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كتابة مقدّمة – مفردات النقد األدبي  1 : الوحدة 

 ھناك عدة أسالیب لكتابة مقدّمة. لنراجع أوّالً بعض الكلمات والعبارات التي تخصّ النقد األدبي والتي ستساعدنا
في كتابة مقدّمة قصیرة للنص المقترح والحقاً في التعلیق على النصوص. 

 ١ - مفردات وعبارات تخصّ النقد األدبي (كیف نعلّق على نصّ؟)
 

 نص، وثیقة، فصل/باب، مقطع، جزء ج أجزاء، قسم، فِقرة، عنوان النص، أول النص، بدایة،–
نھایة، آخر النص، مقدّمة، خاتمة، طبعة، صفحة، سطر، جملة، عبارة، كلمة/لفظ/مُصطلح...

 الكاتب/المؤلّف، الشاعر، الروائي، الراوي، الشخصیات، البطل، الشخصیات الرئیسیة،–
الشخصیات الثانویة/الفرعیة...

 )،intrigue)، الحوار، الوصف، وصف یصِفُ، الحدث ج األحداث، الحبكة (récitالسرد (–
)...moraleالعِبرة أو الحِكمة (

/جنس/نمط أدبي : شعر، نثر، روایة، قصة قصیرة، سیرة، سیرة ذاتیة، حكایة، رسالة،–  نوع/فنّ
 مقال (ة)، یومیات، مذكّرات، مسرحیة، رحلة... مجموعة قصصیة، دیوان شعر، ثالثیة، رباعیة،

خماسیة...

الشعر : قصیدة أو قصید، بیت شعر ج أبیات، القافیة، مطلع القصیدة أو البیت األول، مقطع (–
strophe) الشطر األول : الصدر، الشطر الثاني : العجُز، تقطیع ،(scansion) العروض ،(

métrique) البحر ،(mètre) رِثاء ،(thrène) غزل، ھِجاء ،(satire) مدح ،(éloge) فخر ،(
jactance) أنشد شعراً، نظم (-ِ) شعراً، ناظم الشعر، اإللھام ،(inspiration...(

 النقد، التحلیل : شرح النص، التعلیق على النص، تقسیم النص إلى، الفكرة الرئیسیة، األفكار–
 الثانویة، المضمون، الشكل، األسلوب، اإلیقاع، بُنیة، وِجھة نظر، سیاق، مِحور ج محاور،

 )، موضوعیة ≠ ذاتیة، إشكالیة، اقتباس، شاھد ج شواھد، استشھد بـ،digressionاستطراد (
 )، المنولوج، المتخیّل، اإلطار الزمانيchamp lexicalأمثلة من النص، حقل داللي/ معجمي (

المكاني... 
 طابع النص : ساخر/ھزلي، جدي، حزین، مُبھج، مُفرح، مُضحك، مبكٍ، وصفي، حواري،–

سردي...

ً = بحصر–  األسلوب صریح، األسلوب مُضْمَر/ضمني، معنى حرفي ≠ معنى مجازي، حرفًیا
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المعنى ≠ مجازیاً، أسلوب مباشر، أسلوب إیحائي...

الصور البیانیة واألسالیب األدبیة :–

)métaphore)، االستعارة/المجاز (comparaisonالتشبیھ (
) = تشابھ كلمات في اللفظ مع اختالف في المعنىallitérationالِجناس (
) = الجمع بین الشيء وضدّه (المضحك المبكي)antithèseالطِباق (
)anaphore, répétitionالتكرار (
)hyperboleالمبالغة (

)ironieالسخریة (
)personnificationالتشخیص (

) = مثال الحمام رمز السالمallégorieالرمز (
)ellipseالحذف (

)résuméالتلخیص (
)allusionالتلمیح (
 )prose riméeالسَّجع (
) = مثال شرب الموت والمقصود شرب السم الذي ھو سبب الموتmétonymieالكِنایة (

) = مثالً نقول ملك الحیوانات بدالً من األسد أو الشاشة الصغیرة بدال من التلفازpériphraseالتوریة (
) ً )analepse, flash-backاإلرجاع / الخطف خلفا

)anticipationاالستباق (

 الواقعیة، الخیالیة، التاریخیة، الوثائقیة، البولسیة، الرومنسیة، األسطوریة،: أنواع القصة –
... الرمزیة، الملتزمة، الخیال العلمي

السجل اللغوي : عادي، رفیع المستوى، عامّي... –

 عصر ج عصور : العصر الجاھلي، مخضرم، صدر اإلسالم، األموي، العباسي، األندلسي،–
االنحطاط، النھضة... 

2



Université de Paris-Sorbonne      
L1ARAOLA

Littérature arabe classique
Exercices d'expression écrite et de commentaire de textes

 
كتابة مقدّمة -  مفردات النقد األدبي 1 : الوحدة 

 :اإلنشاء  - بعض العبارات المفیدة في٢

ھذا النص مأخوذ من... مُقتَبس من... مقتطف من... من...
طُبع النص أو نُشِرَ، صدر عن دار...

للكاتب فالن الذي وُلد، من موالید، تُوُفِيَ عام أو في عام...
یدورُ موضوع النص حول... 
یلمّح الكاتب أو النص إلى... 

من خالل النص / من خالل بحثنا.... 
النص یُظھِر بوضوح ... 

یحتوي النص على ... 
القصیدة تتألّف / تتكوّن من عشرین بیتاً...

سأتناول الموضوع في ... / سأعالج ھذه الناحیة / سأبحث ھذه النقطة بـ...
أُعلِّق على النص 

ذكرتُ في مقدّمة ھذا العرض...
بعد عرضنا لھذه الناحیة ... 

نمسّ ھنا نقطة ھامة و ھي ... 
   ...ننتقل اآلن إلى موضوع

ً من ذلك...  بناء على = انطالقا
و على صعید آخر = من جھة أخرى

في ھذا السیاق، ضمن ھذا اإلطار، فیما یتعلّق بـ...
على ضوء (ھذه الدراسة)، نالحظ أنّ ...

نالحظ = یتبیّن أنّ
... إنھ أمر مھم أن=  بالذكر أنّ الجدیر

یجب علینا أن نأخذ بعین االعتبار... 
ً لما ذكره الكاتب...  ً لما نعتقد عادةً، خالفا خالفا

بقي علینا في النھایة أنْ نتناول موضوع... 
نختتم ھذه الفقرة باإلشارة إلى ... 

كخاتمة أقولُ إنّ ...
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 – النص٣

ما ھي القصیدة ؟

 القصیدة قطعة شعریة ذات قافیة واحدة وبحر واحد. القصیدة في شكلھا التقلیدي ھي مجموعة

أبیات یزید عددھا عن عشرة، ذات قافیة واحدة وبحر واحد. 

كل بیت یتكوّن من شطرین، الصدر والعجز. 

 القصیدة قالب شعري یعود إلى الجاھلیة وظلّ أكثر القوالب الشعریة شھرةً حتّى العصر الحدیث

 وظھور الشعر الحرّ. ظھرت قوالب شعریة أخرى في التاریخ كالموشّح والزجل والشعر الملحون في بالد

المغرب، دون أن تمسّ بمكانة القصیدة في الثقافة العربیة التقلیدیة. 

اآلن، لفظة قصیدة قد تدلّ على أیة قطعة شعریة، دون مراعاة شكل القصیدة التقلیدیة. 

بطرس بن سلیمان البستاني
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  - اكتب مقدّمة قصیرة لنص « ما ھي القصیدة ؟ » من خالل المعلومات اآلتیة (حافظ على٤
الترتیب المقترح ) : 

- عنوان النص
- الكتاب : « أدباء العرب »

١٩٣١- تاریخ النشر : 
- الكاتب : أدیب لبناني

- الناشر : مكتبة صادر، بیروت
- النوع األدبي : كتاب جامعي 

 العرب وغزواتھم، وعلومھم، وأحوالھم االجتماعیة واألدبیة- مضمون الكتاب : حضارة 
 والسیاسیة + الشعر في العصر الجاھليِّ وبحوره وأغراضھ، أبرز وأھم الشعراء العرب وعلى

رأسھم الشعراء المخضرمین الذین عاصروا فترتي الجاھلیَّة وصدر اإلسالم...
١٩٦٩-١٨٩٨بطرس بن سلیمان البستاني، لبنان (دیر القمر)، - 

- موضوع النص

......................................................................................................................................................................................................................................... إنّ ھذا النص،

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…
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 : - تمرین الفراغات٥
ً على السؤال المطروح في التمرین السابق ولكن توجد فراغات، فیجب علیك  تُشكِّل السطور التالیة جوابا

أن تمألھا بالكلمات أو العبارات المناسبة : 

 « أدباء العرب »كتاب  ....................................................، « ما ھي القصیدة »إنّ ھذا النص، 
  لبنانيأدیب ................................................... بطرس بن سلیمان البستاني.......... ١٩٣١نُشِرَ عام  .................................

 .......................صدر ھذا الكتاب . أشھر األدباء اللبنانیین في القرن الماضي........................................................     ...............  یُـ

 حضارةالمؤلّف  .................................................................... كتاب جامعي ......................... بیروت .........................مكتبة صادر 
 العرب وغزواتھم، وعلومھم، وأحوالھم االجتماعیة واألدبیة والسیاسیة

 .......................................  الشعر في العصر الجاھليِّ وبحوره وأغراضھ ............................      .....................................       ...............

 أبرز وأھم الشعراء العرب وعلى رأسھم الشعراء المخضرمین الذین عاصروا فترتي
 ...............................وُفِّي دیر القمر في لبنان وتُ في ١٨٩٨ …................................ الجاھلیَّة وصدر اإلسالم.

١٩٦٩.
شكل القصیدة التقلیدیة وتطوّرھا عبر التاریخ. موضوع النص حول ................................................... 
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