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   الـعـربــّي الـحـديـــثباألد               
افّية في فترة زمنّية قد تتجاوز القرن هو امتداد ألدبنا القديم ، ونتاج ثقافّي للمبدعين على المساحة الجغر -

  .ونصف القرن من الزمن في بعض األطراف
 .وهو ثمرة من ثمار اّتصال الشرق بالغرب واالنبهار بما وصل إليه الغرب في الحضارة والحياة معًا -

 :مواقف المفّكرين العرب من الحضارة الغربّية
 .فكانت مدرسة األحياءفدعوا إلى إحياء التراث : رفضها خوفًا على األصالة  )١
 .فدعوا إلى السير في مضمارها في سبيل نهضة أدبّية حديثة: اإلقبال عليها واألخذ منها )٢
 .فدعوا إلى األخذ بما يالئم شخّصيتنا األدبّية ونبذ ما يعارضها: االعتدال )٣

  .جمال الدين األفغانّي، محّمد عبده، قاسم أمين، الكواآبي: أهّم رّواد النهضة العربّية
  :عوامل ازدهار األدب العربّي الحديث

 :التعليم -١
 . مقتصرًا على بعض دور العلم القديمة والكتاتيب-. آان محدودًا ضّيقًا نتيجة الستبداد العثمانّيين-

  :اقتضى ذلك. إلى بناء دولة قوّية).. محمد علي باشا( تطّلعت مصر في ظّل -. أساليبه عتيقة-
  انتشرت أنواع -. ُأنِشئت المدارس االبتدائّية والثانوّية إلمدادها بالطالب-.ات من الفنّيينإعداد فئ-

 .التعليم المختلفة
  :أثر النهضة التعليمّية

.   تكوين الشخصّية العربّية واالّتصال بالعصر-. ـ الخروج من عهود الظالم إلى عهود النور والمعرفة
 .  نمو الوعيين التحّررّي والقومّي-

  . نشرت الكتب بأعداد هائلة وبأسعار زهيدة-.  أحدثت المطبعة ثورة في الثقافة العاّمة-: ـ الطباعة٢
 زيادة عدد المطابع فأّدت رسالتها في طبع آتب التراث والكتب الحديثة مؤّلفة ومترجمة ونشر الصحف - 

 .عربّيةالتقارب الفكرّي  والثقافّي بين األقطار ال-: أثر المطابع.  والمجالت
 تمثّلت في ترجمة ما يتعّلق -.  أهّم مسارب الثقافة الغربّية إلى الفكر العربّي،اقترنت بحملة نابليون:ـ الترجمة٣

  . ازدهرت بعد هجرة الشامّيين إلى مصر-.   ترجمت بعض آتب التراث-.بتصريف أمور البالد
 ازداد عدد القصص والروايات العالمّية -. ترجمت المسرحّيات الكالسيكّية الفرنسّية ومسرحّيات شكسبير-

 . عرفت عن طريقها المذاهب األدبّية والفنون األدبّية-. ساعدت على نقل ثقافة الغرب إلى الشرق-.المترجمة
 ).األهرام– المقّطم–الهالل(منها .  أولى ثمرات المطبعة فأخذت الصحف  السياسّية بالظهور:ـ الصحافة٤

 تكوين الرأي العام العربّي وتوجيهه إلى التحّرر -.  يستقي منه الشعب المعرفة آانت المنهل الذي-: أثرها
 –. العناية بفّن القّصة والشعر الحديث-.  ازدهار المقالتين الذاتّية والموضوعّية-. السياسّي واالجتماعّي

 .تخليص اللغة من القيود وساعدت على تيسير الكتابة بلغة سهلة
.  ظهور الجمعّيات بجهود المفكرين العرب الذين تسّلحوا بالوعي واإلخالص-:األدبّيةـ الجمعّيات والجماعات ٥

 ودور سياسّي آنشر الوعي وفضح االستبداد -.  في النهضة العلمّية آإنشاء المدارس-. فكان دور الجمعّيات
 . جمعّية المنتدى األدبّي- منها الجمعّية العلمّية السورّية-.ومقاومته

 : األدبّيةأّما الجماعات
.  جماعة أبولو في مصر-. العصبة األندلسّية في المهجر الجنوبّي-. الرابطة القلمّية في المهجر الشمالّي

  .آان لها دور في توجيه األدب ودفعه إلى آفاق جديدة. عصبة العشرة في بيروت
  

  
  المــــــذاهـــــب األدبـــــــّيـة

  .يقوم آّل مذهب أدبّي على جملة من المبادئ الجمالّية واألخالقّية والفلسفّية المترابطة
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 .وغالبًا ما يرتبط ظهوره بطبقة اجتماعّية جديدة-. هو نتاج جماعّي يعّبر عن ضرورة تاريخّية -
 .يزدهر بازدهارها ويأفل بأفولها -
 :نشأة المذاهب األدبّية في أدبنا الحديث تحت تأثير عاملين -
 .حرآة إحياء التراث ونشر روائعه، والعودة إلى األدب القديم -
 .التأثّّر باآلداب الغربّية الحديثة واالقتباس منها ومحاآاتها -

  األوروبـّي)الكالســيكّي(                              المذهــــب االّتــباعـّي 
  . أواسط القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر:الزمن -
   فرنسا هي السّباقة:النشأة -
 حّدت من سلطتهم   ـ – التي قّلصت نفوذ األمراء –أدب أنظمة الحكم الملكّية المرآزّية : األدب االّتباعّي -

  . وّحدت البالد
  ).إصالحّي(تمّيز بأّنه أدب محافظ  -
  :سماته -
 .ـ محاآاة الطبيعة اإلنسانّية١

 ).البخيل، الفارس( موا صورًا ألنموذجات إنسانّية قّد-. اهتّموا باإلنسان النمطّي أآثر من الفرد -
 ونشط المسرح االّتباعّي  -.وأنموذجات تصلح لكّل ماهو عام  وشامل ومشترك بين الشاعر وجمهوره -

 .راسين، آورني، موليير: رّواده. بتشجيع من البالطات
 :ـ محاآاة القدماء٢

 . عّدوها األدب المتكامل بذاته-.  مالحم هوميروس–أعجبوا باألدب القديم الخالد  -
 .تكمن محاآاة القدماء بالموضوعات واألساليب التي ضمنت ألشعارهم الجودة والخلود -
 . وهو المرجع والمعلم لحّل مشكالتهم–له دور آبير ) فّن الشعر(آتاب أرسطو  -
 :ـ إعالء شأن العقل٣

وهو أداة ثمينة في -.عقل دليل األديب الذي يعصمه من الزلل ال-. األدب االّتباعّي أدب العقل بال منازع -
 وهو سالح األديب في سعيه لخلق أدب إنسانّي خالد شبيه باألدب -. تمييز الجيد من الرديء في األدب

 . وهو ملكة مشترآة بين البشر يختلفون ، انفعاًال، عاطفة، خياًال-. القديم
 .رآنوا إلى سلطة العقل وبايعوه إمامًا في األدب -
 :ـ االنضباط بالقواعد٤

  :استّن االّتباعّيون عددًا من القواعد للحفاظ على مسيرة األدب من الفوضى -
 بعيدًا عن الزخرفة والتكّلف لتحقيق التوازن بين العاطفة والفكر وهذا ـ جودة الصوغ اللغوّي ونصاعة التعبير١

 .الجمالالتوازن هو سّر 
 . البالغة في اإليجاز–خير الكالم ما قّل ودّل : ـ االقتصاد في اللفظ٢
 . على األدب أن يكون واضحًا في األلفاظ، التراآيب، الصور، األفكار، الغموض دليل على العجز:ـ الوضوح٣
 : األدب االّتباعّي موّجة للطبقة الراقية:ـ الذوق واللباقة٤

 ويبتعد عّما يجرح المشاعر ويثير األهواء -.  عليه أن ينال قبول الجميع -. هوأدب صالونات ومنتديات -
 .والغرائز العنيفة 

 
 /:مسرح / ـ قاعدة الوحدات الثالث ٥ -
 . وحدة المكان-.  وحدة الزمان-. وحدة الموضوع -
 .أرسطو أّآد على وحدة الموضوع ،لتخلو المسرحّية من التفّكك والتصّنع ولتأتي أآثر مشاآلة للواقع -
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 عصر النهضة جعل من مالحظات أرسطو قانونًا ملزمًا -. أشار إشارة عابرة إلى وحدتي الزمان والمكان -
 . حّدد الزمان الذي تجري فيه الحوادث بأربع وعشرين ساعة-. سّمي قانون الوحدات الثالث

 . تقّيدوا به إلى حّد التزّمت-. والمكان الذي تجري فيه الحوادث بمدينة واحدة -
                       خـصـائـــص االّتــــبـاعـّيـة الـعـربـــّيـة      

  . من أواخر القرن التاسع عشر إلى الربع األّول من القرن العشرين:النشأة -
  .وهي مختلفة بعض االختالف عن االّتباعّية في الغرب

 واستيقاظ الشعور القومّي وصعود قوى –والتململ السياسّي . بمرحلة من التذّمر االجتماعّي-: اقترنت
  .جديدة مّهدت لزوال االستبداد

 . واجهت محاوالت التتريك-.  أعادت الصفاء إلى اللغة العربّية بوصفها اللغة القومّية ألّمتنا:أثرها
واجهت الدعوات المشتبه بها إلى استبدال العامّية . السعي لتخليص اللغة من آثار عصور االنحدار -

 .بالفصحى
إقامة البرهان على حيوّية اللغة الفصحى وقدرتها على أداء األفكار -: فضل االّتباعّية ورّواد النهضة -

 .والمعاني المعاصرة فضًال عن جمالها
  :سمات االّتباعّية عند محمود سامي البارودّي -

 .وجد الشعر جّثة هامدة أضعفه التقليد والمحسّنات، فأعرض عن هذا آّله -
 .ج الشعرّية الشامخة في العصور الزاهيةاّتجه إلى النماذ -
 .حافظ على البحر الواحد والقافية الموّحدة والتزم وحدة البيت -
 . غالبًا ما بدأها بالنسيب-. تعّددت الموضوعات في القصيدة الواحدة -
 ..آما احتذى القدماء في معانيهم وصورهم وألفاظهم وتراآيبهم ونسجهم -
 . استطاع أن يعيد إلى الشعر العربّي حرآته وحيويته-. جاءت ألفاظه جزلة وأسلوبه رصين -
 .سار على خطا فحول الشعر العّباسّي فكثرت معارضاته لقصائدهم  -
 )أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، معروف الرصافي، الزرآلي(واّتبعه في ذلك  -
 .    وجه الشبه بين االّتباعّيتين أّن االثنتين قامتا على مبدأ محاآاة القدماء:مالحظة -

 .تتجّلى محاآاة القدامى عند االّتباعّيين في المعارضات الكثيرة لقصائدهم: المعارضات 
عارض البارودي معّلقة عنترة، ودالّية النابغة، ورائّية أبي نواس، وآثيراًَ من قصائد البحتري، وأبي فراس  -

 :ورًا ومطلعهاوالشريف الرضّي، وآثيرًا من قصائد المتنبي، وأشهرها قصيدته التي مدح بها آاف
      وأشكو إليها بينـنا وهي جنـده   أّود من األّيـام ما ال تـوّده

 :فأنشأ البارودي على مثال وزنها وقافيتها قصيدته التي مطلعها -
       وأّي امرئ يقوى على الدهر زنده    رضيت من الدنيـا بما ال أوّده

في رثاء مملكة األآاسرة بقصيدة في رثاء وآثرت معارضات القدامى عند شوقي ، فعارض سينّية البحتري  -
  :أمجاد العرب في بالد األندلس ووادي النيل فارتفع فيها بحّب الوطن إلى حّد التقديس فقال

  نازعتني إلـيه في الخلـد نفسـي      وطني لو شغلت بالخـلد عنـه
  شخصه ساعة ولم يخُل حســّـي      شهد اهللا لم يغـب عن جفونـي

  :باإلضافة إلى محاآاة القدامى عند االّتباعّيين في الشكل والمضمون، آانوا
 .يعودون إلى أنفسهم ليعّبروا عن تجاربهم الخاّصة -
 .آانوا يرتبطون بقضايا مجتمعهم السياسّية والوطنّية واالجتماعّية -
 :آانوا يعتّزون بعبقرياتهم الشعرّية وهذا ما نجده عند البارودي في قوله -

  وفضلي بين العالمين شهـيُر      ني أّني تأّخرت عنهموما ضّر
  وبـّز الجياد السابقات أخـير      فيا رّبما أخلى من السبق أّول
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 . فلم يتوقف عند احتذاء القوالب العباسّية-. وفي وصفّيات شوقي رقّّّة البحتري وديباجته -
  .ةفغدت معارضاته لألقدمين و محاآاته قصائدهم جسرًا إلى موضوعات معاصر -

 : عارض نونّية الّرندي فبرز شعوره باالنتماء القومّي في قصيدته التي قالها في دمشق -
         مشت على الرسم أحداث وأزمان      قم ناِج جّلق، وانشد رسم من بانـوا

    ولألحاديث ما سـادوا وما دانوا        بنــو أمّية لألنبــاء ما فتحــوا
 ما آانوا؟:                           فهل سألَت سريَر الغربآانوا ملوآًا، سرير الشرق تحـتهـُم

 .والنظام  بين القديم والحديث، بين الشعب-:فهو ذو موقف وسطّي توفيقّي) إصالحّي(األدب االّتباعّي  -
 -. األديب يسعى إلى المصالحة وتوثيق الصلة بينه وبين النظام من جهة وبينه وبين المجتمع من جهة أخرى -

 .الرؤية اإلصالحّيةاتّسم ب
 .االّتباعّيون يطلبون من الناس في خطاباتهم أن يجدوا حًال لمشكالتهم االجتماعّية -

 ).قضّية الحجاب(القّضية االجتماعّية : مثال
 : ال يدعو إلى السفور آما أّنه ال يدعو إلى الحجاب فقال- إصالحّيًا–يقف حافظ إبراهيم موقفًا وسطياًّ  -

وافراً     ساء س وا الن ول دع ا ال أق واق    أن ي األس ن ف ال يجل ين الرج  ب
سرفوا  وآم أن ت ّال وال أدع اق   آ ضييق واإلره ب والت ي الحج  ف
صفوا التين وأن ي الح طوا ف الق     فتوّس د واإلط ي التقيي شّر ف  فال

    :لشوقي مواقف مماثلة من القضايا االجتماعّية المختلفة: مثال
في خطابه العّمال يطلب منهم أن يقـوموا بواجبهم والمطالبة بحقوقهم المستلبة برفٍق وأناة أو يترآوها للزمن  -

 :فقال
ـ  وا الـــــ ال أفن ا العم سابا  أّيه ّدًا واآت ـعمر آ  ـــ
ق  ّق برف وا الح ا   اطلب ب داب وا الواج  واجعل
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  في الـغـرب/ الرومانـسـّي/المـذهــب اإلبـداعـّي 
  : نتيجة للتحّوالت الكبيرة التي حدثت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في أوروبا منها:نشأةال

 .ـ الثورة الفرنسّية التي حملت للعالم مفهومات جديدة آالجمهورّية والديمقراطّية والحرّية.االنقالب الصناعّي -
 .تعبير صادق عن الذات والوجدان والشخصّية الفنّية المستقّلة ورفض للنهج االتباعّي: فاإلبداعّية -
 .ساد األدب اإلبداعّي طوال النصف األّول من القرن التاسع عشر -
 . هو التعبير األدبّي عن ثورة البرجوازّية السياسّية واالجتماعّية:األدب اإلبداعّي -
 .جدانّي والخيال والتجديد والحرّيةتمّيز بأّنه أدب العاطفة والتحّرر الو -

 /أوروبا: /سـمـات اإلبـداعـّية الـغربـّيـة
 : الغنائّية والذاتّية-١
 . وجدوا فيه المعّبر األفضل عن خبايا النفس وأسرار الذات-. عادوا بالشعر إلى فطرته األولى -
 .هذه الذاتّية أخّص خصائصها وآلمة سّرها ومفتاح شخصّيتها -
  : الفردّية-٢
 .  آمنوا بدوره وأهمّيته-. فعوا الفرد إلى مرتبة ساميةر -
 . برهنوا على ذلك في طموح نابليون ودوره في التاريخ-.  فهو محور الحياة -
  : تمجيد األلم-٣
 .شاع بين اإلبداعّيين داء سّمي بداء العصر وهو داء الكآبة والشكوى والتشاؤم واأللم -
 . العبقرّياأللم عندهم مصدر اإلبداع فوصفوه باأللم -
 .الليالي الذي تأثر فيه آثير من شعراء العرب) الفرد دي موسيه(وظهر ذلك في شعر  -
  :تمجيد الطبيعة-٤
 . أحّبوا الطبيعة البكر إلى حّد التصّوف-. رفضوا المجتمع وعاداته وقوانينه -
 . فيها لقوا عزاء وسلوى عن األلم والخيبة وملجأ من شرور المجتمع ومفاسده-. تغّنوا بمشاهدها األّخاذة -
 .وهي رمز للبراءة والنقاء -
 :تمجيد الحرّية -٥
 . الدعوة إلى تحرير اإلنسان من الظلم واالستغالل-. اإلبداعّية ثورة على الظلم والفساد -
 . في بناء عالم جديد شكًال ومضمونًااإليمان برسالة األديب ودوره الطليعّي -
 .الدعوة لتحرير الفّن من القيود العقلّية والفنّية الصارمة التي قّيدته به االّتباعّية -
 . األدب يصدر عن الفطرة والسليقة والموهبة-. األدب عندهم خلق للحياة وإبداع لها -
 .أدواته القلب، اإلحساس، الخيال المجّنح، وليس العقل -
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  )الرومـانـسـّيـة(ب اإلبـداعـّي الـعـربـّي المـذهـ
 .  نتيجة الّتصال العرب بالغرب بطريق الثقافة والبعثات-:   ظهر المذهب اإلبداعّي العربّي:النشأة

 .نتيجة الواقع العربّي السائد في فترة ما بين الحربين -
  :ترآت اإلبداعّية في أدبنا أثرًا عميقًا لسببين

 .آاّفة المستويات فكانت اإلبداعّية أآثر تلبية ألّنها ثورة على القديم شكًال ومضمونًاالحاجة إلى التجديد في  -
 .ألّنها تتمّيز بالكآبة والسوداوّية فكانت ملجأ أدباء أّمة آاألّمة العربّية للتعبير عن عهود الظلم -

  :  رّواد اإلبداعّية في الشعر العربّي الحديث
 ...)الجنين الشهيد، نيرون،(والموضوعّية ) األسد الباآي،المساء(خليل مطران في قصائده الوجدانّية  -
 ).إبراهيم ناجي، أحمد زآي(في مصر جماعة أبولو  -
 ).أبو القاسم الشابّي(في المغرب العربّي  -
 ).إلياس أبو شبكة، صالح لبكي(في لبنان  -
 ).عمر أبو ريشة، نديم محّمد(في سورّية  -
  ).جبران خليل جبران، إيليا أبو ماضي" (األدب المهموس"مّد شعراء المهجر اإلبداعّية بنسغ شعرّي سّمي أ-

  .لذين عّبدواالطريق أمام اإلبداعّية العربّية وعاضدوها في آتاباتهم النقدّيةّا:رّواد اإلبداعّية في النقداألدبّي
 ).الديوان(آتابهما المشترك عّباس محمود العّقاد وإبراهيم عبد القادر المازني في  -
 .صدر منه جزءان، فيه هاجم العّقاد اتباعّية أحمد شوقي ومدرسته الشعرّية -
 .محّددًا فيه مالمح اإلبداعّية العربّية) الغربال(أّلف ميخائيل نعيمة آتابه  -
 .آان لهذين الكتابين أثر عميق في حياتنا اإلبداعّية -
 .لمقاييس  دقيقة ومنهج متماسك ينتمي انتماء مباشرًا إلى اإلبداعّية الغربّيةألّنهما أعادا النظر في قيِمها وفقًا  -
 .تناول العّقاد ونعيمة الشاعر أحمد شوقي، ومآخذهما عليه تكاد تكون واحدة، وآالهما ال يخلو من النزق -
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  خـصـائـص اإلبـداعـّيـة فـي األدب الـعـربـّي الحـديـث
المساء، الخريف، الغروب، (الترآيز على موضوعات يثيرها التشاؤم والكآبة آتمجيد األلم فوصفوا  -١

 ).السراب
تظهر في عدم الرضا بالحياة . ظهور ذاتّية الشاعر وعمق المعاناة في التجربة الشعورّية مع صدق التعبير -٢

 .والتمّرد على المجتمع، ألّنهم محرمون مّما لهم الحّق فيه فضاقوا ذرعًا بالحياة
ون نظروا إلى جمال االّتباعّي: مثال. تناول الموضوعات المصيرّية تناوًال مختلفًا عّما تناوله االّتباعّيون -٣

 .المرأة، اإلبداعّيون انطلقوا من الفلسفة المثالّية فتحّدثوا عن الحّب وخلوده حّتى بعد الموت
أطلق لنفسه العنان في أحالم بعيده، محّلقًا بخياله في أجواء الماضي والمستقبل فاّرًا من : الجنوح إلى الخيال -٤

عماق نفسه يبتدع منها الصور المبتكرة ويشحنها بعواطف زمانه ومكانه إلى ماوراء الواقع واّتجه إلى أ
 .إنسانّية حاّرة

واّتجاه يدعو إلى . اّتجاه يدعو إلى الحرّية والثورة على المستعمر: النزوع إلى التحّرر الذي برز باّتجاهين -٥
 .التحّرر من التخّلف والظلم واالستبداد

ها بطاقات عاطفّية رقيقة فتناغمت ألفاظهم وغدت جملهم استخدام اللغة المأنوسة القريبة من لغة الحياة وشحن -٦
 .هامسة بعيدة عن التقرير

الوحدة المقطعّية في القصيدة التي تقوم على وحدة المقطع ال البيت الشعرّي، فيسود القصيدة مناخ نفسي  -٧
 ).بعض الشعر المهجري وشعرجماعة أبولو(واحد وخيال متناسق مع الموقف الشعرّي ،

  :داعّيالمسرح اإلب
  :هدمت اإلبداعّية مفهوم المسرح االّتباعّي وذلك

 .التخّلص من نظرّية الوحدات الثالث، ولم يبِق اإلبداعّيون إّال على وحدة الموضوع -
 .خرجوا على وحدتي الزمان والمكان فاألحداث التجري في مكان واحد وزمان محدود -
 .أ الحياة مزيج من األضدادمزجوا بين الجّد والهزل في مسرحّياتهم انطالقًا من مبد -
 .ترآت اإلبداعّية بصمات واضحة في مسرح شوقي االّتباعّي -
 ).الخروج من الجّنة(المسرحّية اإلبداعّية لم تَر الّنور إّال على يد توفيق الحكيم  -
 .لم تبلغ المسرحّية اإلبداعّية شأن االّتباعّية ألّن الشعر التمثيلّي موضوعّي ال يناسب الروح الذاتّية -

  :القّصة اإلبداعّية
  :عرفت ازدهارًا ملموسًا وشقّّت طريقها

 ).آالم فرتر(والزّيات ) ماجدولين(والمنفلوطي رواية ) بول وفرجيني( ترجم فرح أنطون :الترجمة -١
 عرف أدبنا الحديث الرواية التاريخّية على يد جرجي زيدان، والرواية االجتماعّية فيما أّلفه جبران :التأليف -٢

 ).األجنحة المتكسرة(ان خليل جبر
فوصف .  تعّد رواية زينب لمحمد حسين هيكل أّول رواية عربّية إبداعّية استكملت الشروط الفنّية:النضج -٣

 .مؤّلفها فيها الطبيعة المصرّية وصفًا رومانسّيًا فمّجد الريف وأبرز الحنين إلى بساطة الحياة فيه
 .وفيهما يظهر أثر اإلبداعّية) ناألّيام، دعاء الكروا(ولطه حسين أثران قصصيان  -٤
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              لألدبّي فقط    /               األوروبـّي/                  المـذهــب الرمـزّي في األدب الـغـربـّي 

طريقة في األداء األدبّي تعتمد على اإليحاء باألفكار والموسيقا والصور واإلحساسات وإثارتها : الرمزّية
  .بدًال من تقريرها وتسميتها أو وصفها

  . تدين لعوامل فلسفّية نمت في ظّل الفلسفة المثالّية-: النشأة
 .رّدًا على النزعة المادّية في تفسيرها الجبرّي للكون والتاريخ واإلنسان -
 .تنكر الفلسفة المثالّية قدرة العلم على إدراك حقائق األشياء -
 .يرى أصحابها أّن في الكون أسرارًا يعجز العلم عن الوصول إلى آنهها -

اعتمد الرمزّيون على نتائج علم النفس التحليلّي بتقسيم العقل البشرّي إلى عقل ظاهر وعقل باطن، أو منطقة 
  .وتكمن الحقيقة في الثانية ومجالها الشعر وحده.ية يقصر عنهاواعية يدرآها العقل ومنطقة ال واع

  )بودلير(رائد الرمزّية الشاعر الفرنسّي 
 .آان صلة الوصل بين المذاهب األدبّية السابقة والمذهب الرمزّي -
 -.الذي آان يرى الشعر خلق من الجمال منّغم) إدغار آال ن بو(ترجم إلى الفرنسّية آثار األديب األمريكّي  -

 .والغموض عنصر الشعر األّول
 .والتعّطش إلى الالنهاية والالمحدود من صميم الطبيعة البشرّية -
 .بصوره الرمزّية، وبلهفته الصوفّية، وبميله إلى اإلبهام والموسيقا) أزاهير الشّر(تأّثر بودلير في ديوانه  -
 .فكان هذا الشاعر رائد الرمزّية الكبير -

م إثر انهيار فرنسا أمام بسمارك وبعد ١٨٧٠لم يّتخذ المذهب الرمزّي طابعًا واضحًا إّال بعد عام : مالحظة
  .إخفاق الثورة الفرنسّية

  :الذي ) فرلين(وتمّثل المذهب أّول األمر في شعر الفرنسّي 
 .أراد أن يجعل من موسيقا األلفاظ أداة التعبير -
ت الحروف ال بتداع الكلمة التي تعّبر عن اإلحساسات جميعًا الذي توغل في دالال) رامبو(قصائد الشاعر  -

 .دفعة واحدة
الذي آان أشّد الرمزّيين إغراقًا في المثالّية من جهة وفي البحث عن اإليحاء والشعر ) ماالرميه(والشاعر  -

 .الصافي الذي يحمل إلى أجواء الجمال المطلق من جهة
  .ا فيها من إنعزالّية وإنكار لمعطيات الواقع والعلملم تدم الرمزّية طويًال آمذهب لم: مالحظة

 ).فاليري واليوت(إّال أّن أثرها آان عظيمًا فيما جاء من بعدها من شعر، مثل الشعراء -
  :الموضوعات ووسائل األداء

 المذهب الرمزّي قريب من اإلبداعّية ومنبثق منها من ناحية آونه شعر وجدانّي ذاتّي،  -
 .ّنه رّدة فعل على العاطفة المسرفة واإلنسيابّية العفوّيةلكّنه يختلف عنها في أ -
يعّبر عن مشاعر مبهمة، وحاالت نفسّية غير محّددة،وأشواق خفّية،ولهفات مثالّية، وعواطف شديدة  -

 .الخصوصّية، وهو ومضات سريعة وخلجات عابرة
  :      وسائل األداء في الرمزّية

 :الشعر آلمات -١
 .مدت من فرط االستعمالرأى الرمزّيون أّن اللغة ج -
 .ولم تعد قادرة على مواآبة اإلحساسات العصرّية -
 .وهي واضحة عقلّية، وأعماق الذات ضبابّية رمزّية -
 .حاولوا إيجاد حّل ألزمتها -
 ).العظام، الحالزين، القبور(جمالّية القبح، وأدخل إلى الشعر ألفاظًا محظورة ) بودلير(اآتشف  -
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 .فأّدى ذلك إلى التجاور بين القبح والجمال وتالزم األضداد فتعّددت مستويات القصيدة -
 .بلون الكلمة وإيقاعاتها الداخلّية،وروائح اإلحساسات) رامبو(اهتّم  -
فصار الفضل في . نفسه فحاول أن يحّمل اللغة مالم تستطعه بسبب االنزياحات اللغوّية) ماالرميه(أجهد  -

 .إلى إمكانات اللغةخلق القصيدة يعود 
 :الشعر موسيقا -٢
 . النغم أساس القصيدة ومفتاحها -
 .تمتلئ النفس بمناخ موسيقّى يساعد الوصول إلى منطقة الالشعور للقبض على اللحظات الهاربة -
 .والصوت اليقّل عن أثر اللون أو العطر -
 :بالموسيقا، وهي شراعه إلى عالمه الداخلّي فيقول) بودلير(فاستنجد  -

/ أدفع الشراع تحت سقف ضباب أو في أثير واسع/ نحو نجمتي الشاحبة/ حملني الموسيقا مثل البحرت: مثال
  .أحّس في نفسي ارتعاش آّل آالم مرآب يتعّذب

  .وصفوة القول إّن قارئ الشعر الرمزّي آالمنصت إلى الموسيقا يحّس بها أآثر مّما يفهمها 
 :الشعر صورة وعالقات جديدة -٣
 /.آحلم من حجر/ أنا جميلة أّيها البشر: /ّي إلى التعبير التقريرّي المباشر آقول بودليرقّلما يلجًا الرمز -

  .فالعالقة بين الحلم والمادة غيرمتوقعة
يؤمن الرمزّي بتراسل الحواس وتبادلها، فهناك تشابه بين المؤثرات البصرّية والسمعّية في الشكل الخارجّي 

  :فيقول بودلير
تتجاوب العطور / آالليل والبهاء سعة/ في وحدة غامضة وعميقة/  من بعيدمثل أصداء طويلة تختلط

  .واألنغام
وهو يشير إلى قّوة خارقة في اإلدراك يمكن لإلنسان أن يكتسبها بتداخل وظائف الحواّس فتصبح الكلمة 

  .غابة من الرموز
 :الشعر رمز -٤
 .آّل صورة يمكن أن تكون رمزًا لدالالت وراءها -
 .والرمز أداة رئيسّية للتعبير الفنّي في المذهب الرمزّي -
 .ومن هنا آان إبهام الشعر -
فالشاعر يومئ إلى الحاالت التي ال يصّرح بها فيرمز بالشتاء إلى الملل واليأس، واللون األحمر إلى الحرآة  -

 .والثورة
 :الشعر الحّر -٥
بنيتها الداخلّية، لذلك قالوا ينبغي للشاعر أن وذلك يعني التغيير في شكل القصيدة الخارجّي تبعًا لتغّير  -

يخضع القالب الشعرّي لخوالجه، فأطلقوا حرّية الشكل، وجنحوا إلى النغمة المطابقة لخفقات الوجدان 
 .والروح
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  لألدبـّي فقط

  الرمـزّيـة في األدب الـعـربـّي الـحـديـث
 :الرمزّية في النثرالعربّي

آان جبران خليل جبران أّول من التقت في نثره تيارات اإلبداعّية والصوفّية والرمزّية التقاء فنّيًا، ففي نثره 
  .الحّس الموسيقّي الرفيع في استخدام اللفظ الموحي والعبارة التي تقّدم المعنى محفوفًا بهالة ضبابّية

  ) .واصفالع(في ديوانه ) حّفار القبور(وتبدو الرمزّية في شخصّية 
فالحّفار قناع درامّي رمزّي، يتخّفى وراءه جبران ليبسط أفكاره، وهو ثورّي ذو قّوة خارقة فهو يرى ما ال 
يراه اإلنسان، وهو قادر على رؤية بنات الجّن، ويستطيع التمييز بين األحياء واألموات في المجتمع، 

يق الحرّية المطلقة، وبهذه الدالالت يعّبر جبران ويستهدف تخليصه من عبودّية العادات والتقاليد البالية وتحق
  .عن ثورته على العادات والتقاليد التي استبّدت بعقول البشر فحّولتهم إلى أموات

  :الرمزّية في الشعر العربّي
  .تسّللت الرمزّية إلى الشعر العربّي الحديث وخاّصة في لبنان وسورّية ومصر والعراق

  .ومن الشعراء من سار فيها إلى نهاية الشوط، ومنهم من استفاد من قيمها الجمالّية ثّم عدل عنها
 سعيد عقل آاد أن ينفرد بين شعرائنا الرمزّيين، فلم يقتصر على وسائل األداء الرمزّي -
النقدّية لقصيدته أجهد نفسه في أن يصنع ما يصنعه رّواد المذاهب من التمهيد لها في آتاباتهم، وتعّد المقدمة  -

 .البيان الرمزّي األّول في الشعر العربّي الحديث) المجدلّية(
وهو يعتقد أّن غاية الشعر نقل حالة نفسّية مستعطية على التحليل العقلّي، فالشعر عنده مناخ ال أفكار، 

  .وهو مناخ موسيقّي ضبابّي يعتمد على وسيلتين، اإليحاءات الموسيقّية والصور الرمزّية
  .لموسيقا تتعاون مع الصور لتشكيل واقع ومناخ جديدينفا

  .وهو يتكئ على معطيات الحواّس وتبادلها
  :فالهوى أغنّية أطيب من الشذا فيقول: مثال

  هواك ياشاعري أغنّية الخاطر
  أطيب، أشهى، ألّذ من شذا عابر

  ـ وهو يتوق إلى الوصول إلى شعر رمزّي جمالّي خالص،
  .جد لغة في اللغة، فأصاب العربّية على يديه عنت شديد وقد حاول أن يو:مالحظة

 عرفت خصائص الرمزّية فاغتنت بها، واستخدمتها للتعبير عن إحساس دقيق، أو لتحليل وهناك فئة أخرى
بشر فارس ، ونزار ( فكرة عميقة، أو لتطعيم األدب بقيم جمالّية جديدة آاإليحاء، والرمز، واألسطورة،منهم

  ). قباني،السّياب
  :وُيقبل الشعر الحديث على الرمز األسطورّي، ويستخدمه بإحدى طريقتين

 :    يستخدمه استخدامًا سريعًا في أثناء القصيدة على أّنه رمز آبقّية الرموز التي تغني النّص آقول السّياب-١
 وعند بابي يصرخ المخبرون
  وعر هو المرقى إلى الجلجلة
  والصخر، يا سيزيف، ما أثقله

اإلغريقّي، الذي آان يجرجر صخرة، تسقط ويحاول فيها مرارًا، ليدّل على / سيزيف/ فهو يشّبه نفسه بـ
جهل /وهذه اإلشارات األسطورّية السريعة، ال تفلح دائمًا في خلق المناخ الشعرّي بسبب . استمرار عذابه وغربته

  /.القارئ، أو عدم تعاطفه، أو لمرورها سريعًا
م الرمز األسطوريٍّ على أن يكون القصيدة مضمونًا وشكًال ، مادة وهيكًال فتغدو األسطورة شكًال وإّما أن يستخدـ ٢

.للسّياب ) تموز جيكور(مثال قصيدة . من أشكال التعبير، ومادة هذا الشكل األسطورة نفسها
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  الواقـعـّيـة القـديـمـة والواقـعـّيـة الجـديدة في أدب الـغرب

يمة قدم األدب نفسه، واألدب ابن بيئته، فالشعر الجاهلّي ابن واقعه وبيئته، ويمّثل ثقافة عصره الكتابة الواقعّية قد
وهو مرآة تعكس صورة المجتمع بتقاليده وعاداته، وأدب المدينة غير أدب الريف أو الصحراء، نظرًا . ومجتمعه

  . الختالف البيئة والعادات
  :لكّن الواقعّية بصفتها مدرسة مّرت بمرحلتين

تأثير مزدوج لنهوض العلم والفلسفة :  النشأة.الزمن منتصف القرن التاسع عشر -: الواقعّية القديمة -
 .  وآانت رّدة فعل على اإلفراطات العاطفّية المّتصلة باإلبداعّية-. العقالنّية

بحث عن  وهي تنحو نحو العلم في ال-. على نقل الواقع نقًال تسجيلّيًا ال يشّف عن نفس األديب: تقوم -
 .التفصيالت الدقيقة

 أّنها أدب يطلب الدّقة والموضوعّية ومطابقة -.  بعيد عن ذات مبدعه– أّنها أدب ال شخصّي :سماتها
 .ترتفع قيمته بمقدار ما يقترب من الواقع ويحاآيه-. الواقع
  ).مدام بوفاري(في قصصه ) فلوبير(و).الملهاة البشرّية(في ) بلزاك(  األديب الفرنسّي:رّوادها

 اّتجاه أدبّي يستند إلى المفهوم االشتراآّي، ويعّبر عن عصرنا ويترجم صراعه ونضاله :الواقعّية الجديدة -١
  .وآالمه، ويرصد حرآة التاريخ

  .ين من جهة نتيجة النتصار االشتراآّية في القرن العشر- :النشأة
 .انتصار حرآة التحّرر القومّي واالجتماعّي في بلدان العالم الثالث من جهة أخرى -

  :تختلف الواقعّية الجديدة في الغرب عن الواقعّية القديمة في جملة من المنطلقات
 .اإلنسان في الواقعّية القديمة أسير النزعة الجبرّية ،أو قابل للتحليل المخبرّي -١

o عّية الجديدة يتمّيز بحرّية اإلرادة أو االختياراإلنسان في الواق. 
 .األديب في الواقعّية القديمة يحاآي الواقع أو يصّوره تصويرًا فوتوغرافّيًا -٢

o األديب في الواقعّية الجديدة يختار مادته من الواقع ثّم يعيد خلقها من جديد. 
 .الواقع في الواقعّية القديمة ثابت أو جامد -٣

o الجديدة متحّرك متحّول أو قابل للتغييرالواقع في الواقعّية . 
 .الواقعّية القديمة تشاؤمّية، تصّور الواقع وال ترى ما بعده -٤

o الواقعّية الجديدة تفاؤلّية، تصّور الواقع وتراه أساسًا للثورة. 
  . األدب لون من ألوان النشاط االجتماعّي، يحّقق المتعة والجمال والنفع االجتماعّي-: أهداف الواقعّية الجديدة

 و األديب يسهم في بناء مجتمعه بمواقفه ورؤاه من خالل العالقة التبادلّية بين - ـ و هذا يعني أّن لألدب رسالة اجتماعّية
 -. ّية، فيأخذ مادته منه ويعيدها إليه فّنًا طليعّيًااألديب والمجتمع، وذلك لتغييره ونقله إلى طور أآثر عدالة وإنسان

واألدب سالح فّعال، واألديب منتج في الحقل االجتماعّي، يتحّمل تبعة الكلمة، وهو قادر بمايكتبه على دفع حرآة 
 . ومن هنا نشأ مبدأ اإللتزام.التاريخ إلى األمام أو عرقلتها

 . وحدة عضوّية ال ينفصل فيها الشكل عن المضمون تعّد العمل األدبّي-:شكل الواقعّية الجديدة
ويتّم ذلك بشكل .تؤّآد قيمة العمل األدبّي بداللته االجتماعّية وبما يحدثه من أثر في وعي الجماهير للواقع -

فيجب أن يكون األسلوب . و هناك شرط ال بّد منه لتحّقق الوحدة بين الشكل والمحتوى.فنّي وبأسلوب جميل
فعلى األديب أن يّتجه إلى . لشعب ، ألّنه يستقي ويستلهم موضوعاته من الشعب والواقعقريبًا من فهم ا

 .الشعب لتوسيع معرفته ويوقظ وجدانه ويحفزه إلى  العمل
 - ). جورج برنارد شو(الكاتب اإليرلندّي -: أسماء آثيرة أغنت الواقعّية الجديدة منها- : أبرز أعالم الواقعّية الجديد

ناظم ( الشاعر الترآّي -). الشهيد لورآا( الشاعر األسبانّي -. صاحب رواية األم) م غورآيمكسي(والروسّي 
الذي غّنى ) بول إيلوار( شاعر المقاومة الفرنسّية –). برتولد بريخت( الشاعر والمسرحّي األلمانّي -).  حكمت
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أّيتها / ألسّميك/ لقد ولدت ألعرفك/ نيةأبدأ حياتي ثا/وبقّوة آلمة : الحّرّية ووطنه يعاني االحتالل النازّي فقال
 .الحّرية

  الواقـعـيـّة الجـديـدة في األدب الـعربـّي الحديـث
  . تعبير أدبّي عن نضال الشعب العربّي لبناء مجتمع عربّي اشتراآّي حّر مّوحد:تعريفها
  .ة وطبيعة الحرآات اإلنسانّية والتاريخّي-.  مّهدت له طبيعة الحياة العربّية-: النشأ

 : النقد الواقعّي الجديد -١
o ويطالب األديب أن يناضل بأدبه لخلق المجتمع الجديد-. يربط األدب بالمجتمع. 

 :أشهر رّواده -
o  األدب للشعب( داعية األدب الهادف في آتابه –سالمة موسى( 
o ويرى روعة األدب في آفاحه من أجل ترسيخ قيم الخير والشرف واإلخاء والحّب. 
o  أديب في السوق، الفصول األربعة(وعمر فاخوري في آتبه ومقاالته.( 

o الواقعّية االشتراآّية في النقد :(ومحمد مندور الذي تحّول من النقد التأّثرّي إلى النقد الواقعّي الجديد، فقال
 وال تطالب  األديب أن يكون له هدف مّما يكتب وال يهرب إلى تهويمات الخيال، وال يتقوقع على نفسه،

 ...) .يأوي إلى برج عاجّي
يرتفع شعرنا الواقعّي إلى مصاف الشعر العالمّي بحكم التجربة الغنّية لشعرائنا من جهة : الشعر الواقعّي الجديد -٢

  .وبحكم التصاق اإلنسان العربّي بالشعر من جهة أخرى
  :خصائص الشعر الواقعّي الجديد

. فهو يربط مختلف جوانب الحياة السياسّية  واالجتماعّية واإلنسانّية والقومّية برابط واحد: المحتوى الثورّي -١
الجواهري، البّياتي، : (فنجد ذلك في شعر. الشاعر الملتزم يناضل بشعره من أجل حرّية اإلنسان أينما آان

 التي ال ينفصل فيها التطّلع القومّي عن التطّلع فسليمان العيسى يعّبر عن النظرة). الفيتوري، سليمان العيسى
طّهرت / ألهبت بالثورة حتى الحجر/ غسلت جفني أمتي بالشرر/ لوآان في آفي قياد القدر: االجتماعّي فقال

  .عندئذ ألقى عدّوي العتيد/ أرضي من ظالل العبيد
ن خالل الرمز الشفاف والمثل القريب ال يعرض األفكار والقضايا العاّمة عرضًا مباشرًا تقريرّياًّّ وإّنما م -٢

يقول محمود . والصورة المعّبرة، آما في شعر المقاومة الذي يتطّلع إلى الثبات والصمود والثقة بالمستقبل
 :درويش واثقًا من  انتصار اإلنسان العربّي الفلسطينّي في مواجهة الهمجّية الصهيونّيةوهزيمتها 

  ال غرفة التوقيف باقية وال زرد السالسل/           زائليا دامي العينين والكفين إّن الليل
   وحبوب سنبلة تجّف ستمأل الوادي سنابل  /  نيرون مات، ولم تمت روما بعينها تقاتل

رضها من خالل الجزئّيات الصغيرة والحوادث اليومّية، ال يعرض األفكار والقضايا العاّمة عرضًا آّلّيًا، وإّنما يع -٣
 :والتجارب الذاتّية، والمشاهد المعّبرة،آما في قول الفيتوري في سائق العربة

/ هكذا آان يغّني الموت حول العربة/ قف فقد أدمى حديد السرج لحم الرقبة/ رفقًا بالخيول المتعبة.../ أّيها السائق
  .مضطربةوهي تهوي تحت أمطار الدجى 

يحرص على وحدة الشكل والمضمون، فيزاوج بين مختلف األشكال األدبّية للتعبير عن المحتوى الجديد، فيلجأ  -٤
إلى القّصة الشعرّية والسرد والحوار والنجوى والتحليل النفسّي، والتداعي، والرمز واألسطورة، والمثل، 

اعة تصويرًا حّيًا،آقول الشرقاوي الذي صّور وتضمين األحاديث الشعبّية و توظيفها في تصوير وجدان الجم
دهشة أوالد البلد البسطاء بعد أن حّدثهم عن مظاهر الترف بمدينة القاهرة، بلغة بسيطة معّبرة فجرى الحوار 

  :التالي
هو (! اسمعوا يا عيال؛ اسمعوا: فقلت)/ فإّنا لنجهلها يا ولد! (وماهذه؟) القصور: (فقالوا/ قد رأيت القصور: فقلت لهم

  .وهم خائفون:/ ومّدوا رقابهم يسألون)/ القصر دار بحجم البلد
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  خـصـائـص شـعر الـتـفـعيـلـة وتطـّور بنـاء القـصـيـدة العربـّيـة الحديـثـة                          
   :                         أّوًال ـ المصطلح

 ويّتصف بعّدة صفات ، منها ١٩٥٠ع منذ حواليعلى الشعر الذي شا)الشعر المعاصر(أطلق النقد مصطلح 
خروجه على األوزان الشعرّية، وهذه الصفة غير آافية للتمييز بين الشعر القديم والشعر المعاصر ، فالشكل 

صورة للمضمون الذي بدأ يتغّير منذ بدايات هذا القرن ، حين أخذت القصيدة تتجّدد من الشعر الغنائّي إلى الشعر 
رف أدبنا الحديث القّصة الشعرّية والدراما الشعرّية في شعر خليل مطران ، وأحمد شوقي الدرامّي ، فع

  .واألخطل الصغير وشعراء اإلبداعّية في مصر 
  .وآان الخروج على الوزن نتيجة للمؤثرات االجتماعّية من جهة ولتطّور القصيدة من جهة أخرى 

  .  وهي غير دقيقة .......... ّر ، الشعر المنطلق وسّمي شعر التفعيلة تسميات عّدة ، منها الشعر الح
  ألّن الشاعر يبني قصيدته على تفعيلة تتكّرر حسب إحساسات الشاعر ، )شعر التفعيلة ( وأدّق تسمية

وإن .وهذا المصطلح يقابل شعر الشطرين ، وهذا التمييز شكلّي صرف، فالجديد قد يكون هنا آما يكون هناك
  .آانت حّرّية الشكل تقتضي حّرّية المضمون وجّدته

  :يرتبط شعر التفعيلة بحرآات التجديد المتالحقة في شعرنا العربّي منذ القديم  :الوالدة
 .لتجديد منذ القديم أو منذ العصر العباسيّ أو منذ ألف عامشعر التفعيلة شكل موصول بحرآات ا -١
 ).أنا أآبر من العروض: (قول أبي العتاهية -٢
الشعر الذي نظم بقصد الغناء المّتسم باللين في القوافي أو السهولة في اإليقاع أو المّتسم باللفظ المألوف أو  -٣

 .صيرةالتراآيب الرشيقة، أو المّتسم بغلبة األوزان الخفيفة أوالق
 . تمّثل الموشحات األندلسّيةالخروج الفعلّي على نظام الشطرين -٤
 .خروجهم على نظام الشطرين ونظام القافية،فنظمواالثنائّيات والرباعّيات والمخّمسات:  واصل شعراء الوطن والمهجر -٥
 .ة الواحدةآان بعض الشعراء يمزج بين األوزان في القصيدة الواحدة أويتالعب بأوتار النغمات في القصيد -٦
 .لخليل شيبوب) الشراع(لنازك المالئكة أو ) الكوليرا(للسّياب أو) هل آان حّبًا(والدة شعر التفعيلة في قصيدة  -٧
 .جاءت الوالدة نتيجة طبيعّية لجهود الشعراء المبذولة أو للتقّدم الفكرّي واالجتماعّي أو للتأثّّر بتيارات الشعر الغربّي -٨

  : ثانيًا ـ خـصـائـص شـعـر التـفـعـيـلـة 
آثيرًا ما آان المعنى ينتهي قبل الوصول إلى القافية في نظام الشطرين، فيضطّر الشاعر إلى : ـ االبتعاد عن الحشو١

  .إتمام الوزن أو القافية بكلمة من هنا أو هناك أو استبدال آلمة بأخرى إلتمام الوزن
  .  ي إلى التحّرر من سلطان القافية أو إلى تنّوع األنغام أو الخروج على الرتابةيؤّد: ـ التنّوع في القوافّي ٢
التي يسوق إليها نظام الشطرين إذا آانت القصائد متشابهة في الموضوع والوزن والقافية : ـ االبتعاد عن النمطّية ٣

  . أو الروي
  .يق أو الهمس الصافيواالقتراب من البوح الرق: ـ االبتعاد عن التقرير أو الخطابّية٤
: يقّربها من بنية العمل الدرامّي أو يمنحها مرونة حرآة النثر أو مرونته مثال: ـ الحوار الرشيق في بنية القصيدة٥

  /....مارق/أنا /خارجّي / يوقظون أبي/ نائمًا آنت جانبه، وسمعت الحرس: أمل دنقل يقول
يعّبر بالصورة تعبيرًا غير مباشر أو باستخدام الرمز أو األسطورة : ـ استخدام الصورة الشعرّية استخدامًا عضوّيًا٦

وتزخر بعض القصائد بالرموز، وتشّع بعض سطورها باإليحاءات . أو اإليحاء أو عناصر درامّية أو قصصّية 
وتطحن الشوان / لتشبع الغربان والجراد/ه موسم الحصادوينثر الغالل في/ وفي العراق جوع/ الكثيرة آقول السّياب

  ../ .مطر../مطر../مطر/والحجر 
للتخّلص من وحدة البيت أو السطر الشعرّي، آانت القافية تشّكل فاصًال : ـ وحدة القصيدة أو الوحدة العضوّية٧

ّوها نمّوًا عضوّيًا وبنائها درامّيًا طبيعّيًا بين نهاية البيت والبيت الذي يليه، وتقف عائقًا دون تواصل الحرآة ونم
  .         مستمّدًا من تقنّية  فّني القّصة والدراما، إذ يتصاعد اإليقاع وينخفض 
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  بناء القصيدة المعاصرة
  .قّدم النقد المعاصر مصطلح وحدة القصيدة لقياس جودة القصيدة أو رداءتها

 ):وحدة القصيدة( توضيح معنى مصطلح -
نمّوها ووظيفتها واآتمالها على صورة الكائن الحّي، الذي يتّكون من أجزاء مختلفة، تقوم تكون القصيدة في  -

أّال تتعارض اآلثار -.  أن يكون بين عناصر القصيدة من التالحم ما يمكن للعقل أن يلتقطه-.بوظائف متباينة
هذه -. اؤه في وحدة عضوّيةالقصيدة المعاصرة بناء متكامل، تتآلف أجز-. التي تخّلفها القصيدة في المتّلقي

 .القصيدة تفترض التنّوع والتكامل والتراآيب، ال التناقض والتكرار والتفّكك
  :نمطا بناء القصيدة المعاصرة

وليس هذا البناء غريبًا عن .نمط يقوم على التراآم والتكرار، وهوبعيد عن التالحم العضوّي الوظيفّي -١
وهو بناء منفتح متفّكك يشبه آومة . عنها إال في الشكل الهرمّي ال يختلف .بناء بعض القصائد التقليدّية 

 .الرمل
، أو نمط ينطوي فيه المضمون في الشكل، أو الشكل في )الشكل العضوّي(نمط يسّمى  -٢

ويصبح جزءا منه، ويصعب عليناالتمييز بين الشكل والمضمون ،وهذا ما يسّمى في النقد .المضمون
فتتحّدث ضمنًا عن . تفصح القصيدة هناعن آّل شيء دفعة واحدةو" .الشكل العضوّي" المعاصر بـ

هذه الكلّية هي مظهر من مظاهر الحداثة في .الحّب والموت والسياسة والثورة وتصّح على ذلك آّله
 .       الشعر المعاصر

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر:  أنشودة المطر للسّياب مثال
                                  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

                                عيناك حين تبسمان تورق الكروم  
  آاألقمار في َنَهْر...                                  و ترقص األضواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـفـنـون األدبـّيــة
  بـّي الحديـث          تطـّور النثر العر  

  :النثر األدبّي في عهدي المماليك والعثمانّيين -١
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الدارس للنثر األدبّي في عهد المماليك يجد أّنه ال يخلو في ألفاظه من دالالت صور أشباح القهر والظلم 
ففي مقالة الكاتب شهاب الدين النويري في .السائدة في ذلك العصر، ألّن األديب ابن البيئة واألدب مرآة األديب 

حشد الكاتب ألفاظ ...) أيدي النسيمصافحت .. هي شرك العقول وقيد الخواطر: (... وصف غوطة دمشق
  .في وصف متنّزه من أجمل متنّزهات الدنيا.../ الشرك، القيد، العقال/

ومع ذلك فالنّص اليخلو من التعبيرات . في مرابع الخضرة/ اقتناص العقول، تقييد الخواطر/آما تداعى الترادف 
. لكّنها تعوزها األصالة) م، تصافح أآّف غدرانهاأيدي النسي: (والصور الجميلة التي تثير رعشة االنفعال آقوله

  .فقد اختار الكاتب ما يكفل لعباراته إيقاع السجع والتوازن
ترّدت اللغة إلى ماهو أسوأ ألّنهم ألغوا ديوان اإلنشاء، وفرضوا سياسة التتريك، وصرفوا : أّما في العهد العثمانّي

، آما غاب الناقد الموّجه )من تمنطق فقد تزندق:(الناس عن التفكير بعلوم الكون والفلسفة،بإشاعة
فصارت لغتهم تزاحم العربّية وتغزوها بألفاظها التي عاثت الفساد في رونق العبارة، وجنح األدباء .لألدب

ليستبدلوا أناقة العبارة ببهرج المحّسنات، وتفاهة الغرض األدبّي، وسطحّية الفكرة وعدم تحقيق أثر الجمال في 
  .وظهر ذلك في معظم مؤّلفات ذلك العهد وصحافته.األدب ضربًا من االبتذالالنّص، فصار 

 )مطلع القرن التاسع عشر نعّده فجرًا الزدهار األدب العربّي : ( عوامل تطّور النثر األدبّي -٢
 .أصالة اللغة وقابلّيتها للتطّور بما تملكه من أساليب االشتقاق وفنون التصريف -١
 .بعد معرفة الطباعةصون ذخائر التراث وإحياؤها  -٢
 .تسّرب نسائم التحّرر إلى األديب لتبعث الحياة في فكره -٣
 .تعّمق االحتكاك بالغرب عن طريق البعثات والترجمة -٤
 .انتشار الصحافة وإقبال الجماهير عليها -٥
 .نشاط الحرآة السياسّية واالجتماعّية والتفات األديب للشعب -٦
 . آتب تالئم الحياة العصرّيةتطّور أساليب التعليم وتنّوع مناهله وتأليف -٧

  .وهذه العوامل طّورت أساليب النثر فاّتسمت بالسهولة والوضوح والتخّلص من الزخارف اللفظّية
 :مراحل تطّور النثر األدبّي الحديث -٣
  :مرحلة البدايات-آ

االحتكاك بالحضارة الغربّية من أهّم عوامل التطّور في هذه المرحلة، وظهرذلك بالخالص من أسر 
الموضوعات التقليدّية وااللتفات إلى الحياة الجديدة للتعبير عن حاجاتها في جمل بسيطة خالية من االصطناع 

أّماعلم الجغرافيا فيكتفي : (ربّية في عصرهماآتبه بطرس البستانّي واصفًا الحال التي ترّدت فيها الثقافة الع/مثال/
  ).الواحدمنهم بمعرفة اسم بلدته وطريق بيته،ويخشى أن يصيبهُ دوار إذا علم أّن الشمس ثابتة واألرض تدور

وآتابات هذه المرحلة التخلو من مظاهر الضعف في صوغ العبارة، وتسلّّل األلفاظ الدخيلة، ويمّثل هذه 
ومن األشياء التي يستفيد منها : (فقال فيه) تخليص اإلبريز في تلخيص باريز(في آتابه المرحلة رفاعة الطهطاوي 

وهي ورقات تطبع آّل يوم وتذآر آّل ما وصل إليهم علمه في ذلك " الجرناالت"اإلنسان التذاآر اليومّية المسّماة 
  ...).اليوم 
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  :مرحلة االنتقال-ب
فظهرت .  حياء التراث األثر الكبير في تطّور النثر في هذه المرحلةآان النتشار التعليم والطباعة والترجمة وإ

المقالة بأنواعها، وازدهرت الخطابة وبدأت محاوالت لتأليف القّصة على شكل مقامات، وقد ضعف التكّلف، لكّن 
حديث (ومحّمد المويلحي ) طبائع االستبداد(السجع ظّل ملتزمًا عند بعضهم آما في أسلوب الكواآبي في آتابه 

الذي صاغه على شكل مقامات فصّور مصر في عهد االحتالل البريطانّي وعالج مشكلتي األخالق ) عيسى بن هشام
ظللت أنا والباشا نواصل الطواف بالطواف، للوقوف (والتعليم بروح المتطّلع إلى اإلصالح فجاء في إحدى مقاالته 
لباشا قبالة دور مهّدمة وجدران محّطمة ومسجد في على تلك األوقاف، حّتى وصلنا إلى منعطف ضّيق، فوقف ا

  ).فجوة منه حانوت خّمار ودّآان عّطار
  :مرحلة االزدهار-ج

  :تنّوعت فنون النثر، واشتّدت سواعد بناتها وارتقت أفكارهم وبرزت مدرستان في الكتابة النثرّية
مة اللغة، ومن  الذين حرصوا على جودة صوغ العبارة وقّوة أدائها وسال:مدرسة المحافظين )١

من أعالمها . موضوعاتهم محاربة األمراض االجتماعّية التي اجتاحت البالد مع الحضارة الغربّية
  ).الرافعي، المنفلوطي(

 الذين تأّثروا بالثقافة الغربّية وآدابها، ويعنى هؤالء بعمق الفكرة، ودقّّتها، وتحليلها، :مدرسة المجّددين )٢
طه حسين، (من أعالمها . قضايا النقد األدبّي والتحليل النفسّي واالجتماعّيواستقصائها، اهتّموا بمعالجة 
 ).العّقاد، المازني، ميخائيل نعيمة

 :نواحي تطّور النثر األدبّي الحديث -٤
 .اّتسعت موضوعات النثر، وتنّوعت لتشمل ميادين األدب والعلوم آاّفة -١
. تباينت األساليب، فهناك األسلوب العلمّي الذي يمتاز بدقّّة التفكير ووضوح العرض وسالمة االستقراء -٢

وهناك األسلوب المتأّدب . وهناك األسلوب األدبّي، بما فيه من روعة الخيال وتدفّّق المشاعر وأناقة العبارة
 .الميّسر، وتحّررت جمعيها من التكّلف

. كار والتجديد، والعمق والغزارة، والتحليل والتعليل واإلحاطة والوضوح والترتيبتطّلعت األفكار إلى االبت -٣
 .فكّل فكرة مقّدمة وتمهيد لما بعدها وتعليل لما قبلها

بروز شخصّية األديب المفّكرة، وعاطفته الصادقة، وامتاز تصويره بالطرافة واإلبداع والمالءمة للسياق  -٤
تجّلت األساليب بنقائها اللغوّي، وبراءتها من التعقيد .( د اإلدراك الحسّيوالجّو النفسّي مع االبتعاد عن مجّر

 ).آّتاب هذه المرحلة أرسوا دعائم النثر الحديث بفنونه وأجناسه. والتكّلف واالبتذال والغريب
 الحياة،  فكرة عارضة أقصر من المقالة، يكتبها األديب بغية شّد انتباه القارئ إلى األشياء الصغيرة في:الخاطرة

. والتي لها داللة آبيرة، وال تحتاج إلى الحجج القوّية إلثبات صدقها، هي أقرب إلى الطابع الذاتّي الغنائّي
  .صدقي إسماعيل، زآريا تامر، نزار قباني: آّتابها
في فيها يكتب لنا األديب ترجمة حياته الخاّصة آما فعل طه حسين : الترجمة الذاتّية-١:  بنوعيها:فّن السيرة

  ). سبعون(، وميخائيل نعيمة في )األّيام(
جبران (وميخائيل نعيمة في آتابه ) سلسلة العبقرّيات(آما فعل عّباس محمود العّقاد في : ترجمة حياة اآلخرين -٢

  .وهناك الحديث اإلذاعّي والمقالة والقّصة والمسرحّية). خليل جبران
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  فـــــــّن الـمـقـالـــــــة
ثرّية متوّسطة الطول، يعالج فيها الكاتب موضوعًا من موضوعات العلم أو األدب أو االجتماع أو  قطعة ن:المقالة

  .السياسة
  :عناصر المقالة

 قّدم مقالة الخشب ألحمد زآي : مثال.  وهي جملة الحقائق والمعلومات التي يقّدمها الكاتب للقارئ:الماّدة -١
 ).تعريف الخشب، صفاته، وخصائصه. (فيها طائفة من الحقائق والمعارف

  ...الصّحة والجّدة والغزارة : شروطها
 طريقة التعبير التي يختارها الكاتب في صوغ عباراته وعرض أفكاره وترتيبها وتنسيقها بوضوح :األسلوب -٢

 . البعد عن التكّلف– الوضوح –السهولة : صفاته. وجالء، تأخذ بيد القارئ من فكرة إلى أخرى
 : المعالم األساسّية للمنهج العقلّي في آتابة المقالة، ولها ثالثة أرآان:الخّطة -٣

 مدخل الموضوع وفاتحته ، يقّدم فيها الكاتب طائفة من المسلمات تّتصل بالموضوع وتعين :المقّدمة )١
 ). محكمة–موجزة (القارئ على التهّيؤ له، ويجب أن تكون 

وهر المقالة وصلب الموضوع، فيه يعرض الكاتب أفكاره وآراءه مشفوعة باألدلة والبراهين ج: العرض )٢
 .  المقنعة ،يشفع ذلك باألمثلة والشواهد

 . اإلفضاء إلى الخاتمة– حسن االنتقال – براعة الترتيب -حسن التسلسل:  صفاته
 .آير بما سبق وتثبيته تلخيص موجز بارع لما جاء في العرض وتأآيد له مهمتها التذ:الخاتمة )٣

                                    أنــــواع المــقالـــــة
 :أنواع المقالة نتيجة لموقف الكاتب من الموضوع -١

هي المعّبرة عن شخصّية الكاتب لصدورها عن وجدانه وعاطفته و خياله، ناقلة األثر الذي : المقالة الذاتّية-آ
   جبران خليل جبران للرافعي، أّيها الليل الربيع : مثال. يحّسه إلى سواه

 فيها يبتعدالكاتب عن شخصّيته وعواطفه وأهوائه فيما يكتب ملتزمًا الحياد،  : المقالة الموضوعّية-ب
  .قاالت ذات الموضوع العلمّي ويغلب هذا االّتجاه على الم.والنظرة المتجّردة الموضوعّية

  .ألحمد زآي) الخشب(مثال مقالة 
ال يستند إلى الفكر والموضوعّية وحدهما، وال إلى العاطفة والخيال وحدهما، : المقالة الذاتّية الموضوعّية-ج

) الطفولة المعّذبة(آمقالة . تجمع بين الذاتّية والموضوعّية. بل يأخذ بقسط متفاوت من العناصر جميعًا
  .أحمد حسن الزّيات

 :أنواع المقالة من حيث األسلوب -٢
 تندرج في إطار المقالة الموضوعّية، تعالج موضوعها بأسلوب علمّي واضح محّدد بهدف :المقالة العلمّية-آ

خدمة المعرفة واالهتمام بالفكرة ،تستعين باأللفاظ الدقيقة الداّلة والعبارات السهلة  الوضحة البعيدة عن 
  .يألحمد زآ) الخشب(مثل مقالة . تستندإلى العقل والمنطق دون العاطفة–الزينة اللفظّية

،تتمّوج في ثناياها .فيها ُيعنى آاتبها بجمال األسلوب وأناقة العبارة وحسن تخّيراأللفاظ:المقالة األدبّية-ب
أساليبها .لجبران)أّيها الليل(للرافعي و) الربيع(مثل مقالة . مشاعر ومعان حلوة وصور جميلة موحية

  .أدبّية واضحة
تنقسم المقالة إلى أنواع متعددة بتعدد الموضوعات التي : اتبأنواع المقالة من حيث الموضوع الذي يختاره الك -٣

 .المقالة السياسّية والمقالةاالجتماعّية والتاريخّية ومقالة البحث العلمّي:ومن أبرزهذه األنواع، تعالجها
  :خصائص المقالة الناجحة
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بروز العنصر -٤.البساطة والعفوّية في تناول الفكرة-٣. اعتدال حجمها-٢.وحدة الفكرة التي تشغلها -١
سماحة العنصر الذاتّي وخّفة الّظّل مّما يجعلها أقرب إلى -٥.الذاتّي في تصويرالمواقف والتجارب

 .النزوة الفكرّية
ّ فقط                                                 لألدبّي    

  المقالــــــة فــــــي األدب العــــــربّي القديــــــم
  

 تراثنا األدبّي عرف فّنًا من الكتابة يشبه المقالة - حملة نابليون على مصر–يرتبط تاريخ المقالة بتاريخ الصحافة 
وقد عالجت الرسائل موضوعات شّتى أدبّية وفلسفّية . هو فّن الرسالة التي تعالج موضوعًا مخصوصًا

لجاحظ الفكاهّية، ورسالة الصحابة البن رسالة عبد الحميد الكاتب في الشطرنج، ورسائل ا: منها، وغيرها
ورسالة في . ورسائل إخوان الصفا، التي اشتهرت بموضوعاتها الفلسفّية. المقفع، وهي ذات موضوع سياسّي

الحصبة ألبي بكر الرازي وهي رسالة علمّية وهذه الرسائل تشبه المقالة الحديثة ألّنها تعالج مسائل األدب 
  :ولكّنها تفترق عن المقالة بعّدة جوانبوالعلم والفكر، 

 .الرسالة قد تطول وتمتّد، والمقالة ذات حجم محّددال تتعّداه )١
ال تلتزم الرسالة خّطة واضحة في معالجة الموضوع،أّما المقالة غالبًا تلتزم خّطة تتجّلى في المقّدمة  )٢

 .والعرض والخاتمة
 .عبارة وسلس الترآيبأسلوب الرسالة رصين مجّود ،وأسلوب المقالة سهل ال )٣

  
  :أثر المقالة في التثقيف

  .المقالة وسيلة من وسائل عرض الكّتاب ألفكارهم وآرائهم وعرضها في الصحف اليومّية
وفي عصر النهضة حملت المقالة عبئًا في عملّية التوعية والنهوض وآشف الحقائق وتنوير الدروب أمام 

). العروة الوثقى.( اعّي و القومّي آمقاالت األفغاني ومحمد عبدهمسيرة الجماهير في آفاحها السياسّي واالجتم
  .ثّم الكواآبّي وأمين الريحانّي وساطع الحصرّي

  
  :وتأثير المقالة في الحياة العربّية المعاصرة يتجّلى في

مجتمعًا تحّسست الجماهير واقعها المؤلم،و نما لديها الوعي فتطّلعت إلى تحقيق آمالها في ثورة شاملة تقيم = ١
  .عربّيًا واحدًا قوامه العدل والحّرّية

عملت على تكوين رأي عام دفع بالجماهيرالعربّية إلى تعميق انتمائها القومّي في مواجهة التخّلف = ٢
  .والتجزئة

تسّلحت الجماهيرالعربّية بالثقافة العلمّية واألدبّية إذ حملت المقالة مهّمة تعريف القارئ العربّي بآخر = ٣
  .ات العلم والصناعة والفكر والفّن في العالممنجز

تعّرفت الجماهير على مشكالتها االجتماعّية والحياتّية ،فراحت تعي أسباب هذه المشكالت وتتطّلع إلى = ٤
  .التماس حلول لها

  .أسهمت في صوغ لغة معاصرة ،قوامها السهولة والوضوح والبعد عن التكّلف والزخرف= ٥
ح للجماهير العريضة أن تنتفع بنتاج رجال الفكر والعلم واألدب، عبرهذه اللغة السهلة فزاد عدد القّراء،فأتي

  .الميّسرة
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  فــــــــّن الـقـّصـــــــــة
  :القّصة

فّن أدبّي نثرّي يصّور حدثًا أو مجموعة من األحداث المترابطة التي تجري في بيئة معينة، يقوم بهذه 
  .الحوادث شخص أو مجموعة شخصّيات وفق تصميم خاّص بهدف إيصال فكرة معينة للقارئ

وهي قادرة على تغييره  هي أقرب الفنون األدبّية للتعبير عن الحياة واإلنسان ،ألّنها تثير اهتمام القارئ :ميزاتها
ال تصّور القّصة الحياة بما فيها، بل تختار جانبًا أو أآثر من . على نحو ما، وهي األآثر التصاقًا باإلنسان

وهي تصّور . جوانب الحياة القريبة من الواقع، وهي ال تصّور ما وقع فعًال، بل تصّور ما يمكن أن يحدث
  .ته الخاصةالواقع من خالل رؤية الكاتب بخياله ونظر

  :عناصر القـّصـة
 يختاره الكاتب من تجاربه التي عاشها، أو من الشخصّيات أوالمواقف التي عرفها أو من ثقافته، أو :الموضوع -١

 .من التاريخ والوثائق ،هذه تكّون المادة األولّية، فينّسقها ويضيف إليها من خياله لتصبح ناطقة بالحياة
 ).القّصة النفسّية(انّية وسلوآها وميولها وأهوائها فتكون وقد تدور القّصة حول النفس اإلنس -
 نجيب محفوظ، ) بداية ونهاية(مثل )القّصة االجتماعّية (رّبما تناول الموضوع المجتمع بالتحليل والنقد  -
مثل ). القّصة التاريخّية(رّبما يكون الموضوع مستمّدًا من التاريخ مستهدفًا تحليل أحداثه أو تمجيد أبطاله  -

 .ومعروف األرناؤوط. وايات جرجي زيدانر
الطريق إلى برك (وقد يستمّد الكاتب موضوعه من نضال الشعوب واألحداث الوطنّية والسياسّية مثل قّصة  -

 .أديب النحوي) الجبان البخيل(سميرة عزام و) سليمان
 –مرداد ( ات فلسفّية فكرّية تتعّلق بمصير اإلنسان، وطبيعة الكون مثلتعالج موضوع: القّصة الفكرّية -

 .ميخائيل نعيمة) ومذآرات األرقش
 ).ثالثّية نجيب محفوظ(وقد تشمل بعض القصص جميع مناحي الحياة مثل  -
هي وجهة نظر الكاتب في الحياةو بعض مشكالتها، فهي األساس الذي يقوم عليه البناء الفّني :فكرة القّصة -٢

فالفكرة التي يريد نقلها صبري . للقّصة،وآّل عناصرها أدوات للكشف عن الفكرة وتستخلص بعد قراءة القّصة
وعلى الكاتب أن يتجّنب األسلوب ).ال آرامة لكادح في مجتمع االستغالل(موسى في قّصته ذهاب وإياب هي

 .المباشر في طرح فكرته
 ):الحدث والحبكة(العمل القصصّي  -٣

 هو الموقف البشرّي أو مجموعة األعمال التي يقوم بها أبطال القّصة و يعانونها، :ّيالحدث القصص-آ
والحوادث في الحياة مضطربة ال تسلك نظامًا محّددًا، فعلى الكاتب أن يصوغ من فوضى الحياة نظامًا منّسقًا، 

عون على التعبير عن الهدف وعليه أن يقوم بعملّية اختيار الحوادث وترتيبها مّما يجعلها قريبة من الواقع وأ
  .الذي يرمي إليه

 :أنواع التصميمات لعرض حوادث القّصة-
وفيه تبدأ القّصة بشكل طبيعّي فتعرض الحوادث من مبدئها بحيث يكون : وهو النوع التقليدّي: النوع األّول -١

 .سىصبري مو) ذهاب وإياب(آّل عمل متأّثرًا بما قبله ومؤّثرًا بما بعده حّتى النهاية مثل 
يبدأ الكاتب قّصته من النهاية ثم يعود بالقارئ إلى البداية ليقّص عليه تطّور األحداث التي أّدت : النوع الثاني -٢

 .نجيب محفوظ ) السراب( إلى تلك النهاية مثل 
اللّص (يبدأ الكاتب من منتصف القّصة، ثم يرّد آّل حادثة إلى األسباب التي أّدت إليها مثل : النوع الثالث -٣

تبدأ األحداث فيها لحظة خروج سعيد مهران من السجن، وصورة ابنته البريئة، . نجيب محفوظ) كالبوال
وصورة رؤوف علوان الصحفّي االنتهازّي ويمضي في طريقه إلى االنتقام فتطيش رصاصته ويمضي 

 .إلى النهاية
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  :الحبكة القصصّية-ب
  :ة والواقع ولها نوعانهي فّن ترتيب الحوادث وسردها و تطويرها بحسب منطق الحيا

وتقوم على حوادث مترابطة متالحمة تسير في خّط واحد تتدّرج متشابكة شيئًا : الحبكة المحكمة -١
فشيئًا حّتى تصل إلى الذروة، ثّم تنحدر إلى الحّل، وقد تتفّترق  الخيوط مع تعّدد الشخصّيات، ولكّنها 

 ..محفوظ)  الثالثّية -السراب( شويقتعود لتلتقي في نقطة واحدة، يعمد الكاتب فيها إلى الت
وفيها تعرض ألحداث متعددة غير مترابطة برباط السببّية، بل هي  حوادث : الحبكة المفّككة -٢

 .نجيب محفوظ) زقاق المدّق(ومواقف متفرقة ،الجامع بينها المكان أو الزمان مثل 
 هي مجموعة القوى والعوامل واألشياء الثابتة والطارئة التي تحيط بالفرد وتؤّثر فيه ، فالشخصّيات في :البيئة -٤

 .القّصة تتحّرك  بالحوادث في إطار مكانّي وآخر زمانّي
هو البيئة الطبيعّية أوالجغرافّية وما فيها من مؤّثرات تحّدد سبل معيشة اإلنسان وطبعه، : اإلطار المكانّي -

يئة االجتماعّية في البيت والشارع والسوق وما فيه من مؤّثرات وعادات تؤّثر في أخالق وهي الب
 .الشخصّيات وسلوآها ويوّجه تّيار األحداث

ويختار الكاتب البيئة التي تالئم الحوادث والشخصّيات، وقد يكون للبيئة الطبيعّية سيطرة على الشخصّيات  -
حّنامينة حيث تأّثرت شخصية ) الشراع والعاصفة( يه مثل وطباعها وسلوآها والمصير الذي تنتهي إل

 .الطروسي بالبيئة البحرّية التي تهدأ وتثور ولكن ال تفقد شجاعتها
يحّدد المرحلة التاريخّية للحوادث، فاإلطار الزمانّي لقّصة تاريخّية يختلف عن اإلطار : اإلطارالزمانّي -

 طبيعة المجتمع والعالقات والشخصّيات تتغير من مرحلة الزمانّي لقّصة تجري في الوقت الراهن، آما أّن
 .إلى مرحلة أخرى

 .والبيئتان المكانّية والزمانّية هما جزء ال يتجّزأ من الشخصّية -
 هي مصدر الحوادث وعصب الحياة فيها، ومحور الحرآة، وهي بما تقول وتفعل وتفكر تقود :الشخصّيات -٥

 الكاتب شخصّياته من الحياة ويقتبس مالمح الشخصّيات ويعمل ويستمّد. القّصة من بدايتها إلى نهايتها
  .على تكوين مالمحها النفسّية واالجتماعّية والجسدّية بما يتفق مع أغراضه الفنّية

  :ويوجد في القّصة عّد ة شخصّيات
لناس وهي محور القّصة، وقد تكون الشخصّية الرئيسّية أو بطل القّصة مجموعة من ا: الشخصّية الرئيسّية

  ..نجيب محفوظ) زقاق المدّق(يوسف ادريس، وقد يصبح المكان هو البطل مثل ) الطابور(
  :نوعا الشخصّيات

وهي المتطّورة مع الحدث، والتي يتّم تكوينها بتمام القّصة، وتخرج في آخر القّصة وقد : الشخصّيات النامية -١
 .نجيب محفوظ) زقاق المدّق:( مثال. تفاعلت مع األحداث وتبّدلت وأخذت صورة مختلفة

ها أّي تغّير، يحدث ذات البعد الواحد وهي المكتملة التي تظهر دون أن يحدث في تكوين: الشخصّيات الثابتة -٢
 .في زقاق المدّق) الشيخ رضوان الحسيني(التغّير في عالقاتها بالشخصّيات األخرى آشخصّية

  :طريقتا تقديم الشخصّيات
يرسم الكاتب شخصّياته من الخارج ،ويحلّّّل عواطفها وأفكارها ،ويعقّّب على بعض : الطريقة التحليلّية -١

 .ل صبري موسى في ذهاب وإياب حيث قّدم معظم مالمح شدوانآما فع. تصرفاتها ويفّسر بعضها اآلخر
ينّحي ا لكاتب نفسه، ويترك الكاتب للشخصّية أن تعّبر عن نفسها، وتكشف عن جوهرها : الطريقة التمثيلّية -٢

بواسطة الحوار والتصرفات والصالت بسائر الشخصّيات، آما فعل محمود تيمور في آشف شخصّية آّساب 
 ).ثالثّية نجيب محفوظ(وقد يستخدم الكاتب الطريقتين معًا آما في). حنين(أفندي بطل أقصوصة

وال يجوز أن تطغى شخصّية الكاتب على شخصّيات القّصة، بل يجب أن يدعها تتصرف :مالحظة
بعفوّية وفق مكّوناتها الجسمّية والنفسّية والفكرّية وال يجبرها بأفكاره آما فعل جبران والمنفلوطي في 

  .قصصهما
 :سلوب أو النسيج اللغوّياأل -٦
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لكّل آاتب أسلوبه الممّيز في صياغة قّصته صياغة لفظّيًة تؤّدي وظيفتها، وعادة يميل الكاتب إلى البساطة 
دعاء الكروان .( والسهولة، ويجب أّاليلجأ إلى التكّلف آي ال يقلّّل الحرآة في القّصة آما في قصص طه حسين

  .يتوّزع األسلوب بين السرد والوصف والحوار.  من المقالةفتصبح القّصة قريبة)  شجرة الدّر–
جرى نحو / نقل الحدث أو الحوادث بصورتها الواقعّية أوالمتخيلة إلى صورة لغوّية مثًال حين نقرأ :السرد  - أ

تكّون في أذهاننا جزئّيات الواقعة / جرى، يلهث، دفع/نالحظ األفعال / الباب وهو يلهث ودفعه في عنف
 .ويجعله  لذلك فنّيًا.استطاع أن يكسب السرد حيوّية...) وهو يلهث(كاتب العنصر النفسّي فيها وباستخدام ال
  :طرق السرد

وهي ) جماعة( صدرت عن أشخاص أو) أعمال(يكون الكاتب فيهامؤّرخًا لظواهر أو: الطريقة المباشرة -١
 .صبري موسى) ذهاب وإياب(أيسر الطرق وأآثرها شيوعًا مثل 

يكتب القاّص قّصته بضمير المتكّلم وآأّنه بطل القّصة أو شخص من : طريقة السرد الذاتّي وفيها -٢
 .المازني) ليلة حافلة( أشخاصها مثل

وفيها يعرض الكاتب الحوادث بوساطة الرسائل المتبادلة أو المذّآرات أو االعترافات : طريقة الوثائق -٣
 .يعتمد أآثر من طريقة في سرد الحوادثوللكاتب أن . توفيق الحكيم) زهرة العمر(مثل

هو الوسيلة التي يرسم بها الكاتب جوانب البيئة أو يصّور الشخصّيات وأحوالها النفسّية، ولغة : الوصف  - ب
الوصف يجب أن تتمّتع بالترآيز واالقتصاد، فال ينسى أّنه يكتب قّصة ذات حرآة، فيختار الوصف الذي 

 .ون الوصف لمجّرد الزينة الذي ال يؤّدي أّية وظيفةيخدم غرضه بلغة سهلة واضحة، وال يك
  :هو وسيلة اّتصال شخصّيات القّصة بعضها ببعض وينهض بوظائف أهّمها:  الحوار-جـ
 .الكشف عن أعماق الشخصّية وخفاياها ومستواها الفكرّي والنفسّي ليقّدمها لنا شخصّيات حّية -١
 .لحدث نحو األماميطّور الحوادث أو يؤازر في التنبؤ بها، ويدفع با -٢
 .يقوم باستحضار الحلقات المفقودة لإلعالم عن حوادث هاّمة أو ثانوّية وقعت في الماضي أو لم تقع -٣
 .يساعد على حيوّية الموقف، ويكون استجابة طبيعّية لضرورة المناقشة والجدل وتقليب الفكرة -٤

 :صفات الحوار القصصّي الجيد
 .ًال على شخصّياتها وأحداثهاأن يكون ملتحمًا بكيان القّصة المتطّف -١
 .أن يكون مناسبًا للموقف ولمستوى الشخصّية النفسّي واالجتماعّي -٢
 .أن يكون سلسًا موجزًا يشتمل على طاقات تمثيلّية معّبرة -٣
 .أن يكون قريبًا من واقع الحياة، ال ينحدر إلى مستوى الهذر والعامّية -٤

 على االستجابة التلقائّية للموقف،وعلى التداعي النفسّي، مّما يعطيه القدرة على يقوم:  حوار مع الذات:المنولوج
وهو يمتلك قدرًا من الحرّية في الخروج على البنية النحوّية للجملة، وتختفي في أغلب . الحيوّية والتأثير

  .األحيان حروف العطف والوصل
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  لألدبّي فقط
  أنـواع القـّصــة الحديـثــة

  :ة أنواعللقّصة ثالث
 : وهي قّصة طويلة أآبر أنواع القّصة حجمًا:الرواية -١

 . تتعدد فيها الشخصّيات وتتنّوع طباعهم-. تتناول حقبة مديدة من حياة الناس -
 .تنكشف من خاللها عالقات الشخصّيات بالناس والحياة والبيئة-. تكثر فيها الحوادث المتشّعبة -
 ).روايات نجيب محفوظ(ّيات وتحليلها بعمق وتفصيل مثليعرض الكاتب جوانب متعددة من طبائع الشخص -
  .وهي قّصة صغيرة في حجمها، تقرأ في جلسة واحدة): األقصوصة(القّصة القصيرة  -٢

  .تصّور حادثة واحدة أو موقفًا مفردًا، أو حالة نفسّية لشخص ما
علها تمتاز بوحدة التأثير والترآيز في الموضوع، ويبلغ الترآيز حّدًا ال يمكن عنده يجمعها غرض واحد، يج

االستغناء عن لفظة واحدة أواستبدالها، فكّل لفظة موحية ولهامواجهة مع الذات ولذلك تقترب من القصيدة 
  .الشعرّية

  .اته وإيقاعه المتسارعوالقّصة القصيرة تكون التعبير األمثل عن عصرنا الذي نعيشه بتعقيداته ومرآب
  :موازنة بين الرواية والقّصة القصيرة

الرواية تشبه النهر الطويل،الممتّد،يستقيم حينًا، وينعرج وينعطف أحيانًا،يضطرب ويتدفق، أّما القّصة  -
لتعود على .القصيرة فهي آالسّد الذي تتجمع المياه لديه لتصل الذروة ثّم تسقط دفعة واحدة جارفة السّد

  .الطبيعّين آالحياة ذاتهاسيرها 
 .الرواية تتناول قطاعًا طولّياًّ من الحياة، أّما القّصة القصيرة تتناول قطاعًا عرضّيًا -
 .الرواية أقرب إلى التوغل في أبعاد الزمن، أّما القّصة القصيرة أقرب إلى  التوّغل في أبعاد النفس -
ة، تصّور مشهدًا صغيرًا، أو تجلو فكرة أو ، ال تتجاوز صفحة واحدبالقصة القصيرة جدًاظهر ما يدعى  -

 .لمسة نفسّية
 وسط بين الرواية واألقصوصة، يكون لها بدء ونهاية في الزمن، وال تّتسع اّتساع الرواية، آما ال :القّصة -٣

تشمل مساحة واسعة من األحداث والشخصّيات، بل تقوم على محور صغير من الشخصّيات واألحداث 
 .والمشاعر

ادثة أو أحداث قليلة يؤّديها شخص أو شخصّيات تتداخل عالقاتهما مع أشخاص ثانوّيين، وتقوم على ح
ال يساعد على إظهار تطوَّر الشخصّية في تفاعلها مع . ويضيء الكاتب جانبًا محدودًا من شخصّية البطّل

  .الحياة آقصص محمد عبد الحليم عبد اهللا
  القـّصـة في األدب العربـّي القديم

 .القّصة أآثر الفنون األدبّية شيوعًا عند سائر األمم، ألّنها من طبيعة اإلنسان -
تنّوعت في التراث العربّي أساليب السرد القصصّي -. فيها يعبّر عن حوادث الماضي وحياته بالسرد -

ية فهناك السرد الشفوّي في المسامرات وروايات أّيام العرب وحكايات الجّن واألخيار الماض-. وأهدافه
 .واألساطير

وجدت قصص أخرى على هامش -ورد في القرآن الكريم قصص آثيرة غرضها الموعظة : في اإلسالم  -
 .تفسير القرآن

 . آانت حكايات المحّبين عند الشعراء العذرّيين:في العصر األموّي -
 .فيها تحليل نفسّي واجتماعّي) البخالء(آتب الجاحظ حكايات في آتاب: في العصر العباسّي -

وفيها حوادث ) ألف ليلة وليلة(وأّلفت حكايات -). آليلة ودمنة(جمت قصص على ألسنة الحيوان تر -
 .ـ ظهرت المقامات التي أغرقت في المحّسنات اللفظّية. خارقة
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سيرة عنترة (ظهرت السيرة الشعبّية التي تميل إلى اإلغراب والمبالغة بلغة رآيكة مثل : في عصر االنحدار
  ).والزير سالم

البن طفيل األندلسّي وهي القّصة ) حي بن يقظان(و). رسالة الغفران للمعري( ت القّصة الفكرّيةظهر
  .الفلسفّية األولى

  .وغيرها) العقد الفريد(و) األغاني(وهناك قصص وأخبار تمأل صفحات الكتب الموسوعّية 
  .ةوآّل هذه القصص تحوي على بعض العناصر القصصّية إّال أّنها أقرب إلى الحكاي

  لألدبّي فقط          القـّصـة في األدب العربـّي الحديـث
فّن القّصة حديث نسبياًّ، نشأو تبّلور مع نشوء المجتمع الصناعّي في أوروبا وظهور الطبقة البرجوازّية  -

 .لدى اّتصال العرب بالغرب نشأ فّن القّصة وتطّورت أساليبه-. وبروز المدن بعالقاتها المعّقدة
 .وساعد انتشار الصحافة في نشأة فّن القّصة -

  :طورا القّصة العربّية
 . طور القّصة الفنّية-ب).  التأسيس(طور البدايات  -١

تنّوعت أغراضها بين التعليم واإلصالح االجتماعّي : يشمل مراحل متعاقبة أو متباعدة): التأسيس( طور البدايات -آ
  .والتسلية والترفيه

 :مرحلة الترجمة -١
 معظم القصص مترجمة عن الفرنسّية واإلنكليزّية 
 :ولها صفتان. ازدهرت على يد الشامّيين المهاجرين إلى مصر 
 .اختيارها التيار الرومانسيّ السائد في أوروبا -١
آانت لغتها رآيكة، ازدحمت . فقد اختيرت قصص لكّتاب مغمورين.التدّني الفنّي في الترجمة -٢

 . غلب عليها المسخ والتشويهفيها األخطاء واأللفاظ العامّية
  .إيجاد الجّو واإلسهام في خلق جمهور قارئ: إيجابّياتها

تحّسنت الترجمة مع المنفلوطي، باهتمامه باللغة الفصحى، لكّنه آان يتصرف بالترجمة اختصارًا 
وآان ينطق الشخصّيات الغربّية أحيانًا آيات من القرآن الكريم، القت ترجماته . وحذفًا أو إضافةأ

  .إقباًال شديدًا من القّراء لبالغتها وأسلوبها
آانت ترجمته موافقة لألصل وأسلوبه أرقى مّما ) رافائيل( و) آالم فرتر(ترجم أحمد حسن الزّيات  

 .ت لغات أخرىدفع حرآة الترجمة إلى األمام وشمل
 .مّهدت الترجمة لكتابة القّصة الفنّية 

  :قصص التعليم واإلصالح االجتماعّي-٢
  .نسج بعض الكّتاب على منوال القصص المترجمة بل اقتبسوا منها قصصًا تعالج المجتمع

وهي قّصة فلسفّية اجتماعّية تتناول بعض جوانب ) غابة الحّق(آتب فرنسيس مّراش قّصته: في سورّية
  .د الحياة بأسلوب رمزّيفسا

  .على منوال قّصة البؤساء لفيكتور هيغو) فجائع البائسين(آتب شكري العسلي قّصته 
 آتب سليم البستاني عددًا من القصص تعالج ألوانًا من المآسي التي تعيش فيها الفتاة في –في لبنان 

  .مجتمع تسوده العادات البالية 
عالج فيه فساد العادات االجتماعّية مبرزًا ) حديث عيسى بن هشام(آتب محّمد المويلحي : في مصر

  .تأثير الحضارة األوروبّية
أدان فيها االحتالل البريطانّي على مصر، واّتخذ الكاتبان أسلوب ) ليالي سطيح(آتب حافظ ابراهيم 

  .المقامة مع المؤثرات الغربّية
  :هقصص التسلية والترفي-٣
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غايتها إمتاع القارئ، ودغدغة أحالم الجماهير موضوعها الحّب بمعناه الرومانسّي، وقصص 
  .المغامرات المثيرة التي نشرت في الصحف

  .امتازت بالهبوط الفنّي، إذ يتدخل الكاتب في تحريك الشخصّيات، لغتها رآيكة مبتذلة
  :القّصة التاريخّية-٤

ورائدها جرجي زيدان حيث آتب إحدى وعشرين رواية، استمّد آتابها عناصرها من التاريخ، 
حظيت برواج آبير جعل في آّل رواية عقدة غرامّية وسّرًا خفياًّ ال ينكشف إّال في القسم األخير منها، حيث 

سّيد قريش (ومعروف األرناؤوط آتب رواية، ).  زنوبيا- الحجاج–غادة آربالء (برز عنصر التشويق فيها 
  ). عمر بن الخطاب–

  :القّصة الفنّية-ب
 :بدايات القّصة الفنّية -١

محّمد حسين هيكل أّول رواية فنّية في األدب العربّي نشرها دون أن يوقع اسمه بل ) زينب(تعّد رواية -
  ".فّالح مصرّي"وّقعها باسم 

التي أبعدته عنها " عزيزة"وتدور حول عالقة حامد المتعّلم بفتاة فّالحة هي زينب بعد يأسه من حّب ابنة عّمه 
العادات والتقاليد، ويبقى ضائعًا موّزعًا فيفقد عزيزة التي تزّوجت حسب رغبة أهلها، ويفقد زينب التي زّوجها 

  .حامدأهلها مّمن ال تهوى، وتنتهي القّصة بموت زينب، وهروب 
فكرة القّصة رومانسّية، هي عجز البطل عن تحقيق رغبته في مجتمع محافظ، وهي ال تطرح مشكالت 

  .الريف وبؤس عالقاته
 .أمسك الكاتب خيوط العناصر الفنّية للقّصة، لكّنه لم يستطع نسجها نسجًا محكمًا، اعتراها بعض الخلل -
 . الحزينوصف الريف وصفًا شاعرّيًا لكّنه ال يتالءم مع الجّو -
 .قّيد البطل فجعله يعترف اعترافات غير مألوفة، ويناقش قضايا ليست بمستواه الفكرّي -
قّصةاألجنحة (آان يفتعل األحداث والحلول واالنتقال بال تمهيد بين المواقف ،وظهرت في نفس الفترة  -

ّي، لم يرسم فطبعها بطابع عاطفته، وآانت قريبة من البوح الشخص) المتكّسرة لجبران خليل جبران
 .شخصّياته رسمًا واضحًا، برز أسلوبه الشعرّي الذي يجمع بين الرومانسّية والرمزّية

 :خطوات على طريق القّصة الفنّية -٢
برزت في فترة ما بين الحربين ظاهرة التأّثر بالثقافة الغربّية ، تبلورت الفنون األدبّية الحديثة فتأّلقت 

  ).نداء المجهول(ومحمود تيمور ) الثريا( عيسى عبيدة: ادهامدرسة األدب القصصّي الجديد، من رّو
  .طه حسين) األّيام (للعّقاد، و)سارة (للمازني، و)  إبراهيم الكاتب(في الثالثينّيات ظهرت قّصة 

  :اّتسمت القّصة في هذه المرحلة بالسمات التالية
 .تكّونت لغة قصصية تكّيفت مع وسائل التعبير من سرد وحوار ووصف -١
 .آانت مادة القّصة من تجارب الكّتاب ومشكالتهم -٢
 .تمّكن األدباء من الغوص في نفوس أبطالهم وتحليلها وتصوير مشاعرها -٣
 .آان االعتماد على الفرد، وفصل األحداث عن المجتمع، فغابت األرضّية االجتماعّية واالقتصادّية -٤
 .طغت النزعة الرومانسّية في الشكل األدبّي للقّصة -٥
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                  :لقّصة العربّية الحديثةنضج ا-٣
في مطلع األربعينّيات نضجت القّصة فنياًّ على أيدي آّتاب أخلصوا لها، فعالجوا آاّفة قضايا المجتمع 

  .ومشكالته وأزمات العصر برؤية فنّية واضحة
الذي استطاع خالل خمسين عامًا أن يرسم صورة عريضة وعميقة ) نجيب محفوظ(وفي طليعة هؤالء 

  .تمع المصرّيللمج
استمّد مادتها من التاريخ الفرعونّي مع ) آفاح طيبة(و) عبث األقدار(بدا عمله بالرومانسّية التاريخّية، فكتب  -١

 .إسقاط على واقع مصر
القاهرة الجديدة ،خان (في أواسط األربعينّيات انعطف إلى الرواية االجتماعّية التي تصّور الواقع فكتب  -٢

 بالبيئة الرؤية الواقعّية،اإليقاع البطيء،الدخول في التفصيالت،اإلهتمام: سماتها) الخليلي، بين القصرين
 .عالج فيها عقدة أوديب ) السراب(ثّم آتب في الواقعّية النفسّية  -٣
وفي الستينّيات اّتجه إلى الواقعّية الوجودّية فعالج مشكالت العصر النفسّية آغربة اإلنسان وضياعه فكتب  -٤

 ).لشّحاذ ، ميراماراللّص والكالب ، ا(
(  جعلها أآثر شمولية مع الحفاظ على الحارة المصرّية لألحداث-ثّم ّاتجه إلى االّتجاه الملحمّي فوّسع رؤيته -٥

 .وفي هذه الفترة برزت أسماء في هذا المجال) أوالد حارتنا ،الحرافيش
قصص محمود تيمور،  وأميل استمّرت الرومانسّية في قصص عبد الحليم عبداهللا، والواقعّية النقدّية في 

  .حبيبي، و غسان آنفاني، والواقعّية االشتراآّية في روايات الشرقاوي وحّنا مينة
محمود تيمور، يحيى حّقي، وفي الخمسينّيات والستينّيات يوسف : وفي القّصة القصيرة ظهر منذ الثالثينّيات

  .إدريس، العجيلي، زآريا تامر، حيدر حيدر
  :وفي الستينّيات ظهرت النزعة التجريبّية والحداثة في القّصة التي امتازت

 .الثورة والخروج على مفهوم الحكاية والسرد التقليدّي -١
الخروج على الشكل الهرمّي للقّصة القائم على البداية والوسط والنهاية إلى نمط جديد يقوم على األحالم  -٢

 .والمنولوج وفيض الالشعور
 .يخ والتراث وتوظيفها في سباقات جديدةاستعادة التار -٣
 .االستفادة من تقنّيات السينما والمسرح الموسيقا -٤
 .شيوع القصص الخيالّية المعّبرة عن أجواء القلق -٥
وقد عكست هذه األشكال الجديدة أزمة بعض . استخدام اللغة اإليحائّية ومغادرة اللغة اإلخبارّية السردّية -٦

 .هم وواقعهم، وقد أوغل بعض هذه األشكال بالغموضالمثقفين واغترابهم عن مشكالت
  :قّصة الخيال العلمّي-٤

تنطلق قّصة ) جول فيرن واإلنكليزّي ويلز(الفرنسّي:وهي لون جديد من القّصة لم يعرفه أدبنا العربيّ رائداها
اء محّببًا ترتديه لتكشف عن جانب مجهول في الكون،قد تكون رد.الخيال العلمّي من حقيقة علمّية ثابتة أو متخيلة

  :الحقيقة العلمّية، وتنقسم قّصة الخيال العلمّي إلى قسمين
 )غزو سكان األرض الكواآب األخرى.(منها ما يدور حول مغامرات اإلنسان في العوالم المجهولة -١
 .منها ما يدور حول بناء عالم مثالّي أو عوالم مختلفة عن عالمنا -٢

أّول ) نهاد شريف(اّتجه آّتابنا إلى التراث الغربّي الستلهام هذا اللون الفنّي إلرساء دعائمه في أدبنا ،وآان 
  ).قاهر الزمن، سّكان العالم الثانّي(آاتب عربّي يقصر آتابته على الخيال العلمّي، ومن قصصه 

خلف ( ورواية) من القاعصوت (وله مجموعة قصصّية بعنوان ) طالب عمران(ومن آّتاب هذا اللون 
  .وغيرهما) حاجز الزمن
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  لصبري موسى) ذهاب وإياب  ( دراســـــة قـّصـــــــــة
ّتى إذا ما نفذ صبره بأّن شيخا عجوزًا ريفّيًا من أسرة فقيرة ناله المرض ، فصبر وتجّلد ح : ـ ملّخص القّصة١

  .لكّن مصرعه آان األسبق ........... استشفى بآخر ما يملك ، شقائه وحماره 
استمّد الكاتب أجزاء الحادثة من الواقع ، أودعها مختبره األدبّي في ذاآرته ، مع أشتات من حوادث أخرى ، 

  " .ستغالل ال آرامة لكادح في مجتمع اال" ليعّبر عن وجهة نظره عن فكرة إنسانّية 
  ) : العمل القصصّي ( ـ التكوين الطريف ٢

فيقع في صراع عنيف مع صوت المجتمع " شدوان " الفكرة حادثة مرض والد آادح ، استيقظ ضمير ابنه 
فينتصر صوت اإلنسان فيعود فيصطدم . ـ شدوان االجتماعّي ٢ـ شدوان االبن ،١، فصمه الكاتب شخصين 

  " . الطبيب " بالمجتمع 
ّلف الكاتب بين الحوادث تأليفًا منطقيًا وحبكها في نظام ، بدأ برسم البيئة التي جرت فيها الحوادث أـ أ

ثّم حكى لنا مرض األب ........ والشخصّيات التي جّسدتها بهدف شّدنا إليها ، إلى التفاعل والتواصل معها
  .... ......وآتمه األلم ومحاوالت االستشفاء األولى ، ثّم تتأّزم الحوادث

  " .الحبكة القصصّية " عملية اختيار األحداث وتنسيقها ووصفها في نسج فنّي له مقّدمة فعقدة فحّل تسّمى 
  : ب ـ نهج الكاتب عّدة طرائق فنّية في عرض أجزاء الحادثة 

  .ـ ابتدأها بالسرد المباشر ، معتمدًا ما يعرف باالرتجاع الفنّي ١
  .بحديث مثير " شدوان " لداخلّي المعتمل في نفس االبن  ـ ثّم صّور الصراع ا٢
  .ـ وأخيرًا هتك الستار عن عالم المستغّلين وعالم الكادحين المتباينين بالحوار العادي ٣

فكشف تأثير المجتمع " شدوان االبن، المسّن، الطبيب " جّسدأحداث القّصة ثالث شخصّيات:ـ شخصّيات القّصة ٣
  .فيها

 القّصة ، رسم الكاتب مالمح وضعه اإلنسانّي ، وترك المالمح الفردّية ، فصمه الكاتب شخصين بطل: أ ـ شدوان 
  . متناقضين متصارعين 

  .شخصّية ثانوّية لكّنها محّرآة لألحداث ، أّناته أيقظت صوت اإلنسان في أعماق شدوان : ب ـ األب المسّن 
  :  ظهرت على مستويين القّوة الفاعلة في تقرير نهاية الحدث ،: ج ـ الطبيب 

  .ظهر بمظهر المستغّل للفّالح : المستوى االجتماعّي . طبيب ذو رسالة إنسانّية : المستوى الفردّي الخاّص 
  .              رسم الكاتب أبعاد الشخصّيات بالتعليقات الخاطفة 

 بالعاّم ، لتكون حكاية شدوان حكاية  أحداث القّصة تسير في جّو زمانّي ومكانّي ، يتداخل الخاّص: ـ بيئة القّصة ٤
  . فّالحين آثيرين 

  .ريف مصرّي ، رسمها الكاتب بخطوط سريعة رومانسّية تعطيها لونًا شاعرّيًا : البيئة العاّمة 
البيت البائس الفقير،حزمة البنات، سرير السعف، طعامه الخبز والملح، توحي آّلها بالبؤس : البيئة الخاّصة

  .والشقاء
تمتاز بالسهولة ، فيها شعبّية وسخرية ناعمة .  لغة الكاتب مناسبة للعمل الفنّي حدثًا وشخوصًا وبيئًة :القّصة ـ لغة ٥

  ) .السرد ، الحوار ( ، تلّونت بألوان عناصر العرض 
  .دقيقة موجزة ، ال ترادف فيها وال إضافات : أ ـ  لغة السرد 

ة، دون تقّعر الفصحى وترّدي العامّية، فصيحة فيها روح مناسبة لطبيعة الموقف والشخصّي: لغة الحوارب ـ
    .العامّية

  
  
  

  المســــــرحــّيـــــة



 ٨٧٠٢٨٩:هاتف    الصلخدّي إسماعيل: األستاذ                                   ةاألدبّي والفنون ةاألدبّي المذاهب في المرشد

 الرئيس المرجع هو المقّرر آتابك الطالب عزيزي 27

  :تطّور الفّن المسرحّي
  ألّنهم آانوا يعتّزون بآدابهم، ويعتقدون بتفّوقها -. لم يعرف العرب الفّن المسرحّي في جاهلّيتهم-
عرف اإلنسان الفّن المسرحّي منذ حاول التعبير عن -.وجدوا في المسرحّية مظاهر وثنية تأباها عقيدتهم-

  . للوصول إلى اللغة في مراقبة أعمال اآلخرين وتقليدها-.أفكاره بالحرآة واللغة الجميلة
  .مصرّيينُوجدت البذور األولى للمسرح عند قدماء ال-. فرارًا من الواقع والتحليق في الخيال-
نشأ ارتجاًال ثم أخذ يتطّور ويتهّذب إلى أن بلغ -). باخوس(ثم قدماء اليونان باحتفالهم بأعياد إله الخمرة -

  .ثّم بنيت قاعات خاصة للتمثيل-). سوفوآليس(مرحلة النضج على يد نفر من آّتاب اليونان مثل 
. ، والسّيما قانون الوحدات الثالثقواعد المسرح بمالهيه ومآسيه) فّن الشعر(رسم أرسطو في آتابه -

  .وقانون الفصل بين المآسي والمالهي
  :نشأة المسرح العربّي

.  طقوس االستسقاء التي آانت تقام في سني القحط:ومن التجلّيات االحتفالّيةنشأ بظواهر احتفالّية وآتابّية، -
  .)صندوق الدنيا–ال الظّل  خي–الحكواتّي -.المتحّمق في زمن الخليفة العباسّي المهدّي(الصوفّي 

 رسالة التوابع والزوابع البن شهيد - مقامات بديع الزمان الهمذاني-.قصص آليلة ودمنة: (أّما الظواهر الكتابّية منها
  .هذه الظواهر بدايات لتقّبل العرب فّن المسرح في العصر الحديث). األندلسّي

  :ثّم الرغبة في دخول عالمه وذلك على مراحل
مرحلة تكوين المسرح -). مارون النّقاش(مرحلة التقليد بريادة -. طالع على المسرح الغربّيمرحلة اإل -

بدأ التأليف المسرحّي بتعريب مسرحّيات -. مرحلة انفصال التمثيل عن الغناء-). القّباني(الغنائّي وإبداعات 
ة أّول نّص مسرحّي يكتبه الشعرّي) مصرع آليوبترة(تعّد مسرحّية -. عالمّية، ثّم جاءت مرحلة اإلبداع

توفيق الحكيم من أوائل المبدعين في المسرحّية -. عربّي يستمّد موضوعه من بيئة شرقّية وأهداف وطنّية
وبرزت أسماء مثل سعد اهللا وّنوس ) المسرح المنّوع-مسرح المجتمع(النثرّية جمعت مسرحّياته في آتابيه 

 ).رأس المملوك جابرالفيل يا ملك الزمان، مغامرات (في مسرحّياته
توالت خطوات المسرح العربّي لمواآبة المسرح العالمّي بعد إدراك أثر المسرح الناجح في إحداث تأثيرات  -

 .عاّمة في الجماهير
  :أهم هذه التأثيرات

ة والتأثير في الناس لتحريضهم على تغيير واقع  نقل حصيلة التجربة اإلنسانّي-. اإلمتاع، الفائدة والتسلية معًا -
القيام بعمل من شأنه أن يحّسن مفهوم الحياة بنظر اإلنسان ويرقى بقيمه -. معترض بهدف استبداله

موضوعات المسرحّية العربّية عديدة متنّوعة منها التاريخّية . وأحاسيسه ويطّور نظرته إلى الوجود
 .نّية وغيرهاواالجتماعّية والسياسّية واإلنسا

  مـقـّومـات الـفـّن المسرحـّي
هي قّصة تعالج فكرة معينة، يعّبر عنها الممثلون بحوارهم و تصرفاتهم وحرآاتهم وصالتهم : لمسرحّية اتعريف -١

  .ببعٍض على خشبة المسرح لتؤّدي غرضًا محّددًا يهدف إليه الكاتب
   :المسرحّية وصلتها بالقّصة-آ

o لّية ذاتها وهي الحادثة ، الشخصّية ، الفكرة تتكّونان من العناصر األّو.  
o اإلطار المسرحّي الخاّص ال يسمح باالستطراد في الحوادث الجانبية. 
o في القّصة يصف الكاتب شخصّياته شكلّيًا : تختلف المسرحّية عن القّصة في رسم الشخصّيات

ل إلى رسمها عند الكاتب سوى أّما في المسرّحة فالشخصّية أمامنا، وال سبي. وأخالقّيًا محّلًال لها
 . بتحريكها وإنطاقها

 . والذي يمّيز المسرحّية تمييزًا واضحًا هو الحوار والصراع والحرآة-ب
 :آراء النّقاد في المسرحّية
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حاول نفر من النّقاد إبعاد المسرحّية عن األدب، ألّن لها أرآانًا أخرى آالتمثيل والموسيقا  -١
 .واإلضاءة

نقّّاد آخرون يرون المسرحّية الخالدة تستطيع أن تحدث أثرها الفنّي المنشود دون االعتماد إّال على  -٢
 .وهذا ما يؤّآده خلود بعض المسرحّيات. القراءة

  :هيكل المسرحّية وتصميمها-٢
 .يقسم العمل المسرحّي على فصول ال تتجاوز الخمسة، تتخّللها فترات استراحة .١
 .المنظر يحّدد بدخول شخص إلى المسرح أو خروجه منه-. آّل فصل ينقسم إلى مناظر متعّددة .٢
 .ويشترط أّال يبقى المسرح خاليًا .٣
  :مقّومات المسرحّية-٣

  .الهدف-٦. الشخصّية-٥. الصراع-٤. الحوار-٣. العمل المسرحّي-٢. الموضوع-١
ّبر عن الحوادث، ويكون تصويرًا للعواطف هو الفكرة التي تبنى عليها المسرحّية، وتع: الموضوع-آ

  .البشرّية أو طبقات المجتمع
هو آّل ما يجري على المسرح من حرآة وحوار وعراك، ويدور حول عقدة يجعل : العمل المسرحّي-ب

المتفّرجين في شوق إلى حّلها، فالعمل شرط لنجاح المسرحّية، وعلى الكاتب أن يختار 
 مع طبيعة البشر، ويصطفي من األفعال اإلنسانّية التي أعماًال يمكن تنفيذها وتتالءم

  .التتعّرض للدقائق المفّصلة، زمنها محّدد.تحّرك الدهشة والعجب في النفوس
 :صفات العمل المسرحّي -١

  ..أن يكون مريبًا يعتمد على الشك اليوحي بحّل وحيد يدّل عليه المنطق-آ
لتي يترآب منها العمل الروائّي ويتحّقق هذا بحصر أن يكون مّوحدًا أي اّتحاد األجزاء المختلفة ا-ب

االهتمام آّله في بطل الرواية من البداية حّتى النهاية علمًا بأّن وحدة الزمان قد حّطمت بتقسيم 
  .المسرحّية إلى فصول

أن يكون سريعًا نظرًا لقصر زمن المسرحّية، فتبدأ في عنفوان العملوعلى مقربة من الّحل مع البعد -جـ
  .عن التطويل واالستطراد

  ).آالقتل.(أن يكون أثر العمل موّجهًا إلى الذهن ال إلى الحواّس، لذلك ال تعرض حوادث الرعب-د
 ):البناء المسرحّي: (أجزاء العمل المسرحّي -٢

تقديم فكرة عاّمة عن موضوع المسرحّية، يقّدمها الكاتب لتهيئة األذهان وتشويق النفوس  :العرض-آ
للنتائج، وتعرِّف باألشخاص والزمان والمكان،تراعي العادات واألفكارويعّرف بطيف 

دون أن .ويكون العرض من قبل الممثلين في معرض حديثهم. الحادثة وموضوع المسرحّية
-١: للعرض الناجح الصفتان الجوهرّيتان. اإليهام عند المشاهدينيظهر عليهم ذلك الستدامة
  .ـ والتوّسط بين الوضوح والغموض٢.الطبيعّية من غير تكّلف

 وهي الجزء من المسرحّية الذي تشتبك فيه الظروف والوقائع والمنافع واألخالق التي :العقدة-ب
واالبتعاد عن االفتعال، تعترض طريق البطل، ويجب أن يسير التعقيد على سنن الطبيعة 

  .والعقدة جسم المسرحّية و روح العمل تبعث على المسرح الروح والحرآة
هو الجزء الذي تنتهي به المسرحّية، وتنحّل العقدة بزوال الخطر أو تحقيق الهدف وبراعته : الحّل-جـ

  .سابقمنطقّيًا، ُيدبَّر دون أن يظهر فجائّيًا، سالكًا سبيل آون الالحق ناتجًا عن ال
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  : تأدية العمل المسرحّي-٣
والحوار ) العبارة الواضحة غير المتكّلفة مالئمة للشخص الناطق بها( يقوم األداء المسرحّي على

ثّم الحرآة وهي عنصر جوهرّي . سديد المنطق سريع الجواب من شخخص آلخرمع جودة النطق
وفي .رآة عضوّية وذهنّية معًاالح.وال يقّل عنهما أهمّية.يتعاون مع عنصري الحوار والصراع

 .المسرحّية المقروءة ذهنّية متخّيلة فقط
 هو األداة التي يكشف بها الكاتب عن شخصّياته،ويمضي بها في الصراع ويعّبر عن فكرته، : الحوار-جـ

وحيوّية الحوار أمر هاّم، ويجب أن يرتبط  الحواربالشخصّيات، فيدّل عليها من حيث وضعها 
تواها الفكرّي ومثلها في الحياة، وهو لغة األشخاص أنفسهم،ومن حديث االجتماعّي ومس

الشخص نستطيع أن نعرف عنه آّل شيء والتنافر بين مظهر أبطال المسرحّيةعلى المسرح 
  .واللغة التي ينطقونها يحدث في الحال شعورًا باختالل الصورة الفنّية في الذهن

  :شروط الحوار الجيد هي
  ).واقعّية الحوار(أن يكون مالئمًا للشخصّية الناطقة به من حيث طبيعتها وثقافتها ودورها-١ 
 .أن يكون بعيدًا عن الثرثرة ومرّآزًا، يحّرك الصراع ، ويصّور الشخصّيات-٢
 .أن يكون موجزًا رشيقًا حّتى ال تفتر حرآة المسرحّية -٣
 .ت مرتفعنوع من الحوار وهو حديث المرء مع نفسه بصو: النجوى

 هو العراك الناشب بين الوسائل والحوائل التي تتنازع حادثًا من الحوادث، األولى تعمل لوقوعه، :الصراع-د
الحوار المظهر الحسّي فإّن .  واألخرى تعمل لمنعه، وهو مصدرالجاذبّية و التشويق في المسرحّية
ين في شخصّيتين أو بين القدر الصراع هو المظهر المعنوّي ،يبعث إّما بين الخير والشّر مجّسد

  :نواع الصراعأ. والظروف ، ويتطّور الصراع من الحوادث األولى إلى التأّزم والتعقيد ثّم نقطة التحّول
 .وهو الذي ينمو من أّول المسرحّية ويشتدُّ شيئًا فشيئًا حّتى آخرها:  صاعدًا -١
 . الكشف عن أمرها تمامًاهو الذي تشّف الحوادث فيه عّما سيقع من األهوال دون: مرِهصًا -٢
 .هو الذي يحدث فجأة دون تمهيد له يعّرفنا بسببه: واثبًا -٣
هو الذي يشعر المشاهد فيه برآود الحرآة وبطئها في المسرحّية ،وهذاالنوع اليجيده إالّّ : ساآنًا -٤

 .المبدعون في آتابة المسرحّية
ير الحرآة، نتعّرف الشخصّية من خالل هي التي تعّبر عن فكرة المسرحّية وتث: الشخصّية المسرحّية-هـ

حوارها وتصرفاتها خالفًا للقّصة، فالبّد من الدّقةو البراعة  في اختيار الشخصّية،ومراعاة مقّوماتهاالثالثة 
ويشترط في الشخصّيات أن تكون متباينة متعارضة ) الكيان الجسمانّي، الكيان النفسّي، الكيان االجتماعّي(

  :وال بّد في آّل مسرحّية من...  واقعّية ليست من نمط واحدلتبعث الصراع، مألوفة
  :أنواع الشخصّية المسرحّية  
مل تتوّلى القيادة في أّية حرآة أو قضّية ، تلتقي عندها خيوط الع) بطل المسرحّية(شخصّية محورّية  -١

المسرحّي، ويجب أن تكون عدائّية ال تعرف المساومة وال أنصاف الحلول ،مدفوعة بحاجة أو ضرورة 
 ...تجبرها على الفعل دفاعًا عن شرف أو صّحة أو عاطفة

تقف في وجهه،و يستحسن أن تكون صلبة ال تعرف االنثناء آالبطل تمامًا، وقد :  شخصّية معارضة للبطل -٢
 . عة أو مجتمعًا أو القدرتكون هذه الشخصّية مجمو

 .تكّمل إطار المسرحّية:  شخصّيات ثانوّية -٣
 وهو الفكرة األساسّية التي يسعى الكاتب إلى بيانها، والهدف هو منطلق الحوادث والصراع والحوار :الهدف-و

  .في المسرحّية
  أنــواع المســــــرحـيـّات
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 :من حيث الفّن المسرحّي فهنالك -١
 هي عند االّتباعّيين مسرحّية شعرّية جدّية تعالج موضوعًا تاريخّيًا، مستمّدًا من حياة الملوك :المأساة-آ

والنبالء، تخضع إلصول فنّية ثابتة، تطرح مشكلة إنسانية عامة، غرضها إصالح النفوس بإثارة 
 بفواجع، الرهبة من الجرم الفاضح والرحمة للفضل المعّذب، واإلعجاب بالصنع الجميل، تنتهي عادة

  .والقضاء والقدر عنصر قوّي فيها
 مسرحّية خفيفة ساّرة، تمّثل حادثًا منتزعًا من الحياة العاّمة، يبعث اللهو ويثير الضحك، :الملهاة  - ب

موضوعها النقد االجتماعّي للجهة الوضيعة من طبائع الناس وعادات المجتمع، آتصابي الشيخ الهرم، 
 .ية مبهجة غالبًاأبطالها أشخاص عادّيون، تنتهي نها

وفي العصر الحديث يقوم التفريق بين الملهاة والمأساة على أساس من فكرة النهاية المفجعة في المأساة 
 .والنهاية السعيدة في الملهاة

  . المسرحّية النثرّية–المسرحّية الشعرّية :  فهنالكمن حيث وسيلة التعبير -٢
  . التي تؤّدى عن طريق الغناء واإلنشاد، قوامها الموسيقا والمناظر الجميلة:المسرحّية الغنائّية
 تعتمد على الحوار أآثر من اعتمادها على الحرآة التي ُيستعاض عنها بالمؤثرات :المسرحّية اإلذاعّية

  .الصوتّية والموسيقا التصويرّية
المسرحّية - المسرحّية التاريخّية–عّية المسرحّية االجتما–المسرحّية القومّية :  فهنالكمن حيث الموضوع -٣

 .الفكرّية
  لتوفيق الحكيم)) نهر الجنون (( دراسة مسرحـيـّة

  :ـ الموضوع والتصميم١
ال يزاالن يحتفظان بعقليهما ، والناس قد جّنوا ) ملك ووزيره ( اختار الكاتب لمسرحّيته موضوعًا طريفًا 
  .ذات حولهما، لم يصّور الكاتب مجتمعًا محّددًا بال

  .حافظ على وحدة الموضوع.الموضوع مترابط الجوانب .األحداث لم تجر في عصر محّدد األطراف
  : ـ تسلسل الحوادث والصراع ٢

  .سارت األحداث متسلسلة ، تهدي الخطوة فيها إلى التي تليها 
  .أحسسنا منذ مطلع المسرحّية أّن هناك أمرًا غريبًا يحدث 

  . ، قوّية ، يبلغ الصراع صاعدًا مرهصًا، ناجحًا في إثارة التشويق آانت المقدمة مشّوقة 
  :ـ الهدف٣

. الغلبة للجمهور دائمًا ، والرأي له ، ومهما آان الفرد عاقًال فإًنه ال يستطيع الوقوف في وجه المّد الجمهورّي 
  .ال تنطبق على زمان محّدد أو مكان بالذات 

  :ـ الشخصّيات٤
وال آثرة الحرآة ، اختيار شخصّياته ... ال يصيبها الفتور واإلمالل. آافية إلثارة الحرآةلم تكن آثيرة العدد، 

وّزع الشخصّيات على طرفين متناقضين ، آانت الشخصّيات ) ملك ، وزير ، آبير آّهان (من عظماء القوم 
  .قوّية، ال ضعف فيها وال فتور 

  :ـ الحوار واللغة٥
الئم الموضوع وطبيعة الشخصّيات، الحوار مرّآز ، ال حشو فيه، واضح اللغة فصحى ، ذات مستوى رفيع ، ت

  .     بعدم الفتور ، مؤلف من جمل قصيرة مرّآزة متبادلة : اّتسم الحوار . التعبير عن الفكرة 
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  المـذاهـــب األدبــيـــــّــــة 
  :أسئلـــة عاّمـــة للمناقشــة 

 . عّرف األدب العربّي الحديث ،ثّم اذآر مواقف المفكرين العرب من الحضارة الغربّية-١
  . عّدد عوامل ازدهار األدب العربّي الحديث ،ثّم تحّدث عن الجمعّيات والجماعات األدبّية-٢
 .وّضح ذلك ) التعليم والترجمة ( من عوامل ازدهار األدب العربّي الحديث -٣
  ).األوروبّية(ضباط بالقواعد في االّتباعّية الغربّية   تحّدث عن االن-٤
  .وّضح هاتين السمتين) محاآاة القدماء ، وإعالء شأن العقل (  من سمات المذهب االّتباعّي  في الغرب-٥
  . تحّدث عن سمات االّتباعّية في شعر محمود سامي البارودي ، مع شاهد واحد مناسب-٦
  .حديث أدب إصالحّي توفيقّي ،وّضح ذلك ،وأّيد ما تذهب إليه بشاهد واحد األدب االّتباعّي العربّي ال-٧
  . تتجّلى محاآاة القدامى عند شعراء االّتباعّية في المعارضات الكثيرة لقصائدهم وّضح ذلك مع األمثلة-٨
  .اشرح هاتين السمتين)تمجيد الطبيعة و تمجيد الحّرّية ( من سمات المذهب اإلبداعّي الغربّي -٩
  . اشرح أربعًا من سمات اإلبداعّية في األدب األوروبّي-١٠
  . تحّدث عن رّواد اإلبداعّية في الشعر العربّي الحديث-١١
  . تحّدث عن أوائل األدباء الذين عّبدوا الطريق أمام اإلبداعّية العربّية وعاضدوها بكتاباتهم النقدّية-١٢
  .عربّي الحديث اشرح أربعًا من خصائص اإلبداعّية في األدب ال-١٣
  . تحّدث عن المسرح اإلبداعّي في األدب العربّي الحديث -١٤
  . تحّدث عن القّصة اإلبداعّية في األدب العربّي الحديث-١٥
  . تحّدث عن النقد الواقعّي الجديد في األدب العربّي الحديث -١٦
ه ال يعرض            :في شكله ومضمونه       امتاز الشعر الواقعّي العربّي الجديد بخصائص معّينة       -١٧ ورّي ، وأّن ه شعر ث أّن

  .واذآر شاهدًا مناسبًا إلحداهما  تحّدث عن هاتين الخّصيصتين. األفكار عرضًا مباشرًا 
  .، وما نمطا بناء القصيدة المعاصرة ؟)وحدة القصيدة ( وّضح معنى مصطلح -١٨
  . تحّدث عن الواقعّية القديمة في األدب الغربّي -١٩
  .ختلف الواقعّية الجديدة في األدب الغربّي عن الواقعّية القديمة في جملة من المنطلقات ، وّضح ذلك ت-٢٠
  . يرتبط شعرالتفعيلة في أدبنا العربّي الحديث بحرآات التجديدالمتالحقة في الشعر العربّي القديم،وّضح ذلك-٢١
  .هب إليه بشاهد واحد من الشعر الرمزّي العربّي تحّدث عن الرمزّية في الشعر العربّي الحديث ،وأّيد ما تذ-٢٢
  . تحّدث عن الفئة الثانية من الشعراء الذين اغتنوا بالرمزّية ، وعن استخدام الشعر الحديث لألسطورة -٢٣
  . اشرح أربعًا من خصائص شعر التفعيلة -٢٤
  .وّضح ذلك) الشعر آلمات والشعر موسيقا  (الرمزّية من وسائل األداء في -٢٥
  . تحّدث عن الرمزّية في النثر العربّي الحديث-٢٦

  الـفـنـون األدبـّيــــة
  :أسئلة عاّمـــة للمناقشـــة

  .، وّضح ذلك)مرحلة االزدهار (ـ من مراحل تطّور النثر األدبّي الحديث ١
  .ـ تحّدث عن نواحي تطّور النثر األدبّي الحديث٢
  .ـ عّدد عوامل تطّور النثر األدبّي٣
  .المقالة، ووّضح عنصري المادة واألسلوب فيهاـ عّرف ٤
رة٥ ة المعاص اة العربّي ي الحي ة ف أثيرات المقال ّدد ت .ـ ع
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  الـفـنـــــــون األدبـيـــــّـــة

  :أسئــلــة عاّمـــــة للمنـاقشـــــــة
 .فيها) الخّطة(عّرف المقالة، ثّم تحّدث عن عنصر  .١
 .تحّدث عن أنواع المقالة من حيث موقف الكاتب من الموضوع، واذآر مثاًال على آّل نوع .٢
 .للمقالة من حيث األسلوب نوعان، تحّدث عن آّل منهما .٣
 .عّرف الخّطة في المقالة، ثّم تحّدث عن أرآانها .٤
 .تحّدث عن الفرق بين الرسائل العربّية القديمة والمقالة، واذآر أمثلة على الرسائل .٥
 .حّدث عن نوعي المقالة، من حيث األسلوب، مع ذآر مثال لكّل نوعت .٦
سيرة   (و) فّن الخاطرة  (من الفنون أو األجناس األدبّية التي برزت في عصرنا الحديث            .٧ ّن ال ا،    ).ف تحّدث عنهم

 .واذآر ثالثة من أعالم آّتابها
 .ًا باألمثلة، تحدّث عن هذا العنصر مستعين)الموضوع(للقّصة عناصر متعّددة، من أهّمها  .٨
 .الفكرة، تحّدث عنها ومّثل لها: من عناصر القّصة .٩

 .هناك أنواع من التصميمات لعرض حوادث القّصة، تحّدث عنها مع ذآر مثال لكّل منها .١٠
 .تحّدث عن قّصة الخيال العلمّي .١١
 .عّرف الحدث القصصّي، ثّم تحّدث عن أنواع التصميمات في عرض حوادث القّصة،مع ذآراألمثلة .١٢
 .اآتب بإيجاز عن البيئة في العمل القصصّي .١٣

 .تحّدث عن أنواع التصميمات لعرض حوادث القّصة، وعن نوعي الحبكة القصصّية .١٤
 .تحّدث عن وظائف الحوار القصصّي وصفاته .١٥
 .عّرف السرد القصصّي،ثّم تحّدث عن طرائقه الثالث .١٦
 .ماعّرف الحبكة القصصّية، وتحّدث عن نوعيها، واذآر مثاًال لكّل منه .١٧
 .عّرف الحوار في القّصة، ثّم بين الوظائف التي ينهض بها .١٨
 .تحّدث عن طرائق السرد القصصّي الثالث .١٩
في القّصة، مبرزًا الفرق بينهما، وهات مثاًال لكّل ) الشخصية الثابتة(و) الشخصّية النامية(عّرف آًال من  .٢٠

 .منهما
  .في قّصة ذهاب وإياب لصبري موسى) الشخصّيات والبيئة( ادرس .٢١
 .تحّدث عن الشخصّية المسرحّية .٢٢
 .عّرف المسرحّية،ثّم تحّدث عن المأساة   .٢٣
 .تحّدث عن صفات العمل المسرحّي .٢٤
 .في مسرحّية نهر الجنون لتوفيق الحكيم) الشخصّيات(و) الهدف(ادرس  .٢٥
 .أنواعهعّرف الصراع في المسرحّية، ثّم تحّدث عن  .٢٦
 .تحّدث عن الحوار في المسرحّية مبّينًا شروط جودته .٢٧
 .عّدد مقّومات الشخصّية المسرحّية، ، ثّم تحّدث عن الشخصّية المحورّية فيها .٢٨
 .تحّدث عن أجزاء العمل المسرحّي .٢٩
 عّرف المسرحّية، ثّم تحّدث عن صلتها بالقّصة، وما موقف النقّّاد من انتمائها إلى األدب؟ .٣٠

  


