
                                              تقنيات التعبري الكتايب  املادة:                                        الّسنة األوىل ل م د         املستوى:
 ج -ب األفواج:                                                            بكوش  األستاذة:

 : الدرس الثاني 

 التعبري الكتابي  لغة أمناط

، إنّه (...-سرد -حوار -وصفالنمط هو الطريقة املنهجية املتبعة لبلوغ غاية الكاتب من الّنص ) 
  وله تشعبات كثرية أمهها: ، صنف من أصناف نسج األقوال أثناء عملية التعبري الكتايب

 النمط الوصفي: -1

يوا  أو ح لكتابة أو الكمام ملشه  واقع  أو ييا ي نإنسا  أوابالوصف هو تصوير  :الوصف ف/تعري1-1
مادية يارجية لشخصية حقيقية أو  لرسم صورة نفسية دايلية أويستعمل عادة أي ش ء آير. و مكا  أو 

 .قيق  أو ييا ييع  حة أو مشه  طبأو لوح ياليةي

 :نوعني ينقسم إىل املوصوف، فباعتبار ينقسم الوصف إىل ع ة أقسام/أنواع الوصف: 1-2

كل، حيث الش نتناول الش ء املوصوف كما يظهر يف اخلارج، منالنوع األّول: الوصف اخلارج ؛ وفيه 
 ل مشاعر املوصوف وأحاسيسه ..والنوع الثاين: الوصف ال ايل ؛ وفيه نتناو احلجم، اللو ...

 ثماثة أنواع ه : ينقسم إىل الواصف،  ابعتبارو 

  .وصف موضوع : يتم الوصف دو  ت يل انفعاالت ومشاعر الواصف 
   الواصف كما تراه ذاتوصف ذايت وج اين: أي وصف الش ء. 
 اده ورموزه وعن أبع راق يف التساؤل عن يفاايهالستغوصف أتمل : يتجلى يف أتمل املوصوف وا

 ..1متجاوزا الصورة الظاهرة
 أمهها:  للنمط الوصف  مجلة من املؤشرات/مؤشراته: 1-3

  املبالغة يف ذكر التفاصيل 
 أحياان  لمال صيغة الغائب غالبا وصيغة املتكاستعم 
 من اجلمل االمسية واستعمال املشتقات  ثارانإك   
 يعيةواحملسنات الب استخ ام العبارات الواصفة الواقعية أو اخليالية، النعت، والصور البماغية   
 ون اء واستفهام... بل االنشائية من تعجاستخ ام اجلم 
 واستعمال أسلوب التعجب . كثرة األفعال املضارعة 
 ب غالبا وصيغة املتكلم أحياان.الغائ يغةوظيف االنفعال والتأثر، استعمال صت   
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 : ، معتم ا على السن  اآليتّرسول صلى هللا عليه وسلمللوصفا دقيقا وخمتصرا  اُكتب تطبيق:
 السند: 

يرج من مكة  حني وسلم هللا عليه ىصل ، أ  رسول هللا-رض  هللا عنه  -جاء يف ح يث حبيش بن يال ، 
من كراماته  ، ورأت-رض  هللا عنها  -على ييمة أم معب ،  -عليه الصماة والسمام  -مهاجرًا إىل امل ينة، مرَّ 

، مث ابيعها على انإسمام، وانطلق، وملا رجع زوجها ووج  لبًنا أعجبه ذلك وقال: -وسلم صلى هللا عليه  -
من أين لك هذا اي أم معب  والشاء عازب حائل وال حلوب يف البيت؟ قالت: ال وهللا إال أنه مّر بنا رجل 
مبارك من حاله كذا وكذا. قال: ِصِفيه  ي اي أم معب . قالت: رأيُت َرُجمًا ظاِهَر الَوَضاَءِة أَبَلَج الَوجِه، َحَسَن 

ويف صوتِه َصهٌل، ويف  لٌَّة، وََل تُزرِيِه صعلٌة، َوِسيٌم، َقِسيٌم، يف َعيِنِه َدَعٌج، ويف َأشَفارِِه َوطٌف،ََل تَِعبُه تَِ  اخلَلقِ 
ُل النَّاِ  مجَ ُعنِقه َسطٌع، ويف حِلَيِتِه َكثَاثٌَة، أَزَجٌّ أَقَرُ ، إ  صَمَت فَ َعَليه الَوقَاُر، وإ  َتَكلَّم مساه وَعمَاُه البَ َهاُء، أَ 

نِطِق، َفصمًا ال نَزَر وال َهذَر، كأ َّ منطَقه َيَرزَاُت َنظوَأهبَا
ً
ٍم, ُه ِمن بَعيٍ ,، وَأحَسُنه وأمجُله ِمن َقريٍب,، ُحلُو امل

ثِة َمنَظرًا، يَ َتَح َّرَ ، َربَعٌة، ال َتشَنؤهُ ِمن طوٍل,، وال تَقَتِحُمهُ َعنٌي ِمن ِقَصٍر,، ُغصٌن بنَي ُغصَنني، فهو أَنَضُر الثما
اِب ٌٌ عَ سُنهم َق رًا، له رُفَ َقاُء ََيُفٌّوَ  بِِه، إ  قال مسَُِعوا ِلَقولِه، وإ  أَمر تَ َباَدُروا إىل أمرِه، ََمُفوٌد، ََمُشوٌد، ال وأح

 (3605وال ُمقَتِصٌ . احل يث أيرجه الطرباين يف الكبري)
 :معاين بعض الكلمات
 .الَوَضاَءِة: حسن الوجه

 .أَبَلَج الَوجِه: مشرق الوجه
 .الَتِجلٌَّة: عظم البطن
 .الصعلة: صغر الرأ 
 .الَوِسيٌم: اجلميل اخللقة

 .ال عج: ش ة سواد العينني
 .الوطف: طول أشفار العيو 

 .الصهل: ح َّه الصوت وصمابته
 .سطع: إشراف وطول

 .كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع است ارة
 .أَزَجٌّ أَقَرُ : دقة شعر احلاجبني مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر

 .البهاء: حسن املظهر
 .ال نَزَر وال َهذَر: كمامه َبنيِّ واضح لي ٌ كثرياً ولي ٌ قليماً 

 .: لي ٌ طويماً طواًل مفرطاً ال َتشَنؤُه ِمن طولٍ 
 .: ال َيتقر لقصره الش ي ُمُه َعنٌي ِمن ِقَصرٍ وال تَقَتحِ 

 .له رُفَ َقاُء ََيُفٌّوَ  بِِه: َييطو  به
حُفوٌد: املخ وم.

َ
  امل
 



أنّه يع   ري الكتايب املهمة، ألّ  الكثري من النصوص تعتم  عليه، حىتمن تقنيات التعبالسرد يعّ  : النمط السردي-2
  .منطًا من أمناط النصوص األدبية، وُيسمى ابلنمط السردي

 / تعريف السرد: 2-1

السرد من املصطلحات اليت يكثر استخ امها عن  احل يث عن النصوص األدبية، ال سيما يف القصة والسرية  
لسرد ا يف بناء النص، وللسرد يف اللغة تعريف يُوّضح معناه، وهو أ  االذاتية والرواية، إذ ُيشّكل السرد عنصرًا أساسيً 

يعين التتابع والتسلسل يف احل يث، ويُقال سرد احل يث يسرده سرًدا إذا اتبعه، فكلمة السرد ت ّل على تتا ي األح اث، 
سرد التعريف االصطماح  للو نإيبار والقص والرواية. السرد يف اللغة اف .2وهذا يتناسب مع النصوص القصصية والروائية

عناه أكثر، فالسرد اصطماًحا لغوي ويُوّضح مي، بل على العك ٌ يثبت التعريف الال يبتع  ابتعاًدا كبريًا عن تعريفه اللغو 
من صميم الواقع أم من نسج اخليال أم متنوعة بني االثنني مًعا، وذلك هو: نقل األح اث أو األيبار، سواء كانت 

 3ضمن إطار زماين ومكاين، ووفق حبكة فنية متقنة وَمكمة تذب املتلق  لماستمرار مبتابعة األح اث املسرودة.

السردي: هو أسلوب يقوم على سرد حادثة أو جمموعة من احلوادث املتماسكة سردا يغلب عليه التشويق عادة. والنمط 
احلكاايت أسلوب لسرد األقاصيص و  وبعبارة أيرى هو:لذلك فهو أكثر الفنو  األدبية جذاب للقارئ وتشويقا له.  4

يعتم  اعتماًدا  و هونقل أح اثها بصورة منتظمة متسلسلة، وضمن سرد منتظم واضح املعاَل، ويُبىن على العق ة واحلل، و 
 .5كبريًا على األفعال املاضية وضمائر الغائب

 / مؤشرات النمط السردي: 2-2

 .سيطرة األسلوب اخلربي إثباات ونفيا 
  . يغلب عليه الزمن املاض 
  . َي د فيه املكا  والزما  ابستعمال ظروف الزما  واملكا 
  .استعمال أدوات الربط 

إّ  النمط التفسريي هو أح  األمناط األدبية اليت ُتستعمل يف النصوص، وواضح من امسه أنه النمط التفسريي: -3
يرم  إىل توضيح أمر ما، أو تعليل ظاهرة ما، وذلك من يمال األدلة والشواه  والرباهني، وعليه ميكن القول يف تعريفه: 

ري  الكاتب نطقية ومقنعة، تعزز الفكرة اليت يإنه الطريقة اليت يعتم  فيها الكاتب على دعم نصه أبدلة وبراهني م
ا اب والنتائج وربطهبإيصاهلا، وت عمها وتزي  من التأثري على املتلق ؛ إذ يعتم  الكاتب يف هذا النمط على عرض األس

تربير  ن كلمة تفسري أيوالنمط التفسريي أساًسا ُمشتّق م بطريقة منطقية تقنع القارئ وتؤثر يف تفكريه. ضببعضها البع
، وميكن القول إّ  النمط التفسريي يكثر يف النصوص العلمية، أو اليت تتح ث عن ظواهر طبيعية أو علمية وتعليل

 وحتتاج إىل أدلة مقنعة ومنطقية.
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 / تعريف التفسري: 3-1

: أّما اصطماحا يح.هو انإابنة والتوضف ور معىن التفسري يف اللغة حول البيا  وانإظهار والكشف ية: التفسري يف اللغ
ا ال يكو  احملاورة وثقافة املفامهة ، مّ  مبعىن بيا  وإماطة اللثام عن الكلمة أو الكمام املسوق على أسا  قانو  » فهو:

 . «معناه بينا وواضحا

أسباهبا، ومزيما  ياصواملنطق متقل عقلل عهايعرض قضية مث خيضابة يف الكتأسلوب ومن هنا كا  النمط التفسريي 
 وهو نوعا :  6ج.ستناد إىل شرح م عم ابلشواه  واحلجغموضها، ابال

 أين..-مىت-النمط التفسريي التوضيح : وغايته انإجابة عن سؤال يب أ ب  كيف -
 وه فه انإجابة عن سؤال ابألداة ملاذا.  التعليل : النمط التفسريي السبيب -

ت الصحفية، املقاال -القصص العلمية -ك : املرافعات القانونيةيف جماالت ياصة   التفسريي عادة النمطويستخ م 
 اجملمات املتخصصة....

 النمط التفسريي:  مميزات /3-2

  .اعتماد أسلوب سهل قائم على املنطق 
 . الرتكيز على األدلة والوقائع 
   اخلطاب املباشر. فيهال يعتم 
  .يعاجل املسائل مبوضوعية وحيادية 
 ( أ ّ  غري -يعلل -هلذا السبب -استنادا إىل -ابلنظر إىل -أل ّ يستخ م مجلة من الروابط اخلاصة- 

 (ابملقابل.....
لنمط ط التلقائ ، االنم ،النمط املعياري ،قناع النمط اال ،حتفائ كتايب أمناطا أيرى مثل: النمط االكما أّ  للتعبري ال

 النمط احلواري، ...الوظيف ، النمط انإب اع ، 
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