


 كلية اآلداب جامعة بنها 

 النقد األدبي الحديث والمعاصرمحاضرات مادة 

 اللغة العربيةكلية اآلداب قسم 

 الفرقة الرابعة



 المىضىعات التي تم تدريسها في المحاضرات السابقة 

 مذخل إلّ شثسٔخ تلىقذ تألدخٓ تلفذٔط َتلمعثطش 1)

 تلىقذ تإلـٕثبٓ َتلصؽذٔذ فٓ ـضُس تلصشتض2)

 سَتد تلىقذ تلفذٔط 3)

 مذسعر تلذُٔتن 4)

 مذسعر أخُلل5ُ)

 ؼمثعر تلشتخغر تلقلمٕر 6)

 



 يُاْح انُقذ انحذٌث ٔانًعاصز•
 

تلغةةةٕثي خٕةةةةر تل ةةة     " فإوٍةةةث شعىةةةٓ أن  (  سيييٍا ) إن كلمةةةر •

 َمفٕغً َقشتبىً

مفٍُ  ٔشٕش إلّ مؽمُعر " عمٕش ععٕذ أن تلغٕثي ٌُ َٔشِ •

مه تلعُتمل تلصةٓ شةرظش فةٓ تشؽةثي تلةىض   َفةٓ ششة ٕلً َفةٓ         

ظٍُسي   فثلغةٕثي تلعةث  لرظةش تألدخةٓ أَ تلةىض ٌةُ تلمؽصمة         

 َتلصثسٔخ  

ٔعصدش تلمىٍػ تلغٕثقٓ ٔغثعذ علةّ معشفةر تلوةشَل تلصةٓ ودة       •

مىٍث تلىض َقشتءذ أٌم سمُصي َعةمثشً تلصةٓ ٔىصمةٓ إلٍٕةث مةه      

 ـٕط معصقذتز طثـدً َم ُوثشً تلشخظٕر  



 انًُٓح انتارٌخ1ً)

لقةةذ لقةةّ تلمةةىٍػ تلصةةثسٔخٓ تٌصمثمةةثس فةةّ تلذستعةةثز تلفذٔعةةر عىةةذ     •
 .تلغشج َتلعشج  خثطر فّ تلشخ  تألَل مه تلقشن تلعششٔه

•  

مةةث لؽةةي إلٕةةً  -َمةةه أٌةةم أعةةدثج ت ٌصمةةث  خٍةةزت تلمةةىٍػ تلصةةثسٔخٓ •
تلغشج َتلعشج معثس مه إـٕثء ششتظٍم فّ خذتٔثز عظش تلىٍضةر  
ممةةةث تعةةةصذعّ تعصفضةةةثسي ل عةةة ل علةةةّ شةةةشتض كةةةل أمةةةر خمةةةث 
ٔخظٍث  ٌَُ مث ـذض فّ أدخىث تلعشخّ تلفذٔط ـٕىمث تعصفضش 
تلدةةثسَدْ َقةةُقٓ قةةعشوث تلقةةذٔم فةةّ أصٌةةّ عظةةُسي تلؽةةثٌلٓ     

 َتلعدثعٓ  

ٔصخةةز تلمةةىٍػ تلصةةثسٔخٓ مةةه ـةةُتدض تلصةةثسٔخ عٕثعةةٕثس َتؼصمثعٕةةثس   •
 َعٕلر أَ أدتذ مغثعذذ لصفغٕش ظُتٌش تألدج  



َٔةةشِ تلةةذكصُس عدذتلغةة   تلمغةةذِ أن تلىقةةذ تلصةةثسٔخٓ ٔشةةدً علغةةلر  •

 طثـدًمصصثخعر  فثلىض تألدخٓ ٌُ ظمشذ 

فٕعصدةةش تلمةةىٍػ تلصةةثسٔخٓ أكعةةش تلمىةةثٌػ تعةةصخذتمث فةةّ مٕةةذتن تلىقةةذ       •

 َتألدج عىذ دستعر أْ ظثٌشذ مه تلوُتٌش تألدخٕر أَ تلىقذٔر 

َعىةةذمث وصدةة  مغةةثس تلىقةةذ تلصةةثسٔخٓ فةةّ تلىقةةذ تلعشخةةّ وؽةةذ أن ٌىةةث   •

 شذتخل خٕه تلىقذ تلفىٓ َتلىقذ تلصثسٔخٓ  

َٔقةةةُ  تلمةةةىٍػ تلصةةةثسٔخٓ خذستعةةةر تلوةةةُتٌش تألدخٕةةةر عدةةةش مشتـلٍةةةث •

 خٍثتلصثسٔخٕر أَ تلضمىٕر تلصٓ مشز 

َوؽةةذ كعٕةةشتس مةةه تلذستعةةثز تلصةةٓ شعصمةةذ علةةّ تلخلفٕةةر تلصثسٔخٕةةر فةةّ   •

عدقةةثز )تلىقةةذ تلعشخةةٓ تلقةةذٔم كمفمةةذ خةةه عةة   تلؽمفةةٓ فةةّ كصثخةةً     

َتٖمةذْ فةّ كصثخةً    ( تلشةعش َتلشةعشتء  )  َتخه قصٕدر (ففُل تلشعشتء
 .َغٕشٌث كعٕشت مه تلصؽثسج تلىقذٔر ( تلمُتصور)

 



 :ٔيٍ أشٓز انُقاد انذٌٍ ظٓز نذٌٓى االْتًاو بانًُٓح انتارٌخً ْى•

  ( 1892-1823)  َأسوغس سٔىثن ( 1869-1804)عثوس خٕف  •

  (1906-1849)  َخشَوصٕٕش(1893-1828)ٌَٕدُلٕس شٕه 

؛ ففشص ٌر ء علّ َض  (1934-1857)َكُعصثل  وغُن 

 .قُتوٕه ظثخصر لردج كقُتوٕه تلعلُ 

وؽذ أن وٍثٔثز تلشخ   ٔعُذيا َهقى َظزِ عهى َقذَا انعزبى انحذٌث•

تألَل مه تلقشن تلعششٔه خذتٔر فّ ت ٌصمث  خثلىقذ تلصثسٔخٓ َكثن 

  َؼثء معً عً ـغٕه  ( 1945 -1880)علّ سأعٍم أـمذ ضٕف 

(1890-1965) 



 انًُٓح االختًاعً•

ٔعصدش تلمىٍػ ت ؼصمثعٓ َلٕذ تلمىٍػ تلصةثسٔخٓ مىدعقةثس عىةً   مغةصقٕثس أعغةً      •

مىً خثطر أوةً وشةي َششعةشل خةٕه أـضةثن تلمف ةشٔه تلةزٔه وةثدَت خةثلمىٍػ          

 تلصثسٔخٓ وفغً 

َخٍةةزت َتلمؽصمةة   ففةةٓ تلمةةىٍػ ت ؼصمةةثعٓ مةةه تلغدٕعةةٓ تلةةشخظ خةةٕه تألدج •

ٔظعح تلفظل خٕه تلمىٍؽٕه تلصثسٔخٓ َت ؼصمثعٓ لصذتخلٍمث فّ كعٕش مه 

 . َتلمؽصم تلعىثطش تلمشصشكر فٕمث خٕىٍمث كثلؽىظ َتلعظش َتلدٕةر 

ـٕةةةط ٔةةةشِ سَتد تلىقةةةذ ت ؼصمةةةثعٓ أوةةةً شُؼةةةذ ع قةةةر قُٔةةةر خةةةٕه تلمةةةىٍػ   •

إن " ت ؼصمثعٓ َخةٕه تلىقةذ تألدخةٓ  َشلةر تلشحٔةر ـغةح سحٔةر خٕٕةش صٔمةث          

 تلىقذ تألدخٓ ـغح صٔمث لٕظ إ  دستعر عٕمُٕعٕقٕر 

َعىةذمث وىوةةش إلةةّ مؽمةةل تٖستء ـةُل تلمةةىٍػ ت ؼصمةةثعٓ شةةشِ أن تألدج   •

 ٌُ توع ثط ٔظُس تلمؽصم  



فةةثلمىٍػ ت ؼصمةةثعٓ ٌةةُ تلةةزِ ٍٔةةصم تٌصمثمةةثس خثلغةةثس خع قةةر تألدج خةةثلُتق   

 ت ؼصمثعٓ َتلفضثسْ

َشعُد خذتٔر تلىقذ ت ؼصمثعٓ إلّ وٍثٔر تلقشن تلعثمه عشش َخذتٔر تلقشن 

تألظش تألكدش فٓ تلمىٍػ طثـح تلصثع  عشش   َٔعصدش تلف ش تلمثسكغٓ 

 .ت ؼصمثعٓ َإعغثبً مىٍؽٕر َق  س 

 اتداْات انًُٓح االختًاعً

 اتداِ كًً:  االتداِ األٔل  

ٌُ تشؽثي شؽشٔدٓ إـظثبٓ ٔغصفٕذ مه تلصقىٕثز تلصفلٕلٕر تلصٓ شغصخذ   

 فّ تلذستعثز ت ؼصمثعٕر معل تإلـظثبٕثز َتلدٕثوثز  

َلً كصثج فٓ علم تؼصمثل  ( سكاربٍّ)َمه أٌم سَتد ٌزت ت شؽثي ٌُ 

تألدج   َٔذسط تألدج مه ـٕط تلىثـٕر تل مٕر َلٕظ تل ٕفٕر َٔصعثمل 

 معً خثعصدثسي ظثٌشذ إوصثؼٕر



  خذنً اتداِ    انثاًَ االتداِ•

 مشؼعٕصٍث َشعُد   تلؽذلٕر تلمذسعر ت شؽثي ٌزت علّ َٔغلق•

 ٌزت مىوش (نٕكاش خٕرج) َٔعصدش   َمثسكظ ٌٕؽل إلّ

 .تلىظف فٓ ت شؽثي

  وقذوث فٓ ت ؼصمثعٓ تلىقذ إسٌثطثز إلّ وىوش َعىذمث•

  مه كعٕشتس وقذز تلمرلفثز مه كعٕشتس أن وؽذ تلقذٔم تلعشخّ

   ( تلدخ ء) كصثخً فٓ تلؽثـظ فىؽذ َتلغلُكٕثز؛ تلعثدتز

 .تلعششٔه تلقشن مه تألَل

  شصعذ فلم تلفذٔط وقذتس فٓ ت ؼصمثعٓ للمىٍػ سَتد ٔوٍش َلم•
   .تلمىٍػ خٍزت ت ٌصمث  فٓ دعُتز كُوٍث



 انًُٓح انُفسً•
 

ٔشةة ل تلؽثوةةح تلىفغةةٓ فةةٓ تلعمةةل تألدخةةٓ مفةةُستس أعثعةةٕثس      

 عُتء علّ تلمغصُِ تلص ُٔىٓ للعمل أَ تلمغصُِ تلفىٓ  

فةةةةإن تلظةةةةلر خةةةةٕه تلةةةةىفظ َتألدج شقةةةةُ  علةةةةّ ت شظةةةةثل    

ٌةةٓ وةةُتذ تلىفغةةٕر أَ تلشةةعُسٔر تلصؽشخةةر َتلصةةشتخظ؛ فصعصدةةش 

 تلعمل تألدخٓ  

إومةث ٌةُ قةذٔم    ـذٔعةر  َتلمىٍػ تلىفغٓ لم ٔ ه َلٕةذ دستعةثز   

 تلصثسٔخقذ  تلىظُص تألدخٕر فٓ 

سأِ تلعلمثء تلزٔه وثقشُت تلع قر خٕه علم تلىفظ َعلم تألدج أن 

تلد غر  ششتظىث تلعشخٓ تلقذٔم ممصلا خ عٕش مه تلم ـوثز فٓ كصح 

 َتلىقذ



َٔعصدةةةش تلمةةةىٍػ تلىفغةةةٓ مةةةه أكدةةةش تلصةةةذتخ ز خةةةٕه تلعلةةةُ    •

 ةشذ   تلىقذ   ـٕط خةذأ مةه عىةذ أسعةغُ  مةه ف     تإلوغثوٕر َخٕه 

 ( تلصغٍٕش ) 

َقذ خذأ تلمىٍػ تلىفغٓ خشة ل علمةٓ مةىوم َتضةؿ خذتٔةر مةه       •

 عششتلقشن تلصثع  

ٌةةةةُ مرعةةةةظ ووشٔةةةةثز   ( 1939-1856) فزٌٔييييذَٔعصدةةةةش •

تلصفلٕل تلىفغٓ فٓ مغلة  تلقةشن تلعشةشٔه َتلةزِ فغةش علةّ       

ضةةُبٍث تلغةةلُ  تإلوغةةثوٓ فةةٓ تألعمةةثل تألدخٕةةر عىةةذمث سدٌةةث 

تودىةةّ َقةةذ ( عةةؽمُوذ فشَٔةةذ) مرلفةةثز إلةةّ مىغقةةر تل َعةةٓ 

 تلمىٍػ عىذ فشَٔذ علّ ف شذ تل دس َتلشغدر تلؽىغٕر  

 



ل ىةً تخصلةف مة     ( أنفزٌذ أدنيز )ظم ٔؽا مه خعذ فشَٔذ شلمٕزي -

علةةّ أن تلفٕةةثذ تلىفغةةٕر    أدنييزأعةةصثري ؛ ـٕةةط قثمةةس ووشٔةةر   

 للفشد ٔف مٍث تلشعُس خثلىقض  

  قثمةس ووشٔصةً علةّ    ( ٌيَٕح )كمث وؽذ عثلم وفةظ خخةش ٔةذعّ    -

 .( تلىمثرغ تلعلٕث َتل قعُس تلؽمعٓ) 

 َتتبييا انُقييذ انُفسييً ٔيُٓدييّ فييً انذراسييات انعزبٍيي  َعىةةذ -

 شدعًوؽذ أن كعٕشتس مه تلىقثد مه شيظش خفشَٔذ َغٕشي ممه 

ٌ  كمث وؽذ • تلىظةُص  َّضةؿ  ( 1966-1899) شيارل ييٕرٔ

ٌ َأٔضةةةث خعضةةةٍث خةةةدعد معصمةةةذتس خستء فشَٔةةةذ      خييياك الكيييا
 ٔىغلق مه مدثدئ فشَٔذ( 1901-1981)

 



وؽةذ تلمةىٍػ  قةّ     انحذٌث ٔعُذيا َتتبا َقذَا انعزبى•

تٌصمثمثس َسَتؼثس فٓ كعٕةش مةه تلذستعةثز تلصةٓ شةيظشز      

تألعصثر أمٕه تلخُلّ وشش خفعةثس  معل  خثلمىثٌػ تلعشخٕر 

تلد غةر  )شفس عىُتن ( 1939)فٓ مؽلر كلٕر تٖدتج 

مةه  ) أـمةذ  تلذكصُس مفمةذ خلةف ت      ( َعلم تلىفغّ

َ تلةةذكصُس  ( تلُؼٍةةر تلىفغةةٕر فةةٓ خفةةط تألدج َوقةةذي  

تلىفغةٕر لبخةذتل تلفىةٓ فةٓ     تألعةظ  ) مظغفّ عُٔف 

  َتلذكصُس مفمةذ تلىةٍُٔٓ َتلةذكصُس    ( تلشعش خثطر 
 .عض تلذٔه إعمثعٕل

 

 
 



 انًُٓح انتكايهً  •
ـثؼصىث إلّ تلىقذ تألدخٓ تلمص ثمل أَ تلمىٍػ تلص ثملٓ ٌُ سغدر إن •

فثلصعذدٔةر شعغةّ وُعةثس مةه تلفُتسٔةر علةّ        تل مثل  أَ وضعر إلّ 

تلمغصُٔثز كثفر ـضثسٔثس َظقثفٕةثس َف شٔةثس للُطةُل إلةّ تلمغةصُْ      

 .تإلخذتعٓ َتلىقذ تألدخٓ

تكصغح تلىقذ تلص ثملٓ قُشً خعذ كُوةً مشكدةثس مةه مؽمُعةر مىةثٌػ      •

مخصلفةةةةر شؽمةةةة  خةةةةٕه ؼمٕةةةة  تلمعغٕةةةةثز تلفىٕةةةةر شثسٔخٕةةةةثس َوفغةةةةٕثس 

 .َتؼصمثعٕث

مةىٍػ مةشن    ٔقصظةش    " َٔشِ تلةدعد أن تلمةىٍػ تلص ةثملٓ ٌةُ     •

فًٕ طثـدً علّ مىٍػ خعٕىً  خل ٔغعّ إلّ دستعر تٖظةثس تألدخٕةر   

مه خ ل عذد مه تلمىثٌػ تلىقذٔر تلصٓ ٔفةص م إلٍٕةث تلفٍةم َتلف ةم     

 .َتلصقٕٕم



ٌَةةةزت ٔعىةةةّ أن ٌىةةةث  ش ةةةثشف َتشظةةةثل َشضةةةثفش خةةةٕه       •

تلمىثٌػ تلغثخقر َشضثمش خٕه تلمىثٌػ تلغثخقر شفس ٌةذل  

َتـةةذ مفةةذد ٌةةُ معثلؽةةر تلىظةةُص تألدخٕةةر ؼمثلٕةةثس َفىٕةةثس  

 .َإؼشتبٕثس

قةشتءذ شغةصُعح   " َمه أٌم تلىوشتز للمىٍػ تلص ثملٓ أوً •

تلىض خعٕىةٕه مفصةُـصٕه  َشفغغةً َششةمً خ ةل تلفةُتط       

 «معثستإلوغثوٕر  َشخصشقً خدظٕشذ تلُعٓ َتلقلح 

ٌٕسف )ظٍش تلمىٍػ تلص ثملٓ فّ ف شوث تلعشخّ كثن عىذ •

عىةةةذمث  ـةةةظ أن علمةةةثء تلةةةىفظ ٔعصمةةةذَن علةةةّ    ( ييييزاد

مةةىٍػ تلصفغةةٕش تلص ةةُٔىٓ َمةةىٍػ تلصفغةةٕش : مىٍؽةةٕه ٌَمةةث 

 تلشد ٓ



َٔعصدش عٕذ قغح مه أَتبةل تلعةشج تلةزٔه شدىةُت ٌةزت تلمةىٍػ       •

ـٕةةط أقةةثس عةةٕذ     تلص ةةثملٓ َتلفةةذٔط عىةةً َتإلقةةثسذ إلٕةةً    

قغةةةح إلةةةّ عةةةً ـغةةةٕه خثعصدةةةثسي ممةةةه تعةةةصخذمُت تلمةةةىٍػ    

 .تلىقذ تلص ثملٓ فٓ 

َٔةةةشِ تلةةةذكصُس وعةةةٕم تلٕةةةثفٓ أن تلمةةةىٍػ تلص ةةةثملٓ ٔصظةةةل      •

تلمُعُعٕر َ ت وصقثبٕةر َ  ) خثلمعثلٕر لص ـم خعد تلمفثشٕؿ   

خثعصدةةثس ٌةةزي تلمفةةثشٕؿ ٌةةّ  ( ت وفصثـٕةةر َتلصشكٕدٕةةر َتلىظةةٕر 

 .معثٕٔش تلمىٍػ تلص ثملٓ 



 

 النسقية في النقد األدبي/ النصية المناهج 
تلىغق مه كل قةٓء مةث كةثن    " وغق فٓ تللغر شعىٓ  كلمر • 

 »عث علّ عشٔقر ووث  َتـذ 

َ تلقةةشتءذ تلىظةةٕر شفةةثَل تخصةةشتي تلةةىض َأغةةُتسي غٕةةش  •

مدصعةةةذذ عةةةه تلقةةةشتءتز تلغةةةٕثقٕر تلصقلٕذٔةةةر خةةةل شفةةةثَل أن 

شةةشخظ قةةشؾ تلةةىض َشفغةةٕشي مىةةز َ دشةةً َإوصثؼةةً إلةةّ        

 لفور ش ُٔىً مه تلُدىّ َتلعىثطش تلذتخلٕر  

َأطدفس تللغر فٓ ٌزي تلغفشذ للقشتءتز تللغُٔةر تلفذٔعةر   •

ٌٓ تألعثط فٓ فٍم تلىظُص   ٌَزت ٔعىةٓ أن ت ٌصمةث    

 .خذتخل تلىض أٌم خ عٕش مه خثسؼً 

 



مه ٌىث ؼثء ت ٌصمث  خدثعه تلىض غٕش مصىثعٕه خثسؼً َل ه ؼةثءز  -

شلةةر تلقةةشتءتز تلىظةةٕر مٍصمةةر خةةثلىض َتلمدةةذل َتلمصلقةةٓ؛ َمةةه ٌةةزي     
تلدىُٕٔر   َتلصف ٕ ٕر   َتألعلُخٕر   َتلصلقٓ   َتلش  وٕر    –تلمىثٌػ 

 َتلغمُٕلُؼٕر



 انبٌٍُٕـــ 
 سٕسٍز دي فزدٌُاَذ تلشٍٕش تللغُْ ٔذ علّ تلدىُْٕ تلذسط خذتٔر كثوس

 تللغثوٕثز فٓ مفثضشتز ) كصثخً وشش عىذمث تلعششٔه تلقشن خذتٔثز فٓ

)  

 سَتد َأـذ تللغثز فٓ عثلم ٌَُ ( 1896 ) خاكبسٌٕ رٔياٌ وؽذ ظم

   تألدخٕر تلدىُٕٔر مرعظ ٌُ َٔعصدش تلشَعٕر تلش لٕر تلمذسعر

إومث أَل مث ظٍش لفور تلدىُٕٔر كثوس علّ ٔذ تلشَط تلش لٕٕه َدلٕل •
 :  رلر مث ٔلٓ 

 .وُل تَل مه تعصخذ  لفور خىٕر شٕصثأن تلشَعٓ  1)

 .أَل مه تعصخذ  كلمر تلدىُٕٔر ٌُ سَمثن ؼثكدغُن2)

 .كعٕش مه تلدىُٕٕٔه سأَت أ  تلش لٕر تلشَعٕر ٌٓ تلدىُٕٔر3)
 



 أْى رٔافذ انبٌٍُٕ  عُذ انغزب•

 :انزٔسٍ انًذرس  انشكالٍَ  1)

شعصدش ٌزي تلمذسعر مه أكدش َأكعش تلمرظشتز علّ تلمىٍػ تلدىُْٕ فٓ  •
ٌزي تلمذسعر   َ شىثَلس خذتٔر وشيشٍث تلصٓ ؼثءز خعذ تلش لٕر تلشَعٕر 

 .تلذتخلٕر فٓ تلىض رتشً تلع قثز تلىظُص تألدخٕر مه خ ل 

َشعصدش ٌزي تلمذسعر ٌٓ تلصغدٕق تلعملٓ لمىٍػ دْ عُعٕش فٓ  •
 .دستعصً لعلم تللغر

 :انًاركسٍ انًذرس  1)

أظش تلف ش تلمثسكغٓ علّ ت شؽثي تلدىُْٕ َوشيشً   َ شيظش تلدىُُٕٔن •
خف ش تلمثسكغٕٕه ـٕىمث سخغُت خٕه تألدج خثعصدثسي أـذ م ُوثز تلدىٕر  

تلقُِ ت ؼصمثعٕر َتلع قثز تلمصغٕشذ  ) تلفُقٕر َخٕه تلُتق  تلخثسؼٓ 
 .خثعصدثسٌث م ُوثز تلدٕىر تلصفصٕر  ـٕط شيظش تلدىُُٕٔن خٍزي تلف شذ ( 

 

 



 : ٔيٍ ُْا عزفت انبٌٍُٕ  أشكانٓا انثالث  ًْٔ •

 .تلدىُٕٔر تللغُٔر•

 .تلدىُٕٔر تلش لٕر •

 (. انتكٌٍُٕ ) تلدىُٕٔر تلمثسكغٕر •

تلدىُٕٔر مىٍؽثس َطفٕثس  ٔشِ فٓ " فثلدىُٕٔر أطدفس مىٍؽثس وقذٔث ـٕط شعصدش •

 .تلعمل تألدخٓ وظثس مىغلقثس علّ وفغً 

َخٍزت ششِ تلدىُٕٔر أن تلىض تألدخٓ عدثسذ عه قد ر مه تلع قثز تلذتخلٕر  •
 .مىغلقر علّ رتشً   ٔم ه شششٕح عىثطشي إومث ٌٓ مصشثخ ر فٓ وغق َتـذ

ـٕط شغعّ تلدىُٕٔر لصيعٕظ مىٍؽٕر مىومر لذستعر تألدج ؛ َشقُ  ٌزي •

تلمىٍؽٕر علّ تلصقىٕه َتلصؽشٔذ   كمث أوٍث شفثَل َض  ومُرغ ٔفص م إلًٕ  

تألدج ٔغصمذ خظثبظً مه علم تللغر َتللغثوٕثز خعٕذتس عه تألـ ث  تلصٓ 
 .شعصمذ علّ ضُتخظ أَ قُتوٕه 

 



 انبٌٍُٕ يفٕٓو •

 :تلمفٍُ  تللغـــُْ •

خىّ    ) مه تلفعل تلع ظٓ ( خىٕر ) ُششصق كلمر تلدىُٕٔر مه لفور •
 .ٌَٓ ع ظ تلٍذ  ( ٔدىٓ   خىثء   خىثٔر   خىٕر 

 :تلمفٍُ  ت طغ ـٓ   •
لم ٔصفق تلعلمثء َتلىقثد علّ شعشٔف مفذد للدىُٕٔر   َٔعُد رلر  •

" ٔقُل إوً  يٍشٍم فٕكٕإلّ شعذد تألق ثل َشىُعٍث   لزلر وؽذ 
مه تلظعح إعغثء مفٍُ  للدىُٕٔر   َرلر ألوٍث شؽم  تشؽثٌثز  

 َمدثـط َعشقثس مخصلفر  

إن كلمر خىُٕٔر رتشٍث ششٕش  " تلدىُٕٔر قثب س تٍزي إٌغهتٌٕ َٔعّشل •
إلّ مىٍػ فٓ تلدفط ٔم ه شغدٕقً علّ مؽثل كثمل مه  

 تلمُضُعثز  
 



َخٍزت فإن للدىٕر معىّ أَع  مه تلمعىّ تلمىفظش فٓ وغثي تألدج فقظ   فٍٓ شٍصم •

خذستعر خعد تلوُتٌش فٓ تلمؽصمعثز   َتٖدتج َتألعثعٕش ؛ فصقُ  تلدىُٕٔر 

 خذستعصٍث مه ـٕط وغق تلصشتخظ تلذتخلٓ َلٕظ مه تلصغُس أَ تلصعثقح 

 :خعد طفثز تلدىٕر فٕمث ٔلٓ (  بٍاخٍّخاٌ )َقذ ـذد •

 (تلؽملر) تل لٕر أَ تلشمُلٕر  -•

 (تلصفُٔ ز ) تلصفُل  -•

 (تلضدظ تلزتشٓ ) ت وصوث  تلزتشٓ أَ تلصف م تلزتشٓ   -•

 



 البنيىية في نقدنا العربي
ششِ خعد تلذستعثز أن أَل مه شفذض عه مىٍػ تلدىُٕٔر فٓ وقذوث تلعشخٕر  

تلفذٔط ٌُ مفمُد أمٕه تلعثلم فٓ أَتخش تلغصٕىٕثز مه تلقشن تلمثضٓ ـٕىمث 

 (  تلٍٕ لٕر ) كصح عىٍث فٓ مؽلر تلمظُس شفس عىُتن 

إدٌث ) لـ ( عظش تلدىُٕٔر ) فىؽذ  تلذكصُس ؼثخش عظفُس ٔصشؼم كصثخثس خعىُتن 

 .  ـٕط شدّىّ عظفُس ٌزت تلمىٍػ مه خ ل ششؼمصً لٍزت تل صثج(  كزٌزٌٔم

كمث أن للذكصُس    ظم ( مش لر تلدىٕر ) وؽذ تلذكصُس صكشٔث إخشتٌٕم ٔرلف كصثج 

كمث ألف   ( ووشٔر تلدىثبٕر فٓ تلىقذ تلمعثطش) ط ؾ فضل كصثخٕه تألَل 

تلدىّ )  َكصثج ( ؼذلٕر تلخفثء َتلصؽلٓ ) تلذكصُس كمثل أخُ دٔح كصثخثس خعىُتن 

   (فٓ تلدىٕر تإلٔقثعٕر للشعش تلعشخٓ )   َكصثج ( تلمُلذذ فٓ تلشعش تلؽثٌلٓ 



 انُقذ انُسٕي•
 يفٕٓو انُقذ انُسٕي -•

قةةذ تخصلةةف كعٕةةش مةةه تلىقةةثد ـةةُل ٌةةزت تلمفٍةةُ  َمثٌٕصةةً   َقةةذ أقةةثس  •
تلىقةذ   –تلذكصُس مفمذ عىثوٓ إلّ رلر  َسأِ أن ٌزت تلىُل مه تلىقذ 

 .مه أقذ تلمؽث ز شعقٕذتس  –تلىغُْ 

َمةةةه تلمم ةةةه أن ٔشةةةمل مفٍةةةُ  تألدج تلىغةةةُْ تألدج تلةةةزْ ش صدةةةً •

 تلىغثء َتألدج تلزْ ٔ صدً تلزكُس عه تلىغثء 

َعلةّ ؼثوةح خخةش ٔةةشِ خعةد تلىقةثد أن مةث ش صدةةً تلمةشأذ عةه رتشٍةةث         •

َعثلمٍةةث َُٔمٍةةث َمغثلدٍةةث ٔغلةةق علٕةةً أدخةةثس أوعُٔةةثس   أمةةث مةةث ٔ صدةةً      

تلشؼةةل عةةه تلمةةشأذ َلةةٕظ مةةه إوصثؼٍةةث ٔغلةةق علٕةةً تلىقةةذ تألوعةةُْ أَ  

 تلىغُْ



ٔشِ خغث  قغُط أن تلىقذ تلىغُْ ؼضء مىً إظدثز للزتز تلىغثبٕر  •

َدَسٌث   َشيكٕذ علّ ٌُٔصٍث مه خ ل أدخٍث تلزْ ٔفمل خعد 

تلغمثز َتلخظثبض تلصٓ شىم عه تلمشأذ َشعدش عه كٕىُوصٍث 

 .َعدثعٍثَرتشٍث 

ـٕه ظٍُسي لم ٔ ه مششدغثس خفشكر ( تلىقذ تلىغُْ ) إن مظغلؿ •

 1923معٕىر أَ تشؽثي خعٕىً  َتعصخذ  ٌزت تلمظغلؿ فٓ عث  

ألَل مشذ مه خ ل ـضج تلىغثء تلمظشْ   َمه ٌزت تلفٕه  

 ظٍشز تشؽثٌثز مخصلفر فٓ تل صثخثز تلىغثبٕر  

َٔشِ تلذكصُس مفمذ عىثوٓ أن مظغلؿ تلىغُٔر تعصخذ  أَل •

ظم َؼذ مه ؼذٔذ فٓ تلع ظٕىٕثز مه تلقشن  1860مشذ فٓ عث  

 تلعششٔه فٓ أمٕشكث 



  شعشٔف أن علّ أطشز ـٕىمث " تلىغُٔر تلفشكر بٕفٕرا دي سًٌٍٕ شضعمس ـٕط•
 )     خخش تلمشأذ فصظدؿ   خثلشؼل تلمشأذ تسشدثط مه دتبمث شىد  ٌَُٔصٍث تلمشأذ

  َتلشفعر تلٍٕمىر عمثشٍث رتشثس تلشؼل ٔ ُن خٕىمث   خثلغلدٕر ٔصغم ( َمثدذ مُضُعثس
 َتألٌمٕر

ٔقذ اتسى انُقذ ٌُ خذتٔر توفؽثس تل صثخثز تلصٓ شعثلػ قضثٔث تلمشأذ  1969َٔعصدش عث  •
 :انُسٕي ببعض انسًات ٔانخصائص ٔيٍ أًْٓا 

ٔشكض ٌزت تلىُل مه تلىقذ علّ تلمشأذ مه ـٕط عثلمٍث تلشخظٓ َتلعثعفٓ َتلف شْ  •
 .مه خ ل تلصشكٕض علّ أعمثل تلمشأذ تألدخٕر

 .ٔفثَل أٔضثس تلىقذ تلىغُْ تكصشثل تلصثسٔخ تألدخٓ للمشأذ تلزْ أغفلً تلذسط تلىقذْ  •

)  ٔفشص تلىقذ تلىغُْ علّ إلغثء تلفُتسي خٕه تلشؼل َتلمشأذ َرلر شفس مغمّ •
  تلزْ كثن ٔغعّ لخلخلر تلمفثٌٕم تلصقلٕذٔر ت ؼصمثعٕر فٓ تلمؽصم  تلزْ (  اندُٕس 

 .كثن ٍٔصم خثلىثـٕر تلزكُسٔر علّ ـغثج تلىغُٔر

ٔغعّ تلىقذ تلىغُْ لُض  خظثبض َعمثز شخض تلمشأذ فٓ أدخٍث َإوصثؼٍث   كمث  •
 .تلمشأذ فٓ كصثخثشٍث/ ٔغعّ لصفذٔذ أعلُج تألوعّ 

•  

 


