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                        أدب الر ِّْحالت -1

مجموعةةةآلثار ةةةبيثاالتيةةةآلثال ةةةبثع تةةةبؤلثاعن بعةةةبفثالمدلةةة ثعةةة ثي  عةةة ث ةةةبث ةةة لث
مخ لفآل،ثؤقدثي عرضث يهبثلوص ثمبثيراهثم ثعبلافثؤسلوكثؤأخ ق،ثؤل سةجي ثلقية ث
للمتبظرثالنبيعيآلثال بثيشبهدهب،ثأؤثيسةرلثمرا ة ثي ل ة ثمر لةآلثمر لةآل،ثأؤثيجمة ثتةي ث

الةةةر  ف،ثؤمةةة ثأهمهةةةبث ي لةةةآلثاتةةة ثكةةة ثهةةةآاث ةةةبثوقثؤا ةةةداثؤقةةةدثا ةةة هرثالعةةةر ث ةةة ل ث
ثهة(اث777 نوطآل ث)

مصةةدي اثث–إلةةجثنبعةةمثهيم ةة ثال ر يهيةةآلثأؤثاالتيةةآلثأ يبع ةةبث–ؤيع بةةرثأل ثالةةر  فث
ةةبثللدياسةةةبفثال بييخيةةآلثالمذبيعةةةآلثؤالةةةةثخبصةةآلث بلتسةةة آلثللعصةةويثالوسةةةنج،ث مةةةبثأقث هبم 

ثالحديثاعلمبءثاال ثالمذبيقثاع برؤهثقسم بثم ثأقسبمثهآاثاال ث بثعصتيف ث

  االرتجال-1

ال ةة ليأثأؤثالخنب ةةآلثأؤثال مبيةة ثتديهةةآلثؤلؤقثسةةبت ثإعةةدال،ثؤهةةوثعتصةةرثأسبسةةبث
مةة ثعتبصةةرثادعةةدالثالمسةةر بثللمبةة ث  يةةآلثموانهةةآلثالمواقةة ثالنبي ةةآلثؤعحذيةة ثأ  ةة ث

سةةةةمآلث عةةةةءثالخن ةةةةبءث ةةةةبثاسةةةة جب آلثعخةةةةدمثالمشةةةة.لآلثالمعرؤاةةةةآلاثؤمةةةةبث الثا يعجةةةةبلث
المحب  ثالسيبسيآلثؤالذ ب يآلث بثالعصرثالحديثاثؤم ثأتر ث خصيبفثا يعجبلثعبدث

ثهللاثالتديم،ثؤمصنفجث بم ،ثؤسعدث غلولا

 االسترجاع الفني -2

                             

اعذنةةةةبتثال سلسةةةة ثالممتةةةةبثؤالم.ةةةةبعبثللذصةةةةآلثأؤثالمسةةةةر يآلثأؤثالفةةةةيلمث س ح ةةةةبيث
مشةةةهدثأؤثمشةةةبهدثمباةةةيآل،ثعلذةةةبثال ةةةوءثعلةةةجثموقةةة ثمةةة ثالمواقةةة ثأؤثععلةةة ثعليةةة اث

ؤمةةة ث ةةةمث بعةةةذثل لةةةآلثث–مذصةةةويلثعلةةةجثالسةةةيتمبث– ةةةبثااصةةة ث–ؤ بعةةةذثهةةةآهثال ذتيةةةآلث



مسةةةةةةةر ب،ثؤالشةةةةةةةعر،ثإ ثأقثالُك َّةةةةةةةب ثؤظفوهةةةةةةةبث ةةةةةةةبثاال ثالثflash–backال سةةةةةةةميآلث
ؤااعمةةبلثالرؤا يةةآل،ثؤةخبصةةآلثالرؤايةةآلثالبوليسةةيآلثال ةةبث بيةةر اثمةةبثعبةةدأثتتهبيةةآلثاا ةةدا ث ةةمث
عسةةة رن ثؤقةةةب  ثالجريمةةةآلث ةةةيو بث شةةةيو باثؤقةةةدثؤظةةة ثهةةةآهثال ذتيةةةآلثالكبعةةةمثالرؤا ةةةبثعجيةةةمث

ثم(ث بثيؤاي  :ث اللصثؤالك   ا1772ث-9191محفوظث)

ثثثتاريخ األدب -3

ؤعبييخثاال ثالذومبث يت  ثمفهوم ثم ثثا(1) دؤلثلغآلثؤا دل ثلياسآلثلألل ثلاخ هوث 
الكلمبفثال بثي كوقثمتهبثإط قثالةثالعلم،ثؤهبثال  ييخثؤال سجي ثلوقب  ثالحيبلث
االتيآل،ثؤإ صبءثار بيثالمدلفآلث يهب،ثؤال رنمآلثللمدلفي ثؤالمبدعي ث بثميداقث  ث

آلثؤالبيويآلثال بثيت مبثإليهبثهآاثالف ثاال ث عر اثؤعبر ا،ثؤالةث بثإطبيثالحدؤلثاللغوي
ؤمدلفوهاثؤ ثيذ ثهآاثال  ييخثعلجثمجرلثالرصدثؤاد صبءثؤال رنمآل،ثت ثهوثي تبؤلث

  ثاال ث بل حلي ثلظواهرهثؤال عريأث آ بيه،ثؤال حثثالمس وعمثاسرايثعيبياع ث
حثالعذولثؤاعجبهبع ،ثؤال عرفثعلجثالمد رافثؤالرؤا دثالبيويآلثال بثاس ذذثمتهبثقرا 

ع بنهبثاالتبثالبدي ،ثؤم ث مث هوثي يأثإلجثالمبللثال بييخيآلثقدياثم ثال آؤقثؤالفهمث
بثال فصي ث بثلقب  ثالصيبغآلثؤسرا رثالمعبعبثؤعحديدثالقيمثؤععلي ث العبمي ،ثعبي  

 .اا .بمثلمبثيذومث  ثالتذدثاالتبثم ثنو فث بثهآاثالميداق 

 الجاهلية     -4

ينلةةة ثهةةةآاثالمصةةةنلحثعلةةةجثالعصةةةرثالسةةةبت ثلاسةةة مثم ب ةةةرل،ثؤقةةةدث ةةةبقثعصةةةرث
الموةذةةبفثال ةةبث رمهةةبثادسةة مث باخةةآث بلبةة يثؤؤألثالبتةةبف،ث هةةوثلةةمثيشةة  ثمةة ثالجهةة ث
عقةةةيءثالعلةةةةم،ثؤإعمةةةبثمةةةة ثالجهةةة ث معتةةةةجثالسةةةفآلثؤالغ ةةةةمثؤالتَّةةةم ق،ث هةةةةبثعذبتةةة ث لمةةةةآلث

ثبعآلثهللثس حبع ثؤععبلجاادس مثال بثععتبثالخ وتثؤالن

                                                           
ثا2اال ثالمذبيقثلياسبفثعظريآلثؤعنبيقيآل،ثلاأ مدثليؤيش،ثصثث(9)



ث

 الشعر  -5

الك مثالمو ؤقثالمذفجثالآيثيهدفثإلةجث ادم ةبت ث ةبثمذبتة ث ادقتةبت ث ةبثالتبةر،ث
ؤغبي ةةة ثال ةةة  يرث ةةةبثالمشةةةبعرثمةةة ثخةةة لثتتةةةبءثاللغةةةآلثالمت ذةةةبلثالمع مةةةدلثعلةةةجثال صةةةويرث

ثؤةبلذبفيآلاؤال خي ،ثؤي ميمثالشعرث بلو ق،ث

                     الشعر الغنائي     -6

الشعر،ثؤفية ثيعبةرثالشةبعرثعة ثي ي ة ثالخبصةآلث ةبثالمواةوتثعوتثم ثأقدمثأعواتث
ةةبثالشةعرثالةةآاعب ث أىثالةةآيثيعبةرثعةة ثي يةةآلثخبصةةآلثث–الةآيثي. ةةمثفيةة  ثلةآاثيسةةمجثأي  

الةةآيثاعسةة ثلكب ةةآلثأغةةراضثث-للشةةبعراثؤمعظةةمثالشةةعرثالعرةةةبثيتةةدياثعحةةذثهةةآاثالتةةوت
ثلحمبسآلاثالشعرثمب :ثالغمل،ثؤالمدح،ثؤالر بء،ثؤالهجبء،ثؤالوص ،ثؤالح.مآل،ثؤا

    الشعر المرسل     -7

ينلةةةةة ثعلةةةةةجثالشةةةةةعرثالةةةةةآيثيل ةةةةةممثال حةةةةةرثؤ ثيل ةةةةةممثالذبفيةةةةةآل،ثؤقةةةةةدثنةةةةةرفث عةةةةةءث
المحةةبؤ فثللك ب ةةآلثعليةة ث ةةبثالشةةعرثالعرةةةبثالحةةديث،ثؤلةةمثيذةةديثلهةةبثالشةةيوتاثؤأهةةمثمةة ث

بثالمهةبؤي،ثؤأ مةدث  ةبثأتةوثك مثفي ثم ثالشعراء:ثعبدثالةر م ث ة.ري،ثؤنمية ثصةدق
ث بلي،ثؤعلبثأ مدث بكبيرا

                           الشعر المسرحي-8

الفةةة ثالةةةآيثي بتةةةجثالشةةةعر،ثسةةةواءث ةةةبقثعمولي ةةةبثأؤثغيةةةرثعمةةةولي،ثلك ب ةةةآلثالحةةةوايث
اثعلةةةةجثعتبصةةةةرثالبتةةةةةبءثالمسةةةةر ب،ثؤينلةةةة ثعليةةةة ثأ يبع ةةةةبثالمسةةةةةرحث المسةةةةر ب،ثمع مةةةةد 
الشةةةةةةةعري،ثالةةةةةةةديامبثالشةةةةةةةعريآل،ثالمسةةةةةةةر يآلثالشةةةةةةةعريآل،ثالشةةةةةةةعرثالةةةةةةةديامباثؤل لةةةةةةةآلثهةةةةةةةآهث

ةةةبثم ذبيةةةةآلثؤالةةةةث ةةةبثمذبتةةة ثعوظيةةةأثالتبةةةر فيمةةةبثيعةةةرفث بلمسةةةرحثثالمصةةةنلحبفثنميع 
التبرياثؤقدثع ر فثاال ثالعرةبثهةآاثاللةوقثالشةعريث ةبثالعصةرثالحةديث،ثؤيعةدثأ مةدث



 وقبثيا ده،ثؤسبيثعلجثلية ثعميمثأ بظةآلثؤوخةرؤق،ث ةمثعنةويثعنةوي اثوخةرثعلةجثأيةديث
ث عراءثالجي ثال بلبثم ثأمببلثص حثعبدثالصبوي،ثؤعبدثالر م ثالشرقبؤيثؤغيرهمبا

 القصيدة  -9

مجموعةآلثمةة ثااتيةةبفثالشةةعريآلثم حةةدللثالةةو قثؤالذبفيةةآل،ث ثعذةة ثعةة ثسةة عآلثأتيةةبف،ث
ي حذةة ثمةة ثخ لهةةبثمعتةةجث الذصةةد ثإلةةجثالذةةولثل خةةراثعةة ثالمذنوعةةآلثالم.وعةةآلثمةة ثعةةدلث
قليةة ثمةة ثااتيةةبف،ثؤةعةةءثُ  رةةب ثالتبةةرثالفتةةبثالمعبصةةرثينلذةةوقثعلةةجثالذنعةةآلثالتبريةةآلث

ث ثيذرهث بيرثم ثالتذبلاثم ثع بنهمثاسمث قصيدلثالتبر ،ثؤهوثمصنلح

 قصيدة النثر    -11

مصنلحثعةرفث ةبثمت صة ثالذةرقثالعشةري ،ثؤسةمبهث عةءثالمعبصةري ث قصةيدلث
التبةةر ،ثؤهةةبثعسةةميآلثغيةةرثلهيذةةآلثمةة ث يةةثثالد لةةآلثاالتيةةآل،ثاعةة ثينلةة ثعلةةجثأسةةلو ث

ؤالذبفيةةةآل،ثؤإقثأاةةفجثعليةةة ثصةةب   ث عةةةءثال ت ةةيمثالموسةةةيذب،ثعبةةريثيخلةةوثمةةة ثالةةو قث
ؤعس ثع بياع ثعتسيذ بثأخبا ا،ثؤع ع ث بثالخيبلثؤالصويلثؤال عبيرثع ثالعبطفةآل،ثؤللشةعرث

ةةةمَّثتةةةآلةث–المتبةةةويثأصةةة ثقةةةديمث ةةةبثالتبةةةرثالفتةةةبثالعرةةةةبث تدايةةةآلثمةةة ثسةةةج ثث–ؤإقثلةةةمثُيس 
.ةةم،ثؤال وهيعةةبف،ثؤعبةةرثأصةةحب ثااسةةبليم ،ثؤالمذبمةةبف،ثؤعبةةرثالصةةوفيآل،ثالكهةةبق،ثؤالحم

ؤاسةة خدم ث عةةءثأل ةةبءثالمهجةةرث ةةبثالعصةةرثالحةةديثاثؤ ةةبتث ةةبثاايةةبمثااخيةةرلثعحةةذث
اسةةمث قصةةيدلثالتبةةر ثال ةةبثعميةة ثغبل  ةةبثإلةةجثالغمةةوضثالكبيةةأ،ثؤمجب ةةبلثأعسةةبقثالشةةعرث

ثالم لو آل،ثؤغرا آلثال عبير،ثؤاللعمث بالفبظثؤالصويثالحسيآلثالم تب رلثؤالشبالا

 المقطوعة  -11

عجرةآلث عريآلث بث ذرلثيةرىث عةءثالتذةبلثأعهةبث ثعبلةةثسة عآلثأتيةبف،ثؤيةرىثوخةرؤقث
أعهبثقدث ثعبلةثعشرلثأتيبف،ثؤمبث الثعلةجثالةةثيسةمجثقصةيدلاثؤلعة ثالمذنوعةآلث بعةذث

ثعمب ثالمحبؤ فثالشعريآلثااؤلجثقب ثالذصب دثؤالمنو فاث



 الملحمة    -12

قصيدلثمسر آلث بثالنولثعح.بثاامجبلثالغبترلثامآلثمب،ث بثقبلمثقصصبثيع مدث
علجثؤص ثمغبمرافث ن ثؤعدلثم ثالشخصيبفثالمسبعدلثالخيرلثؤالشريرل،ثؤي ميمث

ااخ ق،ثؤعم ماث بثصيبغ هبثالحذب  ثؤااسبطيراثأ نبلهبث باعمبلثالخبيقآلثؤعب ث
ؤم ثأقدمثالم  مثال بثعر هبثالعبلم:ثادليبالثؤااؤليسآلثلهوميرؤسثادغريذب،ث
يد ثادس بعيآلثث بثمت ص ثالذرقثالببعبثعشر،ث ؤادعيبللثلفرني ،ثؤملحمآلث السرم

ث-9271وق ث)ؤالشبهتبم ثللفرلؤسب،ثؤالفرلؤسثالمفذولثللشبعرثادعجليميث نوقثمل 
م(اثؤااقر ثإلجثيؤحثهآاثالمصنلحث بثاال ثالعرةبثقصصثال نولآلث9271

ثالشعبيآلثمب ثسيرلثعت رل،ثؤأتبث يدثاله لب،ثؤااميرلثاافثالهمآلا
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المرالث بل جرةآلثمبثيجدهثااليمث بثعفس ثمة ثعبطفةآلثنيب ةآلثيتة ءثتهةبثقل ة ،ثأؤث
 م ثتهبثعذل ،ثأؤثق يآلث يآلثيمل مثتهبثؤنداع اثؤهةآهثالعبطفةآلثأؤثالفكةرلث كرلثملحآلثيع

ةةةبث باليةةةمثعفسةةة ،ثؤيم.ةةة ثأقثعكةةةوقث أؤثالذ ةةةيآل،ثيم.ةةة ثأقثعكةةةوقثااعيةةةآل،ثع صةةة ثأسبس 
ثمواوعيآلثعرع طث بلحيبلثؤادعسبقثؤالكوقاث

ث
 


