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BSAR 409 

One of the following options: 
 

BSAR 409 (b) Literary Criticism          النقد األدبي 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
األدبّية، حيُث يعتمُد على النقاش العميق ألساليب النقد األديّب يُعدُّ النقد عملّية دراسة وإصدار أحكام على النصوص 

ه، وىو أحد الفنون األدبّية اليت يرتبط فيها ذوق الناقد وفكره يف زلاولة للكشف عن مجالّية النص األديّب أو العيوب أىداف ادلقرر و 
 .اليت توجد فيو

مصادرىا، وره ، وكذلك إحاطتو ابلقضااي النقدية من هتدف ىـذه ادلادة إىل تعريف الطالب بنشأة النقد األديب وتط
 تعريفو مبناىج واجتاىات النقد األديب، وزلاولة االرتقاء بـذوقو، وإكسابو مهارة التمييز بني األساليب ، وتوثيق صلتو ابلرتاث العريبو 

 التيارات النقدية العربية واألجنبية وادلكتبة العربية، من خالل ادلراجع النقدية العربية، ومعرفة مدى التأثري والتأثر بني
 Course Objectives        أهداف ادلقرر:

 .واحلديث القدمياألديب الطلبة مفهوم النقد يتعرف أن  1
 أن يتعرف الطلبة بداايت النقد األديب ونشأتو. 2
 أن يتعرف الطلبة داللة مصطلح النقد األديب 3
 اجلديد يف ىذا احلقل العلميأن حيفز يف الطلبة الرغبة اجلادة يف متابعة  4
 أن يتعرف الطلبة أبرز األعالم العرب يف النقد األديب 5

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit 01         النقد األديبالوحدة األوىل: 

 النقد لغة واصطالحاً  1.1
 وظيفة النقد 1.2

 
 Unit 02        النقد عرب العصورالوحدة الثانية: 

 اجلاىلي، نشأة النقد يف العصر اجلاىلي النقد يف العصر 2.1
 .نشأة النقد يف عصر الرسول )صلى هللا عليو و سلم( و اخللفاء الراشدين. النقد يف عصر صدر اإلسالم 2.2
 العصر األموي النقد يف  2.3
 النقد يف العصر العباسي 2.4

 Unit 03       عالمهأمصادر النقد القدمي و الوحدة الثالثة: 
 Unit 04       يف العصر احلديثالنقد الوحدة الرابعة: 

 Unit 05       األديبالوحدة اخلامسة: أهم مدارس النقد 
 النقد الكالسيكي 5.1
 النقد الفلسفي 5.2
 النقد ادلقارن 5.3
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 النقد النفسي 5.4
 النقد الثقايف 5.5
 النقد االجتماعي 5.6

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 مناقشات علمية بينهاتشكيل رلموعات متّثل آراء سلتلفة، وإقامة  -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب ادلقرتحة:

الثقافة، الطبعة الرابعة اتريخ النقد األديب عند العرب،  بريوت، لبنان: دار  ىـ(،1424الدكتور إحساس عباس ) -
 م.1983

 قرأه وعلق عليو: زلمود دمحم شاكر، القاىرة: مطبعة ادلدين.أسرار البالغة،  ىـ(،471) عبدالقاىر اجلرجاينأبوبكر  -
 دار اذلداية للطباعة والنشر والتوزيع.مقاالت يف النقد األديب،  ،عبداحلميد إبراىيم الدكتور -
القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  النقد العريب احلديث يف مصر،  تطور ،عبدالعزير الدسوقی الدكتور -

 م.1977
 ىـ.1391عند العرب، بريوت: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  اتريخ النقد األديب الدكتور عبدالعزيز عتيق، -
 ة  ادلدين.دالئل اإلعجاز، القاىرة: مكتبة اخلاجني مطبع عبدالقاىر بن عبدالرمحن اجلرجاين، -
 ىـ.1418البيان والتبيني، القاىرة: مكتبة اخلاجني،  عثمان عمرو بن اجلاحظ، أبو -
 م.1332قسطنطينية: مطبعة اجلوائب، الطبعة األوىل نقد الشعر، ه(، 337البغدادي ) قدامة بن جعفر -
 الدايل، مؤسسة الرسالة.حتقيق: دمحم أدب الكاتب،  ه(،276الدينوري ) قتيبةدمحم عبدهللا بن مسلم بن  وبأ -
 م.1968: ادلدارس النقدية ادلعاصرة، مصر: دار ادلعارف، النقد األديب احلديث يف لبنان ،ىاشم ايغی -
حتقيق: علي دمحم البجاوي ودمحم أبوالفضل الصناعتني، ىـ(، 395) العسكریاحلسن بن عبدهللا بن سهل ىالل  وأب -

 ىـ.1419إبراىيم، بريوت: ادلكتبة العنصرية، 
 


