مصطلحات يف األدب العرب
أوال ـ ما مفهوم العمل األدب؟ وما غايته؟
هو التعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية ،فالتجربة الشعورية اليت يعيشها األديب تدفعه للتعبري
عنها يف صورة تعبريية ذات داللة.
غايته:
تصوير املشاعر واألحاسيس للتأثري على املتلقي ،فيعيش هذه اللحظة اإلبداعية ابستمتاع.
اثنيا ـ ما عناصر ومكوانت العمل األدب؟
العاطفة ،األفكار ،األلفاظ والعبارات ،التصوير واخليال ،املوسيقا.
ـ ما املوازين النقدية اليت تساعد الناقد يف تقومي العمل األدب؟
 1ـ الوضوح  /وضوح الفكرة ،من خالل لغة تعرب عما يريد بسهولة ويسر.
 2ـ امتزاج الفكرة ابلشعور والعاطفة  /فالنص أي نص إمنا هو جتربة شعورية كما أشران.
 3ـ العمق والغزارة  /مدى إحاطته ابلفكرة ،وخروجها عن مألوف اإلنسان العادي
 4ـ اإلقناع الوجداين واملنطقي  /دعم األفكار ابألدلة الوجدانية املستمدة من ثقافته وعاطفته وخياله،
واألدلة العقلية املستمدة من ثقافته ورؤيته الفكرية.
 5ـ اجلدة واالبتكار  /عدم التقليد أو التأثر ابلغري.
 6ـ االمتداد اإلنساين  /ونعين به مدى انسجام النص مع القيم اإلنسانية.
 7ـ الصحة وعدم االضطراب .أن تكون الفكرة صحيحة مفيدة بعيدة عن التناقض .وسندرس كل
ذلك على حدة يف درس خاص مقبل.
اثلثا :ما أنواع العمل األدب؟
العمل األدب نوعان:
 1ـ شعري :ويشمل :الشعر الغنائي أي القصيدة مبختلف توجهاهتا ،والشعر املسرحي ،والشعر
امللحمي.
 2ـ نثري :ومن أبرز فنونه :املقالة واخلاطرة وترمجة احلياة والبحث والقصة والرواية واملسرحية.
التجربة الشعورية.

أوال :ما التجربة الشعورية؟
هي املوقف الذي تعرض له األديب ،وأتثر به ،وتفاعل معه نفسيا عرب أحاسيسه ومشاعره أوال،
وثقافته ورؤيته الفكرية اثنيا ،ومن مث الرتمجة الصادقة هلذا املوقف عرب اللغة والصور واأللفاظ ،أي من
خالل الصورة التعبريية.
اثنيا :ما أنواع التجربة الشعورية؟
أ ـ جتربة ذاتية :يعرب من خالهلا األديب عن موقف خاص أتثر به وتفاعل معه من مثل :قصيدة "الطفلة
البائسة" لنازك املالئكة.
ب ـ جتربة إنسانية عامة :يعرب فيها الشاعر عن موقف عام تعرض له اجملتمع أو الوطن أو األمة ،كما يف
قصيدة "إىل طغاة العامل" للشاب .حيث يرتبط اخلاص ابلعام ويعرض لالستعمار يف مراحله ،وما يرتكه
يف البلدان املستعمرة من مآس ومصائب.
اثلثا :للتجربة الشعورية عناصر حمددة ،عددها.
 1ـ الوجدان أو العاطفة :مشاعر اللذة واألمل ،الفرح واحلزن ،احلب والكراهية...
 2ـ الفكرة :وأتيت ممتزجة بوجدان األديب وانبعة منه ،وال جيوز أن أتيت القصيدة فكرا
حمضا ألهنا بذلك تفقد روحها ومجاهلا ،وأصبحت نظما ال حياة فيه ،كالشعر
التعليمي مثال.
 3ـ الصور التعبريية ،وتشمل :األلفاظ والعبارات ،الصور واألخيلة ،املوسيقا واإليقاع يف الشعر.
رابعا :ما الصدق الفين ،ومم ينطلق:
هو التجربة الشعورية الصادقة ،وصدق األديب يف التعبري عنها ،والصدق الفين ينطلق من أمور ثالثة:
 1ـ معايشة املوقف والتأثر به .معايشة حقيقية ووجدانية.
 2ـ املعاانة الصادقة واالنفعال الصادق العميق.
 3ـ التعبري الصادق.
األفكـار.
أوال :ما املقاييس الفنية اليت حنكم هبا على الفكرة:
 1ـ الصحة وعدم االضطراب.

 2ـ امتزاجها ابلشعور والعاطفة.
 3ـ اجلدة واالبتكار.
 4ـ الوضوح.
 5ـ العمق والغزارة.
 6ـ اإلقناع الوجداين واملنطقي.
 7ـ االمتداد اإلنساين.
األلفاظ
وضح فيما أييت املفاهيم واملصطلحات التالية:
أ ـ لغة النص؟
اللغة هي الوعاء أو الوسيلة اليت يعرب من خالهلا منتج النص عن أفكاره وعواطفه ،حيث إهنا مقوم
مجايل ينتظم يف أنساق تعبريية جديدة تسعى للتأثري على املتلقي.
ب ـ اإلحياء ومصادره؟
اإلحياء :ونعين به جتاوز الداللة اللغوية واملعىن املعجمي للكلمة إىل معان ودالالت جديدة ،كما يف
مثال األمومة.
ومصادر اإلحياء هي:
أ ـ تصوير اإلحساس مبا يعتمل به من حلظة ذات خصوصية :كالفرح واحلزن ،واألمل واليأس ..وعالقة
ذلك بثقافة الشاعر الفكرية واللغوية.
ب ـ إاثرة جرس الكلمة (اإليقاع) دالالت شعورية ونفسية.
العبارة الشعرية
أوال :ما املقصود جبمالية العبارة الشعرية؟
لقد حدد النقاد مجاليات العبارة الشعرية بثالثة شروط أساسية هي:
 1ـ اجلمال اللغوي واملوسيقي.
 2ـ اجلمال البديعي.
 3ـ اجلمال املعنوي.
اثنيا :ما املقصود بنسق التعبري ومجال النظم:

نعين بنسق التعبري ومجال النظم ،أنه ال يصح احلكم على العبارة الشعرية من خالل املعىن ،وإمنا ال بد
من تناوهلا يف نسقها العام املتحد واملرتابط معىن وداللة وإيقاع وظالل.
اثلثا :ما مصدر مجال العبارة الشعرية؟
 1ـ األلفاظ اليت اختارها الشاعر لتصوير إحساسه يف تلك اللحظة.
 2ـ النسق الذي رتبها عليه ،والنظم الذي جرت عليه.
 3ـ التوازن املوسيقي بني العبارات
 4ـ التقفية الداخلية
 5ـ تكرار بعض احلروف أو الكلمات.
رابعا :ماذا نعين ابجلمال البديعي يف النص؟
اجلمال البديعي مصدره احملسنات البديعية اليت يستعني هبا الشاعر لتلوين عبارته وزخرفتها ،واحملسنات
البديعية نوعان:
 1ـ احملسنات البديعية اللفظية :كاجلناس ،االزدواج ،حسن التقسيم السجع ،التصريع.
 2ـ احملسنات البديعية املعنوية :كالطباق ،املقابلة ،والتورية ،بغرض التأثري يف املتلقي والشاعر اجمليد هو
الذي خيتار من هذه احملسنات ما ينسجم مع النص دون تكلف أو هدر للمعىن.
خامسا :ما اجلمال املعنوي يف العبارة الشعرية؟
تنبين املقاييس الفنية للجمال املعنوي يف العبارة الشعرية من خالل مالحظة ما يلي:
 1ـ التقدمي والتأخري.
 2ـ نوع األسلوب يف العبارة الشعرية.
 3ـ الصيغ الصرفية يف الكلمات الواردة يف العبارة الشعرية.
 4ـ مكمالت العبارة الشعرية
 5ـ اإلجياز واإلطناب واملساواة.
تذكر  :أن البناء األسلوب يشمل عناصر العبارة الشعرية الثالثة ،وهي :اجلمال اللغوي واملوسيقي،
اجلمال البديعي ،اجلمال املعنوي.
سادسا :ما الذي يشمله البناء األسلوب للعبارة الشعرية؟
 1ـ نوع البناء األسلوب (خربي ،أو إنشائي)
 2ـ أغراض األساليب والقيمة التعبريية لكل أسلوب.
 3ـ التقدمي والتأخري.

 4ـ الصيغ االشتقاقية ( التنكري والتعريف ،املفرد واجلمع ،فعل األمر)
 5ـ أدوات الربط واملكمالت.
املفاهيم النقدية.
أ ـ الوحدة العضوية والوحدة املوضوعية:
أوال :ما الوحدة العضوية؟
املقصود ابلوحدة العضوية للقصيدة ان تكون بنية حية وبناء متكامال ،وعمال فكراي وشعوراي متكامال
ومتناميا ،وليست خواطر مبعثرة أو أفكارا متفرقة.
تنقسم القصيدة يف الوحدة العضوية إىل وحدات تسمى مقاطع :وتنقسم املقاطع إىل وحدات أصغر
تسمى أبياات :كل بيت يعد استكماال ملا قبله ،ومقدمة ملا بعده.
اثنيا :من هم رواد الدعوة إىل الوحدة العضوية وجتسيدها يف الشعر؟
 1ـ الشاعر خليل مطران.
 2ـ شعراء مدرسة الديوان (العقاد ،املازين ،عبد الرمحن شكري)
 3ـ شعراء مدرسة املهجر.
اثلثا :هل تعترب الوحدة العضوية مبثابة عنوان للتجديد يف القصيدة العربية احلديثة؟
اجلواب :نعم ،ألهنا ابتت ميزاان من موازين نقدها.
رابعا :ما املقصود بوحدة املوضوع؟
وحدة املوضوع تعين أن يتحدث الشاعر يف موضوع واحد،كموضوع قصيدة "نكبة دمشق" ألمحد
شوقي.
خامسا :هل ترتبط الوحدة العضوية ابملوضوعية؟
الوحدة املوضوعية جانب من جوانب الوحدة العضوية ،ولكنها ليست بديال عنها ،أو مرادفا ،ولدى
املقارنة بني نصي الشاب وشوقي تتضح اإلجابة ،حيث إن قصيدة الشاب بناء فين متكامل كل بيت
فيها لبنة يف بناء شعري متكامل .وهي جتسد إحساسا متصال ،وفكرا مرتابطا.
سادسا :ما الفارق بني الصورة اجلزئية والصورة الكلية؟
الصورة اجلزئية هي إقامة عالقة بني املشبه واملشبه به على حنو من األحناء كالتشبيه واالستعارة
والكناية.
أما الصورة الكلية فهي متثل مشهدا أو لوحة متناغمة األلوان واألحاسيس ،ويتضح مجاهلا يف قدرهتا

على الرسم ابلكلمات ،ويف الظالل واأللوان اليت ترمسها ،ويف الصوت واحلركة ،وما تثريه من جو
نفسي معرب عن حالة الشاعر.
وهي إما أن متثل مشهدا حسيا خارجيا ،أو متثل جوا نفسيا داخليا ،أو أن تكون شاملة للطرفني.
سابعا :ما التشخيص؟
التشخيص هو إكساب اجلماد وما يف حكمه من نبااتت أو أشجار أو مياه بعض صفات األشخاص.
ومن ذلك قول الشاعر :فنسيم املياه يسرق عطرا ،فهو هنا يشخص النسيم يف صورة لص ظريف
يسرق العطر من الطبيعة.
اثمنا :ما التجسيم؟
التجسيم هو نقل ماهو معنوي إىل صورة احملسوس ،أو حتويل املعنوايت من جماهلا التجريدي إىل جمال
آخر حسي ،مث بث احلياة فيها ،وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك ،كأن نقول :وشحبت الفضيلة
وازدادت اصفرارا ،فالفضيلة شيء معنوي ،أحلناه إىل شيء ملموس (إنسان مريض).
اتسعا :ماذا نعين مبصطلح تراسل احلواس؟
هو التوسع يف نقل األلفاظ من جماالت استعماالهتا القريبة املألوفة إىل جماالت أخرى مبتكرة ،تعتمد
على تراسل احلواس ،حبيث نستعمل للشيء املسموع ما من شأنه أن يستخدم للشيء املرئي أو
امللموس أو املسموع ،كأن نقول :وسالت األنغام ،النغم الناعم ،األغنية العطرة ،العطر القمري..
واهلدف من ذلك يتلخص يف نقل احلالة النفسية بدقة أكثر ورهافة أشد ،حيث يكون اللفظ املنقول
أدق تعبريا يف حالة نفسية معينة ،الرتباطه مبوقف يتالزم فيه شيئان.
عاشرا :ما الشعر العمودي؟
الشعر العمودي اصطالح حديث يعين القصيدة البيتية ،اليت تتوافر فيها السمات التالية:
 1ـ وحدة الوزن والقافية.
 2ـ وحدة البيت.
 3ـ عمق املعاين ومسوها.
 4ـ جزالة اللفظ وقوته.
 5ـ االعتماد على الصورة اجلزئية.
ويعترب البارودي رائد الشعر العمودي احلديث.
حادي عشر:ما الذي نعنيه بشعر املعارضات؟
شعر املعارضات :القصائد اليت نسجها قائلوها على منوال قصائد سابقة مشهورة ،وحاكوها (قلدوها)

مضموان وموضوعا وقافية ،وقد برزت لدى كل من البارودي وشوقي الذي يعد رائدا هلذا الفن.
الصورة اخليالية.
أوال :ما اخلطوات الالزمة لتحليل الصورة اخليالية؟
 1ـ حتديد الصورة اخليالية اجلزئية اليت تشيع يف العبارات اجلزئية.
 2ـ حتديد الصورة الشعرية ومالحمها وأجزائها.
 3ـ حتديد نوع الصورة اخليالية.
اثنيا :ما املقاييس النقدية اليت يتم من خالهلا تقومي الصورة الفنية؟
 1ـ أن تقوم العالقة بني أجزاء الصورة على األثر النفسي ،ال التشابه الشكلي احملسوس.
 2ـ أن تكون الصورة إحيائية ال وصفية مباشرة.
 3ـ أن تكون الصورة مبتكرة جديدة تصدر عن حس صادق.
 4ـ أن تالئم الصورة الفكرة واإلحساس.
 5ـ أن تكون منوعة بني اجلزئية والكلية.
ااملوسيقا.
أوال :ما مصادر املوسيقا يف القصيدة العربية؟
 1ـ املوسيقا اخلارجية( .الوزن والقافية)
 2ـ املوسيقا الداخلية( .نسق التعبري ،احملسنات البديعية ،التقفية الداخلية ،تكرار احلرف أو كلمة
معينة ،الصورة الشعرية املصورة إلحساس الشاعر).

ملفاهيم النقدية.
 1ـ ما الشعر الغنائي؟
هو الشعر الذي يتغىن فيه الشاعر بعواطفه ،ويعرب عن إحساسه وجتاربه الذاتية ،متخذا من القصيدة
جماال ينقل من خالله أفكاره ومشاعره للناس.

 2ـ ما موضوعاته؟
الوصف ،احلماسة ،الغزل ،احلماسة ،املدح ،الفخر ،الراثء ،اهلجاء.
 3ـ ما الشعر امللحمي؟ وما موضوعه؟
عمل شعري قصصي طويل ،موضوعه احلرب ،ومتتزج فيه احلقيقة ابألساطري ،والواقع ابخليال.
 4ـ ما املالحم األكثر شهرة؟
"اإللياذة" و "األوديسة" هلومريوس" .الشاهنامة" للفردوسي.
6ـ ما املطوالت؟
هي قصائد عربية طويلة حتمل خصائص امللحمة :األحداث التارخيية ،البطولة ،الطول ،واألسلوب
القصصي.
7ـ ما املطوالت األكثر شهرة؟
"العمرية" حلافظ إبراهيم .و "اإللياذة اإلسالمية" ألمحد حمرم.
 8ـ ما الشعر املسرحي ،أو التمثيلي؟
هو الشعر الذي يتناول فيه الشاعر قصة اجتماعية أو إنسانية ،وغالبا ما يدور فيها الصراع بني قوتني
متقابلتني .ويعتمد احلوار وخيتلف ابختالف الشخصيات.
8ـ ما أشهر املسرحيات الشعرية العربية؟
"جمنون ليلى" و "مصرع كليوابترا" و "قمبيز" ألمحد شوقي.
"قيس ولبىن" و "غروب األندلس" لعزيز أابظة.
 9ـ ما الشعر احلر؟
هو شعر موزون متحرر من القافية ومن نظام البحر العروضي ،وتتمثل خصائصه مبا أييت:
 1ـ وحدة التفعيلة 2 .ـ التحرر من القافية

تطبيقات يف مادة النقد
التطبيق األول
 1ـ وضح املقصود بكل من املفهومني النقديني اآلتيني:
*الشعر الغنائي------------------------------------------.

*الشعر احلر--------------------------------------------.
أكمل مبا يناسب:
أـ من املالمح الفنية للصورة اخليالية:
----------------------------------------------------------------------------------------ب ـ من مصادر املوسيقا الداخلية:
األلفاظ املوحية املنغمة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3ـ قال الشاعر مصورا عظمة النصر يف حرب أكتوبر:
مشس غرانطة أطلت علينا بعد أيس وزغردت ميسلون
اسرتدت بك أيـامها بدر واستعادت شبـاهبا حـطني
صدق السيف حاكما وحكيما وحده السيف ،ايدمشق اليقني
أ ـ يف ضوء فهمك لألبيات السابقة وضح:
الفكرة احملورية-------------------------------------------.
----------------------مجال التصوير يف قوله( :استعادت شباهبا حطني)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب ـ من املقاييس الفنية للحكم على األلفاظ :اإلحياء .طبق هذا املقياس على كل من:
مشس غرانطة---------------------------------------.
صدق السيف----------------------------------------.
ج ـ وضح من األبيات أثر العاطفة يف اختيار الشاعر ألفاظه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2ـ اذكر اثنني من مصادر املوسيقى اخلارجية يف األبيات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------التطبيق الثاين.
قال الشاعر متحسرا على جمد األندلس الغابر:
"هذا هو التاريخ يذحبنا..
فكيف نفر من سيف العصور؟
غرانطة سقطت..
فال ورد ،وال آس
وال ماء يغين يف نوافري القصور
ما عاد ميكن أن أعيد قصائدي األوىل
وأرقص فوق موسيقى البحور..
فعقارب األايم سيديت تدور
ومواقفي
وعواطفي أيضا تدور!!"
 1ـ ماذا نسمي هذا النوع من الشعر؟-------------------------
 2ـ بني مالمح الصورة الشعرية وخطوطها يف النص السابق.
املالمح-----------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------

اخلطوط.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3ـ وضح مجال التصوير يف قوله" :ال ماء يغين يف نوافري القصور".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4ـ أورد ثالثة عناصر من مصادر املوسيقى الداخلية مع األمثلة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5ـ يعترب الرمز من اخلصائص الرئيسة يف الشعر احلر ،فماذا قصد الشاعر ب"عقارب األايم"؟
------------------------------------------------------ 7ـ أجب ب (نعم) أوب(ال) حول مالمح الصورة اخليالية عند الشاعر:
تقوم العالقة بني أجزاء الصورة على األثر النفسي) ( ،
صورة وصفية مباشرة) ( .
أجزاؤها متناسقة) ( .
تالئم الفكرة واإلحساس) ( .
وضحت عاطفة الشاعر) ( .
التطبيق الثالث
أجب عن مجيع األسئلة التالية:

 1ـ وضح املقصود بكل من املفهومني النقديني اآلتيني"
تراسل احلواس-------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------عمود الشعر--------------------------------------------.
----------------------------------------------------------- 2ـ أكمل مبا يناسب:
أ ـ من فنون الشعر:
--------------------------------------------------ب ـ من مقاييس احلكم على األلفاظ:
-------------------------------------------------------------- 3ـ قال الشاعر يرثي ابنه:
"أواجه موتك وحدي
وأمجع كل ثيابك وحدي
وألثم قمصانك العاطرات
ورمسك فوق جواز السفر
وأصرخ مثل اجملانني وحدي
فكيف أقاوم سيف الزمان؟
وسيفي انكسر"..
أ ـ من خالل قراءتك للنص ،وضح امتزاج العاطفة ابألفكار.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب ـ من املقاييس الفنية للعبارة الشعرية تنوع األساليب .طبق ذلك على األبيات.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج ـ من مقاييس الصورة اجليدة اإلحياء .طبق ذلك على الصورة "سيفي انكسر"
----------------------------------------------------------د ـ وضح مصادر املوسيقى اخلارجية لألبيات.
-----------------------------------------------------------

التطبيق الرابع.
أجب عن مجيع األسئلة التالية
 1ـ وضح املقصود بكل من املفهومني النقديني اآلتيني:
شعر املعارضات------------------------------------------.
---------------------------------------------------------الشعر الغنائي-------------------------------------------.
---------------------------------------------------------- 2ـ أكمل مبا يناسب:
أ ـ من عناصر العمل األدب:
----------------------------------------------ب ـ من املقاييس الفنية لتقومي العبارة الشعرية:

-------------------------------------------------------- 3ـ قال الشاعر:
"إن حيبسوان  ..إهنم
لن حيبسوا انر الكفاح
لن حيبسوا عزم الشباب احلر
يعصف كالرايح
لن حيبسوا أغنية
تعلو على هذي البطاح
طلعت على األرض اخلصيبة
مثل أنوار الصباح"..
أ ـ حلل األبيات السابقة مبينا ما أييت:
الفكرة الرئيسة-------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------اجلدة واالبتكار يف األفكار-------------------------------------.
----------------------------------------------------------ب ـ وضح أثر عاطفة الشاعر يف الصورة اآلتية" :انر الكفاح".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج ـ وضح اإلحياء يف كلمة "يعصف".
-------------------------------------------------------د ـ استخرج من األبيات السابقة عنصرا من عناصر املوسيقى الداخلية.

-------------------------------------------------------التطبيق اخلامس.
أجب عن مجيع األسئلة التالية:
 1ـ وضح املقصود بكل من املفهومني النقديني اآلتيني:
*التشخيص--------------------------------------------.
----------------------------------------------------------*اإلحياء----------------------------------------------.
---------------------------------------------------------- 2ـ أكمل مبا يناسب:
أ ـ من املالمح الفنية للصورة اخليالية:
*---------------------------------
*---------------------------------
ب ـ غاية العمل األدب تتمثل يف:
*---------------------------------
*---------------------------------
 3ـ قال الشاعر يف الوطن:
وطن عليه من الزمان وقار النور ملء شعابه والنار
تغفو أساطري البطولة فوقه ويهزها من مهدها التذكار
هذي الداير عشقتها ولطاملا هزت حنني العاشقني داير
أ ـ حلل األفكار حتليال أدبيا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب ـ من املقاييس الفنية للحكم على مجال األلفاظ اإلحياء.
طبق هذا املقياس على ألفاظ الشاعر من خالل البيت األول.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج ـ وضح من األبيات ما أييت:
 1ـ أثر عاطفة الشاعر يف اختيار صوره يف البيت الثاين.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2ـ مصادر املوسيقى الداخلية.

قال كثري عزة :
أريد ألنسى ذكرها فكأمنا  ....متثـّل يل ليلى بكل سبيل
فنقدوه أبنه كان حيبها حقاً فلماذا يريد أن ينسى ذكرها ؟؟
______
قال البحرتي يف مدح املعتز ابهلل :

يف عن كرمٍ يص ّده
ال العذل يردعه وال التـّعنـ ُ ....
فنقدوه بقوهلم أن هذا من أهجن ما مدح به اخلليفة فمن ذا يعنـّنف اخلليفة أو يصده ؟؟
______
قال أبو متام :
تكاد عطاايه جين جنوهنا  ....إذا مل يعوذها بنغمة طالبِ
فنقدوه فقالوا ما ابله حيوجها إىل اجلنون ويلتمس هلا العوز والرقي لقد كلف نفسه شططاً.
______
قال أبو نواس عندما كان يهنئ الفضل بن حيي الربمكي بدار جديدة انتقل إليها :
أربع البلى إن اخلشوع لباد  ....عليك وأين مل أخنك ودادي
وقال يف هنايتها :
قدمتم  ....بين برمك من رائحني وغاد
سالم على الدنيا إذا ما ُ
فتطري منها الفضل وامشأز حىت كلح وجهه وظهرت الومجة عليه وهذا حبد ذاته نقد
______
قال ابن الفاض :

كهالل الشك لوال أنه  ....أن عيين عينه مل تتأي
فنقدوه بقوهلم أن املعىن عادي وعاطفته مألوفة وأسلوبه ثقيل ومبتذل
______
قال عمر بن أيب ربيعة :
مث أسبطرت تشتد يف أثري  ....تسأل أهل الطواف عن عمر
يدعها ويشبب بنفسه
نقدوه بقوهلم أنه يتشبب ابملرأة  ,مث ُ
______
قال الفرزدق :
إذا التقيت األبطال أبصرت وجهه  ....مضيئاً وأعناق الكـُماةِ خضوع
نقـ ـ ــدوه بقـ ـ ــوهلم أنـ ـ ــه قـ ـ ــد أسـ ـ ــاه القسـ ـ ــمة  ,وأخطـ ـ ــأ الرتكيـ ـ ــب وكـ ـ ــان جيـ ـ ــب عليـ ـ ــه أن يقـ ـ ــول أبص ـ ـ ـرته
س ـ ــامياً وأع ـ ــانو املل ـ ــوت خض ـ ــوع أو أبص ـ ــرت لون ـ ــه مض ـ ــيئاً وأل ـ ـوان الكم ـ ــاة كاس ـ ــفة ويف ه ـ ــذا النق ـ ــد اول ـ ــة

إلخضاع الشعر للمنطو وليس كما ذكر الفرزق مسبقاً....

لالستفادة من ملفات أخرى انضموا إلى مجموعتنا على موقع الفايس بوك
اللغة العربيّة في الجزائر

/https://www.facebook.com/groups/737521746303613

انقر على هذا الرابط لالنضمام إىل اجملموعة:

/https://www.facebook.com/groups/737521746303613

