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 لألدبّي الرابعة الوحدة
ٌ األوَّل:  املوضوع       َِ  فىنٍّي  والوطٍية، االجتىاعية جمتىعّي قضايا األدباء عاجل): قٝل ُ  ثابتنا   وعطن ّ  الواقن   رأى َون ْ  واإلٌشنا  وشتشنمي  فين

ٍِ  والتفاؤه التغيري إرادة فيْ اإلٌشاُ ميتمك وتغيِّزا ، وعطّ  الواق  رأوا وآخزوُ لشقائْ،  الواعد( املشتقبن بُص

 .ْصٛص َٔ ب٘ َسزت مبا ٚاضتشٗد ْاقش 

َ٘ املوضوع: ّٞ ا٭دٜب تٛجَّ ٔ  ايكسٕ أٚا٥ٌ يف ايعسب ٘  ٜأخلر  ٚامللسأ٠   ٚايطفلٌ   ٚايفل٬،   ايعاَلٌ   ف٦اتل٘   جبُٝل   ايشلعب  إىل ايعشلسٜ  َٓل

٘  ايٛاقل   تصلٜٛس  يف ٜٚللس٣ ْٚجلسا    شلعسا   ٭دبل٘   حّٝل١  َلاّد٠   ٚأثللاز ايبا٥طل١   ايطبكلات  َل   فتعلاف   ا٭دب  َللٔ ٜتطًلّلب  َلا  َٚعاٜشلت

َ٘ اجتاٖٗا  اإلْطا١َّْ املشاعس  .املرتدِّٟ ٚاقعٗا َٔ تعاْٝ٘ َٚا جٗٛد  َٔ تبري٘ َا إىل ا٭ْظاز ْٚبَّ

ّٛز      ًّلط ايبا٥ظ  ايعاٌَ َعاْا٠ ا٭دبا٤ بعُض فص ُّعل   ٚقلد  عٝش٘  ٚشظ  حٝات٘  قط٠ٛ ع٢ً ايط٤ٛ ٚض  اذتٝلا٠  تٓاقطلات  عُلسٙ  يف جت

 يشلكا٥٘   ايتطًِٝ ع٢ً زترب ٚب٦ٝت٘  ظسٚف٘ أضري ٖٛ فإذا ٜٚطتُتعٕٛ  ٜٚهد، ٜٚهّد ٜٚٓعُٕٛ  فٝشك٢ يػريٙ  ٜبين ٭ْ٘ صٛزٖا  بأقط٢

ّٕ تػٝريٙ  عٔ عاجص ّٓلا٤ ٜص  قٓصٌ شنٞ ايشاعس قاٍ ٜتػّٝس  ٫ٚ ٜتبّدٍ ٫ ثاب  جاَد جبٌ ايٛاق  ٚنأ   :ٚشكا٤ٙ ايب

ييييه   ص يييي صب  صُرُب  صٌبنييييًصورَ ييييُه 
صصصصصصصصصصصصدومييييلًصورؤللييييلـودصٌمـلللييييل ص رلييييل  ص

ص.

صةٌليييييل ت صرـيييييل   ص  لليييييل  صص ــ صسليييييل ح 
يييييي  صس  ييييييل   ص صٌ ل  صصصصصصصصصصصصذوُيصورجؤييييييُُّ 

ص.
ٟ  ايٛاق  بصري٠ بعني ا٭دبا٤ بعض ٚزصد      ٟ  املأضلاٚ ٘  ايلر ٕ  ٜعٝشل ّٞ   اإلْطلا ٘  يف فلسأٚا  ايعسبل ٘  ميتًلو  َتػِّلسا    َعطل٢  ٚاقعل  فٝل

ٍ  جدٜد  َٔ ٚبٓا٥ٗا اذتٝا٠  يف ٚايتأثري ايفعٌ  ع٢ً ٚايكدز٠ ا٫ختٝاز  ٚحس١ٜ ايتػٝري إزاد٠ اإلْطإ ٌ  ايشلاعس  قلا ٟ  خًٝل  ٜعّبلس  حلاٚ

صبؤ ف  صصور بح صصفًصورج سه صصٌ  بهُُّ ص         :اذتس١ٜ أجٌ َٔ ايجا٥س بادتٌٝ ايتحاَ٘ عٔ

ــصص  لـ  ًصصصص صُطٌدـصصج ـسهو صصر    صوم ل ـد
،صر  ُف صصم ُّصصصصص ُّصورشهق  صورش هق صصم س ـنَع صصم 

صورجدٌدـصصورـشهق صصإ رىصصص
ــصص  ـلـ  ًصصصصص  ُطٌدـصصج سهو صصر    صوـم ل ـد

ٔ  ايٛاقل   ٜطتكس٨ ايرٟ ايتفا٩ٍ  َٔ ٜٓبٛع ايس١ٜ٩ ٖرٙ َٔ ٚاْبجل ٔ  ارتل٬ص  إىل ضلب٬ٝ   املطًللَّ   بايهفلا،  ٜٚل٪َ ٧ِّ   ايٛاقل   َل  ايطل

ٔ  ٚض١ًٝ ايٛاقع١ٝ ايس١ٜ٩ ٖرٙ أصحاب يد٣ ا٭دب فهإ ايٛاعد  املطتكبٌ ُصٓ  إىل ٜٚطع٢ ٌ  َل  فجلس  ٚفًلٛع  ٚايبٓلا٤  ايتػلٝري  ٚضلا٥

  :اذتٝا٠ باْتصاز تفا٩ي٘ عٔ ٜعّبس حاٟٚ خًٌٝ ايشاعس قاٍ ا٭١َ  ع٢ً َٓتظس جدٜد

ن دًٌَصفً ص ل بٌدـصصالصر نُز صص  
ـ صصم صر ل صصفًصفهةً م ص  ط  
ُّ ُهه صصم  ـمهيصج  صع 

ح ص ــصصور ًصوألٌديصفلل ه  م ُّ صص ـعط  رهىصُإٌ  صُذ 

ّٞ  ايتحلّسز  حسنل١  تبٓللَّ   اييت ادتدٜد٠ ايٛاقع١ّٝ إىل ايجا١ْٝ ايعامل١ّٝ اذتسب بعد ا٭دبا٤ ٚاْصسف      ّٞ   ا٫جتُلاع  ٚتسمجل   ٚايكلَٛ

ٕ  ايبكا٤  أجٌ َٔ ْٚطاي٘ ٚآ٫َ٘ اإلْطإ صساع ٘  ٭دبٗلا   َٓبعلا   ايٛاقل   فهلا ٕ  ٜتُّٝلص  َتػّٝلسا   ٚاقعلا   زأتل ٘  اإلْطلا  اإلزاد٠ حبسٜل١  فٝل

ّٛز ٚشللكا٥ٗا  بب٪ضللٗا ٚايللتحِ   ايهادحلل١ ادتُللاٖري َعاْللا٠ فعللاٜش ٚايتػللٝري   ٚاقعٗللا  حتّططلل  إٔ بعللد ٚٚعٝٗللا  إزادتٗللا ٚصلل

ّٞ ٚصفٞ ايشاعس قاٍ ْٗبٗا  يف املطتػًني دٚز ٚأدزن   :ايكسْفً

صُوس ؤ قُوصورَن عةصةر صةّطمُوصقدصفَهوـن 
ُّـصصورسم ح،صمُّصرٌسصورجُع ص ف قُوصُهن صإذو ؟صفم 

ُو رٌُّصفم ُّصُمل   ُ صم س
صرث ئهٌُّصوره ٌفصعـى

٘  ع٢ً املٓتظس ايفجس بطًٛع ٚتفا٤ٍ َّتل ٔ  ٚزتتُعل٘   أ ٕ  بكلدز٠  ٚآَل ٘  اَلت٬ى  عًل٢  اإلْطلا  ايٓصلس  ٚبتحكٝلل  ايهلسِٜ   اذُتلسّ  َطلتكبً

ّٞ قاٍ ايهسمي١  اذتّس٠ اذتٝا٠ إىل فسٜكا  املطًّل  بايهفا، ٚاإلميإ ايٛاق  اضتكسا٤ ع٢ً ذيو يف َعتُدا  املبني   :ايكسْفً

صورث ئهٌُّصجمُعصُمشـ
صورسنٌُّص طأصوردجى،ص طأ

 ورمبٌُّصورؤ حصهُصوقه 

َّ إىل ٚخنًص ِ  فسٜلل  فسأ٣  ٚاإلْطا١ْٝ ٚايٛف١ٝٓ ا٫جتُاع١ٝ زتتُعِٗ قطاٜا عادتٛا ايعسب ا٭دبا٤ أ  ثابل   َعطل٢  ايٛاقل   إٔ َلٓٗ

  .جدٜد َشسم غٍد بٓا٤ ع٢ً قادز حّس فٝ٘ ٚاإلْطإ يًتػٝريل قابٌ َتحّسى َعط٢ ايٛاق  إٔ آخس فسٜل ٚزأ٣ يًتػٝري  قابٌ غري

*     *     * 
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 :الثاني املوضوع
 الزوز فاستخدً التعبري، وسائن وَ وسيمة الزوزيَّة يف ورأى وأحاسيشْ، الفزد وجداُ عَ ُيعبِّز وا اإلبداعّي املذِب يف اجلديدة الواقعية أديب رأى): قٌٝ

 .ٌفشيَّة( أو اجتىاعيَّة أو قوويَّة أو وطٍيَّة ووعاٌاة اإلٌشاٌيَّة، جتارب عَ تعبريا  التارخيية واألسطورة التصويزّي، والزوز المغوّي،

ِّ :املوضوع ّٞ ا٭دٜب اٖت  يل٘   احملسِّنل١  ٚايكل٣ٛ  ايٛاقل   ٚعل٢  إٔ بعد إْطا١ْٝ  جتازب عٔ بايتعبري اذتدٜح ايعصس يف ادتدٜد ايٛاقع

ّٕ ٚأٜكٔ  فاضتُدَّ ٚفع٬   اْفعا٫  ايٛاق  حسن١ َ  ٜتعاٌَ ُٜٚػرِّٜٗا  ادتُاٖري مبطري٠ ٜتػّر٣ ٜٚعطٝٗا  َٓٗا ٜأخر يًحٝا٠  ا٭دب أ

 .ٚايٓفط١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ ٚايك١َٝٛ ايٛف١ٝٓ أَت٘ قطاٜا عٔ صٛزا 

ّٞ ا٭دٜب زأ٣ ّٞ املرٖب يف ادتدٜد ايٛاقع ٕ  عٔ تعبريا  اإلبداع ٘  ايفلسد  ٚجلدا ٕ  اذتٝلا٠  جتلاٙ  ٚأحاضٝطل ٘  فحًلّلل  ٚايطبٝعل١   ٚاإلْطلا  بأحاضٝطل

 :ستبٛبت٘ جبُاٍ ٚإعجاب٘ ُحبِّ٘ عٔ ٜعّبس عكٌ ضعٝد ايشاعس قاٍ ادتّٝاش١  عٛافف٘ صٓ  َٔ عامٍل يف ايطا١َٝ اإلْطا١ْٝ

لللليييييلهـص  ط  ص للللأنيييييلّىصُب  ـ  صر ٌنٌلللليييييل
صليييي ةر  صرـ  ييييُّ،صمه  ةيييي  صإرييييى

ص

صعـييىصور ييلّصورَمييلهـصص صٌؤييهاصورلييلُح 
جلييلهصص ،صهفٌَييل  صب رة  صلللييلّؤةصورنلـ ييله 

ص

ّٞ ارت٬ص عٔ باحجا  ٚايٓفط١ٝ  ايسٚح١ٝ َآشق٘ ٜطتٓبط ذات٘  ع٢ً ادتدٜد ايٛاقعٞ ا٭دٜب ٚاْهفأ       ٚاق  َٔ يإلْطإ ايسٚح

ّٝا  اجتُاعٝا  َرتدٍّ َطتعَبد  َٚشلاعسٙ   فهلسٙ  ختتصلس  باإلحيلا٤ات   تشل ّ  زَصٜل١   يػل١  يف ٚايفهلس  املعاْٞ ٜهّج  ٚإْطاْٝا   ٚٚفٓ

ّٟ ايسَص َطتخدَا  حاٟٚ خًٌٝ ايشاعس قاٍ ايداخ١ًٝ  أشَت٘ ع٢ً ظ٬هلا ٚتًكٞ  ا٭ٌَ حيّكل يعًّل٘ اإلْطا١ْٝ  بايٓظسات املفعِ ايًػٛ

ص  هوبًص طؤ ل صصرًص  ُّـصصُرؤ نً                                                       :املٓشٛد

ب   صفًصُرً صُزودـصصبمه صصة 
َل صصة  د صصم ُّ صرؤ نًصم صعنديصورة 

صورة  دـصصعٌد صصرًص ُّـصصُرؤ نً
صُعٌدـصصعٌدو صصرًص ُّـص

ـلـم  ُـ  صصر   جدٌدـصصم ب ح صصورَل هٌة صصفًصل 

ٌ  ع٢ً َطتعص١ٝ ْفط١ٝ حا٫ت عٔ ايتعبري ع٢ً قدزتٗا ايسَص١ٜ يف ادتدٜد ايٛاقعٞ ا٭دٜب ٚأحّب ّٞ   ايتحًٝل  ذيلو  يف َعتُلدا   ايعكًل

ٕ  إذ ايسَصٜل١   ٚايصلٛز  املٛضلٝك١ٝ  اإلحيا٤ات ُٖا ٚضًٝتني ع٢ً ٌَ  ايصلٛز  َل   املٛضلٝكا  تتعلاٚ ٍ  جدٜلدٜٔ   َٚٓاخلا   ٚاقعلا   يتُلشهللَّ  قلا

ّٟ ايسَص َطتخدَا  عكٌ ضعٝد ايشاعس  :ستبٛبت٘ جتاٙ َشاعسٙ عٔ يًتعبري ايتصٜٛس

لللليييييلهـص  ط  ص للللأنيييييلّىصُب  ـ  ر ٌنٌلللليييييل  
 ليييي ةر  صرـ  ييييُّ،صمه  ةيييي  صإرييييى
د ص صد  ـ   لللليييييلُـَّ،صإـملليييييل ص ـّؤللللليييييل
 

صعـييىصور ييلّصورَمييلهـص   ٌؤييهاصورلييلُح 
جهص ،صهفٌَيييل  صبييي رة   للليييلّؤةصورنلـ يييله 
للللييلهـص م  صفلل للللييلهودىصُز   ُهٌللييل ةٌُّ 
 

ٍَ  سفشل تطت شلّفاف١   مبشاعس َفع١ُ إْطا١ْٝ  جتازب عٔ يًتعبري ا٭ضطٛز٠ ٚاضتخدّ     ٌّ  يف ادَتُلا  ايهلٕٛ   ٖلرا  يف شل٤ٞ  نل

٘  علٝين  تلأثري  عٔ ٜعّبس عكٌ ضعٝد ايشاعس قاٍ ٔ  أضلطٛز١ٜ   ٬ََل   َطلتعريا   ٚايهلٕٛ   ايلٓفظ  يف ستبٛبتل ٘  شلعسٙ   بٗلا  شَّل  َٚٓحل

  :زا٥ع١ إْطا١ْٝ أبعادا 

صبميييل  ـ  ،صإذوصب ةييي ـ  صمليييلُّص يييل هىص نييي
ــلييييل  ص صورج لييييلُّّ؟صٌلييييل ص  نٌللييييلة صصة  ص ي 

ص

صورَل ييلدهـصص لييله  صمييُّصس  ـ  صعٌنلييل  ــ صبـبلييلأ
صوريُ هـص يلةه  صعل اصمُّصُـعلٍدصب ي صس 

ص

ّٟ دزبلل٘ ٚاضتطللا٤ املطللتًٗه١  ٚايصللٛز ٚاملعللاْٞ ايٛصلل  َٛضللٛعات ازتٝللاد عللٔ ادتدٜللد ايللٛاقعٞ ا٭دٜللب ٚابتعللد       ايشللعس

ٍ  ْٚفطل١ٝ   ٚإْطلا١ْٝ  ٚق١َٝٛ ٚف١ٝٓ َعاْا٠ عٔ يًتعبري ايتازخي١ٝ  ا٭ضافري باضتخداّ ٌ  ايشلاعس  قلا ٟ  خًٝل  بلاملعجصات  ٜطلتٓجد  حلاٚ

 :جبُاهلا ح١ٝ أضطٛز١ٜ بسٚ، ذيو ٜٚطعِِّ ٚايتخاذٍ  ٚايعجص ايطع  نٛابٝظ ع٢ً َتُسِّد جٌٝ ي٫ٛد٠

صعجُزـصصبؤللـ ش  صٌ ُرد صصطؤـ    
ُّـصصإُّـص ٌ ةًٌصٌ ؤنًصم  ٌ  ٌدـصصُ صُ

ــَل  صٌ ُرلـى صجدٌدـصصطؤل صصب 
ـ صص ل ـسـ   ص صُورربهٌـصب رزٌ
ُّ  ور دٌدـصصنل  ُّ صصم 

ِ  قلد  ادتدٜد ايٛاقعٞ ا٭دٜب إٔ ْس٣ ٖهرا      ٔ  ايتعلبري  يف اإلبداعٝل١  اضلتًٗ ٕ  عل ٔ  ٚاضلتٛح٢  َٚشلاعسٙ   ايفلسد  ٚجلدا ٌ  ايسَصٜل١  َل  ٚضلا٥

 .ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايك١َٝٛ ايٛف١ٝٓ َٚعاْات٘ اإلْطا١ْٝ  جتازب٘ عٔ يٝعرب ايتازخي١ٝ  ٚا٭ضطٛز٠ ايًػٟٛ  ايسَص فاضتخدّ املختًف١  ايتعبري

*     *     * 


