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مـقــدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ... أما بعد :
الرشعية  العلوم  قسم  الثانوي  الثالث  للصف  والنقد(  البالغة   ( كتاب  من  الثاين  اجلزء  هو  فهذا 
الزاد  قليل من  بغري  العام، وتزود  التعليم  املطاف يف  الطالب هناية  بلغ  الكتاب وقد  يأيت هذا  والعربية، 
األديب، واختزنت ذاكرته قدًرا طيًبا من الشعر والنثر، من خالل دروس اللغة العربية املتنوعة، يف خمتلف 

مراحل التعليم.
الطالب  نقاط وعنارص حمددة، بحيث يسهل عىل  النقديِّ بصورة  املوضوع  وقد حرصنا عىل عرض 
يف هذه املرحلة التعامل معها، واإلحاطة هبا. وراعينا يف لغة الكتاب أن نقلل ـ قدر اإلمكان ـ من الطابع 
األديب الذي له جدواه من ناحية التشويق، واالستمتاع باملادة العلمية؛ لكنه يف مقام التعليم يمثل مشكلة 

بالنسبة للطالب الذي يعنيه قبل كل يشء وضوح الداللة ، وإجياز العرض ودقة التعبري.
وحيث إن دراسة نقد الفنون األدبية مجيعها مما ال حتتمله الساعات املقررة للامدة فقد اكتفينا بإضاءة 
النقد  مقاييس  دراسة  ركزنا عىل  ذلك  مقابل  نمـاذج هلام، ويف  ذكر  مع  واملسـرحية  املقالة  لفنَّي  موجزة 

األديب لكل من فنَّي : الشعر، والقصة؛ ألهنام أكثر فنون األدب التي اختذها النقد األديب جماالً له .
وأن  الكتاب،  هبذا  اهلل  ينفع  بأن  اخلالصة  الدعوة  فهي  املقدمة؛  هذه  ختام  يف  كلمة  من  لنا  كان  وإذا 
يكون سبًبا يف حبِّ الطالب للنقد األديب، وإقباله عليه، ووقوفه عىل أبرز موضوعاته وقضاياه، واكتسابه 

مهاراٍت نقديًة مناسبة تفيده يف حياته العلمية والعملية.
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  وآخًرا.  أوالً  هلل  واحلمد  عليه.  والقـادر  ذلك  ويل  تعاىل  واللـه 

وصحبه .
                                                                                                                                   املوؤلفون
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توزيع املقرر عىل أسابيع الفصل الدرايس

املوضـــوع األسبوع

األسلوب العلمى واألسلوب األديب.
النقد األديب : تعريفه ـ الفرق بينه وبني البالغة ـ وظيفته .

تاريخ النقد األديب : 
أوالً : النقد األديب القديم.      ثانيًا : أثر اإلسالم يف النقد األديب .

ثالًثا : النقد األديب يف العرص احلديث ـ نقد الفنون األدبية :
أوالً : نقد الشعر : الشعر وأنواعه .

مقاييس نقد الشعر .
نامذج من النقد التطبيقي ) نصوص حمّللة( : 

1 ـ أبو متام يف الغربة والفراق.         2 ـ قراءة نقدية لقصيدة معارصة 
نامذج من النقد التطبيقي ) نصوص غري حمّللة ( :

1 ـ قصيدة ) أنت احلياة (.
2 ـ قصيدة ) بالد املجد والعال ( .

ثانًيا : نقد النثر :    1 ـ نقد املقالة.        2 ـ نقد املرسحية.
3 ـ نقد القصة ـ مقاييس نقد القصة .

نامذج من النقد التطبيقي ) نصوص حمّللة ( :
1 ـ نقد رواية ) الطريق الطويل (.
2 ـ نقد قصة ) يانائم وحد اهلل ( .

نامذج من النقد التطبيقي ) نصوص غري حمّللة ( :
1 ـ قصة ) الشاعر بصري (.

2 ـ قصة ) شهادة ( .

األول
الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس والسادس

السابع

الثامن والتاسع

العارشواحلادي 
عرشوالثاين عرش

الثالث عرش

الرابع عرش
واخلامس عرش



8

ى  يسمَّ ما  وهذا  أفكار،  من  يريد  ما  ونقل  معاٍن،  من  يريد  ما  لتوضيح  معينة  طريقة  الكاتب  يسلك 
لعرض  فهنالك طريقة خاصة  األديب،  أو  العلمي  ويتنوع هذا األسلوب بحسب مضمونه  باألسلوب. 

املوضوعات العلمية، وأخرى لعرض املوضوعات األدبية.
وإليضاح خصاص األسلوب العلمي تأمل النص التايل الذي يعلل سبب رصخة املولود التي يطلقها 

عند والدته : 
» ُتَعدُّ رصخُة احلياة التي يطلُقها املولوُد عنَد والدتِه، من احلركاِت غرِي اإلراديِة التي حتدُث للوليد، 
تأثرِي  بسبب   ، العصبيُّ االنعكاُس  ذلك  كان  وربام  الوالدة،  بعَد  عليه  الطارئِة  العصبيِة  اِت  التغريُّ بسبِب 
انقطاِع  بسبِب  الوليِد  بكاُء  حدَث  وربام  العصبية،  اجلملِة  يف  َس  التنفُّ ينبُِّه  مما  اجللد،  يف  اخلارجيِّ  اهلواِء 
فتتقلَُّص   ، ِس  التنفُّ مراكز  وتنبَُّه  الدم،  يف  الفحِم  َحِْض  تراُكَم  َيْسَتْدِعي  مما  امَلِشيمي،  اجلَنِينيِّ  الدوراِن 

عضالُت الصدِر، وحيدُث الشهيُق، ويتبُعه الزفري «.
إن الفقرة السابقة تتضمن معلومات علمية، جمردة من العاطفة الشخصية، بعيدة عن املبالغة، خالية 
من اخليال. كام تتضمن مصطلحات طبيَّة تدل عىل مفهومات حمـددة متعـارف عليها عند األطـباء منها : 
) االنعكاس العصبي ـ مراكز التنفس ـ اجلملة العصبية ـ الدوران اجلنيني ... ( فاألسلوب الذي صيغت 
ى األسلوب العلمي وأبرز صفاته : الوضوح والسهولة، ودقة الكلامت، وعدم املبالغة،  به هذه الفقرة يسمَّ
العلمية  الكاتب، واشتامله عىل مصطلحات علمية، أو إحصاءات، تذكر فيه احلقائق  واختفاء شخصية 

املجردة، وهيدف إىل نقل املعلومات .
ويف املوضوع نفسِه اقرأ األبيات التالية البن الرومي التي يقول فيها : 

الأ�صلوب العلمي والأ�صلوب الأدبي

نيا بـه ِمن ُصـُروفِها )2( يكـــوُن ُبَكــاُء الطفـِل ســاعَة يـولُدلَِما ُتـْؤِذُن )1( الدُّ

)1( تؤذن : خترب وتنبئ.
)2( رصوفها : مشكالهتا .
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إثارة عاطفة  إىل  التوقُّع اخلاص، وهيدف  يقيم رؤيته عىل  الشاعر  أن  السابقة جتد  األبيات  تأمل هذه 
القارئ، وجتد كلامته موحية مثل : ) رصوفها ـ أوسع ـ أرغد ـ هيدد(، وعباراته رشيقة مجيلة مثل : ) ملا 
تؤذن الدنيا ـ وإال فام يبكيه منها وإهنا ـ بام سوف يلقى( ، وجتد أسلوبه حلوًا عذًبا يثري حاسة اجلامل األديب 

لدى القارئ .
تنتظره، ولعل  التي  الوليد حينام رصخ فلشعوره باألذى الذي يتهدده، واملصائب  وهو يرى أن هذا 
الشاعر يريد بذلك التعليل اجلميل أن يؤكد عىل حقيقة الدنيا، وما طبعت عليه من كدر، وأن اإلنسان قد 

أدرك ذلك بنفسه منذ اللحظة األوىل لوجوده )2( .
األلفاظ  واختيار  باجلامل،  يتصف  الذي  األديب  األسلوب  ضمن  تندرج  السابقة  الرومي  ابن  وأبيات 

املوحية، ويشتمل عىل الصور اخليالية، ويرتبط بذات األديب ونفسيته، وهيدف إىل اإلمتاع والفائدة .

وإنَّهــــا ِمـنـها،  ُيْبـِكـيـِه  َفَمــا  وإالَّ 
َكـأنَّـُه  )1( اْسـَتَهلَّ نيــا  الدُّ أْبَصــَر  إذا 

وَأْرَغــُد فِيــه  كـــاَن  ــا  ِممَّ ألَْوَسُع 
ُد بَِمـا َســْوَف َيْلـَقى ِمـْن أَذاها ُيَهــدَّ

)1( استهل : رصخ.
)2( ما قدمناه ال يناقض قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ) صياح املولود حني يقع نزغة من الشيطان( رواه البخاري، وال شك أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خيربنا عن 
السبب احلقيقي لتلك الرصخة، وهو ما جيب اإليامن به، بينام النص العلمي السابق خيربنا عن أثر تلك النزغة عىل جسد املولود، وما حتدثه 
من تغريات عصبية تدعو الوليد إىل أن يستهل صارًخا ، أما النص األديب فيخربنا أن سبب تلك الرصخة هو إحساسه باألذى، وشعوره بام 

يتهدده من مشكالت وأوالها ـ واهلل أعلم ـ نزغة الشيطان التي أصيب هبا فور والدته . ) النزغة : الطعن بإصبع ونحوه ( .
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ى  وال يعني هذا الفصل بني األسلوبني عدم اشرتاكهام يف بعض الصفات، إذ  إن هناك أسلوًبا آخر ُيَسمَّ
األسلوَب العلميَّ األديب، هيدف إىل عرض احلقائق العلمية بأسلوب أديب مجيل، ولكن هذا األسلوَب 
يمكنها عرض  دبية  أ  مهارة  إىل  العلمي واألديب؛ ألنه حيتاج  بكل من األسلوبني  قياًسا  االنتشار  حمدوُد 

احلقائق العلمية بأسلوب أديب مجيل، وهذا غري متاح كام هو متاح للمتعاملني باألسلوبني اآلخرين.
وإليك مثاالً للدكتور : خالص جلبي)1( مزج فيه بني األسلوبني، فقال موضًحا وظيفة الكبد يف جسم 
رها  ِة ويدمِّ اإلنسان : » يقوُم الَكبُِد َكَسدٍّ كبرٍي أمام نفوِذ أيِّ ُسمٍّ إىِل البَدِن، ما مل َيَتَغلَّْب عىل اخلاليا الَكبِديَّ
وبذلك تكوُن َخاليا الَكبِِد احلارَس األمنَي للبدِن، فال َيسمُح بأن يتأذَّى حتَّى َيكوَن الَعَطُب قد استوىل 

عىل خاليا الَكبِِد بالذات، فهل بعَد هذا الفداِء والتضحيِة من َتضحيٍة ؟!
إتالفِه  أو  احِلصاِر حوَله،  ِب  موِم، ماهو بسيٌط يف َضْ السُّ التَّخلُِّص من  الَكبِِد يف  َطرائِق  مُجلِة  ِمن  إنَّ 
مِّ مع َحِْض الكربيت أو َحِْض  اِد السُّ وإيثاقِه، كام يف إيثاِق املجرمني، وعمليُة اإليثاق هنا هي املعروفة باحتِّ
امِة بأماٍن ِمن خالِل املرصِف الَعامِّ أي : القناِة  الغلو كورنيك، وهبذه الطريقِة يمكُن نقُل هذه املادِة السَّ

فراويِة، حيُث ُتْطَرُح يف األمعاِء مرًة أخرى لُتلقى خارَج اجلسِم « . الصَّ
ومن هنا ينبغي أن تعلم : أن األسلوب األديب هو ميدان النقد األديب، وجماله الذي يتحرك يف نطاقه، 

ومما يساعدك عىل إدراك الفرق بني األسلوبني أن تتأمل اجلدول التايل : 

عنارص
األسلوب نوع

األسلوب

األسلوب العلمي

األسلوب األديب

اليوجد

يوجد

التوجد

توجد

توجد

التوجد

سهلة وواضحة
وحمددة

مجيلة وموحية 
ورقيقة أو قوية

نقل املعلومات

اإلمتاع واملعرفة
 مًعا

التوجد

توجد

الكلامت املصطلحاتالعاطفةاخليـال
واجلمل

شخصية اهلــدف
الكاتب

)1( الدكتور خالص جلبي : طبيب عريب من سوريا له اهتامم ومشاركات يف الفكر واألدب .
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ولذا كان التعريف به وإيضاح  الفرق بينه وبني األسلوب العلمي مقدمة البدَّ منها قبل الرشوع يف تعريف 
النقد األديب ، وعرض موضوعاته املتنوعة، التي تلقي الضوء عىل هذا الفن، وتعينك ـ إن شاء اهلل ـ عىل 

اإلفادة منه .

1 ـ ما أبرز سامت كلٍّ من األسلوب العلمي، واألسلوب األديب ؟ ارسم جدوالً توازن فيه بني سامت 
كلٍّ من األسلوبني .

2 ـ ملاذا كان األسلوُب العلمي األديب حمدوَد االنتشار ؟
ب قلمك يف التعبري عن املبنى املدريس : 3 ـ جرِّ

أوالً : من خالل نظرة املسؤول عن األبنية املدرسية.
ثانًيا : من خالل نظرتك اخلاصة إىل املدرسة التي درست فيها املرحلة االبتدائية .

4 ـ عربِّ بأسلوب علمي عن معنى البيتني التاليني لشاعر يصف الربيع فيقول : 

5 ـ عربِّ بأسلوب أديب عن هذا النصِّ العلمي املتضمن عرض صفة الطواف حول الكعبة :
عند  ويقوَل   ، تيرسَّ إن  ويقبَِّله  َوَيْسَتِلَمه،  فيسـتقبَله،  األسود  احلجر  من  يبدَأه  أن   «  : الطواف  صفة 
استالِمه : باسم اهلل واهلل أكرب، وجيعَل البيَت عن يساِره، ويطوَف سبعَة أشواٍط، َيْرُمُل يف الثالَثِة األَُول 
منها، ويميش بالبواقي ، وُيْسَتحبُّ له أن َيْضَطبَِع )2( يف هذا الطواِف دَون غرِيه، وإن شكَّ يف عدِد األشواِط 

َبنَى عىل اليقني، وهو األقل«.

اأ�صئلة ومن�ق�صة

)1( النَّور : الزهر األبيض.
)1( االضطباع : أن يضع الرداء حتت إبطه .

َزْهَرَتها أْعَطْتَك  قد  األرَض  َتَرى  أما 
ـــماِء ُبَكـــاٌء فـــي َجَوانِـبِــها فللسَّ

وِر )1( َعالِيَها ؟ بُخْضَرٍة، واْكَتَسـى بالنَـّ
بيــِع ابتســــاٌم فــي َنواِحيــــها وللرَّ
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6 ـ وازن بني النصني التاليني، موضًحا خصائص أسلوب كل منهام : 
وتستمرُّ  واملفاصل،  الرقبِة  يف  وآالٍم  الشهيَّة،  وفقداِن  العام،  ْعِف  بالضَّ ى  باحلمَّ املصاُب  يشعُر   « ـ  أ 
هذه األعراُض ملدِة يومني، ثم تبدُأ درجُة حرارِة املريِض باالرتفاِع يف املساء حتى تبلَغ )104( درجاٍت 
، ويستمرُّ هذا االختالُف يف درجِة احلرارِة طيلَة فرتِة  فهرهنيتية، ويف الصباِح تنخفُض إىل املستوى الطبيعيِّ

ٌق، وصداٌع شديد «. املرِض، كام يصحُب ارتفاَعها مساًء قشعريرٌة وتعرُّ
ى التي ُأِصيب هبا يف مرص : ب ـ  يقول أبو الطيب املتنبي )1(  يف وصف احلُمَّ

َحَياًء ـــا  هِب َكــــأنَّ  ـــــــريت  َوَزاِئ
 )3( واحلََشايا    )2( امَلَطاِرَف  هلا  َبَذْلُت 
وَعنْها َنْفِس  عن  اجِلــْلــُد  َيِضيُق 
َشْوٍق َغـــرْيِ  ــْن  ِم وقَتها  ـــُب  ُأراق

ــْدَق رَشٌّ ــصِّ ــا وال ــُدَه ــْصــُدُق َوْع وَي

الظَّالِم ــي  ف إالَّ  ــــُزوُر  َت فليَس 
ِعَظامي فــي  ــْت  ــاَت وب َفَعاَفْتها 
قاِم السِّ ـــواِع  ـــأن ب ــه  ــُع ــوِس ــُت َف
الُمْسَتهاِم ــوِق  ــُش ــَم ال ــَة  ــب ــَراَق ُم
الِعَظاِم ــَرِب  ــُك ال في  ــاَك  ــَق َأْل إِذا 

)1( هو أحد بن احلسني الكندي )ت354هـ( ، شاعر العربية األول، مل ينل ديوان شعر مثلام نال ديوان شعره من العناية واالهتامم .
)2( املطارف : مجع مطرف، وهو رداء من خز .

)3( احلشايا : مجع حشية، وهي ما ُحِشي من الفراش مما جيلس عليه .
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النقد  )1(  : دراسة األعامل األدبية، والكشف عام فيها من جوانب القوة أو الضعف، واجلامل أو القبح، 
ثم إصدار األحكام النقدية املناسبة عليها.

النقد الأدبي

تعـريف النقـــد

تعريفه ـ الفرق بينه وبني البالغة ـ وظيفته

)1( النقد لغة : متييز الدراهم وغريها، والكشف عن صحيحها وزائفها .

هنالك فروق بني البالغة والنقد يمكن إمجاهلا فيام يأيت :
وسالمة  الفنية،  بالصياغة  وتعنى  اجلمل،  أو  واجلملة،  املفردة،  الكلمة  دراسة  عىل  البالغة  تركز  ـ   1

اجلملة يف ذاهتا من العيوب، ومطابقتها ملقتىض احلال .
أما النقد فيتجه إىل دراسة النص األديب كله دراسة كاملة، مع الوقوف عىل املؤثرات العامة أو اخلاصة 

فيه وتسخري البالغة لتكون أداة من أدوات النقد، ولذا فإن النقد أعمُّ من البالغة.
هذا  عند  مهمتها  وتنتهي  النص،  إنشاء  قبل  األديب  منها  يستفيد  مجالية  علومًا  البالغة  تتضمن  ـ   2

احلد .
أما النقد فباإلضافة إىل تضمنه أصوالً وقواعد نقدية، يستفيد منها األديب قبل إنشائه النص إالَّ أنه 
يزيد عىل ذلك بأن ينظر إىل النص األديب بعد إنشائه، ويقوم بتحليـله، وتفسـريه، واحلكم عليه باجلودة 

أو الرداءة .
3 ـ حتددت موضوعات علم البالغة يف علوم ثالثة هي : علم املعاين، علم البيان، وعلم البديع .

الفرق بني البالغة والنقد :
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إال  وأصوله  قواعده  له  أّن  فمع  الفن،  وروح  العلم  روح  بني  جتمع  موضوعاته  زالت  فام  النقد  أما 
أن تلك األصول والقواعد تتسم بكثري من املرونة، كام أنه خيضع إىل حد كبري لعامل الذوق، مما جيعله يف 

منزلة الفن والعلم.

يمكن إمجال وظائف النقد األديب املتعددة يف وظيفتني رئيستني مها : 
)1( الوظيفة الفنية اجلاملية : وختتص بالنص األديب ذاته : شكاًل ومضموًنا، حيث يقوم النقد بتفسري 

النص األديب وحتليله، واحلكم عليه باجلودة أو الرداءة .
فمام يدرسه النقد يف جمال الشكل : لغة النص، ومفرداته، وأسلوبه، وصوره الفنية، وجرس ألفاظه وإيقاعها.

ومما يدرسه يف جمال املضمون : أفكار النص وما فيها من اجلدة واالبتكار، ومعانيه الكلية واجلزئية ، ورؤية 
األديب اخلاصة، ومتثُّله للقيم واملبادئ، والعالقة بني الشكل واملضمون، ويدخل يف ذلك دراسة حياة األديب، 

وبيئته، ومعتقده ؛ ألن هذه األمور غالًبا ما ترتك بصامهتا عىل النص األديب، وَتِسُمُه بِِسَمتِها اخلاصة .
النص األدبي شكاًل ومضموًنا، في إطار أصول  النقد األدبي يدرس  أن  ومما يجب عليك معرفته 
وعاطفته،  معانيه،  خالل  من  درسه  الشعر  درس  فإذا  األدب،  ألوان  من  لون  كل  تالئم  معتبرة،  نقدية 
األساسية  مكوناتها  خالل  من  درسها  القصة،  تناول  وإذا  الشعرية.  وموسيقاه  وأسلوبه،  وأخيلته، 
كالفكرة، والحوادث، والشـخصيات، والحوار، والزمان، والمكان، والحبكة الفنيـة وما تتضـمنه من 

عناصر خاصة بها : كالبداية، والصراع، والعقدة ، والحل، والنهاية .
وقس عىل ذلك مجيع ألوان األدب األخرى، التي تتميز بأصول فنية تعطيها خصوصية معينة، واستقالالً 
يًّا، واضح احلدود واملعامل، حيث يتخصص الناقد بلون أديب واحد، يتوافر عىل دراسته، وجييد التعامل  فنِـّ

مع قضاياه الفنية. فيكون هنالك ناقد قصيص، وآخر يف فن الشعر ، وآخر يف املرسحية ، وهكذا .
األدبية.  واحلياة  والقارئ،   : األديب  من  كل  خدمة  يف  الوظيفة  هذه  وتتجىل   : العمليَّة  الوظيفة   )2(

وتوضيح ذلك كام ييل :

وظيفة النقد الأدبي
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أـ  األديب : فالنقد يقدم خدمة جليلة لألديب، حيث يقوم بدراسة أدبه، وإبراز جوانب القوة والضعف 
فيه ؛ لتعزيز اجلوانب اإلجيابية، وتصحيح مساره األديب، وإسداء التوجيه املوضوعي له ، ورعاية املوهبة 
األدبية وتنميتها. ولعلك بعد معرفتك هذه الوظيفة تدرك مِلَ يشتكي بعض األدباء من جتاهل النقاد هلم، 

وعدم اهتاممهم بنتاجهم. وقد ُروَي عن اخلليل ْبن أحد )1( قوله :
اُن )2(  السفينة، إن قرْظتكم ورضيت قولكم نفقتم )3( وإال  »إنام أنتم ـ معرَش الشعراِء ـ َتَبٌع يل، وأنا ُسكَّ

كسدتم «.
ب ـ  القارئ : والنقد األديب يفيد القارئ فائدة كربى : بتيسري فهمه للنص، وتقريبه له، والتنبيه عىل 
اجليد فيه والرديء، ويساعده عىل حسن االختيار؛ فكثريًا ما نشعر بحاجتنا إىل ناقد متمكن يضع أيدينا 
عىل روائع األدب وعيون القصائد. ومهام كان عليه القارئ من حسن الذوق، وجودة الفهم، فإنه يظل 
بحاجة إىل معونة الناقد ومساعدته، وبخاصة ذلك الذي توفرت له صفات الناقد اجليد املقتدر يف جمال 

عمله واختصاصه؛ ولذا ال يعّول عىل غري املختص :
قال أحد الناس خللف األحر )4(  :

إذا سمعت أنا الشعر استحسنته، فام أبايل ما قلَت فيه أنت وأصحابك!
ـ قال له خلف : إذا أخذت درمهـا فاْسَتْحَسـنَْته فقال لك الرصاف : إنه رديء، هل ينفعك استحسانك ؟!

ج ـ احلياة األدبية : أما فائدته للحياة األدبية ووظيفته التي يؤدهيا يف هذا املجال، فإن النقد يمسك بدفة 
احلياة األدبية، ويسهم يف ُرِقيِّها، وارتفاع مستوى اإلبداع، وتنمية الذوق األديب العام، وبذا ترتفع مكانة 

األدب اجليد، وتصبح السيادة للنص األديب اجلميل.
 كام أنَّ النقد حارس أمني عىل احلياة األدبية؛ يتوىل مسؤولية رعاية قيم األمة ومبادئها، من خالل منع 
اختاذ األدب وسيلة ألمور فيها تعدٍّ وجتاوزات عىل عقيدة األمة وأخالقها. وحينام يضعف النقد؛ فإن ذلك 

ينعكس عىل احلياة األدبية فتضعف مستويات اإلجادة، وتكثر النصوص الرديئة، وتصبح هلا الصدارة .

)1( هو اخلليل بن أحد الفراهيدي )100 ـ 170هـ( من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض .
)2( ُسكان السفينة : قائدها .                                                      )3( نفقتم : راج شعركم .
)4( هو خلف بن حّيان : املعروف باألحر ) ... ـ نحو 180هـ ( راوية ، وعامل باألدب .
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نموذج تطبيقي يوضح تعريف النقد، ويكشف عن وظيفته الفنية واجلاملية 
قال أحد شوقي يرثي مصطفى كامل : 

َينَْتِحباِن َعليَك  ــاِن  ــِرَق ــْش ــَم ال
: ــُه  َل َقاِئَلٌة  الــَمــرِء  َقــْلــِب  ـــاُت  َدقَّ
ِذْكرَها َموتَِك  َبْعَد  لِنَْفِسَك  َفاْحَفظ 

انِي والدَّ ــٍم  ــْأَت َم فــي  َقاِصيهَما 
وَثَواِن ـــٌق  دقـــاِئ ــاَة  ــي ــَح ال إنَّ 
ثاِن ــٌر  ــْم ُع ــســان  لــإْن ــُر  ْك ــذِّ ــال َف

هذه األبيات من قصيدة بلغت أربعة وستني بيًتا، وسرتى عند دراسة عنارص نقد الشعر أنه ُينَْقُد من 
خالل أربعة عنارص هي : املعنى ، والعاطفة، واخليال، واألسلوب .

ففي جانب املعنى نجد أنه يتسم هنا بالوضوح، فال يعجز القارئ عن إدراك ما يريده الشاعر. كام أن 
اء إىل اغتنام الفرص،  فيه عمًقا وقوة، وحيث استطاع الشاعر من خالل هذه األبيات أن يستِحثَّ مهم الُقرَّ
واملبادرة إىل العمل واجلد، وَدْفِع كلِّ داٍع إىل الكسل. فاحلياة يف مجلتها مهام بدت يف صورة : القرون أو 
ها  السنني أو األشهر أو األسابيع أو الساعات، تنشأ عن حلظات رسيعة يف عمر الزمان، لكنها عىل ِقرَصِ
هى األساس للزمن الطويل، إهنا هذه الدقائق والثواين التي ال يعطيها اإلنسان أمهية تذكر. لكنه حني يعلم 

أن حلظته هذه موقٌع مؤثٌر يف حياته فسوف تتغري رؤيته لألمور وال يفرط أبدًا يف دقيقة من وقته الثمني .
ويف جانب العاطفة : نجد أن هذه األبيات تتسم بالصدق العاطفي؛ ألهنا من غرض تغلب عليه هذه 
الصفة وهو غرض الرثاء ، فالقصيدة التي منها هذه األبيات تكشف عن عاطفة صادقة حيسها الشاعر 

نحو ذلك  املتوىف .
منها  يشع  التي  األلفاظ  هذه  اختيار  إىل  الشاعر  توفيق  يف  واضحًا  العاطفي  الصدق  هذا  بدا  وقد 
اإلحساس باحلزن ) ينتحبان ـ مأتم ـ موتك ( ، ويف املشاركة الوجدانية مع احلياة التي عرب عنها الشاعر، 

فقد وجد نفسه يف عامل من احلزن ينتظم املرشق واملغرب معا حزنا عىل فقد ذلك الرجل .
أما قوة العاطفة، فتتمثل يف تأثرنا نحن هبذه القصيدة، وكأهنا حديثة عهد بنا، وكأن مصيبة فقد ذلك 

الراحل مل متض عليها عقود من السنوات .
أما اخليال فمع أن األبيات الثالثة ال متنح فرصة كافية إلعطاء صورة عن اخليال يف القصيدة إال أننا 
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نجد أنفسنا أمام صورة خيالية، بدت فيها الدنيا مجيًعا من مرشقها إىل مغرهبا، يف حزن ومأتم، ومشاركة 
وجدانية هلذا احلادث املؤمل .

عمره،  يف  ط  يفرِّ بأال  صاحبه  إىل  منه  نداء  صورة  يف  القلب  نبضات  إبراز  يف  أيًضا  الشاعر  نجح  كام 
وصحته، فعمره الذي حيسب بالسنني مبني عىل هذه اللحظات التي نقيسها بالدقائق والثواين .

أما يف جمال دراسة األسلوب فنالحظ أن مفردات النص واضحة، ولغته سليمة، ليس فيها خلل، ويف 
البيت األول نجد الشاعر استخدم كلمة ) املرشقان( واملراد املرشق واملغرب والتثنية هنا بالتغليب كام 
يف قوهلم القمران : الشمس والقمر، والعمران : أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام ، وليس يف كلامت األبيات 

الثالثة ما نحتاج يف معرفته إىل الرجوع للمعاجم اللغوية .
ولعلك تالحظ التناسق اللفظي يف اختيار الشاعر كلمة ) دقات ( بدالً من ) نبضات ( . فاألوىل جتدها 
متسقة مع ) قلب، قائلة، دقائق( ، وانظر هذا التناسق أيًضا بني كلمتي ) ثواِن، ثان( ، وتلحظ اإلجياز 
يف األسلوب مما جعل الشطرين األخريين من البيتني الثاين والثالث بمنزلة املثل الشارد ) إن احلياة دقائق 

وثواِن ( ) الذكر لإنسان عمر ثان ( .
دقـائق  احليـاة  إن   (  : التوكيد واجلزم  تقول لصاحبها بصيغة  ناطقة  الدقات(   ( كام ترى كيف جعل 
وثواِن ...( ، ثم تأمل تعبريه بـ ) قائلة ( فهذه الدقات القلبية مل يكن قوهلا يف املايض، أو أهنا تقول يف زمن 
احلاض فقط، أو أهنا ستقول هذه احلكمة املؤثرة يف املستقبل بل هي ) قائلة ( دائاًم يف كل وقت ، ولعلك ال 

زلت تذكر ما سبق لك دراسته، من أن التعبري باالسم يدل عىل الثبات واالستمرار .
ثم إنَّك لتجد زيادة تأكيد يف قوله : ) له ( ، وما يشعر به هذا القول من تأنيب النفس لصاحبها؛ ألن 
احلديث له دون الناس مجيًعا، مما ينبغي معه أن يعي اإلنسان متاًما الداللة املؤثرة خلفقات وجدانه، ودقات 

قلبه ، وأن يستفيد منها، َوُيوِقُف تبذير الوقت ، ورصفه فيام ال يفيد .
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1 ـ ما تعريف النقد لغة واصطالًحا ؟
2 ـ ما العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة ) نقد ( ؟

3 ـ اذكر ثالثة من الفروق بني البالغة والنقد .
4 ـ بامذا ختتص الوظيفة الفنية للنقد ؟

ح مسؤولية النقد األديب يف رعاية قيم األمة ومبادئها يف جمال احلياة األدبية .    5 ـ وضِّ
6 ـ علل ما يأيت :   أ ـ رغبة األدباء يف اهتامم النقاد بأدهبم .

ب ـ قدرة النقد عىل اإلمساك بدفة احلياة األدبية .
ج ـ ضورة وجود الناقد املتخصص يف فن أديب واحد .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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وتبدأ هذه املرحلة بالنقد األديب يف العرص اجلاهيل، وتنتهي يف القرن الثالث اهلجري تقريًبا، ومتتاز بأن 
النقد األديب مل خيص بكتب نقدية وإنَّام ظلت مباحثه وقضاياه متفرقة يف كتب األدب واألخبار، وكانت 

جمالس اخللفاء واألمراء والعلامء هي البيئة التي نام فيها النقد وازدهر .
ومن النامذج النقدية يف هذه املرحلة :

اِن ْبن ثابت ـ ريض اهلل عنه ـ فقد كانت العرب ترضب للنابغة  أ ـ ماكان بني النابغة الذبياين )1( وحسَّ
قبة حراء من ُأدُم يف سوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فيحكم بينهم ، فيقبلون حكمه 

يف تفضيل شعر أو شاعر .
جاء إليه حساُن ْبن ثابت )2(  فأنشده فكان مما قاله : 

َحى        وأْسـَياُفنا َيْقـُطْرَن من َنْجــدٍة )4(  َدَمـا           َلنا اجلَفنَاُت )3(  الُغرُّ َيْلَمْعَن يف الضُّ
فقال النابغة : لوال أن أبا بصري ــ يعني األعشى ـ أنشدين آنًفا لقلُت إنَك أشعر اجلن واإلنس ولكنك 

شاعر.
فقال : حسان : أنا ـ واهلل ـ أشعر منك ومن أبيك .

فقال له النابغة : قلت : ) لنا اجلفنات( فأقَلْلت جفانك، ولو قلت : ) اجلفان( لكان أبلغ.

ت�ريخ النقد الأدبي

أوالً : النقد األديب القديم

1 ـ النقد الأدبي فـي مرحلة الن�ص�أة والتطور 

)1( هو زياد ْبن معاوية الذبياين ) ... ـ نحو 18 ق هـ ( شاعر جاهيل .
)2( هو حسان ْبن ثابت األنصاري ) ... ـ 54هـ ( صحايب جليل، شاعر خمرضم، وهو شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

)3( اجلفنات : مجع جفنة، وهي إناء الطعام .
)4( النجدة : الشجاعة، وتعني أيًضا مساعدة املحتاج .
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وقلت : ) أسيافنا ( ولو قلت : ) سيوفنا ( )1(  لكان أبلغ. وقلت ) يقطرن( ولو قلـت : ) َيِسـْلن( 
لكان أبلـغ . وقلـت : ) يلمعن( ولـو قـلت : ) يبـرقن( لكـان أبلـغ. وقـلت : ) بالضـحى( ولو قلت : 

جى( لكان أمدح؛ ألن الضيف بالليل أكثر . ) بالدُّ
ثم قال النابغة : يا ابن أخي . إنك ال حتسن أن تقول مثل قويل : 

فإنَّـَك َكاللَّيـِل الـذي ُهـَو ُمــْدِرِكي             وإْن ِخْلُت أنَّ امُلنَْتأى عنَك واِسـُع )2(
فالنابغة وهو الناقد البارع يف نقده، نراه يركز يف نقده عىل مالحظة املفردات، ومدى ُماَلَءمتِها للمعنى 
الذي يريده حسان، ومدى نجاح الشاعر يف اختيار الكلمة املناسبة اختيارًا صحيًحا ، يسهم يف قوة املعنى 

وتأثريه يف نفس السامع .
ب ـ مدح الشاعر األموي جريٌر اخلليفَة عبد امللِك ْبن مروان فقال : 

ـي يف ِدَمْشـَق َخِليَفـٌة              َلـْو ِشـْئُت َســـاَقُكـُم إيلَّ َقطِـينا )3( َهــذا اْبـُن َعمِّ
فلام سمعه عبد امللك قال : ما زاد عىل أن جعلني رشطيًّا ، واهلل لو قال : )لو شاء( لسقتهم إليه قطينا .

ين : الفرزدق، واألخطل، لكنه أخطأ حني جعل  والبيت السابق قد خاطب فيه الشاعر خصميه األلدَّ
اخلليفة بمنزلة الرشطي له، يأمره بسوق هؤالء فيفعل، وهو مقام ال يتفق ومكانة اخلليفة، ومنزلته، ولو 
أحدث تغيريًا بجعل كلمة ) شاء ( بدالً من ) شئت( لكافأه اخلليفة بإحضار خصومه الشعراء بني يديه .

ج ـ وهذه ليىل األخيلية )4( متدح احلجاج فتقول : 
إذا نـزَل احلـجاُج أرًضــا مريضـــًة             تتبـع أقَصــــى دائهـــا فَشــــفاها
اء الُعضال )5( الذي هبا             غـالٌم إذا هــزَّ القــناَة )6( َســـقاها شفاها ِمن الدَّ

)1( أسياف مثل جفنات يف أهنام مجع قلة العدد الذي ال يزيد عن عرشة، وحيث إن مقام الفخر يقتيض املبالغة فإن حرص األسَياف واجلفنات 
هبذا العدد القليل يعد ضعفًا يف معنى البيت.

)2( البيت يف قصيدة يعتذر فيها إىل النعامن بن املنذر معلنًا له أن ال يستطيع اهلرب منه إىل أي مكان. حتى وإن بدا له أن األرض واسعة 
فسيحة فهو ) أي النعامن ( كالليل ال مهرب عنه .

)3( القطني : اخلدم واألتباع .
)4( هي ليىل بنت عبد اهلل األخيلية ) ... ـ 80هـ( شاعرة فصيحة  ذكية، اشتهرت بأخبارها مع توبة بن احلمري .
)5( الُعضال : الذي ال طبَّ له .                                                                                                  )6( القناَة : الرمح .
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فيأخذ عليها احلجاج قوهلا : ) غالم ( ويري أهنا لو قالت ) مهاٌم( لكان أبلغ ، ملا يف كلمة ) غالم( من 
إحياء باجلهل والطيش، وقلة اخلربة والتجربة يف احلياة .

)1( هو حممد بن أحد العلوي ) .. ـ 322هـ ( شاعر مبدع، وعامل باألدب والنقد .
)2( هو احلسن بن برش اآلمدي ) .. ـ 370 هـ ( من الكتاب الشعراء، عامل باألدب والنقد، له عدد من املؤلفات حول الشعر، واملقصود 

بالطائيني البحرتي وأبو متام .
)3( هو عىل بن عبد العزيز اجلرجاين ) .. ـ 392هـ ( قاٍض من العلامء باألدب، وله شعر حسن ، وعدد من املؤلفات يف األدب والتفسري والتاريخ .

)4( هو احلسن بن عبد اهلل العسكري ) .. ـ بعد 395هـ ( عامل باللغة واألدب ، له مؤلفات يف الشعر والنثر ، وعلوم أخرى .
)5( هو احلسن بن رشيق القريواين ) 390 ـ 463هـ ( أديب ناقد، له عدد من املؤلفات يف األدب ونقده .

)6( هو نرص اهلل حممد اجلزري ) 558 ـ 637 هـ ( عمل وزيًرا لصالح الدين األيويب، وهو من العلامء الكتاب املرتسلني .

ومن  العـريب،  تراثنـا  يف  النقـدية  املكتبة  نت  كوَّ متخصصة  نقدية  مؤلفات  ظهرت  املرحلة  هذه  ويف 
الطائيـني(    بـني  املوازنــة  و)   ،  )1( طباطـبا  البن   ) الشـعر  عيار   (  : املهـمة  النقـدية  املؤلفــات  تلك 
لآلمدي )2(، ) والوساطة بني املتنبي وخصومه ( للقايض اجلرجاين )3( ، و) كتاب الصناعتني ( أليب هالل 
العسكري)4(،  و) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ( البن رشيق القريواين )5(  و) املثل السائر يف أدب 

الكاتب والشاعر( البن األثري )6( .
ا من قضايا النقد األديب ، ومن أبرز تلك القضايا : وقد تناولت تلك الكتب عدًدً

2 ـ النقد الأدبي فـي مرحلة الزده�ر

وتعدُّ هذه القضية من أسبق القضايا النقدية التي نوقشت، ومع أن النُّقاد مجيعهم يتفقون عىل أن املعنى 
واللفظ كليهام عنرصان رئيسان ال يقوم العمل األديب إال هبام معًا، إال أن ذلك مل يمنع من اخلالف حول 

أفضلية أحدمها عىل اآلخر .
أ ـ فأنصار اللفظ يرون أن األدب هو األسلوب، وأن األدباء قد متيزوا عن غريهم بام وهبهم اهلل تعاىل 

من حسن صياغة املعاين ، وإبرازها يف قوالب زاهية مجيلة .

1 ـ ق�صية اللفظ واملعنى
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ب ـ أما أنصار املعنى فريون أنه هو العنرص األهم، وهو الذي من أجله أنشأ األديب أدبه، وأن هناك 
معاين نادرة رائعة الجتدها إال يف أدب املبدعني البارزين .

ج ـ عىل أن هناك فريًقا ثالًثا رأى رضورة االعتدال يف هذه القضية، بام حيقق التوازن الفني يف عمله، كام 
د أن العالقة بني اللفظ واملعنى كالعالقة بني الروح واجلسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته . أكَّ

واملراد بوحدة القصيدة : ترابط أجزائها، واتساقها حتى تبدَو يف صوَرِة َوْحدٍة واحدة متناسقة .
ومع أن املوضوعات تتعدد يف القصيدة العربية ، إال أن النقاد قد الحظوا وجود تناسب يف أسلوب 

عرض هذه املوضوعات، وترتيبها عىل نحو تتجىل فيه وحدة فنية خاصة .
وقد نادى عدد من النقاد برضورة وحدة القصيدة فنيًّا، بأن حُيِْكم الشاعر بناءها الفني إىل الدرجة التي 

َم فيها بيت عىل بيت دخل اخللل القصيدة . إذا ُقدِّ
َد احلامتي )1(  هذه القضية بقوله :  وأكَّ

»فإن القصيدة مثل َخْلق اإلنسان يف اتصال بعض أعضـائه ببعض، فمتى انفصـل واحد عن اآلخر، 
ي)2( معامل مجاله « . ن حماسنه، وُتَعفِّ أو باينه يف صحة الرتكيب غادر اجلسم عاهة تتخوَّ

)1( هو حممد احلسن احلامتي) .. ـ 388هـ ( أديب ناقد، جرى بينه وبني املتنبي حماورات نقدية حرص فيها عىل إظهار مساوئ شعر املتنبي 
ورسقاته األدبية .

)2( تعفي : ختفي وتزيل .

2 ـ ق�صية وحدة الق�صيدة :

 عرف النقاد العرب أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض، وأن ذلك أمر قلَّ أن يسلم منه شاعر، وكان 
الشاعر العريب رغبة منه يف نفي هذا األمر عنه يعتدُّ بغناه عن األخذ من الشعراء .

3 ـ ق�صية ال�صرق�ت ال�صعرية :
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يقول طرفة بن العبد :
اِس َمـن رَسَقا وال ُأِغـرُي عـىل األشــــَعاِر أســِرُقها             عنهـا َغنيـُت وشـرُّ النَـّ

وتتلخص قضية الرسقات فيام ييل : 
ها النقاد باملعاين املشرتكة : وهذا النوع ال حيكم بالرسقة  1 ـ أن من املعاين ما يتساوى فيه الشعراء، وسامَّ
فيه؛ ألنه ُمَتاح للجميع، فإذا وصف أحدهم املمدوح بأنه أسد فال يقتيض ذلك أنه نقل هذا املعنى من 

غريه، فهو معنى بسيط ال خيتص به أحد بعينه. ومثلوا لذلك أيًضا بقول الشاعر : 
َعـَفـــِت )1( الِديــاُر ومـا َعـَفــــْت             آثـــاُرُهـــنَّ ِمـــن الُقـــــــــُلوِب

فالبيت السابق يشمل عىل معنى متداول بني الشعراء، وهو اإِلخبار بأن ديار أحبَّته قد زالت معاملها 
وانمحت ، ولكنها مل تزل عن قلبه وشعوره .

2 ـ أن ما حيكم فيه بالرسقة إنام هي املعاين البديعة املخرتعة فصاحبها أول من قاهلا ، فمن ذلك قول 
أيب متام يمدح املعتصم :

َق أبو متام إىل استحضار هذا املعنى الرائع وهو : أن اخلليفة ال يدانيه أحد من الناس يف فضله  لقد ُوفِّ

)1( عفت الديار : زالت وانمحت آثارها .
)2( الرشود : السائر يف البالد.

)3( املشكاة : الكوة يف احلائط يوضع هبا املصباح 
ام مدح املعتصم فكان ما قاله يف مديح له :  )4( النرباس : املصباح . ومناسبة البيتني أن أبا متَّ

                 إَقَداُم عمرٍو يف َساَمَحِة حاتٍم         يف ِحْلم أْحنَف يف ذكاِء إياس
فقال له الفيلسوف الكندي : اخلليفة فوق ما ذكرت . مازدت عىل أن شبهت اخلليفة بصعاليك العرب .
فأطرق قلياًل ثم قال من فوره : ) ال تنكروا ضيب له ... ( واألعالم الواردة يف البيت هم عىل الرتتيب :

1 ـ عمرو بن معدي كرب الزبيدي ) .. ـ 21هـ ( فارس من فرسان العرب املشهورين شارك يف الفتوح، وقتل يف القادسية .
2 ـ حاتم الطائي ) .. ـ 46 ق . هـ ( شاعر جواد يرضب املثل بجوده .

3 ـ األحنف بن قيس ) .. ـ 72هـ ( سيد متيم ، من العظامء الفصحاء الشجعان ، يرضب به املثل يف احللم .
4 ـ إياس بن معاوية امُلَزين ) 46 ـ 122هـ ( قايض البرصة، وأحد أعاجيب الزمان يف الفطنة والذكاء .

ُدونُه ــن  َم ــُه  َل يِب  َضْ ُتنكروا  ال 
لِنُوِره ـــلَّ  األق َب  َضَ َقــْد  ــاهلل  ف

ـدى والَبـاِس َمثاًل َشــُرودًا )2(  يف النَـّ
اِس )4(  رْبَ َمثـاًل ِمـن املِْشــَكاِة )3(  والنِـّ
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ومكانته؛ ولذا اضطر الشاعر َأْن يشبهه بمن هو أقل منه ، كام أن نور اهلل ـ عز وجل ـ عظيم جليل بام ال 
حييط به الوصف. ولكن من أجل تقريب األمر عىل اخللق شبَّه اهلل تعاىل نوره باملشكاة التي فيها مصباح، 

وذلك قوله تعاىل : ﴿                                                                                                ﴾ )1( .
فمن أتى من بعد متام هبذا املعنى البديع أو بجزء من غري أن يطبعه بطابعه اخلاص فإنه يكون سارًقا له .

3 ـ أن يأخذ الشاعر املعنى وينقله إىل غرض آخر، فإِذا وجد معنى لطيًفا يف الغزل استعمله يف املديح، 
وإن وجد املعنى يف النثر فجعله شعرًا كان أخفى وأحسن، ومتى أخذ الشاعر املعنى وزاد عليه، ومتَّمه، 

وأخرجه بصورة ألطف كان األخذ حسنًا ال ُيَذمُّ صاحبه، وكان أحق الناس به .
ه وزاد عليه قول َسْلم اخلارس :  ومما أخذه الشاعر فغريَّ

ــاَس مــــاَت غـامًّ            وَفـــاَز بـاللَّــــــذِة اجلَـُســــــــوُر َمـْن  راقـــَب النَـّ
أخذه من بيت أستاذه بشاِر ْبن برد الذي يقول فيه : 

اَس مل يظـفْر بحاَجـــتِِه             وفــاَز بالطَّيبــاِت الَفـــاتُِك اللَّهــُج )2( َمْن راقَب النَـّ
فاشتهر بيت َسْلٍم وتناقله الناس، ومل يشتهر بيت بشار مع أن املعنى له .

)1( سورة النور : 35.
)2( اللهج : املثابر عىل اليشء .

1 ـ َمرَّ النقد العريب القديم بمرحلتني متميزتني . اذكر خصائص كل مرحلة، مع نموذج يصور طبيعة 
النقد يف كل منهام .

2 ـ أهيام أهم يف العمل األديب : اللفظ أم املعنى ؟ وضح ذلك .
3 ـ شبه النقاد القصيدة بجسم اإلنسان . فام وجه الشبه ؟

4 ـ يف بحث الرسقات الشعرية هناك ما يسمى باألخذ احلسن. فام املراد به ؟ وهل يعد رسقة ؟

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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ثانًيا : أثر اإلسالم يف النقد األديب

 ، الوارف، واهتدت هبديه  اإِلسالم  تفيأت ظل  التي  احلياة  أن األدب كان أحد جماالت  بدا واضًحا 
واستنارت بنوره، ومل يعد املسلم بعامة واألديب بخاصة يتكلم بام شاء كيف شاء، وإنام أدرك أنه حماسب 

ا فرش . عىل ما يقول إن خرًيا فخري، وإن رشًّ
وبَّني اهلل تعاىل أنَّه قد جعل عىل كل إنسان رقيًبا عتيًدا يسـجل عليه كل لفـظة يتلفظ هبا ﴿

                                    ﴾ )1( ، كمـا بَّـني الرسـول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ أن حصائد األلسـنة هي أكثر 
أسباب دخول النار .

ووصل األمر يف كراهية القول الباطل أن يقول الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم : » َمن كاَن يؤمُن باهلل 
واليوِم اآلِخِر َفْليُقْل َخرًيا أو ليْصُمْت « رواه مسلم .

وقد شعر األدباء أن تلك األوامر والتوجيهات تعنيهم أكثر من غريهم، فهم الذين آتاهم اهلل القدرة 
واملوهبة عىل إبداع الكالم البليغ املؤثر، ومن هنا أصبحت الكلمة األدبية ذات مسؤولية بالغة، ونتج عن 

ذلك مقياس نقدي واضح املعامل، يعني األديب عىل السري يف طريق اإلبداع ، والعطاء األديب الرائع .
ويتجىل تأثري اإِلسالم يف النقد األديب يف اجلوانب التالية :

1 ـ توظيف األدب بعامة، والشعر بخاصة؛ خلدمة قيم اإلسالم ومبادئه ، والدفاع عن حى اإلسالم، 
بأن  املسلمني  لشعراء  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أذن  بأقواهلم وأشعارهم  املسلمني  إيذاء  من  قريش  كفار  أكثر  فحني 

يردوا عليهم ، ودعا حساَن ْبن ثابت إىل هجائهم قائاًل له : » ُاْهُجُهْم ، وجربيُل مَعَك « . رواه البخاري.
وكان تأثري توظيف الشعر يف الدفاع عن املسلمني بالًغا حتى إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصفه بأنه » أشدُّ عىل 

الكفار من َنْضح النبل « . رواه أحد 
2 ـ التأكيد عىل قول احلق ، َوالصدِق يف التعبري ، فقد ُروي عن النبي قوله : » أصدُق َكِلمٍة َقاهلا شاعٌر 

ٍء ما َخال اهللَ َباطُل« رواه البخاري . كلمُة َلبيد : َأال كلُّ يَشْ
وقد مدح عمُر ْبُن اخلطاب   زهرَي ْبَن أيب سلمي بأنه » كان ال يمدح الرجل إال بام فيه « .

)1( سورة ق : 18 .
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ر : والتوجيه النبوي عام يشمل األدباء وغريهم، فقد كره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الثرثارين  3 ـ ذم التكلف والتَقعُّ
م أبعد الناس منه جملًسا يوم القيامة . قني وامُلَتَفْيِهقنَي، وبنيَّ أهنَّ واملتشدِّ

ووصف عمُر ْبن اخلطاب  زهرًيا بأنه » كان ال ُيعاظُِل َبنَي الكالِم وال يتتبُع ُحوِشيَّه « )1( وكان ذلك 
مما عظَّمه لدى عمر .

4 ـ منع ما فيه تعدٍّ عىل قيم اإلسالم أو حماربٍة هلل ورسوله واملسلمني : ومن ذلك شعر الكفار يف ذم 
املسلمني، وحماربتهم، والغزل الذي يشتمل عىل فحش، أو هتييج إىل حمرم، كالدعوة إىل اخلمر ونحوها 

من املحرمات، أو هجاء أحد املسلمني .
اليهود  النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنشاد الشعر الذي قاله املرشكون يف رثاء قتالهم يف )بدر(، كام منع شعر  فقد منع 

ف، وكانوا ينشئون األشعار يف هجاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . وبخاصة شعر َكْعِب ْبِن األرَْشَ
ْبِرَقاَن ْبَن َبْدٍر ) )2ومل خيرجه من السجن إال َبْعَد أن  وسجن عمُر ْبُن اخلطاب احلطيئَة هلجائه الزِّ

عاهده عىل الكف عن أعراض املسلمني .
: قوُل واليه عىل ) ميسان ( النعامِن ْبِن عدي وحني بلغ عمَر ْبَن اخلطاب

قال عمُر : وايم اهلل إنه ليسوؤين . وقد عزلتك .
، وما ذاك الشعر إال يشء طفح عىل لساين . فقال النعامن : واهلل يا أمري املؤمنني ما رشبتها قطُّ

قال عمر : أظن ذلك، ولكن واهلل ال تعمل يل عماًل أبًدا .
وأشد من ذلك ما فعله عثامُن ْبُن عفان حني أمر بسجن ضابئ ْبِن احلارث )6(  حتى املوت هلجائه 

بعض املسلمني هجاًء ُمْقِذًعا .

)1( املعاَظَلُة : املداخلة يف الكالم، واملراد به التعقيد، واحلويش : الكلامت الغريبة .
)2( هو الزبرقان بن بدر التميمي ) .. ـ نحو 45هـ ( صحايب جليل ، من رؤساء قومه، وكان شاعًرا فصيًحا .

)3( ميسان : بلدة يف العراق .                       )4( احلنتم : اجلرة اخلرضاء .                           )5( اجلوسق : القرص .
مُجي ) .. ـ نحو 30 هـ ( شاعر خمرضم ، خبيث اللسان ، كثري الرش . )6( هو ضابئ بن احلارث الرُبْ

َحِليَلها أنَّ  احلْسناَء  أتى  هْل  أال 
َيُسوؤه ــني  ــن ــؤم امل أمـــرَي  ــلَّ  ــع ل

بَِمْيَساَن )3( ُيْسَقى ِمن ُزجاٍج وَحنَْتِم )4(
)5( ِم  امُلَتَهدِّ ــْوَســِق  اجلَ يف  َتناُدُمنَا 
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وهكذا ظل أثر اإِلسالم يف النقد األديب واضًحا وجليًّا، وأضيف إىل النقد مقياس إسالمي أخذه النقد 
األديب والتزم به طول تارخينا النقدي .

والتزم هبذا املقياس من ُهِدَي إىل اخلري والرب، وأعرض عنه من ُحرم التوفيق .

1 ـ ناقش معنى قولنا : إن اإلسالم جعل من الكلمة مسؤولية .
2 ـ ما الداللة النقدية املستفادة من التوجيهات القرآنية بشأن الدعوة إىل القول الطيب، وترك القول 

السيِّئ ؟ اذكر آيًة كريمة من اآليات الدالة عىل ذلك .
3 ـ ملاذا دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل توظيف الشعر يف خدمة العقيدة ؟ اذكر نموذًجا هلذا التوظيف .

4 ـ منع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألواًنا من الشعر . فام هي ؟ وما أسباب هذا املنع ؟
5 ـ يعد ترك التكلُّف من أسس املقياس اإلسالمي يف النقد . فام املراد بذلك ؟ وما الفائدة التي تعود 

عىل الشعر عند ترك التكلف ؟
. 6 ـ اذكر بعض املواقف النقدية للخليفة الراشد عمر بن اخلطاب

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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ثالًثا : النقد األديب يف العرص احلديث 

ُألِّفت فيه املؤلفات  رأينا فيام سبق كيف بدأ النقد األديب القديم بداية متواضعة، ثم نام وازدهر حتى 
ورأينا  األديب،  العمل  عىل  للحكم  نقدية  معايري  أضاف  قد  اإلسالم  ظهور  أن  وعرفنا  املتعددة،  النقدية 

نامذج متعددة تصور حالة النقد يف تلك الفرتة .
القديم بسعة جماله، وتعدد قضاياه، وتنوعها، وسوف  النقد  يمتاز عن  فإنه  النقد األديب احلديث  أما 
ندرسه من خالل عرض ملحة عن االجتاهات النقدية احلديثة، كام سنرى مزيدًا من جوانبه املتعددة من 
خالل دراسة نقد الفنون األدبية ) الشعر ـ املقالة ـ املرسحية ـ القصة ( وسوف نخص نقد الشعر والقصة 

بدراسة تفصيلية؛ نظًرا ألمهيتهام ومكانتهام بني فنون األدب األخرى .

الشك أن الوقوف عىل أبرز االجتاهات النقدية املعارصة يمنحنا رؤية شاملة لطبيعة النقد األديب احلديث، 
وعىل الرغم من تعدد تلك االجتاهات فإنَّ الفصل بينها عند تطبيقها عىل النص األديب يعدُّ أمًرا بالغ الصعوبة، 

ا، فال ُبدَّ أن يكون معه نصيب من اجتاه نقدي أو أكثر . إذ اليمكن انفراد واحد منها انفراًدا تامًّ

جمرد  النفسية  أو  التارخيية  اجلوانب  من  وجيعل  األديب،  النص  يف  الفنية  العنارص  دراسة  إىل  ويسعى 
ل عليها كثرًيا . وسائل يستعني هبا عىل عمله، وال يعوِّ

فإذا كانت أبرز األسئلة التي توجه للعمل األديب هي : 
من القائل ؟ 

ماذا قيل ؟

واأبرز الجت�ه�ت النقدية هي : 

1 ـ الجت�ه الفني :

ملحة عن الجت�ه�ت النقدية احلديثة:
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كيف قيل ؟
فإذا السؤال املهم لدي نقاد هذا االجتاه هو : كيف قيل ؟ أي : ما الصورة التي ظهر فيها النص األديب ؟
األدب  تدرس  أو  عنه،  تستغني  أن  األخرى  لالجتاهات  يمكن  ال  الذي  االجتاه  هو  الفني  واالجتاه 
بمعزل عن قواعده وأسسه الفنية. وعندما يغفل الناقد اجلانَب الفني فإنه يتحول عىل يديه إىل جمرد وثيقة 

اجتامعية، أو نفسية، أو لغوية، أو فكرية عن األديب أو املجتمع .
ومن سلبيات تطبيق االجتاه الفني االعتداد الكبري بالشكل واالنشغال به عن املضمون، ولذا ترى من 
ُيَعظُِّم شأَن نص أديب، وفيه الكثري من التجني عىل القيم واملبادئ، وحجته يف ذلك أنه ال هيتم إال باجلانب 
عباس   : االجتاه  أخذوا هبذا  الذين  النقاد  متعددة، ومن  أمور سلبية  سبًبا يف نرش  األدب  فيكون  الفني، 

حممود العقاد، وزكي مبارك، وحممد زكي العشاموي، وحييى حقي .

وهو ذلك االجتاه الذي يدرس فيه الناقد املؤثرات التي أثرت يف النص األديب، ويف مقدمة ذلك دراسة 
صاحب النص وبيئته، والظروف االجتامعية والثقافية التي عاشها األديب، وأثر ذلك يف أدبه .

ويعدُّ أحد أمني من الداعني إىل أدب اجتامعي يستقي فيه األدباء أدهبم من واقع احلياة االجتامعية؛ ألن 
الوظيفة االجتامعية التارخيية لألدب يف نظره هي أهمُّ الوظائف وأعظمها شأًنا .

ومن أولئك النقاد الذين أخذوا هبذا املذهب أيًضا : أحد الشايب يف دراسته عن ) البهاء زهري ( الذي 
رأى فيه صورة للشعب املرصي .

ويؤخذ عىل هذا االجتاه االستقراء الناقص، وذلك بإقامة حكم نقدي عىل عينة صغرية، فيقال : إن 
ثاء ال  القصيدة العربية القديمة تبدأ بالنسيب مع أن غرضني كبريين من أغراض الشعر مها : اهلجاء والرِّ

يبدآن عادة بالنسيب.
، إذ إن هذه النتيجة تظل نسبية، وكم حكم النقاد بأسبقية  ومن ذلك أيًضا احلكم بأسبقية شاعر إىل الشعر احلُرِّ

شاعر يف أمر من األمور، فإذا البحوث والدراسات تكشف غري ذلك ، فيعودون للرتاجع عن تلك األحكام .

2 ـ الجت�ه الت�ريخي )الجتم�عي( :
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وهيتم بدراسة اجلانب النفس يف األدب، وبخاصة إبراز تأثر العمل األديب بنفسية األديب ؛ ألن العمل 
األديب ينبع من نفس األديب متجًها إىل نفس القارئ ، ومن هنا فإن ثمة ضورة قصوى للوقوف عىل 

اجلانب النفس عندمها .
النفسية لإبداع  : ) األسس  الدراسات يف هذا املجال : دراسة مصطفى سويف يف كتابه  أبرز  ومن 
التي  االستبانات  من  عدًدا  ووزع   ، ه  املوجَّ التجريبي  املنهج  استخدم  حيث   .  ) خاصة  الشعر  يف  الفني 
تتضمن عدة أسئلة وجهها ملجموعة من الشعراء، ووصف جتارهبم النفسية يف أثناء إبداعهم الشعري، 

َداِت عدد من قصائدهم، وحللها حماوالً بذلك أن يفرس اإلبداع يف الشعر . واطلع عىل ُمَسوَّ
ومما يؤخذ عىل هذا االجتاه أنه عند الرتكيز عىل اجلانب النفس تتالشى القيم الفنية، ويتحول النص 
األديب واألدباء إىل حقول جتارب نفسية، حتى إهنا ركزت عىل األنامط الشاذة، وأمهلت الكثرة الكاثرة من 

النامذج السوية .
كام أنه عند املبالغة يف تطبيق هذا االجتاه يتساوى النص األديب اجليد والنص األديب الرديء ؛ ألن النقد 
حتول ـ حينئذ ـ إىل دراسة حتليلية نفسية، وتناسى أن عليه إبراز جوانب اإلجادة واإلبداع يف العمل األديب .

3 ـ الجتــ�ه النف�صــي :

، وظروف  النص األديب  إىل  السابقة مجيعها، والنظر  اإلفادة من االجتاهات  ويعتمد هذا االجتاه عىل 
إعداده نظرة شمولية متكاملة ال يتغّلب فيها جانب عىل جانب .

وممن برز يف هذا االجتاه : د . عبد القادر القط، ومنهم د . شوقي ضيف الذي يدعو إىل اإلفادة من 
أثر  ، ويأخذ من االجتاه االجتامعي دراسة  الذاتية  املؤثرات  التطبيقية يف دراسة األدب، ومعرفة  العلوم 

املجتمع عىل األديب، كام يستفيد من الدراسات النفسية وبخاصة املتصلة بتفسري عملية اإلبداع األديب .
وأبرز مثل عىل ذلك دراسة شوقي ضيف يف تاريخ األدب العريب، ودراساته عن البارودي ، وأحد شوقي.

4 ـ الجتــ�ه التــك�ملـي :
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ويمتاز هذا االجتاه بإقامته توازًنا فنيًّا بني املحتوى والشكل، وحيكم عىل العمل األديب بمقدار ما يف 
صياغته ومضمونه من فن .

ضوء  ويف  والتارخيية،  احلضارية  وظروفه  عرصه،  ضوء  يف  األديب  العمل  تفسري  يتم  االجتاه  هذا  ويف 
ظروف صاحبه وأحواله الشخصية، مما يسهم يف صحة النظرة وسالمة احلكم .

ومن أبرز املآخذ عىل االجتاه التكاميل خضوع كل ناقد للجانب الذي جييده ويربز فيه ويميل إليه، ولذا 
يصعب عليه أن يتعامل بنفس الكفاءة مع اجلوانب األخرى التي ال يميل إليها، وقد ال حيسنها .

1 ـ ما األساس الذي يقوم عليه املذهب الفني ؟
2 ـ ملاذا حتتاج االجتاهات النقدية مجيعها إىل االجتاه الفني ؟

3 ـ يرى االجتاه التارخيي ضورة دراسة صاحب النص األديب، والبيئة التي عاش فيها . فام فائدة ذلك ؟
4 ـ ما املقصود باالستقراء الناقص يف االجتاه التارخيي ؟ اذكر أمثلة هلذا االستقراء .

5 ـ اذكر واحدًا من املآخذ عىل كل من : االجتاه التكاميل ، االجتاه النفس .
التارخيي،  التكاميل، االجتاه  : االجتاه  التالية  املنتمني إىل كل واحد من االجتاهات  النقاد  اذكر بعض  ـ   6

االجتاه النفس .
7 ـ ما الذي يأخذه االجتاه التكاميل من االجتاهات النقدية األخرى ؟

8 ـ علل ما يأيت : 
أ ـ خطورة املبالغة يف االهتامم بالشكل .

ب ـ عند املبالغة يف تطبيق االجتاه النفس يتساوى لدى النقاد النص اجليد والنص الرديء .
ج ـ ندرة االجتاه التكاميل ، وقلة نقاده .

د ـ كثرة التعميامت واألحكام العامة يف االجتاه التارخيي .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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نقد الفنون الأدبية

ال�صــعر واأنواعه

للشعر عند األمم أنواع خمتلفة، وسنرى فيام ييل هذه األنواع، وما لدى العرب منها، مبيِّنني أسباب 
إكثارهم من نوع واحد منها. وهذه األنواع هي : 

العاطفة  العلوم، وخيلو من عنرصي  الذي تضمن عرض علم من  الشعر  : وهو  التعليمي  الشعر  ـ  أ 
ى عند العرب بالنظم . واخليال، ويسمَّ

وقد ازدهر هذا النوع من الشعر يف تراثنا العريب، حتى ليمكن القول بأن أكثر قواعد العلوم قد صيغت 
الفقه  يف  مشهورة  منظومات  فهنالك  وأنواعها.  أقسامها  وضبط  حفظها،  معه  يسهل  بأسلوب شعري، 
وأصوله، والعقيدة، والنحو والرصف، بل تعدى الشعر التعليمي ذلك إىل نظم العلوم التطبيقية كالفلك، 

والكيمياء .
ب ـ الشعر القصيص ) امللحمي ( : وهو الشعر الذي نظمت به املالحم األسطورية الطويلة .

اإلليــاذة(،   ( اليونان ملحــمتان شهريتان مها  فعند  امللحمي.  الشعر  الشعوب  وقد عرف عدد من 
و) األوديسة(، املنســوبتان للشـاعر اليوناين ) هومريوس(، واحلق أهنـام لعدد كبـري من الشـعراء، وأن 

)هومريوس(  هو الذي مجع تلك األشعار، حيث كان ينشدها يف جوالته عىل املدن اليونانية.
وليست هنالك مالحم يف شعرنا القديم، عىل النحو الذي رأيناه لدى األمم األخرى، ويرجع ذلك إىل 
أّن الوزن الشعري يف الشعر العريب أكثر انضباًطا، ولذا فإن تلك املالحم هي بالنثر أشبه منها بالشعر . كام 

أن ميل العرب إىل اإلجياز، حيول دون قبوهلم اإلطالة الشديدة، التي تقتضيها تلك املالحم .
لبولس  الرياض(  ) عيد  : ملحمة  الشعراء، مثل  فهنالك حماوالت من بعض  العرص احلديث  أما يف 
سالمة التي بلغت أبياهتا سبعة آالف بيت، وجعل موضوعها بطوالت امللك عبد العزيز ـ طيـب اللـه 

أوالً : نقد الشعر 
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ثراه ـ يف أثناء توحيد اململكة، و) اإللياذة اإلسالمية( ألحد حمرم، ويدور موضـوعها حول سرية الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص وجهاده وصحابته الكرام ـ رضوان اهلل عليهم .

جـ ـ الشعر التمثييل : وهو الشعر الذي يستعمل يف احلوار املرسحي بداًل من النثر .
وكان الشعر التمثييل حمور املرسحية القديمة لدى اليونان والرومان ، ثم ظهر يف اآلداب األوروبية يف 

القرن التاسع عرش وما بعده .
ويعدُّ أحـد شــوقي أول من كتب املســرحية الشعرية يف األدب العريب، فمن مسـرحياته التي ألفها 

: ) مرصع كليوباترا ( ، و) جمنون ليىل (، و) عنرتة( .
بإزاء  يقف  ال  املرسحيات،  من  اللون  هذا  يف  نجاحه  لكنَّ  راقًيا،  أدبيًّا  أسلوًبا  شوقي  أسلوب  وكان 

له إلمارة الشعر . نجاحه وتفوقه يف شعره الوجداين الذي أهَّ
استمدَّ  الشعرية،  املرسحيات  من  عدًدا  ألف  الذي  أباظة،  عزيز  التمثييل  الشعر  ميدان  يف  برز  وممن 
األندلس(،  غروب  و)  النارص(،  و)عبدالرحن  العباسة(،   (  : منها  اإلسالمي  التاريخ  من  موضوعاهتا 
أباظة بشوقي واضحًا يف اختيار  تأثر عزيز  ) أوراق اخلريف(. ويبدو   : ومرسحية اجتامعية واحدة هي 

املوضوعات، ويف أسلوب العرض أيًضا .
د ـ الشعر الغناين الوجداين : وهو الشعر الذي يعرب به الشاعر عن عواطفه الذاتية وأحاسيس وجدانه .

وهو االجتاه السائد يف الشعر العريب كله، فهو بمنزلة النهر الكبري، واألنواع األخرى منه ال متثل إال 
جدوالً صغرًيا. فالشعر التعليمي ليس إال نظاًم فقط، والشعر امللحمي والتمثييل يعتمدان اإلطالة إىل احلدِّ 

الذي جيعلهام غري مقبولني يف الذائقة العربية .
والشعر العريب قادر عىل وصف أدق األحوال النفسية للشاعر الذي خيلص يف إبداعه وهتذيبه والعناية 

ا أدبيًّا مؤثًرا، نجده يف كثري من األحيان يعربِّ بصدق وجالء عام نريد التعبري عنه . بشأنه، فيقدم لنا نصًّ
وقد برع كبار الشعراء العرب يف الوصول إىل املستوى التأثريي الرائع، فظفرنا برتاث شعري خصب 

ة، التي تشهد بام بلغه الشعر العريب من عظمة، وروعة، وتأثري . من النامذج الشعرية الفذَّ
وقد رأيَت يف منهج األدب والنصوص يف مراحل دراستك السابقة، ألواًنا متعددة من الشعر العريب، 
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ونامذج رائعة للشعر الوجداين يف أغراضه املختلفة، مثل : املديح، والفخر، والرثاء ، والغزل، والوصف 
 ، : فرحه، وحزنه، وحبه  العريب أصدق تصوير يف  الشاعر  التي صورت  الشعر  أغراض  إىل غريها من 

وغضبه ، وتعبريه عن مشاعره التي يشعر هبا نحو احلياة والناس .
وسوف ندرس عنارص هذا الشعر ، واملقاييس النقدية لكل عنرص من عنارصه، ونقف عىل اجلوانب 

املختلفة التي يتناوهلا النقد األديب عند دراسته الشعر العريب .

1 ـ شاع يف تراثنا نظم العلوم عىل هيئة منظومات شعرية. ما سبـب ذلك ؟ وما اسـم هذا النوع من الشعر ؟
2 ـ ما املقصود بالشعر امللحمي ؟ وملاذا مل ينترش هذا النوع عند العرب ؟

ث عن دور كل منهام . 3 ـ يعدُّ أحد شوقي وعزيز أباظة من رواد الشعر التمثييل . حتدَّ
4 ـ هنالك من يرى أن الشعر األورويب هو الذي تناسبه التقسيامت التالية : الشعر التعليمي، الشعر امللحمي، 
الشعر التمثييل ، أما الشعر العريب فال تالئم طبيعته تلك التقسيامت . ناقش هذا الرأي مبينًا وجهة نظرك .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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يقوم الفن األديب ) شعًرا ونثًرا( عىل عنرصين أساسني مها : الشكل ، واملضمون، وعنهام تتفرع كل 
املقاييس النقدية اخلاصة بكل فن من الفنون األدبية .

فالنقد األديب يدرس الشعر من خالل عنارص أربعة مهمة هي : املعنى ، والعاطفة، ومها يدخالن حتت 
إطار املضمون، كام يدرس اخليال واألسلوب، ومها ينضويان حتت إطار الشكل .

وسوف ندرس هنا كل عنرص منها لنبنيِّ املقاييس النقدية اخلاصة به، عىل أن دراسته بصورة فردية ال 
تعني إمكان فصل كل واحد منها عن العنارص األخرى، فهذا أمر ليس بمستطاع؛ لَِما بينها من اتصال 
وارتباط وثيقني، فاملعنى يؤثر يف اخليال، والعاطفة تؤثر يف األسلوب، بل إن األسلوب هو حمصلة هنائية 

لتأثري كل من املعنى، والعاطفة، واخليال .

يراد باملعنى الفكرة التي تعرب عنها القصيدة ففي القصيدة الواحدة فكرة رئيسة تنتظم األبيات مجيعها 
باإلضافة إىل أفكار جزئية صغرية. واملعنى هو أحد العنارص التي يتم نقدها يف الشعر، والشعر الذي خيلو 
من فكرة قيِّمة يف تضاعيفه يعدُّ شعًرا قليل اجلدوى والفائدة، وقد رأيَت يف معرض احلديث عن النقد 
األديب القديم عناية العرب بعنرص املعنى الشعري، واهتاممهم به، حتى إن من الشعراء من قامت شهرته 

عىل جودة معانيه، وطرافتها، كأيب متَّام، واملتنبي .
وال تقترص قيمة املعنى عىل تعليمنا أمًرا من أمور املعرفة، بل تتعدى ذلك إىل أن يكون املعنى ذا تأثري 

قوي يف نفوسنا، وهذا يمثل غاية األدب األوىل .
ومن أبرز مقاييس نقد املعنى ما يأيت : 

مق�يي�س نقد ال�صــعر

اأوًل : مق�يي�س نقد املعنى
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ال بدَّ للشاعر من أن يلتزم باحلقيقة سواء أكانت تارخيية، أم لغوية، أم علمية؛ ألن خطأ الشعر يف حقيقة 
من احلقائق يفسد شعره، وجيعله غري مقبول من الناس .

ولذا عيب عىل زهرِي ْبِن أيب سلمى قوله يف وصف آثار احلرب وشؤمها عىل الناس :
َفُتنْـتِــْج لُكـْم ِغْلَماَن أْشــَأَم ُكلَّــُهْم              كَأحمـِر َعــاٍد، ُثـمَّ ُتْرِضـــْع فَتْفـطِِم

واملقصود هو أحر ثمود الذي أقدم عىل عقر الناقة .
ويروى أن أحد النقاد قال أليب متام أخربين عن قولك : 

َكـأنَّ َبنـــي َنْبَهــاَن َيــــوَم َوفــاتِـِه              ُنجوُم َســـماٍء َخرَّ ِمـن َبْينِـها الَبــْدُر
أردَت أن تصف حسَن حاهلم بعده، أم سوء حاهلم ؟
قال : ال واهلل إال سوء حاهلم؛ ألن َقَمَرُهم قد ذهب .

فقال له : واهلل ما تكون النجوم أحسن ما تكون إال إذا مل يكن معها قمر .
فوجم أبو متام وسكت .

وقد انتقد العقاد بيت شوقي الذي يقول فيه : 
َفاْصبِْر عـلى ُنْعـَمى الَحَيـاِة وُبْؤِسـها             ُنْعــَمى الَحَيـــاِة وُبـؤُســها ِســـيَّاُن

فقال : أما الصرب عىل بؤس احلياة فمعروف، وأما الصرب عىل نعامها فام هو ؟! وذلك ألن نعمى احلياة 
ليست مما ُيصرْبَ عليه، بل هي مما يتطلبه اإلنسان، ويسعى ليستكثر منه .

1 ـ مقي��س ال�صحة واخلط�أ :

املقصـود  وليـس  واالبتـكار،  بالطرافة  تتصف  حني  متميزة  نقدية  مكانة  هلا  تكون  الشعرية  فاملعاين 
املنال يف كثري من األحيان، ولكن  إليها، فهذا أمر صعب  الشاعر معاين جديدة مل ُيسبق  بذلك أن يقدم 

2 ـ مقي��س اجلدة والبتك�ر :
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املطلوب أن يتنـاول الشـاعر معـنى مـن املعـاين فيـقدمـه بأسـلوب يبـدو فيـه جـديـًدا أو كاجلـديـد .
ا تناوله أكثر الشعراء، وليس  إن تشبيه الرجل بالبحر يفيد كرمه وكثرة عطائه، وهو يمثل معنى تقليديًّ
مه لنا تقدياًم فيه الكثري من الطرافة التي  ثمة جديد فيه، لكنَّ شاعًرا مبدًعا كأيب متَّام أخذ هذا املعنى فقدَّ

تسلكه يف عداد األبيات اجليدة، فرتاه يقول : 

َأتْيَتُه النَّواِحي  أيِّ  ِمْن  الَبْحُر  هَو 
انَّــه َلــَو  َبْسـَط الكـفِّ حـتَّى  َد  َتعـوَّ
ُروِحِه غـيُر  ـِه  كفِّ في  َيكـْن  لـم  ولـم 

َساِحلْه والجوُد  المعروُف   )1( ُتُه  َفُلجَّ
َأَناِمــُلْه ُتجــْبُه  لــم  لَِقْبـٍض  َثنَـــاها 
! َســـائلْه  اللــه  فليتَّـِق  بهـا،  لجـاَد 

أرأيت كيف أعاد وأبدى يف ذلك التشبيه املألوف حتى أحاله إىل معنى جديد خيتص به الشاعر وحده؟ 
روعة  يف  ليزيدا  اآلخران  البيتان  ذلك  بعد  أتى  ثم  بالعطاء،  أمواجه  هتدر  عظياًم  بحًرا  املمدوح  لنا  وبدا 
املعنى الذي أراده الشاعر مصوًرا لنا إىل أي حدٍّ بلغ به اجلود والفضل، حيث اعتادت يُد املمدوح البسط 
بالعطاء، فلو أراد أن يمتنع عن اإلعطاء هبا مل تستجب له، ولومل يكن فيها غري روحه وجاءه سائل يسأله 

العطاء ألعطاها إياها؛ ألنَّ هذا املمدوح مل يتعود أن يردَّ سائاًل .
ِل مشكالهتا نجد عددًا من األشعار واألقوال املأثورة  ويف تصويرنا حلال الدنيا ومهومها، وصعوبة حتمُّ
حتدثنا عن هذه اهلموم وشدهتا عىل النفس. لكن شاعًرا كأحد شوقي يعرض علينا هذه الفكرة يف إطار 
جديد، وذلك حني خياطب أحد أبطال حل األثقال، مؤكًدا له أن هناك ما هو أشدُّ عىل النفس من رفع 

األثقال ، وحل احلديد .. حيث يقول : 

)1( جلة البحر : وسطه .                                       )2( اسم بطل حل األثقال .

ِعنَْده ــَط  َتــوسُّ ال  ــــاٌن  َزم هــذا 
بمْعــِزٍل اْبــَق  أِو  فيــِه  َسـابًقا  ُكْن 
إنَّ الـــذي َخَلـَق الَحـــِديـَد وبأَســُه
ُقـل لـي )ُنَصـيُر( )2( وأَنَت َبرٌّ صــادٌق :

َيبــِغي الُمَغـــامَر َعاًليــا وَجــــليال
َســــبيال ُبــوغ  للنُـّ ـــُط  التَّوسُّ ليَس 
َذليــال لَِســاِعَديَك  الَحـِديَد  َجَعــَل 
؟ َثِقــيال  َعلْيــَك  إنَســاًنا  َأَحمْلَت 
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موا معاين فيها  التعليل، رأينا أهنم قد تفننوا يف ذلك وقدَّ مه الشعراء يف جمال حسن  تأملنا ما قدَّ وإذا 
طرافة وجدة .

فأبو الطيب املتنبي يرى من سيف الدولة عتاًبا ولوًما عىل أمر من األمور، فبدالً من أن جيعل ذلك سبًبا 
يف ضيقه وسخطه نراه سبًبا يف أمر حممود العاقبة، ولدفع هذه الغرابة يعلل ذلك بتعليل منطقي فيقول : 

ــِت األجســـاُم بالِعــَلِل َلَعــلَّ َعْتَبـــَك َمْحُمــوٌد َعـواِقـُبـــُه             َفُربَّمـا َصحَّ
وأبو متام يرى أن احتجاب املمدوح عنه ليس أمًرا سيًئا، وحييل هذا املوقف الذي يدل عىل اإلعراض 
بالغيوم  امللبدة  بالسامء  املمدوح  يشبِّه  حيث  والتفاؤل،  لألمل  مناسبة  أكثر  إىل موقف جيعله  والصدود، 

يرجتى منها نزول الغيث ، فيقول :
ـى ِحـيَن َتحَتـِجـُب ــَماَء ُتـرجَّ ليَس الِحـَجاُب بُمْقٍص عنْك لي أِمـاًل            إنَّ السَّ

ًة  َمــرَّ َحَيـاتَِك  في  َدْينًــا  َأَحمْلَت 
َأَحمــْلَت ُظلــًما ِمـن َقِريـٍب غــاِدٍر
اغَتـنَى إذا  اللَّئيــم  ُطغــياَن  َأَحمْلَت 
أثقــاُلهــا وهـــِذِه  الَحَيـــــاُة  تِلَك 

؟)1( َغِليال  ُلوِع  الضُّ في  يوًما  َأَحمْلَت 
أو َكاِشٍح)2(باألمـِس َكـاَن َخليــال ؟
؟ قليــال  األُموِر  َجـاه  ِمـن  َنـاَل  أو 
! َضئــيال  َفَعــاَد  بِهـا  الَحـِديُد  ُوِزَن 

)1( الغليل : الغيظ .
)2( الكاشح : العدو .

املعنى العميق هو ذلك املعنى الذي جتده يذهب بك بعيًدا يف داللة معنوية عالية مؤثرة، وتنثال عىل 
نفسك معاٍن وخواطُر كثريٌة يثريها فيك ويستدعيها إىل ذهنك .

ويكون عمق املعنى بسبب موهبة يتميز هبا الشاعر بام خيتص به من قدرة عقلية، وملكة ذهنية، وثقافة 
عالية. كام يف قول زهرِي ْبِن أيب سلمى : 

وإِنَّ الَحـــقَّ َمْقـَطــُعـُه َثــــــــالٌث            َيِمــــيٌن أو نَِفــــــاٌر أو َجـــــــالُء

3 ـ مقي��س العمق وال�صطحية
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يريد بذلك أن احلق يثبت بواحدة من ثالث : يمني، أو حماكمة، أو حجة واضحة .
وكان عمُر ْبُن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ يتعجب من هذا البيت . ويقول : » لو أدركت زهرًيا لوليته 

القضاء « .
وتكون األبيات عميقة املعنى إذا اعتمدت عىل احلكمة التي متثل اختزال قدر كبري من التجربة اإلنسانية 
وتقديمها يف عبارة موجزة بليغة. خذ مثاًل األبيات التالية لبشاِر ْبِن برد التي يدعو فيها إىل عدم التفريط 

بالصديق الويف من أجل زلة أو خطأ يرتكبه فيقول : 
ُمعاتًِبا ــور  األُم ُكــلِّ  في  ُكنَْت  إِذا 
ُه فإنَّ َأَخــاَك  ِصْل  أو   ، واِحــدًا  َفِعْش 
إِذا أنَت لم تشرْب ِمَراًرا على الَقَذى )2(

ُتعاتُِبْه ال  الذي  َتْلَق  لم  َصِديَقَك، 
وُمَجانُِبْه ــارًة  َت ــٍب  َذن  )1( مقارُف 
َمَشاِرُبْه َتصُفو  النَّاس  وأيُّ  َظِمئَت، 

)1( قارف الذنب : خالطه .
)2( القذى : ما يقع يف املاء ونحوه .

أمر  فهذا  بعض،  برقاب  بعضها  يأخذ  احلكم،  من  جمموعة  إىل  كله  الشعر  يتحول  أن  املقصود  وليس 
يضعف الشعر ويذهب مجاله وعذوبته، وكان مما أنكره النقاد عىل صالِح ْبن عبد القدوس وغريه من شعراء 
احلكمة أهنم أكثروا من أبيات احلكمة يف أكثر قصائدهم، ولو جعلوا حكمهم يف أشعار متفرقة لكان أفضل 
وأجدى، وهذا ما يميز شعر احلكمة عند أيب الطيب املتنبي، وأيب متام، عنه عند ابن الوردي صاحب المية 

العرب، التي تتضمن ِحَكاًم كثرية متتابعة مما جيعُل استفادة القارئ منها قليلة وغري مؤثرة .
ا ، يعرفه أكثر  وعىل النقيض من العمق هناك سطحية املعنى، ونعني هبا ذلك املعنى الذي جتده سهاًل جدًّ

ة فيه ، كام يف قول أحدهم : الناس وال مزيَّ
هــــاُر هنـــــاُر           واألرُض فيـــها املـــاُء واألشـــَجاُر اللَّيــُل َليـــٌل، والنَـّ

القرون فتسمع جعجعة وال ترى  بأنه كطِْحِن  ابن هانئ األندلس  أبو العالء املعري شعر  وقد وصف 
طِْحنًا؛ ألن ألفاظه ذات جرس وإيقاع لكن معانيه بسيطة ساذجة .
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1 ـ ملاذا جيب عىل الشاعر احرتام احلقيقة ؟
2 ـ هل يفرتض أن يأيت الشاعر بمعنى جديد مل يأت به أحد ؟ وملاذا ؟

3 ـ يرى النقاد أن الشعر ال يعلِّم ولكنه يؤثِّر . بنيِّ الفرق بني األمرين .
4 ـ كيف تكون احلكمة سبًبا يف عمق املعنى؟ اذكر شاهًدا عىل ذلك مبيِّنًا أثر احلكمة فيه .

5 ـ كيف عربَّ أحد شوقي يف قصيدته لبطل حل األثقال ) نصري ( عن ثقل أعباء احلياة وتكاليفها ؟

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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املراد بالعاطفة : احلالة الوجدانية التي تدفع اإلنسان للميل إىل اليشء، أو االنرصاف عنه، وما يتبع ذلك 
من حبٍّ أو كره، ورسور أو حزن، ورىض أو غضب .

وتتجىل أمهية العاطفة من حيث إهنا متثل نقطة البدء يف العمل األديب؛ فلو مل تتحرك مشاعر الشاعر نحو 
ذلك املوقف ملا أبدع فيه هذا الشعر.

وتقاس العاطفة من خالل عدة مقاييس أبرزها :

ث�نًي� : مق�يي�س نقد الع�طفة :

إذا أردت أن تتعرف عىل هذا املقياس فابحث عن الدافع الذي دفع الشاعر إىل القول ، فإن كان هذا 
الدافع حقيقيًّا غري زائف كانت العاطفة صادقة، وإن كان الدافع غري حقيقي كانت عاطفته كاذبة .

وهذا الدافع يتوقف عىل مدى عمق التجربة الشعرية وهي املوقف الذي عاشه الشاعر يف أثناء إبداع 
القصيدة .

ولذا يذكر أن احلجاج ْبن يوسف تويف له ولد فطلب من أحد الشعراء أن يرثيه وقال له : قل يف ابني 
ما قلَت يف ابنك حني مات .

فقال الشاعر : أصلح اهلل األمري إنني ال أجد البنك ما أجد البني .
وتبدو قضية صدق العاطفة، أوضح ما تكون يف غرض الرثاء، فيمكننا أن نقول إن عاطفة أيب احلسن 

التِّهامي )1( كانت صادقة ، حني رثى ابنه بقصيدته الشهرية، وفيها يقول : 

1 ـ مقي��س ال�صدق اأو الكذب :

ة )2( جــاِر)3( َقراِرُحْكُم المنيَّـِة فـي الـبريَّ بِــــَداِر  ــا  ــي ن ــدُّ ال َهـــذِه  َمــا 

)1( هو عيل بن حممد التهامي ) .. ـ 416هـ ( شاعر مشهور من أهل هتامة ، له ديوان شعر .
)2( الربية : اخللق .

)3( جاِر : واقع وحاصل .
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ثم يصف َوْقَع املصيبة عىل نفسه ، مشبهًا ابنه بالكوكب تارة، وباهلالل تارة أخرى، معلاًل نفسه، بأن 
نيا، وما فيها من َكَبٍد وَكَدر : ابنه قد اختار احلياة اآلخرة عىل الدُّ

ُتريُدها ــَت  وأْن ــَدٍر  َك َعلى  ُطبعْت 
طِباِعها ــدَّ  ِض ـــاِم  األيَّ ــُف  وُمــَكــلِّ

واألْكَداِر األَْقــــذاء  ــَن  ِم ــًوا  ــْف َص
َناِر ــــْذَوَة  َج ـــاِء  امل يف  ــٌب  ُمــَتــطــلِّ

يثريه  بام  منفعل  به،  متأثر  فهو  املوقف،  التعاطف مع هذا  إىل  يدعوه  إىل من  بحاجة  ليس  الشاعر  إن 
من مشاعر وأحاسيس، ولو رثى غري ابنه ممن ليس له صلة وثيقة به، لتكلف يف ذلك ما وسعه التكلف، 

فليست النائحة كالثكىل .
ومما يبدو فيه صدق العاطفة شعر رثاء النفس الذي يكون الدافع له دافًعا ذاتيًّا أصياًل، يلح يف وجدان 
الشاعر فتحس أن الشعر فلذٌة من فلذات كبده، وقطعة من مهجته، ومن أشهر قصائد رثاء النفس قصيدة 

يب )3( حني وافاه أجله يف خراسان بعيًدا عن موطنه وأهله، يصور غربته ويرثي نفسه :  مالِك ْبِن الرَّ

ُعْمَرُه أقصَر  ــاَن  ك ما  َكوكًبا  يا 
َيْسَتِدْر لم  َمضى  ـــاٍم  أيَّ ـــالَل  وِه
لُه ـــــِذرًا  ــَت ــْع ُم ـــوُل  َأق ُثــمَّ  أبكيِه 
ُه َربَّ ـــاوَر  وَج ــي  ــَدائ أع َجـــاوْرُت 

األْسحاِر)1( َكواكُب  تكوُن  وَكــذا 
)2( ــَراِر  ِس لِوْقِت  ُيْمَهْل  ولم  ــْدرًا  َب
َداِر أأْلَم  َتــركــَت  ِحيَن  ــَت  ــْق ُوفِّ
وِجواِري ِجــــواِره  َبــيــن  ــاَن  ــتَّ َش

)1( أسحار : مجع سحر وهو آخر الليل .
)2( رسار : رسار الشهر آخر ليلة فيه .

يب ) .. ـ 60 هـ ( شاعر  فاتك غزا مع سعيد ْبن عثامن ْبن عفان) رىض اهلل عنهام (. )3( هو مالك بن الرَّ
)4( الغىض : نوع من شجر األثل .

)5( أزجى : أدفع .
)6( القالص النواجي : النوق الرسيعة.

)7( هلل دري : الدر : النفس أو العمل، وهي كلمة تعجب ومدح .
)8( الرقمتني : قريتان قريبتان من البرصة .

َليلًة أَبيَتنَّ  هل  ِشــْعــري  ــَت  ــْي َلَ َأال 
َطــائًعــا َأتــُرُك  َيــْوَم   )7( ي  َدرِّ فللَّــِه 

بِجنِْب الَغىَض)4(  ُأْزِجي )5( الِقاَلَص   النَّواِجَيا )6( 
)8(وَمالَِيا ــنِي  ــَمــَت الــّرْق بأعىل  ــيَّ  ــنِ َب



43

فيها  يصور  ـ  اهلل  رحه  ـ   )5( الرفاعي  أحد  بن  الرحن  عبد  األستاذ  األديب  قصيدة  أيًضا  ذلك  ومن 
شعوره، وقد بلغ السبعني من العمر، وهي من آخر ما قال من الشعر، ونلحظ فيها شعور األديب بدنو 

أجله ، وفيها يقول : 

أجْد َفلْم  َعيلَّ  َيبِكي  َمــْن   رُت  َتذكَّ
  )3( ِعنَاَنـه  جَيرُّ    )2( حَمْبوٍك  وأْشَقَر 
فانِزال املوُت  َدَنا  َرْحيل  َصاِحَبْي  فيا 
يُقولوَن : ال َتْبَعد )4(  وهْم َيدفِنوننى !

َدينيِّ )1(  َباكيا مِح الرُّ يف، والرُّ ِسوى السَّ
َساِقيا ــوُت  امل له  ــرتْك  ي مل  ــاِء  امَل إىل 
لياليا ــٌم  ــي ــق ُم إينِّ  ـــٍة  ـــَي ـــرابِ َب
؟! َمكانيا  إال  الُبْعِد  َمكاُن  ــَن  وأي

صفحتى اللَّيايل  تغتاُل  َسبعوَن 
ا فإهنَّ ـننَي  السِّ ــْرُت  ــاَب َك ُكنُت  إْن 
وُأغِلَقـْت نوَن  السِّ األمَلِ  ِمن  َتِعـبْت 
يزورين ـتاُء  الشِّ وفَد  قـْد  َسـبعوَن 
 )7( َجـوانحي  اِب  الرتُّ َعَبـِق  إىل  َحنَّْت 
)8( الَكَرى  َأْغفو، وَقْد جيفو  َيْقظتي  يف 
ِضْعَفها َبْل  ِمثَلها  ِعْشُتْم  َسبعوَن 

ـــاُب )6(  ــنَّ إه ــاره آَث َفــيــنـِـمُّ َعــْن 
غالُب ــنُي  حَي إْذ  ــُف  ــن وَأَع أقـــَوى 
األبــواُب أطــايبـي  وَبـني  َبينــي، 
ثَِقاُب وليَس  ــدْت،  َخَ َقــْد  والــنَّــاُر 
ُتراُب اَب  ـــرتُّ ال َيشـتاُق  َغـــْرَو  ال 
طِــالُب بامَلنــام  فيْحـُلُم  َجْفـني، 
وَصواُب  ، سالمٌة   : ــان  ــاِدَي واحل

)1( الرمح الرديني : منسوب إىل ُردينة، وهي امرأة اشتهرت بصناعة الرماح .
)2( أشقر حمبوك : فرس قوي.

)3( عنانه : جلامه .
)4( ال تبعد : ال هتلك دعاء له بالسالمة .

)5( هو عبد العزيز بن أحد الرفاعي ) 1342 ـ 1414هـ ( ، أديب سعودي من األدباء الرواد، اختري عضوًا يف جملس الشورى .
)6( إهاب : جلد، ومعنى البيت أنه لكثرة ما يلقاه من آالم السنني فإنه يشعر بطوهلا، وقد حيل بينه وبني ما يريد من أطايب احلياة بسبب 

مرضه وكرب سنه ، ويظهر أثر ذلك يف جلد وجهه .
)7( اجلوانح : الضلوع .

)8( الكرى : النوم . 
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ت وجدانه؛ كانت عاطفتها قوية، وإذا مل ترتك أثًرا يف نفسه  إذا أثَّرت القصيدة يف نفس قارئها، وهزَّ
كانت عاطفتها ضعيفة .

وترتبط قوة العاطفة ووضوح تأثريها بطبائع الناس وأمزجتهم ، فمنهم من يتأثر بالرثاء، ومنهم من 
يتأثر بالغزل، ومنهم من يتأثر بالفخر أو املدح وهكذا .

ومن أمثلة القصائد التي اتصفت بقوة العاطفة قصيدة أيب متَّام يف رثاء القائد حممِد ْبِن حيد الطويس )1(  
فقد أبدع الشاعر أيام إبداع يف تصوير معاين الفداء والتضحية التي اتصف هبا ذلك القائد املسلم حيث 

يقول :

2 ـ مقي��س القوة اأو ال�صعف

وبلغ من تأثري هذه القصيدة أن أحد كبار رجاالت الدولة العباسية وهو ) أبو دلف العجيل ( مل يملك 
بعد سامعها إال أن يقول أليب متَّام : 

ا لك يفَّ . ـ يا أبا متام وددُت لو َأهنَّ
يريد أن يكون ذلك امليت، وأن ُيرثى بمثل تلك األبيات الرائعة اجلميلة، التي ال تزال متلك الكثري من 

قوهتا ونفاذها إىل النفس، حتى بعد تقادم العهد هبا .
ولعلك بذلك تعرف مِلَ بقيت كثري من القصائد مؤثرة رائعة، عىل الرغم من أهنا قيلت منذ زمن طويل، 

ِرَدائِه نَسُج  والَحْمُد  ــْدوًة  َغ َغــدا 
أتى فما  ُحْمًرا  الموِت  ثِياَب  تردَّي 
َروضٌة َتبَق  لم  األَثواِب  َطاِهَر  َمَضى 
الُعال ــِه  بِ ى  ُتَعزَّ ــاٍو  َث عن  وَن  ُيــعــزَّ
فإنَّني ــا  ــًف َوْق اللِه  َســالُم  عليَك 

األَْجُر وأْكَفاُنُه  إال  َينصرْف  َفَلم 
لها اللَّيُل إالَّ وهَي ِمن ُسندٍس )2( ُخْضُر
َقبُر َها  أنَّ اْشَتَهْت  إال  َثــوى،  ــَداة  َغ
عُر والشِّ والبأُس  المجُد  َعليه  ويبكى 
ُعْمُر َلُه  لَيَس  الُحرَّ  الَكريَم  َرأيــُت 

)1(  هو حممد بن حيد الطاهري ) .. ـ 214هـ ( من قواد جيش املأمون العبايس، كان شجاعًا جواًدا ، رثاه عدد من الشعراء .
)2( السندس : نوع من اللباس املصنوع من احلرير .
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ا هيزُّ عاطفتك عندما تقرأ النامذج الرائعة من الشعر، وال حتس هذا الشعور نفسه  وملاذا حتس تياًرا شعوريًّ
عندما تقرأ بعض القصائد األخرى ؟

إن ذلك يعود يف كثري من أسبابه إىل خاصية القوة العاطفية التي نراها يف األعامل اخلالدة، فهي تتصف 
ببقاء خاصية التأثري فيها، وكأهنا مادة إشعاعية، ال ينضب إشعاعها ، وقوة العاطفة التي متوج داخل النص 

الشعري هي التي حتملك عىل التأثر به، واالستجابة النفسية له .
عىل أن قوة العاطفة ليس معناها أن يكون املعني بطوليًّا كبرًيا، وأن تكون األلفاظ ذات قوة وصدى، بل 
إن قوة العاطفة لتبدو يف بعض موضوعات الذكرى واحلزن واألمل، وهي موضوعات يعرب عنها بكلامت 

دافئة رقيقة .
ِرْكِلـي )1(  يف تذكر الوطن واحلنني إليه : ومثال ذلك األبيات اآلتية خلري الدين الزِّ

الوَطنَا ــا  ــه ــَراِق فِ ــَد  ــْع َب الــَعــيــُن 
َصِعَدْت ـــٌة  أنَّ ـــوال  َل ــُب  ــْل ــَق وال
َعِلموا  ــْم  ــه ــبُّ ُأِح ــن  ــذي ال ــَت  ــْي َل
ُمَفاِرَقهْم َأحَسُبني  ــُت  ــنْ ُك ــا  َم
ُرُبوِعِهُم ــي  ف ِذْكـــَرَيـــاٌت  ــي  ل
أبًدا ٌب  ـــذَّ ـــع ُم الــَغــريــَب  إن 

َسكنَا وال  َألِـــَفـــْت  ــا  ــنً ــاِك َس ال 
َأَنا فــيــِه  وَشــَكــكــُت   ، ــُه  ــْرُت ــَك أن
ُهنا َلــقــيــُت  ــا  م ــَك  ــالِ ــن ُه َوُهــــُم 
الَبَدَنا ُروحــــَي  ُتــَفــارَق  حــتَّــى 
وَسنَا ــا  ــًق ــألُّ ت الــَحــيــاُة  ُهــــنَّ 
 )2( َظَعنا  وإن  َينَْعْم  لم  ــلَّ  َح إْن 

)1( هو خري الدين ْبن حممود الزركيل ) 1310هـ ـ 1396هـ ( ولد يف دمشق، وتوىل عددًا من املناصب يف اململكة العربية السعودية، وكان 
عضًوا يف عدد من املجامع اللغوية .

)2( ظعن : سار وارحتل .

والشك أن الظرف الذي تقال فيه القصيدة يسهم يف منحها زيادة تأثري يف النفس، فالقصيدة السابقة 
تثريه يف  وما  الغربة  يعاين  الذي ال  املقيم  من  أكثر  املبتعد عن وطنه  اإلنسان  لدى  واضًحا  تأثريها  يبدو 

النفس من حنني وشوق إىل الوطن واألهل واألحبة .
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1 ـ ملاذا يعدُّ النقاد العاطفة نقطة البدء يف العمل األديب ؟
2 ـ كيف يمكنك احلكم بصدق العاطفة يف نص من النصوص ؟

3 ـ ما معيار قوة العاطفة يف الشعر ؟ مثِّل ملا تقول .
4 ـ طلب احلجاج من أحد الشعراء أن يرثي ابنه فقال له : إين ال أجد البنك مثل ما أجد البني . ما 

الداللة النقدية هلذا القول ؟
5 ـ هل يفرتض يف النص ذي العاطفة القوية أن يكون موضوعه بطوليًّا حربيًّا ؟ ارشح ذلك .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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اخليال : هو امللكة الفنية التي تصنع الصورة األدبية، وهو عنرص أصيل يف األدب كله، ويف الشعر بوجه 
ولكن أمهيته تتفاوت من جنس أديب إىل آخر، فهو يف اخلطبة واملوعظة أقل منه يف الشعر الذي  خاص، 
حيلق فيه الشاعر يف عوامل خيالية بعيدة، أو يف القصة التي تستدعي اخرتاع شخصياٍت متعددٍة، وحوادَث 

ُمَتَخيَّلٍة كثرية .
بل إن أغراض الشعر نفسها تتفاوت فيام بينها يف كثرة اخليال أو قلته، فهو يقل يف شعر احلكمة، ويكثر 

يف األغراض األخرى للشعر الوجداين .
ويف علم البيان مرت عليك موضوعات متعددة : كالتشبيه، واالستعارة، والكناية. وسوف ترى أن 

اخليال الذي نتحدث عنه هنا مبني يف كثري من ُصَوِرِه ونامذجه عىل تلك املوضوعات التي درستها .
وتتجىل أمهية اخليال حينام نرى كيف يبدع الشاعر يف تصوير مشاهد مألوفة يف حياتنا ، قد اعتدنا عىل 
رؤيتها، لكن الشاعر يبثُّ فيها احلياَة واحلركة، ويتخيلها عىل نحو فيه إثارة وطرافة، ففي مشهد غروب 
الشمس نرى » النهار يتثاءب، والليل يزحف، والشمس متدُّ يف الغروب ذراعيها إىل األرض مودعة ... 
وشاعر يقف بجانب بحر ، فرياه يئنُّ ، ويلهث من التعب، ويتخيل رصاًعا بني أمواجه ورمال الشاطئ، 
وآخر يقف يف نفس املوقف يف حالة وجدانية أخرى، فريى البحر يتألق ويتألأل ، ويضحك ، ويتخيل 
لقاء مؤثًرا بني أمواجه وبني الرمال، ورسعان ما تعود األمواج من لقائها عىل استحياء ، وقد انترشت عىل 

وجهها حرة اخلجل « )1( .
ولذا فإن الشعر الذي خيلو من اخليال يعدُّ شعًرا قليل التأثري يف النفوس، فكلام مىض الشاعر حملًقا يف 

اخليال فإنه حيمل معه قارئه إىل آفاق رحبة من املعاين والصور.
 ويتجه النقد األديب إىل دراسة اخليال من خالل جوانب متعددة منها : 

)1( يف النقد األديب د . شوقي ضيف : 172 دار املعارف ط6 ) 1981م( .

ث�لثً� : مق�يي�س نقد اخلي�ل
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ه إىل الذوق األديب، وبخاصة إذا كان احلكم صادًرا من ناقد متمكن،  إن املقياس يف صحة اخليال مردُّ
أو قارئ ُمْرَهِف الشعور واإلحساس، فليس كلُّ خياٍل يمكُن أن نسُلَكه يف عداد الصورة األدبية؛ إذ إن 

من اخليال ما يكون كُحْلم النائم ال يستند إىل واقع، مما يعدُّ ضًبا من الوهم .
ولذا الحظ النقاد خطأ بشاِر ْبِن برد حني ختيَّل للوصل رقاًبا، وللبني رجاًل تلبس َنْعاًل فقال :

ي )2( نعلنِي ِمْن َخـدِّ ْت لِرْجــِل الَبـنْيِ ْت )1( ِرَقاَب الَوْصِل أْسَياُف َهْجِرها         وَقدَّ َوَجذَّ

1 ـ �صـحة اخليـــ�ل 

أ ـ الصورة اخليالية البسيطة : 
واملراد هبا تلك الصورة األدبية التي متثل مشهًدا حمدًدا ملوقف من املواقف، أو معنًى من املعاين التي يريد 
الشاعر تصويرها، وأكثر اخليال الشعري عند العرب يميل إىل هذا النوع من الصور ، ويرجع ذلك إىل 

حبِّ العريب للفكرة وحرصه عليها مما يبعده عن اإلغراق يف اخليال واملبالغة فيه .
وملا كانت الصورة اخليالية البسيطة تقدم املعنى يف وضوح وجالء، فإننا نرى من البلغاء من يؤثر تقديم 
فكرة من أفكاره، أو رأي من آرائه من خالهلا ؛ لكي يضمن انفعال املتلقي هبا، ملا يف تلك الصورة من بيان 

بديع .
من ذلك أن أعرابيًّا سئل : كيف فالن ؟

ُد ِذَراَع اهلمِّ إذا أمسى . فأجاب : تركته يقطع هناره بامُلنَى، ويتوسَّ
وُروي عن احلجاج قوله : » نعم امرؤ آخذ بعنان قلبه ، كام يأخذ الرجل بِِخَطاِم مَجَِله، فإن قادة إىل حق 

ه «. تبعه، وإن قاده إىل معصية اهلل كفَّ

2 ـ نــوع اخليــــ�ل 

)1( جذت : قطعت .
)2( البني : البعد .
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وللشعراء يف هذا املجال بدائع من القول ، استطاعوا من خالهلا استثامر ملكة اخليال لدهيم، وتقديم 
صور أدبية بديعة .

فنرى اخليال حييل اجلامد إىل خملوٍق حي، يرجو وخياف، ويصاب بامللل فال يقدر عىل الصرب واملقاومة، 
كام يف هذه الصورة التي يكشف من خالهلا املتنبي كيف تسقط حصون األعداء يف أيدي املسلمني حصنًا 

بعد حصن فيقول يف ذلك : 
ــمُّ ُطــوَل نَِزالِنــا            فُتــــْلـِقي إلينَــا أهَلـَهـا وَتـــــُزوُل َتَملُّ الُحصـُوُن الشُّ

وإنك لرتى الشمعة تيضء، وما تزال النار فيها مشتعلة حتى تنتهي تلك الشمعة، لكنك ربام ال تفطن 
اُء )1( حني ربط بينها، وبني حياة اإلنسان فقال :  فَّ يُّ الرَّ ِ إىل ما فطن إيه الرسَّ

ـــــار فِيــــــــها كاألََجـــــْل كأنَّهــــا ُعـْمـــــــــُر الـفـــــــتى            والنَـّ
فإن األجل يأخذ من العمر يوًما بعد يوم حتى يأيت عليه كله، وكذلك الشأن يف نار الشمعة التي ُتفنيها 

شيًئا فشيًئا حتى تنتهي .
وبدالً من أن يقول الشاعر : إن النجوم قد اختفت، وخبا نورها بسبب وجود السحاب، وإن الرائحة 
العطرة قد انترشت يف الربا. فإنه يقدم لنا ذلك يف صورة خيالية، تبدو فيها النجوم نائمة، قريرة العني يف 
ر  أحضان السحب، ويبدو فيها الشذى العطر يف إغفاءة حلم لذيذ بني السهول والروايب. انظر كيف صوَّ

لنا حممد هاشم رشيد )2( ذلك بقوله : 

)1( هو الرسي بن أحد الكندي ) .. ـ 366هـ ( شاعر أديب من أهل املوصل ، شعره عذب األلفاظ، مجيل التشبيهات.
)2( هو حممد هاشم رشيد ، أديب سعودي ولد باملدينة املنورة، له عدد من الدواوين الشعرية، رئيس النادي األديب باملدينة .

)3( هو الدكتور أسامة عبد الرحن عثامن أديب سعودي ، ولد يف املدينة املنورة سنة 1362هـ ، له عدد من الدواوين الشعرية ، والبحوث 
العلمية .

َنامْت األنــــُجــــُم  ـــي  ـــاه ه
أغَفى ـــْشـــواُن  الـــنَّ ـــَذى  ـــشَّ وال

َحاِب السَّ أحـــَضـــاِن  ـــيـــَن  َب
وابي الرَّ ـــَن  ـــي َب ـــا  ـــًم ـــالِ َح

قد  السامء  ونجوم  الليل،  ظلمة  يف  مبحًرا  ِشْعَره   )3( الرحن  عبد  أسامة  الدكتوِر  تصويُر  ذلك  ومن 
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إنه يشعر أن   ، أبياهتا مضاءة هبذه األنجم. ثم  أبيات قصيدته فتصبح  تساقطت لتسكن يف كل بيت من 
عطاءه الشعري غزير، حتى إنه ال حيس بتعب وال نصب يف هذه الرحلة الشعرية التي ينتقل فيها من بيت 

إىل بيت ، ومن معنى إىل معنى حيث يقول : 

َقافِيتي يِل  اللَّ ُجفوِن  في  أْبَحَرْت  َقْد 
َقافَِلتِي الَقْفِر  َبْعَد  الَقْفَر  وَخاَضِت 

اْنَسكَبا َبينَها  َبيٍت  ُكــلِّ  في  والنَّْجُم 
َجى َوَصَبا )1(  َفَما َشَكْت ِمْن رحيٍل في الدُّ

)1( الوصب : التعب .                                        )2( هبيم الليل : سواده اخلالص .
)3( يشلُّه : يغلبه ويظهر عليه .                          )4( الدجى : الظلمة .

)5( ضحى شحب : متغري اللون .                   )6( طالعة من ذا : من هليب النَّار .
)7( واجبة من ذا : غائبة من الدخان .

ب ـ الصور اخليالية املركبة :
ها كلَّها صورٌة واحدة. ويف هذا النوع من الصور نجد مشهًدا فيه  وهي جمموعة مشاهَد متعددة تضمُّ
ام لفتح  ره أبو متَّ حركٌة وحيويٌة، وألواٌن خمتلفة، ونحسُّ بأننا أمام منظر متكامل، كهذا املشهد الذي صوَّ

مدينة عمورية بعد حصار املسلمني الشديد هلا، حيث يقول :

هِبا املؤمننَي  أمــرَي  ــَت  ــرْك َت ــْد  ــَق َل
َغاَدْرَت فيها َبِهيَم اللَّيل )2( وهو ُضًحى
جى )4(  َرَغبْت حتَّى َكأنَّ َجالبِيَب الدُّ
َعاِكَفٌة ْلَماُء  والظَّ النَّاِر،  من  َضوٌء 
مُس َطالَِعٌة ِمن ذا )6(  وقد أَفَلْت فالشَّ

والَخَشِب ْخِر  الصَّ َذلِيَل  َيوًما  للنَّار 
اللََّهِب ِمن  ُصْبٌح  وْسَطها   )3( َيشلُّه 
َتِغِب لم  مَس  الشَّ كأنَّ  أو  َلونِها،  َعْن 
وُظْلمٌة من ُدخاٍن في ُضحًى َشِحِب )5( 
مُس َواِجَبٌة ِمن ذا )7(  ولم َتِجِب والشَّ

بعضها  يبدو  واللهب،  والشمس  والدخان،  والنار  والظلمة،  الضوء  املشهد:  هذا  يف  جيتمع  حيث 
بوضوح تام، ويتداخل بعضها مع بعض يف صورة مثرية مروعة، ويركز الشاعر عىل منظر احلرائق املدمرة، 
وهو مشهد يتجاوز حدود زمان احلادثة ومكاهنا، فال يبدو عىل أنه أمر مىض وانقىض، وإنام حيس القارئ 

أنه أمام ذلك املشهد يراه رأي العني .
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ويقول ابن خفاجة )1( واصًفا أحد أهنار األندلس :
كأنَُّه ـــَواِر  الـــسِّ ــُل  ــَث ِم ُمــَتــعــطِّــٌف 
كأنَّها الُغصوُن  بِِه  َتُحفُّ  ــَدْت  َوَغ
ًرا ُمَتحدِّ ــُه  َجــرُي ـــَرَع  َأْس ــاُء  ــَم وال
َجرى وَقْد  بالُغُصوِن  َتْعَبُث  والريُح 

َسامِء جَمــرُّ   )2( يكنُُفُه  ْهــُر  والــزَّ
َزرَقاِء ــُمــْقــَلــٍة  بِ ــفُّ  ــُح َت ـــدٌب  ُه
قَطاِء الرَّ ــِة  ــيَّ ــاحلَ ك ــًا  ي ــوِّ ــل ــَت ُم
املاِء ـــنْيِ  جُلَ ــىل  َع األصــيــِل  ـــُب  َذَه

اخليال  يصور  حيث  األندلس،  يف  اخلالبة  الطبيعة  مشاهد  من  مشهًدا  السابقة  األبيات  يف  نرى  فإننا 
األديب هنًرا من األهنار يميل يف مساره، وحييط بالروضة إحاطة السوار باملعصم، وتتناثر الزهور البيضاء 
عىل جانبيه كأهنا نجوم املجرة يف السامء، وحتف به أغصان األشجار تظلله كعيون زرقاء تظللها األهداب، 
فيام جيرى املـاء بالنـهر الذي يتلوى كأنمـا هـو أفـعى، ويف البيـت األخـري نرى الريـاح وهي تعبث بتلك 
بلقائها  التقى  الصايف، فكأنام  النهر  الذهبية عىل سطح ماء  املغيب  انعكست أشعة شمس  فيام  الغصون، 

الذهب والفضة مًعا :
ويصور البحرتي مثول وفد الروم بني يدي اخلليفة العبايس فيقول : 

لقد أصيبوا بالدهشة واحلرية مما رأوا من العظمة يف قصور اخلالفة، وما رأوه من جند املسلمني الذين 

ماَط )3( فكلما َراموا )4( الِقرى)5( حضروا      السِّ
أفواِهِهْم إلـــى  ــُم  ــُه ــفُّ أُك ــوي  ــْه َت
ٌب ُمَتعجِّ ــٌت  ــاِه ــَب َف ــروَن  ــيِّ ــَح ــَت ُم

ُل ُذهَّ ُعــقــوٌل  ــْم  ــِه ــِدي ــأي )6(ب َجــالــْت 
وَتْعِدُل بيِل  السَّ َقْصِد  عن  فتُجوُر 
ُمتأمُل وَنـــاظـــٌر  ــــــراه،  َي ــا  ــم م

)1( هو إبراهيم ْبن أيب الفتح األندلس ) 450 ـ 533هـ ( شاعر غزل، من الكتاب البلغاء، غلب عىل شعره وصف مناظر الطبيعة .
)2( يكنفه : حييط به .

)3( السامط : ما يمدُّ ليوضع الطعام عليه .
)4( راموا : قصدوا .

)5( القرى : الطعام الذي يقدم للضيف .
)6( جالت : حتركت واضطربت .
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حشدهم اخلليفة بصورة مثرية؛ لريى الوفد ما عليه املسلمون من القوة والبأس، وحتى عندما ُدُعوا لتناول 
ب واالنبهار سبًبا يف جعل أيدهيم ختطئ سبيلها إىل أفواههم، وهو مشهد نجد  الطعام كانت نظرات التعجُّ

فيه عنرص احلركة واضًحا وضوًحا بارًزا .
وهكذا نجد الصورة اخليالية املركبة تعطي مشاهد متعاقبة، يرتبط بعضها ببعض وتتكامل عنارصها، 

فيغدو املشهد مؤثرًا كأنام يرى اإلنسان من خالله حقيقة اليشء، ال خياله .

1 ـ ما أثر اخليال يف الشعر ؟
2 ـ عنرص اخليال عامل رئيس يف التفريق بني النَّص العلمي والنص األديب . بنيِّ ذلك .

3 ـ ما مفهوم الصورة اخليالية البسيطة؟ واذكر شاهًدا من شواهدها.
4 ـ ارشح كيف تتضمن الصورة اخليالية املركبة مشاهد متعددة يف إطار صورة واحدة مع التمثيل .

اأ�صئلة ومن�ق�صة



53

رابًع� : مق�يي�س نقد الأ�صلوب

األسلوب : 
يتمثل يف البناء اللغوي للشعر من حيث اختيار املفردات، وصياغة الرتاكيب، وموسيقا الشعر .

وسوف ندرس األسلوب من اجلوانب التي تضمنها التعريف وهي : املفردات، والرتاكيب ، وموسيقا 
الشعر.

1 ـ نقد املفردات : تراعى األمور التالية يف مفردات الشعر :
أ ـ سالمة الكلمة من الغرابة : إذا رجعت إىل ما سبق لك دراسته يف جمال فصاحة الكلمة املفردة رأيت 
أن فصاحتها رشط أساس لفصاحة الكالم بعامة، وأن فصاحتها تتحقق بخلوها من العيوب التي تصيب 

الكلمة كالغرابة يف كلمة ) تامور( يف قول أيب متام :
َوَمـودَّيت َلَك ال ُتَعـــــــاُر َبــــىَل إذا            َما َكــاَن َتـاموُر )1( الُفــَؤاِد ُيَعــــاُر 

ويدخل يف هذا املجال أيضًا املصطلحات العلمية مثل كلمة ) األْكُسِجني( يف قول عالل الفايس خماطًبا 
الشباب العريب :

واحَفـــُظـوا مـا َوِرْثـُتـــُم ِمن لَِســاٍن            فهــو ُروح احلَيــــاِة واألُْكُســــِجيُن
ب ـ إحياء الكلمة : لقد فطن النقاد العرب إىل حسن اختيار الكلامت؛ ألنَّ هلا ظالالً وتداعيات، لذا 

خيتارها الشاعر قصًدا ليفيد مما توحيه معاين متعددة تكسب الشعر آفاًقا رحبة .
ومثال ذلك اختيار النابغة الذبياين كلمة ) الليل( يف قوله معتذرًا إىل النعامِن ْبِن املنذر :

فإنَّـَك كاللَّيـل الـــذي ُهـو ُمــْدِرِكي           وإْن ِخـْلُت أنَّ امُلنَْتـــأى َعنَْك َواِسـُع
ومعنى البيت أنه ال مهرب من النعامن ، الذي يستطيع أن يصل إىل الشاعر مهام بعد عنه، فمثله يف ذلك 
أن يدرك كل بقعة من األرض. ولكن النَّهار مثل الليل يف هذا األمر فلامذا اختار الشاعر  مثل الليل البدَّ

كلمة ) الليل( ؟

)1( التامور : الدم أو دم القلب خاصة .
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خوف،  مقام  املقام  كان  وملا  واخلوف،  الوحشة،  معنى  من  فيها  ملا  ليل(   ( كلمة  أن  النقاد  أدرك  لقد 
وهرب؛ كانت هذه الكلمة أكثر مالئمة للموقف، وإحياء بتصوير احلالة النفسية للشاعر .

ولعلك الحظت فيمنا مرَّ عليك يف دراستك أن النَّص الشعري الذي يكون موضوعه التفاؤل واألمل، 
ا النصوص التي تدور حول موضوع التشاؤم،  فإن كلامته تبدو مشعة موحية باألمل واإلرشاق والبهجة، أمَّ
فإن مفرداته توحي بالضياع واحلزن واألمل. وهكذا يف كثري من موضوعات الشعر وأغراضه نلحظ استثامرًا 

خلاصية اإلحياء يف الكلمة وإفادة منها .
جــ  دقة استعامل الكلمة : مع كثرة ا ملفردات اللغوية املهيأة للشاعر إالَّ أنَّ عىل الشاعر أن جيدَّ يف البحث 
عن الكلامت التي تناسب املقام، وأن تكون استعامالته للمفردات اسـتعامالت متقـنة، يتجـىل فيها جهــد 
رائع يف حسن استخدام الكلمة، وإذا عدت ملا ســبقت دراسته يف نقـد النابغة الذبياين ألبيات حســان، 

رأيت ذلك النقد متجــًها إىل إخفاق الشاعر يف دقة اختيار الكلمـة، ووضعـها يف موضعها املناسب .
وينتفع الناقد األديب يف مقياس دقة استعامل الكلمة بام كشف عنه علامء اللغة يف كتب ) الفروق اللغوية( 

من فروق يف الداللة بني كلامت تبدو أول وهلة  أهنا بمعنى واحد .
ُرِوي أنَّ الشاعر إبراهيَم ْبَن َهْرَمة )1( سمع بيًتا له ُينِْشُده أحُد الناِس وهو قوله : 

باللـِه ربِّـَك إْن َدَخـــْلَت َفُقــْل هلـا :               هـذا ابـُن َهْرَمــَة قائًمــــا بالبـــاب
فغضب ابن هرمة وقال : ليس كذلك ! إنام قلت واقفًا بالباب، وليتك عرفت ما بينهام من معنى !

فالقيام يقتيض املالزمة واالستمرار حتى كأنام هو حاجب عىل باب بيتها، مما يوحي باملذلة، أما الوقوف 
فال يفيد ذلك .

اِت( يف قول إسامعيل صربي )2( : وانظر كلمة ) ُمِعدَّ
اِت الَهـنَــا َأْقبِــِلي َنْســـَتـْقـبِـِل الدنُّـيــــا َوَمـا                َضِمنَـْتــُه ِمـــن ُمِعـــــدَّ

)1( هو إبراهيم ْبن َهْرَمة القريش ) .. ـ نحو 176هـ ( شاعر من املدينة، من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية. وهو آخر الشعراء الذين 
حُيتج بشعرهم يف قواعد اللغة .

)2( هو إسامعيل صربى باشا ) 1270 ـ 1341هـ (  من شعراء الطبقة األوىل يف عرصه، امتاز شعره بجامل مقطوعاته، وعذوبة أسلوبه .
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مالئم  غري  هنا  فاستعامهلا  للهناء،  إلضافتها  مالئمة  غري  جيعلها  ونفور  ثقل  فيها  معدات(   ( فكلمة 
للسياق. إنه من املمكن أن يقال : معدات الزراعة، أو الصناعة. أما معدات اهلناء فغري مناسبة .

2 ـ نقد الرتاكيب :
تدرس الرتاكيب يف الشعر ملعرفة خصائصها، ومميزاهتا من حيث اجلزالة والسهولة.

الذي  األسلوب  بأنه  النقاد  ده  ُمْسَتْكَرٍه وال ركيك، وحيدِّ ا غري  قويًّ كان  ما  : هو  اجلزل  األسلوب  ـ  أ 
تسمعه العامة ، ويعرفونه لكنهم ال يستعملونه يف أحاديثهم .

اإلطناب،  عىل  فيه  اإلجياز  وغلبُة  اجلمل،  وِقرَصُ  الكلامت،  قوُة   : اجلزل  األسلوب  سامت  أبرز  ومن 
واتصاُفه بالفخامة التي جتعله يف مستوى عاٍل من القول .

وترتبط اجلزالة بظروف خمتلفة كالعرص والبيئة واملذهب الشعري للشاعر ، فالشعر اجلاهيل بعامة أكثر 
العبايس يعد أكثر جزالة من شعرنا املعارص . كام أنَّ شعراء العرص  العبايس، والشعر  الشعر  جزالة من 
الواحد والبلد الواحد خيتلفون فيام بينهم يف مستويات اجلزالة، فشعر الفرزدق أكثر جزالة من شعر جرير، 

ويف عرصنا نجد شعر األستاذ عبد اهلل ْبِن خيس يتميز باجلزالة والقوة .
ومن نامذج الشعر اجلزل قول سامل األسدي )2(  :

َسْمُعُه الَفواِحَش  َينْفي  الَفَتى  ُأحبُّ 
أًذى الباِسطًا  دِر  الصَّ َدواعي  َسليَم 
ٌة َزلَّ لَك  َصاحٍب  ِمن  أتــْت  ما  إذا 

ٍة )2(  ِغنى النَّْفِس ما َيْكِفيَك ِمن َسدِّ َخلَّ

َوْقَرا َفــاِحــَشــٍة  ــلِّ  ُك َعــن  ــِه  ب ــأنَّ  ك
ُهْجرا َناطًِقا  وال   ، َخرًيا  َمانًعا  وال 
ُعْذرا ــتِــِه  لـِـَزلَّ ــاالً  ــَت حُمْ ــَت  أْن َفُكْن 
َفْقرا الِغنَى  ذاك  َعاَد  َشيًئا  زاَد  وإن 

ب ـ األسلوب السهل : وهو ما ارتفعت ألفاظه عن ألفاظ العامة، وخال من اللفظ الغريب الذي حيتاج 
إىل بيان وتفسري ، وهذا النوع من األساليب مما يمكن أن يوصف بالسهل املمتنع ، فهو مع قربه وسهولته 

إال أنَّ إبداعه وإنشاءه ليس باألمر اهلنيِّ .

)1( هو سامل األسدي ) .. ـ نحو 125هـ ( من التابعني ، أمري شاعر .
)2( اخلَلَّة : احلاجة والفقر .
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وممن متيز شعره بالسهولة يف القديم عمُر ْبُن أيب ربيعة، وأبو العتاهية ، ومسلُم ْبُن الوليد .
وغالب الشعر العريب املعارص يمتاز بسهولة األسلوب والبعد عن التكلف . ومن ذلك قول الشاعر 

ي )1( : حممد عبد املعطي اهلَْمرَشِ

إنََّما ـــٌة  ـــنَ َفـــاتِ ـــــِت  َأْن ـــــْل  َأَج
الَجَماِل ِسْحُر  ــَدِك  ــنْ ِع ــاَن  َك إذا 
الُقُلوُب َهـــَواِك  في  َكــُثــرْت  وإْن 
امرؤ ــي  أنَّ َغيَر   ، الُمنَى  ـــِت  وأْن
موِع، الدُّ ــْذَل  َب الُحبِّ  في  ويْكَره 
َنْفِسِه ــى  ــَل َع ـــاَن  َه ــرُء  ــم ال إذا 

أْفَتنَا  ــي  ل ــفــِس  ــنَّ ال َة  ــــزَّ ِع أرى 
َأَنا ــدي  ــنْ ِع ــِة  ــوَل ُج ــرُّ ال ــِســْحــُر  َف
الَفنَا ــُع  ــري َس ــاَب  ــَب ــشَّ ال َفــــإنَّ 
الُمنَى ــاء  ــري ــب ــك ــل ل ــــُل  ُيــــذلِّ
نى الضَّ ــْرَط  وَف الُخُضوِع،  وَبْسَط 
أْهَوَنا َغـــيـــِرِه  ــى  ــَل َع َيـــُكـــوُن 

)1( هو حممد عبد املعطي اهلمرشي، شاعر مرصي معارص ، تويف يف ريعان شبابه .

3 ـ نقد موسيقا الشعر :  تعد موسيقا الشعر اخلاصية البارزة ، والعالمة الفارقة بينه وبني النثر، وهي النغم 
الشجي الذي تصاغ فيه املعاين فيحيلها إىل نشيد عذب . وتتألف موسيقا الشعر من أمور ثالثة هي : 

أ ـ الوزن الشعري .
ب ـ القافية .

ج ـ املوسيقا الداخلية .
ُل القول يف كل واحدة منها عىل النحو التايل :  وسوف ُنَفصِّ

أ ـ الوزن الشعري : ويراد به البحر الشعري الذي صيغت عليه القصيدة، فالشعر العريب قد بلغ مرحلة 
النضج واالستقرار، بالتزامة األوزاَن الشعرية، التي اكتشفها اخلليُل ْبُن أحد ، ونسبة هذه البحور إىل اخلليل 

ال تعني أنه صنعها يف الشعر وأوجدها فيه ، بل كان دوره اكتشافها فحسب .
والتزام الشعراء العرب بتلك البحور الشعرية، طوال تلك العصور املختلفة إىل يومنا هذا يعد دلياًل عىل 
أن الذائقة العربية ال تستسيغ الشعر إال وفق هذه البحور الفنية التي اختص بدراستها علم مستقل هو علم 
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العروض والقافية .
ويرى بعض النقاد أنَّ ثمة عالقة بني موضوع القصيدة وغرضها من جهة، وبني الوزن الشعري الذي 
الكثرية تصلح غالًبا  أو  الطويلة  التفعيالت  فالبحور ذوات  الشاعر قصيدته من جهة أخرى،  بنى عليه 
للموضوعات احلامسية ونحوها، كام أن البحور اخلفيفة تصلح لغرض الغزل ونحوه، وهي عالقة ظاهرة 

لكنها ال متثل قاعدة مطردة .
ى القصائد بحروف قافيتها ،  ب ـ القافية : وهي الركن الثاين من أركان النظم الشعري ، وكانت تسمَّ

ي ، ومهزية الُبوِصرِيي . نَْفَري ، وسينية الُبْحرُتِ فيقال : المية الشَّ
واختيار القافية، وإيقاعها، وحرفها املميز، يمثل مستوى إبداعيًّا جيعله الناقد جماالً من جماالت احلكم 

عىل الشعر . ولذا فهي تنال عناية أوفر من املد ، واإلشباع، أو غريمها .
فاختيار حرف ) الباء( يف بائية أيب متَّام كان اختيارًا موفًقا مالئاًم للغرض احلاميس للقصيدة، وهو أدعى 

لربوز ظاهرة التفخيم، وقوة اجلرس ، وشدة اإليقاع : 
فإننا  متَّام،  تنتظم قصيدة أيب  التي  القوة والروح احلامسية  السابقة مالئمة لطابع  القافية  لنا  وإذا بدت 

الُكُتِب ِمَن  أنباًء  ــَدُق  أْص يُف  السَّ
بِه ُيحيَط  أن  َتَعالى  الُفُتوِح  َفْتُح 
َلُه ماِء  السَّ ـــواُب  أْب َتَفتَُّح  َفتٌح 

واللَِّعِب الِجدِّ  َبيَن  الَحدُّ  ِه  َحدِّ في 
الُخَطِب ِمَن  َنثٌر  أو   ، عِر  الشِّ ِمَن  َنْظٌم 
الُقُشِب أثوابِها  في  األرُض  وَتْبرُز 

نجدها يف األبيات التالية حِلطَّاَن بن امُلَعىلَّ )1( تنحو َمنًْحى آَخر غرَي ما رأيناه، فنراها تبدو نغاًم شجيًّا هادًئا، 
فيه حزن ووهن، حيمالن عىل الرحة والشفقة، والعاطفة احلانية : 

)1( هو ِحطَّان ْبن املعىل ، شاعر إسالمي، من شعراء احلامسة .
)2( زغب القطا : صغار احلامم.

وياُربَّام ــــُر  ْه ــــدَّ ال أبـــكـــايَن  
)2( الَقَطا  ــِب  كــَزَغ ُبــنَــيَّــاٌت  ــوال  َل

ُيريِض ـــاَم  بِ ــُر  ه ــدَّ ال أْضــَحــَكــنــي 
بعيض إىل  ــيض  ــع َب ِمـــن  َرَدْدَن 
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وانظر كيف تلعب القافية دورًا كبرًيا يف التأثري النفس حني تصور القصيدة حلظات وداع شاعر ألرضه 
ة الُقشريي )2( : مَّ وبالد حمبوبه، فتكون القافية عوًنا عىل رقة قصيدته وعذوبتها. يقول الصُّ

)1(واِسٌع ــَرٌب  ــَط ــْض ُم يل  ــاَن  ــَك َل
َبْينَنَا أوالُدَنــــــــا  ـــــــاَم  وإنَّ
َبْعِضهْم َعــىَل  ــُح  ــري ال ــِت  لــوَهــبَّ

والَعْرِض الطُّوِل  ذاِت  األَْرِض  يف 
األْرِض ـــىَل  َع مَتْـــيِش  ــا  ــاُدَن ــَب أك
الَغْمـــِض َعــِن  َعـْيـني  الْمَتنَـَعـْت 

بالِحَمى َحلَّ  وَمْن  َنجدًا  َعا  ودِّ ِقَفا 
! با  الرُّ أْطَيَب  تلَك األرُض ما  بنْفِسَي 
بَِرواجٍع الِحَمى   )5( َعِشيَّاُت  وليسْت 
ُدوننا أْعرَض   )6( البْشَر  رأيُت  ا  ولمَّ
َزَجْرُتها ا  فلمَّ  ، الُيْسَرى  َعْينَِي  َبكْت 

َعا ُيودَّ َأْن  ِعنَْدنا  لِنَْجٍد  وَقــلَّ 
َعا )4(  ! وما أحسَن الُمصَطاَف )3(  والُمَتربَّ
َتْدَمَعا َعينيَك  خلِّ  وَلِكْن  إليَك، 
عا ُنزَّ َيَحنُنَّ  وِق  الشَّ بناُت  وَحالْت 
َمَعا أْسَبلَتا  الِحْلِم  َبعَد  الَجْهِل  َعن 

)1( مضطرب : حركة وسْعي يف طلب الرزق .
ة بن عبد اهلل القشريي ) .. ـ نحو 95هـ ( شاعر بدوي غزل ، من شعراء العرص األموي . مَّ )2( هو الصِّ

)3( املصطاف : املصيف .

)4( املرتبعا : زمن الربيع .
)5( عشيات : مجع عشيَّة، وهي الوقت من زوال الشمس إىل املغرب .

)6( البرش : اسم جبل .

جـ ـ املوسيقا الداخلية : وهي نغم خاص متتاز به القصيدة، بسبب نجاح الشاعر يف اختيار املفردات، 
وفنون  والتفخيم،  واإلمالة،   ، واملدَّ  ، اإلعراب  حركات  من  ذلك  يتبع  وما  خاص،  نسق  وفق  وترتيبها 

البديع اللفظي املتعددة .
ومن ذلك نلحظ الفرق الكبري بني سطر النثر، وبيت الشعر، فالسطر الواحد يف نص نثري يمتاز بتتابع 
َف الشـاعر بتقديم وتأخري ،  الفكرة واّطَراِدها حتي تتضح للقـارئ، أما البيـت الشـعري فيقـتيض ترصُّ

أوحذف ، أو تكرار ، وذلك للمحافظة عىل االتَِّساق الصويت املطلوب.
ومن أمثلة املوسيقا الداخلية ما نراه يف بيت اخلنساء يف وصف أخيها صخر :
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اُر اُد َأْنـِديــٍة ، للَجْيــِش َجـــرَّ حَّـــاُل ألـويــٍة، هبَّــــاط أْوِدَيـــــٍة            َشـــهَّ
ففي هذا البيت نلحظ التوافق بني الصيغ التعبريية التي تقدم عىل صيغة املبالغة ) ّحال ـ هّباط ـ شّهاد 

( كام تبدو يف التزام وزن واحد بعد كل من صيغ املبالغة السابقة ) ألوية ـ أودية ـ أندية ( .
ومن ذلك ما نجده يف هذه األبياِت حلافظ إبراهيم من قصيدته ) الُعمريَّة( حيث يقول : 

َهُه نزَّ الـــَفـــاُروَق  َبــرأ  الــذي  إنَّ 
طِينُتُه ــْرَدوِس  ــِف ال من  ُخْلٌق  ــذاَك  ف
َيْصَحُبها الُظلُم  ال  يسُكنُها،  الِكرُب  ال 

َتنِْزهَيــا واألغَراِض  النََّقــائِص  َعن 
يــــها ُينــقِّ اهللُ أوَدَع فيهــــــا َمـــا 
ُيْغـوهيا احِلـْرُص  يعرُفها، ال  احِلقُد  ال 

فتتجىل املوسيقا الداخلية يف البيت الثالث بسبب التناسب اللفظي بني مجله األربع .
وانظر ما أحدثه تكرار حرف السني ) وهو من حروف اهلمس( يف قصيدة البحرتي التي وصف فيها إيوان 

كرسى من موسيقا متميزة، توحي بجو الصمت املطبق عىل آثار كانت ذات يوم تّعج باحلركة واحلياة .

)1( اجلدا : العطاء .
)2( اجلبس : اجلبان اللئيم .

)3( آل ساسان : ملوك الفرس .

َنْفــسي ُيَدنُِّس  ا  عمَّ َنْفسي  ُصنُْت 
وآســــى الُحُظوِظ،  َعن  َأتَســـلَّى 
التَّــوالي الُخُطـــوُب  َرْتنيـــهُم  َذكَّ

وكام يف ظاهرة املد املتآزر مع حرف اهلاء مما يوجد إيقاًعا داخليًّا شجيًّا كام يف قول حممود غنيم :
اُه اُه َلـو َأْجــــــَدِت الَمْحــُزوَن أوَّ ُدَهـــا           أوَّ لـي فِيــَك يا َليــُل آَهــاٌت ُأردِّ

ويف كثري من األنامط احلديثة من الشعر اتكاء عىل عنرص املوسيقا الداخلية، واهتامم كبري هبا من قبل 
الشاعر والناقد مًعا .

)2( جْبِس  كلِّ   )1( َجدا  عن  وَترفَّْعُت 
َدْرِس  )3( َســاَســاَن  آل  من  َلمَحلٍّ 
وُتنِْسـي الُخطــوُب  ُتْذِكــُر  وَلَقــْد 
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1 ـ ما اجلوانب النقدية التي يلحظها الناقد يف نقده مفردات القصيدة ؟ 
2 ـ ما املراد بإحياء الكلمة ؟ ومتى يكون مقبوالً ؟

3 ـ اذكر رأيك يف استعامل الشاعر كلمة ) الدماء( يف قوله الذي يصف فيه روًضا من الرياض املزهرة :
َمـــاِء كأنَّ شـــــقائق النُّْعـــماِن )1( فيـــِه            ثَِيــاٌب قـــد َرِويـــَن ِمَن الـدِّ

من  شاهد  ذكر  مع  ذلك  معنى  بنيِّ  الكلمة(  استعامل  دقة   ( مقياس  الشعر  نقد  يف  مراعاته  جيب  مما  ـ   4
الشواهد الشعرية املناسبة .

ا يوضح ذلك . 5 ـ يتصف أسلوب الشعر العريب املعارص بصفة بارزة فام هي ؟ اذكر شاهًدا شعريًّ
6 ـ ما أمهية البحر والقافية يف إعطاء القصيدة موسيقاها املتميزة ؟

7 ـ ما املراد باملوسيقا الداخلية يف الشعر ؟ ومم تتألف ؟
8 ـ ما مصدر املوسيقا الداخلية يف قول حممود غنيم :

اُه اُه لـــو أْجـــَدِت المحــزوَن أوَّ ُدَهـا            أوَّ لي فِيـــَك يا َليــُل آَهـــاُت ُأردِّ

)1( شقائق النعامن : نوع من الزهور شديد احلمرة .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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من�ذج من النقد التطبيقي ) ن�صو�س حمللة(

)1(
أبو متـام يف الُغـْربـِة والفـراق

الثَّانِي وال  ــٍع  ــْوِدي َت َل  أوَّ ــْوُم  ــَي ال ــا  َم ـ   1

ْهـــَر َســـاَعَدُه َدِع الِفـــَراَق فــــإنَّ الدَّ 2 ـ 

3ـ  َخِليَفُة اْلِخْضــر)1( َمن َيرَبْع )2( على َوَطــٍن

وَأَنــا الَهــَوى،  وَبغَداُد  َأْهِلي،  ـــاِم  بالشَّ ـ   4

بِما َصنَـعْت َتْرَضــى   )5( النَّوى  أَظنُّ  َوَما  ـ   5

َصاِحُبُه الَوْصِل   )7( ُكنَْه  َيْعِرُف  وَليَس  ـ   6

وأحَزاني ــي  ــوِق َش ـــْن  ِم ــُر  ــث َأْك ــيــُن  الــَب

بُِجــْثـــَمانِي ُروِحي  ِمْن   َ أْمـــَلَك  َفَصـــاَر 

في َبْلـــَدٍة َفُظـــهوُر الِعيـــِس )3( أْوَطـــاني

تـيــــِن )4( ، وبـالـُفْســَطاِط إْخــــوانِي قَّ بالـرَّ

ُخراَساِن أْقــَصــى  بــي   )6( َح  ــوِّ ــط ُت حتَّى 

بِِهْجَراِن أو  بِــنَــأٍي  ـــاَدي  ـــَغ ُي ــى  حــتَّ

َّام :  قال أبو مَت

)1( اخلرض : نبي من أنبياء اهلل كانت له مع موسى عليه السالم قصة ذكرت يف سورة الكهف .
)2( يربع : يقيم ويطمئن باملكان .

)3( العيس : اإلبل .
)4( الرقتان : موضعان عىل هنر الفرات .

)5( النوى : البعد .
)6( تطوح : تقذف .

)7( كنه : حقيقة .
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نقد الق�صيدة

نقد  بيَّناها يف معرض احلديث عن مقاييس  التي  الفنية  العنارص  النَّص وفق  نقد هذا  سوف نسري يف 
الشعر، وذلك عىل النحو التايل : 

بِّي )1( ، وموضوع هذه األبيات  ان الضَّ ام حممَد ْبَن حسَّ هذه أبيات خمتارة من قصيدة يمدح هبا أبو متَّ
املختارة من ذلك النَّص تدور حول وصف معاناة الشاعر من فراق األحبة، واستمرار الغربة التي ال تكاد 

تنتهي .
هذا هو املعنى العام الذي ينتظم تلك األبيات. سعى الشاعر فيها إىل عرض مظاهر الفراق وصوره 
املتنوعة يف حياته؛ فاليوم ليس آخر يوم يودع فيه أحبته، والفراق أصبح يملك عليه جوانب نفسه، فقد 
له وارحتاله )2( . والشاعر موزع القلب بني أمكنة كثرية يف بلدان متعددة،  بات مثل اخلرض يف استمرار تنقُّ
وليت األمر ـ عىل شدته ـ ينتهي بذلك التوزع للقلب، إذا إنه يتوقع أن يسافر إىل أمكنة بعيدة وإىل أقىص 

خراسان بالتحديد ، وهو سفر شاق جيعل غريه من األسفار هينًا سهاًل .
إنه معنى واحد ألحَّ عليه الشاعر فكان ذلك سبًبا من أسباب العمق، الذي حتقق لكثرة املعاين اجلزئية 

1 ـ نقـد املعــــــــ�ين

ان الضبِّي ) ... ــ 230 هـ( أديب من الوالة يف خالفة املأمون واملعتصم. ومن أبيات املديح يف هذه القصيدة قوله :  )1( هو حممد ْبن حسَّ
7 ـ إساءَة احلادثات اْسـَتبطِني َنفًقا

ــان                                                                فقـد أَظّلِك إحســاُن ابِن حسَّ
8 ـ أمسكُت ِمنُه بِود شـدَّ يل ُعقـًدا

هـر يف كّفـي هبـا َعـان                                                                كأنَّمـــا الدَّ
هُر أن ُيودي بتالِِده 9 ـ إذا نوى الدَّ

                                                                          مل يســَتِعْن غـــرَي كّفيـــه بأعـوان
ومعنى استبطني نفًقا، اختفي أيتها احلوادث املؤملة بفضل اهلل ثم عون املمدوح ومساعدته للمحتاجني .

)2( عىل صحة الزعم بأن ذلك صحيح يف حّق اخلرض ) عليه السالم ( .
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وتتابعها، كام أن املعاين اتصفت بالوضوح ، فقد عرفنا املعاناة التي عاناها الشاعر وصور الفراق وما حتدثه 
من أمل يف النفس وبخاصة حني يقول : 

وَلْيـَس َيَعـِرُف ُكنْـَه الَوْصـِل َصاِحُبـُه             َحـتَّى ُيغــــاَدى بِنَــأٍي أو بِِهْجـــَراِن
فكأننا به يريد أن يقول : إنني مهام حدثتك عن تلك املعاناة فلن تعرفها حق املعرفة، حتى تصاب بمثل ما 

أصبُت به من هجران وَنْأي، وحينئذ ستعرف أنني مل أبالغ يف قول، ومل أذكر إال القليل من تلك املعاناة .
اجلدة،  ناحية  فيها، ومن  لوجود خطأ  معان صحيحة ال جمال  فهي  احلقيقة،  املعاين من جتاوز  وختلو 
البيت  املعنوي وإن كان  اجلانب  تقليدية، طرافتها جاءت من جوانب أخرى غري  واالبتكار فهي معان 

الرابع فيه جدة وطرافة واضحتان .

تبدو صفة الصدق يف العاطفة عند معرفتنا بالدافع إىل نظم هذه القصيدة، ويبدو أن الدافع إليها دافع 
حقيقي، وهي من النامذج الفريدة للحب األخوي، املبني عىل اإلعجاب والتقدير ، ومع أن القصيدة يف 
غرض املدح، إال أننا نرى فيها جانًبا ذاتيًّا يرتبط بنفس بالشاعر، وحديث عنها وإليها، وكأنه ليس يف مقام 
ا عن شعر املديح يف تراثنا العريب  املدح الذي بدا صوته واهنًا ضعيًفا، وهذا يف حدِّ ذاته يمثل دفاًعا قويًّ
القديم، فليس كله مبالغة، وإدعاء، وإرساًفا يف تقدير قيمة املمدوح، بل من قصائد املديح ما تربز فيها 

معاٍن كريمة كهذة القصيدة .
أما قوة العاطفة يف النص فتتجىل بأثر النص يف نفوسنا بسبب مجال أسلوبه وإيقاعه اجلميل، وبسبب 
التعاطف مع هذا الغريب الذي كتب عليه أن يظل مسافًرا أبًدا، وقد استطاع الشاعر أن جيعلنا نتأثر بذلك 

حتى أصبح قوله : 
تــنِي وبالُفْســــَطاِط إْخـــَواين قَّ ــاِم أهـيل، وَبغـداُد اهلـوى، وأنـا             بـالرَّ بالشَّ

من األبيات الشهرية الذائعة الصيت، التي تقال عند كل موقف، يتشتت فيه الفؤاد بني أحبة متفرقني، 
يف أمكنة متفرقة .

2 ــ نقــد الع�طفـــة :
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تضمنت األبيات عدًدا من الصور اخليالية البسيطة من حيث مكوناهتا اإلبداعية، وجتلت براعة الشاعر 
يف رسمها وتوظيفها خلدمة غرضه .

فالشاعر يرسم لنا صورة رجل مسافر تظل حاجته بعيدة عنه، فتنرصم أيامه ولياليه بحًثا عنها، وسفًرا 
إليها ، فهو ال يعرف الناس من لذة االستقرار، وهناء العيش يف وطن واحد ، بل له أوطان متعددة ، وهي 

ظهور اإِلبل تغدو به وتروح من مكان إىل آخر، يتضح ذلك يف قوله :
خليفُة الِخْضـِر َمـْن َيْرَبـُع على َوَطـٍن            في َبْلـَدٍة َفُظــُهوُر اْلِعيــِس َأْوَطــانِي

ُدها يف صورة خيالية، تتمثَّل فيه عىل هيئة شخصية حيَّة ترىض  وهنالك خصومة بينه وبني النوى، جيسِّ
وتغضب وتنتقم من صاحبنا ، فتقذف به إىل كل أرض بعيدة، ولو كانت تلك األرض أقىص خراسان، 

حيث يقول : 
َح بـي أقَصـى ُخَراَســـاِن ـوى َترضى بما َصنََعْت              حتـى ُتَطـوِّ وما َأظـنُّ النَـّ

واخليال يف تلك الصور كلها صحيح ليس فيه إغراب، أو َتْعِمَيٌة .

3 ــ نقـــد اخليـــــ�ل

ذات  القصيدة  هذه  تكون  أن  والعجب  ـ  بيِّنة  واضحة  النَّص  مفردات  أن  نرى   : املفردات  جمال  يف 
األسلوب السهل لشاعر قامت شهرته عىل التكلف، وشدة طلبه للمعاين ، واستكراه األلفاظ، ولذا فإن 
ف يف طلب املعاين جاء شعره  هذا النَّص يؤكد قول النُّقاد : إن أبا متَّام إذا ترك نفسه عىل َسِجيَّتَِها ومل َيَتَعسَّ

من أعظم الشعر وأروعه .
فنرى دقة استعامل الكلمة يف مثل قوله ) ظهور العيس أوطاين ( حيث استعمل صيغة اجلمع لكلمتي 
) ظهر ( و ) وطن ( ويف استعامله لصيغة اجلمع داللة عىل الكثرة، ولو استعملها بصيغة اإلفراد مل يكن 

4 ــ نقـد الأ�صــــــلوب 
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للمعنى هذا اإلجالل واجلامل ، الذي بدت فيه ظهور اإلبل كلها أوطاًنا له ، فهو ال ينزل عن راحلة إال 
ويركب أخرى .

ويف البيت األول نجد كلمة ) الثاين ( يف قوله : » ما اليوُم أوَل َتْوِديٍع وال الثَّاين « حيث يريد الشاعر 
إخبارنا بكثرة وداعه ألحبته، وليس املهم بالنسبة له كون هذا الوداع هو الثاين أو الثالث أو الرابع... إذ 
املهم رجاؤه أن يكون هذا التوديع هو األخري ؛ ليسرتيح بعده من معاناة السفر والغربة. ولذا لو استبدل 

بكلمة ) الثاين ( كلمة مثل ) األخري ( أو ما هو بمعناها مما يالئم الوزن لكان أكثر مالءمة .
ونقف أيًضا عند كلمة ) أكثر ( يف قوله » الَبنُي أكثُر ِمن َشوقي وأْحَزاين « .

فإذا كانت ) أكثَر( فعاًل ماضًيا فمعنى البيت أن ) البني ( هو سبب كثرة أشواقه وأحزانه، وإن اعتربنا 
) أكثُر( خرًبا ) للبني( فمعنى ذلك أنه يريد أن شوقه وأحزانه كثرية، وأن )البني( أكثر منها. وكال املعنيني 

صحيح، لكن املعنى الثاين أبلغ يف تصوير كثرة أسفاره وتنقالته وغربته .
ومما هو متقرر يف لغة الشعر أن ذكر أسامء األعالم واألمكنة مما يضعف الشعر وبخاصة إذا تتابعت يف 
قتني،  بيت، لكن أبا متام نجح يف البيت الرابع، حني مجع فيه بني أسامء أربعة من البلدان : الشام وبغداد، الرَّ

ع هذه األسامء ملوسيقا الشعر فلم يكن ذكرها ُمذِهًبا جلامل الشعر . والفسطاط، ومع ذلك طوَّ
ح يب أقىص خراسان( وهي كلمة ُمْوِحَيٌة فيها من الداللة  ح( يف قوله ) تطوِّ ونجد يف النص كلمة) تطوِّ

عىل املعاناة ما النجده يف قوله مثاًل ) ترمي يب ( أو ) تقذف يب ( .
ومن ناحية اجلرس اللفظي هناك ميزة ظاهرة يف تشديد الواو وكأهنا متثل معاناة الشاعر. ثم نجد األلف 
األخرية يف ) أقىص( ومثله املد يف ) خراسان( يعطى شعوًرا بالبعد، وأنَّ الشاعر يف سبيله إىل الرحيل إىل 

مكان ناٍء بعيد .
يف جمال الرتاكيب فأسلوب أيب متام يف هذه القصيدة ـ عىل غري عادتهـ  أسلوب سهل ال جتد فيه ما يشعر 

بالتكلف أ و الصنعة .
يف جمال موسيقا الشعر . نجد الشاعر قد اختار ) البحر البسيط( ، وهو وزن شعري يالئم طابع الذكرى 

واحلنني الذي جعله الشاعر غرضه األول يف هذه األبيات، وجاء مفتتًحا به قصيدته املادحة .
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كام أن قافية القصيدة، املكونة من الكلامت األخرية يف كل بيت، قد انتهت فيها كل كلمة بحرف النون 
املسبوق بحرف مد، حيث نجد أن املدَّ يتفق وصوت الشاعر احلزين الذي يدل عىل الشكوى واألمل، كأنام 
ى، ثم ينكرس ذلك الصوت يف وهن وضعف يمثله حرف النون، يعني عىل ذلك تباعد  هات حرَّ هي َتَأوُّ

املخرج الصويت لكل من ) األلف والنون (؛ ولذا سلمت كلامت القافية من الثقل عىل اللسان .
ويف النص موسيقا داخلية نجدها واضحة من استثامر الشاعر أدواته الفنية استثامًرا أظهر يف األبيات 
ة متدفقة، فهنالك املدود يف كلامت النَّص ) الفراق ـ اهلجران ـ الشام ( كام أنَّ هنالك تنويًعا للصيغ  حيويَّ
ففي البيت األول نفي ) ما اليوم ...( ، ويف الثاين أمر ) دع الفراق(، وهو أمر من الشاعر وإليه ، وهو من 
باب التجريد حيث خياطب الشاعر نفسه خماطبته لشخص آخر ، ثم جيعـل الصـيغ يف شــكل مجل خربية 

ل بني الصيغ يمنح النص حيويته الظاهرة . ) خليفُة اخلرض( أي أنا خليفة اخلرض، وهكذا يف تنقُّ
ولقد تشكل من ذلك كله نغم خاص بالقصيدة، يؤلف مع نجاح الشــاعر يف اختيــار كل من الـوزن 

والقافية موسيقا شعرية عذبة؛ جتعل القارئ يأنس هبذا النص، ويستمتع باستامعه وإنشاده .

1 ـ ملاذا يرى النقاد أن هذه األبيات قد خرجت عن أسلوب أبى متام الذي عرف به ؟
2 ـ يمكن أن تعدَّ القصيدة من أدلة الدفاع عن القصيدة املادحة يف تراثنا العريب وضح ذلك.

3 ـ رسم الشاعر صورة واضحة لإنسان املسافر الذي ال يلقى عصا الرتحال، فام املعاين التي عربَّ هبا 
عن املعاناة والغربة يف حياة املسافر ؟

اليوم أول توديع وال  : ) ما  الثاين ( أو أن يقول  اليوم أول توديع وال  : ) ما  أبلغ أن يقول  ـ أهيام   4
اآلِخر(؟ وملاذا ؟

5 ـ اشتملت األبيات عىل عدد من الصور اخليالية. اذكر بعًضا منها .
ح( يف قوله :  6 ـ ما الداللة اإلحيائية التي تدل عليها كلمة ) تطوِّ

ح يب أقصـى خراسـان وما أظن النوى ترىض بام صنعت           حتى تطـوِّ

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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7 ــ ما معنى البيت التايل ؟ وملاذا جعله الشاعر يف ختام عرضه معاناة السفر ومشقاته ؟
وليس يعرف كنه الوصل صاحبه              حتى يعــادى بنـأي أو هبجـــران

8 ـ من املخاطب بالبيت الثاين ؟
9 ـ ما العاطفة التي تكشف عنها أبيات هذا النَّص ؟
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نقد القصيدة 
قرأت هذه القصيدة عدة مرات، ويف كل قراءة يرشق يف ذايت ضوء جديد من عامل القصيدة الفني، وتلك 
اخلاصية أهم ما يميز القصيدة احلديثة، فالشاعر » عيل حممد صيقل « استطاع أن يطوع شعر الشطرين » 
املوزون املقفى « للرؤية الشعرية اجلديدة، وهو بذلك يربهن عىل أن الوزن والقافية ال يقفان يف طريق ُنُموِّ 

قراءة نقدية لق�صيدة مع��صرة

)2(

د . صابر عبد الدايم )1( قال : عيلُّ ْبُن حممد صيقل )2( :
حيْل الرَّ َزَمن  في   .. العربيُّ  ها  أيُّ يا  ـ   1
مولوٌد ْمِس  الشَّ َجبيِن  ِمن   .. ُهَو  ـ   2
اًجا وهَّ  .. ــاَء  ج  .. الـــوالدِة  ُمنُذ  ـ   3
عِب .. ِمن َطلِق الظَّهيـ 4ـ     وِمَن        الَمَخاِض الصَّ
الَقاِدُم هذا  الَعربيُّ  َك  ــدُّ َج  .. هو  ـ   5
بِح الصُّ انبالِج  مثَل   .. أتى  َصحوًا  ـ   6
الهم ــاَر  ــح بِ مخترًقا  ـــاَر  َس كــم  ـ   7
َيتَِّكْئ َيوًما َعَلى اآلهاِت، لم يْغِزْل 8 ـ لم 
َتاريخي ُجــدراِن  َعَلى  ُجُه  توهُّ هذا  ـ   9
ُشطآني  َرْمَل  ُع  ُترصِّ ابتَساَمتُه  وُهنا  ـ   10

والَعويْل ِه  ــَأوُّ ــتَّ ال ــاَء  م  .. َتْسِقِه  ال 
األصيْل مــِل  الــرَّ على   .. ومْسُكوٌب 
ليْل الصَّ ـــاِت  ـــَرنَّ بِ  .. ــا  ــوًن ــُك ــْس وَم
المسَتحيْل دروَب  مجتاًزا  َهــبَّ  ـــرِة 
هيْل بالصَّ  .. ــأ  الــمــعــبَّ  .. ـــي  اآلت
)3( األثــيــْل  المجد  ــى  إل  .. ــدودًا  ــش م
الجِميْل الُحُلم  ــى  إل  ..  )4( اًرا  َمـــوَّ
َهزيْل َخــيــٍط  ــن  ِم الــنَّــْصــر  ــوَس  ــم ُش
الطَّويْل رِب  ــــدَّ ال على  ــــاءاٌت  إض
النَِّخيْل َسَعِف  َعلى  َتْزهو  َبَصَماُتُه  وِذي 

٭ بترصف .
)1( د . صابر عبد الدايم شاعر وناقد مرصي معارص، له عدد من الدراسات النقدية .

)2( هو عيل بن حممد صيقل ، شاعر سعودي معارص ، صدرت له عدد من الدواوين الشعرية .
)3( األثيل : األصيل .                                                                                        )4( مواًرا : مندفعا .
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التجربة الشعرية ونضوجها، ويرد عىل من يدعي أن احلداثة الشعرية ال حيتوهيا إال قالب الشعر املنثور 
وشعر التفعيلة .

وهكذا جاءت جتربة» عيل حممد صيقل « انفعاالً صادًقا، ولغة تركيبية، وصورة  شعرية جديدة، وإحياء 
ا يف كل اجتاه. فشاعرنا َبَطُل جتِرَبتِِه عريبٌّ منطلٌق من جبني الشمس يف زمن الرحلة والبحث عن واقع  ُمِشعًّ

فعال ، وغد أكثر صالبة ..
َمولوٌد مس  الشَّ َجبين  ــن  ِم ــو  ُه
اجا وهَّ َجــــاء  ـــــوالدِة  ال ــُذ  ــن ُم
عِب ِمْن َطْلِق الظَّهيـ وِمْن الَمخاِض الصَّ

األصيْل مل  الرَّ َعلى  ومْسكوٌب 
ليْل الصَّ ـــات  َبـــرنَّ ــا  ــوًن ــســُك وم
الُمسَتحيْل ُدروَب  مجتاًزا  َهبَّ  ـرِة 

تنامي  يف  اللغة  ودور   .. الكلمة  بوظيفة  واٍع  إحساس  عن  تفصح  الشاعر،  رسمها  التي  ة  اهلُِويَّ هذه 
التجربة الشعرية، فالشمس يف داللتها الشعرية هنا َرِحٌم لبطل التجربة، وهي يف مدلوهلا الرمزي تعني 
ج، بل والعطاء الذي يغمر األرض بأسباب احلياة، والرمل هو احلبيب الظمآن لفيض  األصالة والتوهُّ
الشمس.. ولعطائها املمتد، وهذا التوهج املصاحب لقدوم الوجه اآليت .. ال يقف عند حد اإلحياء. وبث 
اخلرضة يف الوديان املجدبة، ... بل نلمح يف عينيه بريق الصليل، ومالمح املقاومة والتصدي ملن يقف يف 

طريقه ...
والوظيفة النحوية لكلمة ) وهاًجا ( وهي يف موقع احلال ال تنفصل عن الداللة الشعرية والسياق العام 

للنص.. فالتوهج حركة .. وانفعال .. وتوثُّب .. ورصاع .. ومقاومة .. وحياة ..
وحتى ال يقع الشاعر يف دائرة ) الفخر األجوف ( فريكب حصانًا من خشب وحيمل سيفًا من حطب، 
ويلوح مثل فرسان طواحني اهلواء، نراه ينجو من هذا املأزق الذي وقع فيه كثري من الشعراء، ويصور 
حلظة املخاض الصعب، ممتطيًا صهوة هذا التعبري اجلديد » طلق الظهرية« والتعبري يعرض أمامنا حلظة 

املعاناة التي صاحبت هذا القادم يف تشكله اجلديد .. وعبوره الدروب املستحيلة .
ويفصح الشاعر عن املقصود بتلك الصفات..وهذا اإلفصاُح أضَّ باجلوِّ الشعريِّ املحلِِّق ... املتشبِِّع 

بروِح األسطورة، وَعَبِق التاريخ، واستنهاض احلاض، وإرشاقات الغد .
فالقارئ اجليد ليس يف حاجة إىل إعطائه مثل هذه املفاتيح السهلة التي تصيب التجارب الشعرية بالَعَطب، 
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والعبارة   .. فالكلمة  الفنية،  الشاعر ألبعاده  نتأمل رصد  ونحن  الصفات..  بتلك  املقصود  تعرفنا عىل  فقد 
والصورة .. واإلحياء ... واخليال مقومات فنية تنطق باملعنى املكنون يف قلب الشاعر عيل حممد صيقل .

املايض، أو هو  رَتُّ ذكرياِت  جَيْ الرومانس .. فهو  القفص  الشاعر ما زال أسري  البعض إن  وربام يقول 
يعيش يف ظالل داكنة لزمان َغرِب ، مبتعدا عن الواقع ...

وهذا االهتام ـ إن وجد ـ بعيد عن دائرة التأمل النقدي لعامل القصيدة .
فالشاعر يصور رحلة هذا املسافر يف سنبالت الزمن املعطاء .

الَقاِدُم هــذا  الَعربـيُّ  ك  ــدُّ َج ُهــو 
بِح الصُّ اْنبالِج  ِمَثَل   .. أتى  صحوًا 
الهم ــاَر  ــح َب ُمخترًقا  ـــاَر  َس َكــْم 

هيْل بالصَّ ــُأ  ــبَّ ــع ــم ال ــــي  اآلت
األثيْل الــمــْجــِد  ــى  إل َمـــشـــُدودًا 
الَجميْل ــِم  ــُل ــُح ال ــى  إل ارًا  َمــــوَّ

إن احلركة هنا تفاعل مع حركة الزمن.. فليس هنا سكون .. وإنام انفعال وقدوم، وليس هنا هروب.. 
وإنام إقدام ووثوب، وليس هنا سجن للحاض يف بريق املايض وإنام خطوات الزمن القديم.. زمن التوهج 
احلضاري العريب واإلسالمي، تبعث من جديد ، وتسمع أصداءها .. وقد امتزجت بأحالمنا الكبرية يف 

صنع حاض أْزَهى، وغٍد أسمى .
تأمل هذه الرتكيبات الشـعرية يف رصد حركة هذه اخلطوات ومسـرية اجلد العريب القادم إىل أحفاده:  
ارًا إىل احللم اجلميل ـ توهجه عىل جدران  ) املعبأ بالصهيل ـ صحوًا أتى ـ كم سار خمرتقًا بحار اهلم موَّ

تارخيي إضاءات ( .
ويصور الشاعر تالقي األزمنة .. بل وتالُحَقَها .. وتكاُثَرها لتجسم صورة العريب احلضارية ليست 
الصورة الكائنة .. ولكن ما جيب أن تكون كام كانت توهجًا .. وصهياًل . .وركضًا .. ورفضًا . ويف اسم 
اإلشارة ) هذا ( جتسيم ألثر املايض يف الواقع واملستقبل ) هذا توجهه ( وإذا كان التعبري ) هبذا ( يفصح عن 
الداللة الزمنية للصورة الشعرية هنا، فإن التعبري بقوله » وهنا ابتسامته « يفصح عن الداللة املكانية لألثر 
احلضاري الذي أحدثه هذا التوهج، ) وجدران التاريخ ( تفصح عن إيقاع البقاء املتمثل يف اآلثار الباقية 

التي شيدها األجداد وسجلوها عىل جدران قصورهم ، ومساجدهم ومعاهدهم العلمية .
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أصالة الشاعر تكمن يف هذه القدرة الشعرية عىل نحت معجمه الشعري من تضاريس بيئته، وتكوين 
صوره الشعرية من َلبِنَاهِتَا . وتأمل معي هذه املفردات الشعرية بعد تأملك للرتاكيب السابقة.. ترى أن 
املفردة يُزفُّها شاعرنا إلينا يف ثوب عريب بدوي : ) الرمل ـ رمل شطاين ـ يغزل شمس النرص ـ اخليط ـ 

سعف النخيل ( .
وال قيمة للمفردة يف الشعر ما مل تصبح مع أخواهتا َلبِنَاِت بناٍء شعري متامسك. وهذا ما وفق الشاعر إليه ..

وتبقى عدة مآخذ فنية .. البد من ذكرها استجابة لألمانة النقدية وهي : 
أوالً : البيت األول فيه إهبام .. وخطابية .. )1( ويمكن أن يعيد الشاعر صياغته بالطريقة التي يراها؛ حتى 

يتجنَّب الوقوع يف أرْسِ اخلطابية الشعرية؛ فالشعر كام ترتمجه باقي أبيات القصيدة مهس وانفعال وإحياء .
ثانيًا : آمل أن يبتعد الشاعر عن بعض الصور التي يسوقها يف هيكل تقليدي .. وهو قادر عىل إبداع 

الصور اجلديدة.. ومن هذه الصور التقليدية : ) بحار اهلم .. ال تسقه ماء التأّوه والعويل ( .

)1( املراد باخلطابية : خروج الشاعر يف أسلوبه من عامل الشعر ولغته اخلاصة املميزة التي تقوم عىل الشفافية والرقة والعذوبة إىل لغة اخلطـابة 
) يا أهيا ( التي تتصف بالقوة والوضوح واملبارشة، أما اإلهبام فقد جاء مع حذف ما يعود عليه الضمري ) ال تسقه ــ هو .. ( 

1 ـ من الذي يتحدث عنه الشاعر ؟ وهل ترى أن الشاعر قد أضَّ باجلو الشعري حني أفصح عنه؟ وملاذا ؟
2 ـ يرى الناقد ضعف مطلع القصيدة من الناحية الفنية، فام حجته يف ذلك ؟ وما رأيك اخلاص هبذا الشأن ؟

د الشاعر هوية ذلك القادم. فام أبرز سامت تلك اهلوية ؟ 3 ـ حدَّ
4 ـ ما مدى دقة استعامل كلمة ) املعبأ ( يف قوله ) اآليت .. املعبأ .. بالصهيل ( ؟

5 ـ يف القصيدة إشارات كثرية تدل عىل أن هذه القصيدة من الشعر املعارص، فام تلك اإلشارات ؟
6 ـ ما الوظيفة النحوية لكلمة ) وهاجا( يف قوله : ) منذ الوالدة .. جاء .. وهاًجا( ؟ وما دورها يف إغناء املعنى ؟

7ـ  تضمنت القصيدة عددًا من الصور اخليالية التي عرضها الشاعر عرًضا رسيًعا، اذكر بعضًا منها، مع ذكر 
رأيك النقدي يف مجال تلك الصور .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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من�ذج من النقد التطبيقي )ن�صو�س غري حمللة(

قال إيليا أبو مايض )1( : 
رَتها صوَّ ما  غيَر  َحياُتَك  َليسْت  ـ   1
َبا الرُّ في  الَحماِئم  إلى  نظرُت  وَلَقْد  ـ   2
دى الرَّ لها  َيمدُّ  وَصائُدها  تشُدو  ـ   3
وَسالِمها أْمنِها  في  َفغَبْطُتها  ـ   4
َمْذَهًبا لِنْفِسي  َمْذَهبَها  وَجعلُت  ـ   5
6ـ  َمْن َلجَّ )2( في َضْيمي )3( َتَرْكُت سماَءُه
َوْرُدَها فأصبَح  روَضَته  وَهَجرُت  ـ   7
كنفِسِه تميَل  أْن  َنْفِسي  ــْرُت  وَزَج ـ   8
َفِضيَلٌة الُمِسيَء  الَجاني  نِْسياُنك  ـ   9
، قصيرٌة  والَحياُة  بنفِسَك،  فارَبأ  ـ   10

وَمَقالِها بَصْمتِها  الــَحــيــاُة  أنــَت 
وَحالِها ـــاِم  األََن ــاِل  َح ِمــن  فَعِجْبُت 
! ُمغَتالِها  إلــى  ُلمحِسنٍة  فاْعَجْب 
بالِها  َراحـــَة  ُأْعــطِــيــُت  ــو  َل ووِدَدُت 
ِمنْوالِهــا َعَلى  أْخالقي  وَنَسْجُت 
وِهاللها َبَشْمِسَها  ــيَّ  ــَل َع َتبِكـى 
أْدَغالِها فــي  كـــاألْشـــواِك  لليأس 
أوَحالِها ــى  إل ــيــا  َن الــدُّ ــِر  ــوَث َك ــن  َع
إشَعالِها فــي  َجـــدَّ  ـــاٍر  َن وُخــُمــوُد 
أْحمالِها  ــْن  ِم ــاَن  ــَغ األْض تجَعَل  أْن 

 )1(
أنت احلياة

الدواويـن  له عدد من   ، أمريكا  إىل  ، وهاجر  لبنان  املهجر، ولد يف  ـ 1957م ( شاعر من كبار شعراء  أبو مايض ) 1889  إيليا  )1( هو 
الشــعرية .

)2( َلج : متادى .
)3( ضيمي : ظلمي وانتقايص .
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أ ـ أجب عن األسئلة اآلتية : 
1 ـ للشاعر فلسفة يف احلياة استفادها من نظره إىل حياة احلامم، فام هي ؟

2 ـ ما موقف الشاعر ممن ظلمه ؟
3 ـ يف األبيات دعوة إىل أمهية الرتفع عن جمازاة اإلساءة بإساءة . اكتب بأسلوبك اخلاص ما قاله الشاعر 

يف هذا املعنى .
4 ـ أتوصف املعاين يف هذه األبيات بالسطحية أم بالعمق؟ مع التوضيح .

5 ـ أي أبيات النَّص أمجل ؟ وملاذا ؟
6ـ   ما الذي تفيده العبارات التالية : ) يمدُّ هلا الردى( ، ) كوثر الدنيا( و )أوحال الدنيا(، ) لَّج يف ضيمي(، 

) زجرت نفس( ؟
ح دور اخليال يف البيتني السادس والسابع وأثره يف مجال النَّص وقوة املعنى . 7 ـ وضِّ

8 ـ ما نوع العاطفة يف هذه األبيات ؟
9 ـ اذكر حكمك عىل عاطفة النَّص إذا ُأعجبَت باألبيات وأثَّرْت فيك، واذكر حكمك أيضًا عىل هذه 

العاطفة إن مل جتد األبيات لديك قبوالً ومل تؤثر فيك .
َ إيليا أبو مايض صوت احلامم بأنه شدو وغناء، بينام رآه غريه نوًحـا وبكاء فـأي التفسـريين  10 ـ  فرسَّ

أصح ؟ وملاذا؟
11 ـ يرى بعض النقاد أنَّ الشاعر يدعو من خالل هذه األبيات إىل السلبية املطلقة، وعدم تنمية روح 

التحدي وإباء الضيم ، فام رأيك أنت ؟
ب ـ اكتب دراسة نقدية عن النَّص يف ضوء ما درسته من مقاييس نقد الشعر .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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أ ـ أجب عن األسئلة اآلتية : 
1 ـ اذكر رأيك يف أسلوب الشاعر من حيث السهولة واجلزالة .

2 ـ اذكر رأيك النقدي يف قوله : » فهواك يكرب يف دمي «، وأهيام أفضل ذلك التعبــري أم أن يقول : 
»جيري يف دمي«؟

3 ـ كلمة ) حممد ملسو هيلع هللا ىلص ( من الكلامت املوحية، اذكر تأثريها يف قوة املعنى .
ح ذلك . 4 ـ يف البيت الثالث قوة يف املعنى، وضِّ

قال : عبد اللـِه ْبِن سليم الرشيد )1( :
با الرُّ فوَق  داللِها  ثِياَب  َسَحَبْت  ـ   1
حراِء، أعَشَب َخاطِري َة الصَّ 2 ـ يا ُدرَّ
3 ـ َوَطني ِمَن اإليمان يمَتاُح )2( الُعال
ًقا ُمتَدفِّ َجدوالً  َعِهدُتَك   ، َوَطني  ـ   4
مْفَخٍر َطالِِب  ُكلَّ  ُتَفاِخُر  ال  لَِم  ـ   5
ياَموطِنًا  ، َدِمي  في  يكُبُر  فهواَك  ـ   6

ُد َتَتوسَّ الثَّرى  َكفِّ  على  وَمَضْت 
ُد َتَتوقَّ ــًة  ــَل ــْع ُش رأيـــُتـــِك  ــا  ــمَّ ل
يُِّد السَّ وهــو  ـــالُم،  اإلْس َفَسبِيُله 
َينَْفُد ال  طاؤه  َعَ المْشِرَقين،  في 
؟؟ ُد  ُمحمَّ َساَر  الّشمِّ  ُذراَك  وَعَلى 
الَغُد وابَتَسم  اآلَفاُق،  َلُه   )3( ْت  َهشَّ

 )2(
بـالُد امَلجـِد والُعـال

اأ�صئلة ومن�ق�صة

)1( هو عبد اهلل ْبن سليم الرشيد : شاعر سعودي معارص . صدر له ديوانا شعر .
)2( يمتاح : يستمد .

)3( هشت له : قابلته برسور وانرشاح .
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ل الشاعر استخدام الفعل املايض ) ابتسـم ( للمسـتقبل )الغـد( ؟ وما الفـرق بني كلـمة  5 ـ ملاذا فضَّ
) الغد( و)غد( من حيث معنى كل منهام ؟

6 ـ يف البيت األخري كلامت موحية تعطي شعورًا بتتابع اخلري وحالوة العطاء، فام هي ؟
7 ـ اكتب بأسلوبك اخلاص عن معنى قول الشاعر : 

ْت له اآلفاُق، وابَتَسم الَغُد( )هشَّ
8 ـ الوطن قاسم مشـرتك بني هذه األبيات واألبيات التي ســـبقت لك دراستها يف قصـيدة الزركـيل 
» العني بعد فراقها الوطنا« . وازن بني النّصني من حيث قوة العاطفة وسموها واملنحى الذي اجته إليه كل 

واحد من الشاعرين يف تعبريه عن ذلك املعنى .
ب ـ اكتب دراسة نقدية عن هذا النَّص يف ضوء ما درسته من مقاييس نقد الشعر .
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والرسائل،  والوصايا،  والقصة،  واملرسحية،  واملقالة،  اخلطابة،   : منها  متعددة  ألوان  األديب  للنثر 
واملقامات، واملحاضات العلمية، والسرية الذاتية، واخلاطرة.

وسوف نلقي الضوء عىل كل من : املقالة، واملرسحية، ونفصل القول يف فن القصة بوصفه أبرز فنون 
النثر األديب التي اختذها النقد جماالً له.

تعريفها : هي قطعة نثرية حمدودة، يعرض فيها كاتبها فكرة من األفكار، أو موضوعًا من املوضوعات، 
بأسلوب أديب .

أمهيتها : للمقالة مكانة متميزة يف احلياة األدبية، وقد زادت أمهيتها بانتشار الصحافة، فأصبحت بذلك 
صوًتا مسموًعا له مكانته وأثره .

ومل يعرف الرتاث العريب املقالة هبذه الصورة احلديثة هلا، ولكن عرف كثريًا من الرسائل الصغرية لألدباء، 
كبعض رسائل اجلاحظ والسيوطي، يمثل كل منها مقالة من املقاالت وإن مل حتمل االسم نفسه .

لية التي بدت  ويعدُّ ميشال موناتني الفرنس )1580م ( أول من استخدام مصطلح املقالة يف كتاباته التأمُّ
فيها أول نامذج املقالة األدبية .

أنواعها : للمقالة نوعان بارزان مها : 
أ ـ املقالة الذاتية : وهي التي تبدو فيها شخصية الكاتب بارزة واضحة، وغالًبا ما متثل جتربة خاصة، أو 

موقًفا من املواقف املرتبطة بالكاتب .
ب ـ املقالة املوضوعية : ويتضح فيها اجلانب املوضوعي فيام يتوارى اجلانب الذايت، وتتناول فكرة من 

ثانيـًا : نقـد النثـر

النثـر واأنواعــه

1 ــ نقد املقـــ�لة
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األفكار العامة، أو حقيقة من الحقائق العلمية التي يجعلها الكاتب مجاالً للحديث عنها وتعريف القارئ 
بها، أو دعوة إلى قضية من القضايا العامة، أو مناقشة مشكلة من مشكالت الحياة والمجتمع .

الفلسفة،  بأمر من أمور  ُتْعنى  التي  الفلسفية  املقالة  بتنوع موضوعاهتا، فهناك  تتنوع  واملقالة املوضوعية 
واملقالة األدبية التي تتناول موضوًعا أدبيًّا ، واملقالة العلمية التى ختتصُّ بجانب علمي حمدد كالتاريخ، أو 

اجلغرافيا، أو الكيمياء، أو الفيزياء .
وليست هناك حدود فاصلة للتفريق بني نوعي املقالة ، فربام اجتمع النوعان يف مقالة واحدة. ومع ذلك 
فإن املقالة توصف باجلانب الغالب فيها، فإذا طغى فيها اجلانب الذايت فهي مقالة ذاتية، والعكس صحيح 

أيًضا .
وكمثال عىل ذلك فإن مقاالت األستاذ حد اجلارس ـ رحه اهلل ـ التي نرش كثرًيا منها يف )املجلة العربية(، 
تعدُّ  املقاالت  هذه  ـ  واملواقف  بالتجارب  الثرية  حياته  يف  وغريبة  طريفة  ومفارقات  مواقف  عن  متحدًثا 

مقاالت ذاتية .
أو   ، املواضع  من  َمْوِضٍع  حتقيق  عن  فيها  متحدًثا  )العرب(  الرائدة  جملته  يف  ينرشها  التي  املقاالت  أما 
تصويب خطأ شائع يف اللغة أو التاريخ أو األنساب، أو بيان َمْعَلٍم من املعامل التارخيية أو اجلغرافية فإن هذه 

املقاالت مقاالت علمية.
خصائص املقالة : لفن املقالة عدد من اخلصائص من أمهها : 

1 ـ اإلجياز : وهو أمر نسبي خيتلف من كاتب إىل آخر ، ومن مطبوعة إىل أخرى، وخاصية اإلجياز هي 
التي دفعت إىل انتشارها، وكثرة قرائها. فهي تتضمن قدًرا مناسًبا من املعلومات واألفكار، مع أهنا أخف 

مؤونة من البحث العلمي أو الكتاب .
كل  لقبول  صدرها  يتسع  حيث  مجيعها،  النثر  فنون  تتصدر  امليزة  هبذه  ولعلها   : موضوعاهتا  سعة  ـ   2
موضوع، ويستطيع َقاَلُبها الذي تصاغ به احتواء أي موضـوع من املوضـوعات، يف أي جمـال أديب وعلمي 

.
3 ـ الطرافة واجلدة : فاملقالة متتاز غالًبا بالطرافة، والقدرة عىل جذب اهتامم القراء، وال يلزم يف الطرافة 
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أن تتحدث عن أمور مدهشة، ولكن صياغة املقالة ، وطريقة عرضها، والعنوان الذي خيتاره الكاتب هلا، 
ذلك كله يسهم يف إجياد هذه اخلاصية، فإذا أضفنا إىل ذلك تقنيات اإلخراج الصحفي للمقالة، فإن ذلك 

يمثل عنرصًا إضافيًّا يزيد يف جاذبية فن املقالة وإقبال القراء عليها . 
 )2(  ) الفرد يف تكوين األمم  دور   ( بعنوان   )1( ْبُن خيس  اللـِه  ما كتبه األستاذ عبد  املقالة  ومن نامذج 

ويقول فيها : 
املجد وتطلب  تنشد  أمة  الوسائُل والسبل، وتتغاير األساليب واالجتاهات يف حياة كل  ) قد ختتلُف 
السعادة وتفرض نفسها عىل احلياة.. ولكن شيئًا واحدًا ال خيتلف ، ودعامة ثابتة ال تتغري، ذلكم هو الفرد، 
تتكون من جمموعه األمة، فبقدر صالحه كليًّا أو نسبيًّا تصلح األمة وتنجح، وبقدر ختلفه وخوله تبقى األمة 
متخلفة خاملة. وَهْب أن أمة من األمم ضحك هلا الزمن، وانداحت )3( أمامها سبل العيش، وانطلقت مع 
تيار احلياة، تنعم يف مباذهلا، وتنخدع بطالئها وزخرفها، يف حني أن أفرادها يعيش كل منهم لنفسه، وأكرب 
ه أن يصل الدرهم إىل يده؛ لينـفقه يف ملذاته، ويدور معه يف حلقة ضيقة ال تتجاوز نفعه هو .. إن واقع  مهِّ

أمة هذا شأهنا واقع أمة مقلدة حاكية، رسعان ما تتعرض للهزات وتذوب أمام األحداث.
ل؛  علينا أن ندرك أن كالًّ ِمنَّا لبنة يف كيان هذه األمة، وإذا مل تكن اللبنة صاحلة متأل مكاهنا بقوة وحَتمُّ

كثرت يف كياننا الثغرات والندوب، وال يستقيم بناء ليست لبناته صاحلة .. 
جيب عليك أن تعمل أيَّ عمل رشيف، تشارك به مشاركة فعلية، يف كسب رزقك.. ومع العمل جتعل 
نصب عينيك أنَّك بعملك هذا تشارك يف بناء أمتك، وتؤدي ضيبة احلياة الواجبة عليك .. لتكن نفسك 

كبرية تتعب يف مرادها .
فـــوُس ِكَبـــــاًرا             َتِعـَبــْت يف ُمــــَراِدَها األْجَســــــاُم وإذا كــاَنــِت النُـّ

)1( هو عبد اهلل ْبن حممد ْبن خيس، أديب سعودي، من األدباء الرواد، ولد يف قرية امللقى إحدى قرى الدرعية ) عام 1339هـ( ، له عدد 
من دواوين الشعر ، والكتب الثقافية والعلمية .

)2( بترصف .
)3( انداحت : اتسعت .
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فالعمل من أجل الغري، واستهداف نفع اجلميع، والتقاء أفراد األمة يف سبل متواكبة تؤدي إىل هدف 
واحد هو الصالح العام.. والغرية عىل كيان األمة أْن خيدشه عابث أو ينال منه خمرب .. كل ذلكم رشوط 
البد للفرد أن يستشعرها، وال مناص منها ألمة تطلب البناء والسعادة .. إن تعاليم اإِلسالم تقول : كل 

واحد منكم عىل ثغر من ثغور اإِلسالم فاهللَ اهللَ أْن يؤتى اإِلسالُم من قبله ...
ليكن لنــا يف تعـاليم ديننـــا قـدوة، وفـــي حكـمة  أجــدادنا أسـوة، حينام وصفـهم القرآن بقوله  

﴿                                                                                  ﴾ )1( وحينام أرشدهم بقوله﴿            

                          ﴾ )2( إنَّ يف ذلك ما جيعل منَّا خرَي َخَلٍف خلري سلف، نشيد ما هتدم من ذلك البناء، 
وضاع من ذلك املجد ..( .

تعليق نقدي عىل نموذج املقالة :
إن دور الفرد يف تكوين األمم موضوع واسع يصلح أن يكون بحثًا أو كتابًا، لكن الكاتب اختار أن 
عىل  يقوم  الذي  املقالة  فن  اختياره  خالل  من  املوضوع،  هلذا  الرئيسة  النقاط  أبرز  عىل  القارئ  يد  يضع 

اإلجياز يف عرض املوضوع ليبدو يف صيغة معرفية مبسطة وموجزة .
ونجد الكاتب قد قرر بأسلوب منطقي أمهية الفرد، وأن هذه األمهية قضية ال تقبل النقاش، وحني 
عىل  التأكيد  وهو  املقال،  هذا  من  واملغزى  اهلدف  إىل  انتقل  األمر  هذا  عىل  معه  القارئ  اتفاق  من  تأكد 
صالح الفرد، وأن ذلك يؤدي إىل صالح األمة، ثم انتقل بعد ذلك إىل قيمة العمل يف احلياة، وأنه هو الذي 
يصنع الفرق بني األمم الضعيفة واألمم القوية، مؤكدًا أن املقصود هو العمل الرشيف. وهذا التسلسل يف 
عرض الفكرة وتقديم الشواهد هلا هو الذي يمنح هذه املقالة طابع اجلدة التي هي من ميزات فن املقالة.

أّما األسلوب فيعتمد الوضوح والبعد عن الغموض واإلغراب، مما جعل عباراته مرشقة مجيلة. وذلك 
كله انعكس يف وضوح الفكرة التي يتحدث عنها الكاتب، وقوة عرضه هلا، مستعينًا عىل ذلك بإبراز األمر 
يف صورة منطقية مقبولة ، وضب املثل يف تارخينا املجيد، واالستشهاد عىل صحة ما ذهب إليه باآليات 

القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة .

)1( سورة احلرش : 9 .                                                                   )2( سورة آل عمران : 103.
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1ـ ما تعريف املقالة ؟
2 ـ ما الفرق بني املقالة املوضوعية واملقالة الذاتية ؟ 

3 ـ ما أهم السامت الفنية للمقالة ؟
4 ـ مرَّ بك مقال بعنوان ) دور الفرد يف تكوين األمم(، استنتج من هذا املقال خصائص املقالة .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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2 ــ نقد امل�صــرحية

تعريف املرسحية : هي قصة متثيلية حوارية تعرض عىل املرسح بوساطة عدد من املمثلني.
نقل  عدم  سبب  ذلك  كان  وربام  الوثنية،  وعبادهتم  اليونان  طقوس  من  جزءًا  كان  يوناين،  فن  وهي 
اليونان والرومان، وكانت املرسحيات تلقى مصحوبة باألغاين واملوسيقا، ثم  العرب هلا فيام نقلوه عن 

استقلت يف اآلداب األوروبية احلديثة، وأصبحت تقوم عىل نص نثري خاص .
أسس املرسحية : للمرسحية أسس وأصول فنية  تنجيل فيام يأيت : 

يد  التمثيل، وُمقَّ يد باملمثلني الذين هلم طاقة حمدودة يف  ُمقَّ : فالنص املرسحي  الفنية  1 ـ كثرة قيودها 
بطاقة اجلمهور الذي ال يستطيع اجللوس طوياًل للمشاهدة، كام أنه مقيد بخشبة املرسح .

2 ـ قوة  عنرص الرصاع يف املرسحية وليس الرصاع هنا بمعنى العنف واملواجهة، ولكنه بمعنى التضاد 
يف املواقف واآلراء إىل الدرجة التي تدفع احلوادث ُقُدمًا يف املرسحية .

3 ـ قلة احلوادث ووضوحها : فاحلوادث يف املرسحية مثل عقارب الساعة ال ترجع إىل الوراء، فإذا 
بينها وبني املشاهد الذي ال يستطيع إعادة مشهد سابق من  التواصل  كثرت ، أو كانت غامضة ضعف 

مشاهد املرسحية .
4 ـ اعتامدها عىل القالب احلواري : احلوار هو العمود الفقري للمرسحية، فبينام متتلك القصة قوالب فنية 
متعددة، فإن املرسحية التكون إالَّ يف شكل قالب حواري ، ونظرًا  هلذه األمهية للحوار فإنه يشرتط له ما ييل : 
أ ـ أن يكون قادرًا عىل إنامء احلوادث، ودفعها إىل احلركة : حيث تقوم املرسحية  عىل احلوادث املتعددة 
للشخصيات، فإذا كان احلوار ضعيًفا فإنه ال يدفع احلوادث للنمو، وقد يدفعها للنمو ولكن ببطء شديد 

يدعو للملل .
هو  املطلوب  ألن  العامية،  استخدام  أو  املفرطة،  السهولة  ذلك  يقتيض  وال   : واقعيًّا  يكون  أن  ـ  ب 
الواقعية الفنية التي تقوم عىل براعة التصوير، وليست الواقعية اآللية، التي ال تزيد عن النقل املبارش اخلايل 

من الفنية واإلبداع .
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أنواع املرسحية : هنالك نوعان رئيسان للمرسحية مها : 
: وهى مرسحية ذات موضوع جاد، ولغة رفيعة فخمة، ومجهورها خاص   ) الرتاجيديا  املأساة )  ـ  أ 
متميز، ومتيل موضوعاهتا إىل املوضوعات الكربى يف احلياة والبطوالت املختلفة، ما كان منها واقعيًّا أو 

ا، وتتميز بالنهاية الفاجعة احلزينة . أسطوريًّ
التناول،  قريبة  مبسطة  ولغتها   ، واقعي  موضوع  ذات  مرسحية  وهي   :  ) الكوميديا   ( امللهاة  ـ  ب 
إىل  وهتدف  املعاشة،  اليومية  األمور  من  موضوعاهتا  وتستقي  وعامتهم،  الناس  سواد  هم  ومجهورها 

اإلضحاك والتسلية، وتتميز بالنهاية السعيدة املفرحة .
ويتفرع عن كل منهام أنواع أخرى، كام أن احلدود بني النوعني ليست حادة إذ يمكن أن تكون املرسحية 

جادة ذات هناية سعيدة، فيجتمع فيها عنرصا : املأساة وامللهاة مًعا .
نموذج للمرسحية : 

مشهد من الفصل الثالث واألخري من مرسحية ) املتنبي شاعر العرب( لعبد اهلل بوقس )1( . 
املنظر : بئر وسط رمال الصحراء تظله بِْضٌع من أشجار النخيل، جيلس حتتها : حدون ) اخلادم( 

وسامل ) من كبار القواد ( .
وأبو اهليثم ) من ذوي الرأي والوجاهة( .

وعصام ) من رواة شعر املتنبي ( .
ونزار ) أحد الشخصيات املرسحية (.

] رجل قادم نحوهم، وحني يصل إليهم يسقط من اإلعياء والتعب، َفُيْهرعون إليه ، وبعد استعادته 
َوْعَيه؛ يسأله نزار : [

نزار : ماذا وراءك ؟؟
أبو اهليثم : أْفِصْح يا رجل ..

)1( هو عبد اهلل بوقس، أديب سعودي ولد يف مكة املكرمة سنة 1930م، له عدد من املؤلفات، واملرسحيات الشعرية .
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سامل : قلبي حيدثني برَِشٍّ ُمْسَتطِري .
الرجل : قلبك َأْصَدَقَك احلديث يا هذا ..

أبو اهليثم : هات ما عندك يا رسول ..
الرجل : )هيز رأسه بأمل ( ماذا أقول لكم، يف النفس حرسة وأمل. ) يبكي( 

أبو اهليثم ) وغريه( ) بنفاد صرب( : تكلم يا رجل .
الرجل : ُقتِل أبو الطيب املتنبي ..

صيحات استنكار : ُقتل ؟؟
الرجل : نعم ُقتل ..

ه ؟ صيحات : ومن املجرم اآلبق ـ َثكَلْتُه أمُّ
الرجل : َفاتُِك األْسِدي .

صيحات : أين ؟ ملاذا ؟ يا للمصيبة !
ره اجلبيلُّ من فاتك، ونصحه، وعرض  الرجل : ) قتل قرب دير العاقول .. ) يصمت قلياًل( : لقد حذَّ

عليه حراسته، ولكن أبى، وأنتم أْعَلم بكربيائه ..
سامل : قتله كربياؤه ..

الرجل : بل َقَتلْتُه قصيدة ..
أصوات مستنكرة : قصيدة ؟ 

الرجل : نعم تلك التي هجا فيها َضبََّة الُقْرُمطِيَّ فأْقَذَع ..
أبو اهليثم : وما شأنه بفاتك األثيم ؟

الرجل : هو ابن ُأْخٍت لفاتك ..
ر أبا الطيب ؟ سامل : ) مفكرًا ( ولكن كيف عرف اجلبيل فحذَّ

الرجل : لقد نزل أبو الطيب عىل أيب نرص اجلبيل قادًما من األهواز ..
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حدون : ) مقاطًعا ( هو صديقه .. وما يف ذلك غرابة ..
الرجل : ) مؤكدًا( وإنه لنعم الصديق .
أبو اهليثم ) متعجاًل( : أكمل يا رجل .

الرجل : كان فاتك قد نزل عند اجلبيل قبل مقدم أيب الطَّـيِّب عىل واسط، وجعل يسأل عن أيب الطيب 
بطريقة أثارت شك اجلبيل، فلام أدرك أنه يريد االنتقام البن أخته، حاول أن يرده فلم يفلح .. ثم كمن)1( له 
فاتك األسدي مع عدد من رجاله وأحاطوا به ثم قتلوه. وأضاف الرجل : لقد قاتلهم قتال األبطال، ولكن 

الشجاعة وحدها ال تفيد ، كانوا كثرة ومل يكن معه غري ابنه وغلامنه .. ) صمت ثم بتأثر ( قتلوهم مجيًعا ..
حدون : يرحه اهلل . عاش وحيًدا .. ومات وحيًدا ...

سامل : هو القائل : 

أبو اهليثم : لقد مأل الدنيا.. وسيبقى ... شاغاًل للناس .
تعليق نقدي عىل نموذج املرسحية :

اجلانب  بدا  بينام  كله،  املشهد  شمل  الذي  احلوار  ذلك  عىل  قائمة  املرسحية  نرى  السابق  النموذج  يف 
الرسدي الوصفي قلياًل جًدا ال تتعدى مهمته توضيح املكان بوصفه املرسح الذي تدور أحداث املرسحية 
عليه. إن احلوار هو العمود الفقري للمرسحية، وهو الشكل اخلارجي هلا كام رأينا من خالل ذلك املشهد، 
ونلحظ يف حوار املرسحية حرارة املوقف االنفعايل، ابتداء من سؤاهلم لذلك الرجل ) ما وراءك ؟؟( ثم 
بصيغة االستفهام اإلنكاري ) أقتل؟( وهذا ما دفع إىل حوار آخر عن قاتله ، وهكذا راح احلوار يدفع 

باألحداث لتكشف عن نفسها دون إبطاء كام هو مهمة احلوار يف كل مرسحية من املرسحيات .

الَمناَيا ــالِقــي  ُي الفَتى  أنَّ  ــَر  ــْي َغ

لَِحيٍّ ــْبــَقــى  َت ــاَة  ــَي ــَح ال انَّ  ــو  ول
ُبدٌّ ــْوِت  ــَم ال ــَن  ِم يُكْن  ــْم  َل وإذا 

الَهَواَنا ُيالِقي  وال   )2( كالحاٍت 
ْجعاَنا الشُّ ــا  ــن أضــلَّ َلــَعــَدْدنــا 
َجباَنا ــُكــوَن  ت أن  الــَعــْجــِز  فــِمــَن 

)1( كمن : نصب له كمينًا .
)2( كاحلات : عابسات شاحبات الوجوه .
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الرجل لإخبار عن  كام نلحظ قلة األحداث، فنحن ال نجد سوى حدث واحد وهو وصول ذلك 
مقتل املتنبي.

فالكاتب املرسحي يدرك أن قلة األحداث أمر حيوي يف املرسحية ألن كثرهتا سوف تستدعي نسيان 
املشاهد لبعضها فيفلت منه خيط متابعة املرسحية . ومن هنا قامت املرسحية ـ عىل خالف القصة ـ عىل 

التقليل من األحداث وإبرازها واضحة جلية .
مرصع  نبأ  أثارهم  الذي  الرجال  أولئك  لدى  النفس  مع  الرصاع  مظهر  يف  فيبدو  الرصاع  عنرص  أما 

املتنبي ، مما جعل الواحد منهم يف حرية : أيصدق ما سمع أم أن ما قاله ذلك الرجل غري صحيح ؟
كام بدا الرصاع اخلارجي يف صورة اخلالف الشديد بني املتنبي وفاتك األسدي ، وكيف أن املتنبي مل 
يأخذ لألمر أهبته، ومل يلق بااًل لتهديد فاتك، سار إىل العراق دون أخذ أسباب احليطة واحلذر، فكان ذلك 

اللقاء الذي عرب عنه ذلك املشهد من املرسحية .

1 ـ ما أهم قواعد الفن املرسحي ؟
2 ـ ما الفرق بني نوعي املرسحية : املأساة، وامللهاة ؟

3 ـ مما تتميَُّز به املرسحية كثرة القيود الفنية فيها. وضح ذلك .
4 ـ ملاذا جيب أن تكون حوادث املرسحية قليلة وواضحة ؟

5 ـ احلوار أساس املرسحية، فام الرشوط الواجبة فيه ؟

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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إنَّ االهتامم بالقصة يبدو واضًحا يف ميل اإلنسان بعامة إىل هذا النوع من األدب، فهو فن أديب قلَّ أن 
خيلو منه شعب من الشعوب، وقد كان للعرب يف اجلاهلية اهتامم هبذا اللون، بدا يف كثرة القصص التي 

حوهتا كتب األمثال، مما يفرس املثل ، أو يذكر مناسبته. 
فلام جاء اإلسالم ارتفعت مكانة هذا الفن األديب، وتبوأت من كتاب اهلل تعاىل منزلة عالية، ففيه قريب 
( يف  ) قصَّ مادة  كثرًيا مشتقات  القصص(، وترددت   ( باسم  السور  من خسني قصة. وسميت إحدى 

القرآن الكريم .
منها قوله تعاىل :﴿                                                                    ﴾ )1( وقـوله تعـاىل : ﴿      

                        ﴾ )2(  كام اشتمل حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل عدد غري قليل من القصص. 
ولكنها  الرتمجة،  طريق  عن  لدهيم  ما  ونقل  بالغرب،  االتصال  وليدة  العام،  بمعناها  القصة  فليست 

كانت موجودة يف تصميم عريب، مالئم لروح العرص، وسجية القوم، وطبيعة اللغة. 
ويف العرص احلديث تنوعت وسائل اإلعالم التي تقوم عىل النصِّ القصيص، فكان ذلك مما أدى ازدهار 
فنِّ القصة وكثرة العناية به. وتتميز القصة بامتالكها إمكانات كبرية يف التوجيه، ونقل ما يريد الكاتب من 

آراء وأفكار بأسلوب غري مبارش .
تعريف القصة : حكاية نثرية تصور عدًدا من الشخصيات واألحداث .

القصة نوعان رئيسان مها : 
أوالً : القصة القصرية : وهي التي تدور حول حادثة واحدة، لشخصية واحدة، أو عدة شخصيات، 

وال يتسع املجال فيها، لكثرة الرسد، أو تعدد األحداث .
أمهية القصة القصرية : تتميز القصة القصرية بصغر حجمها، وسهولة قراءهتا يف وقت وجيز، وقد ساعد 

ــِة 3 ــ نقــد الِق�صَّ

)1( سورة األعراف : 176.
)2( سورة  يوسف : 3 .
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ذلك عىل انتشارها، يف الصحافة واإلذاعة وغريمها، مما يتفق وطبيعة اإليقاع الرسيع للحياة املعارصة.
، ويف ضوء هذه  ظاهرة الرتكيز  : أبرز ظاهرة تتجىل يف بنائها الفني هي  البناء الفني للقصة القصرية 

الظاهرة سوف نرى التزام القصة القصرية باألمور التالية :
1 ـ وحدة االنطباع : ومتثل الوحدة العضوية التي جتمع أجزاء القصة القصرية، فهناك انطباع واحد 

خيرج به القارئ، ونوع واحد من التأثر الذي هدف الكاتب إىل نقله إىل قارئه.
إنك تقرأ رواية طويلة فرتى نفسك قد خرجت بانطباعات كثرية بسبب كثرة األشخاص واألحداث. 
أما القصة القصرية فتخرج منها بانطباع واحد من القبول أو الرفض، واحلب أو الكره .. إىل آخر العواطف 

العديدة التي يؤثرها فينا األدب .
2 ـ وحدة احلدث : ألهنا تقوم عىل تصوير موقف حمدد، يتأثر به الكاتب ويعرب عنه .

3 ـ وحدة الزمان واملكان : ألن تلك احلادثة التي تعرب عنها القصة القصرية تكون يف إطار زمن واحد 
، ومكان واحد، ولو تعددت احلوادث لتعدت تبعًا لذلك أزمنتها وأمكنتها .

4 ـ البناء الفني اخلاص : فعىل الرغم من صغرها إال أن هلا بداية، ووسطًا ، وهناية، ويمكن مالحظة 
ذلك ومعرفة إجادة الكاتب أو إخفاقه يف كل عنرص من العنارص السابقة .

5ـ  اإلجياز : وبه يتميز أسلوب القصة القصرية عن أسلوب القصة، الذي يتجه إىل اإلطالة واإلسهاب، 
بعض  لتبدو يف  إهنا  األسلوب، حتى  والرمز يف  التكثيف،  من  مزيد  إىل  القصرية  القصة  تسعى  يف حني 

نامذجها قريبة يف أسلوهبا وبنائها اللغوي من لغة الشعر .
وتعدد  أحداثها،  بكثرة  القصة  عن  ومتتاز  القصص،  أنواع  أطول  وهي   :  ) القصة   ( الرواية   : ثانًيا 
شخصياهتا، وإثارهتا لقضية كربى، أو عدد من القضايا التي تعرب عنها من خالل األحداث أو األشخاص، 
ويميل كثري من النقاد إىل استخدام مصطلح الروايةمرادًفا ملصطلح القصة لكثرة ما بينهام من تشابه، وألن 

الفروق الفنية  بينهام دقيقة جًدا. وهذا ما رسنا عليه يف هذا الباب .
الفنية، الزمان  التالية : الفكرة ، احلوادث، الشخصيات، احلبكة  والقصة بنوعيها تقوم عىل العنارص 
واملكان، واحلوار.  وسوف ندرس كل واحد منها دراسة توضحه وتعينك ـ أهيا الطالب ـ عىل استيعاب 
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مفرداته، واإلفادة من ذلك يف نقد القصة .
1 ـ للقصة أمهية كربى يف احلياة الثقافية . حتدث عن هذه األمور بني األمس واليوم ؟

القصرية كالفرق بني عامرة متعددة األدوار  الرواية والقصة  الفرق بني  إنَّ   «  : الروائيني  يقول أحد  ـ   2
وغرفة صغرية « ، ناقش ـ يف ضوء ذلك القول ـ الفروق الفنية بني كل من الرواية و القصة القصرية .

3 ـ تعتمد القصة مبدأ الرتكيز، فكيف يتحقق هذا املبدأ يف كل من
) احلوادث ـ الزمان ـ املكان ـ الشخصيات(؟

4 ـ من أسباب انتشار القصة القصرية مالءمتها لروح العرص احلاض .. وضح ذلك .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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الذي  هو  البارع  والقاص  القصة.  بناء  عليها  يقوم  فكرة  لتقرر  إال  تقع  أحداًثا  تروي  حكاية  من  ما 
يوصل إلينا فكرته بطريق غري مبارش من خالل رسده لألحداث. فالفكرة التي يبني عليها الكاتب قصته 
ج هلا، بل تترسب إىل عقولنا مع تيار األحداث أو الشخصيات التي تتفاعل معها،  ال يعلن عنها أو يروِّ

حتى إذا انتهت أدركنا الفكرة التي قامت عىل أساسها القصة .
ه األحداث والشخصيات  ومعنى ) قامت عليها القصة( أن الفكرة حني تستحوذ عىل القاص جتعله يوجِّ

ا يؤدي يف النهاية إىل توضيح فكرته . توجيًها خاصًّ
وحني حيرص القاص اهتاممه يف الفكرة وحدها تقل عنايته باحلوادث والشخصيات إال يف حدود ضيقة 
تتطلبها فكرته، وعندئذ ال نحس بأن األحداث والشخصيات طبيعية يف سياق القصة، بل نشعر بتوجيهها 

قرًسا وفق إرادة الكاتب ومنطقه، وهذا خُيِلُّ بجامل القصة ومدى تأثرنا هبا .

اأوًل : الفكرة

مق�يي�س نقد الق�صة

احلوادث هي األفعال واملواقف التي تصدر من شخصيات القصة، وهي عنرص مهم، إذا إنَّ أية قصة 
البد أْن تقوم عىل حدٍث أو مجلة أحداٍث .

وتنقسم احلوادث من حيث األمهية إىل :
رئيًسا يف سري  منعطًفا  منها  يكون كل  التي  القصة،  الكربى يف  احلوادث  : وهي  رئيسة  ـ حوادث   1
القصة، وقد يكون حدًثا واحًدا رئيًسا ، كأن تدور القصة حول حصول إحدى الشخصيات عىل وظيفة 

مناسبة، فذلك هو احلدث املحوري الذي تدور حوله القصة .
2 ـ حوادث ثانوية : وهي تلك احلوادث الصغرية التي متثل احلركات املتعددة لشخصيات القصة، مما 

يعدُّ من جزئيات احلياة وتفاصيلها التي ال بدَّ منها.

ث�نيً� : احلـــوادث
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فإذا كانت القصة تدور حول خالف بني أصدقاء حول مزرعة أو عقار، فإن ذلك اخلالف هو احلدث 
الرئيس، ولكن القصة ال تقوم عىل ذلك احلدث فقط، بل ثمة أحداث كثرية تغذي ذلك احلدث الكبري، 
ْلح التي  أو تتفرع عنه، أو تكون مسببة عنه، من ذلك : لقاء أشخاص القصة فيام بينهم، وحماوالت الصُّ
ربام بذهلا بعضهم، ونجاح تلك املحاوالت أو إخفاقها ، وما ينتج عن ذلك من تدخل الرشطة مثاًل، أو 
الوصول إىل املحكمة، أو موت إحدى الشخصيات املتخاصمة ، إىل آخر ما يمكن حدوثه يف مثل ذلك 

املوضوع .
الرئيسة، فإذا رأى البطل يف طريقه  ُيْلحظ فيه عالقته بالشخصية  وتقسيم احلدث إىل رئيس وثانوي 
ا، ينال القليل من اهتاممه، ورسعان ما يتالشى  ا، فإن هذا احلادث يمثل يف القصة حدًثا ثانويًّ حادًثا مروريًّ
ذلك املنظر يف غمرة أحداث احلياة. لكن ذلك احلدث نفسه يصبح رئيًسا مهامًّ إذا كان املصاب يف ذلك 

احلادث قريبًا للبطل أو أحد أصدقائه أو معارفه .

هنالك ثالثة مصادر يستقي منها القاص حوادث قصته ووقائعها، وهي : 
للجو  قصته  مناسبة  الكاتب  يراعي  أن  فيجب  الواقع،  هو  األحداث  مصدر  كان  فإذا   : الواقع  ـ   1
الواقعي الذي تصوره وتتحدث عنه ، فال يذكر ـ مثاًل ـ أن أبطال قصته استقلوا السيارة مع أن القصة 
تتحدث عن فرتة ما قبل اخرتاع السيارات، أو أن املطر ظل هيطل سبعة أشهر يف حني أنه يتحدث عن 

منطقة تندر فيها األمطار .
وأكثر ما تقع هذه األخطاء إذا كان الكاتب يتحدث عن بيئة غري البيئة التي يعرفها حق املعرفة، وواقعية 
أن تكون ممكنة احلدوث  املهم  ولكن  فعاًل،  القصة قد حدثت  أن تكون  معناه  ليس  القصة  األحداث يف 

ى قصة واقعية هبذا االعتبار . فتستحق حينئذ أن تسمَّ
2 ـ التاريخ : ويف هذا النوع من القصص التي يكون مصدرها التاريخ، البد أن يستفيد الروائي من 
القصة عن  فإذا كانت  الصـدق لقصـته.  بااللتـزام هبا ليضمن  التارخيية للمؤرخني، وعليه  التحقيقات 

م�صــ�در احلـــوادث
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هارون الرشيد، فعليه أن يذكر كيف كان هارون يف عهد والده قائًدا عرف بحب اجلهاد يف سبيل اهلل، فلام 
قة ( ليكون  أتت اخلالفة إليه، مل تزده إال ثباًتا  عىل ما كان عليه، حتى إن أكثر إقامته كانت يف مدينة ) الرَّ

قريبًا من الثغور .
كام جيب عىل الروائي أْن يكون أمينًا يف كل ما ينسبه إىل الشخصية التارخيية، وبخاصة إذا كان أبطال 
قصته من أهل االقتداء واألسوة احلسنة كصحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن تكون احلوادث التي يضيفها للقصة 

د أو مساس بجوهر احلدث الرئيس . أحداًثا جزئية صغرية، الغاية منها إبراز تلك الشخصية دون تزيُّ
إن اخلطأ التارخيي إذا وقع فيه كاتب القصة كفيل بجعلها غري مقبولة لدى القراء، فإذا بنى قصته عىل 
أن معركة الريموك وقعت يف شامل أفريقيا، أو أن امللك عبد العزيز ــ رحه اهلل ـ قد فتح مدينة الرياض 

قبل معركة ) الرصيف( فإن القصة تفقد بسبب ذلك مصداقيتها .
بقي أن نشري إىل أمهية استقاء الروائي قصصه من تارخينا اإلسالمي، وذلك ألن أمتنا اإلسالمية من 
ذلك  استثامر  الرضوري  من  ولذا  وكثرهتم،  أبطاهلا  وعظمة  أجمادها،  وكثرة  تارخيها،  يف  األمم  أخصب 

واإلفادة منه، وفتح عيون القراء عىل سجلهم التارخيي الرائع .
: واملراد هنا أن تكون حوادث القصة خيالية، مثل : قصص احليوانات، أو قصص غزو  3 ـ اخليال 
الكواكب األخرى، أو قصص اخليال العلمي التي تتحدث عن خمرتعات ، أو أدوية هلا تأثريات خارقة. 

ومن ذلك أيضًا قصص األساطري لدى الشعوب .
ويعلل النقاد َسَبَب االهتامِم هبا ملا فيها من اجلاذبية والطرافة، ومن أمثـلة ذلك ) كليلة ودمنة( البن 

املقـفع )1( .
طريقة عرض احلوادث :

1 ـ أسلوب ضمري املتكلم :
ث القارئ عن نفسه وأعامله التي يقوم هبا، فنرى أنفسنا  والقصة يف هذا األسلوب جتعل بطل القصُة حيدِّ
منذ البدء وجًها لوجه مع تلك الشخصيات، ومن الروايات السعودية التي اعتمدت هذا األسلوب رواية 

)1( هو عبد اهلل ْبن املقفع )106 ـ 145( كاتب عبايس من أصل فاريس، له مؤلفات عدة منها األدب الصغري واألدب الكبري .
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نُْيورة( للدكتور عصام خوقري ، ورواية ) اليد السفىل( للدكتور حممد عبده يامين، ومنها هذا املشهد  ) السَّ
الذي يصور عودة بطل القصة إىل قريته : 

ْت إىل ذاكريت صوٌر  » ووصلُت إىل قريتي .. فنزلُت من السيارة، وتنفسُت اهلواَء بقوٍة وُعْمق، وقد اْرَتدَّ
من أيامي التي قضيُتها فيها .. فهنا ولدت .. وهنا نشأت .. وهنا قضيت من عمري تسع سنوات تقريبًا 
يًّا .. وعدت يف يميني بعثٌة جامعيٌة  فخرجت طفاًل .. وعدت شابًّا يف خضم معركة احلياة.. خرجت ُأمِّ

أوشُك أن أسافر من أجِلها .
لشدَّ ما تغريت األموُر خالل تلك السنوات .. َلَشدَّ ما أْدَهُش؛ ألن ذلك التغري مل يكن يف خاطري يوم 
ق ما  خرجت، ال من قريب وال من بعيد.. وإنام هو التدبري اإلهلي، فام كان يف ذهني أن أفعل ، وال أن أحقِّ

حققت، لوال أنَّ اهلل تعاىل هو الذي هيَّأ يل األسباب برحته « .
وميزة هذه الطريقة أن الكاتب يعقد بينك وبني الشخصية الرئيسة صداقة وُأْلَفة، وجيعلك تشعر أنك 
مع صديق ُيفيِض إليك بمشاعره اخلاصة، وكم نشعر باملتعة، حني تتحدث القصة عن عظيم من العظامء، 
من  كثري  عىل  يطلعك  حتى  احلديث،  يف  معك  َط  ويتبسَّ إليك،  ليتحدث  القارئ  أهيا  أنت  خيتارك  فرتاه 

شؤون حياته املختلفة .
2 ـ أسلوب ضمري الغائب :

وهذا األسلوب يقوم عىل الرسد، فخيوط األحداث تتجمع يف يد الكاتب، وهو خيتار املوقع احليوي 
الذي يراه مؤثًرا يف حركة أحداث القصة، كام أنه غرْي ملزم برؤية حمددة لشخصية من الشخصيات .

وأكثر القصص متيل  إىل هذا األسلوب الذي يكون فيه الكاتب هو الراوي لألحداث، وليست الرواية 
ْق  خاصة بشخصية من الشخصيات. ومن القصص السعودية التي كتبت هبذا األسلوب رواية ) َفْلُترْشِ
من جديد( لطاهر عوض، ورواية ) ثمن التضحية( حلامد دمنهوري التي منها هذا املشهد، ويتضح من 

خالله كيفية عرض القصة بأسلوب الضمري الغائب : 
َة امللتوية التي تؤدي إىل بيته ، وشارف الساَحَة الواسَعَة التي يقع املنزُل يف  » اجتاز عبد الرحيم األَزقَّ

هنايتها .
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وقد بدا ُمتَّئدًا يف َخْطِوه، بقاَمته الطويلة، وجسِمِه املتناسِق الرتكيب، ووجهه الباسِم املرشِق ذي اللوِن  
الَقْمِحي، وبدا يف أحسن حاالته، وهو مقبٌل عىل داِره، يشغُل نفَسه بام يشغُلها به دائاًم، التفكري يف زوجه 
وابنته فاطمة، عائلته التي يشقى هلا، ويسعى يف احلياة من أجلها، هذه العائلة الصغرية التي مألت عليه 
ه بالقوة، وتدفعه إىل  دنيــاه، يقبُس من ابتسـاماهتا قبًسا مضيًئا ينرُي طريق احلياِة، ومن سعاَدهتا طاقًة متــدُّ

مضاعفة جهده؛ لُِيَهيَِّئ هلا سعادَة أعظم، وحياة أفضل «.
مفاجئة جتعل  بصورة  بينهام  يمزج  أال  السابقني، رشط  األسلوبني  من  أيٍّ  اختيار  يف  احلق  وللكاتب 
أمٍر  معرفَة  الشخصيات  إحدى  إىل  ينسب  أن  أو   ، اآلن  يتحدث  الذي  من  بالتحديد  يعرف  ال  القارئ 

يقتيض البناُء الفنيُّ للقصِة عدَم معرفتها به .

1ـ ما املراد باحلوادث يف القصة؟ وهل يمكن أن تستغني قصة عن احلوادث ؟
2 ـ ما أقسام احلوادث من حيث األمهية ؟

3 ـ ما فائدة احلوادث الثانوية ؟
4 ـ اذكر مصادر احلوادث القصصية، وفّصل القول يف واحد منها .

5 ـ ملاذا حيط اخلطأ التارخيي من قيمة القصة التارخيية ؟
6 ـ ما املراد بالواقعية يف القصة ؟

7 ـ ما تعليلك لقبول عدد من القراء للقصص املغرقة يف اخليال ؟
8 ـ اذكر ما تعرفه عن طريقة عرض احلوادث بأسلوب ضمري املتكلم .

9 ـ ما ميزات طريقة عرض احلوادث بأسلوب ضمري الغائب ؟
10 ـ أي أسلويب عرض احلوادث أفضل ؟ 

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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الشخصيات. هي التي تقوم بأحداث القصة ومواقفها املتعددة .
وتنقسم الشخصيات القصصية بحسب األمهية إىل :

القصة، وتظل يف مرسح  بأكثر حوادث  تقوم  التي  الشخصيات  تلك  : وهي  رئيسة  ـ شخصيات   1
وحتليل  مواقفها،  كشف  يف  ويسهب  الكاتب،  عليها  يركز  التي  وهي  ممكن،  وقت  أطول  األحداث 

مشاعرها.
وقد تكون الشخصية الرئيسة واحدة يف القصة، كام يمكن أن تضم عدًدا من الشخصيات الرئيسة .

وغالًبا ما تكون طبيعة هذه الشخصيات مركبة، أي ليست بسيطة؛ ألهنا مترُّ بظروف خمتلفة، وهلا مواقف 
ا لبعضها اآلخر، ومن املالحظ أن الشخصيات الرئيسة تستأثر باهتامم كل  متعددة، قد يكون بعضها مضادًّ

من الكاتب والقارئ مًعا .
2 ـ شخصيات ثانوية : وهي تلك التي تقوم باألحداث الصغرية، ويكون الغرض من وجودها اكتامل 
الصورة العامة، ودفع الشخصيات الرئيسة إىل مواقف معينة، وجتلية جوانب مهمة يف حياهتا ، والكشف 

عن سامهتا وخصائصها، واإلسهام يف تطوير األحداث ودفعها إىل األمام.
الذين  الناس  أحد  أو  مثاًل،  أو رفيق يف رحلة  الثانوية يف صورة صديق،  الشخصية  تتمثل  ما  وغالبًا 

تربطهم بالشخصية الرئيسة صلة ما .
ووصف هذه الشخصيات بأهنا ثانوية اليعني عدم أمهيتها، أو أن وجودها كعدمها، بل هي يف جمملها 
القصة  تبدأ  أن  القصيص بدوهنا. فال يمكن  البناء  يتم  ، وال  القصيص، ال يستغنى عنها  للعمل  ضورة 
وتنتهي وهي ال تقدم إال الشخصيات الرئيسة فقط ، إهنا إن فعلت ذلك كانت مملة، وافتقدت أحداثها 

احليوية والتشويق، وبعدث عن الواقعية .
الثانوية أهنا تتصف بالسهولة، وأن طابع الصدق وعدم التكلف واالفتعال فيها  وميزة الشخصيات 
يتدخل يف حتـويرها،  القصة، دون أن  الشــخصيات يف  النوع من  الكاتب يضع هذا  واضح متامًا؛ ألن 

ث�لثً� : ال�صخ�صي�ت
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أو إعامل أدواته الفنية فيها،  فقد يأخذ شخصية متسول يف الشارع، ويزج به داخل القصة، بكامل هيئته، 
أمامنا  نرى  . ومن خالله  إليه  للصدقة عليه واإلحسان  الناس  التسول واستدرار عواطف  وأسلوبه يف 

صورة نمطية هلذا الشحاذ الذي نجده صورة صادقة وواقعية  ألمثال له كثر نقابلهم يف حياتنا .

1 ـ الشخصيات النامية ) املتطورة( : وهي تلك التي نراها يف مواقف متعددة، ومترُّ يف تغريات كثرية ، 
فهل تنتقل من حال إىل حال، ومن موقف إىل آخر ، إليقاع حركة األحداث يف احلياة، فنراها مثاًل تعيش 
أزمة فكرية أو اجتامعية أو مالية، فهي مثقلة بأعباء احلياة ، مهمومة بام تالقيه من مشكالت، ثم نراها وقد 
انفرجت أزمتها، وبدت يف شكل جديد مغاير ملا رأيناها عليه. وأوضح مظاهر التحول ما يرتبط بعمر 
اإلنسان فقد نشهد حتول بطل القصة من الصغر إىل الكرب، ومن الشباب إىل اهلرم، أو نراه قبل الزواج، ثم 

نراه بعد وقد أصبحت له ذرية من بنني وَحَفَدة .
2 ـ الشخصيات الثابتة : ويطلق عليها النقاد أسامء متعددة مثل : الشخصية النمطية، أو اجلاهزة، وكل 
هذه األسامء تشري إىل طبيعة تلك الشخصية، واألعامل املوكولة إليها. والغالب أن الشخصيات الثابتة هي 
شخصيات ثانوية، تؤدي وظيفتها يف إضاءة جانب أو أكثر من جوانب الشخصيات األخرى ، وتعيننا 
عىل فهمها فهاًم صحيحًا، وقد يوكل إليها عمل حمدد تقوم به، ثم ختتفي عن األضواء، وتتوارى بعد ذلك 

يف الظل .
فالرشطي مثاًل ، وحارس املدرسة مها يف الغالب شخصيتان نمطيتان، فنحن ال نرى الرشطي يف القصة 
إال حني يأيت لإمساك باملجرم مثاًل وينتهي دوره عند هذا احلد، كام أننا ال نرى حارس املدرسة إال يف 
مشاهد حمدودة كمشهد دخول الطالب أو خروجهم من املدرسة، ثم خيتفي عن مرسح األحداث فجأة، 
إليها  حتتاج  الشخصيات  هذه  فكل  السائق،  أو  الطبيب،  لشخصية  بالنسبة  يقال  ذلك  ومثل   ، ظهر  كام 
القصة ألداء أدوار حمددة، أما إذا قامت القصة أساسًا عىل تصوير حياة الرشطي أو حارس املدرسة مثاًل، 

فإن هذه الشخصيات تصبح شخصيات رئيسة نامية ، وليست ثانوية ثابتة.

اأنواع ال�صخ�صي�ت بح�صب النمو اأو اجلمود :



97

التي يستطيعها الرسام أو املصور  بالكيفية  القدرة عىل تقديم شخصياته القصصية  القاص  ال يملك 
التلفزيوين، بل هو مضطر إىل رسم شخصيات القصة وتصويرها مستخدًما الكلامت فقط، فهي األداة 
الوحيدة التي ال يملك سواها، ولذا حيتاج تصوير الشخصيات إىل قدر كبري من املهارة، لإفادة القصوى 

من خصائص الكلمة يف هذا املجال وما متلكه من إمكانات .
وهنالك طريقتان لتصوير الشخصية القصصية، ولكل واحدة منها وظيفتها اخلاصة ، ومزاياها التي 

تنفرد هبا عن الطريقة األخرى. وهاتان الطريقتان مها : 
ر الشخصية بوساطته، يذكر  1 ـ طريقة اإلخبار : ومتثل األسلوب املبارش الذي يعتمده القاص ليصوِّ
أنَّ هذه الشخصية غنية أو فقرية، جاهلة أو متعلمة، كام يصف لنا هيئتها ولون برشهتا، وطريقتها يف امليش 
، أو احلديث، وحالتها النفسية: متزنة ـ قلقة ـ انفعالية ـ مضطربة ـ هادئة .. إىل غري ذلك مما جيب أن نعرفه 

عن تلك الشخصية.
وكانت القصص األوروبية القديمة، وأوائل الروايات العربية تسهب يف رسم الشخصية هبذه الطريقة، 

إال أنَّ االجتاه السائد اآلن هو التقليل من االعتامد عليها .
وإجيابية هذه الطريقة تتجىل يف رسعة تقديم الشخصية للقارئ، مما يساعد عىل تعرف القارئ عليها، 

وفهمه هلا، وحسن توقعه ملا يكن أن يصدر عنها ترصفات .
ويعاب عىل هذه الطريقة أهنا قد تقطع مسرية التتابع والتدفق يف أحداث القصة، ليقف وقفة تطول أو 

تقرص لوصف الشخصية وتصويرها .
2 ـ طريقة الكشف : وهو األسلوب غري املبارش ، الذي جيعل األحداث هي التي تصور الشخصية، 
قصد،  بغري  أم  بقصد  األفعال  تلك  أصدرت  سواء  عنها،  تصدر  التي  األفعال  تصوير  طريق  عن  ذلك 
وقد يكون ذلك عن طريق احلوار بني الشخصيات املختلفة، فنفهم من سياق احلوار صفة أو أكثر هلذه 

الشخصية أو تلك . 

طـرق ت�صـوير ال�صـخ�صي�ت
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الكاتب  جيد  حني  تربز   ، األسلوب  هذا  صعوبة  أنَّ  الواقع  ولكن  املنال،  سهل  األمر  هذا  يبدو  وقد 
نفسه غري قادر عىل إضاعة وقت طويل يف رسم الشخصية ، عىل حساب عنارص القصة األخرى، أو أن 

يستخدم أحداًثا كثرية ملجرد تصوير صفة من صفات البطل ألن ذلك مؤثر سلبيًّا عىل القصة بعامة .
من  هيمه  ما  كل  بالتدريج  للقارئ  يكشف  األسلوب  هذا  أنَّ  الكشف،  طريقة  حسنات  من  أنَّ  عىل 
االكتشاف  بلذة  يستمتع  القارئ  أن  كام  وحيويتها،وأصالتها،  تعقيداهتا،  بكل  القصصية  الشخصية  أمر 

واالستنتاج الشخيص .
ومن أمثلة طريقة الكشف؛ أن يصور لنا القاص مشهدًا ألحد الطالب، وقد اتصل به أحد زمالئه، 
مهنًئا إياه عىل نيله شهادة شكر وتقدير من املدرسة ، ألخالقة العالية وتفوقه الدرايس فتصوير الكاتب 
شهادة  استحق  حتى  واجتهاده  الطالب  هذا  جدِّ  عىل  اإلخبار  وليس  الكشف  بطريق  يدلنا  املشهد  هلذا 

التقدير من مدير املدرسة .
وكام ذكرنا سابقًا فهذه الطريقة أصعب من الطريقة األوىل، وال يستطيع الكاتب أن يستخدمها كثرًيا؛ 

خشية أن يكون ذلك سبًبا يف بطء سري األحداث، وترهل القصة بأحداث جانبية ال غناء فيها .

من الصعب أن نفضل طريقة عىل أخرى، فإنَّ القصة حتتاج إىل األسلوبني مًعا، ومن غري املعتاد أن 
حساب  عىل  طريقة  استخدام  يكثر  قد  ولكن  شخصياهتا،  تصوير  يف  واحد  أسلوب  عىل  القصة  تعتمد 

طريقة أخرى .
وهنا يدخل الناقد للحكم بنجاح القاص أو إخفاقه، والسياق القصيص يفرض ـ عادة ـ شكله الفني 
املطلوب، عىل أنَّ من الواضح متاًما أنَّ تصوير هيئة الشخصية وطريقتها يف السري أو اجللوس ، أو إبراز 

بعض الصفات اجلسمية، مما تفيد فيه طريقة اإلخبار، فهي تقدم ذلك بإجياز وإيضاح أيًضا .
كام أنَّ تصوير الشخصيات الرئيسة ـ بالذات ـ حيتاج فيه الكاتب إىل كال األسلوبني : فإنَّ القاص حينام 
يصّور شخصية البطل مثاًل، فيذكر لنا سواد شعره، أو لون برشته أو ما يرتديه من مالبس، فإنَّ األفضل 

اأي طرق ت�صوير ال�صخ�صي�ت اأف�صل ؟
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أن يقول لنا ذلك مبارشة دون أن يصطنع أحداًثا قصصية لنتعرف من خالهلا عىل األوصاف العامة لتلك 
الشخصية .

ولذا تكون طريقة اإلخبار أنجح يف إبراز ما يريده الكاتب، دون أن تعيق حركة األحداث يف القصة، 
ر لنا القاص شخصية مدير رشكة قاس يف تعامله مع موظفيه، فإنَّ ِمن املناسب أن يستخدم  ا إذا صوَّ أمَّ
للتعبري عن ذلك عدة أحداث تبدو من خالهلا شدته ورصامته يف التعامل، وبذا يكون التأثري أكرب، وتغدو 

طريقة الكشف أكثر مالءمة للموقف من طريقة اإلخبار .

1 ـ كيف تفرق بني الشخصيات الرئيسة والشخصيات الثانوية يف القصة ؟
2 ـ هل كون الشخصية ثانوية يعني عدم أمهيتها ؟ وضح ذلك .

3ـ اذكر أمثلة للشخصيات  الثابتة، ثم بني كيف يمكن حتوهلا إىل شخصيات نامية .
4 ـ حتدث عن طريقة اإلخبار يف تصوير الشخصيات ؟ وما املجال الذي حيسن فيه هذا األسلوب ؟

5 ـ  ما حسنات طريقة الكشف يف تصوير الشخصيات ؟ وما عيوهبا ؟
6 ـ أي طرق تصوير الشخصيات أفضل ؟ مع التفصيل .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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اأق�ص�م احلبكة ب�عتب�ر مت��صكه� اأو عدمه : 

بعض،  عىل  بعضها  بتقديم  معينًا  ترتيًبا  احلوادث  هذه  ترتيب  فإنَّ  حوادث  من  نة  مكوَّ القصة  أنَّ  بام 
والوقوف الطويل عند حدث منها، واملرور الرسيع عىل حدث آخر، كل ذلك هو ما يدخل حتت اسم 

مصطلح احلبكة القصصية .

1 ـ احلبكة املتامسكة: وهي احلبكة التي تتصل أحداثها اتصاالً وثيًقا، بحيث يكون كل فصل نتيجة 
للفصل السابقـ  وهكذاـ  وغالبًا ما تبدو احلبكة متامسكة يف قصص البطولة الفردية، إذ إن مرافقة شخصية 

واحدة هتيئ الفرصة لتامسك فصول الرواية متاسًكا كبرًيا .
ومن بني أنواع القصة التي تربز فيها احلبكة املتامسكة : القصص البوليسية، كقصص )أجاثا كريستي(، 
لغز  وحّل  اجلاين،  عىل  بالعثور  االنتهاء  حّتى  الرئيس  احلدث  وقوع  من  بدءًا  األحداث  تتتابع  وفيها 

اجلريمة.
2 ـ احلبكة املفّككة : وهي التي نرى فيها مجلة أحداث تتصل بعدد من الشخصيات، لكنَّها ترتبط فيام 

بينها برابط معنّي كعنرص املكان، أو الشخصية الرئيسة يف القصة، أو حدث رئيس. 
ا هلا أو انتقاًصا من قيمتها الفنية، بل هذا الوصف يف مقابل  وليس َوْصُفنَا هلذه احلبكِة بأهنا مفككة ذمًّ

وصِفنَا احلبكَة السابقة بأهنا متامسكة .
اإلثاره، وحوافز  فيها عنارص  وتقل  والتكلف،  االفتعال  إىل  تؤدي  قد  ا  أهنَّ املتامسكة  احلبكة  وعيوب 

التغيري، فتصبح احلبكة عماًل آليًّا يدفع إىل امللل والفتور .
ا تسبب التشتُّت، وعدم قدرة القاّص عىل إجادة الربط بني أحداث  ا احلبكة املفّككة فمن عيوهبا أهنَّ أمَّ

متنوعة .

رابعً� : احلبكة الق�ص�صية
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احلديثة يف  القصة  وقد حاولت  القصيص،  الفن  األنواع شيوًعا يف  أكثر  : وهي  املتوازية  احلبكة   )1(
التقدير هلذه  ينظر بعني  القصيص ظل  النتاج  ، لكن  النوع من احلبكة  أن تعرض عن هذا  نتاجها  بعض 

احلبكة الفنية، ويعود إليها كلام ابتعد عنها .
واحلبكة املتوازية هي تلك الشبيهة بالبناء اهلرمي، وهو يامثل متامًا ) هرم فرايتاج ( املرسحي، وبناؤه 

عىل النحو التايل : 

اأق�ص�م احلبكة من حيث ال�صكل والبن�ء : 

)2( احلبكة عىل شكل حلقات : وهنالك بناء آخر للحبكة، يقوم عىل وجود عدد من املشكالت، التي 
أمامه  كانت  مشكلة  اجتاز  كلام  أخرى،  بعد  واحدة  عليها  ويتغلب  الرئيسة،  الشخصية  طريق  تعرتض 

أخرى، وهكذا حتى هناية القصة. وبناؤها عىل شكل حلقات عىل النحو التايل :   

البداية
احلدث الصاعد

العقدة

احلدث النازل
احلـــل

النهاية

وقد يبني القاص قصته عىل هذه احلبكة، وهو يعدها لكي متثل يف حلقات إذاعية تلفزيونية، وتتميز كل 
حلقة بتساوهيا مع احللقات األخرى .

)3( البدء من هناية القصة: وقد يكون بناء احلبكة قائاًم عىل البدء من هناية القصة ثم الرجوع إىل اخللف 
حيث تتكشف األحداث عن الوقائع األخرى، والشخصيات املرتبطة هبا، وقد ابتدأ هذا النوع من احلبكة 

يف السينام ثم انتقل إىل الرواية .

احلــلاملشكلةاحلــلاملشكلةاحلــلاملشكلة
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يف كل األنواع السابقة البد أن تقوم احلبكة عىل عدد من العنارص من أمهها : 
1 ـ البداية : وهي مرحلة املواجهة األوىل مع القارئ، فالبد أن تتضمن ما يشجعه عىل قراءة القصة؛ 

ألن البداية الضعيفة للقصة ستكون سبًبا يف انرصاف القارئ عنها، وعدم االستمرار يف قراءهتا .
2 ـ الرصاع ) التدافع( : وهو الذي يوّلد حركة األحداث يف القصة، واملقصود به وجود ما يسبب بناء 
األحداث القصصية، فقد يكون الرصاع داخليًّا يف نفس إحدى الشخصيات، كام يكون بسبب اخلالف 
حول يشء مادي تتسابق الشخصيات فيام بينها للظفر به ، ممايثري مشاعر متعددة : كالطموح، أو اخلوف، 

أو الطمع، أو البطولة والتضحية، وربام إىل اجلريمة .
3 ـ العقدة : وهي املشكلة الرئيسة يف القصة، وتنشأ بفعل األحداث الصاعدة، حيث  تتأزم األمور، 

ويتحول موقف البطل إىل حالة من الضعف أو اخلوف .
4 ـ احلل : وهو احلدث الذي يكون سبًبا يف حل العقدة جزئيًّا، أو كليًّا، والبد أن يكون احلل مقنًعا 

متناسًبا مع سياق القصة .
ا إىل كريم، أمٌر غري مقبول لدى القارئ، إال بسبب مقنع، كأن يمرَّ بأْزَمٍة قلبيَّة،  ُل رجل بخيل جدًّ فتحوُّ

فريى أنَّ ماله ال يستطيع أْن ينفعه وأن أقاربه مل يأتوا لزيارته، بسبب عدم مساعدته إياهم يف املايض .
ويلجأ بعض الكتاب إىل أنامط من احللول البسيطة، مثل : 

أ ـ أن جيعل الشخصية الرئيسة تستيقظ من النوم ويكون كل ما رآه من مشكالت حلاًم من األحالم .
ب ـ أن ينهي بعض شخصياته القصصية باملوت، ليسهل عليه تقديم احلل املناسب .

ج ـ أن يعتمد مبدأ املصادفة وحدها، لكي حيل املشكلة التي وقعت فيها شخصيات القصة، وال شك 
ا  أن مستوى وجود الصدفة يف حياتنا أمر قليل، اليصحُّ التَّْعويل عليه يف حل عقدة القصة، أما القليل جدًّ

ُغها األحداث القصصية . من املصادفة فهو أمر ال مانع منه، بحيث تبدو املصادفة طبيعية، ُتَسوِّ

عن��صـــر احلبـــكة :
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التارخيية اعتامدها كثرًيا عىل املصادفة، مما يربز   )1( أبرز ما عيب عىل روايات ) جرجي زيدان(  ومن 
جانب االفتعال والتكلف يف حبكتها الفنية.

5 ـ النهاية : وهي آخر يشء يف القصة، وقد تتضمن النهاية عنرص احلل الذي أرشنا إليه سابًقا ، وقد 
تأيت بعده لتصّور أثر ذلك احلل عىل شخصيات القصة، وكام أنَّ عىل الروائي أن جييد بداية القصة، فإنَّ 
نُها عنرًصا مفاجًئا، جيعل القارئ معجًبا هبا،  عليه أيًضا أن حيسن صياغة النهاية املثرية لقصته، حيث يضمِّ
متأثًرا بصياغتها، ومن املعروف أنَّ البارعني يف الرواية يعتنون كثرًيا بصياغة الكلامت األخرية يف القصة، 
وبني  بينهم  لقاء  آخر  ألهنا  القصة،  يف  األخرية  الكلامت  تكون  وقد  قرائهم،  وبني  بينهم  لقاء  آخر  ألهنا 

قرائهم ، وقد تكون الكلامت األخرية ذات صدى يف سمع القارئ ال يكاد ينساه .
ح وأعاد كتابة الفصل  وكمثال لالهتامم بعنرص النهاية فإنَّ الكاتب األمريكي ) أرنست مهنغواي ( قد نقَّ

األخري من إحدى رواياته أكثر من أربعني مرة .

)1( جرجي حبيب زيدان )1278 ـ 1332هـ( كاتب قصيص، ولد وتعلم يف بريوت ورحل إىل مرص ، فأصدر جملة ) اهلالل( تويف يف 
القاهرة .

1 ـ يرى بعض النقاد أن احلبكة الفنية يف القصة ما هي إال ترتيب حوادثها وفق أسلوب معني، ناقش هذا الرأي .
2 ـ ما املراد بكل من : احلبكة املتامسكة، احلبكة املفككة ؟

3 ـ حتدث عن احلبكة املتوازية، وارسم شكاًل لنمو احلوادث يف هذا النوع من احلبكة .
4 ـ أرشح نوع احلبكة التي ُتْبنى عليها املسلسالت اإلذاعية والتلفزيونية .

ل القول يف اثنني منها . 5 ـ اذكر أربعة من عنارص احلبكة وفصِّ
6 ـ اذكر نامذج للمواقف املثرية التي تكون سبًبا يف الرصاع يف القصة ؟

7 ـ يستخدم بعض الروائيني عنرص الصدفة يف حل عقدة القصة، حتدث عن هذا العنرص موضًحا متى 
يكون مقبوالً ومتى يكون مرفوًضا ؟

8 ـ ملاذا حَيِْرص كبار األدباء عىل إجادة صياغة هناية القصة ؟

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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تتحرك أحداث القصة عرب خطني متعامدين حيددان موقع احلدث ومها الزمان واملكان، ويمكن أن 
تدور أحداث القصة يف املايض، بالعودة إليه ،والعيش فيه عرب األحالم والذكريات، أو احلاض حني يصفه 
القاصُّ بدقة متناهية حتفظ له حرارته وواقعيته، كام يمكن أن يكون زمن القصة هو املستقبل باسترشافه، 

وتصوير احلياة املتوقعة فيه .
له، مما يؤدي إىل  القصة ومكاهنا حيقق مهمة مالءمة احلوار والشخصيات واألحداث  وحتديد زمان 
من  صورة  أو  الواقع  هو  القارئ  يقرؤه  ما  بأن  إحساس  وإعطاء  وعقولنا،  نفوسنا  إىل  أحداثها  تقريب 
صوره. ولذا تتجىل أمهية حتديد الزمان واملكان يف الروايات التارخيية التي تصور مرحلة معينة من مراحل 

التاريخ من خالل أشخاصها والطبيعة التي عاشوا فيها .
ويتميز عنرص الزمن يف القصة بقدرته عىل نقل األحداث واألشخاص من حال إىل حال، وإحداث 
تغيريات كبرية يف بيئة القصة : فإذا قال الكاتب مثاًل : » وبعد عرشين عاًما عاد أحد إىل مسقط رأسه، 
كبرًيا يف  تغيرًيا  أن حيدث  املوجز  التعبري  بعد هذا  له  أمكن   ، السنوات«  تلك  قاطعها كل  التي  قريته  إىل 

الشخصيات ، والبيئة املكانية فتتغري معاملها بفعل هذه اإلمكانية التي أتاحها له عنرص الزمن يف القصة .

خ�م�صً� : الزمــــ�ن

: حيث جُيِْري القاص قصته يف إطار زمني حمدد، حتكمه قوانني الزمن الصارمة،  1 ـ الزمن الواقعي 
من  شخصية  فنموُّ  القصة.  هناية  إىل  البداية  نقطة  من  الزمني  لوجودها  تبًعا  فيه  احلوادث  وتتسلسل 

هلا من مرحلة عمرية إىل أخرى ال يمكن أن حيدث بني حلظة وأخرى . الشخصيات، وحتوُّ
والزمن عنرص مهم من عنارص الواقع الذي جيب مالحظته يف رسم الشخصية، أو وصف البيئة، فإنَّ 

القاص يدرك أنَّ لكل زمان طبيعته، وظروفه، وخصائصه التي جيب مراعاهتا .
2 ـ الزمن النفيس : ونرى فيها جانًبا مغايًرا متاًما للزمن الواقعي، حيث تصبح اللحظة الواحدة بسبب 

والزمن فـي الرواية ينق�صم اإىل :
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األمل أو هلفة االنتظار، شيًئا آخر ال يمكن أن حيسب بالدقائق أو الساعات أو األيام أو األشهر. ومثل ذلك 
حلظات التأمل والتذكر التي تتداعى فيها ذكريات سنوات متعددة يف وقت وجيز .

ويستطيع القاص أن يستثمر كال النوعني السابقني للزمن، حيث نرى مثاًل أثر الزمن يف حتول املدينة 
القديمة إىل أطالل، والفتاة التي أحبها إىل امرأة عجوز ، فلحركة الزمن أثرها البارز عىل األفكار واألجساد 

مًعا .
يستعرض  نفسها، حيث  وبني  الشخصية  بني  تكون  التي  النفسية  املناجاة  فنراه يف  النفس  الزمن  أما 

اإِلنسان يف دقائق سنوات متعددة من املايض واملستقبل .
وثمة اجتاهات فنية يف القصـة تقـوم عىل أسـاس اسـتحضار الزمن النفـس، كام يف قصـص تيار الوعي 
)املونولوج الداخيل : أي احلوار واحلديث مع النفس (. وقد برز هذا االجتاه عند الكاتب األيرلندي ) مجس 
جويس (، وتيار الوعي : نمط من أنامط الكتابة القصصية يقوم بالرتكيز عىل وصف احلياة النفسية الداخلية 
لشخصيات القصة، بطريقة تلقائية، ال ختضع فيها ملنطق معني ، وال لنظام تتابع خاص، واألساس يف هذا 

التيار هو التخيالت واخلواطر الكامنة يف نفس الشخصية برصف النظر عن ارتباطها برسد القصة .
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املكان : هو أحد العنارص املهمة للقصة ، وهو امليدان الذي جتري عليه أحداثها، ويتطلب من القاص 
حسن اختيار املكان، وإجادة استثامر حمتوياته ومكوناته .

والكاتب املبدع ال يكتفي من املكان بجعله ميدانًا لألحداث، بل يتحول لديه إىل مصدر كبري يستقي 
منه شخصياته القصصية، وأحداث قصصه املختلفة، فقد يكون هو البطل الرئيس للقصة  كام إذا صورت 
قصة من القصص مناسك احلج، وقد الحظ عدد من النقاد بروز عنرص املكان يف قصة ) سقيفة الصفا( 
حلمزة بوقري التي صورت بيئة مكة املكرمة، ورواية ) الطيبون والقاع( لعيل حممد حسون التي صورت 

بيئة مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
وتنبع أمهية املكان باستخدامه عنرًصا كاشًفا ملشاعر الشخصية القصصية وأحاسيسها، فاملكان اجلميل 
باحلزن  يوحي  كرهية  روائح  منه  تنبع  الذي  املتسخ  الضيق  واملكان  التفاؤل،  عىل  يبعثان  اجلميل  واجلو 

والضيق .
اليوم املشمس جماالً لالنرشاح والبهجة، واملكان  الضباب والغيوم، يمثل  فيها  التي يكثر  البالد  ويف 
البطل،  فيها ذلك  يعيش  التي  الغنى والثراء  بعًدا قصصيًّا حلالة  يمثل  القصة،  الذي يسكنه بطل  الفخم 
فيه من  البحر، وما يالقونة  البحارة مع  التي تصور رصاع  القصص  بارًزا يف  أيًضا  املكان  ويبدو عنرص 
أهوال. وتعد رواية ) الشيخ والبحر( ألرنست مهنغواي من الروايات التي أجادت تصوير رصاع اإلنسان 

مع البحر، ومثل ذلك القصص التي تصور رصاع البدوي مع الصحراء بوحشتها وخطورة احلياة فيها .
ويفصح الكاتب عن مكان القصة وزماهنا بشكل مبارش ، وقد يرتك ذلك لألحداث ، وبخاصة يف تعيني 
زمان القصة من خالل وصف العادات والتقاليد ، أو املظاهر احلضارية املختلفة، مثل أنواع املالبس أو 

املخرتعات كالطائرات مثاًل .

�ص�د�صً� : املكــــ�ن



107

يؤدي احلوار دوًرا أساسيًّا يف تنمية األحداث القصصية وتصعيدها، فمن خالل احلوار ينشأ حدث 
قصيص أو مجلة أحداث ، كام أننا نتعرف من خالله أيًضا عىل سامت الشخصيات وخصائصها التي تتميز 

هبا، إذ إنَّ احلوار مظهر من مظاهر الشخصية تنعكس فيه كثري من الوظائف التي جتعله مهامًّ يف القصة .
وتقوم لغة احلوار بنقل وقائع األحداث، وتصوير احلياة بألواهنا املتعددة، وعرض مشاعر الشخصيات 
يف القصة، فهي التي يتوصل هبا الكاتب إىل تصوير ما يريد، ومن هنا كان البد أن تكون لغة القصة قادرة 

عىل أداء هذه املهمة بنجاح .
وتتميز اللغة القصصية بالسهولة والبساطة ألهنا حتاول أن تقرتب كثرًيا من واقع احلدث، ومن واقع 
من  لكل  األمهية،  غاية  يف  أمٌر  القصة  لغة  عليه  تكون  الذي  اللغوي  املستوى  فإنَّ  ولذا   ، أيًضا  القارئ 
ِة،  الكاتب والقارئ عىل السواء، فهو ُمِهمُّ للكاتب لينقل من خالله ما يريد، وللقارئ ليتواصَل مع القصَّ

ويتأثر بمجريات أحداثها .

�ص�بعً� : احلــوار

ا  ال خالف بني ُكتَّاِب القصة يف استخدام اللغة العربية الفصحى يف الرسد والوصف داخل القصة، أمَّ
ية، ويعتقد أّن ذلك  احلوار فإنَّ عدًدا من أولئك الكتاب يرى أنَّ من املمكن أن يكون بعٌض منه بالعامِّ

يسهم يف كون احلوار واقعيًّا مالئاًم لطبيعة الشخصية القصصية التي تنطق به .
لكن التجربة العملية أكدت أنَّ اللغة العربية يف مستواها املتوسط، البعيد عن الغرابة والغموض قادرة 

عىل التعبري الواقعي املناسب دون حاجة إىل اللهجة املحلية .
ويمكن حتقيق ملسات الواقعية عىل احلوار يف أسلوب العرض ، فاإلنسان حني يتحدث قد يعيد كلمة 

من الكلامت فيقول مثاًل : 
ـ لقد حرَض أمِس راشد، راشد بن أحد زميلك يف املدرسة .

واقعـــية احلــــوار
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أو يؤكد أمرًا من األمور فيقول : 
ـ يوم السبت القادم ، أجل يوم السبت القادم سوف تبدأ اإلجازة .

أو يتوقف قبل أن يتم عبارته فيقول : 
ـ توقعت أنَّك ـ ما علينا ـ املهم اآلن أنَّك وصلت بالسالمة .

ا، حتى  عىل أنَّ إضفاء اللمسات الواقعية مثل تلك املواقف السابقة ، جيب أن يكون يف إطار ضيق جدًّ
ال يتحول النص األديب إىل نقل آيل مبارش للغة احلياة اليومية، التي تدور عىل ألسنة الناس، فميزة األدب أنَّه 

يمثل مستوى إبداعيًّا مجاليًّا، يرتفع فيه عن اللغة اليومية املعتادة .
ٍة واحدٍة، بل إنَّ املتكلم يرفع صوته حينًا،  ولكي يكون احلوار أيًضا واقعيًّا فإنَّ عليه أال جَيِْري عىل وَترِيَ
وخيفضه حينًا آخر، وحيتدُّ يف كالمه عندما يغضب، وَيِرقُّ ويلطف إذا ريض، وهذا كله يدخل يف خاصية 

ة يف األصوات، وهي ظاهرة نربات الصوت . مهمَّ
ة الصوت  ات أصوات شخصياته، فإنَّ عليه أن يذكر ما يدل عىل شدَّ ُر عليه أن ينقل َنرَبَ وألنَّ القاص يتعذَّ

أو رخاوته، قوته أو ضعفه، إىل آخر ذلك من مستويات النرب .
فعبارة مثل هذا السؤال : ) من أنت ؟ ( ُتْلقى بنربة عالية شديدة يف مثل املوقف التايل : ) كانت مفاجأة 

له أن جيد ذلك الرجل الغريب يف منزله . فرصخ به : من أنت ؟ ( .
فكلمة ) رصخ( تنقل النرب املرتفع الذي قيل به ذلك السؤال. والعبارة السابقة ) من أنت؟ ( يمكن أن 

تكون يف موقف مغاير متاًما هلذا املوقف كام يف النص القصيص التايل :
) قرر أن يزور أحد أقاربه من أصدقاء والده. كان رجاًل مسنًّا يف العقد السابع من عمره، وحني ذهب 
إليه، وطرق باب منزله تناهى إىل سمعه صوت عرفه جيًدا، كان صوًتا واهنًا ضعيًفا يقول : من أنت ؟ ( .

إن هذا التصوير للموقف العام الذي قيلت فيه هذه العبارة جيعل القارئ يعيش واقعية النربة التي كانت 
عليه، وبخاصة حني وصف القاص ذلك الصوت بأنه صوت واهن ضعيف .

بل إّن كلمة صغرية ككلمة )نعم( يتغري معناها بتغري النربة الصوتية هلا، ويستطيع القاص أن يصور املوقف 
الذي تلقى فيه حتى كأنَّ القارئ يسمع تلك النربة نفسها من الشخصية القصصية، وإليك املثال التايل : 
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» قال أحد لصديقه : هل حجزت رحلة إىل الظهران ؟ 
قال له : نعم « .

فهذا املوقف ال حيتاج إىل اإلشارة إىل نربة الصوت.
ومع   «  : التايل  املوقف  يف  كام  جواب  حرف  تغدو  وال   ، التساؤل  معنى  حتمل  نفسها  الكلمة  ولكن 
أن الباب قد ُعلِّقت عليه الفته ُكتب عليها ) الدخول ممنوع لغري املختصني ( إال أن الفضول دفع به إىل 
فتح ذلك الباب، والدخول يف الغرفة، حيث وجد أمامه مبارشة رئيس القسم الذي نظر إليه باستغراب 

ودهشة قائاًل : نعم ؟!
حاول أن ينقذ نفسه فقال يف تردد : آسف ... يبدو أنني أخطأت، وعاد أدراجه خارًجا من الغرفة « .

والكلمة السابقة نفسها حتتاج من الروائي إىل اإلشارة إىل املوقف ، ووصف طريقة اإللقاء للداللة عىل 
استعامهلا بمعنى اإلنكار الشديد يف مثل ما يأيت : 

» قالت اخلادمة لربة املنزل : إنني أشعر باإلرهاق هذا اليوم ،وأريدك أن تساعديني يف غسل املالبس 
فردت عليها بكل َصَلٍف وكربياء : نعم ... نعم أأنا أساِعُدِك يف غسل املالبس ؟!«

وهكذا نرى كيف يتسنى للقاص أن ينقل احلوار بواقعية فنية جتعل القصة صورة صادقة لواقع احلياة. 
يه احلوار من إمكانات يف جمال حتريك األحداث، ووصف الشخصيات . كام رأينا ما يؤدِّ

1 ـ ما الفرق بني الزمن الواقعي ، والزمن النفس يف القصة ؟
2 ـ ما أمهية عنرص املكان يف القصة ؟

3 ـ ما الدور الذي يؤديه احلوار يف القصة ؟
4 ـ اذكر نموذًجا تبدو فيه ملسات الواقعية يف احلوار .

5 ـ كيف يستطيع الروائي نقل مستوى نربات أصوات شخصياته يف القصة؟ اذكر مثااًل عىل ذلك .
ية يف بعض احلوار القصيص ؟ وما رأيك يف ذلك؟ 6 ـ ما موقف كبار الروائيني العرب من استخدام العامِّ

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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)1(
نقد رواية ) الطريق الطويل(  للدكتور : نجيب الكيالين )1(

فكرة الرواية : تتحدث الرواية عن حياة أرسة ريفية عانت الكثري من اجلوع واألمل إبَّان احلرب العاملية 
الثانية، وكان طموحها الذي ضّحت من أجله هو أن يواصل ابنها ) سليامن( دراسته حتى يتخرج طبيًبا، 

وقد حتقق هلا هذا اهلدف بعد عناء وشدة .
احلوادث : اختار الكاتب أن يبني روايته عىل عدد كبري من األحداث التي تتساوى يف أمهيتها تقريًبا، 

وهذا ما جعلنا ال نرى يف القصة أحداًثا رئيسة كربى .
وقد استمد الكاتب هذه األحداث من حياة الريف الواقعية، فجاءت متفقة مع طبيعة تلك احلياة التي 
عرفها حق املعرفة. ولذا َسِلَم تصويُره هلا من اخلطأ الذي كثرًيا ما يقع فيه الروائي الذي يصور بيئة غريبة 
عليه، وال يبعد أن يكون )سليامن ( هو نفسه املؤلف ) نجيب الكيالين ( ملا بني الشخصيتني من تقارب 

وتشابه، فكأنام كانت هذه الرواية عرًضا ملواقف مرَّ هبا املؤلف. 
أما طريقة عرض األحداث ، فقد أجراها عىل لسان بطلها الرئيس )سليامن( فجعلنا نرافقه طيلة مسرية 
وبينه، جعلته ينرشح صدره  بيننا  الكاتب يف عقد صلة مودة  ، وبذا نجح  املتنوعة  القصصية  األحداث 

لَيُقصَّ علينا أحداث حياته احلافلة باملتعة واإلثارة .
الشخصيات : الشخصية املحورية يف هذه القصة هي شخصية )سليامن( ، شاهدناه يف بداية الرواية 
تعدُّ  التي   ، )األنكلستوما(  من  خلوه  شهادة  إلحضار  املستشفى  إىل   )2( لَِداتِه  مع  يذهب  صغرًيا،  طفاًل 
رشًطا لدخول السنة الرابعة االبتدائية، نرى فيه براءة الطفولة، وسذاجة تصوراهتا، مما جيعلنا نستحرض 
عند قراءة بداية هذه الرواية األدب الذي يركز عىل فرتات الطفولة، كروايات تشارلز ديكنز، وما زلنا مع 

من�ذج من النقد التطبيقي ) ن�صو�س حمللة(

)1( هو نجيب الكيالين ) 1350 ـ 1415هـ ( روائي مرصي ، له عدد من القصص يتميز أكثرها بالرؤية اإلسالمية .
)2( لداته : أقرانه .
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بطل القصة يف مواقف احلياة املختلفة التي مرَّ هبا حتى شارف عىل االنتهاء من الدراسة يف كلية الطب، 
وهو املوقف الذي كان آخر عهدنا به ) بسليامن( .

وهنالك شخصيات أخرى مثل : 
شخصية )سعيد( وتتجىل فيها أكثر خصائص الشخصية الثانوية، التي يكون دورها متمثاًل يف إضاءة 
ِة النفس  جوانب متعددة من حياة بطل القصة. كان )سعيد( صديق طفولة ) سليامن( وصباه، وقد متيز بعزَّ

مما جعله عظياًم يف نظر صديقه ) سليامن( .
عبد الدايم : والد ) سليامن( كان يتوىل رعاية أرسته وسط ويالت احلرب العاملية الثانية، وكان صديًقا 
م الكثري من التضحيات ملساعدة أخيه )فريد( وكذلك من أجل أن  حياًم للشيخ )حافظ( والد)سعيد( . قدَّ
ُفنا،  يرى ابنه )سليامن( رجاًل ناجًحا يف احلياة، كان يقول لسليامن » كل ما هيمني أن أراك رجاًل ناجًحا ترشِّ

ف نفسك؛ ألن النتائج السارة متحو عنَّا آالم التعب « . وترشِّ
بَِلْهَفٍة وحرص أخبار احلرب العاملية  : والد )سعيد( بائع فقري يتظاهر بالثقافة واملعرفة، يتابع  حافظ 
الثانية، ضاقت عليه سبل الرزق حتى اضطر إلرسال ابنته ) بسيمة( للخدمة يف أحد املنازل يف اإلسـكندرية 

.
مريس أبو عفر : تاجر جشع، يقرض املزارعني بالربا الفاحش ثم يستويل عىل أراضيهم. 

وقد أكثر الكاتب يف رسم شخصياته وتصويرها من استخدام األسلوب املبارش ) طريقة اإلخبار(، 
ومع ذلك فقد عمد إىل طريقة الكشف يف بعض املواقف التي أراد من خالهلا إيضاح جانب من جوانب 

شخصياته القصصية .
حبكة الرواية : إن تركيز البطولة يف شخصية حمورية رئيسة جعل احلبكة متامسكة، وكان بناؤها الفني 

عىل هيئة مشكالت متتابعة تواجه البطل والشخصيات األخرى .
البداية : بدأت الرواية بمشهد ذهاب سليامن مع زمالئه إىل قرية جماورة للكشف الصحي يف مستشفاها، 
وإحضار شهادة ُخُلوٍّ من مرض ) األنكلستوما( ، كانوا يذهبون سرًيا عىل األقدام رغم طول الطريق، كان 
يسائل نفسه : ترى ماذا سيكون عليه أمري يف املسـتقبل ؟ أيكون كأحـد أولئك األطـباء يف املستـشفى، 

أم ) تومرجيًّا ( فيه، أم واحًدا من أولئك الفالحني الفقراء الذين أعياهم اجلوع واملرض ؟
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وهذا التساؤل يثري فينا معرش القراء تشوقًا إىل الدخول يف عامل القصة، وكأنام نحن مع البطل نقدم عىل 
عامل جمهول مثري .

بني  ورصاع  املستعمر،  وضد  املرض،  وضد  اجلوع،  ضد  الرصاع  من  ألوان  القصة  يف   : الرصاع 
احلرب  أشد صوره يف  الرشُّ يف  متثل  تواجههم، وقد  التي  واملالية  االجتامعية  واملشكالت  الشخصيات، 
العاملية الثانية التي قاسى الناس ويالهتا ورشورها. وعىل املستوى الفردي كان ) مريس أبو عفر ( ممثاًل 
للرش . حيث كان يعيش عىل امتصاص دماء الضعفاء، واستغالل ما هم فيه من َعَوٍز وَفاَقٍة ، فعىل سبيل 
 ، منه جزءًا من األرض  ثم يستويف  بالربا  يقرضه  فداًنا،  فداًنا  الدايم  املثال ظلَّ يستويل عىل مزرعة عبد 
واستمر يف ذلك حتى أتى عىل أرضه ثم عىل أغراضه وأدواته الزراعية، ثم استاق اجلاموسة التي كانت 
عامد حياة األرسة، وقد أجاد الكاتب يف تصوير حالة أفراد أرسة ) عبد الدايم( بعد أن قرر بيع اجلاموسة 
البيت، ويمنعاهنا من  بباب  أيام تشبث، ويقفان  َيَتَشبََّثان باجلاموسة  ملريس أيب عفر، فـ )لييل( و)حممود( 
اخلروج بسذاجة وبراءة، واجلدة حتسُّ أن صياح اجلاموسة صوت استغاثة ملا عندها من الوفاء، أما األم 
فلم تنطق بكلمة واحدة، وآثرت أن تدفن حزهنا العميق يف قلبها، مما جعلها تقع فريسة اإلغامء املتكرر من 

هول الصدمة، لقد كانت هذه اجلاموسة هي كل حياهتا، وحياة األرسة .
العقدة واحلل : ال تسري حبكة هذه الرواية َوْفَق َهَرِم ) فرايتاج( الذي يقتيض بناءها عىل أساس أن تكون 
العقدة يف رأس اهلرم، ثم تنزل األحداث بعد ذلك حتى تصل إىل النهاية، بل نجد يف الرواية جمموعة من 
املشكالت التي تواجه شخصية ) عبد الدايم ( ، وذلك مثل مشكلة تسديد الديون التي تراكمت عليه 
بسبب أن أخاه )فريد( كان يف كل مرة حيتاج إىل مبلغ من املال فيبيع جزًءا مما خيصه من مزرعة والده، وكان 
عبد الدايم يضطر إىل رشاء هذه األجزاء حتى ال يشاركه يف أرضهم رجل غريب، وهكذا ظل هو وأرسته 

حتت وطأة الديون املرتاكمة التي مل يستطع تسديدها إال قبيل وفاته .
وَل بينه وبني مواصلة تعليمه،  ومشكالت تواجه بطل القصة ) سليامن( كادت كل واحدة منها أن حَتُ
وقد تغلب عليها بتوفيق اهلل ثم بحزمه وصربه، وكانت احللول التي عرضها الروائي منطقية بعيدة عن 

املبالغة واالفتعال .
النهاية : بعد مسرية مضنية من التعليم وصل ) سليامن ( إىل السنة النهائية يف كلية الطب ، ويف آخر 
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هذه السنة مرضت والدته مرًضا شديًدا ، ثم توفيت يف املستشفى الذي كان يتدرب فيه .ويف هذا املوقف 
بالذات يرصد الكاتب أثر املصيبة حتى نراها يف غرينا، وحني متسنا مبارشة، يقول سليامن : » يا لتعاسة 
ُم عليهم  اإلنسان !! لقد كنت أرى العرشات يموتون يف قرص العيني فال أكاد أشعر بيشء ذي بال، َأَتَرحَّ
بكلامت ُمْقَتَضَبة، ثم أذهب إىل حجرة الدرس وكأنه مل حيدث يشء .. أما هذه املرة فإهنا أمي .. وملاذا يسري 

الناس يف طريقهم املعتاد ... ؟
ترى هل أريد منهم أن حيزنوا مثل حزين ، ويبكوا من أجل أمي دون أن يعرفوها ؟؟؟ لست أدري ؟ 

ا .. ياله من درس قاس ! .. يبدو أن اإلنسان بسيط ... بسيط جدًّ
الزمان واملكان : حدد الكاتب زمن الرواية يف أثناء احلرب العاملية الثانية، ولذا كان صدى هذه احلرب 
واضًحا يف اجلانب االجتامعي واالقتصادي، أما اجلانب السيايس فقد رأينا أكرب من يرصد هذا االجتاه 
التي  الصحف  بقراءة  وذلك  للحرب،  الدقيقة  واملتابعة  باملعرفة  تظاهر  الذي  اخلردوات  بائع  )حافظ( 

حتمل أخبار املعارك الدائرة بني أملانيا ودول احللفاء .
ذلك فيام خيتص بالزمن الواقعي التارخيي .. أما الزمن النفس فقد ظهر إبراز الكاتب له يف مواقف 
بعض  بأخيلة  تطوف  ذكريات  صورة  يف  املنولوج(   ( الذاتية  املناجاة  أسلوب  استخدام  فيها  بدا  حمددة، 

شخصياته القصصية .
وتتجىلَّ البيئة املكانية يف الرواية لتحدَد مرسح القصة الذي تدور عليها أحداثها مصورة لقطات من 
طبيعة الريف : مساِكنه، ومزاِرعه، وهي مشاهُد ُعِرَضْت عرًضا رسيًعا أثناء تصوير حدث من األحداث 
أكثر  عن  غريًبا  عامًلا  ليس  الريف  أن  ذلك  إىل  الكاتب  دفع  الذي  ولعل  الشخصيات،  من  شخصية  أو 

القراء، وبذا ال حيتاج تصويره إىل اإلسهاب يف وصفه واحلديث عنه .
احلوار : كان الرسد باللغة الفصحى، أما احلوار فقد جعل الكاتب فيه شيًئا من اللهجة العامية املرصية، 
وبخاصة يف احلوارات الصادرة من شخصيات غري متعلمة، ولعل الكاتب قد أراد منح أحاديث أبطاله 
طابًعا واقعيًّا . وهي وجهة نظر لبعض الروائيني، وإن كان الذي نميل إليه، أنَّ احلوار بنفس لغة الرسد 
يمنح النص قوة وتأثريًا، ويوسع دائرة القراء، وخيرج به عن نطاق املحلية الضيِّق، ويف الوقت نفسه فإنه 

ال حيرمه الواقعية الفنية التي تصبغ الرواية بطابع احليوية، وحتقق املشاركة النفسية مع القارئ .



115

أجراه  الذي  احلديث  كهذا  ندر،  فيام  إال  القصصية  للشخصيات  بعامة  احلوار  مالءمة  الحظنا  وقد 
ه ) حسن مريس( بأن أخته خادمة، وكان  الكاتب عىل لسان )سعيد ( وهو مازال طفاًل، وذلك حني عريَّ

من الطبيعي أن يغضب )سعيد( وينتقم لكرامته لكنه » خالف طبيعته الثائرة فقال يف نربات حزينة : 
ـ ال يا سليامن، لن َنُمدَّ يدنا عليه، َوَدْعُه هذه املرة حتى ال َيْفَتِضَح أمُرنا .. ماذا لو ضبناه ؟ سيعرف من مل 
يكن يعرف أن أختي خادمة، ولن يغـفر يل كـوين أول الفصـل . بل سـيكثر عدد الشــامتني والكــائدين 
.. سأقبل املذلة هذه املرة .. وسأترُكها مترُّ ، ولعيل يوًما ما أستطيع أن أعطي )حسن مريس( درًسا قاسًيا 

.. درًسا ال ينساه ..«.
لنا عماًل قصصيًّا  ليقدم  القصة،  الفني يف هذه  للبناء  العنارص األخرى  وهكذا رأينا احلوار يسهم يف 

ناجًحا استحق أن ينال عليه جائزة وزارة الرتبية والتعليم يف مرص .

1 ـ اتسمت الرواية بسالمتها من اخلطأ يف تصوير البيئة . فام سبب ذلك ؟
2 ـ ما مصدر األحداث يف هذه الرواية ؟

د الطريقة التي سار عليها الكاتب يف عرض أحداث الرواية ، وما إجيابياهتا عىل وضوح األحداث  3 ـ حدِّ
يف ذهن القارئ ؟

4 ـ كشف الكاتب من خالل تصويره وفاة والدة ) سليامن( جانًبا عاطفيًّا مثرًيا . فام هو ؟ 
5 ـ ما الشخصية املحورية يف هذه الرواية ؟ وما أثر الرتكيز عىل الشخصية املحورية يف حبكة القصة ؟

6 ـ ما الرمز الذي قصد إليه الكاتب من خالل الشخصيات التالية :
أ ـ شخصية مريس أيب عفر .              ب ـ شخصية عبد الدايم .              ج ـ شخصية سليامن .

7 ـ ما االنطباع الذي خترج به من خالل ما عرفت عن هذه الرواية ؟
8 ـ اختار الكاتب أن يضع يف حوار القصة بعًضا من الكلامت العامية، فلامذا اختار ذلك ؟ 

9 ـ ما رأيك يف أمهية وجود اللهجة العامية يف احلوار القصيص ؟ 

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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)2(
ِد اهلل  يا نانُم وحَّ

بقلم السيِّدة ألفت إدلبي )1(

ِق الَعريب، وِمن أقدِم ُمدِن الَعاملِ. كاَن ِمن دمشَق اخلالدِة . وكانْت هي من العاملِ  كاَن هو ِمن َصميِم الرشَّ
جا كاَن حيمُل كلُّ منهام يف أعامِقِه ُأمنيًة  حِب، واإلنسان اآللة. وحينام تزوَّ اجلديِد، من بالِد ناطحاِت السُّ

ِق، إىل األنبياء ومهبِِط الوحي . تَعاكُس األمنيَة األخرى. كانْت هي ترغُب يف أن هتجَر بالَدها إىل الرشَّ
حنَي  برأيِه،  يقنَعها  أن  َجْهٍد  َبَعَد  استطاَع  وقد   . فيها  يظلَّ  أْن  يؤثُر  بالِدها  مدينُة  َرْتُه  هَبَ قد  هو  وكاَن 
َد هلا أنَّ ما يتيرُس له من الكسِب يف بلدها لْن يتيرَس له يف بلِدِه فأذعنْت له ُمْرَغمًة، وراحْت تكتفي من  أكَّ
ُأمنيتها بأن تطلَب ِمنه ِمْن حنٍي آلخَر أْن حُيدثها عَن باِلِدِه، َعْن  آثارها القديمِة ، وَتقالِيدها الَعريَقِة، َعن 
يِّقِة، وبيوهِتا ذاِت الطِّراِز اخلاص، وكان أكثُر ما يستهوهيا ِمن أحاِديثِه هذه هو َحديُثه َعن َشهِر  حاراهتا الضَّ

اِميِة الَقِديمِة . رمضاَن، وعن َمراِسمه يف البيوِت الشَّ
هِر الَفضيِل؛ كي ُيريض ُفضوهَلا،  وكاَن كلَّام رآها مأخوذًة بحديثه ُيسهُب هلا يف َوِصِف َشعائِر هذا الشِّ
فيقوُل هلا فيام يقوُل : نحُن يا عزيزيِت نستقبُل شهَر رَمضاَن كام ُيستقَبُل الُعظامُء الفاحتوَن، نستقبُله بإحدى 
يصا ِمْن أجِلِه. نتهيُأ ملْقَدِمِه قَبل  ُحُلولِِه بِأسابيَع  وعرشيَن طلقًة ِمن املدافِع التي ُتنَْصُب يف أركاِن املدينِة ِخصِّ
. فكاَن أيب ُيرسُل امُلَؤَن إىل َبيتنا بَِبْحُبوَحٍة، وخيصُّ ببعِضها امُلْعوِزيَن مْن ِجريانِِه وأقرباِئه، فرمضاُن يف ُعرفِنا 

هو َشهُر الَكرِم واخلرِي والرَبَكِة. 
هِر ، وكيَف  يَن الثِّياَب اجلديدَة ِمن أجِل هذا الشَّ َبايا َيْشرَتِ ي وأخوايت الصَّ وما زلُت أذُكُر كيَف كاَنْت ُأمِّ
َتَتباهى  َبيٍت كانْت  ْفنَُه أبدًا يف أيِّ وقٍت، وكلُّ صاحبِة  ُينظِّ الَقْبو َكام مل  قيفِة إىل  البيَت ِمن السَّ ُكنَّ ينظِّفَن 

برتتيِب بيتها وَتنْسيِقه .

ق�صة ق�صرية

)1( هي السيدة إلفت إدلبي كاتبة سورية معارصة، هلا اهتامم بالقصة القصرية .
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ِر، ذلَك الرجُل الذي كنَّا ال نراه إال حنَي هيلُّ  وأكثُر ما كاَن ُيطربني يف َشهِر رمضاَن هو َصوُت الُمسحِّ
رمضاُن فيخرُج بعَد ُمنَْتصِف اللَّيِل جيوُب احلارات، وهو َينْقُر عىل َطبلٍة صغريٍة حيِمُلها بيده ؛ نقراٍت رتيبًة 
ِد اهلل ، ثَّم يتبعها بمدائَح  ٍم : يا نائُم وحِّ ُر النِّداَء بصوٍت ُمنغَّ ذاَت إيقاٍع، ويقُف أماَم ُكلِّ بيٍت فُينادي ويكرِّ
تنا لنتناوَل وجبَة الطَّعاِم قبَل  ائمنَي . فكنّا نصحو عىل َصوِت نقراِت الطَّبلِة فنقوُم ِمن َأرِسَّ وِم والصَّ للصَّ
ــوِم، فنُمسُك  ُبزوِغ الَفجِر، فإذا َسمعنا مدفَع اإِلمساِك يرافُقُه صوُت املؤذن كاَن ذلَك إيذاًنا ببــدِء الصَّ

مِس . اِب حتَّى ُغروِب الشَّ َعـن الطَّعاِم والرشَّ
قالْت له مستغربًة : وكيَف ذلَك؟! أال جتوعوَن وَتعَطشون ؟ قال : 

ـ طبعًا نجوُع ، وَنْعَطُش، واملاُء الَقَراُح )1( جيري أمامنا، والطَّعاُم النَّفيُس يف ُمتناوِل أيدينا، ولكْن معاَذ 
وِم هي تقويُة اإلرادِة ضدَّ شهواِت اجلَسِد  يام. والغايُةِمن الصَّ اللِه أْن ُنقِدَم عىل يشء ِمْن هذا وقد َنوينا الصِّ

مني ِمن النَّاس حنَي يصوموَن يدركوَن عذاَب اجلوِع فيشعروَن مَع اجلياِع . وَنَزواتِه، كام أنَّ املنعَّ
ياَم . َب الصِّ ُر فيام َبينها وبنَي نفِسها أْن جترِّ وَتْعَجُب هي أشدَّ الَعجِب هبذه التَّعاليِم اإلنسانيِة ، فتقرِّ

ِحْجِره  ويف   ، الَعرْصِ َصالِة  بعَد  اللِّيواِن  عيل  جيلَس  أْن  أليب  حيلو  كاَن   : هلا  فيقوُل  حديثه  ويستأنُف 
ى َعن صيامه بمرأى زوِجِه وبنَاته يتخطَّرَن أماَمُه  ُمْصحٌف، يرتُل القرآَن ِحينًا، ويسبَُّح ِحينًا آخر، وهو يتلهَّ
اهيِة، ُيْعِدْدَن الطَّعاَم وهُيَيِّْئَن مائدة اإلفطار، وكاَن ِمن تقليِد ُأرستنا أْن َتنِْصَب مائدَة رمضاَن يف  بثياهِبنَّ الزَّ

اليِة بني اللِّيواِن والَبْحَرِة . ار حتَت الدَّ َصحِن الدَّ
ـ فتقول له : ما اللِّيواُن ؟ وأيَن تَقُع الَبحرُة هذه ؟

ـ فيضحُك ويقول هلا : ال َعجَب أْن تستغريب ذلَك ..
اِميِة الَقديمِة فاألمُر خيتلُف  ُبيوتنا الشَّ ا يف  وِر ِمن َخارجها، أمَّ لقْد اعَتْدِت أْن َتري احلدائَق حتيُط بالدُّ
ُطها  َتَتوسَّ الِواِرَفِة،    )2( باخلَميلة  َأشَبُه  وهي   ياَر(  الدِّ  ( يها  وُنسمِّ البيِت  ُمنَْتَصِف  يف  تقُع  احلديقُة  متاًما. 
َبْحرٌة ذاُت َنافورٍة، وحتيُط هبا أشجاُر الليموَن والنَّارنج والَكبَّاِد )3(، وتتسلُق ُجْدراهَنا أغصاُن الياسمني 

)1( القراح : املاء النظيف اخلالص من كل شائبة .
)2( اخلميلة : الشجر املجتمع امللتف .

)3( الَكبَّاد : شجرة األترج .
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ار، وفي َصْدرها ) اللِّيواُن( وهو غرفٌة  والزلُف، وُتنَْصُب فيها َدوالي الِعنِب، وِمْن َحولها تقاُم غرُف الدَّ
نُه نقوٌش َشرقيٌة زاهيٌة، وفي اللِّيواِن  كبيرٌة لها ثالثُة ُجدراٍن فقط مفتوحٌة على الَباَحِة، ولها قوٌس َعاٍل ُتزيِّ
يوًما  تزوري دمشَق  أْن  لِك  َر  ُقدِّ وإذا  األُْسَرُة،  َتسَهُر  وبِِه  يِف،  والصَّ بيِع  الرَّ اِم  أيَّ في  ُضيوَفنا  نستقبُل  ُكنَّا 
ُيوِقُظنا فيها  الفريدُة ِمن نوِعها. أتدريَن َمن كاَن  القديمُة  وُر  الدُّ يُروُقِك تلَك  أْكَثر ما  ما فسيروُقِك فيها 
بِح ؟ إنَّها َزقزقُة العصافيِر، وأغاريُد الشحارير )1( ، تلَك الطُّيوُر  ْمِس لنؤدَي صالَة الصُّ قبَل ُشروِق الشَّ
اليِة الَوارفِة التي ُكنَّا َننُْصُب َتحتها مائدَة  َش في الدَّ وُد ذاُت المناقيِر الُبرُتَقالِيَّة، التي َيحلو لَها أْن ُتعشِّ السُّ
المْطبِخ والمائدِة َيحِمـْلَن  َبين  َرائحاٍت غادياٍت  ُكنُت أرى أَخواتي  َقُرَب َموعُد اإلفطاِر  رمضاَن. فإذا 
َفيْصُفْفنها على  ا صحوُن الحلوى والفاِكهِة  ي َويضْعنها على المائدِة، أمَّ ُأمِّ َطَبَخْتها  أطباَق الطَّعاِم التي 
حافِة الَبحرِة لتبَترَد .. فإذا لم يبَق ألذاِن المغرِب إال دقائُق معدوداٌت، فإنَّ أبي يقوُم فَيْغِسُل يديه، ثمَّ يأتي 
إلى المائدِة، فيترأُسها ونجِلُس نحُن ِمن َحولِِه َصامتين .. إذ إننا َنترقُب صوَت مدفع اإلفطاِر، وُعيوُننا 
الدقائَق القصيرَة كانْت أشدَّ مشقًة علينا ِمن  كيَة، ولعَل هذِه  الذَّ َتْسَتنِْشُق رائَحَته  الطَّعام، وأنوُفنا  تلتهُم 

اليوم بِأسِره .
ي ِمدفُع اإلفطاِر ُيراِفُقُه صوُت المؤذِن ، فيبدأ أبي بتالوة دعاٍء َقصيٍر ُنصغي إليه بُِخشوٍع،  وفجأًة يدوِّ
الطَّعاِم قمنا مع أبي لنصلي  انتهْت معركُة  فنتَبُعُه نحُن. فإذا  يبدُأ باألكِل  ُثمَّ  اللَّـَه  ي  انتهى منِه يسمِّ فإذا 
ائليَن الذين كانوا َيُطرقون باَبنا في  َعُه على السَّ ى ِمن الطَّعاِم لتوزِّ ي تجمع ما تبقَّ المغرَب، بينما كانْت ُأمِّ
ِر الذي ما كاَن ليختلَف َعن ِميعاده أبدًا. ثم  حِّ اعِة من كلِّ يوٍم، وفي طليعتهم أبو حامد الُمسَّ ِمثِل هذه السَّ
َة الُمعطَّرَة بحبِّ الَهـاِل ، ونتحدُث بما يحلو لنَا  يلتئُم شمُل األُســـرِة في ) اللِّيواِن( لنشرَب القهوَة الُمرَّ

ِمن األحاديِث.
العجيِب  البيِت  هلذا  أسطوريًة  ُصورًا  هلا  فريِسُم  مُجوِحِه  يف  يمعُن  وَخياهُلا  َحديثِِه  إىل  ُتصغي  كانْت 

وأجوائه اخلالَّبِة .
فتقوُل له : لن أدعَك هذه املرَة قبَل أْن آخَذ ِمنَك وعًدا قاطًعا بأنَّ نزوَر بالدَك، ولْن يطمئَن قلبي حتَّى 

ُد هلم فيها َموعَد زيارتنا الذي سيكوُن يف شهِر رمضاَن املقبِل . تكتَب رسالًة إىل أهلَك حتدِّ

)1( الشحارير : نوع من الطيور املغردة.
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قال هلا : 
َسالَة اآلن أماَمِك. ولكنَّ عليك أْن تنتظري سنًة كاملة كي هَيِلَّ  ـ لن أخيَّب َأَملك هذه املرة . سأكتُب الرِّ

دُعه إال ُمنُذ أياٍم قالئَل . رمضاُن ، فنحن مل نوِّ
قالْت : ال بأَس سأنتظر، فيام إذا كنَت ستفي بوعدَك .

أْن  روا  وقرَّ األمريكية،  زوِجه  َمع  املهاجِر  ابنهم  َعوَدِة  بُقرِب  َفِرحوا  أهِلِه  إىل  رساَلتُه  وصلْت  وحنَي 
هيدموا البيَت القديَم، ويبنوا َمكانه بيًتا عىل الطِّراِز احلديِث، كي يعجَب َكنَّتُهم )1( األجنبية هذه ، ويكوَن 
ًة البنهم، وماهَي إال أياٌم قالئُل ، فإذا املعاوُل هتِدم البيَت القديم، وتأيَت عىل معاملِ الذكريات  مفاجأًة سارَّ

الغاليِة فيه .
ُطه َخيلٌة وارفٌة، فيها َبحرٌة . اِحِر، الذي تتوسَّ وكانْت وراء البحاِر امرأٌة ما تزاُل حتُلُم بالبيِت السَّ

)1( َكنَّتُهم : زوجة ابنهم . 

عند قراءتنا هلذه القصة القصرية نجد أهنا قد اْسَتْوَفِت العنارص الفنية للقصة القصرية حيث متثلت هبا 
الَوحدات الفنية، وْحدة احلدث، وَوْحدة الزمان، وَوْحدة املكان ، وَوْحدة االنطباع، كام أهنا قد استوفت 

حظَّها يف جمال احلبكة الفنية التي نجحت الكاتبة يف إجادهتا.
فوحدة الزمان : متثلت يف الوقت الذي يروي فيه البطل ذكرياته العذبة عن بلده وأيامه هناك وباألخص 

أيام رمضان .
ووحدة املكان : متثلت يف ذلك البيت الذي جعله بحسن تصويره له خياليًّا مدهَشا يموج باحلياة واحلب 
والعواطف الندية، ويبهر املستمع هبندسة بنائه الذي تتداخل فيه مكوناته اإلنشائية مع النباتات العطرية، 
واألشجار األخرى التي توحي للقارئ أنَّه ليس أمام بيت َصْلٍد قاِس مبنيٍّ من احلجارة والرتاب، بل أمام 
منزل مجيل غلبت عليه الطبيعة والبساطة وبخاصة يف صحن الدار التي تتوسطها ) بحرة ذات نافورة ، 

وحتيط هبا أشجار الليمون والنارنج والكباد، وتتسلق جدراهنا أغصان الياسمني ..( .

نـقــد القـ�صـــة 
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املوقف  يف  ويتمثل  القصة  أحداث  مجيع  عىل  هييمن  واحد  حدث  أمام  أننا  فنجد  احلدث  وحدة  أما 
احلواري بني العريب وزوجته الغربية. 

أما وحدة االنطباع فألن القارئ يعيش مع هذه القصة شعورًا واحًدا يتجسد يف املشاركة الوجدانية، 
ملشاعر العريب املغرتب، الذي يبحث يف ذاكرته، فال جيد أمجل وال أكثر هزة لنفسه ، من تذكر األيام الندية 

الطاهرة يف رمضان، يف منزل بسيط، فيه َعَبُق األصالة ومجال الرشق الروحي وسْحِره .
عنرص الشخصيات : يف القصة شخصيتان بارزتان مها : البطل الذي يتوىل رسد ذكرياته ، والشخصية 
األخرى زوجته التي تثري تساؤالهتا مزيدًا من استمرار البطل يف احلديث وعرض املشاهد املستقاة من 

صميم احلياة العربية. 
ويمكن لك أن ترى أن البطولة ليست لذلك الرجل العريب وزوجته، وإنَّام للمكان وللزمان . املكان 
من  العريب  ذلك  يمل  ال  الذي  اجلميل  املايض  يمثل  فهو  اجلميل،  العريب  البيت  ذلك  يف  يتجسد  الذي 

تذكره، وهو يمثل احللم الرائع اجلميل الذي تأمل أن تراه الزوجة رأي العني .
أما بطولة الزمان فألن الضوء قد ُكثِّف عىل فرتة زمنية متميزة وهي فرتة شهر رمضان املبارك، الشهر 
الذي له أثره الكبري يف تغيري طبيعة احلياة اليومية واالجتامعية بام يف ذلك تغيري أوقات الوجبات ، وكثرة 

النوافل والطاعات، وسائر القربات، وإقبال عىل اخلري أكثر من أي شهر من شهور العام .
وجهاد  وكرم،  وبركة،  خري،   ( مجيل  وردي  عامل  إىل  الواقع،  فوق  ما  عامل  إىل  القارئ  حتمل  والقصة 
للنفس، وسمو للعواطف، وطهارة، وصالة ، ورىض ، وبراءة ( ولذا نرى صدى ذلك واضًحا يف موقف 
الزوجة، التي رأت فيه ما تطمح إليه لنفسها، ويبعدها عن صخب احلياة وضوضائها، وماديتها ، وصدأ 

عواطف أهلها .
حبكة القصة : تبدو حبكة هذه القصة متامسكة ، فهي ال تشكو من التطويل ، وكثرة االستطرادات، واخلروج 

عن املسار الرئيس للحدث القصيص، كام أهنا ختلو من اإلجياز املخل، واالنقطاع يف الرسد القصيص .
بداية القصة : بدأت القصة بداية مشوقة، حيث برز عنرص التشوق من خالل إبراز عنرص التضاد املثري 
) كان هو من صميم الرشق العريب .. هبرته مدنيَّـة بالدها .. كانت هي من العامل اجلديد من بالد ناطحات 

السحاب، كانت ترغب يف أن هتجر بالدها إىل الرشق أرض األنبياء ومهبط الوحي .. ( .
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وسط القصة : عرض مجيل أليام رمضان ولياليه، يف مشاهد رائعة متثل ذروة الناحية الروحية يف بالد 
املسلمني.

هناية القصة : حني كتب البطل إىل أهله خيربهم فيه بزيارته هلم يف رمضان القادم، وأن زوجته ستكون 
بصحبته. وبعد ذلك كان قرار األهل ـ الذي يمثل ) مفاجأة فنية( ـ هبدم البيت العريب القديم، وإعادة 
بنائه عىل الطراز الغريب اجلديد ؛ ليالئم ذوق الزوجة الغربية، وهذا القرار أيًضا يف هناية القصة يبدو بشكل 
ا، وبذلك يضيع احللم الذي ظلت  صدمة للزوجة، التي جاءت لرؤية هذا البيت من مسافات بعيدة جدًّ
حتلم به . لقد هربت من النموذج الغريب للبناء، بعد أن ملَّت منه، وسئمت احلياة فيه، وهجرته رغبة عنه، 
فإذا هبا تفرُّ منه إليه . واملدهش يف ذلك أن هذا الترصف من األهل كان اجتهادًا يف البحث عام يسعد تلك 

الزوجة، وجيعلها ترى يف منزهلم منزالً مألوفًا هلا، فال تشعر بغربة يف العيش فيه طيلة بقائها معهم .
وللناقد أن يبحث أيًضا عن عنرص ما بعد النهاية، وذلك يف مثل هذه القصة التي متتاز بأهنا ذات هناية مفتوحة 

لتصورات خمتلفة نتصور من خالهلا مشاعر البطل ، ومشاعر البطلة، ومشاعر األهل بعد هدم البيت.
الرمز يف القصة : أحداث القصة تتفق مع مقولة املثل العريب : » إنَّ ما متلكه اليد َتْزَهُد فيه العني«، فهو 
يملك ذلك الرشق الرائع، ولكنه تركه ورحل عنه، وهي متلك هذا العامل اجلديد، ولكنها تشعر يف العيش 

به كأهنا يف سجن، وحتنُّ إىل هجر بالدها والرحيل إىل الرشق .
هل القصة ترمز هبدم البيت إىل تغري متوقع يف عادات أهله وطرائق عيشهم؟ ذلك ممكن أيًضا وبذلك 

يتالشى احللم اجلميل الذي حلها عىل املجيء إىل الرشق، لتجد أنَّ ما جاءت من أجله مل يعد موجوًدا .
مآخذ فنية : رغم أن القصة من النامذج املتميزة للقصة القصرية، التي جتتمع فيها العنارص الفنية هلا وأهنا 
قد ضبت لنفسها بحظِّ من كل عنرص من تلك العنارص كام رأينا ، إال أهنا ال ختلو من بعض اهلَنَات من 

مثل : 
1 ـ أبرزت الكاتبة معاين كريمة للصيام بقوهلا : » والغاية من الصوم هي تقوية اإلرادة ضد شهوات 
اجلسد ونزواته، كام أن املنعمني من الناس حني يصومون يدركون عذاب اجلوع فيشعرون مع اجلياع « . 
دها القرآن الكريم  وهي غايات كريمة، ولكنها ليســت هي الغاية الرئيسة، إذ إنَّ الغاية الرئيسة، قد حدَّ
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بالتقوى.قـال تعاىل :﴿
                     ﴾ )1( فالغاية هي التقوى، وهي باب واسع كبري تلج فيه كثري من الغايات الكريمة األخرى. 

2 ـ اشتملت القصة عىل وصف حركات ورقصات رجال صوفية عرضتها الكاتبة عىل أهنا من مظاهر 
اجلانب الروحي يف رمضان ، وقد آثرنا حذفها من القصة واالكتفاء بالتنبيه عليها، وذلك ألن هذه األعامل 

ليست من اإلسالم يف يشء.
3 ـ تقول الكاتبة عىل لسان البطل : » أتدرين من يوقظنا لنؤدَي صالة الصبح ؟ إهنا زقزقة العصافري «. 

واملعروف أن زقزقة العصافري تكون بعد ظهور الصبح أما صالة الصبح فتكون قبل ذلك بفرتة .
4 ـ ورد يف القصة أن الصــائمني » يدركون عذاب اجلوع فيشــعرون مع اجلياع« ولو كان التعبـري 

)فيشعرون بشعور اجلياع ( لكان أوضح .

)1( سورة البقرة : 183 .

د بدايتها ووسطها وهنايتها . 1 ـ تأمل البناء الفني للقصة، ثم حدِّ
ث عن عنرص املكان يف هذه القصة بوصفه بطاًل . 2 ـ حتدَّ

3 ـ يف أي مواقف القصة جتد املعاين التالية : 
ما كل جمتهد مصيب .

ما متلكه اليد تزهد فيه العني .
اإلنسان املعارص حَيِنُّ إىل الطبيعة والرباءة .

4 ـ متــيزت النهــاية بربوز عنـــرص املفاجأة فيها مما جعلها هناية ناجحة. بنيِّ أثر ذلك يف نجـاح حبكة 
القـصة .

اأ�صئلة ومن�ق�صة



123

5 ـ ركزت الكاتبة عىل تسجيل دقائق وجزئيات يف بيئة القصة، اذكر بعًضا منها، ثم بنيِّ أثر ذلك يف واقعية 
التصوير القصيص .

6 ـ بنيِّ وحدة االنطباع يف هذه القصة .
7 ـ سعت الكاتبة إىل جعل شهر رمضان املبارك حموًرا هلذه القصة فبدت صورة رمضان : 

خيالية : فيها الكثري من املبالغة .
واقعية : هلا وجودها يف حياتنا الواقعية .

روحانية : تربز دور الطاعات والعبادات .
شكلية : تركز عىل املظاهر فقط .

8 ـ فيام ييل جوانب نقدية خمتلفة كانت سبًبا يف نجاح القصة. ضع إشارة [ أمام اجلوانب التي تراها وراء 
ذلك النجاح هلذه القصة : 

مجال أسلوهبا .
عنرص املفاجأة يف هنايتها .

قوة حبكتها الفنية، وسالمتها من اخللل .
تصويرها اجلميل للمنزل العريب .

تصويرها اجلميل ألثر شهر رمضان املبارك يف حياة املسلمني .
أسباب أخرى وهي : 

د أسباب ذلك من وجهة نظرك . 9 ـ إذا كنت ترى عدم نجاح هذه القصة، فحدِّ
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)1(
اِعُر َبِصرٌي الشَّ

حييى حقِّي )1(
فأعاَنْتُه عىل  َنْفَسُه عىل َسجيَّتها،  َترَك  َيتيٍم،  َحَجٍر  َعىَل  الَغِديِر، واستقرَّ  ِضّفِة  إىل  اهلائُم  اِعُر  الشَّ انتَهى 
َمِن، وَحنا عليه اإلهلاُم فَسام إليه، َطِفَقْت الَياممُة ُتراِقُبُه ِمن ُغْصن َشَجرٍة َقريَبٍة، وَكانْت َقِد  َفضِّ َأْغالِل الزَّ
اعُر املوهوُب، َزّفْت إليه َأمَجََل التَّغاِريِد . ْت أنَّه الشَّ انَقَطَعْت َعن َشْدوها َحذَر اإلنساِن الَغُشوِم، فلامَّ أحسَّ

حتَّى  ؟  الَقَلُم  أيَن  ولكْن  واخِلَداِع،  يِف  الزَّ ِمن  َبِريئًة  ِقياَدها،  واأللفاُظ  واألنغاُم  املَعاين  إليه  َأسلمْت 
ُيَسطِّر ما خْيتِلُج يف َطوايا نِْفسِه ؟ 

َجَرِة َهبَطْت الَياَمَمُة ِمن ُغْصٍن إىل َفنٍَن )2( ، وَهَتَفْت بِِه : َجاَل ُشَعاع ُمُقلَتيه يف الَفَضاِء، فلامَّ َمّر بالشَّ
ـ َسِلْمَت ، ماذا ُتِريُد ؟

وِت ، وابتَسم وقاَل :  َه إىل الصَّ اجّتَ
ـ َهل لك يا ُأختاه أْن ُتسِعفيني بِِريَشٍة ِمْن َجنَاِحِك ُأَسطُِّر هِبا الوحَي اجلَميَل ؟

َقالِت الَياَممة : 
ـ اليوُم يوِمي ، وليَس ِعندي غرُي طِْلبتَِك، وهاَنْت ِريَشٌة ِمْن َجنَاٍح، ِمثُلها ِعندي َكثرٌي .

يَشُة مَع النَّسِيم . وَهَبَطْت إليه الرِّ

ق�صـة ق�صـــرية

من�ذج من النقد التطبيقي ) ن�صو�س غري حمللة(

)1( هو حييي حقي أديب وناقد مرصي، له عدد من األعامل القصصية، نال جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب.
)2( الفنن : الغصن املستقيم .
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بنَي  فانَقَصَفْت  فاسَتْعَجَلها،  بُِبْطئها  َذْرعًا  َضاَق  حتِّى  َثالثًا  أو  َكِلمَتني  يَشِة  بالرِّ َيْكُتُب  اِعُر  الشَّ َيَكِد  مل 
أَصابِعِه .

ُتَها األُْخُت احلَنوُن ! هالَّ أسَعفتِني بريَشٍة ُأخرى . ـ َأيَّ
ا ُقبلٌة . َنَزَعِت الَياَمَمُة ِريَشًة َبَعَثْت هِبا إليه كأهنَّ

يشِة األوىل . وكاَن َمِصرُيها مصرُي الرِّ
اِعِر ، ثم هَتَلُك بني َيديه، واحدة بعد ُأخرى، حتَّى َقاَل هَلا وهو َضِجٌر يعلو  وَتتتاَبُع َعَطايا الَياَمَمِة للشَّ

صْدُرُه وهَيْبُِط.
يل ... ىل، َعجِّ ـ ريشًة ُأخرى، َعجِّ

ها النَِّسيُم ويبَتِعَد هِبا، َفَهَبَطْت  مل يبَق يف َجناَحيها سوى ريشٍة واحدٍة َصغريٍة رقيقٍة، وَخِشيْت أن يستِخفَّ
ا هَتوي ِمن َشاِهٍق، وَسَعْت إليه ُمَتهالَِكًة حتِمُل ُعّكاَزها بمنَْقاِرها، وارمَتَْت ِعنَد  الَياَمَمُة إىل األرِض ! كأهنَّ

أقَداِمِه َتْلهُث بِجَراِحها.
اِعُر َعن ابتَِساَمِة الَفَرِح، أعاَد للَكوِن وديَعَتُه بعَد أْن َصبَغَها بألواِن َنْفِسه الَغنيَِّة . وافرتَّ الشَّ

وَطأَطأِت الَيامَمُة رأَسها، وَقد َغَمَرهتا َسَعادٌة ال َحّد هلا، وَضّمْت إليها َبقايا َجنَاحيها الَعاجِزيِن، ومَجََعْت 
َشَجاَعتها، وَمّدْت له َطوَقها، وَسألْتُه بعيوٍن َتفيُض حَمَّبًة وَحنانا : 

ـ ماذا َكْتبَت ؟
ـ َقصيدًة .

ـ فِيَم ؟ 
َفَمنَحها َوْجًها َتِفيُض َعينُاه هَبَجًة وبَشاَشة وَيقوُل : 

اَمِء ! .. ـ يف التََّغني بِجاَمِل الطَّرِي وهو َيْسبُح بِجنَاَحيه يف َجوِّ السَّ



126

أ ـ أجب عن األسئلة اآلتية : 
1 ـ ما الداللة الرمزية ملوقف احلاممة ؟
2 ـ ما الداللة الرمزية ملوقف الشاعر ؟

3 ـ أجب بـ )نعم( أو )ال( مع ذكر السبب :
القصة مجيلة والسبب .

طرافة الفكرة .
عنرص املفاجأة يف هنايتها .

أسلوهبا اجلميل .
أسباب أخرى وهي : 

القصة غري مجيلة والسبب :
قرص القصة .

غموض داللتها .
عدم واقعيتها .

أسباب أخرى :
4 ـ اشتملت القصة عىل مجل بليغة معربة من مثل :

أ ـ فأعاَنْته عىل فضِّ أغالل الزمن .
ب ـ وحنا عليه اإلهلاُم َفَساَم إليه .

ج ـ جال شعاع مقلتيه يف الفضاء .
بامذا يمكنك وصف لغة القصة من خالل تلك اجلمل ؟

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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5 ـ أين جتد املعاين التالية يف القصة :
أ ـ   ﴿                                                       ﴾ )1( .

 ب ـ سلم التنازالت يبدأ بخطوة واحدة .
ج ـ ال تكن ليِّنًا فتعرص .

د ـ ال يعرف اإلنسان قيمة اليشء إال بعد فقده .
6 ـ ضع عنواًنا مناسًبا للقصة .

ب ـ اكتب دراسة نقدية عن هذا النص يف ضوء ما درسته من مقاييس نقد القصة .

)1( سورة النساء : آية 79 .
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 )2(

شـهادة
حسن ْبن حجاب احلازمي )1(
يَح، وَتْسَتنِْشُق  يِط ُتسابُق الرِّ ِ يط الساحيل، وَعربٌة بيضاُء عىل ذلَِك الرشَّ رائحُة الَبحِر متتدُّ عىل طول الرشَّ

حلِة الطَّويلِة . رائحَة البحِر وَتُصبُّ يف َجوِف اللَّيل َضَجَرها ِمن َهذه الرِّ
اللَّيِل  وِمَن  رائحَتُه،  الَبْحِر  ِمن  ان  َيستمدَّ الَعربِة  كاَنا يف جوِف  باألمِل،  دافقاِن  باحلياة،  نابضاِن  قلباِن 

كرياِت َعَبقها . ُسكوَنه، وِمَن الذِّ
ا فجأًة : يَح حني َقال أحُدمُهَ كانِت  الَعربُة تسابُق الرِّ

ـ توقَّْف ... توقَّْف.
ـ ملاذا ؟

ـ الليُل والقمُر والبحُر منظٌر ربام ال يتكرر .
وُق أكرُب . حَلُة َطويلٌة والشَّ اعريِة ؟ الرِّ ـ أوه . !! أال تكفَّ َعن هذِه الشَّ

ـ ولكنَّ اللَّيَل والقمَر والبحَر منظٌر ُمدهٌش ربام ال يتكرر .
اعريِة، لقْد َضِجرُت ِمنها . ـ قلُت لَك : ُكفَّ َعن هذه الشَّ

ـ َعزاؤَك الوحيُد، أنََّك سرتتاُح ِمنها إىل األبِد .
ْرين يا صديقي . ـ أوه ! ال ُتَذكِّ

ُق . هل ختيَّلَت فِراقنا ؟  نا َسنفرَتِ ـ بقدِر َما َفِرحُت النتهاِء رحلتِنا اجلَاِمعيَِّة، فإينِّ َحزيٌن ألنَّ
ـ خُس َسنواٍت ِمْن ِسني الُغربِة .

ق�صـة ق�صـــرية

)1( هو حسن بن حجاب احلازمي ، قاص سعودي، ولد بضمد سنة 1385هـ ،له اهتامم يف ميدان القصة القصرية.
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ا . نضَحُك  ا، ونغيُب َسويًّ ا، َنحرُض سويًّ ا، ونجوُع َسويًّ خُس َسنواٍت، ونحُن ال نكاُد نفرتُق، نأكُل َسويًّ
َخاِم  ا .. أختيَّل أَننَا لو َحفرَنا ُجدراَن ُحجرتِنَا التي َسكنَّاها، َلوَجْدنا أنَفاَسنا خُمَْتِلطًة بالرُّ ا، ونبكي َسويًّ سويًّ

من الذي سيأيت . واألسمنِت، والْنبعَثْت َضِحكاُتنا التي خبَّأَناها فيها ، ساخرًة من الزَّ
ين إىل َدائرِة احلُزِن . ـ آه  يا صديقي .. ال جترُّ

كاَن القمُر يسخُر ِمن اللَّيل، وكانْت أمواُج البحِر تبتسُم للَقمِر، والعربُة البيضاُء تشقُّ ُسكوَن اللَّيل، 
وجربوُت أنواِرها اليكاد ُيبنُي أماَم جربوِت الَقمِر .

قاَل أحدمها لآلخر : 
نا َنقرُأ اللَّوحَة املقبَِلَة . ـ َأشِعْل » النُّوَر الَعايل « علَّ

الشقيق 300 كم
جـازان 500كم

ُف عنَّا بعَض هذا العناِء . احلمُد هلل اقرتبنا ... افتِح املذياَع لعلنا نسمُع ما خيفِّ
َصويت . ـ معذرًة يا صديقي ال َصوَت بعَد الثَّالثِة صَباحًا إالَّ

قاَل اآلخُر :
بَت الَفَرَح إىل حدِّ الُبَكاِء ؟ ـ هْل جرَّ

ـ سِمعُت به .
ا أنا فِعشُتُه ..  ـ أمَّ

ـ متى ؟؟
تُّ .. كانْت طِفلتي َتِقُف َخْلِفي، ويف َيِدها ورقٌة َصغريٌة، َكتبْت عليها  ـ َحنَي تسلَّمُت َشهاديت هذه ، َتلفَّ

بحروفِها املتعَثرِة : 
ي حُتبَُّك كثرًيا وتقوُل : إن االنتظاَر انتهى «. » يا أيب أرجوَك ال تتأخْر، واحلمُد للـِه َعىَل نجاِحَك ، وُأمِّ

هذا ما اسَتَطْعُت التَِقاَطه بُصعوبٍة ِمن ُحروفها امُلبعَثرِة .
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لْت َعجزي  ها التي حتمَّ سُت رساَلتها يف جيبي وأنا ُأمِسُك َشهاديت، والتفتُّ مرة أخرى، كاَنْت أمُّ حتسَّ
هادَة . ، وتْقَرُأ معي تلك الشَّ نَواِت َتِقُف إىل جواري َتُشدُّ عىل َيديَّ طِيَلة تلَك السَّ
ها َتُلوَحاِن يف الذاكرِة ، وأنا أبكي . وحنَي التفتُّ َمرًة ثالثة، َكانْت طِفلتي وأمُّ

َف دموَعه والتفَت إىل صديقه قائاًل : جفِّ
ـ وأنَت يا صديقي َمْن كان يقُف خلفَك حنَي تسلَّمَت شهادَتَك ؟

التي  يُة  املطوَّ أماُم مكينة اخلياطِة وُنُقوُدها  ي جتلُس  ُأمِّ الظَّهِر. وكانْت  َس  ُمتقوِّ َخْلفي  يقُف  ـ كان أيب 
ًة برائحِة الَعنرِْب ، كانْت تتغلغل يف ذايت، وُكنُت أشعُر برغَبٍة يف  َكانْت تِصُلني َدوًما مبللًة بعَرِقها، وخُمَْضلَّ

الُبَكاِء .
َخ أحُدمها َفجأًة : يَح حنَي رَصَ كانِت الَعربُة ُتَسابُِق الرِّ

ـ َتوقْف .. توقْف .. ُهناَك َشبٌح.
ـ شبٌح .. ماذا ؟؟

ـ َأْشِعِل النُّوَر العايَل لنرى .
ا َقافِلُة مِجاٍل َتْعرُب . ـ أوه ..! إهنَّ

ـ اقرتبنا .. توقْف .. توقْف.
ـ ال أستطيُع .. ال أستطيُع .

ـ حاوْل .. حاوْل ..

ـ ال أستطيع .. ال ..
يَح، حنَي َعْوت َعجالهُتا، وَمالْت َعن رَشيِط األسَفلِت املمَتدِّ . َكانِت الَعربُة ُتسابُِق الرِّ

بُح َعن وجهِه، َكاَن يف جوِف الَعربِة َقلبان غرُي نابضني، ورشيُط تسجيل عليه تفاصيُل  وِحنَي َكشَف الصَّ
احلكايِة، وورَقٌة صغريٌة ُكتب عليها بحروٍف ُمبعثرٍة :

» يا أيب أرجوَك ال تتأخْر .. و..و..« .
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أ ـ أجب عن األسئلة اآلتية : 
د احلدث الرئيس يف هذه القصة . 1 ـ حدِّ

2 ـ بنيِّ الَوَحَدات الفنية التالية يف القصة :
أ ـ وْحدة االنطباع .
ب ـ َوْحدة املكان .

ج ـ َوْحدة الزمان
3 ـ اذكر حكمك عىل لغة القصة من خالل املقطع التايل : 

) قلبان نابضان باحلياة، دافقان باألمل . كانا يف جوف العربة، يستمدان من البحر رائحته، ومن الليل 
سكونه، ومن الذكريات عبقها ( .

4 ـ ضع عالمة   [    أمام األسباب الرئيسة جلامل القصة :
سهولة األسلوب .
بساطة التعبريات .

واقعية احلدث .
شاعرية اجلو العام .

صدق االنفعال .
قوة احلبكة وترابط أجزء القصة .

مجال وصف األشياء .
رسعة احلوار وحيويته .

إذا كنت ال ترى مجال القصة فبنيِّ أسباب ذلك .

اأ�صئلة ومن�ق�صة
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5 ـ بنيِّ رأيك النقدي يف إجادة الكاتب صياغة بداية القصة وهنايتها .
6 ـ يف القصة عدد من التقنيات الفنيَّة احلديثة للقصة املعارصة. اذكر ما جتده منها .

7 ـ رتِّب املعاين التالية بحسب قوهتا يف القصة : 
مجال التعبري عن الليل والبحر والقمر .

روعة النجاح بعد جهاد وعناء.
تضحية الوالدين وسعيهام لنجاح أبنائهام.

حنان األبوة يف تذكر الطفولة الربيئة .
املودة واإلخاء بني بطيل القصة .

املنعطف املثري يف حياة الطالب عند دخوله احلياة العملية .
خطورة االنشغال عن الطريق يف أثناء قيادة السيارة.

املعاناة يف احلياة الدراسية ترتك أعذب الذكريات .
8 ـ طبِّق تعريف القصة القصرية عىل هذه القصة .

ب ـ اكتب دراسة نقدية عن هذا النَّص يف ضوء ما درسته من مقاييس نقد القصة.
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املصادر واملراجع
1 ـ األعالم، خري الدين الزركيل )ط3 ـ 1389هـ (.

2 ـ أسس النقد األديب عند العرب، د . أحد أحد بدوي ) دار النهضة مرص ـ بدون تاريخ (.
3 ـ أصول النقد األديب، أحد الشايب ) مكتبة النهضة املرصية ـ القاهرة ـ ط8 ـ 1973م (.

4 ـ االلتزام اإلسالمي يف الشعر، د . نارص اخلنني ) دار األصالة ـ ط1ـ 1408هـ (.
5 ـ بحوث يف الرواية اجلديدة ، ميشال بوتور ترمجة فريد أنطونيوس.

6 ـ بناء القصيدة يف النقد العريب القديم، د . يوسف حسني بكار ) دار األندلس بريوت ـ ط2 ـ 1403هـ (.
7 ـ تاريخ النقد األديب، طه إبراهيم ) دار القلم ـ بريوت ـ ط1 ـ 1408هـ (.

8 ـ تاريخ النقد األديب عند العرب، د . إحسان عباس ) دار الثقافة ـ بريوت ـ ط1 ـ 1401هـ (.
9 ـ صحيح اإلمام البخاري.

10 ـ صحيح اإلمام مسلم.
11 ـ عباس العقاد ناقدا، عبد احلي دياب ) دار الشعب القاهرة ـ ط1 بدون تاريخ (.

12 ـ العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، البن رشيق القريواين حتقيق د . حممد قرقزان ) دار املعرفة ـ بريوت ـ 
ط1ـ 1408هـ (.

13 ـ فصول يف النقد األديب وتارخيه، د. ضياء الصديقي د. عباس حمجوب ) دار الوفاء ـ املنصورة ط1 ـ 
1409هـ(.

14 ـ فن القصة، د . حممد يوسف نجم ) دار الثقافة ـ بريوت ـ ط6 ـ 1394هـ(.
15 ـ فن املرسحية ، عىل أحد باكثري) معهد الدراسات العربية ـ القاهرة ـ 1958م (.
16 ـ فن املقالة ، د . حممد يوسف نجم ) دار الثقافة ـ بريوت ـ ط4 ـ بدون تاريخ (.

17 ـ فن الكاتب املرسحي، روجرزم سفيلد، ترمجة دريني خشبة ) مكتبة هنضة مرص ـ ط1ـ 1964م ( .
18 ـ يف النقد األديب، د. شوقي ضيف ) دار املعارف بمرص ـ ط6 ـ 1981م(.
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ن ـ ط1 ـ  19 ـ مدخل إىل حتليل النص األديب، د. عبد القادر أبو رشيفة، وحسني اليف قزق ) دار الفكر ـ عامَّ
1413هـ ( .

20 ـ املرسحية ، عمر الدسوقي ) جلنة البيان العريب ـ القاهرة ـ 1954م ( .
21 ـ مسند اإلمام أحد.

ـ  ط1  ـ  القاهرة  ـ  املعارف  دار   ( حادة  إبراهيم   . د   ، واملرسحية  الدرامية  املصطلحات  معجم  ـ   22
1985م(.

23 ـ معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة ـ وكامل املهندس ) مكتبة لبنان ـ بريوت 
ط2 ـ 1984م ( .

24 ـ املقالة األدبية، د . عطاء كفايف ) هجر للطباعة ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1405هـ ( .
25 ـ موسيقا الشعر ، د . إبراهيم أنيس ) مكتبة األنجلو املرصية ـ القاهرة ـ 1972م ( .

26 ـ املوشح للمرزباين ، حتقق عيل حممد البجاوي ) دار النهضة املرصية ـ القاهرة ـ 1972م ( .
27 ـ نصوص النظرية النقدية عند العرب ، د . وليد قصاب ) املكتبة احلديثة ـ اإلمارات العربية ـ بدون 

تاريخ (.
28 ـ نظرية النقد والفنون واملذاهب األدبية يف األدب العريب احلديث د . حممد يوسف نجم.

29 ـ النقد األديب ، أحد أمني ) مكتبة النهضة املرصية ـ ط5 ـ 1982م (.
30 ـ النقد األديب احلديث، د. أحد كامل زكي ) دار النهضة العربية ـ بريوت ـ 1981م (.

31 ـ النقد التطبيقي واملوازنات، د . حممد الصادق عفيفي )مؤسسة اخلانجي ـ القاهرة ط 1 ـ 1398هـ ( .
32 ـ النقد التطبيقي التحلييل، د . عدنان خالد عبد اهلل ) وزارة الثقافة ـ بغداد ، ط10 ـ 1986م( .
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الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب

ت�ريخ
 رقممو�صوع الواجباإعط�ء الواجب

ال�صفحة

اإح�ص�ر الواجب

التــــ�ريخ اليوم
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