
 



 

 

 



 

 

 

السماء منتظًرا أن تمطره برسالة من  يتأملإىل كل من 

 أمه... 

 إىل أحبتي ورفاقي

 العذبة رؤى عيل اليعقوبي

 الله عبد الحق حسي  الحقيقي عبد 

 الصادق وسام سالم املزروعي 

 صغريي عبد الله غيث...

 



 

 

 

 بعد التحية  

أ حاضرات موعة من املمجي  ن هو كتاب يحتوقتكتاب 

األدبية تمت كتابتها بشكل سلس ويسري، تناولت فيه  

أن   وبما  مبسط.  بشكل  للكتابة  العريضة  الخطوط 

األدب بحر واسع فمن غري املمكن أن أقول قد غطيت  

القول   أستطيع  أنني  إال  األدبية،  الكاتب  متطلبات 

ليكو الكاتب  أحتياجات  الكتاب  هذا  يف  ن  وضعت 

خالل األدوات التي وضعت  الجيدة من  ة  ابمستعًدا للكت

 يف الكتاب.

 

 

 تم اإلستعانة ببعض املصادر األدبية املوثوقة.

 



 

 

 

ومن املعروف إن الكتب تبتلع املساحات ابتالًعا،   •

تبديله،   يمكن  ال  قانون  أعطيت  وهذا  فمهما 

للكتب من مساحة فإنها ال تكتفي أبًدا. تحتل يف 

تن ثم  الجدران،  حيز  ر  تشالبداية  كل  لتشغل 

السقف   يبقى سوى  يحتويها، حتى ال  أن  يمكن 

ال الوحيد من هذا  الكتب الناجي  غزو. ثم تتوالد 

التخلص من  الجديدة، وال تحتمل عندئذ فكرة 

الكتب   تزيح  وهكذا  أبًدا.  لديك  كتاب  عن أي 

طريقها كل يشء غريها ببطء وخفية، كأنها نهر 

 منساب.

 جيفكوفيتش   زوران

وهبة، ولكّنها أيًضا املكان فة، ومظيو  الكتابة هي •

الّصديق  إنّها  رأسك.  يف  إليه  للّذهاب  املناسب 

الوهمّي الذي تشرب معه الّشاي يف فرتة ما بعد  

 الّظهر. 
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 آن باتشيت  

الحياة، لتدخل  تكفل الكتابة خروجك من سجن   •

 سجن السطور... 

والكتابة هي إرتباط روحي بالقراءة والقراءة بحر عميق، 

سرتح قلياًل من القراءة تجد نفسك بي القلم  ت أنوما  

صديقك والورقة جا  تجلس مع  السطور كما  بي  لًسا 

 املقرب أو مع الحبيبة، وهكذا تسري حياة الكاتب.

 

 يوسف عيل يوسف 

 



 

 

 

تكن مستعًدا   • لم  ما  الكتاب  هذا  بقراءة  تبدأ  ال 

 للتعلم.

 ال تغادر أي سطر من سطور الكتاب.  •

 م ال طريقة الحفظ.ريقة الفهط  ىلأقرأ املادة ع •

 ال تقرأ هذا الكتاب بطريقة قصصية. •

 واحدة يف اليوم الواحد.ال تقرأ أكرث من محاضرة   •

 بعد كل محاضرة حاول أن تخترب نفسك. •

أسلوبك،   • عىل  تعرف  الكتاب  من  اإلنتهاء  بعد 

 ونوع الكتابة الذي تميل إليه. 

 أدعو غريك ليقرأ الكتاب لتشيع الفائدة. •

 

 ي رحف دمتم

 



 

 

 

 10___________________________________________________الكتابة

 20___________________________________________________ األدب 

 28_______________________________________________ النقد األدب   

 33__________________________________________________ التحليل 

 39___________________________________________________ الشعر

 49___________________________________________________الرواية

 63________________________________________________ المرسحية 

ة   73_____________________________________________ القصة القصير

 84__________________________________________________ الحبكة 

 91___________________________________________ عنرص الشخصية

 100 ___________________________________________ الزمان والمكان 

 106 ________________________________________________ الوصف 

 113 _________________________________________________ الرسد 

 120 ________________________________________________ الحوار 

 124 _________________________________________________ المقال 

 131 _____________________________________ النص اإلقناع  )المقال(

 139 _____________________________________ المقالة العمود )العمود( 

ة   144 _________________________________________________ السير

 149 _________________________________________ اإلستجابة األدبية 
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 فـــن الكــــــتابة
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يعرب من  ه الذي  البشري  التعبري  أشكال  شكل من  ي 

وأفكار ومواقف  وأحاسيس  مشاعر  عن  عىل    خالله 

اللغة شكل   تمثل  ورموز  حروف  بواسطة  مكتوب 

الشخصية.  الحرية  أشكال  من  شكل  وهي  املنطوقة، 

والتا املجتمعات  ثقافات  نقل  يف  شأن  خ  ريوللكتابة 

ينقل   مكتوبًا  تسجياًل  تعترب  أنها  حيث  والحضارات، 

إىل   الكتابة  تاريخ  أشكال وأزمنة. ويعود  أفكار ويصف 

ن )العراق( مع بداية يف بالد الرافدي قبل امليالد ٥٠٠٠عام 

قبل    ٣٦٠٠ظهور املدن، إال إنها ُكتبت بشكل فعيل عام  

ألواح   ذلك  يف  مستخدمي  املسمارية  باللغة  امليالد 

 .يةطين 
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 البدأ في الكتابة 
بما التفكري يف موضوع الكتابة قد يرمي الشخص إىل  ر

واملجتمع   النفيس  التأثر  من  الخوف  ومنها  آراء،  عدة 

 ثري.وصعوبة البدأ والك

أن تكون أحد األصدقاء األبديي   الكتابة ممكن  أن  اال 

وهذا   وعاملك،  الوحيد  منفذك  تكون  أن  يمكن  التي 

عرفة، لذلك من غري املتوقع أن  مل واالعالم ُمأل باألسرار  

 تجد نهاية يف عالم الكتابة. 

الكثري من الُكتاب الجدد يواجه صعوبة يف بداية األمر  

الكتابة ل البدأ يف  الكاتب املبتدأ أن  أي قبل  ذا يقع عىل 

يتبع بعض الوسائل قبل الشروع األول يف الكتابة، ومن 

 بي أهم هذه الوسائل:

 أفكارهم   فةعروم  اآلخرين  مع  التحدث •

وجه ع  الخربة  وأصحاب   وتوجهاتهم ىل 

يمكن   أفكار  خلق  من  يضمن  هذا  الخصوص، 

يرثي   واالحتكاك  التواصل  وأن  أدبًيا،  صياغتها 

 باألفكار.العقل 
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 الكتابة   يف  الحرية  أخذ  أي  حر،  بأسلوب  الكتابة •

  بوحدتها،  واإللتزام   وتأملها  بفكرة  التقيد   دون

  اإللتزام  دون   ق،الور  عىل  األفكار  كل  وضع  فيجب

الكاتب  األ   يجعل  هذا  بأسلوب، لدى  فكار جلية 

 ختيار األفكار.أمما يجعله عارًفا يف 

  مفاتيح  أستخدام  أي  الذهني،  العصف •

  كدالئل   كلمات  وتوظيف  واألفكار،  ضوعاتللمو

 .معينة  مستقبلية  لفكرة

 وبأساليب   كاتب من  ألكرث مستمر  بشكل  القراءة •

 .مختلفة

 فنون   يف  دائم  بشكل   لعقال  تدريب  عىل  املواظبة •

 لفة.مخت

 .  الكبار الُكتاب أساليب  معرفة •
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بة للوصول إلى الكاتب المبدع   الصفات المطلو
الواسعة: املخيلة الواسعة تلعب دوًرا فعااًل  املخيلة    -١

يف خلق األفكار واإلبداع، لكن هذا ال يعني لو أن أحد ما  

ل ب  ال يملك مخيلة واسعة بمعنى لن يستطيع الكتابة،

الدائم  اإلطالع  خالل  من  مخيالته  توسيع  يستطيع 

وتدريب العقل عىل تخليق األفكار حتى وإن كانت أفكار  

 بسيطة.

: يف بداية أي أمر توجد معوقات وصعوبات  اإلصرار  - ٢

فيها  فالكتابة  الطريق هو موضوعنا،  إذا كان  وخاصة 

بتجاوز   لكن اإلصرار كفيل  عدة،  معوقات ومعرقالت 

ومن املمكن أن تكون هذه العقبات   ت، باكل هذه العق

 هي من تخلق الكاتب املبدع.

للتعبري  الشجاعة: الكتابة تحتاج إىل شجاعة كافية    -٣

عن املشاعر واآلراء بشكل أدبي دون قيود، وأن الطرح 

 الحر يحتاج شجاعة للوقوف يف وجه املعوقات.

للكتابة،   -٤ حبه  يعني  الكاتب  حماس  الحماس: 

الطريق ل  مسوالكاتب املتح لكتابة بشكل يومي يؤديه 

 إىل كاتب مبدع. 
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فهم    -٥ الكّتاب،  كبار  يمتلكها  صفة  وهي  الكرم: 

بالك التي  يتصفون  باملعلومات  رم يف مساعدة اآلخرين 

 يمتلكونها. 
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بداعية   الكتابة الإ
ي واحدة من أهم طرق التعبري، والتي ترسم الطابع  ه

أ بشكل  األداء  يف  وأسلوبه  للكاتب  من  ي  دبالشخيص 

خالل توظيف األلفاظ البليغة، سواء كان العمل أدبي  

ع الكتابة اإلبداعية أو فني أو غري ذلك، ويكمن موضو 

بالشكل املذهل املبدع،   الكاتب ألفكاره  يف طريقة طرح 

 حيث تعكس مدى ثقافته وذخريته األدبية. 

 وأيًضا 

هي أي كتابة التي تخرج عن أطار الكتابة األكاديمية، أو 

املهنية أو التقنية، وتكون يف الغالب عىل شكل  ة  ابالكت

ألفاظ بالغية لغويًا، تستخدم فيها أسلوبًا  سردي فيه  

 أو شعريًا. نرثيًا

 

 أهم أنواع الكتابة الإبداعية 
 كتابة الشعر بأنواعه - ١

 كتابة النصوص النرثية أو الشعر النرثي.   -٢
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 كتابة الرواية.   -٣

 كتابة القصص القصرية.   -٤

 قاالت بمختلف صورها. ملا بةكتا  -٥

 كتابة األفالم السينمائية.  -٦

ذات    -٧ املسرحية  منها  وباألخص  املسرحية  الكتابة 

 الطابع اإلجتماعي الهادف. 

 إجادة كتابة الحبكة الدرامية.  -٨

 

 

 . أخرى أنواع إىل إضافة •

  يف  تدخل  أنها  حيث  خطوات  اإلبداعية  للكتابة •

  عياإلبدا  الشكل  إىل  للوصول   عدة  مراحل

 :هي  اإلبداعية الكتابة فخطوات  املنشود،

 التخطيط  -١

 التفكري  -٢

 الشروع يف الكتابة -٣
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 املراجعة -٤

 بثالثة مراحل:وهي 

 (.مقصود   موضوع  أي مدخل)  املقدمة ● 

  املوضوع  فكرة  يحتوي  الذي)  املنت  أو  الوسط ● 

 (.وهدفه

 (.املوضوع نقاش  فيها ينتهي التي املرحلة) الخاتمة ● 

 

ابة هي القراءة، فالقراءة وكرثة  كل كتس  سامالحظة: أ

اإلطالع هي سالح الكاتب، حيث تجعل منه كاتًبا مبدًعا 

مفردات  يف   من  يملكه  ملا  فيه  يكتب  الذي  األسلوب 

عىل  القابلية  له  تجعل  إطالع،  وسعة  أدبية  وبالغة 

 تخليق األفكار وزيادة النتاج بشكل مستمر.
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 خلاصة وتحفيز 
الا يف  صعبة  نظايبدلكتابة  إن  ولكن  لصفات ة،  رت 

الكّتاب الناجحي، ستدرك أنها ليست بصعبة إىل الحد 

تأخذ أساس املوهبة كمبدأ قطعي   الذي تتخيله، وهي ال

للكتابة. عىل العكس تماًما، صحيح أن املوهبة هي ذات  

يجعل  املتواصل  التدريب  أن  اال  فعالية،  األكرث  الدور 

م قلًما  لك  ويخلق  فًذا  كاتًبا  هذا عً بدمنك  ويتطور  ا، 

الكتاب يوًما   األمر شيًئا فشيًئا، لتجد نفسك من كبار 

 ما. 
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 االدب 
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الراقي عن املشاعر اإلنسانية  ه التعبري  أنواع  و نوع من 

 وآرائه التي تجول يف ذهن الكاتب، والتعبري عن أفكاره 

الكتابة وخربته   الحياة، وذلك من خالل  يف  اإلنسانية 

ت كتاب كتابة نرثية أو شعرية انك  بعدة أشكال، سواء

دب، األدب: هو نتاج فكري  أو أي صورة من صوره أما األ 

يشّكل يف مجموعه الحضارة الفكرية واللغوية ألمة من  

األمم   وحضارة  لثقافة  أنعكاس  هو  وأيًضا  األمم، 

 واملجتمعات.

تصنيف تبًعا   ويمكن  مختلفة  أنماط  عدة  إىل  األدب 

حيث  نختاره،  الذي  أو تبي  للتصنيف  معينة  لثقافة  ع 

العرب األدب  مثل  معينة  لفئة  أدب  األدب  ثقافة  أو  ي 

يمكن   وأيًضا  غريها،  أو  اإلنكليزي  األدب  أو  الفرنيس 

تصنيفه ضمن إطارات زمنية تتضمن حقبة معينة مثل  

ا القرن  أدب  أو  عشر  التاسع  القرن  لعشرين،  أدب 

املقاومة  كأدب  ملوضوعه  تبًعا  تصنيفه  يمكن  وكذلك 

 حالت وغريها.لر ا وأدب
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ولكل عمل أدبي عناصره التي البد من وجودها ليعترب  

كاملوضوع   كاماًل،  والحبكة، والشخصياتالعمل   ،

واألسلوب املستخدم؛ حيث أن الكاتب صاحب العمل 

هذه   بي  متكافئ  توازن  إيجاد  عىل  يعمل  األدبي 

عىل  أن  كما  متكامل.  أدبي  بعمل  ليخرج  العناصر 

طرق   النص والفكرة املقصودة  المعالكاتب تحديد  جة 

 وأساليب التي يريد إيصالها إىل القارئ بشكل مناسب،  

 عة أركان وهي:املعالجة تقع يف أرب

  الشرح •

   املناقشة •

 الوصف  •

 السرد •

األسلوب   يحدد  الذي  هو  الّنص  من  املراد  والهدف 

بالشكل  فكرته  إليصال  الكاتب  يختاره  الذي  املناسب 

 السليم.
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 أركان الأدب  
 أربعة أركان:   دبألل

 العاطفة  •

 واألفكار •

 والرتاكيب  واأللفاظ •

 والخيال •

 أنواع الأدب 
 فرعي رئيسية نقسم األدب اىل ي

 الشعر 

 هو الكالم املوزون ذو القافية. 

 النرث

 سردي.    هو كالم ال يلتزم بوزن وقافية،
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 الشعر  
والقافية  و الوزن  عىل  ويعتمد  األدب،  أنواع  أهم  هو 

أربعة  و  ن،بموسيقى ونمط محّددي إىل  الشعر  يقسم 

 أنواع رئيسية:  

   الغنايئ الشعر •

   امللحمي الشعر •

 الدرامي الشعر •

 التعليمي الشعر •

 كما ويمكن تصنيفه عىل أساس العقود مثل: 

 ( القديم) الكالسيك  الشعر •

 نيس )الحديث( الروما الشعر •
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 أنواع النثر 
 أدب الرواية   -١

تقع   ثاالرواية هي قصة طويلة يروي فيها الكاتب أحد

ومتنوعة كثرية  وبشخصيات  مطول  زمن  ويمكن    يف 

أستخدام عدد من األماكن، وقد تكون الرواية خيالية 

 أو من الواقع. 

 أدب القصة القصرية  -٢

جوانب   من  معي  جانب  سرد  القصرية  القصة  تركز 

الرواية، وعدد املواقف القصة، وتكون أقصر بكثري من  

وال جًدا،  محدد  والشخصيات  منها  دهواألماكن  ف 

 العربة أو الحكمة. 

 املسرحية  -٣

عىل   وقائعها  تمثيل  يتم  قصرية  قصة  تمثل  وهي 

ما  وأهم  املمثلي،  من  بمجموعة  باالستعانة  املسرح، 

إىل  وتقسم  الخارجي"،  "الحوار  هو  املسرحية  يميز 

 قسمي أساسيي: 
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 املأساة ● 

 ة  امللها  ● 

 

 املقالة )املقال(  -٤

أفكاره الكاتب  يعرض  ما    وفيها  موضوع  يف  وآراءه 

وتحتوي  بأسل أدبي،  بأسلوب  أو  معي،  علمي  وب 

وضوابط، كما   أساسيات  نوع  أنواع ولكل  عدة  املقالة 

التي   املشكلة  يف  الكاتب  لرؤية  أنعكاس  املقالة  تعترب 

 يطرحها.

 السرية الذاتية   -٥

الكاتب سرية حياته الشخصية معتمًدا عىل    وفيها يروي 

كل ما فيها يعود إىل الكاتب    ، وإنجازات  وأحداثوقائع  

 نفسه.

 السرية الغريية -٦

أحداث   الكاتب  يروي  ما،    وإنجازات وفيها  شخٍص 

وتكون أغلبها حقيقية ألشخاص موجودين أو متوفي،  
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الكتابة  أنواع  أشهر  من  الحاضر  الوقت  يف  وهي 

 الواقعية. 

 الخطابة  -٧

هي فن يقوم بشكل أسايّس عىل التحدث بشكل شفهي  

تمعي إلقناعهم واستمالتهم ملا يقال، وبذلك س مع امل

املشافيمكن   الخطابة  أساسيات  من  إن  هة،  القول 

عنصري   توفر  من  بد  وال  مستمع،  جمهور  ووجود 

 اإلقناع واستمالة الجمهور. 
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 النقد االدبي 



 

28 

 

 عناصر المحاضرة 
 فهوم النقد األدبي  م •

 الفرق بي النقد واالنتقاد  •

 دبي  فرتات النقد األ  •

 

 أواًل: النقد األدبي:

 النقد األدبي عبارة عن مجموعة عناصر وهي:

 التحليل  .١

 تفسري  .٢

 تذوق القطعة األدبية .٣
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فالرأي  • والجمال.  الُقبح  أماكن  يبي  أنه  كما 

وذوقه    ورأيهاألدبي عبارة عن رأي الناقد وذوقه،  

كبار   لقواعد معينة وضعها  يخضعا  أن  عليهما 

 الُنقاد. 

 د الأساسي؟ ما هو هدف النق 
 التعمق بالقطعة األدبية. -

 توجيه الكاتب نحو الطريق األصح.- 

 ثانيا: الفرق بي النقد واالنتقاد:

أنه يحتوي   النقد: هو توضيح الصحيح والخاطئ، أي 

 عىل مدح وذم.

االنتقاد: يهدف إىل توضيح الخاطئ دون الصحيح، أي  

 إىل التحطيم.أنه يحتوي عىل ذم فقط، وغالًبا يهدف 

 لثا: تطورات النقد االدبياث

 النقد يف الجاهلية: 

رأيهم   عىل  يعتمدون  النقاد  كان  الحقبة  هذه  يف 

فقط دون النظر إىل آراء غريهم أو االعتماد   وأنطباعهم

أن قواعد النقد بحد ذاتها    وباألحرىعىل قواعد نقدية،  
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لم تكن معروفة، فضاًل عىل أن النقد يف الجاهلية كان 

)أي الع  للشعر فقط.  النقد يعتمد  أن يف هذا  صر كان 

 عىل رأي الناقد حصًرا(

 

 النقد يف عصر صدر اإلسالم والعصر األموي والعبايس:

ومبادئه  النقد  قواعد  بدايات  بُنيت  العصور  هذه  يف 

أصبح النقد منهجًيا، أي أنه ال يعتمد عىل رأي   وبالتايل

أيًضا وأصبح   النقد فقط بل عىل مبادئ النقد وقواعده

 أكرب. إلهتمام بالنقد ا

النقد   أصبح  العصر  الحديث: يف هذا  العصر  النقد يف 

 يعتمد عىل التحليل والتفسري أيًضا

 وليس عىل الحكم فقط، كيف ذلك؟ 

الناقد باإلضافة اىل ق النقد اال أن  أي أن  واعد ومبادئ 

ثم  أكرث ومن  األدبية  القطعة  يف  يتعمق  أصبح  الناقد 

ها، هل قوم بالحكم عليريها بعد ذلك يتحليلها وتفس

 هي جيدة أم سيئة؟ 
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 ملخص 
 العصور القديمة كان النقد يعتمد عىل الحكم يف •

 ئة أم جيدة؟( عىل القطعة األدبية هل هي )سي 

 

أما يف العصر الحديث أصبح النقد يحلل ويفسر   •

 القطعة األدبية ويحكم عليها أيًضا.

الر  عىل  يحتوي  سابًقا  النقد  كان  من كما  الخايل  أي 

بينما  ا عىل  لقواعد،  يعتمد  أصبح  الحديث  العصر  يف 

القواعد واملبادئ.
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 التحليل االدبي 
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 النص األدبي: 

الكاتب   يطرحها  هو مجموعة من األفكار واملوضوعات 

بشكل أبداعي بتوظيف أدبي ليصف مشاعره أو موقف 

واملواقف  املشاعر  وتبنى  مبتكرة،  بطريقة  ذلك  غري  أو 

ت  لدى بشكل  أالقارئ  يف خييل من خالل  الكاتب  بداع 

استخداماته البالغية ودقة الوصف والتعبري، لتتشكل  

 قارئ. رؤيا تنقل الفكرة إىل ال

 تحليل:  

وبيان   التقييم  أجل  من  األدبي  بالعمل  اإلحاطة  هو 

معنى النص وجعله جلًيا واضًحا، ويكون فيه األديب 

النصوص وفهم املحلل ذا ملكة لغوية وملكة استنباط  

الُكتاب.  نف وحدات  سيات  يف  بالنظر  التحليل  ويكون 

فوحدة   وحدة  من    ويتمالنّص  التحليل  يف  اإلنطالق 

 ليب إىل الّدالالت أو املعاين وصواًل إىل املقاصد.األسا
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 خطوات تحليل النص:

واملناسبة   .١ الكاتب  حياة  عن  موجزة  ملحة  تقديم 

 النص. 

 تحليله.قراءة النص عدة مرات قبل البدأ ب  .٢

الصعبة، أي شرح الكلمات الصعبة  كلمات شرح ال .٣

ليك التحليل  ورقة  يف  ال  خارجية  مسودة  ون  عىل 

 النص مفهوًما.

أستخراج الفكرة العامة للنص، تكتب الفكرة بعد  .٤

و املوجزة  الكلمات  اللمحة  وتفسري  النص  قراءة 

يف  للنص  العامة  الفكرة  تُكتب  بعدها  الصعبة، 

 ورقة التحليل.

ال .٥ وحدالشرح  لكل  وضعتفصييل  مع  النص    ات 

هذه   تكون  وأن  الوحدات،  لتلك  فرعية  عناوين 

 العناوين الفرعية مرتبطة يف الفكرة العامة للنص. 

 نقد النص، وتشمل: .٦

 األفكار   وضوح حيث من األفكار  نقد: األفكار  نقد •

 .هدامة  أم بناءة هي  وهل  وغموضها،
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لوب وهل هو أسلوب  األس  تفسري:  األسلوب  نقد •

اخربي سهل  مباشر،  في،  صعب  أم  ه  لفهم 

تكلف. بإالضافة قوة العبارات املستخدمة، قوية  

 أم ضعيفة.

 التورية،   االستعارة،:  البالغي  الجانب  نقد •

  الكاتب  أستخدم  هل  ذكر  ،...التشبيه  الجناس،

 االستعارة   مع  وكذلك  ال،   أم   بالغي  جانب

 .الخ والتشبيه  والجناس  والتورية

 نية إنسا  كاذبة،  ة،صادق  هي   هل:  العاطفة  نقد •

 . متفائلة  أم متشائمة  فردية، أم

 . حديث  أم كالسيك   قالب: النص قالب نقد •

فيها ذكر   .٧ يتم  )الخاتمة(: والتي  النص  الحكم عىل 

وما  تحليله  املراد  النص  عىل  الجوهري  الحكم 

 توصلنا إليه من أفكار تبني شكل تحلييل له.
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 الفرق بين التحليل الأدبي والنقد الأدبي  
األدبي:  لا نشاطتحليل  النص    هو  يتناول  توضيحي 

 بكليته وبحالته املنتج فيها من جودة أو قصور. 

أو  الفني  اإلبداع  نواحي  يتبع  نشاط  األدبي:  النقد 

األسس   إىل  النص  صاحب  وتوجيه  الفني،  القصور 

أنه   أي  مستقباًل،  ذلك  لرياعي  الفني  للعمل  البنائية 

  أشمل وأوسع من  يتضمن حكًما وتقييًما. ويكون النقد

يتضمن دراسة وتفسري وتحليل وموازنة، التحليل ألنه  

القوة والجودة والرداءة  ويكشف عن مواطن الضعف و

 والجمال والقبح وأصدار حكم وتقييم.
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بتحديد   يقوم  أن  للنص األدبي  الدارس  مالحظة: عىل 

الفن الذي يندرج تحته النص األدبي، كما أنه عليه أن  

شأته  ة بهذا الفن ونمة ودراية واضح يكون عىل خلفية تا

وتاريخه وتطوره عىل مر العصور، وربطه بالعصر الذي  

 ل فيه النص األدبي موضوع الدراسة. قي

 

مالحظة: عند التحليل يتوجب عىل الدارس االستشهاد  

لنص ال   أدبًيا  تحلياًل  التحليل  ليكون  النص  قرائن من 

 يأخذ شكلية املقال ويكون فيه سرد مطول. 
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 شعرـــال
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الكالم املوزون له قافية محددة، يعرب به الشاعر عن    وه

منذ   الفن  هذا  عرف  وقد  وأحاسيسه،  وميوله  أفكاره 

اإلسالم   عصر  قبل  الجاهلية  يف  كانوا  حيث  األزل، 

ثم  القبائل،  شتى  من  متداوليه  وله  الشعر  ينظمون 

العصر واملرحلة   لتطور  نتيجًة  التعديالت  بعض  حدث 

وظه أخرىآنذاك،  أنواع  الشعر    رت  مثل  الشعر  من 

 الحر وغريه.

 أنواع الشعر من حيث الشكل 
 لشعر العمودي ا .١

العربي   الشعر  أصل  هو  العمودي  الشعر  يعترب 

وجذوره، وإليه تنتمي جميع أنواع الشعر الحديث التي  

 جاءت بعده.  

أبيات   عدة  عن  عبارة  أنه  عىل  العربي  الشعر  يمتاز 

منه كل  يتكون  شطرين  شعرية  من  الشطا  ر  ويسمى 

 صدر والشطر الثاين العجز. األول ال
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للقواعد   تأليفه  عند  يخضع  العمودي  الشعر  أن  كما 

التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي وتسمى هذا 

 القواعد يف اللغة )علم العروض(.

العروض: هو علم يعمل عىل إيجاد وزن معي   وعلم 

ب يأيت  القافية،  إىل  إضافة  عللشعر  تضفي  ليه  هيئة 

تًعا عند اإلستماع له، ويحفظ  لفاظ ويصبح ممجزالة األ 

له جدته وأصالته، وهو نوع من أنواع الشعر الذي يعرب  

والقافية،  بالوزن  يلتزم  الذي  الجميل  الحديث  عن 

اإليقاع   وجود  بسبب  املتلقي  عىل  التعبري  هذا  ويؤثر 

 وجمال املعاين وتوفري الصور وخصوبة الخيال.

بعد نيوهو   إيؤسس  الشاعر  ىل أسس مهمة ة وقصد 

 : وهي

 األلفاظ •

 الوزن •

 املحدد  املعنى •

 .العمودية للقصيدة املوحدة القافية •
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من الجدير بالذكر أن القصيدة العمودية تستخدم يف  

لغتها اللغة الفصيحة بشكل كامل، والتي من املمكن 

بأد  ترتبط  أن  بد  ال  لذا  مغناة وملحنة،  تلقى  وات  أن 

عىل   موسيقية تحفظ  أن  يجب  كما  اإليقاع  معينة،   

 املوحد.

أما إذا كانت القصيدة مرتجلة فهي بهذا ترتكز عىل قدرة 

 الشاعر وحسن تصرفه.

 الشعر الحر  .٢

الحديث   الشاعر  نفسية  عن  التعبري  طرق  أحد  هو 

العصر  قضايا  عن  التعبري  وأسلوب  املعاصر، 

 وحاته وآماله. ومشكالته، كما تعرب عن طم

م لعوامل  نتيجة  الشعر  من  النوع  هذا  تنوعة ظهر 

 وأهمها   

الرد عىل املدرسة الرومانسية التي أمعنت يف التخلص  

 م الخيالية. من الواقع وهربت نحو الطبيعة والعوال
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 أهم مميزات الشعر الحر: 
 يكون   لم  لو  شعًرا  نسميه  أن  يكن  فلم:  لوزنا •

 . اموزونً 

 من   ثابت  بعدد  محدد  غري  لكنه  تفعيلة  لهُ  •

 .الواحدة القصيدة  يف التفعيالت 

 من   جزء  هناك  يكون  قد  أنه  أي :  للتدوير  لقاب •

  أول  يف  منها   آخر  جزء   ويأيت  البيت  آخر   يف  التفعيلة 

 .يليه الذي البيت

  حروف  عدد  فيه  يختلف  إذ:  القافية  فيه  تتعدد •

  الجرس  دوجو  إنعدام  يعني  مما  القافية،

 .العذب املوسيقي

 تأثر   من  تزيد  التي  الشعرية  الصور  أستخدام  •

 إيصالها. يريد الشاعرلفكرة التي با القارئ

  الشاعر  فيها   يخفي  التي  الرمزية  عىل  اإلعتماد •

 اتجاهاته   أو  الذاتية   وأحاسيسه  مشاعره

  فهم  املستمع   أو  للقارئ   يمكن  ال  وقد  السياسية،

 .القصيدة من  املراد
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 عناصر الشعر  
  عىل  الشاعر   يضفيه  الذي  الشعور  هو:  لعاطفةا •

  الشاعر  هدف   يحدد  والذي  الشعرية،  قصيدته

 . القصيدة كتابة  من

  عىل  يعتمد  الذي  الفكري  العامل  هو:  الفكرة •

 . الرئيسية القصيدة فكرة  لبناء الشاعر أفكار

 الصور   أي  محسوس،   غري  يشء  كل  هو:  الخيال •

يوظفها الشاعر    بالواقع،  ترتبط   ال يالت  الشعرية

 من أجل الصياغة الشعرية الجيدة. 

  يف  الشاعر  يتبعها  التي  الطريقة  هو:  األسلوب •

 معرفة   القراء  يستطيع   ومنه  الشعري،  أدائه

 لك،   خاص  كتابة  أسلوب  خلقت  إذ  أسلوبك

 .أخر شاعر   عن الشاعر  يميز ما  وهذا

  يف  رالشاع   يستعمله  الذي   التوظيف  هو:  النظم •

التي  األل  وصياغة  جمع الشعرية واملفردات  فاظ 
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من  الشاعر  أمكن  وكلما  القصيدة،  فكرة  تبني 

 .  نظم قصيدته، كانت بليغة أكرث

 

 أغراض الشعر 
  الشاعر  يستطيع   الشعر   خالل  من:  لوصفا •

  بطريقة  ما  مشهد   أو  املواقف  أو  األشياء  وصف

  لدى  املنشود   الهدف   ترسم  شعرية  كلمات  طرح

وصف   القارئ،  أو  املستمع  الشعر  يكون  وقد 

 لشخص معي أو صفة معينة. 

من  • صفة  أو  حبيبته  شكل  الشاعر  مثاًل: وصف 

 صفاتها، 

 . مدينته أو بيتهأو وصف الشاعر   •

 املستخدمة   القديمة  األغراض  أحد   وهو:  الهجاء •

 أو   ما  صفة  ذم   خاللها  من  حيث  الشعر،  يف

 .مساوئه  وذكر  معي  شخص

  رئيسية  تعترب  التي  األغراض  أحد   وهو:  املدح •

  من  الكثري  يف  املدح   من  كثرًيا  ورد   ملا  اليشء  بعض
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  صفات  ذكر  لغرض  يستخدم   والذي  القصائد،

أو غري مجم  أو  ما  صلشخ  وحسنة  حميدة وعة 

 ذلك، وتكرث فيه املبالغة. 

 لذكر   الشاعر   يوظفه  أستخدام  وهو:  الرثاء •

  الشاعر  يذكر   خالله ومن ميت،  شخص   محاسن

 . املقصود للشخص  الحميدة الصفات
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ية الجيدة:   مقومات القصيدة الشعر
 .الوزن حدةو •

 . عنها الخروج وعدم   القافية وثبات  •

 ؟  كيف أكتب قصيدة شعرية

 وضوع القصيدة ر متياأخ .١

لك   إليه  األقرب  املوضوع  أختيار  الكاتب  عىل  يتوجب 

 يستطيع أن يبدع فيه.

 كتابة أختيار صورة ال .٢

يتوجب عىل الكاتب أختيار الصورة التي يود الكتابة فيها  

 هل هي حزينة أم سعيدة.

موضوع   )أي  الحب  موضوع  الكاتب  أختار  لو  مثاًل: 

أختيار صورة يه  عل  قصيدته رومانيس عاطفي( هنا يقع

للحب هل هو سيئ أم جيد أي هل هو سلبي أم أيجابي 

 وغري ذلك. 

 لتغيري. ة قابل لوضع عنوان أويل للقصيد  .٣
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إليها موضوع  .٤ ينتمي  التي  البليغة  الكلمات  توظيف 

 قصيدتك لك تعطي طابع جميل للقصيدة.  

أختيار القافية املناسبة للقصيدة لك يكون لها وزن   .٥

 معي.

القصي .٦ مناطق للندة  عرض  معرفة  يتم  لك  قد 

عىل  العمل  ليتم  القصيدة  كتابة  يف  الضعف 

 معالجتها.

 

أو  ظة: األكمالح إليه  تنتمي  الذي  اللون  قراءة  ثار من 

ترغب الكتابة فيه لك يتم جمع أكرب عدد من املفردات،  

 ومعرفة الصياغة الشعرية والتعويد عليها. 
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 ةــــروايال
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وسرد  نرثي  أدب  من  يص  قص  هي  خاص  نوع  وهي 

القصة؛ وتعني حكاية حدث أو مجموعة أحداث تقوم 

وانفعاالتها،    واندفاعاتهابها شخصيات لها أحاسيسها 

يف زمان ومكان معلومي أو غري معلومي، كما أنها غري  

 مقيدة بلغة معينة.  

 متى أتخذت القصة أسم الرواية؟

 قصة ال  مع تغريات طرأت عىل العناصر التي تتكون منها

األدب   نقاد  خصها  الواقع  تحايك  أغلبها  وأصبحت 

إسم  ومؤرخوه يف أنجلرتا )أي رواد األدب اإلنجليزي( ب

، وشاع هذا اإلسم يف النصف األخري  "novel"الرواية" "

 من القرن الثامن عشر.  

ظهرت الرواية بمعناها الفني يف األدب العربي يف أوائل  

ملحم رواية  أول  مع  العشرين،  هيكل  سني د حالقرن   

 م.   ١٠١٣بعنوان "زينب" عام 
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 عناصر الرواية  
ركيزة ل تعترب  ومقومات  عناصر  عدة  هناك  فن  كل 

الفن،  العناصر يتشكل  العمل األدبي، ويف توفر هذه 

العناصر  العديد من  التي تحتوي  الفنون  والرواية من 

إيصال   عن  قيمتها وتعجز  الرواية  تفقد  بدونها  والتي 

 . الفكرة املنشودة

 ي: هو

لذي  الراوي: من أهم عناصر الرواية، فهو الشخص ا .١

شخصيات،   من  الرواية،  أطراف  جميع  يلم 

 وأحداث، وأفكار، وهناك أنواع أنواع من الرواة:  

  يظهر  ال  الذي  الخفي،  الراوي  وهو:  املحايد  الراوي •

  خلجات  يف  يدور   ما  كل  يعرف  لكنه   الرواية،  يف

 .بدقة الرواية بمالمح  وملم  الشخصيات،

من    جزء  يكون  الذي  الراوي  وهو:  الظاهري  راويلا •

يف   يدور  وما  أحاسيسه  عن  يعرب  فهو  روايته، 

 خلجه.
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فيه   .٢ الذي وقعت  الزمن  الزمان واملكان: ونعني هنا 

العامة  الزمنية  الحقبة  بي  يجمع  الرواية،  أحداث 

الخاص  والزمن  األحداث،  كل  فيها  تحدث  التي 

 محدد.   شكلة ببالرواية مثل الشهر واليوم والساع

الذي حدثت  الرواية  الرواية والذي   ومكان  فيه أحداث 

يف   القارئ  ليضع  دقيق ومفصل  بشكل  الكاتب  يصفه 

 جو الرواية.

التشويق   .٣ عنصر  هو  العنصر  هذا  ويعترب  العقدة: 

وتتطور  الصراع،  يبدأ  فعنده  الرواية،  يف  واإلثارة 

 األحداث، ويتناول حياة الشخصيات بشكل مكثف.

لحركة  هذا العنصر هو عنصر اعتربوي الشخصيات: .٤

الواقع فلها   الرواية، فالشخصيات مفرتضة من  يف 

ومخاوف، ولها نقاط ضعف وقوة،   وأمالأحاسيس  

الرواية   هدف  إىل  الوصول  عىل  تعمل  التي  وهي 

 املنشود، وتنقسم الشخصيات إىل:

 وأعوانه   البطل •

  وأعوانه  البطل وخصم •

 ثانوية. ات  خصيأي الشخصيات الرئيسية مدعومة بش
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وموضوعها  .٥ الرواية  لب  هو  العنصر  هذا  الفكرة: 

والذي من خالله يتم مناقشة قيمة أو هدف معي،  

 وهو مرتكز الرواية األول.

الرواية  .٦ أحداث  تفسر  التي  املحادثة  هو  الحوار: 

 وتوضحها.

ذروة  .٧ أو  الرواية  يف  الصاعد  الحدث  هو  الحبكة: 

ا القصة تجاه  الذي يسري  ففي   ،لحلاألحداث وهو 

إىل  لتصل  تتسارع  ثم  األحداث  تتسلسل  الرواية 

عىل   العنصر  هذا  ويعتمد  بعدها،  لُتحل  الحبكة 

 الخيال واألساليب واللغة. 
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 أنواع الروايات 
أختالف  ه ويعتمد  الروايات،  من  مختلفة  أنواع  ناك 

للرواية  األساسية  الفكرة  أختالف  عىل  الروايات  هذه 

 ا:ومضمونها، فمنه  وهدفها

 خيالية   أدبية  رواية  هي:  اإلجتماعية  تاياالرو •

 بواسطة   أجتماعية  مشاكل  فيها  تناقش

  الجنس مثل  وثقافة،  عصر يف الرواية شخصيات

 . ذلك  ما  وإىل  والعرقية  والدين

  بي  وخليط   روايئ   ضرب   وهي:  التاريخية  الروايات •

  معي  عهد  عن  صورة  لنقل   والخيال  التاريخ

 بشكل روايئ.   ضخمة أحداث   فيه حدث

  عنصر  عىل  يعتمد  نوع  وهي: البوليسية  تايالروا •

  عقدة  لحل  تتجه  الرواية  معطيات  فكل"  الحل"

 .بولييس بأسلوب معينة

  عىل  يعتمد  الذي  النوع   وهو :  الفانتازيا  روايات •

  وهذا  واقعيتها  يف  الشك  عليها  يغلب   الخيال

 من   وغريه  السحر  عىل  ما  نوًعا  يعتمد  األدبي  النوع
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خالل خلق فضاء  من  ة،  شكال الخارقة للطبيعاأل 

 وهمي. 

  بشدة  يركز  الذي   النوع  وهو:  الفلسفية  الروايات •

  العميقة،  الفلسفية  املجتمعية  املوضوعات   عىل

  حياة  حول  مناقشات   عن  عبارة  تكون  ما  وغالًبا

 نظر   وجهة  من  عام، بشكل العالم أو املجتمعات 

 . فلسفية

  النوع  وهذا:  الرومانسية  أو  العاطفية  الروايات •

بي  م  وغالًبا  الحب  التمدخ  يف  يعني تحدث  ا 

ثالثة أقطاب، يكرث يف هذا النوع الكلمات البليغة  

 عاطفًيا.

 أو   وضع  يحايك   النوع   وهذا :  السياسية  الروايات •

 معي   زمن  يف  معينة   سياسية  طبقة   أو  حال

 . واملدح  الذم وتتقبل

  يسرد  روايئ  عىل  احتوائها  بشرط)  الذاتية  السرية •

 ( األحداث
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 كتابة الرواية:   تب عند لكا ا ا أخطاء يقع فيه 
 لحوار ا .١

أحد املشاكل التي تواجه الُكتاب هي اإلطالة يف الحوار  

وجعل الرواية عبارة عن حوار مطول مما يضعف عنصر  

السرد يف الرواية، بالرغم من أهمية الحوار يف الرواية 

لكن يجب التوازن بي حجم الحوار وحجم السرد فال  

فقد مالمح الرواية فت  واريمكن جعل الرواية أغلبها ح

 لتكسب مالمح املسرحية. 

إذا أستوجب اإلطالة يف الحوار يجب عندها التداخل يف  

الحوار ال تجعله مستمر فيشعر القارئ بامللل، فيمكن 

أثناء الحوار تخلق وقفة تصف فيها أي يشء والعودة  

 إىل تكملة الحوار. 

 

 السرد .٢

 املبالغة يف السرد، وتحجيم السرد،  

ممل،  فاأل فمن   بشكل  السرد  يف  اإلطالة  عدم  ضل 

فاملواقف التي تستحق السرد نعطيها حقها من السرد، 
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يف   باإللحاح  نقوم  ال  سرد  إىل  تحتاج  ال  التي  واملواقف 

أي   السرد  تحجيم  وأيًضا  مهم،  الغري  املفصل  السرد 

تقليله، فال يجوز القفز بي األحداث بسرعة بحجة عدم  

يفقد   السرد  يف  أحداثها،    ةعمتاملبالغة  وسري  الرواية 

الذي   هو  مناسب  بشكل  األحداث  سرد  يف  فالتوايل 

 يجعل الرواية أكرث تشويق وكمال. 

 الوصف   .٣

من  حيث  الرواية  يف  الرئيسية  العناصر  من  الوصف 

الشخصيات وغري   أو  الرواية  أماكن  يمكن رسم  خالله 

ذلك يف مخيلتنا، إال يجب اإلنتباه عىل وصف األشياء  

لدى كل  بش  سيةالرئي كاملة  الصورة  لتصل  دقيق 

القارئ، وعدم اإللحاح يف وصف األشياء الثانوية التي  

 ال تساعد يف إضافة يشء للرواية إال اإلطالة. 

 اللغة  .٤

هدفك  كان  أن  الفصحى،  العربية  اللغة  أستخدام 

الوصول إىل قراء ليس فقط من بلدك فيجب أستخدام  

رجة( ففي  لدا)ا اللغة العربية الفصحى ال اللغة العامة
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لغتك   يفهم  ال  الذي  جمهورك  تفقد  العامة  اللغة 

 العامة.  

 

 الهدف   .٥

أحداث   حوله  تتمحور  الذي  وهو  هدف  رواية  لكل 

للوصول إىل الهدف بشكل يجعل القارئ  الرواية، لكن  

كتابة  بطريقة  اإلنتباه  يجب  النهاية  إىل  الرواية  يقرأ 

ا كتابة  يمكن  فال  الهدف،  إىل  للوصول    اية لروالرواية 

يف   يستمتع  القارئ  جعل  يجب  تعليمي.  شكل  عىل 

أدبي   بشكل  الهدف  إىل  الوصول  لحي  الرواية  قراءة 

 أبداعي. 
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 يتك: ملاحظة: قبل كتابة روا 
الكتابة    - الذي تود  النوع  أقرأ بشكل مكثف خاصة يف 

 فيه.

 أقرأ روايتك أكرث من مرة قبل أرسالها إىل النشر. -

 أعرضها عىل عدة قراء. -

 الرواية عىل مدقق لغوي.رض أع -

 التحديات تواجه الكاتب في كتابة الرواية: 
 وقف اإلنتاجت .١

 نقص األفكار .٢

 ال من موقف إىل أخر  صعوبة اإلنتق .٣

 نقص الثقة بالنفس  .٤

 الخوف من عدم الرواج  .٥

 املنافسة الشديدة  .٦

 نمط الحياة   .٧
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العاطفي  .٨ )منها  مستقر  الغري  النفيس  العامل 

 واإلجتماعي وغريه( 

 دةشديال العزلة .9

 نقص الكلمات البالغية .١٠
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 كيف تواجه التحديات  
من  ا .١ ألكرث  أعمال  عىل  واإلطالع  املكثفة  لقراءة 

وتحديث   جديدة  بكلمات  العقل  إلشباع  موضوع 

وإتقان   الُكتاب  بأساليب  واإلملام  وتطويرها  األفكار 

 طرق التنقل من حدث إىل آخر بطريقة أدبية مبتكرة. 

إىل اإلحباط أو ول  لوص التوقف عن الكتابة يف حال ا .٢

 . التوقف يف اإلنتاج الفكري

 التأمل والتخيل بشكل كبري لخلق أفكار جديدة. .٣

ممارسة الرياضة لتسهيل تدفق الدم إىل الدماغ مما  .٤

 يساعد عىل تحسي املزاج.

 اإلطالع عىل روايات صعبة الصياغة. .٥

الهدوء  .٦ الكتابة، من حيث  قبل  مناسبة  بيئة  خلق 

 و العام.الجب والجلوس املناس ووضع

املنافسة .٧ إيجابي   أعتبار  وعنصر  دافع  هي  القائمة 

 للنتاج الجيد. 

للتخلص من مخاوف عدم   .٨ مروج جيد  البحث عن 

 الرواج. 
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مرحلة  .9 يف  املهمة  العوامل  أحد  هو  بالنفس  الثقة 

 الكتابة، أمنح نفسك الثقة الكافية لألبداع. 

األصدقاء،   .١٠ لقاء  خالل  من  العزلة  عن  اإلبتعاد 

 ضاعفة. امل النفسية امللعو ن اللتخلص م
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 المسرحية 



 

63 

 

هي قصة تمثيلية تعرض فيها فكرة أو موضوع معي 

وينشأ   مختلفة  شخصيات  بي  يدور  حوار  خالل  من 

بينها الصراع فتتطور األحداث لتتجه نحو الحدث األكرب  

أو  فكرة  فيه  تكمن  والذي  العقدة  فيه  ينتج  الذي 

ور يف األحداث  لتطا اموضوع املسرحية، ثم يستمر هذ

 الذروة )الحدث الصاعد( وبعدها تصل إىل  للوصول إىل 

 مرحلة الحل املرحي املنشود.

 أسس بناء المسرحية 
 فكرة   عىل  مسرحية  كل  تعتمد  تعتمد:  لفكرةا •

  واألشخاص  باألحداث   الكاتب  يطرحها  معينة

 :  جوهرها  يف املسرحية تكون  وقد

 ة أجتماعي-١

 سياسية  -٢
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 رة: شروط وجود الفك 
املتعة  أ .أ يحقق  ناضًجا  املسرحية  مضمون  يكون  ن 

 والفائدة.

أال تقدم الفكرة بشكل مباشر فتنتهي متعة املتابعة   .ب

 لكن يف إطار الحكاية. 

 : الحكاية •

بحيث   طريقها تنمو وتتقدم  هي جسد املسرحية وعن 

الصراع وتقدم   يدور حولها  قضية  األحداث عىل  ترتكز 

ي عىل والتي  املسرحية  بطولة  شكل  فنعق  صراع د  يها 

املسرحية، ال عن طريق سرد األحداث فقط أو الطريقة  

بي  توزيعها  طريق  عن  بل  املجردة،  القصصية 

لضمان  وتدرج  وتناوب  وترتيب  بدقة  الشخصيات 

 تسلسل األحداث منطقًيا.

 الشخصيات  •

لتنفيذ   الكاتب  يختارها  التي  البشرية  النماذج  هي 

حو أح يدور  ألسنتها  وعىل  املسرحية  سرحية  امل ار  داث 
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ليتم تطبيق الفكرة وتقديمها ليتم الكشف عىل طبيعة  

 .واتجاهاتهاالشخصية  

 أنواع الشخصيات المسرحية: 
 خصية من حيث الدور والتأثري  ش .١

محورية "رئيسة": وهي الشخصية التي تكون محور  .أ

 كل األحداث ولها دور واضح ومؤثر.

صالح  .ب يف  تصب  بسيطة  أدوار  تؤدي  ثانوية: 

 لحياكة األحداث.  يسةلرئالشخصية ا

 شخصية من حيث التطور والتكوين .٢

ثابتة "مسطحة": وهي الشخصية التي ال تتغري عىل   .أ

 طول فصول املسرحية. 

مع  .ب تتكيف  التي  الشخصية  "متطورة": وهي  نامية 

 األحداث وتتغري مع تطورها.
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 جوانب الشخصيات  
الخارجي  ا .١ والشكل  والقصر  الطول  لشكلية: 

 للشخصية.

اإلجتماعي الغة:  اإلجتماعي .٢ والوضع  والفقر  نى 

 العام.

 النفسية: الحب والبغض.  .٣

 افة.الثقافية: العلم والجهل واملستوى الثق .٤

 الصراع  •

ووجهات   اآلراء  تضارب  منه  تنشأ  الذي  اإلختالف  هو 

ال   وأن  املسرحية،  يف  املهمة  الشخصيات  بي  النظر 

أن   يجب  الحقيقية  فاملسرحية  صراع،  دون  مسرح 

تت صراع  فنازتمتلك  فيه  ع  وتتضارب  الشخصيات  يه 

 اآلراء. 

 أنواع الصراع

 إجتماعي •

 خلقي •



 

67 

 

 ذهني •

   األسلوب أو الحوار •

اللغة التي تتداول بي شخصيات املسرحية بمواقف هو  

املسرحية   شخصيات  تؤديها  التي  والعبارات  مختلفة 

الحجم  يف  تختلف  والتي  املسرحية"  "الجملة  تسمى 

تختل وأيًضا  املسرحي،  املوقف  فحسب  تها  صاح ف 

وطريقة إلقائها من شخصية إىل أخرى حسب مستوى  

 الشخصية.

ية:   شروط جودة الجملة الحوار
 ناسبة ملستوى الشخصية.م .أ

 قدرتها عىل إيصال الفكرة املطلوبة. .ب

 تدفق الحوار وحرارته. ج.  

للصراع  د.   تمثيله  دقة  من  النابعة  الحوار  فصاحة 

الفصاحة   من  ال  )أي  والفكرة  الشخصية  وطابع 

 (.ويةللغا
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 أنواع المسرحية من حيث الحجم  
 د تتكون املسرحية من: ق

 فصل واحد. .١

 ثالثة فصول )وهي الغالبة يف الوقت الحاضر(. .٢

 خمسة فصول. .٣

 مفهوم وحدة المسرحية 
 : ديًماق •

 وحدة الزمان  .١

أحداث ومجريات املسرحية عن أربعة وعشرين  فال تزيد  

 ساعة.

 وحدة املكان  .٢

 ن.رث من مكاأك يف  أن ال يقع الحدث املسرحي

 وحدة الحدث  .٣
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تدور   واحدة  فكرة  أو  تمتلك املسرحية هدف واحد  أن 

فصل   من  أكرث  كانت  وأن  األحداث، حتى  كل  حولها 

الحدث   صالح  يف  تصب  واألحداث  الفصول  فكل 

 الرئييس أو الفكرة املرادة. 

 

حديًثا: ال يلتزم الكاتب املسرحي بذلك لكنه مهتم بما  

 ييل: 

املسرحية   .١ توزياشئالنالوحدة  يف  الدقة  عن  ع ة 

 اإلهتمام.

تخضع  .٢ واألجزاء حتى  الفصول  بي  التوازن  مراعاة 

لجاذبية النهاية، فتحذف التفصيالت التي ال تخدم  

يؤكد   وأيًضا  النهاية  إىل  تؤدي  وال  الرئيس  الهدف 

 .بعضها األخر

 الهيكل العام للمسرحية  
فيه  ا .١ يتم  والذي  املسرحية  مطلع  يف  يأيت  لعرض: 

 ية والشخصيات املهمة فيها. املسرح ضوعمو  تعريف
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تتابع األحداث يف   .٢ فيها  يتم  التي  الطريقة  التعقيد: 

 تسلسل طبيعي من البداية إىل الوسط ثم النهاية. 

الحل: هو املرحلة األخرية يف املسرحية التي فيها يتم   .٣

 حل عقدة املسرحية لتنتهي. 

 الفرق بي املسرحية والقصة: •

املسر  بي  فرق  عناصر  لقصوا  حيةهناك  من  بالرغم  ة 

االلتقاء بينهما، فقد تميزت املسرحية غري سائر الفنون  

 األدبية األخرى يف عدة عناصر وهي:

 املسموعة الحوارات •

 املسرحية  الحركة •

 املسرحية  صراع •

القصة  أن  اال  القصة  يف  موجودة  غري  العناصر  وهذه 

 واملسرحية يلتقيان يف عدة عناصر وهي: 

 الفكرة  •

  الحدث •

 ات خصيالش •
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   املوضوع  وحدة •

لكن املسرحية   فكرة  عىل  يحتويان  واملسرحية  فالقصة 

فقط   ليس  الواقع(  يف  )أي  املسرح  عىل  الفكرة  تمثل 

املسرحي ال يمكنه سرًدا كما يف القصة، وأيًضا الكاتب  

األفكار   وتكوين  األحداث  خلق  يف  بخياله  يسرح  أن 

يف  لصعوبة تطبيقها عىل املسرح، فالكاتب يكون محدًدا  

 ر املسرح عكس القصة.أطا

 

 كيف أكتب فكرة مسرحية جيدة؟  

لم  • الفكرة جديدة وغري مستهلكة وأن  أن تكون 

 تكن جديدة يجب أن توضع بصياغة جديدة. 

 الفكرة بالوضوح.   أن تتسم •

فكرة  • من  أكرث  عىل  املسرحية  تحتوي  ال  أن 

تخدم   ثانوية  أفكار  تحتوي  أن  يجوز  رئيسية، 

   حصول الفكرة الرئيسية.
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 القصة القصيرة 
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أو  املوقف  هو  األهم  عنصره  حديث،  أدبي  فن  هي 

الحدث الواحد الذي يستمر زمانه لبضع ساعات أو يوم  

 أو عدة أيام.

 وأيًضا، 

فن   اإليجاز،  هي  شديدة  عبارات  يف  املوضوع  تكثيف 

يعتمد عليه يف كتابة   برباعة  وربما كتابة قصة قصرية 

 الرواية. 

 

ي الرواية ختلمالحظة:  عن  القصرية  القصة  فن  ف 

 ويلتقيان يف بعض النقاط.
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 خطوات كتابة القصة القصيرة: 
من  ا .١ اللغوية  بشكل مكثف إلثراء حصيلتك  لقراءة 

 املفردات وجمع

 املعلومات . 

لتستفيد   .٢ وقت  أي  يف  األفكار  تدوين  عىل  التدريب 

 منها عند كتابة القصة. 

 لبدأ بها.تجميع خيوط القصة قبل ا .٣

سلس    عاةمرا .٤ لألحداث وبشكل  املنطقي  التسلسل 

 ويسري إلقناع القارئ. 

يكون   .٥ نهاية أن  يف  لتحقيقه  تسعى  هدف  للقصة 

 القصة. 

سلوكيات   .٦ أال تقدم يف قصتك موافقة ضمنية عىل 

 مرفوضة أجتماعًيا، 

غري  كاتب  منك  تجعل  املرفوضة  السلوكيات  فهذه 

 مقبول وسط مجتمع الُكتاب 

 والقراء. 
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 لقصيرة: ة ا عوامل نجاح القص 
 لعنوانا .١

القص القصة  عنوان  يكون  أن  شيًقا  يجب  مبتكًرا،  رية 

 وجذابًا، وال يفضح 

 محتوى القصة، بمعنى أخر ال يحرق الحدث.

 

 ...(مثال: قصة تحمل عنوان )نهاية الجندي العابث

القصة  ى  نخمن محتو  أن  نستطيع  العنوان  هذا  من 

تدور في القصة  أن  العنوان  هذا  من  نستنتج  أن   مكن 

 ل نهاية جندي مجنون وتصرفاته عبثية .حو 

وهذا أختيار خاطئ للعنوان لكن لو كان عنوان القصة 

 ( )معركة حياة

املجنون   الجندي  حول  األحداث  نفس  عن  ونتحدث 

العنوان  هذا  القارئ    نفسه ونهايته، من  يستشف  لن 

تخمينه يمكنه  القصة وال  عوامل  محتوى  من  وهذا  ا 

يز بالذكاء الحديس يف يتمجذب القارئ. والكاتب له أن 

 أختيار العنوان املناسب لقصته.
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 املدخل والتمهيد  .٢

أن  يجب  القصرية  القصة  كتابة  يف  والتمهيد  املدخل 

  يكون موجًزا والذي يوضح فيها مشهد بسيط عن مكان

بأيجاز  للقصة  الرئيس  الحدث  عن  مشهد  أو  الحدث 

بليغة، دون  ش لغوية  ديد ومكثف معتمًدا عىل جمل 

مدخل    يف  اإللحاح يف  والدخول  الدقيقة  التفاصيل 

مطّول فكل هذا يسمى حشو يمكن اإلستفادة منه يف  

 الرواية ال يف القصة القصرية. 

 السرد .٣

وبواسطته  )  القصرية  القصة  سيد  هو  يروي  والسرد 

القصة أحداث  يتم  .(الكاتب  أن  الكاتب  يف وعىل  تع 

 اإليقاع السريع وتوايل األحداث مع التقليل من الوصف. 

 : من قصة األلم لتشيخوف :مثاًل 

إىل   ينظر  أن  دون  الحصان، ومن  ظهر  الخراط  "ساط 

الحديث   العربة خلفه واصل  الراقدة يف  العجوز  املرأة 

 مع نفسه."

ُرسم يف مخيلة القارئ عربة حصان  هنا يف جملة واحدة  

 يقودها رجل
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بالعربة وال يسرع  لك  بالسوط  الحصان  يضرب  رجل 

 إىل الطبيب.وز لك يصل باملرأة العج

أن السرعة يف اإليقاع ال تؤثر عىل وصف القصة وفكرتها  

 أو فقدان 

سالستها لكن من أجل تسليط الضوء بشكل أكرب عىل  

 الفكرة الرئيسية 

 لألحداث.

 

الجمل  مال يف  الكلمات  وإعادة  التكرار  تجنب  حظة: 

 تقاربة.امل

 الزمان واملكان .٤

يف   وتتحرك  الحدث  فيه  يقع  الذي  الحيز  له مجاهو 

الشخصيات وأي حدث وإن كان بسيط يجب أن يتم يف  

 زمان ما ومكان ما .

 

يف   الرئيسة  الشخصية  تنقالت  من  تكرث  ال  مالحظة: 

 القصة، ألن كرثة التنقل 
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إىل   ويحتاج  إليه  ينتقل  مكان  كل  وصف  إىل  يحتاج 

 ثرية، وهذا كلمات ك

 يشتت القارئ. 

 لشخصيات ا .٥

القصة   يف  الشخصيات  عدد  يقل  أن  وير  وتد يفضل 

عدد   يف  فاالكثار  قليلة،  شخصيات  حول  األحداث 

الشخصيات يفقد مرونة سريان أحداث القصة خاصة  

إذا لم تكن هناك ضرورة فنية لها، فأستخدام أدىن عدد  

القارئ وال لدى  سري األحداث  الشخصيات يسهل    من 

 يشتت أفكاره. 

 " لطالبه من الكتاب الشباب:توت برنوقال " 

ك بكل ما يمكنك أن تجمعه من  يالأبدأ بمأل خزان خ"

شخصيات يف حياتك، لتستخدمها يف املستقبل ، وحي  

يمتئل الخزان افتح البوابات ودع الفيضان يسيل ملا أنت  

 عىل استعداد له وحي تفعل ذلك أفعله بجرأة "
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عنصًرا فعااًل    الكاتب الجيد يجعل من الشخصية •

 لتوصيل ما يشعر به 

شخصية أنسان، قد تكون  ال  بدقة وال يشرتط أن تكون 

 جماد، أو طائر أو

أي يشء أخر، وكل هذه أدوات الشخصية يختار الكاتب  

 األداة األكرث 

 فعالية للوصول إىل هدفه.

جودتها،   • فتفقد  سطحية  الشخصية  تجعل  ال 

 بشكل طبيعي لها تخيلها 

 ها.عيوبها ومميزات
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 أنواع الشخصيات 
تي  خصية مركزية أو رئيسة: وهي الشخصية الش •

 تكون مركز إهتمام القصة.

عىل   • الضوء  تسلط  التي  وهي  ثانوية:  شخصية 

 الشخصية املركزية أو الرئيسية. 

شخصية جاهزة نمطية: وهي الشخصية العادية   •

 حولنا.  املجردة املعروفة

التي   • الشخصية  نامية: وهي  شخصية نموذجية 

 تتميز عىل قدرتها 

 التكيف والتحول مع تطور األحداث.  •

متواز • شكلية    نة:شخصية  عىل  املحافظة  وهي 

 واحدة طوال األحداث. 

حال   • عىل  مستقرة  غري  وهي  معقدة:  شخصية 

 احد وليس لها شكلية و

 

 



 

81 

 

 ثابتة تتحول من وضع إىل أخر. 

 ( رب )ذروة األحداثالحدث األك .٦

أن   بد  ينمو عىل نحو تدريجي وال  أن  له  بد  الحدث ال 

يسبق بمجموعة من األحداث الصغرية ومن ثم يصل  

الحدث الكبري يف القصة الذي يُتبع فوًرا بالنهاية   إىلبنا  

ض يف فكرة القصة، وال نطيل الغمو  أنتشارفهو بداية  

كون  بسرد األحداث والتشعب يف وصفها لكن يجب أن ت

الفرصة  إلعطاء  وذلك  إسراف،  دون  املدخل  من  أكرب 

األحداث   فنسرد  األكرب،  الحدث  عىل  للرتكيز  الكافية 

ال أجل  من  يكون    حدثالصغرية  أن  ويجب  األكرب 

 مفاجئ وغري متوقع. 

 نهاية القصة القصرية  .٧

القصرية  هناك   القصة  نهاية  لها  تخضع  عوامل  ثالثة 

 املشوقة:

غري متوقعة، فأن توقع القارئ  أن تكون مفاجأة و •

النهاية لن يشعر بالحدث وال يرى ما يميز العمل 

عن غريه من األعمال العادية فيجب الرتكيز عىل  
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التي لم تكن يف توقعاته مما يبهر القارئ  ئة  املفاج

 ويميز العمل عن غريه.

 أن تسرد النهاية بثالثة إىل ستة أسطر.  •

ال • بما    أن  النهاية  النهاية( تتبع  بعد  )ما  يسمى 

الغري   املفاجأة  بعد  تنتهي  القصرية  فالقصة 

متوقعة عند ذلك تنتهي القصة القصرية، أي ال 

معر بعد  أخرى  تشعبات  هناك  فكرة فة  تكون 

 القصة أو الحدث األكرب. 
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 الحبكة 
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 عناصر املحاضرة:

 أواًل: ما هي الحبكة؟  •

 ة . ثانًيا: الحبكة وعنصر السببي •

 ثالًثا: أنواع الحبكة.  •

 رابًعا: عرض الحبكة. •

 خامًسا: أنحدارات الحبكة. •

 سادًسا: كيف أختار الحدث األول يف القصة؟ •

 

 أواًل: الحبكة: 

يقصد أدبي  مصطلح  املتتابعة   به  هي  األحداث 

واملتسلسلة التي تتكون منها قصة ما، مع التأكيد عىل 

ت أجل  من  وذلك  ببعضها،  األحداث  أثر  عالقة  وليد 

 عاطفي أو فني لدى املتابع . 
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ويجب   بالنسيج  الحبكة  وصف  يمكننا  أبسط:  بصورة 

عىل هذ ا النسيج أن يكون مرتابًطا مغزول بدقة وفن،  

 طلق عليها )األحداث(. ه يوتلك الخيوط املكونة ل

 

 والتي تُقسم إىل نوعي: 

 ( أحداث رئيسة )مركزية .١

 ( أحداث ثانوية )هامشية .٢

اث الرئيسة، هي أحداث تتطلب اجتهاًدا وتركيًزا  األحد

أكرث من بقية األحداث، ثم منها يخرج األحداث الثانوية  

تُكون حدث   لها، حيث  أو مكملة  التي تكون مشابهة 

أح معه  تتداخل  لتقويه    داثرئيس  )هامشية(  ثانوية 

فتتفاعل األحداث مًعا لنصل إىل درجة التعقيد وتسمى 

عند الذروة يصل مستوى حماس  هذه الدرجة بالذروة،  

القارئ إىل أعىل مستوياته ويزيد تعطشه ملعرفة املزيد  

 عن القصة. 
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 ثانًيا: الحبكة وعنصر السببية:

الخيوط م تكون  أن  يجب  متقًنا  النسيج  طة  رتبليكون 

 جيًدا وبشدة كيف يحصل ذلك؟ 

يجب عىل األحداث رئيسة كانت أو ثانوية أن تربط عىل  

 أساس النتائج 

واملسببات، أي أكل حدث سبب ما ولكل حدث نتيجة،  

مصنوعة   حبكة  إىل  نصل  حتى  العناصر  هذه  تتواىل 

 برباعة. 

الكثري أو   لكن الحذر من أضافة  )رئيسية  من األحداث 

القدرة دون  حبكة عىل  ثانوية(  نحو  وقيادتها  ربطها   

 رصينة وال فائدة منها يف سري الحبكة األساسية.

 

 ثالثا: أنواع الحبكة 

الحبكة البسيطة: هي التي تحتوي عىل عقدة واحدة   .١

تُصنع   األحداث  هذه  ومن  حولها  األحداث  تدور 

 حبكة.
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لتي تحتوي عىل أكرث من حكاية الحبكة املركبة: هي ا .٢

الصعب واألمر  عقدة  دمج   يف  أو  هو  النوع  هذا 

فجوات   ترك  دون  بعضها  مع  العقد  أو  الحكايات 

يمكنك  حيث  اإلبداع  النوع  هذا  يف  يكمن  بينها، 

يجعل  مما  أكرب  بحرية  األحداث  سري  يف  التحكم 

يف القراءة، لكن ال تنىس    ومتحمس القارئ مندهش  

 بعنصر السببية. التحكم واإلهتمام

 

 

 رابًعا: عرض الحبكة

 حبكة؟ال كيف يتم عرض

كتابة   يف  تبدأ  عندما  شعورية  بطريقة  هنا  األمر  يأيت 

القارئ   أنت  كنت  أذا  رأيك  هو  ما  فكر  األحداث، 

 لفكرتك؟ 

األحداث   أختصار  عليك  أذا كان   وأسراعهاهل  ال؟  أم 

 اذا؟كان عليك اإلطالة مل  وأذاعليك االختصار فلماذا؟  

 شعوريًا ستصل إىل أجوبة هذه األسئلة ذاتًيا.
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 : أنحدارات الحبكةًساخام

بطريقة   .١ األحداث  تسلسل  هو  االنسيابي:  االنحدار 

مكانه  يف  يكون  حدث  وكل  ومنتظمة  متسلسلة 

هذا   يعيق  معرقل  أي  دخول  دون  الصحيح 

 التسلسل. 

االنحدار االنكساري: هو الذي يقفز الكاتب فيه من  .٢

واألسئلة   الفجوات  من  الكثري  مسبًبا  ألخر  حدث 

 للقراء. 

نوع سيئ بل هو نوع مميز يف نتيجة هذا  ال ال يعني هذ ا 

القفز بي األحداث ستنتج الحبكة بشكل واضح لذلك  

هو أصعب من االنسيابي ويحتاج إىل تركيز وتدقيق من  

 القراء والُكّتاب. 

 

 سادًسا: كيف أختار الحدث األول يف القصة؟

القارئ   أنا  كنت  فأذا  أدبي،  عمل  ألي  مهمة  البداية 

 دة لن أكمل قراءة هذ ا العمل. جي   وكانت البداية غري
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 لذا كيف أجذب القارئ إىل القراءة حتى النهاية؟

خصوًصا  عليه  واملحافظة  التشويق  عنصر  توليد  يجب 

 باملقدمة. 

 ر التشويق ؟ كيف يل أن أضع عنص

الوقت   نفس  يف  وغامض  مشوق  حدث  وضع  عليك 

 ومنذ البداية لتثري األسئلة  

عىل   يرغمه  مما  القارئ  ذهن  حتى  أكميف  القراءة  ال 

 النهاية. 
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 الشخصية 
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 أواًل: تعريف الشخصية:

الصفات   من  مجموعة  االنفعالية   والسماتهي 

التي تميز الفرد عن    ( الجسمية، العقلية  اإلجتماعية، )

 ما حوله سواء كانت فطرية

 موروثة أو بيئية مكتسبة.

 

 ثانًيا: الشخصيات يف القصص:

ديث تعكس الواقع بكل ما فيه  ي حأن الرواية جنس أدب

 بطريقة فنية.

ال الشخصية  فيه  يختلف  الذي  عن  ما  قصصية 

 الشخصية الحقيقية؟ 

ال يشء، الشخصية الحقيقية تمتلك أحداث ومواقف -

 نفسها الشخصية 
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يف  مشابهة  أحداث  تعيش  أيًضا  )الروائية(  القصصية 

 عاملها

عامود   )الروائية( هي  القصصية  فالشخصية  الخاص، 

 مدةأع من

وتتكون  القصة  مالمح  بها  تتشكل  التي  هي  الرواية، 

 جزاءها 

 األحداث.

الشخصية   • نفسها  الحقيقية  الشخصية  )أن  أي 

لهم الظروف واألحداث    القصصية اإلثني  نفس 

 واملواقف(.

 

 ثالًثا: أنواع الشخصيات: 

 الشخصية الرئيسة: .١

األحداث   وتكون  األكرب  الدور  لها  التي  الشخصية  هي 

 ا الهنتيجة أفع

 وقراراتها.
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 الشخصية الثانوية: .٢

عىل   تساعد  وهي  القصة  يف  األقل  الدور  صاحبة  هي 

 التأثري يف 

واألحداث،   الرئيسة  أفعال    وأيًضاالشخصية  لها 

 وأدوار وقرارات  

الشخصية   بأتجاه  الضوء  تسليط  إىل  تؤدي  جميعها 

 يسية.الرئ

دور   لتعزيز  الثانوية  الشخصية  )وجود  بمعنى 

 .(بشكل أكرب يف القصة سةالشخصية الرئي

 

 رابًعا: جوانب الشخصيات: 

 الجانب اإلجتماعي: .١

السلم  يف  الشخصية  مكانة  عن  يعرب  الذي  هو 

الواقع   إىل  أضافة  بمحيطه،  وعالقته  اإلجتماعي 

 اإلقتصادي واملهني أيًضا.

اإلجت القصة فالجانب  وهدف  مغزى  يخلق  ماعي 

 بشكل أفضل. وتحليلها وتوضيحها
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يف ظرف أجتماعي مجحف ممكن أن   بىفمثاًل: "من يرت

أو الظروف اإلجتماعية    ويصبح مجرم أو دكتاتور.  يكرب

العنصر املرأة  فيها  تجد  السيئة  التقاليد  املظلوم    ذات 

عرضة لالستغالل. كل  واألطفال الذي غالًبا ما يُضطهد  

وهو   هذه القصة  يف  اإلجتماعي  الجانب  ببنائها  يقوم 

 قصة "ال الجلية يف الذي يخلق الصورة

 الجانب النفيس: .٢

لشخصيات من خالل  يهتم بالتحليل النفيس العميق ل

 سلوكياتها و 

الداخلية   بجوانبها  املباشرة  وغري  املباشرة  أحاديثها 

 معتمدة عىل 

أن   شك  فال  اإلجتماعي(  )الجانب  ومنها  عدة  جوانب 

بناء الشخصية   املكانة الشخصية األجتماعية تؤثر عىل 

هذ  وبالتايل  اوأفكارها  عىل ه  تؤثر  أن  يمكنها  ملكانة 

 تصرفات الشخصية.
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 نب الُخلقي )األخالقي(:  الجا .٣

  وانفعاالتهو جانب أخر للبعد النفيس ويشمل طباع 

 وتصرفات 

 ( الشخصية )أي التصرفات املرئية

 

 الجانب الَخلقي )الخارجي(:  .٤

للشخصية   العام  املظهر  الجانب  هذا   والشكل يشمل 

 الظاهري، يذكر

الشك افيها  أي  ل  مبالغة  دون  لكن  للشخصية  لعام 

 توضيح شكل

 صية بشكل بسيط.  الشخ

  وأيًضا* 

 الشخصية الكروية )املتغرية(  •
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ما وتنتهي  بشكل  القصة  يف  تبدأ  التي  الشخصية  هي 

 بشكل مغاير من

أثر عىل   النفسية واإلجتماعية نتيجة حدث ما  الناحية 

 بشكل مباشر.  الشخصية

 

 •الشخصية الثابتة:

 التي تبقى عىل هيئتها لسببي: صيةهي الشخ

 أما أنها لم تمر بحدث مؤثر .

 أو أن الحدث املؤثر لم يغري فيها يشء. 

 

 مثاًل: "مجرم متمرس بالقتل، قام بعملية قتل جديدة. 

مثل هذا الحدث لم يؤثر عىل شخصية املجرم يشء وال  

خائف القيام    تجعله  عىل  متمرس  كونه  مرتبك  أو 

 لة "بأعمال مماث

 

 ا: التكوين السليم للشخصية: مًس خا
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الذي  العالم  القصة هو املحور  القارئ يرى أن بطل  أن 

 أختلقته فهو 

 يرافقه من السطور األوىل حتى األخرية.

لذلك عليك اإلهتمام بتفاصيل الشخصية الرئيسة أي  )

مناسب أو قول سيحسب عليها مستقباًل    رد فعل غري

 ( الثانوية" "عكس الشخصية

مستمرة أن  عىل    والحرص أما  متذبذبة  صفة  أختيار 

 مميزة تميز

الشخصية سواء كانت )جميلة جًدا، قبيحة جًدا، غنية  

 ( فقرية، ذكاء حاد، أو حماقة ال نهائية   متعجرفة،

يف تلك الشخصية مهما كانت،    ووحيدةصفة واحدة  

يف أختيارك لهذه الشخصية دون سائر    لتكون السبب

 الشخصيات. 

 ا: ويجب أن تراعي جيدً  •

 جوانب الشخصية. •

 أنعكاساتها عىل القصة. •

 ردود أفعالها. •
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 كيفية تأثريها عىل العالم الذي أختلقته. •
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 والمكان   لزمانا
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وهو زمن الحدث ومكانه الذي تدور فيه أحداث العمل 

ومكان  زمان  تقديم  الكاتب  عىل  يقع  حيث  األدبي، 

 معلومي ووصفهما. 

عنصران والزمان   األدبية  رئ  واملكان  األعمال  يف  يسيان 

تقريب   يف  مهم  دور  يلعبان  حيث  والرواية  كالقصة 

العمل القصيص إىل أذهان القراء حيث يمكن ألي حدث 

أن يكون مقنًعا من خالل وصف زمان ومكان الحدث 

إقناع لخلق   بشكل دقيق، والزمان واملكان هما وسيلة 

 وصف إىل القارئ قريب من الواقع.
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 الزمان  
تي العمل حديجب  أحداث  فيه  تحصل  الذي  الزمان  د 

 القصيص، ومراعاة ظروف الحياة يف تلك الفرتة.

وثيًقا   إرتباًطا  ترتبط  والبيئة  بيئة،  قصيص  عمل  ولكل 

زمان   ولكل  زمان  مكان  لكل  أن  أي  واملكان،  بالزمان 

 مكان.

تم   التي  الزمنية  للفرتة  البيئة  وصف  يجب  لذلك 

 اًل:  تحديدها مث

يمكن وصف   سنة  قري)ال  يف  بخصوص    ١9٢٠ة  وتتكلم 

 الهاتف املحمول فهذا محال(.  

 عاة الفرتة الزمنية. الذلك يجب مر 

من   بيئة  عن  الكافية  املعلومات  الحصول عىل  ويمكن 

الصحف  أو  التاريخية،  الكتب  الزمن املايض من خالل 

 القديمة، بإإلضافة إىل كبار السن. 

نب أن  للزمن  األويمكن  إىل  األقدم  من  به  ،  حدثدأ 

القصة،  زمن  طرح  بطريقة  ملزم  غري  املبدع  فالكاتب 
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القديم  إىل  الحديث  من  تبدأ  أن  لألحداث  فيمكن 

 والعكس.

يمكن تحدي الفرتة الزمنية من خالل ذكر تاريخها يوم  

فيها   حصل  التي  السني  رقم  ذكر  أو  وسنة،  وشهر 

عام(، أو ذكر شخصية من الزمن   ٨٠الحدث مثل )قبل 

 تلك الفرتة، أو أديب أو غري ذلك.   يف  املقصود، كالرئيس
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 المكان 
مدينة،   جب عىل الكاتب وصف املكان، كأن كان املكاني

تأثري  يؤثر  فاملكان  ذلك،  غري  أو  غابة  صحراء،  قرية، 

حبكة  عىل  ويؤثر  األحداث،  سري  سلوك  عىل  مباشر 

 القصة. 

بالظروف   محملة  الخاصة  بيئته  قصيص  عمل  ولكل 

الكاتب بوصف بيئة خيالية لدى  ها  والتي سيقوم  لخلق 

القارئ، ويرتاوح وصف املكان من حيث األهمية، فهناك  

رئيسة  دقيق،    أماكن  بشكل  وصفها  يتم  األحداث  يف 

 وأيًضا هناك أماكن ثانوية توصف بشكل سريع.

لك   الواقع  إىل  قريب  مناسب  بشكل  يوصف  فاملكان 

تسرق ذهن القارئ ويتعايش مع البيئة ويتفاعل معها  

 فيها. عيشوكأنه ي

القارئ   تجعل  متجمد،  جبل  يف  مكان  وصف  مثاًل: 

 كان البارد. يشعر بالربد من خالل دقة وصف امل

سيصرفه   الكاتب،  فيه  عاش  ملكان  الوصف  كان  لو 

مكان ال يعرفه الكاتب    ا أختبارأذبشكل دقيق جًدا، أما 

فيفضل زيارتها ومعرفة ظروفها )إذا كان ذلك ممكًنا(، 
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غري ذلك  كان  من  مت  وإذا  عدد  أكرب  جمع  يجب  اح، 

املعلومات عن املكان وظروفه وطريقة العيش فيه لك  

 قريب للواقع.يتم وصف املكان بشكل 

إىل   العنان  يرتك  فهنا  لبيئة خيالية،  الوصف  وإذا كان 

البيئة   هذه  وصف  يف  أبداعه  وطريقة  الكاتب  خيال 

 الخيالية، أو دمج بيئة واقعية مع بيئة خيالية.
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 فـــالوص
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يوظف   الذي  الكتابة  يف  الرئيسية  العناصر  أحد  هو 

األشياء   لوصف  بالغًيا  توظيًفا  الوصفية  الكلمات 

واألماكن والشخصيات واملواقف، ويكون الوصف عىل  

أمكانية   خالل  من  القارئ  يرسمه  ذهني  رسم  شكل 

ودقة الكاتب يف وصف املوصوفات، وتكمن قوة الوصف 

أستخ يف  الكاتب  أمكانية  الوافية داميف  لاللفاظ  ه 

 للوصف بشكل سردي مؤثر.

 وظائف الوصف 
ف واملواق  واألماكن  والشخصيات  األشياء  صفو •

 بشكل دقيق. 

 . وإيجابيتها  سلبيتها حيث   من  الحاالت تقييم •

 . الجوانب جميع  من  الحاالت لتشخيص •

 عىل   مؤثرة  وصفية  بكلمات  حالة  عن  للتعبري •

 .األدبية الطريقة
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 لكل   ووضع  هالسلتس  حيث  من  األحداث  وصف •

 . للقارئ مختلفة  صور ينقل وصف  مرحلة

 أنواع الوصف 
 صف خارجيو .١

األشياء من خارجها وطرح صورة لها بشكل  أي وصف  

ثابت ملرحلتها وإعطاء الصفات الخارجية لها لتجميلها  

 أو تقبيحها.

 

 وصف داخيل  .٢

أي وصف الصفات النفسية وتحليلها وترتيبها عىل نحو  

 مناسب.  
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 مة للوصف لاز المهارات ال 
حتاج الواصف )الكاتب( إىل عاملي أساسيي لتهيئته  ي

 إىل الوصف األدبي بشكل مناسب وهما:  

 قوة املالحظة  .١

خلق  يمكنها  عالية  بدقة  ووصفها  األشياء  لتفصيل 

 صورة إىل املتلقي عن الحالة املرادة.

 

 أختيار األلفاظ   .٢

وهذا يعتمد عىل أمكانية الكاتب وملكته من الكلمات 

جيل  بالال بشكل  األشياء  لوصف  يوظفها  التي  غية 

 ومناسب للحالة املراد نقلها.
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 خطوات وصف الشخصية والحادثة  
ثالث  أ إىل  يحتاج  أدبي  موضوع  أي  كتابة  خطوات  ن 

 عناصر يجب مراعاتها يف الكتابة: 

 وصف الشخصيات  .١

 وصف املشهد  .٢

 وصف الحادثة  .٣

 

الخارجية   .١ الصفات  حيث  من  الشخصية  وصف 

 والداخلية 

 خارجية: الهيئة واملالبس. فال .أ

والداخلية: الصفات النفسية واملواصفات األخالقية   .ب

 واإلجتماعية.  

 كما   والداخيل  الخارجي  الشخصية  جانبي  تأمل •

 .أعاله ذكر
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  لرسم  فرعية  أجزاء  إىل  األجزاء  هذه   تحليل •

وتعريف عمق الشخصية   دقيق  بشكل  الشخصية

 للقارئ.

 .امهلتز وا  متدرج  مناسب  ترتيب  الوصف ترتيب •

 

 وصف املشهد ويقسم إىل: .٢

 وصفي حيس: ما تصفه حواس الكاتب.  .أ

للحالة  .ب الكاتب  مشاعر  يثري  ما  وجداين:  وصف 

 املوصوفة. 

 . الوجداين  والوصف  الحيس  الوصف  أجزاء  تحديد •

بواسطتها   التي  الطريقة  تحديد • الوصف  سيتم 

 بالشكل التام الوايف. 

 الوجداين   والوصف  الحيس  الوصف  بي  املزج •

 .للقارئ واضحة  موصوفة  ةصور لخلق
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 وصف الحادثة  .٣

 كتابة املقدمة عن الحدث أو فكرة الحدث.  .أ

 وبيئته.  وماهيتهوصف مكان الحدث   .ب

التشويق  ج.   وصف تفاصيل الحدث مع إضافة عنصر 

 لشد القارئ ومزجه مع الحادثة. 

 الخاتمة وتأيت فيها حل مشكلة الحدث.د. 

 . الحادثة لعرض معلومات   جمع •

 .زمنًيا  ترتيًبا  داثاألح  ترتيب •

 الحادثة   فاتحة  تعترب   والتي  املقدمة  بكتابة  البدأ •

 .ومدخلها

واملعلومات  بامل  الحادثة  تفاصيل  عرض • عطيات 

 املتوفرة بالرتتيب.

 إضافة  مع  الخاتمة كتابة •
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 ردـــالس
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املتلقي،   إىل  املنطوقة  أو  املكتوبة  الحكاية  نقل  هو 

تقديم يف  الكاتب  طريقة  عىل  أو األ  ويعتمد  حداث، 

يمكن  حيث  للسرد،  الكاتب  يختارها  التي  الطريقة 

 الغائب. للكاتب أن يستخدم ضمري املتكلم، أو ضمري 

 

 وأيًضا هو عبارة عن الحك الذي يقوم عىل دعامتي:  

 أن يحتوي عىل قصة تضم أحداثًا معينة.  .١

 أن يعي الطريقة التي تحىك بها تلك القصة.  .٢
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 مكونات السرد 
اا .١ يخرب  لشلسارد: هو  أو  الحكاية  يروي  الذي  خص 

والسارد  الخيال.  أو من  حقيقية كانت  سواء  عنها 

أصطنع   الذي  هو  فاملؤلف  املؤلف،  أو  الكاتب  ليس 

وظف   الذي  وهو  عناصرها،  الرواية وحدد  أحداث 

ظهور  يشرتط  وال  حكايته،  لسرد  املناسب  السارد 

أو  صوت  يكون  أن  فيمكن  معي،  بإسم   السارد 

 ضمري ما. 

أو   وداملسر .٢ القارئ  وهو  القارئ(:  أو  )املتلقي  له 

أشخاص،  مجموعة  أو  كان  شخًصا  املتلقي، 

ويفرتض فيه أن يتأثر بالنص املحك وتصل له فكرة 

 النص املحك. 
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 إشكال السرد  
 لسرد املتسلسل ا .١

الزمني  لتسلسلها  وفًقا  األحداث  سرد  عىل  قائم  وهو 

  و نجده يف النصوص التاريخية، أبشكل دقيق، وهو ما  

السرد   يكون  أن  عىل  يومي،  بشكل  األحداث  سرد 

 منطقًيا حيث يُنقل عىل شكل بداية ووسط ثم نهاية. 

 السرد املتقطع  .٢

أنه ال يعتمد عىل   وهو عكس السرد املتسلسل، حيث 

من  القصة  تبدأ  أن  يمكن  حيث  األحداث،  تسلسل 

 وسط. النهاية ثم تعود إىل البداية ثم ال

 

 السرد التناوبي .٣

ائم عىل تناوب األحداث، أي أن الكاتب  قوهو السرد ال

 ينتقل يف القصة من حدث إىل أخر بشكل متناوب. 
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 وضعية السارد 
 لسارد الذي يقوم بمهمة سرد األحداث له وضعيتي: ا

مشارك يف األحداث: حيث يمكن أن نجده من ضمن  .١

وتقلباتها   أحداثها  يف  يشارك  القصة،  شخصيات 

 وتطورها، ويعتمد عىل ضمري املتكلم.

غري مشارك يف األحداث: حيث يكون متواريًا مختفًيا   .٢

ينقل األحداث دون ظهوره يف صلب القصة، ويكون  

 محايًدا دون تدخل، ويستخدم ضمري الغائب.  
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ية السردية:   أنواع الرؤ
ملقصود بها هي الزاوية التي ينقل بها السارد األحداث  ا

يعرف   إما  فهو  الشخصيات،  عن  خاللها  من  ويحك 

القليل خالل    عنها كل إال  عنها  يعرف  ال  أنه  أو  يشء 

 السرد. 

 والرؤى السردية ثالثة وهي: 

 

  معرفة  أكرث  السارد   فيها  يكون:  الخلف  من  الرؤية •

فهو  جميعها  الحكايئ  العمل  شخصيات  من  ،

الظاهرية وغري   الجوانب  عنها،  يشء  يعرف كل 

الظاهرية ويسمى "السارد املهيمن" حيث يتجاوز  

شخصيات، ويعرف ما يقوم  علمه كل توقعات ال

ويعرف  تقصده،  مكان  كل  ويف  دائًما،  به 

 إحساساتها وميوالتها وبواطنها.

  معرفة  تكون   وفيها(:  املصاحبة   الرؤية)  مع  الرؤية •

معرفة الشخصية الحكائية، فهو ال    بقدر السارد

ال   مما  ذلك  غري  أو  املعلومات  بتقديم  يتجاوزها 

ثرًيا يف ك  علم للشخصية به، وهذا النوع يستخدم
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الغائب   أستخدام ضمري  )ويمكن  الذاتية  السرية 

والشخصيات(.   السارد  بي  املعرفة  تساوت  أذا 

يعرف السارد أحوال الشخصيات من خالل سري  

ويتباد  أستجدت  األحداث  التي  املعرفة  معها  ل 

 عنها.  

 السارد   معرفة  تكون  وفيها:  الخارج  من  الرؤية •

  صياتالشخ  من  شخصية  من  معرفة  أقل

 ويسمعه   يراه  ما  إال  عنها  يعرف  ال  فهو  ائية،الحك

  معرفة  دون  حسية،  ومظاهر   حركات  من

 يف   يدور  ما  أو  به  تشعر  ما  للمتلقي  لينقل  أعماقها

رفته سطحية محدودة جًدا،  مع أن  أي  أذهانها،

قارناه   ما  إذا  االستعمال  قليل  النوع  وهذا 

صعوبة   إىل  باإلضافة  السابقتي،  بالرؤيتي 

 نوع. ام هذا الأستخد
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 وار حــال
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 هو الكالم املتداول بي الشخصيات يف القصص. 

 وهناك نوعان من الحوار 

 

 حوار خارجي .١

أخرى   شخصية  القصة مع  شخصية من  يف  هو كالم 

 نفس القصة. 

 مثل: 

 قال أحمد: ملاذا تجلس وحيًدا يا أحمد؟

 قال أحمد: أريد أن أفكر بمفردي.  

 

 حوار داخيل .٢

 نفسها يف القصة.   هو كالم الشخصية مع
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 مثل: 

هذا   النقود  بعض  أدخر  أن  يجب  لنفسه،  أحمد  قال 

 العام.

 

 مالحظات  

 يف   الفصحى  أو  العامة  اللغة  أستخدام  تم  سواء •

  بعي  الشخصيات  طبيعة   وضع  يجب  الحوار،

  عن  تختلف  القرية  أهل   لغة  مفردات   ألن  اإلعتبار،

  الفرتة   مراعاة  مع  املدينة  أهل  لغة  مفردات

 .وطبيعته  لحوارل الزمنية

  طول عىل  واحد  بأسلوب  تتكلم الشخصية  جعل •

العامة مرة  تتك  أن   يمكن  فال  القصة، باللغة  لم 

جودة   من  يقلل  فهذا  أخرى،  مرة  والفصحى 

القصة ويقلل من مصداقية الشخصيات، ويظهر  

 الكاتب بشكل غري متمكن يف نظر القارئ. 

  الكاتب  عىل  يقع   الفصحى  اللغة  يف  الحوار  كان  إذا •

  النحوية  فاألخطاء   النحوية،  األخطاء   نبتج

  الغري  الكاتب )  صورة  القارئ  مخيلة   يف  تكون
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  النحوية،  األخطاء  ولتجنب.  والعكس  ،(محرتف

  البسيطة  النحو  كتب  هو  الكاتب  يحتاجه  ما  كل

 . النحوية األخطاء  معالجة  أجل من

جًدا   عالمات  • مهمة  الرتقيم  عالمات  الرتقيم: 

فه القصصية  للكتابة  معنى بالنسبة  توضح  ي 

ونربة  االنفعاالت،  عن  صورة  وتعطي  الحوار، 

صوت الشخصيات، إضافة إىل أنها تقوم بتنظيم 

وتجعل   مناسب،  بشكل  والفقرات  الجمل 

القارئ   يستطيع  حيث  وممتعة  مريحة  القراءة 

كل   وطبيعة  حوار،  كل  نهاية  موقف،  معرفة 

 ورسم كل حالة يف مخيلته. 

  الكاتب  أن  أي  ة،غاي  ال   القصة  يف  وسيلة  هي  اللغة •

 قدرته  لعرض ال  والسرد  للوصف اللغة يستخدم

  هو الهدف   جعل يجوز  فال   اللغة،   أستخدام  عىل

  أستخدام  عىل  والقدرة  اللغوية  القدرة  عرض

  جو  خلق  عىل  القدرة  بل   واالستعارة   التشبيه

أحداثها القار  لدى  القصة مع  يندمج  لك  ئ 

 ويكون جزء منها.
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 الـقـمـال
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 من حيث املوضوع أواًل:  

 ويقسم إىل قسمي: 

 املقال الذايت .١

 املقال املوضوعي .٢

 

 املقال الذايت .١

هو النص الذي يخاطب العقل والعاطفة والقلب، فهو  

يخضع   بأسلوب  يصاغ  والوجدان  املشاعر  عن  تعبري 

ني، والتصوير البالغي، ويقوم عىل اإليقاع  للجمال الف

والرتاكيب، وتش الحروف،  مواءمة  عىل  فيه  املبني  يع 

 املعاين الخالبة العميقة وااللفاظ املوحية.

 ويدرج تحته أنواع: )الشخيص، الوصفي، والتأميل( 
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 صفات املقال الذايت:

 وضوح الذاتية  .١

 يخاطب العقل والعاطفة والوجدان.  .٢

 يخضع أسلوبه للجمال الفني. .٣

 

 املقال املوضوعي: .٢

ويعتمد عىل   والعقل،  الفكر  يخاطب  الذي  النص  هو 

 واألدلة واملناقشة والتحليل.  املنطق  

ويتوخى الكاتب يف املقال املوضوعي عدة نقاط تتلخص 

 كاأليت:  

 اد التام. اإللتزام باملوضوعية والحي .١

املقنعة   .٢ والشواهد  األدلة  أساس  عىل  الكاتب  يسري 

 والرباهي. 

الحرص عىل جمع املادة من مصادر موثوقة وعدم  .٣

 اإلعتماد عىل الظن والتخمي.  

 عن العاطفة. اإلبتعاد .٤
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 أشكال املقال املوضوعي:

 الظواهر   فيه   يتناول :  االجتماعي  املقال •

  والتقاليد  العادات  وانتقاد  اإلجتماعية،

  إىل  وتدعو  املجتمع،  يف  السيئة  والسلوكيات 

 :ويتسم  املجتمع، منفعة

 الدقة والتفصيل يف عرض املوضوع.  .١

 اإلقناع بتقديم األدلة املوثقة املبنية عىل املنطق. .٢

يف   .٣ البسيطة  اللغة  اللغة  أستخدام  )أي  الكتابة 

 القريبة عن الحياة الواقعية للمجتمع( 

 يف مغزى املقال.  والوضوحالرتابط يف األفكار   .٤

 تقديم الحلول )إن توفرت(  .٥

 وصفه  يريد  ملا  الكاتب  تصوير هو: الوصفي  املقال •

  مؤثر،  بشكل  يشاهده  ما  أو  مخيلته   يف  يخطر  ملا  أو

التفاصيل   الكاتب  فيه  يصف.  القارئ  إىل  وإيصاله

لنقل  الصغرية،  التفاصيل  ويالحق  الدقيقة 

 الصورة كاملة للقارئ. 
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  منهج  وفق  يسري   الذي  النوع   وهو :  النقدي  املقال •

 جمع   من  يقتضيه  وما  األغلب،  يف  العلمي  البحث

.  واضح   علمي  بأسلوب  وعرضه  وترتيبه  املادة

 : النقدي املقال سمات وأهم

ومنت   .١ مقدمة  له  )ايكون  تتضمن وخاتمة  لتي 

 النتائج(.

األدبي،  .٢ األثر  تذوق  يف  الكاتب  قدرة  عىل  تعتمد 

 وتعليل األحكام. 

  شؤون  فيه تعرض  الذي النوع هو:  الفكري املقال •

.  والتفسري  التحليل  بطريقة  والفلسفة  الفكر

  ينقب  أن  الكاتب  عىل   إذ  صعًبا   النوع  هذا  وكتابة

  يعرض  وأن  للموضوع،  الحقيقية   األسس   عن

القارئ   وواضحبشكل دقيق    ادةامل حتى ال يُضل 

 يف الوصول إىل النتائج.

 من   قضية  بمعالجة  يُعنى   الذي :  العلمي  املقال  •

  أو   الطب  يف  نظرية  عن  تتحدث  كأن  العلم،  قضايا
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  تعرض   أو  ذلك،  غري  أو  الهندسة  أو  الرياضيات  يف

 .العلوم إليه وصلت  ما

 

  ضيعر   الذي  توضيحي  املقال  أو:  االقناعي  املقال •

  بقبول  القارئ  إقناع  الهدف  أنّ   كما  الحقائق،

الكاتب  الكاتب  نظر   وجهة عىل  ويتوجب   ،

إىل األمثلة  باإلضافة  الحقائق واملنطق  استخدام 

 والتجارب الحقيقية واالستدالل بها.

  بشكل  حقيقية  قصة  وصف  وهي:  القصيص  املقال •

  وأستخدام  البليغ   األسلوب  مستخدًما  سردي

 قدر   وشده  لقارئا  لجذب  التشويق  أدوات

  يف  كبري  بشكل(  أنا)  ضمري  ويستخدم   اإلمكان،

يف   نفسه  يضع  أن  للقارئ  ليتسنى  النوع  هذا 

 املقال.  

 

 ثانيا: املقال من حيث األسلوب  

 العلمي  .١
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يستند عىل املنطق ويتوخى اإلفادة واإلقناع، ويستعمل 

 فيه األلفاظ بمدلوالت علمية ال مجازية.

 

 

 ي األدب .٢

اإلثارة   إىل  إيحاء  يهدف  من  فيها  يتوفر  بما  واالمتاع 

واستخدام  ال أدبي  بشكل  الكلمات  يف  والتالعب  لفظ 

 العبارات األنيقة والطرافة والخيال.

 

 العلمي األدبي  .٣

ببعض   اإلستعانة  مع  العلمية  الحقائق  فيه  تُعرض 

لتخفيف صعوبة   أدبي  بشكل  الفنية  الصورية  األلفاظ 

وط بصور املوضوع عىل القارئ، أي هو طرح علمي مخل

 أدبية.
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 قناعي )المقال(اإلالنص  
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وليكون   نظرنا  بوجهة  القارئ  إلقناع  نكتبه  نص  هو 

 مقنًعا يجب أن تبدأ 

 بفقرة تجذب املتلقي.  

 للبدأ بكتابة نص أو مقال معي نقوم باآليت:

 

جمع املعلومات هي أول مرحلة للبدأ يف التفكري   •

 بكتابة أي موضوع. 

ن • للكتابة  ثم  فالتخطيط  الكتابة،  مخطط  ضع 

 مهم جًدا لتنظيم األفكار قبل الكتابة. 

 

عىل   يحتوي  أن  النص  عىل  يجب  واألدلة:  *املعلومات 

رأي  لتغيري  وكافية  ومقنعة  قوية  ومعلومات  أدلة 

طرحه يف املقال ويجب أن  القارئ وتقنعه برأيك الذي ت

 تتنوع هذه املعلومات بي: 
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التي   هي  نقلية:  )موثوق( أدلة  ما  مصدر  من  تنقلها 

 كاالحصائيات 

 والدراسات الحقيقية.

 ك أدلة عقلية: تعتمد عىل ذكائك ومعرفتك ومدى املام

 يف املوضوع.

التدخي من  : أن أردت أن تُقنع املدخني بمضار  مثاًل 

عن   اإلقالع  األغلب  أجل  عىل  هنا  فاملتلقي  التدخي 

يشعر    سيكون املدخن وعليك أن تفكر يف جملة تجعله

 بالحماس ملعرفة املزيد عن مقالك، مثاًل 

 (صحتك أغىل ما تملك)

 *سنأخذ )التدخي( مثال لكتابة النص.

)املقال(   • اإلقناعي  النص  كتابة  مخطط  سيكون 

 كاآليت: 
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 ( العنوان: )تخلص من عادة سيئة

 دمة:املق

لك يحث   وجذابيف املقدمة سيكون لك دخول مباشر  

عىل وال  القارئ  الجذب اإلستمرار  عامل  عىل  حفاظ 

 لديه، وهذا يكمن يف أبداع الكاتب يف األداء. 

 مثاًل: 

تستطيع  ) أنك  تعرف  هل  تملك.  ما  أغىل  صحتك 

الكثري   أتقاءالحفاظ عىل نفسك من األمراض املميتة و  

حولك  من  التي  البيئة  وعىل  الصحية،  املشاكل  من 

من   وتُقرب يمكنك  واحدة  عادة  هناك  إليك.  الناس 

 ( لتخلص من ذلك وتستطيع البدأ بها اآلنخاللها ا

 

 ا سينتج عن طرحك. *سيستمر القارئ بالقراءة ملعرفة م

 

الفقرة األوىل: هي التي تأيت بعد املقدمة وتكون يف منت  

الداعم للنص مع األدلة لك  التي ستكون  النص وهي 

 يقتنع القارئ بدالئل حقيقية ودراسات وتجارب. مثاًل: 
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األم • من  قلبك  سبب  )وقاية  هذا  سيكون  راض( 

 لتغيري رأي القارئ املدخن يف عادة التدخي. 

 

 لكن يجب دعم هذا بدليل. *

 

ترك   • بأن  وحقيقي  قاطع  دليل  تضع   : الدليل 

 األمراض. مثاًل: التدخي سيقيك من

 

التدخي  ) بي  وثيق  ارتباط  هناك  دراسات  أشارت 

واملسرطنات، وهناك دراسات تنص كل    وأمراض القلب

 التدخي(. فيات بسبب و  ٥بي  ١

 

إىل خضم املوضوع مع الدخول  الثانية:  السرد    الفقرة 

 املفصل لتدعم

الكافية   والرباهي  األدلة  إليه  مضيًفا  النص  رصانة 

 املتصلة بالفقرة
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األوىل والتي تعترب سبب ثاين يحفز عىل ترك التدخي.  

 مثاًل: 

املال( سيكون هذا سبب أخر لتغيري رأي القارئ    )توفري

 ( دخن)امل

 يف عادة التدخي. 

 ندعمه بدليل.   وأيًضا* 

 •الدليل :

دراسة تقول عندما يقلع املدخن عن التدخي سيوفر  ) 

 دوالر سنويًا(   ٢٥٠٠ ما يقارب

 

التي تكون عىل   الخاتمة  الفقرة ما قبل  ثم نأيت ونأخذ 

 الفقرة األوىل والثانية. نفس منوال

الثالثة   الفقرة  الدخول يف  الثالثة:  من   واألخريةالفقرة 

ا بالفقرة   لتياملوضوع  متصلة  وتكون  الخاتمة  تسبق 

  وتجنبالنسق لدمج األفكار   الثانية واألوىل وعىل نفس 

الفقرة هذه  وتكون  النص،  وحدة  مضيفة    أنحراف 
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للفقرات السابقة بسبب أخر مع دليل قطعي من أجل 

 اإلقناع لدى القارئ.   زيادة

 مثاًل 

ة الشم وأيًضا رائحتك )سرتى تحسًنا ملحوًظا يف حاس

أنت   وسيكون ما  عن  تماًما  مختلف  اليومي  نشاطك 

 ( عليه اآلن 

 

 *ثم نضع الدليل أو التجربة. 

 •الدليل: 

التنفس وأيًضا ) ستالحظ ذلك أنت بنفسك من خالل 

 .(من حولك سيعلموك بذلك أيًضا  األشخاص

بعد أن وضعنا العنوان واملقدمة وقسمنا املنت إىل ثالثة 

منا كل قسم بدليل يقنع القارئ ننتقل إىل  ودع  أقسام

 الخاتمة.  الفقرة األخرية وهي
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 الخاتمة 

بأختصار   األسباب  الرئيسة وتلخص  الفكرة  فيها تعيد 

وتدعو  فكرتك   شديد،  وتبني  موقف  ألتخاذ  القارئ 

 وجعله من رأيه. مثاًل   والعمل عليها واملوافقة عىل رأيك

ت ستحمي فأن  التوقف عىل التدخي ليس مستحياًل )*

من تغرًيا   نفسك  ستالحظ  قاتلة.  بأمراض  اإلصابة 

ستوفر مبلغ ال بئس به    ملحوًظا يف نمط حياتك وأيًضا

اليوم وترمي    يمكنك أستغالله يف أمور جيدة. ملاذا ال تبدأ

 ( أخر علبة سجائر لديك

القارئ   جيًدا وتجعل  النص وتدعمه  سرد  تجيد  حي 

تمة هي نهاية  الخا  ويقتنع برأيك ستكون  يتبنى فكرتك

وستحّول به إىل تقبل رأيك النزاع الداخيل لدى القارئ،  

 موضوع املقال.  مما يحثه عىل العمل عىل ما أتيت به يف

 

 هذا سيكون مخطط بناء النص اإلبداعي أو املقال.

بعدها ستدرج كل هذه املعلومات يف النص مع الشرح  

 به   الذي ستبدع 
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 ود ـمـعـال
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العمود: هو مساحة محددة ال تتجاوز العمود الواحد،  

توضع هذه املساحة تحت تصرف أحد الُكتاب املتمكني،  

بثبات   العمود  ويتصف  قضايا،  عدة  من خاللها  يعرب 

أو  )يومي  التوقيت  يف  والثبات  الصحف  يف  املوقع 

وآرائه،  أفكاره  الكاتب  خالله  من  يطرح  أسبوعي(، 

كم موضوع  من  أكرث  أجتماعية  ويحمل  وضوعات 

وتوقيع   بإسم  العمود  ويذيل  واقتصادية،  وسياسية 

 الكاتب. 

 

 العمود: ومواصفاتخصائص  

  بقية  عكس   عىل  محددة  مساحة  يف  يطرح •

-١٠)  أي   معدودة  سطور  يف   يأيت  فالعمود  املقاالت، 

 .سطر( ٢٠

 .الصحيفة سياسة ال  الكاتب شخصية يصور •
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 اللغة  وجمال  الصحفية اللغة بساطة بي يجمع •

 . األدبية

 يمكن   حيث   للكاتب،  الذاتية  التجربة  عن  يعرب •

جاربه  ت  الكاتب  يطرح  أن  العمود  خالل  من

 الشخصية وأحاسيسه وخواطره.

  من  عدد  بأقل  الهادفة  املعاين  من  عدد  بأكرب  يمتاز •

 تصرف   تحت  العمود  يوضع  لذلك  الكلمات،

 .كبار  ُكتاب

 . فقط واحد   عمود يف يكتب •

 أو   ورقية)   وثيق  أرتباط  املكتوبة  الصحافة  يف  يرتبط •

 (.إلكرتونية

 خر ومازح. سا   نقد  يكون  الغالب  يف   العمود  ماهية •

 . دائًما  واحدة  فكرة عن يعرب •

 ما   إىل  الشعبية  واألمثال  الحكم  الخام  مادته •

 . ذلك
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 مواصفات كاتب العمود 
  أسلوب  ولديه  ومتمرس  طويلة  خربة  ذو  يكون  نأ •

 .التاملقا تحرير  عىل القدرة ولديه  ولغوي  أدبي

  من   أكرث  يف  متنوعة  ثقافة  لديه  تكون  أن  يجب •

 .مجال

 .واألخبار  الجمهور ملشاكل متابع  يكون أن يجب •

 أسلوب العمود  
اللغة  ل حيث  من  األدبي  للمقال  كبري  شبه  لعمود 

الكت التعمق  وطريقة  يمكن  ال  العمود  يف  أن  إال  ابة، 

غمار موضوعات   واالغراق يف املوضوعات والدخول يف 

كما هو الحال يف كتابة املقال األدبي، العمود بتفرعاتها  

 يحتاج إىل لغة أدبية لكن بشكل موجز وخفيف. 

 

 

 أنواع العمود  
 الفتتاحية ا .١
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شائع   النوع  وهذا  الصحفي،  العمود  أنواع  أحد  وهو 

جًدا يف الصحف ويحتل مكانة واسعة وكبرية، ويتناول  

بشكل   والثقافية  والسياسية  اإلجتماعية  القضايا 

املوضوع  تحلييل   جوانب  بكل  محيًطا  وبليغ  موجز 

 املعني.

 

 الكاريكاتور املحرر  .٢

الكاتب وانفعاالته أفكار  فيه  يربز  النوع  أنه    هذا  حيث 

يعالج القضايا اإلجتماعية بأسلوب السخرية والتداعي  

 الحر.

 

مالحظة: يجب أن يكون أختيار عنوان العمود ال يعطي  

اتب أستخدام  فكرة العمود الرئيسية حيث يقع عىل الك

يمكن  ال  حيث  والتلميح،  واإليماء،  الغمز،  أسلوب 

 للقارئ أن يدرك مرامي العمود دون الرجوع إىل نصه. 
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 يرةـالس
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من   شخصية  حياة  بتصوير  يهتم  أدبي  فن  هي 

محطاتها  أو  وتفاصيلها  حياتها  ونقل  الشخصيات 

 البارزة إىل القراء. 

 

 أنواع السرية

 السرية الذاتية .١

وهي أن يسرتجع الكاتب أحداثًا من حياته الخاصة عن  

من  ومواقف  إنجازات  فيها  متناواًل  الواقعية  حياته 

 حياته.

 

يُستعمل ضمري املتكلم، وتكون الشخصية الرئيسة التي  

يقع عليها السرد هو السارد نفسه، حيث يقوم بنقل  

 الرؤية الشخصية عن نفسه.
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 السرية الغريية .٢

الكا تحدث  يكون  وهي  شخص آخر كأن  تب عن حياة 

شخصية سياسية أو دينية أو أدبية أو غري ذلك، ملتزًما 

 الحياد واملوضوعية. 

 

الشخصية   وتكون  الغائب،  ضمري  فيها  يُستعمل 

الرئيسة التي يقع عليها السرد هو شخص موصوف من  

الداخلية   الرؤية  حيث  من  وتسرد  السارد،  قبل 

 والخارجية.

 رية الغريية خطوات كتابة الس

 

انتقاء شخصية: يستحسن انتقاء شخصية مشهورة  .أ

 يف وسطها وزمانها.

البحث عن جميع املعلومات   .ب يتم  جمع املعلومات: 

عن الشخصية املنتقاة من خالل املصادر املوثوقة )إذا 

كانت   إذا  أما  متويف(،  املعني  الشخص  كان 
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من  املعلومات  جمع  فيمكن  موجودة  الشخصية 

 أو منه شخصًيا من أجل تحقيق املصداقية.  األقارب

ترتيب املعلومات: كتابة املعلومات التي تم جمعها ج.  

 :عن الشخصية بشكل متدرج، وعىل الشكل التايل

 . والنشأة  بالوالدة تتعلق  معلومات •

 . الشخصية بأوصاف تتعلق  معلومات •

 .الشخصية باإلنجازات  تتعلق  معلومات •

 .الشخصية بمصري تتعلق  معلومات •

 

انتقاء  د.   خالل  من  مؤثر  نحو  عىل  األحداث  صياغة 

اإلعتبار   بعي  األخذ  مع  املناسبة،  والعبارات  املفردات 

 . الدقة واملوضوعية



 

147 

 

 بعد الكتابة

 . دقيق  بشكل كتابته  تم   ما  مراجعة  يتم •

 اإلمالئية. األخطاء تصحيح •

  املفردات  إىل  واالطمئنان  التفقري  سالمة  من  التأكد •

 .واألساليب

 

الغريية   مالحظة: أهم عنصر من عناصر كتابة السرية 

هو الحياد واملوضوعية يف كتابة حياة أشخاص آخرون،  

 فيقع عىل السارد أن يتأكد من أصل املعلوم 
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 األدبية ستجابة  اال
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كت عن  قصري  تلخيص  قراءته،  هي  تمت  أدبي  اب 

من   عنه  وأمثلة  الكتاب  مزايا  أبرز  ذكر  إىل  باإلضافة 

 .الحياة والتجارب الخاصة للقارئ

سنقوم   معي  لكتاب  أدبية  إستجابة  كتابة  أردنا  فأذا 

 بالتايل: 

عىل   .١ يحتوي  الكتاب  عن  بسيط  تلخيص  كتابة 

)البداية،  من  موجز  بشكل  الكتاب  مفاصل 

 والوسط، والنهاية(.

 ما أراد الكاتب أن يقول يف الكتاب )فكرة الكاتب(.  .٢

 االستشهاد بمواقف من الكتاب. .٣

الحياة   .٤ من  مماثلة  تجارب  مع  الكتاب  يف  رأينا 

 الخاصة. 

اإلستجابة   وإستجابة مالحظة:  فعل  ردة  هي  األدبية 

 القارئ للعمل األدبي. 
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 ا أتمنى انه كان نافع

يوسف عيل يوسف 



 

  


