
 بعض المصطلحات النقدية 
مصططططلحات نقديطططة ي طططيت اطططن ن ايطططة القطططيي االق ال لطططي  لبدايطططة القطططيي ال طططانن ال لطططي  

 : لاستميت عند النقاد 
  -: الفحللة  -1

أشاي النقاد الى هذا المصطلح عند  الشعياء الذيي يمتلكلي قطل  الشطاعيية  لاتقطاي اابطدا  
حططد الكمططاق ال مططا يقتططيد منططه لقططد ا ططذ هططذا لشططد  التطط  يي علططى المتلقططن لتحططييك   الططى  

المصطططلح  احططق ا يططق  لهططل الططذكي النا طط  لهنالططم  مططي الشططعياء مططي لقططد بالفحططق  لمططي 
لكططذلم ألسطط  { طبقططات احططلق الشططعياء } ام لتطه علقمططة الفحططق كمططا ألسطط  ابططي سطط   اللمحططن 

 .{  الفحللة} ااديد البصي  ااصمعن  كتابه مي سماه
 الطبع ل الصنعة  -2
الطبططع هططل ااسططتعداد الفطططي  ال الوييططل  لقططلق  الشططعي لل ططذا لقططد بعططض الشططعياء بشططاي  -

الطبططع لاايتلططاق لهططذا يعنططن اي لشططاعي ملكططة  اصططة يقططلق الشططعي اططن ا  لقططت لاططن ا  
مناسططبة  دلي تكلطط  لب ططذا يتنططاقض المعنططى كططق التنططاقض مططع الصططنعة  لالططق ذلططم مططاق 

 المطبلعيي  الشعياء لالنقاد إلى الطبع ال مذهد
الصنعة  تشطتيم دالت طا مطع الصطناعة بطالمعنى المقصطلد الطذ  تطدق عليطة  بطاي الصطناعة  -

م نة كم نة الصناعة ال صانع ال طل  لل طذا تكشط  صطنعة الشطاعي  ميطل   اصطة تم طق 
باإلتقاي لالللد  المتناهية لمي الشعياء ما يم ق هطذا ااتلطاه الفطيلدا لابطن تمطا    لمطي 

 هذا الفي لييي ل البحتي   ام اق الشعياء
 
 ااقلاء -3

ياهي  مي اليلاهي عل  القاايطة  بعطد عيبطا مطي عيلب طا  اطاذا لطاء البيطت االق بحطي  يل  
 .م مل   لاء البيت ال انن بحي  يل  مكسلي  

 : كما قاق النابوة الذبيانن  
 

 عل َي ، ذا لاٍد ، لغيَي مللدِ   أِمَي آِق َميسة يائٌح، أل ُمْوتَططِد،
ُق، غيي أيس يكابنططا  لما تلْق بيحالنططططططا ، لك ْي قدِ   َأِاق التسَيحس



 ل بذاَم  بطينا الوياد ااسطلدُ   َلَعَ  الَبلاِيُح أيس ِيْحَلَتنا َغدًا،
 (***ااقلاء ) أسباد ياهي  ***  
 يعد عند النقاد ان ا مي بدايات  نش   الشعي عند الشعياء  -
ة  اذ اليلا  حالللا ت طعي  البيطت لفطيض  االصطاا يطاهي  بعض ا ياء إلى  ع  اليلاي -

 .اللحي على شاعي ما  
 
 الللالة  -4

لطلق ، للق  للالة  بمعنى عي  ل لطلق  اللفطي  بمعنطى  اسطتحكمه قلتطه لصطاي متطيي  / لوة  
 .اليأ  ا  صاي محكمًا  

لقيطق هطل مطا  النقد  الللالطة ميتبططة بطاليلنا التطن هطن  طد الصطنعة  لالتكلط  / لبااصط ح 
 .ييتفع ايه ااديد مي ك   العلا   

لعند بعض العلماء يقتيي مصطلح الللالطة بالعذلبطة ليطياد ب طا سط للة اللفطي اذا كانطت المفطيد   
نبططات بططي   اي م ططاي  { ال ع ططع } م نلسططة  اليططة مططي ااصططلات القييبططة اططن م ايل ططا م ططق 

 .الصلت متقايبة  اذ يلد الناطا صعلبة   التلفي 

 اللحشن  -5
هل المستقبح مي اللفي ال الوييد  اطن ااشطتقاا ل المسطتكيه علطى اللسطاي  لال قيطق علطى ااذي 
اطن م طاي  الحطيل   لهطذ المصطططلح  يطد ق اطن  اصطاحة الكط   لالكلمططة لقطد ا طذت مطي مفططيد  

 اللحش الذ  يعيش ان البياي  لالقفاي 
 الحلشن  -6

لأياد ، ت د  هططذا المصطططلح قدامططة بططي لعفططي لهطل لصطط  للكطط   الوييططد اللحشططن لألق مططي اسط 
 .ب ا االفاي الوييبة النادي   لهن كلمة مياداة مي حيث المعنى  لالدالة  لمفيد  اللحشن 

 اانسلا   -7
بمعنططى  الم ئمططة  ليطلططا عليططه اططن بعططض ااحيططاي  ططمي مصطططلحات علطط  البططديع ليطلططا 

 (( .مياعا  النييي )) عليه  



الشططعياء عططي السططماء ا بططد اي يطط تن بمفططيد  الططنل   الشطط د لالنيططالم ال اذا لططاء اططن نيطط  
 .الويل  لتكلي  منسلمة مع مفيد   السماء ؛ اي السماء تت مي  ااشياء التن تحلي ا 

 المعا لة  -8
ليقصد به المدا لة ليد ق هذا  العنطلاي مطي شطيلط الفصطاحة اطن اصطاحة اللسطاي لالكلمطة 

التعقيد اللفين لالمعنل  لهل داات تدا ق الكلمات ايما بين طا   لتعي  ان الب غة العيبية 
كالليطططاد  بعطططض الكلمطططات  أل اا طططااات  أل ااك طططاي  مطططي حطططيل   اللطططي ال تكطططياي بعطططض 

 .الكلمات لألق مي اشاي الى هذا المصطلح عمي بي الحطاد  
 مصطلح الذلا لالتذلا اادبن  -9

 بيي الذلا اادبن لالتذلا اادبن ؟لما هل الفيا . ما المقصلد بالذلا  / س 
    / 
  لاء مي ذاا يذلا ذلقا لذلقاي  بمعنى ا تياي الطعا   : الذلا لوة. 
 -: الذلا اصط حا  نق  عند المصطلحات التالية  -

هن الملكة  أل الحاسة النفسية التن يلمع ب ا اصحاد الفطي  السليمة  لنقطد اللمطاق   -
 .الحك  لااستما  بالنص    اصداي 

 :يياد به الف   الدقيا المتكامق  لعناصي النص اادبن  لالعناصي  -

  العاطفة 
  الفكي 
  ال ياق 
  ااسللد 
   الني 
لمطي  ط ق المعنطى ، أل يياد بطه اسطتلابة للدانيطة  تحسطي الحكط  علطى الطنص بعطد ا مطه  -

اء  أكطاي اللول   لااصط حن  نستنت  أي الذلا اادبن ملكطة تي طي الحكط   النقطد  سطل 
 .حسيًا ال معنليًا 



أما التذلا اادبن  ا ل الممايسة التطن تمكطي اانسطاي أي يصطدي الحكطا  النقديطة الصطائبة مطي  
 .  ق المعاييي لالمقاييس اادبية 

 مصطلح النحق -11

تللد مياداات ل ذا المصطلح لهن الصناعة لالل طع لاااتعطاق لاانتحطاق لاالطت د ليطياد ب طذا 
ادعططاء شططاعي مططا نسططبة بيططت أل أك ططي لططيس لططه لهططن يططاهي  لاهليططة اسططتميت حتططى  المصطططلح

 . العصلي ااس مية 

لهطططذا أحطططد مل طططلعات علططط  البطططديع  طططمي المحسطططنات المعنليطططة يسطططمى بالسطططيقات اادبيطططة أل 
 .الشعيية 

مصطلح النقد الفنن لهل النقد الطذ  يقطل  علطى أسطس لمعطاييي أدبيطة ليطلاهي نقديطة م طق -12
ي الفحللطة عنطد ااصطمعن اطن كتابطه الفحللطة الطذ  يقطل  علطى هطذا المعيطاي لقطد اسطتند إلطى معيا

لملة مي ااسس لهن ك طي  الشطعي لطدل الشطاعي لططلق القصطيد  لك طي  الصطلي البيانيطة لهنطام 
 .ابي س   اللمحن ( طبقات احلق الشعياء ) كتاد آ ي عي  بكتاد 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 



 


