍ انذّٔنخ أٔ يٍ انغًٕٓس ػٍ ؽشٚك ان ًُُزَذَٚبد،
اإلثذاع
فٙ
خ
ٛ
انًغزًؼ
انشػبٚخ
ّ
ٖ -يالؽظخ أَصَش ّ
ّ
ّ
ٔانًغالدٔ ،انغبيؼبدٔ ،دُٔس انَُّشْشٔ ،غٛشْب.
ُ
ُ
ٔاَؾذاس يغزٕاِ فٙ
رشاعؼّ
ؽشّٚخ األدة ٔاصدْب ُسِ ف ٙظ ِّم انذٔنخ انذًٚمشاؽّٛخ ،أٔ
ُ
ُ
ٗ -يُبلشخ ؽجٛؼخ انذّٔنخ َٔظب ِيٓب ،يٍ ؽٛش ّ
ظ ِّم انذٔنخ انذكزبرٕسّٚخ.
دراس ُة عبد الم ِ
المدق" ،إذ يقول في َم ِ
عرض َن ْقده:
حسن طو َب ْدر لرواية نجيب محفوظ ُ"زقاق
ّ
ُ
ِّ
م" 2018شتوية ّ
ٝٝمٞؽٜب ك ٢سٝا٣خ " ُصهبم أُذ ّ
إٔ أُئُق ر٘بصٍ ٗغجًّ٤ب ػٖ رضج٤ذ
ُٔن سإ٣خ اٌُبرت
 "ُٝؼَُّ أٍ ِّٝ
ٓظٜش ُؼ ِ
ٍ
ٜٗبئ."٢
اُطَّجَوخ ثؾٌَ
ّ
إٔ أُئُِّق ًبٕ ؽش٣قً ب ػُِ ٠ػ ْضُخ ُّ
 "َ ٓٝغ ّ٘ٛذعخ ث٘بئ ِ،ٚ
اُخبسع ٢كٓ ٢ذخَ َ سٝا٣زٝ ٚثذاِ٣خ ؽشًزٜب ؽز ٠ك٢
اُضهبم ػٖ اُؼبَُْ
ّ
ِ
ً
َ
َ
ُ
ّ
بٛش ٖٓ ؽ٤بح اُوبٛشح اُغذ٣ذ ِح ُؼبُْ "صهبم أُذم" ٝأ."ِِٚٛ
ؿ أ٣نب ػِ ٠رؤً٤ذ اهزؾبّ ثؼل َٓظ َ
كوذ َؽ َش َ
ؽُ " ٙصلبق انًذقّ"،
يٍ انٕاػؼ ُْب أٌّ انُبلذ رَُبٔ َل فْ ََ ٙمذِ ؽشكخ انزغٛٛش انز ٙأطبثذ انًغزًغ ان ًِظش َّ
٘ فّ ٙ
ذ انطَّجمخ االعزًبػّٛخ؛
فٕٓ ٚشٖ ف ٙػجبسرّ األٔنٗ اعزؾبنخ رضجِ ٛ
ّ
َ
ِّ
ُ
ّ
ّ
اُخبسعٓ ٢ئؽش اُ٠
االعزٔبػٝ ،٢ك ٢ػجبسر ٚاُضبٗ٤خ ٣ش ٟإٔ سثْو "صهبم أُذم" ثبُؼبُْ
َزلبػَ ٓغ اُزـ٤٤ش
ألّٜٗب ال ث ّذ ٖٓ إٔ ر
َ
ّ
ّ
رطٞس اُؾ٤بح االعزٔبػّ٤خ كٓ ٢خزِِق ف َُٞسٛب.
اُؾشًخ اُز ٢رغبػذ ػُِّ ٠
ثم أجب عن األسئمة الّتي تمي:
سوق القَ ْرية " لم ّ
شاعر عبد ّ
الوىاب ّ
 اق أر ما يأتي من قصيدة " ُاتيّ ،
البي ّ

ٔانؾ ًُ ُش ان َٓضٚهخُُّ ،
ثبة
ظ،
ان َّ
ٔانز ْ
ُ
ش ًْ ُ
٘ لَذ ْٚى
ٔ ِؽزا ُء ُعُذ ٌّ
ق ف ٙانفَشا ْؽ:
َذأ ُل األَ ْٚذ٘ٔ ،فَالّ ٌػ ُٚؾ ِّذ ُ
َٚز َ
انؼبو انغذْ ٚذ
"فَ ٙيطهَ ِغ
ِ
َٚذا٘ رًزَهِئبٌ َؽ ْزًب ً ثبن ُُّمٕ ْد
انؾزا ْء"
عأ ْ
ٔ َ
شزَش٘ ْزا ِ
ٔانؾبطذٌَٔ ان ًُ ْز َؼجٌْٕ :
ِ
"ص ََسػــٕأ ،نَ ْى ََأْك ْم
ََٔض َسعُ ،طب ِغش ، ٍَٚفََٛأ ُكهٌْٕ "
****
غال ْل:
ٔثبئِؼبدُ ان َك ْش ِو ْ َٚغًؼٍَْ ان ِّ
جبٌ
"ػَُْ ٛب َؽجٛج ََ ٙكٕ َك ِ
ٔط ْذ ُسُِ َٔ ْس ُد ان َّشثْ ٛغ"
َ

االجتماعي الّذي تُمثّْمُو القصيدة؟
ظير
الم َ
أ  -ما َ
ّ
اإلجابة :رٔضَ اُوق٤ذح ٓظٜشًا اعزٔبػًّ٤ب  ٞٛعٞم اُوش٣خ ٓٝب ٣ذٝس ك ٖٓ ٚ٤أٗؾطخ ٝأؽذاس.
العام الّذي َيسود في القصيدة.
ب ّْ -
وضح ّ
الجو ّ
اإلجابة٣ :غٞد ك ٢اُوق٤ذح ع ٖٓ ٞاُلوش ٝاُؾؼٞس ثبُغخو ٝاُظِْ ٝاالعزـالٍ.
أٓب اُلوش ك٤ظٜش ٖٓ خالٍ اُؾزاء اُوذ ْ٣اُّ ز٘٣ ١زوَ ٖٓ ٣ذ اُ٣ ٠ذ ك ٢اُغٞم ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣غزط٤غ أؽذ ؽشاءٝ ،ٙؽذ٣ش اُلالػ ُ٘لغٚ
ثؤّٗ ٚع٤ؾزش ٚ٣ك ٢اُؼبّ اُوبدّ ؽ٣ ٖ٤ؾقَ ػِ ٠اُ٘وٞد.
أٓب اُغخو ٝاُظِْ ٝاالعزـالٍ كزظ ٜش ٖٓ خالٍ اعزـالٍ اُطجوخ اُجشعٞاص٣خ ُِلالؽ ٖ٤اُلوشاء ٝظِٔٝ ْٜاؿزقبة صسػْٜ
ٝعٜذٝ ،ْٛعخو اُلالػ ػِٛ ٠زا اُٞاهغ ،كوِت اُ ّؾبػش اُو ٍٞأُؼشٝف" :صسػٞا كؤًِ٘بٗٝ ،ضسع ك٤ؤًِ "ٕٞكؤفجؼ "صَ َسػٞاْْ َُٝ ،
َضسعُ ،فب ِؿش ، َٖ٣كََ٤ؤ ًُ ْ
ِٝ ،"ٕٞرظٜش أ٣نب ٖٓ خالٍ ٝفق ثبئؼبد اُ ٌَشّ اُِٞار٣ ٢ـّ٘ٝ ،ٖ٤ؿ٘بئ٣ ٖٜذٍّ ػِ ٠اُلشػ
ٗؤًَْ َ ٗٝ ،
ٝاُغشٝس ٢ٛٝ ،اؽبسح اُ ٠اُطجوخ اُجشعٞاصّ٣خ اُّز ٢رؼ٤ؼ ؽ٤بح ٛبٗئخ سؿ٤ذح ػِ ٠ؽغبة اُطجوخ اٌُبدؽخ.

(
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إجابتك.
وضح
السوق والمجتمع؟ ّْ
جـ  -ىل تَرى من َعالقة بين ُّ
َ
اُـ٘ٝ ٢اُلو٤ش ،اُظبُْ ٝأُظِ،ّٞ
اإلجابة :رٞعذ ػالهخ ث ٖ٤اُ ّغٞم ٝأُغزٔغ ،كل ٢اُ ّغٞم رظٜش هجوبد أُغزٔغ ثٞمٞػ ٔ٣ٝضِّٜب:
ّ
ٝأُغز ِـَّ  ٝأُغزـََّ .
ِ
ِ
اجتماعياً ليذه القصيدة في حدود خمسة أسطر.
استف ْد من
د-
َّ
كتب نقداً
َ
إجابتك عن األسئمة ( أ  ،ب  ،ج ) لَت َ
ٓظٜش اُغٞم ٓ -غزٔؼ ٚرق٣ٞشًا ده٤وًبٓ ،ؼجِّشًا ػٖ ٓؾٌالرٚٓٞٔٛٝ ٚ
اإلجابة :ف ّٞس اُؾبػش ك ٢اُوق٤ذح  ٖٓ -خالٍ اخز٤بسٙ
َ
ّ
ثؤكٌبس ٝاهؼ٤خٜ٘ٓ ،ب :اُؾزاء اُوذٓٝ ْ٣ب ٣ذٍ ػِ ٖٓ ٚ٤اُلوشٝ ،اُلالؽ ٖ٤اُغبخط ٖ٤اُزُ٣ ٖ٣غزـِ ٖٓ ٕٞاُطجوخ اُجشعٞاصّ٣خٝ ،ثبئؼبد
اٌُشّ ٓٝب رٔضِّ ٖٓ ٚػ٤ؼ اُطجوخ اُجشعٞاصّ٣خ ؽ٤بح ٛبٗئخ سؿ٤ذح ػِ ٠ؽغبة اُطجوخ اٌُبدؽخ ،أّ ١
إ اُؾبػش فذس ك ٢هق٤ذر ٚػٖ
سإٓ ٟغزٔؼ ٚٓٞٔٛٝ ٚاُز ٢رُؼ ّذ ٓ٘جغ اثذاػ.ٚ
االعزٔبػ.٢
ُِٝطبُت إٔ ٌ٣زت ٓب ٣شا٘ٓ ٙبعجًب ػِ ٠إٔ ٣ظَّ مٖٔ اهبس اُّ٘وذ
ّ

نٌوي
الب
ّ
ثال ًثا :المنهج ِ
نيوي في دراسة األدب.
 َّوضح المقصود بالمنيج ال ِب ّ
ث ٢ثٞفل ٚثِ٘٤خً ٓزٌبِٓخ رادَ ػالهبد ثٓ ٖ٤لشدار ،ٚثؼ٤ذًا ػٖ أّ٣خ ػٞآَ أخش ٟخبسعٍ ٤خ،
اإلجابةٌ ٜ٘ٓ :ظ ٗوذ٣ ّ١ذسط اُؼَٔ األد ّ
ٓضَ اُؼٞآَ :اُزبس٣خّ٤خٝ ،االعزٔبػٍ ّ٤خٝ ،اُضوبكّ٤خ.
ص؟
نيوي إلى ال ّن ّ
 كيف ينظر المنيج ال ِب ّخبسعٝ ،ٚاُغُِّطخ ػ٘ذُِّ٘ ٙـّ ك ٜٞثبُ٘غجخ آُُ ٚ٤ـَِ ٌ
ن
اإلجابة٘٣ :ظش اُ ٠اُّ٘ـّ ػِ ٠أّٗ ٚػبَُ ٌْ ٓغزوٌَِّ هبّ ثزارَ٣ٝ ،ٚغزجؼذ ً ََّ ٓب ٞٛ
َ
ٗلغ ٚال اُ ٠ؿ٤ش.ٙ
ّ
ٜٗٝبئُ٣ٝ ،٢ؾبٍ رل ّغش اُّ٘ـّ اُ ٠اُّ٘ـّ ِ
بين مستويات تحميل العمل األدبي في َّ
نيوي.
 ّْالنقد ال ِب ّ
ّ
 2018 :ٙصيفية
ٔ -انًغزٕٖ ّ
انظٕر ّ
ُ
ٝ،ا٣وبع ٝ،أَصَش رُي ك ٢اُجِ٘٤خ اُذالُّ٤خ ُِّ٘ـّ .
ٝر٘ـْ٤
اُؾشٝف ٞٓٝع٤وبٛب ٖٓ َٗ :ج ٍْش،
دالالد
ذسطُ كٚ٤
رُ َ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
دالالد اُقِّ َ٤ؾ اُقّ شكّ٤خ ٝٝظ٤لزُٜب ك ٢اُزٌ ٖ٣ٞاُِّـّ١ٞ
ٝاألدث ٢خبفّ خً.
ذسط كٚ٤
ٕ -انًغزٕٖ ّ
شف: ٙرُ َ
ّ
انظ ّ
ُ
أٌُِبد ُٔؼشكخ دالالرٜب اُِّـّ٣ٞخ ٝػالهزٜب ثٔنٔ ٕٞاُّ٘ـّ .
ذسطُ كٚ٤
ٖ -انًغزٕٖ انًؼغً ّ :ٙرُ َ
ٗ -انًغزٕٖ انُّ
ُذسطُ ك ٚ٤رؤُ٤قُ اُغَٔ ٝرشً٤جُٜب ٝهشائ ُ
ن رٌٜ٘٣ٞب ٝخقبئقُٜب اُذالُّ٤خ ٝاُغٔبُّ٤خ.
ّ
ؾٕ٘ َ ٣ٝ:
ٝرآصسٛب ك ٢رؾٌ َ٤اُجِ٘٤خ اُذالُّ٤خ اُؼب ّٓخ ُِّ٘ـّ .
ّالنَ٣ٝ :ٙغش ١ك ٚ٤رؾِٓ َُ ٤ؼبٗ ٢اُغَٔ ٝاُزشاً٤ت
٘ -انًغزٕٖ انذ ّ
ِ
ِ
إن وظيفة َّ
وضح ذلك 2018 .شتوية
ص
الداخميةَّ .
وعالقاتو ّ
 ّنيوي تنحصر في الكشف عن أبنية ال ّن ّ
النقد ال ِب ّ
اإلجابةُِّ٘ :ـّ ك ٢أُٜ٘ظ اُ ِج٘ٓ ّ١ٞ٤شًضّ٣خٌ صبثزخ ٝؽَُٜٞب رَذُ ٝس رلغ٤شارُ ُٚٝ ،ٚأ٣نب ً رَ٘بع ٌ
ن ٝاٗغغبّ ٞٛٝ ،خبم ٌغ ُ٘ظبّ َ٣نْ جِط،ٚ
ُ
ٝػِ ٠اُّ٘بهذ اُ ِجّ٘١ٞ٤
ُذسىَ أثؼبدَٝ ،ٙػِ.ٚ٤
اُجؾش ػٖ ِعشّ اُّ٘ـّ ُِِ ٤

عدة ُمنطمَقات ما ىي؟
نيوي ّ
 لممنيج ال ِب ُّٜبعْ
اُذاخُِِ ٢ؼَٔ
اُغٛ ْٞش
األدثٝ ،٢مشٝسح اُزؼبَٓ ٓؼ ٖٓ ٚؿ٤ش أ ّ١اكزشامب ٍ
أ  -مشٝسح اُزّشً٤ض ػَِ ٠
ّ
ّ
د ُٓغجًّوخ ،ار ِ ٣
اُزؼِ ٢ِ٤ك٢
ٓٝؾ٤طٝ ٚأعجبثِ ٚاُخبسع٤خ٣ٝ ،زَّ ِٜٜٗٞٔب ثؤّٜٗب روغ كَ ٢ؽ َش ِى اُؾشػ
اُجِ٘ ّٕٞ٣ٞ٤أُ٘بٛظ اُز ٢رُؼْ٘ ٠ثذساعخ اهبس األدة
ّ
ِ
ٝاُزبس٣خ٢؛
االعزٔبػ٢
َعؼْٜ٤ب اُ ٠رلغ٤ش اُ٘قٞؿ األدثّ٤خ ك ٢مٞء ع٤بهٜب
ّ
ّ
َققُ اُؼٞآَ اُخبسعّ٤خ 2019 .شتوية
َققُ األصَ َش
ّ
األدث ٢ثبُزاد ؽ ٖ٤ر ِ
ألّٜٗب ال ر ِ
األدث ٢ك ٜٞعٛٞشٛب.
ة  -اُٞهٞف ك ٢اُزؾِ َ٤اُج٘ ّ١ٞ٤ػِ ٠ؽذٝد اًزؾبف اُجِ٘٤خ اُذاخِّ٤خ ك ٢اُؼَٔ
ّ

(
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 وقد أثَّر ىذا المنيج في بعض اال تّجاىات َّنيوية ،ومن نماذجيا تحمي ُل ال ّناقد موسى ربابعة
النقديَّة الحديثة
كاألسموبية ال ِب ّ
ّ
َ
ومما جاء في القصيدة:
َمل ُد ْن ُقلّ ،
لقصيدة ُ"زىور" لمشاعر أ َ

انغًٛهخُ
ع ُى ؽب ِيهِٓب ف ٙثِطبلَ ْخ رَز ََؾذ ُ
ٔػَهٗ ُك ِّم ثبلَ ٍخ
ًؾٓب ث ٍَٛئ ْغفب َء ٍح ٔئفبل ْخ
الل ِيٍَ ان َٕ ْس ِد،
ا ْ
أَ ْن ُ
َّس ن ٙان َّضْشادُ َ
ِ
ٔع ٍ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
رَز ََؾذ ُ
ف ،نَ ْؾظخ ئػْذا ِيٓب فَ ٙ
َّس ن... ٙ
انخًٛهَخ!
شخ –
غ َؼذْ – َد ْْ َ
ف ،نَ ْؾظخ انمَ ْ
أَ ًٌّ أ ْػَُُٓٛب ارَّ َ
ظ ِ
نَ ْؾظخ انمَط ِ
َّكبك ،ٍٛأٔ ثَ ٍَْٛأَ ْٚذ٘ ان ًُُبد، ٍَٚ
ُعبط انذ
أََّٓب َ
شٓب ف ٙانجَغبر ٍِ ٛصُ َّى أفبلَذْ ػَهٗ ػ َْش ِ
عمَطَذْ ِيٍْ ػَهٗ ػ َْش ِ
ِ
ػٓب ف ٙص ِ
َ
ؼهَخُ انؼبثِشحْ
َؽزّٗ ا ْ
شزَ َش ْرٓب انُ َٛذ ان ًُزَف ِّ

ومما جاء في َم ِ
عرض تحميل القصيدة وَن ْقدىا:
ّ
ّ
ّ
ِّ
 "رزؾ ٌََّ سإ٣خُ ٛزا اُّ٘ـّ ٓٝؼبُغزُ ٖٓ ٚخَ الٍ َد ْٛؾخ اُِـخ أُزٔضِخ ثجغبهزٜب ،كُ ٢ٜـخ رزَّ ِغ ُْ ثبُٞمٞػ ٌُّٚ٘ ،اُٞمٞػ اُز ١الُ٣ط٤ؼ ثبُّ٘ـّ أُِْ ٣ ٝـ ٢ثَش٣وَخ اُ ِّ
ؾؼش 2018 ." ّ١صيفية
 "ٝهذ اعزطبع اُ ّؾبػش ْإٔ ُ٣ؾ َِّٔ ٛزا أُوطغ ٖٓ اُّ٘ـّ (أ ١أُوطغ األ )ٍ ّٝثُؼْذاً ٓٞع٤وَّ٤بً٣ ،زٔضََّ ك ٢اُوبك٤خ اُزَ ٢ع َؼ ََ ثِ٘ب َءٛب
ُٓ َٞهَّؼب ً ثؾٌَ رؾذس كَ ٚ٤سَّٗخ ٓٞع٤وّ٤خ ُٓزَغبٝثخ رزٔضََّ ثبٌُِٔبد (اكبهَ ْخ ،ثبهَ ٍخ ،ثِطبهَ ْخ)".
غ َذ سؤٚزَّ ،فمذ لبل انشبػش:
 "نمذ اخزبس انشبػش يفشدارِّ ٔرشاكٛجَّ ثطشٚم ٍخ اعزطبػذ أٌ رُغ ِّ"أَ ْن ًَ ُؾٓب" ثذالً يٍ "أَظُ ُش ئنٓٛب"ْ ،
ك٘ظشرًُ ٚبٗذ ٗظشحً ثؼ٤ذحً ػٖ اُزؤ َُّٓ عش٣ؼخً ال ٌَ٣ب ُد ٣زٔزَّغ كٜ٤ب ثٔ٘ظش اُٞس ِد؛
ألّٗ٣ ٚؼ٤ؼُ ؽبُخً فؼجخً" 2019.شتوية
 "ٝارا ًبٗذ اُِّـخ ٘ٛب رَخ ُشط ٖٓ دائشح اُؼوالّٗ٤خ اُ ٠دائشح اُؼبهلخ اُ َٔ ْؾؾٗٞخّ ،األعِٞث ٢اُز١
كبٕ رُي ٗبر ٌظ ٖٓ خالٍ اُزؾٌَ٤
ّ
ػجَّش ك ٚ٤اُؾبػش ػٖ سإ٣ز ،ٚكبُ َّضٛشاد رزؾ َّذ ُ
ٝاُوققَ ٓ ،غ ٓب
اُوطق
د
س ٝرزَّغغ ػُٜٗٞ٤بَ٣ٝ ،غؼُِٜب
ِ
ِ
عبسدحً ُٔؾبػشٛب كُ ٢ؾظب ِ
ِ
ط ثبُٜ٘ب٣خ".
رَؾْ ِٔٛ ٚز ٙاُِؾظبد ٖٓ اؽغب ٍ
االعزًبػ ،ٙاّٗٔب اػز َٔ َذ ػُِ ٠ـخ اُّ٘ـّ ،
انزبسٚخٔ ٙيؾٛطّ
ض ث ًَ ْؼ ِض ِل ػٍ عٛبلّ
ط انُّ ّ
هؾع ُْب أٌّ انُّبلذ د ََس َ
فَ ُٛ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
انظٕر ّ ٙاُوبك٤خَ ٝأص َشٛب كٞٓ ٢ع٤وب اُ٘ـّ ٝرَلبػَُ أُزِوٓ ٢ؼٜب.
فزُبٔ َل ف ٙانًغزٕٖ ّ
غ٤طش ػِ ٠اُؾبػش ك ٢اُوق٤ذح.
ٔرُبٔ َل ف ٙانًغزٕٖ
انًؼغً ٙدالُخ اُلؼَ "أَ ُْ َٔؼُ" ٝػَالهزٜب ثبُؾبُخ اُز ٢رُ ِ
ّ
َ
ْ
ّ
َّ
ِّ
ٔرُبٔ َل ف ٙانًغزٕٖ انذالن ٙاُقٞسح اُؾؼشّ٣خ ،ؽ َٖ٤أٗ َغَٖ اُؾبػش اُضٛشادٝ ،عؼِٜب رزؾ َّذس ٝرؼجِّش ػٖ ٓؾبػشٓٝ ٙؼبٗبرِ ٚاُز٢
َ٣ؼُ ٤ؾٜب ُؾظخ اإلؽغبط ثبُٜ٘ب٣خ ٝأُٞد.
َّث الشاعر إبراىيم ِ
ناجي في قصيدتو "العودة" عن عودتو إلى دار محبوبتو مشتاقاً  ،لك ّنو فوجئ بالدار قد َخمَ ْت من
 تحد َِ
فح ِز َن وتألّم ،يقول:
أَىميا وتغيَّر حالُيا َ

ٔؽــ ّجــ ٙنَـمِْ ٛزــــُــب
دا ُس ْ
أؽـــاليُ ٙ
ْ ٙكــبَــذ ئٌِْ َسأَ ْرُـــــب
أَ َْ َك َ
ـش ْرُب ْٔ َ
َ
ْ
ثــٛـــؼ
ت ثِ َغ ُْج ٙكبنز
ْ
ــشفَ انـمـَه ُ
َس ْف َ
شٚـؼ
انغ ْ
فُ ُٛ
غٛت انذَّيـــ ُغ ٔانًبػَ ٙ
نِ َى ػُــذَْب؟ أَ َٔنَـــ ْى ََــ ْطـــ ِٕ انغـــشا ْو
عــــــال ْو
غ
ػـــُٛب ثــــ ُ
ـــكٌٕ ٔ َ
َ
ٔس ِ
ٍ

انغذٚـْ ْذ
فُ ٙعًٕ ٍد ِي ْضهًَــب رَ ْهـمـٗ َ
ؼ َؾــ ُك ان ُُّـــٕ ُس ئن ْٛـُب ِيـٍْ ثَؼْ ٛذ
ْ َٚ
َ
َ
ْ
ـت ،ارَّئـــ ِ ْذ
ٔأَـب أ ْْزِفُ ٚ :ـب لهـــــ ُ
َ
نِ َى ُػذَْــب؟ نَْٛـذَ أَّـب نَــــ ْى َـ ُؼــذْ!
ـُٔ ٍٛأَنـــ ْى
ٔفَ َ
ــش ْغــُب ِيــــــٍْ َؽ ٍ
شاؽ كبنــ َؼــذ ْو؟
ٔاَزَـــ َٓ ْٛــُب نِــــــفَ ٍ

ِ
افق ّّ
العام:
نيوي ّْ ،
كل َّ
بعد در َ
بين كيف َيتَو ُ
غوي َ
مما يأتي َ
مع بنية القصيدة ونظاميا المّ ّ
استك لممنيج ال ِب ّ
وج َّوىا ّ

الساكنة.
أ -القافية ّ

اإلجابة :رزٞاكن اُوبك٤خ اُغّبً٘خ ٓغ ٓؾبػش اُ٤ؤط ٝاالعزغالّ ٝاُنؼق اُز ٢ؿِجذ ػِٗ ٠لظ اُؾبػشًٔ ،ب رزٞاكن ٓغ خِ ٞاُذاس
ٖٓ أُؾجٞثخ كِْ ٣ؼذ كٜ٤ب ؽ٤بحًٝ ،زُي ٓغ اثزؼبد أُؾجٞثخ ٛٝغشاٜٗب كِْ ٣ؼذ صٔخ ٓؾبػش ؽتّ رغب ٙاُؾبػش ٖٓ أُؾجٞثخ.

ب  -معاني الكممات و دالالتيا.
اإلجابة :رزٞاكن أٌُِبد كٓ ٢ؼبٜٗ٤ب ٝدالالرٜب ٓغ اُغ ّٞاُؼبّ ُِوق٤ذح اُز٣ ٢غٞدٛب ٓؾبػش اُ٤ؤط ٝاُؾضٕ ٝاألُْ ٝاُنؼق؛ ُزُي
ًضشد ك ٢اُوق٤ذح أُلشداد اُذاُخ ػِٛ ٠زا اُغ ٞاُؼبّٜ٘ٓ ،ب :اُزث٤ؼٝ ،اُذٓغٝ ،اُغش٣ؼٝ ،أُْٝ ،كشاؽ.
ف – فَ ْعمَ َل).
جـ  -ال ِبنية
(رف َْر َ
ّ
الصرفيـة َ
اإلجابة٣ :ذٍّ اُزٌشاس ك ٢اُق٤ـخ ػِ ٠ؽ ّذح اُؾضٕ ٝاعزٔشاسٝ ٙػِ ٠خلوبٕ هِت اُؾبػش ثؾ ّذح ثٔب ٣زٞاكن ٓغ ع ّٞاُؾضٕ اُّز١
٣ؾ٤غ ك ٢اُوق٤ذح.
(
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الصورة ّْ
الشعرية.
دّ -
اإلجابةٝ :ظّق اُ ّؾبػش اُقّ ٞسح اُ ّؾؼشّ٣خ اُـّ٘٤خ ثبُؼبهلخ ثٔب ٣زٞاكن ٓغ ؽبُز ٚاُّ٘لغّ٤خ ٖٓٝ ،رُي ّ
إٔ اُوِت ٖٓ ؽ ّذح أِٓٝ ٚؽضٗٚ
٣شكشف ًؤّٗ ٚه٤ش رث٤ؼٝ ،اُذٓغ ٣زؾذس ٓجذ٣ب ُّ ُِ ٚٓٞؾبػش ػِ ٠اُؼٞدح.
النقدية:
استك لممناىج
 في ضوء در َّ
ِ
حميالت اآلتيةَ ،ثم ّْ
النقدي الّذي ُيمثّْمو ّّ
نيوي ،اق أر التَّ
كل منيا:
التاريخي ،و
صنفيا إلى المنيج ّ
االجتماعي ،وال ِب ّ
ّ
ّ

السبعي ّنات:
المسرحية
أ -تقول أَمينة العدوان عن
الس ّ
ّ
ّ
تينيات و ّ
األردنية في مرحمة ّ
أُغشؽّ ،٢
ؾبٝالد أُجزُٝخ إل٣غبد اُ٘ـّ
ت
أُغشػ
كبٕ
َ
األسدٗٓ ٢ب ٣ضا ٍُ َ٣لزوِش اُ ٠اُّ٘ـّ اُ َٔ َؾ ّ
ّ
ّ
ِ ٢اُوشِ ٣
"ٝثبُشّ ؿْ ٖٓ عٔ٤غ اُ ُٔ َ
ّ
ٖٓ اُٞاهغٝ ،اُوبئِْ ػِٓ ٠ؼشكخ ٝسف ِذ اُٞاهغ ٝاُج٤ئخ ٝاُؾخقّ٤خ اُ َٔ َؾِّ٤خ اُز ٢رَؼ ٌِظ  ُّٞٔٛاُ ُٔزلشِّ ط َٓ ٝؾب ًِِِخ".
االعزًبػ.ٙ
اإلجابة :انًُٓظ
ّ
الزّيات عن ّْ
الشعر األندلسي 2018 :صيفية
ب -يقول أحمد حسن ّ
ّ

ٝاُغجبٍ
قِخ،
٘بظش أُخزِل ِخ،
ٝاألٓطبس أُزَّ ِ
اُغٞا ِء أُزـِّ٤شحٝ ،اُ َٔ ِ
"كوذ ٝع َذ ؽؼشا ُء اُؼش ِ
ِ
ة ك ٢أٝسٝثّب ٓب ُْ ِ َ٣غذ ٙٝك ٢آع٤ب َِٖٓ ِ :
ِ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
أُلبظ ِٓٝ ٚؼبَّٗٞ ٗٝ ،ِٚ ٤ػٞا ك ٢هٞاك."ِٚ ٤
ؼشٝ ،رؤٗوٞا ك٢
شٝط أُطشَّصح
ثؤُٞإ اُضِ ٛش ،كٜزثٞا اُؾ َ
ِ
ِ
أُئصس ِح ث َؼٔ ْ٤اَُّ٘جْذٝ ،اُ ُٔ ِ
انزبسٚخ.ٙ
اإلجابة :انًُٓظ
ّ

سافر كال ّن ِ
اس" لمحمود درويش:
جـ  -جاء في قصيدة " ُن ُ
ُٗغبكِ ُش ًبُّ٘بطٌُِّ٘٘ ،ب ال َٗؼُ ٞد اُ ٠أََ ِّ١ؽٍ ٢ء ًَ ...ـؤ َ َّٕ اُ َّغلَشْ
هَشُ ٣
عزٝع اُ َّؾ َغشْ
ٝ ّٞ٤ثََٖ٤
الٍ اُ ُـ ِ
َ .ّٞ٤دكَّ٘ب أَ ِؽجزَّ٘ب كِ ٢ظ ِ
ن اُ ُـ ِ
ِ
ٔٚمٕل انُّبل ُذ ٕٚعف أثٕ انؼذٔط فَ ٙيؼشع رؾهٛهِ ِّ انمظٛذحَ ََٔ ْم ِذْبٝ" :ث٘ظش ٍح ػب ّٓ ٍخ ػِ ٠اُجِ٘٤خ اُِّـّ٣ٞخ ُِوق٤ذح ،ال ث ّذ ٖٓ
ز :ٖ٤األّ ٠ُٝ
اُؾ َشًخ ،كبُ َؾبػ ُش ك٢
اإلؽبسح اُ٠
د األكؼبٍ اُز ٢اعزخ َذ َٜٓب اُ ّؾبػ ُش ك ٢اُوق٤ذح كٜ٤ب ػ٘ق ُش َ
إٔ دالال ِ
ِٓؾٞظزِ َّٔ ٜٓ ٖ٤
ِ
ّ
ُ
ٞافِخ
ثبألَٓ اُوِ ٖٓ َ٤خالٍ
َؽ َشً ٍخ دائٔخ كٗ ٢طبم اُطش٣ن اُز٣ ١غ٤شُ ك ٚ٤ك ٢سؽِخ أُغَ٣ ٞٛٝ ،ٍٜٞزؾجَّش
افشاس ِ ٙػَِ ُٓ ٠
ِ
ِ
الؽ ْ
ظ٘ب ً٤ق ّ
غلَش؛ ّ
اُشِّ ؽِخ .أ ّٓب اُضّبٗ٤خُ كّ ٢ٜ
غلَشٝ ،أٜٗبٛب ثبُ َّ
إٔ اُ ّؾب ِػ َش هذ ثذأ هق٤ذرَ ٚثبُ َّ
إٔ
ألٕ اُ َّغلَ َش ال ث َّذ إٔ ٜٗ ُٚ ٌَٕٞ٣ب٣خٌٝ ،هذ َ
اُّ٘ ًّ
ٓج٘ ٢ػِٛ ٠ز ٙأٌُِ ِخ".
ـ ثٌب ِِِٓٚ
ٌّ
انجُ.ٕ٘ٛ
اإلجابة :انًُٓظ
ّ

(
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َمالمح الحركة ال َّنقد ٌَّة فً األردنّ
 كيف بدأت الحركة َّاألردن؟
دية في
ّ
الن ْق ّ
زٞامؼخً ،صْ رطَّٞسد ؽ٤ئب ً كؾ٤ئب ً ٓزؤصِّشحً ثبُؾشًخ اَُّ٘وذّ٣خ ك ٢األهطبس اُؼشثّ٤خ اُّز ٢اعزٔ َّذد أكٌبسٛب ٖٓ اُّ٘ظشّ٣بد
اإلجابةُٓ :
ِ
ٝأُ٘بٛظ اَُّ٘وذّ٣خ اُؼبُّٔ٤خ.

ً
أوال :مرحلة ال ّنشؤة وال ّتؤسٌس
األردن؟
قدية في
 كيف تَجمّى َد ْو ُر األميرّْ
ّ
األول ابن الحسين في تشجيع الحركة ال ّن ّ
المؤسس عبداهلل ّ
ّ
األسدٕ ػِ ٠سػب٣خ األُدثبء اُ َٔ َؾِّٝ َٖ٤٤األدثبء اُٞاكِذ ٖٓ ٖ٣األهطبس اُؼشثّ٤خٝ ،رغِّ ٠رُي ك ٢ػذد
ؽشه٢
أَ -ػ ِٔ ََ ٓ٘ز ر ََ ٚ٤ُّٞآبسح
ّ
ّ
ٖٓ اُ َٔظبٛش ،أَُّٜٔ ٛب اُ َٔغبُظ األدثّ٤خ اُزً ٢بٕ َ٣شػبٛب ك ٢هَقْ َش :١سؿذإٝ ،ثغٔبٕ ،ك ٢ػ ّٔبٕٝ ،هقش اُ َٔ ْؾز ٠ك ٢اُ ُّؾٗٞخٓٝ ،ب
ًبٕ ٣غش ١كٜ٤ب ٖٓ ٓطبسؽبد ٓٝؾبٝساد ٘ٓٝبهؾبد ٗوذّ٣خ.
ة -اعشاء أُغبعالد اُ ّؾؼشّ٣خ ث ٖ٤ػشاس ٝاألٓ٤ش ػجذ هللا األ ٍٝاثٖ اُؾغًٝ ،ٖ٤بٕ اُوشّ اء ٝاٌُزّبة ٣ؾزل ٕٞثٜب ٣ٝؼِّو ٕٞػِٜ٤ب
ِٓؾٞظبر ْٜاُّ٘وذّ٣خ اُّزً ٢بٕ ُٜب فذاٛب ك ٢رؾذ٣ذ ٓؼبُْ اُؾشًخ اُ٘وذّ٣خ كٓ ٢شؽِخ اُ٘ؾؤح 2018 .صيفية
ط -ػَٔ األٓ٤ش أُئعّظ ػِ ٠رؾغ٤غ اُقؾبكخ ٝاٌُزبثخ اُّ٘وذّ٣خ ،ثبعٜبٓ ٚثؼذ ٍد ٖٓ اُزَّؼِ٤وبد اَُّ٘وذّ٣خ ك ٢اكززبؽ٤بد اُقُّ ؾق
ٝاُ َٔ ّ
"انؾ ْكًخ" ُيج ِذًٚب سأ َّٚانُّمذ٘ ف ٙانشِّؼش لبئالً:
غالدٔ .ي ًّب َٔ َس َد نّ ف ٙيغهّخ
ِ
ٌ
اُزلبد ؽ ٍٞاَُّ٘ ْلظ ك ٢اُوذٝ ْ٣اُغذ٣ذُٞٝ ،ال اُ ُّؾؼٞس ثبُخ٤بالد َُٔب ًبٕ اُ ِّؾؼش ٝ ....اُ ِّؾؼش
"اُ ِّؾؼش ًُِّٚ
ٓؼ٘ ٠ال راد ،كؤَٖ٣
ً
أُؾبعٖ ّ
اُزارّ٤خُ ك ٢اُخ٤بالد أُؼّ٘٣ٞخ؟".
شعراء واألُدباء الذين شاركوا في مجالس األمير عبد اهلل األول ابن الحسين.
 اذكر ال ّت ؽؼشا َء ٝأدثب َء آخَ ش ، َٖ٣أٓضبٍ:
اإلجابةً :بٕ ػَشا ٌس (يظطفٗ ْٔج ٙانزَّ َم) ك ٢هَِ٤ؼخ اُ ّؾؼشاء ٝاألُدثبء اُ ٠عبِٗ ِ
غزبَََٔ ،ٙذٚى ان ًَ ّ
فبػ.ٙ
انش
الػٔ ،فإاد انخطٛتٔ ،ػجذ ان ًُ ُْؼى ِّ
ٔٔدٚغ انجُ
ػًش أث ٙسٚشخَ ،
ّ
ّ
األردنية في مرحمة التّأسيس في نشوء حركة َّ
النقد ،مع التّمثيل.
المجالّت
 ّْوضح َد ْور ُّ
ّ
الصحف و َ
أ -كبَذ انًمبنخ انُّمذّٚخ ف ٙانظؾف األسدَّٛخ ٔانًغالد راد ؽؼٕس دائى،
ً
ٓؾبٝال دؽل ٓب عبء ثٚ
ار ك ٢يغهخ "انؾكًخ" ٓضال رزّجغ اُؾ٤خ ٗذ ْ٣أُالػ آساء ه ٚؽغ ٖ٤ك ٢كزبثّ "ف ٙانشؼش انغبْه"ٙ
َت ؽغ٘ ٢كش٣ض ك ٢طؾٛفخ "انغضٚشح" أسثغ ٓوبالد ٗوذّ٣خ ثؼ٘ٞإ "األدةُ اُقَّؾ٤ؼ"،
ٖٓ آساء ؽ ٍٞاٗزؾبٍ اُؾؼش اُغبًٝ ،٢ِٛز َ
األدثٝ ،٢ثّ َّٖ٤
إٔ ثؼل اُّ٘بط  َ٤َٔ٣اُ ٠األعِٞة اُ َُٔ٘ َّٔن،
ؽ٤ش ٗبهؼ كٓ ٢وبُز ٚاُضّبُضخ هنّ٤خَ اُ ّؾٌَ ٝأُنٔ ٕٞك ٢اُؼَٔ
ّ
"انشائذ" اُز ٢أفذ ََسٛب أٓ ٖ٤أث ٞاُ َّ
ٝثؼنُ٣ ْٜلنِّ َ األعِٞة اُغَّ ،َٜأ ّٓب  ٞٛك٤لنِّ َُ األعِٞة اُ َّ
ؾؼش.
غِِظٔ .يغهخ
ّ
ة -أغُذ انظؾف ٔانًغالد ثًب َشش ػهٗ طفؾبرٓب يٍ دساعبد ربسٚخّٛخ ٔيمبالد َمذّٚخ ٔرشعًبد ٔعٛش انؾشكخ انُّمذّٚخ فٙ
يشؽهخ انزّأعٛظ.
ًزت ؽغ٘ ٢كَش٣ض أسثغ ٓوبالد ٗوذّ٣خ ثؼ٘ٞإ "األدَةُ اُقَّؾ٤ؼ"،
ٝكٜ٤ب
ْ٤بٕ،
ج
ظ
ر٤غ٤ش
ٛب
َس
ذ
أف
اُز٢
"انغضٚشح"
ٜٓ٘ب طؾٛفخ
َ
َ
األدثٝ ،٢ثّ َِّٖ٤
إٔ ثؼل اُ٘بط  َ٤َٔ٣اُ ٠األعِٞة اُ َُٔ٘ َّٔن،
ٗبهؼ كٓ ٢وبُز ٚاُضّبُضخ هنّ٤خ اُ ّؾٌَ ٝأُنٔ ٕٞك ٢اُؼَٔ
ؽ٤ش
َ
ّ
ـ اُ ٠اُوّ " :ٍٞ
غ ،َْٜأ ّٓب  ٞٛك٤لنِّ َُ األعِٞة اُ َّ
ٝثؼنُ٣ ْٜلنِّ َ األعِٞة اُ َّ
إ اُوطؼخَ اُلّ٘٤خ ارا ًبٗذ سك٤ؼخَ األعِٞة
غِِظٝ ،خَ َِ َ
ٓٔزبصٝ ،ارا ُْ ْ
رٌٖ ُٜب ّاال ِٓ٤ضح اُلٌشح اُؼبُّٔ٤خ ك ٢ٜأدةٌ ػب ٍٍ َ٘٣وُقُ ٚأَ َؽذ ِؽوَّ ِ ٢اُ َغٔبٍ".
هشاص
كٖٓ ٢ٜ
ٍ
ٍ

ط -رشدّدد ف ٙثؼغ يمبالرٓب أطذاء انُّظشٚبد انُّمذّٚخ انؼبنًّٛخ انؾذٚضخ،
لشٗغ" ٢ثشٗٝز٤٤ش" ِ ٝػِْ اُّ٘وذ.
"اُؾ ٌْٔخ" ػٖ األد٣ت اُ
ّ
ٖٓ ٓضَ ٓب ًزَجَ٣ ٚؼوٞة ٛبؽْ كٓ ٢غِخ ِ
األدبي في األرد ّن.
ت النقد
وضح دور ُّ
الص ُ
المجالّ ُ
 ّحف و َ
ّ
اإلجابة :هذ أؿ٘ ْ
َذ ٛز ٙاُقُّ ؾقُ ٝاُ َٔغالّ ُ
ٝعٍ َ٤ش ؽشًخَ
َشعٔب ٍ
د ثٔب ُٗ ِؾ َش ػِ ٠فلؾبرٜب ٖٓ دساعبد ربس٣خٍ ّ٤خ ٓٝوبالد ٗوذّ٣خ ٝر َ
د ِ
األدثْ ُْ ٢
األسدَٕ ٓ ،غ ّ
ّ
ٛ ٌٖ٣ذكَٜب األ.ٍ ّٝ
إٔ اُّ٘وذ
األدث ٢ك٢
اُّ٘وذ
ّ
ّ
ِ
ِ
وضح ذلك.
العالمية
قدية
أصداء
َّد ْت في بعض مقاالت الصحف والمجالت
الحظ أ ّنو ترد َ
الحديثةّ .
ّ
النظريات ال ّن ّ
ّ
الم َ
ُ
 من ُاألدث٢
اُلشٗغ" ٢ثشٗٝز٤٤ش" ِ ٝػِْ اُّ٘وذٝ ،ػٖ ٓل ّٜٞاُّ٘وذ
"اُؾ ٌْٔخ" ػٖ األد٣ت
اإلجابة ٖٓٝ :رُي ٓب ًزَجَ٣ ٚؼوٞة ٛبؽْ كٓ ٢غِخ
ّ
ّ
ِ
فبؽت االٗطجبػّ٤خ ك ٢اَُّ٘وذ.
ُذ" ٟع٤ٔ٤ُ ٍٞزش"
ِ
(
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"انشائذ" ػبو ٘ٗٔ4و ف ٙيمبن ٍخ َمذّٚخ نّ ؽٕل كزبة " ِر ْك َشٚبد" نشُكش٘
األسدَ ٙػجذ انؾهٛى ػجّبط ف ٙيغهّخ
 َكزَت انُّبلذّ
ّ
ُ
ّ
َ
ُ
ٝفبؽجِ َٛٝ ،ٚاعزطب َع إٔ ُ٣ؼج َِّش ٛزا
ظ ٓب َِ ٝع َؼ ٚاُو٤بطُ ث َٖ٤األص ِش
ؼشفَ اُ٘بهذ
َ
ش ْؼشبػخَِٖٓ " :
ر٤ؼ ُٚ؛ ُُِ٤وبَ ِ٣
اٌُبرت ٓب أ َ
َ
ِ
اُخ٤ش إٔ ِ َ٣
ِ
َ
َ
أكٌبسٝ...ٙأخ٤شاً  َٛهطؼخٌ ٖٓ َٗ ْل ِغ ِٝ ٚؽٌ ٢ء ٖٓ رارِٚ؟".
ػ
طبس
ٓ
ٝ
ٚ
ئ
آسا
ػٖ
ش
ص
األ
ُ
ِ
ِ َ ِ ِ
عباس.
وضح
 ّْمفيوم األدب ّْ
الجيد من ِوجية نظر عبد الحميم ّ
َ
اإلجابة ٞٛ :األدة اُّز٣ ١زٔ ٌّٖ ٖٓ اُزؼج٤ش ػٖ آساء األد٣ت ٝأكٌبسًٔ ٙب  ٢ٛكٗ ٢لغ٣ٝ ،ٚؼجش ػٖ ؽخقّ٤زًٔ ٚب  ٢ٛكؼال.

ثان ًٌا :مرحلة ال ّتجدٌد
الخمسينيات.
األردن في َع ْقد
قدية في
 ّْوضح العاممين المّذين َّ
ميدا ُّ
ّ
ّ
لتطور الحركة ال ّن ّ
أ -ظٜٞس ٓغِخ "اُوِْ اُغذ٣ذ" ُؼ٤غ ٠اُ٘بػٞس ١ػبّ  ،ّ1552اُز ٢أعٜٔذ ك ٢رٌ ٖ٣ٞأسم٤خ فِجخ ُزٌِٓ ٕٞزو ٠ا٥ساء األدثّ٤خ
ٝاُّ٘وذّ٣خٝ ،اعزطبػذ أهالّ ػذد ٖٓ سٓٞص األدة ٝاُلٌش داخَ األسدٕ ٝخبسع.ٚ
ة -فذٝس اٌُزت اُّز ٢أعٜٔذ ك ٢اصشاء اُؾشًخ اُّ٘وذّ٣خ ك ٢األسدٕ كٛ ٢زا اُؼوذ ،ثٔب ر٘بُٝز ٖٓ ٚآساء ٝهنب٣ب ٗوذّ٣خ ده٤وخ رذٍّ
ػِ ٠خجشح اُّ٘وبد ٝػِ ٠اهالػ ْٜػِ ٠أ ْٛاالرغبٛبد األدثّ٤خ ٝاُ٘وذّ٣خ ك ٢اُؼبُْ.
السبعينيات في توفير ٍ
نقدية مناسبة اطَّمَ َع فييا ُّ
الغربي
النقاد عمى ال ّنقد
الستينيات و
األردنية في
َس َي َمت الجامعات
بيئة ّ
ّ
ّ
ّ
أّْ
وتأثّروا بو.
أ -اذكر ثالث ًة من ىؤالء ُّ
النقاد .اإلجابة :اؽغبٕ ػجبطٗ ،بفش اُذ ٖ٣األعذٓ ،ؾٔٞد اُ ّغٔشح.
دورىم في إثراء حركة َّ
األردن.
النقد في
بّْ -
ّ
بين َ
األدثٝ ٢رؤُ٤ق اٌُزت اُّ٘وذّ٣خ ٝاُزشعٔخ ٝاُزؾو٤ن ك ٢اُزشاس اُّ٘وذ، ّ١
اإلجابةً :بٗذ ُ ْٜعٜٞد ٝامؾخ ك ٢رذس٣ظ ٓٞاد اُّ٘وذ
ّ
األٝسٝث ٢اُؾذ٣ش؛ ٓب عبػذ ػِ ٠االسروبء ثٔغز ٟٞاَُّ٘وذ
اُؼشث ٢اُوذٝ ْ٣ك ٢اَُّ٘وذ
ٓزؤصش ٖ٣ثٔب ًبٗٞا ٣وشإ ٖٓ ٕٝآساء ك ٢اَُّ٘وذ
ّ
ّ
ٝفجـ ٚثبُقِّجـخ اُؼِٔ٤خ أُزخقِّ قخ ٝثَِٞسح َٓلبٝ ٚٔ٤ٛمجْطٜبٝ ،عبػذ أ٣نب ػِ ٠ا٣غبد ث٤ئخ خقجخ إلٗؾبء ٓئعغبد رؼ٘٠
َ
ّ
األدث.٢
ثٔغبٍ اُ٘وذ
ّ
األردن وتطويرىا في عقد
قدية في
 تحد ّْ
ومجمّة "أفكار" في دعم الحركة ال ّن ّ
َّث عن الد َّْور الّذي قامت بو َمجمّة "األُفُق الجديد" َ
الستينيات.
ّ
األدثٝ ،٢هذ
أ -يغهخ "األفك انغذٚذ" 2018 :شتوية ؽِٔذ هالئغ اُزغذ٣ذ اُؾو٤وّ٤خ ،كوذ ؽشفذ ػِ ٠رخق٤ـ فلؾبد ُِّ٘وذ
ّ
ْ
ثشصد أعٔبإ ْٛكٛ ٢ز ٙاُ َٔغَِّخ ٝٝافِٞا
األسدٗ ِٖٓ ٝ ،٢أؽٜش اُ ُّ٘وبد اُزٖ٣
ٗؾؤ ػٖ ٛزا رٞظ٤ق أُلب ْ٤ٛاُّ٘وذّ٣خ اُغذ٣ذح ك ٢األدة
ّ
اُؼ٘بٗٝ ،٢أٓ ٖ٤ؽّ٘بس.
ٓغ٤شر ْٜاإلثذاػّ٤خ :ػج ُذ اُشؽ ْ٤ػٔشٝ ،عٔ َ٤ػَِّٞػٝ ،خبُذ اُغّبًذٝ ،أؽٔذ
ّ
ة -يغهخ "أفكبس" :خقّ قذ ُِ ّ٘وذ ٓغبؽخ ػش٣نخ كٜ٤ب ،اُ ٠عبٗت ٓب أربؽز ٖٓ ٚكشؿ ُِ٘وبد ٌُ٘٣ ٢ؾشٝا أػٔبُ ْٜاُ ّ٘وذّ٣خ.
األردن في ىذه المرحمة اذكرىا.
النقدية في
أسيمت في إثراء الحركة
الكتب الّتي
ص َدرت
ْ
ّ
ّ
ُ
 َٔ) كزبة "انؾٛبح األدثّٛخ ف ٙفهغطٔ ٍٛاألسدٌّ ؽزٗ ػبو ٓ٘ٔ4و" نُبطش انذّ ٍٚاألعذ 2018 ،صيفية

لغ ٢اُّز ١رَ٘وُِ ٚاُ٘٤ب،
 ِٖٓ ٝاُونب٣ب اُّ٘وذّ٣خ كَٝ ٚ٤ؽذحُ اُوق٤ذح ٢ٛٝ ،ػ٘ذ اٌُبرت ال رَ٘جُغ ٖٓ َٝؽذح أُٞمٞع ،ثَ رَ٘جُغ ٖٓ
ِّ
اُغ ٞاَُّ٘ ّ
 ٖٓٝؽشًخ ِٝعذإ اُؾبػش ٝرَ٘بَٓٓ ٢ؾب ِػش.ٙ
ٕ) كزبة "ئٚهّٛب أثٕ يبػ ٙسعٕل انشِّؼش انؼشث ٙانؾذٚش" ػبو ٔ٘ٔ4و،
انُبػٕس٘ 2019 .شتوية
ٓغش" ػبو ٔ4٘ٙو .نؼٛغٗ
ّ
ٔ كزبة "ئِنٛبط فشؽبد شبػش ان ُؼشٔثخ ف ٙان ًَ َ
َٔ٘ انًهضَّى)
ٖ) كزبة "ػَشاس شبػش األسدٌّ " ٚؼمٕة انؼٕداد (انجَذ ّ
ً
اُزبس٣خ ٢ك ٢دساعخ األدة.
أُٜ٘ظ
ٖٓ
رُي
ك٢
ا
ذ
ٓغزل٤
ك كُ ٚ٤ؾ٤بح اُؾبػش ٓٝنبَٓ ٖ٤ؽؼشٓٝ ٙظبٛش ٙاُلّ٘٤خ
ػ ََش َ
ّ
ٗ) كزبة "فٍَّ انشِّؼش" ػبو ٘٘ٔ4و ،إلؽغبٌ ػجّبط .كوذ أَفذ ََس ٝرَؼشَّك كُِ٘ ٚ٤ظشّ٣خ اُ٘وذَّ٣خ ك ٢اُ ِّؾؼش ٓ٘ز أسعطٓ ٞشٝسًا
ً
ٝفٞال اُ ٠اُٞاهؼّ٤خ ٝػشك أ٣نً ب أل ّْ ٛا٥ساء اُ٘وذّ٣خ اُّز ٢رجَّ٘زٜب أُزاٛت األدثّ٤خ أُزّ٘ ٞػخ كَّٔ ِٜ ُٓ ٢خ
ثبُشّ ٓٝبٗغ٤خ ٝاُشٓضّ٣خ
اُ َّ
ؾؼشٝ ،هذ ػجَّش ٛزا اٌُزبة ػٖ خجشح اُ٘بهذ ٝاهّالػ ٚاُ ّذه٤ن ػِ ٠ا٥داة اُـشثّ٤خ.
غ ًْ َشح.
٘) كزبة
غكٕٛنٕعّٛخ" نه ٌٕٛئٚذل ػبو ٔ4٘4و رشعًخ يؾًٕد ان َّ
"انمظخ ان َّ
ّ
ُّ
ْ
ّ
ّ
َّ
ر٘بٛ ٍَ ٝزا اٌُزبة َػالهخ ِػِْ اُ٘لظ ّ
ّ
ثلٖ اُوقّ خ.
األدث ٢ك٢
ك ٢اهبس رؤصش اُ٘وذ
ّ
األسدٕ ثؤ ّْ ٛاالرغبٛبد األدثّ٤خ ك ٢اُؼبُْ؛ ار َ
(
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ش ِي َد ع ْقداً :الستينيات ،والسبعينيات ،إنشاء ٍ
تطور َّ
األردن ،اذكر
األدبي في
النقد
عدد ِمن
المؤسسات الّتي ساعدت عمى ُّ
َّ
ّ
ّ
ّ
 َ ََ
ّ
أىميا.
ّ
ّ
ُ
ّ
م ْٞء
ٔبسعبد اُ٘وذّ٣خ كَ ٢
 -1اُغبٓؼبد ار أد ٟرؤع٤ظُ اُغبٓؼخ األسدّٗ٤خ ػبّ  ّ1562اُ ٠ا٣غبد ث٤ئ ٍخ ٗوذٍ ّ٣خ رؼْ٘ ٠ثزذس٣ظ اُ ُٔ َ
ٗؾئذ ػبّ  ّ1596اُ ُٔ َِّٔ ٜخَ َٗ ْل َغٜب.
اَُّ٘ظشّ٣بد اَُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخٝ .هذ أ َّدد عبٓؼخُ اُ٤شٓٞى اُز ٢أُ ِ
ٝعبػذ ْ
اُؼِٔ،٢
األدث ٢مٖٔ ٓؼب٤٣ش أُٜ٘ظ
د أًبدّ٤ٔ٣خ رؼَٔ ػِ ٠دساعخ األثذاع
د ٛز ٙأُئعَّغبد اُ ِؼِّٔ٤خ ػِ ٠ظٜٞس دساعب ٍ
ّ
ّ
ّ
ٝظٜٞس اُ ّذساعبد اُ٘وذّ٣خ أُزخقَّقخ.
ْ
عبػذد ػِ ٠رٞع٤غ اُج٤ئخ اُضَّوبك٤خ اُّز ٢رٜز ّْ ثبألدة ْ َٗٝوذ ٙػجش آساء ًُزّبثٜب،
ٗؾئذ ػبّ ٝ ،ّ1594هذ
 -2ساثطخ اُ ٌُزَّبة األسدٗ ّٖ٤٤أُ ِ
ٝأُؾبسًخ ك ٢أُئرَٔشاد األدثّ٤خ ٝاُّ٘وذّ٣خ.
ٝاهبٓخ اَُّ٘ذٝاد،
َ
جيود واضحة في التأليف والترجمة والتحقيق في التراث َّ
 اذكر عددا من ُّساعدت عمى إيجاد
قدي
النقاد الذين كانت ليم
ْ
ٌ
الن ّ
شأن و ِ
بيئة ِخص ٍ
ٍ
أبرزت المرحمةُ.
بة إلنشاء
َّ
مؤسسات تُ ْعنى بيذا ال ّ
ْ
اإلجابة :اؽغبٕ ػجّبطٗٝ ،بفش اُ ّذ ٖ٣األعذٓٝ ،ؾٔٞد اُ َّ
غ ْٔ َشحٝ ،ػجذ اُشؽٖٔ ٣بؿٛٝ ،٢بؽْ ٣بؿٞ٣ٝ ،٢عق ث ٌّبس،
ٗٝقشد ػجذ اُشؽٖٔٝ ،خِ َ٤اُ َّؾْ٤خٝ ،ػِ ٢اُ َّ
ؾشْ ع.

ثال ًثا :مرحلة الكتابة ال ّنقد ٌّة فً ضوء ال َم ْنهج ٌّات الحدٌثة
مناىجو وِت ْقنياتو ِ
ِ
وضح ذلك.
حو َل في
الثمانينيات و
إن ال ّنقد في َع ْق َد ِي:
ف في إنتاجو وتَ ُّ
ضاع َ
 ّمميةّ .
الع ّ
ّ
ّ
التسعينيات تَ َ
اإلجابةَ :ؽ َ
ّ
األسدٕ ،ؽؤَٕ اُؾشًخ األدثّ٤خ
َ :١اُضٔبّٗ٤٘٤بدٝ ،اُزغؼّ٤٘٤بدٝ ،رلب َػَِذ اُؾشًخ اُّ٘وذّ٣خ ك٢
ذس االٗلغبس
ّ
أُؼشك ٢كَ ٢ػ ْوذ ِ
ٓقبدس ٓؼشكٍ ٤خ ٓخزِلخٝ ،ال عٔ٤ب اُ َٜٔ٘غّ٤بد اُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخ ك ٢اُؼبُْ٘ٛ ٖٓٝ ،ب ، ،كؤع َْ َٜاُ ُّ٘وبد األسدٗ َٕٞ٤ثزُي ك٢
ػب ّٓخًٓ ،غ
َ
ثؾٌَ ٝامؼٝ ،ر ََشًٞا ثقٔبرِ ْٜك 2018 .ٚ٤شتوية.
اُؼشث٢
اُّ٘وذ
ّ
ٍ

مالً
الج ّ
ٔ -اال ّتجاه َ
الجمالي في َّ
النقد األدبي 2018 .صيفية
 ّّْ
وضح المقصود باال تّجاه َ ّ
اإلجابة :أُٔبسعبد اُّ٘وذّ٣خ اُّز ٢رؼزٔذ اُزٝم ٓؼ٤بسً ا ،كبُّ٘ـّ ٓغشد ٓض٤ش عٔبُ٣ ٢جؼش ك ٢اُّ٘لظ اؽغبعبد عٔبُّ٤خ ٓٔزؼخ ،أّ ١
إ

األدث ٢ك٢
اُّ٘بهذ ٣ز٘بٓ ٍٝوٓٞبد اُغٔبٍ ك ٢اُّ٘ـّ ٖٓ ٝعٜخ ٗظشٓ ،ٙزؤصشًا ثؾخق٤زٝ ٚاُؼٞآَ أُئصشح كٜ٤ب ٓٝب ٣جؼض ٚاُؼَٔ
ّ
ٗلغٓ ٖٓ ٚؾبػش ٝػٞاهق ٓٝب ٣غزض٤ش ٖٓ ٙرًش٣بد ٖٓٝ .صْ ٌٕٞ٣ ،اُّ٘بهذ  -ثٞفلٓ ٚزِوًِّ٤ب ٓ -جذػًب عذ٣ذًا ُِّ٘ـّ .
الرباعي "الصورة الف ّن ّية في َّ
النقد ّْ
ي".
الشعر ّ
 دراسات عبد القادر ّ ُّ
األدث ْٙ ٙانظٕسحُ انفُّٛخٚ ،مٕلّ :
اُزو٤ذ
"إ اُو٘بػخَ اُز ٢رَ ََُّٞذَد ػ٘ذُ ٘ٓ ١ز
ض
غذ َعًبنّٛخ انفٍّ ف ٙانُّ ّ
اإلجابة :فٓٛب ٚشٖ أٌّ يب َ ُٚغ ِّ
ّ

اُقّٞسحَ أل ّٓ ٍٝش ٍح ؽ َّذ ْر٘ ٢اُٛ ٠ز ٙاُٞعِ ِ٤خ اُلّ٘٤خ اُغِٔ ِ٤خ ،اُّز ٢أَس ٟأّٜٗب ْ ٌِٖ ُٔ٣
ت ًَّ
ٗو."٢
ك٘٢
َ
إٔ رٌَ َٕٞهَ ِْ َ
ػ ّ
ػَٔ ِّ
ٍ
ٝؽٞس ً َّ ٗوب ٍ

األدث ٙف ٙانُظف انضّبَ ٙيٍ انمشٌ انؼشش ،ٍٚثًب انزَضَ َيّ ْزا انُّبلذ
ًبن ٙف ٙانُّمذ
بػَ ٙيال ِيؼ االرّغبِ َ
ّ
انغ ّ
ًُٔٚضَّم ػجذ انمبدس ان َّشثّ ّ
ًبن ٙف ٙلشاءرِ ِّ انُّ
ظٕص ٔيفٕٓ ِيّ نإلثذاعٔ ،د َْٔ ِس انُّبلذ ف ٙئرًبو انؼًهّٛخ
َ
د يُٓغٍ ّٛخ رطجٛمٍ َّٛخ نالرِّغبِ َ
يٍ ُي َ
ًبسعب ٍ
انغ ّ
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ُّ
اإلثذاػّٛخٔ ،سؤٚزِّ انُبل َذ خبنمب عذٚذا نإلثذاعٚ ،مٕلُٜ" :زا أفج َؼ ٖٓ اُ ُٔغِٔبد اُو ٍُ ٞثزؼذد هشاءاد اُ٘ـّ  ،ثٔب ك ٢رُي اُ٘ـّ اُؾؼشّ١
خبفّ خً ،عٞاء أًبَٕ ٛزا اُّ٘ـّ هذٔ٣ب ً أّ ؽذ٣ضبًٝ ،ث٘ب ًء ػَِ٘٣ ٚ٤جضِ ُ
ن ٖٓ اُّ٘ـّ ٗقٞؿٌ  ٖٓٝ ،اُّ٘قٞؿ ٗقٞؿٌ أخشٌٛٝ ،ٟزا".

مالية في َّ
األدبي".
النقد
الج ّ
 َجمال َمقابمة في دراستو "المَّ ْحظة َّ
ٔبُ ٢ٛ ٢خجشحٌ
اُؼَٔ اُلّ٘ ّ٣ٝ ،"٢ئ ًِّذ ّ
اإلجابة :اُّز٣ ٢ش ٟكٜ٤ب ّ
إٔ اَُّ٘وذ " ٞٛاإلؽغبطُ اُّزَ٣ ١ؼزَش ١أُش َء ثؤ٤خ
إٔ ػِٔ٤خ اَُّ٘وذ َ
اُغ ّ
ِ
ٓؾزشًخٌ ث ٖ٤األد٣ت ٝأُزِوّ" ٢ٛٝ ،٢األفَ اُّز ١ر٘جض ُ
ن ٓ٘ ٚػِٔ٤خُ اُزّلغ٤ش ٝرؼُ ٞد اُ."ٚ٤
َ
ٍ
ٍّ
الخصوصية.
وضح ىذه
يتميز ب ُخ
صّْ ،
ّ
مالي ّ
 َيكاد اال تّجاه َلعالقة بين المتمقّي وال ّن ّ
صوصية معيَّنة في ا َ
الج ّ
اإلجابة :رٌٖٔ اُخقٞف٤خ ك ٢اُؼالهخ ث ٖ٤اُّ٘ـّ
األدثٝ ٢أُزِوٝ ٢كوًب ُالرغب ٙاُغٔبُ ٢ك ٢إٔ أُزِوّ( ٢اُ٘بهذ) ٣ز٘بٓ ٍٝوٓ ّٞبد
ّ
األدث ٢ك٢
اُغٔبٍ ك ٢اُّ٘ـّ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٙث٘بء ػِ ٠رٝه ٚاُخبؿٓ ،زؤصشًا ثؾخق٤زٝ ٚاُؼٞآَ أُئصشح كٜ٤ب ٓٝب ٣جؼض ٚاُؼَٔ
ّ
ٗلغٓ ٖٓ ٚؾبػش ٝػٞاهق ٓٝب ٣غزض٤ش ٖٓ ٙرًش٣بدٓ ،ب ٣لن ٢اُ ٠رؼذد رلغ٤شاد اُّ٘ـّ ٝرؾِ٤الر ٚثزؼ ّذد أُزِوّٝ ٖ٤اخزالف
رغبسثٓ ٞٛٝ ،ْٜب ٣غٔ" ٠رؼذُّد انمشاءاد".
(
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ٕ -اال ّتجاه المـقارن
وضح المقصود باال تّجاه المقارن في َّ
األدبي.
النقد
 ّّْ
اإلجابة ٞٛ :االرّغب ٙاُ٘وذ ّ١اُّز٣ ١ذسط ٓظبٛش اُزؤصش ٝاُزؤص٤ش ث ٖ٤اُ٘قٞؿ األدثّ٤خٓ ،ؼزٔذًا ػِٓ ٠ؾٞس اُِّـخ ك ٢أُوبّ األ،ٍ ّٝ
ٖٓ أعَ اُٞهٞف ػِ ٠ع٤ش ا٥داة اُؼبُّٔ٤خ ًٝؾق ؽوبئوٜب اُلّ٘٤خ ٝاإلٗغبّٗ٤خ ٖٓٝ ،صْ٣ ،ذسط اُ٘بهذ ٘ٛب اُّ٘ـّ أُزؤصِّش ٖٓ ٗبؽ٤خ
ُـزٓ ٚوبسًٗب ا٣ب ٙثِـخ اُّ٘ـّ أُزؤصَّش ثُٔ ،ٚؼشكخ ٓظبٛش اُزؤصش ٝاُزؤص٤ش ث ٖ٤اُّ٘قّٝ ،ٖ٤اُؾٌْ ػِٜٔ٤ب ثبُغٞدح أ ٝػذٜٓب.
لمحمد شاىين.
الس ّياب"
َّ
الصبور و ّ
 دراسة "إليوت وأثَُرهُ عمى عبد ّاإلجابة :ار ٝهقَ ؽب ٖ٤ٛػٌَِٓ ٠ب ِٖٓ رؤصُّش ًَّ ٖٓ :ثَ ْذس ؽبًش اُ ّغّ٤بةٝ ،فالػ ػجذ اُقّ ج ٞس ،ثبُؾبػش اإلٗغِ٤ض ١رٓٞبط اُٞ٤د،
ّٔ ٓٝب عبء ك ٢دساعز ٚأٗ ٚػ َّذ هق٤ذح "أَُشٕدح ان ًَطَش" ُِ ّغّ٤بة ٗٔٞرعب ً ا٣غبثَّ٤ب ً ك ٢اُزؤصُّش ثوق٤ذح اُٞ٤د "األَسع انَٛجبة"٣ ،و:ٍٞ

"ٝرؾزش ُ
اُوق٤ذر ٢ٛ ٖ٤اُّز٢
ى أُٗؾٞدحُ اُ َٔطَش ٓغ األَسك اَُ٤جبة ك ٢اإل٣وبع اُذاخِ ِّ ٢اُز ١رُ َُِّٞذُ ٙأُٞع٤وب اُذاخِّ٤خُ ُِّـخ ،كبُٔٞع٤وب كًِ ٢زب
ِ
رُؾشِّ س اُِّ
َ
أُؤُٞف".
أُنٕٔٞ
ذ
ه٤
ٖٓ
خ
ـ
ِ
ِ

المصطمَح" لزياد ُّ
د ٗوذّ٣خً ػشثّ٤خً رَ َؾ ٌَّ ََ ٓؼظ ُٜٔب ثلؼ َِْ رؤصُّش
الزعبي .اإلجابة:
ر٘ب ٍٝكٓ ٚ٤قطِؾب ٍ
َ
"المثاقَفَة وتَ َح ُّوالت ُ
 كتاب ُّ
ٝاُشاثغ اُٜغش ،ِّٖ ٤٣ثبُؾنبسح اُٗٞ٤بّٗ٤خ.
ش،
اُؾنبسح اُؼشثّ٤خ ك ٢ػقش اصدٛبسٛب ك٢
اُوشٗ :ٖ٤اُضّبُ ِ
ِ
ِ
مميزات ال ّنقد في ىذه المرحمة اذكرىا.
 ّْٝر٘ٞع اُونب٣ب اُّ٘وذّ٣خ ّاُز٣ ٢ز٘بُٜٝب اَُّ٘وذ.
أ َ -عؼخ أُغبٍ ُّ
َّ
ة  -اسرلبع ٓغز ٟٞاُزٝم اُّ٘وذُ ّ١ذ ٟاُ ُّ٘وبد كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ.
ّ
عـ  -اػزٔبد األدٝاد اَُّ٘وذّ٣خ أُٜ٘غّ٤خ ك ٢اُوشاءح ٝاُزّلغ٤ش ٝاُزؾِ.َ٤
فبس  ٞٔ٘٣ثؼ٤ذاً ػٖ اُزارّ٤خ ٝاُ ِٔضاع٤خ.
د  -أُٞمٞػّ٤خ  ،ثٔؼ٘ ٠أّٗٚ
َ
م ْٞء أُٜ٘غّ٤بد اَُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخ.
ٛـ  -اُزؤصُّش ثبَُّ٘وذ
األدث ٢كَ ٢
ّ
ٍ
استطاع ُّ
درست.
بأمثمة مما
دع ْم إجابتَ َك
أيك ،إيجاَد َن ْق ٍد حديث في
النقّاد
 ىلاألردن؟ ّْ
ون ،في ر َ
ّ
َ
َ
األردني َ
ّ
اإلجابةٗ :ؼْ ،اعزطبع اُ٘وبد األسدٗ ٕٞ٤ا٣غبد ٗوذ ؽذ٣ش ٣زقق ثـ:
أُٜ٘غّ٤خ اُؼِّٔ٤خٝ ،اُزخققّ٤خٝ ،اُنجوٝ ،ثِٞسح أُلبٝ ،ْ٤ٛأُٞمٞػّ٤خٔ ،ال عًٛب ف ٙانًشؽهز:ٍٛ
اُؼشث ٢اُوذٝ ْ٣أُٜ٘غ٤بد اُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخ.
اُزغذ٣ذٓٝ ،شؽِخ اٌُزبثخ اُ٘وذّ٣خ ك ٢مٞء أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخٓ ،زؤصش ٖ٣ك ٢رُي ثبُّ٘وذ
ّ
ٔيٍ أيضهخ رنك:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
شؼش" أل ْٛا٥ساء اُ٘وذ٣خ اُز ٢رج٘زٜب أُزاٛت األدث٤خ اُؾذ٣ضخ كٜٔٓ ٢خ اُؾؼش.
ػشك ئؽغبٌ ػجبط كً ٢زبث" ٚفٍّ ان ّ
َ
ّ
ّ
ّ
شؼش انؾذٚش
غبٙ
ر
اال
رُي:
ٖٓٝ
،
األسدٗ٢
وذ
٘
اُ
ك٢
اُؾذ٣ضخ
خ
٣
اُ٘وذ
االرغبٛبد
اٗؼٌبط
االعزٔبػُ ٢ذٛ ٟبؽْ ٣بؿ ٢ك ٢دساعز" ٚان ّ
ّ
ّ
اُغٔبُ٢
شؼش انؼشث ٙانؾذٚش"ٝ ،االرّغبٙ
ث ٍٛانُّظشٚخ ٔانزطجٛك"ٝ ،االرّغب ٙاُجُ٘ ّ١ٞ٤ذ ٟعبٓؼ اُشٝاؽذح كً ٢زبث" ٚانمُبع ف ٙان ّ
ّ
ؼش٘".
ُذ ٟػجذ اُوبدس اُشثبػ ٢ك ٢دساعزٚ
"انظٕسح انفُّٛخ ف ٙانُّمذ ان ّ
ش ّ
ّ
ٓالؽظخ :رجو ٠اعبثخ ٛزا اُغئاٍ ٓؼزٔذح ػِ ٠سأ ١اُطبُت٣ٝ ،غت إٔ رٌ٘ٓ ٕٞجضوخ ٖٓ أُشاؽَ اُّ٘وذّ٣خ ُِؾشًخ اُّ٘وذّ٣خ ك ٢األسدٕٝ ،ال عٔ٤ب
ٓشؽِخ اٌُزبثخ اُ٘وذّ٣خ ك ٢مٞء أُٜ٘غ٤بد اُؾذ٣ضخ.

ٍ
ِ
قدية في ّْ
مختمفة ،و ِ
كل مرحمة.
احل
األردن
النقدية في
مرت الحرك ُة
از ْن بين ىذه المراحل من ناحية ُّ
بثالث مر َ
ّ
تطور اآلراء ال ّن ّ
ّ
 ّٔ) يشؽهخ انُشأح ٔانزأعٛظ :رٔضَّ ثذا٣خ اُؾشًخ اُ٘وذّ٣خ ك ٢األسدٕ ،كٌبٗذ هج٤ؼخ اُّ٘وذ ك ٢األؿِت ػجبسح ػٖ ِٓؾٞظبد ٝآساء
ٗوذّ٣خ ٓجؼضشح رزنٜٔ٘ب اُ ُٔطبسؽبد ٝاُ ُٔؾبٝساد ٝاُزؼِ٤وبد ٝا٥ساء ٝاُ ُٔ٘بهؾبد اَُّ٘وذّ٣خ ؽ ٍٞك٘ ٕٞاألدةٝ ،ظٜشد كٛ ٢زٙ
أُشؽِخ أُوبُخ اُّ٘وذّ٣خ ك ٢اُقؾق ٝأُغالد ٌُّٜ٘ب ُْ رشم اُ ٠أُوبُخ اُّ٘وذّ٣خ اُؼِّٔ٤خ راد األعظ ٝأُؼب٤٣ش اُؾذ٣ضخ.
األدث ٢كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ػِٗ ٠ؾٝ ٞامؼ ،كبفطجؾ ثبُقِّجـخ اُؼِّٔ٤خ أُزخقِّقخ ٝثَ ِْٞسح َٓلبٚٔ٤ٛ
ٕ) يشؽهخ انزغذٚذ :رطَ ّٞس اُّ٘وذ
ّ
اُؼشث ٢اُوذٝ ْ٣اَُّ٘ظش٣بد اَُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخٝ ،رٞعَّؼذ اُج٤ئخ اُضَّوبك٤خ اُّز ٢اٛزٔذ ثبألدة ْ َٗٝوذ ،ٙكظٜشد
ٝمجْطٜب ثبُزؤصش ثبُّ٘وذ
ّ
اٌُزت ٝاُذساعبد اُّ٘وذّ٣خ أُزخقّ قخ ٝأُوبالد اُّ٘وذّ٣خ اُؼِّٔ٤خٝ ،ثشص ٓغٔٞػخ ٖٓ اُّ٘وبد ر ١ٝاُخجشح ٝاُؾؤٕ.
ٖ) يشؽهخ انكزبثخ انُمذح ف ٙػٕء انًُٓغٛبد انؾذٚضخ:
رلبػِذ اُؾشًخ اُّ٘وذّ٣خ كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ػِٗ ٠ؾ ٞكبػَ ٓغ اُ َٜٔ٘غّ٤بد اُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخ ك ٢اُؼبُْ ٝأفجؾ٘ب ٗش ٟاٗؼٌبط اُ٘ظش٣بد
األدث ٢كٛ ٢ز ٙأُشؽِخٝ ،رنبػق اإلٗزبط
األسدٗ ٢ػِٗ ٠ؾٝ ٞاعغ ،كزشعّخذ أُٜ٘غّ٤خ اُؼِّٔ٤خ ك ٢اُّ٘وذ
اُّ٘وذّ٣خ اُؾذ٣ضخ ك ٢اُّ٘وذ
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
اُ٘وذٝ ،١ارّغغ ٓغبُٝ ٚر٘ ّٞػذ اُونب٣ب اُ٘وذّ٣خ اُز٣ ٢ز٘بُٜٝب اَُّ٘وذٝ ،اسرلغ ٓغز ٟٞاُزٝم اُ٘وذُ ١ذ ٟاُُّ٘وبدٝ ،اػزٔذد األدٝاد
اَُّ٘وذّ٣خ أُٜ٘غّ٤خ ك ٢اُوشاءح ٝاُزّلغ٤ش ٝاُزّؾِٝ ،َ٤ارّقق اُّ٘وذ ثبُٔٞمٞػّ٤خ ،ثٔؼ٘ ٠أّٗ ٚفبس  ٞٔ٘٣ثؼ٤ذًا ػٖ اُزارّ٤خ ٝاُ ِٔضاعّ٤خ؛
ثؾٌَ ٝامؼٝ ،ر ََشًٞا ثقٔبرِ ْٜك.ٚ٤
اُؼشث٢
كؤع ْٜاُّ٘وّبد األسدٗ ٕٞ٤ثزُي ك ٢اُّ٘وذ
ّ
ٍ
(
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ي الجّاني (البالغة العسبيّة)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

الكتاب أو الرواية أو المجمة أو الصحيفة
"رغذٚذ ِركشٖ أث ٙانؼالء"
ظخ انؼشثّٛخ انؾذٚضخ ف ٙفِهغط"ٍٛ
"خهٛم ثَ ْٛذَط سائذ انم ّ
" ُصلبق انًذقّ"
"ف ٙانشؼش انغبْه"ٙ
"ان ّشائذ"
"انغضٚشح"
" ِر ْك َشٚبد"
"انمهى انغذٚذ"
غكٕٛنٕعّٛخ"
ظخ ان َّ
"انم ّ
"ئٚهّٛب أثٕ يبػ ٙسعٕل انشِّؼش انؼشث ٙانؾذٚش"
ٓغش"
"ئِنٛبط فشؽبد شبػش ان ُؼشٔثخ ف ٙان ًَ َ
"ػَشاس شبػش األسدٌّ "
"فٍَّ انشِّؼش"
"انؾٛبح األدثّٛخ ف ٙفهغطٔ ٍٛاألسدٌّ ؽزٗ ػبو ٓ٘ٔ4و"
"فٍّ انشؼش"
شؼش انؾذٚش ث ٍٛانُّظشٚخ ٔانزطجٛك"
"ان ّ
"انمُبع ف ٙانشؼش انؼشث ٙانؾذٚش"
٘"
"انظٕسح انفُٛخ ف ٙانُّمذ ان ّ
شؼش ّ
"ف ٙاألدة انغبْه ّ"ٙ
"ان ًُضبلَفَخ ٔر ََؾ ُّٕالد ان ًُظطهَؼ"
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المؤلّف
غ ٕٓٔ2.ٖ٤شزٕٚخ
هُ ٚؽ َ
َ
ٗبف ُش اُ ّذ ٖ٣األعذ.
ٗغ٤ت ٓؾلٞظ ٕٓٔ2.شزٕٚخ
ه ٚؽغ.ٖ٤
أٓ ٖ٤أث ٞاُ َّؾؼش.
ر٤غ٤ش ظجْ٤بٕ.
ُؽٌشَ ١ؽؼْؾبػخ.
ػ٤غ ٠اُ٘بػٞس.١
ُِ ٕٞ٤ا٣ذٍ رشعٔخ ٓؾٔٞد اُ َّغ ْٔ َشح.
ُؼ٤غ ٠اُ٘بػٞس.ّ١
ػ٤غ ٠اُ٘بػٞس ٕٓٔ4 .ّ١شزٕٚخ
٣ؼوٞة اُؼٞداد (اُجَذَّ ٝ
 ١أُِضَّْ).
إلؽغبٕ ػجّبط.
ُ٘بفش اُ ّ
ذ ٖ٣األعذ ٕٓٔ2 .طٛفٛخ
اؽغبٕ ػجبط.
ٛبؽْ ٣بؿ.٢
عبٓؼ اُشٝاؽذح.
ػجذ اُوبدس اُشثبػ.٢
هُ ٚؽ َغ.ٖ٤
ُض٣بد ُّ
ٕٓٔ2 .٢طٛفٛخ
اُضػج ّ

ي الجّاني (البالغة العسبيّة)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

