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أوالً ـ ما مفهوم العمل األدبي؟ وما غايتو؟

ىو التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية ،فالتجربة الشعورية التي يعيشها األديب تدفعو للتعبير

عنها في صورة تعبيرية ذات داللة.
غايتو:
تصوير المشاعر واألحاسيس للتأثير على المتل ّقي ،فيعيش ىذه اللحظة اإلبداعية باستمتاع.

ومكونات العمل األدبي؟
ثانياً ـ ما عناصر ّ

العاطفة ،األفكار ،األلفاظ والعبارات ،التصوير والخيال ،الموسيقا.

ـ ما الموازين النقدية التي تساعد الناقد في تقويم العمل األدبي؟
 1ـ الوضوح  /وضوح الفكرة ،من خالل لغة تعبر عما يريد بسهولة ويسر.
نص إنما ىو تجربة شعورية كما أشرنا.
 2ـ امتزاج الفكرة بالشعور والعاطفة /
أي ّ
ّ
فالنص ّ
 3ـ العمق والغزارة  /مدى إحاطتو بالفكرة ،وخروجها عن مألوف اإلنسان العادي

 4ـ اإلقناع الوجداني والمنطقي  /دعم األفكار باألدلة الوجدانية المستمدة من ثقافتو وعاطفتو
وخيالو ،واألدلة العقلية المستمدة من ثقافتو ورؤيتو الفكرية.
 5ـ الج ّدة واالبتكار  /عدم التقليد أو التأثّر بالغير.

النص مع القيم اإلنسانية.
 6ـ االمتداد اإلنساني  /ونعني بو مدى انسجام ّ

كل
7ـ
ّ
الصحة وعدم االضطراب .أن تكون الفكرة صحيحة مفيدة بعيدة عن التناقض .وسندرس ّ
ذلك على حدة في درس خاص مقبل.
ثاللاً :ما أنواع العمل األدبي؟
العمل األدبي نوعان:

توجهاتها ،والشعر المسرحي ،والشعر
 1ـ شعري :ويشمل :الشعر الغنائي أي القصيدة بمختلف ّ
الملحمي.

والقصة والرواية والمسرحية.
 2ـ نلري :ومن أبرز فنونو :المقالة والخاطرة وترجمة الحياة والبحث
ّ
التجربة الشعورية.
أوالً :ما التجربة الشعورية؟

تعرض لو األديب ،وتأثر بو ،وتفاعل معو نفسياً عبر أحاسيسو ومشاعره أوالً،
ىي الموقف الذي ّ
ثم الترجمة الصادقة لهذا الموقف عبر اللغة والصور واأللفاظ ،أي
وثقافتو ورؤيتو الفكرية ثانياً ،ومن ّ

من خالل الصورة التعبيرية.

ثانياً :ما أنواع التجربة الشعورية؟

أ ـ تجربة ذاتية :يعبر من خاللها األديب عن موقف خاص تأثر بو وتفاعل معو من ملل :قصيدة

"الطفلة البائسة" لنازك المالئكة.
تعرض لو المجتمع أو الوطن أو األمة،
ب ـ تجربة إنسانية عامة :يعبّر فيها الشاعر عن موقف عام ّ
كما في قصيدة "إلى طغاة العالم" للشابي .حيث يرتبط الخاص بالعام ويعرض لالستعمار في
مراحلو ،وما يتركو في البلدان المستعمرة من مآس ومصائب.
ثاللاً :للتجربة الشعورية عناصر محددة ،عددىا.

الحب والكراىية...
 1ـ الوجدان أو العاطفة :مشاعر اللذة واأللم ،الفرح والحزن،
ّ

 2ـ الفكرة :وتأتي ممتزجة بوجدان األديب ونابعة منو ،وال يجوز أن تأتي القصيدة فكراً
محضاً ألنها بذلك تفقد روحها وجمالها ،وأصبحت نظماً ال حياة فيو ،كالشعر

التعليمي ملالً.
 3ـ الصور التعبيرية ،وتشمل :األلفاظ والعبارات ،الصور واألخيلة ،الموسيقا واإليقاع في الشعر.
رابعاً :ما الصدق الفني ،ومم ينطلق:

ىو التجربة الشعورية الصادقة ،وصدق األديب في التعبير عنها ،والصدق الفنّي ينطلق من أمور

ثالثة:

 1ـ معايشة الموقف والتأثر بو .معايشة حقيقية ووجدانية.
 2ـ المعاناة الصادقة واالنفعال الصادق العميق.
 3ـ التعبير الصادق.

األفكـار.
ّأوالً :ما المقاييس الفنية التي نحكم بها على الفكرة:

الصحة وعدم االضطراب.
1ـ
ّ

 2ـ امتزاجها بالشعور والعاطفة.
 3ـ الج ّدة واالبتكار.
 4ـ الوضوح.

 5ـ العمق والغزارة.
 6ـ اإلقناع الوجداني والمنطقي.
 7ـ االمتداد اإلنساني.
األلفاظ
ضح فيما يأتي المفاىيم والمصطلحات التالية:
وّ
النص؟
أ ـ لغة ّ

مقوم
اللغة ىي الوعاء أو الوسيلة التي يعبّر من خاللها منتج النص عن أفكاره وعواطفو ،حيث إنها ّ

جمالي ينتظم في أنساق تعبيرية جديدة تسعى للتأثير على المتل ّقي.

ب ـ اإليحاء ومصادره؟

اإليحاء :ونعني بو تجاوز الداللة اللغوية والمعنى المعجمي للكلمة إلى معان ودالالت جديدة ،كما
في ملال األمومة.
ومصادر اإليحاء ىي:
أ ـ تصوير اإلحساس بما يعتمل بو من لحظة ذات خصوصية :كالفرح والحزن ،واألمل واليأس..
وعالقة ذلك بلقافة الشاعر الفكرية واللغوية.
ب ـ إثارة جرس الكلمة (اإليقاع) دالالت شعورية ونفسية.
العبارة الشعرية
ّأوالً :ما المقصود بجمالية العبارة الشعرية؟

لقد حدد النقاد جماليات العبارة الشعرية بلالثة شروط أساسية ىي:

 1ـ الجمال اللغوي والموسيقي.

 2ـ الجمال البديعي.
 3ـ الجمال المعنوي.
ثانياً :ما المقصود بنسق التعبير وجمال النظم :

نعني بنسق التعبير وجمال النظم ،أنو ال يصح الحكم على العبارة الشعرية من خالل المعنى ،وإنما

ال ب ّد من تناولها في نسقها العام المتحد والمترابط معنى وداللة وإيقاع وظالل.

ثاللاً :ما مصدر جمال العبارة الشعرية؟

 1ـ األلفاظ التي اختارىا الشاعر لتصوير إحساسو في تلك اللحظة.
 2ـ النسق الذي رتّبها عليو ،والنظم الذي جرت عليو.
 3ـ التوازن الموسيقي بين العبارات
 4ـ التقفية الداخلية
 5ـ تكرار بعض الحروف أو الكلمات.
رابعاً :ماذا نعني بالجمال البديعي في النص؟

الجمال البديعي مصدره المحسنات البديعية التي يستعين بها الشاعر لتلوين عبارتو وزخرفتها،

والمحسنات البديعية نوعان:
 1ـ المحسنات البديعية اللفظية :كالجناس ،االزدواج ،حسن التقسيم السجع ،التصريع.
 2ـ المحسنات البديعية المعنوية :كالطباق ،المقابلة ،والتورية ،بغرض التأثير في المتل ّقي والشاعر
النص دون تكلّف أو ىدر للمعنى.
المجيد ىو الذي يختار من ىذه المحسنات ما ينسجم مع ّ

خامساً :ما الجمال المعنوي في العبارة الشعرية؟

تنبني المقاييس الفنية للجمال المعنوي في العبارة الشعرية من خالل مالحظة ما يلي:

 1ـ التقديم والتأخير.
 2ـ نوع األسلوب في العبارة الشعرية.
 3ـ الصيغ الصرفية في الكلمات الواردة في العبارة الشعرية.
مكمالت العبارة الشعرية
4ـ ّ

 5ـ اإليجاز واإلطناب والمساواة.
تذ ّكر  :أن البناء األسلوبي يشمل عناصر العبارة الشعرية اللالثة ،وىي :الجمال اللغوي والموسيقي،
الجمال البديعي ،الجمال المعنوي.

سادساً :ما الذي يشملو البناء األسلوبي للعبارة الشعرية؟

 1ـ نوع البناء األسلوبي (خبري ،أو إنشائي)

لكل أسلوب.
 2ـ أغراض األساليب والقيمة التعبيرية ّ
 3ـ التقديم والتأخير.

 4ـ الصيغ االشتقاقية ( التنكير والتعريف ،المفرد والجمع ،فعل األمر)
والمكمالت.
 5ـ أدوات الربط
ّ
المفاىيم النقدية.
أ ـ الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية:
أوالً :ما الوحدة العضوية؟

المقصود بالوحدة العضوية للقصيدة ان تكون بنية حية وبناء متكامالً ،وعمالً فكرياً وشعورياً متكامالً
متفرقة.
ومتنامياً ،وليست خواطر مبعلرة أو أفكاراً ّ

تنقسم القصيدة في الوحدة العضوية إلى وحدات تسمى مقاطع :وتنقسم المقاطع إلى وحدات أصغر

كل بيت يع ّد استكماالً لما قبلو ،ومق ّدمة لما بعده.
تسمى أبياتاًّ :

رواد الدعوة إلى الوحدة العضوية وتجسيدىا في الشعر؟
ثانياً :من ىم ّ

 1ـ الشاعر خليل مطران.

 2ـ شعراء مدرسة الديوان (العقاد ،المازني ،عبد الرحمن شكري)
 3ـ شعراء مدرسة المهجر.
ثاللاً :ىل تعتبر الوحدة العضوية بملابة عنوان للتجديد في القصيدة العربية الحديلة؟
الجواب :نعم ،ألنها باتت ميزاناً من موازين نقدىا.

رابعاً :ما المقصود بوحدة الموضوع؟

وحدة الموضوع تعني أن يتحدث الشاعر في موضوع واحد،كموضوع قصيدة "نكبة دمشق" ألحمد

شوقي.
خامساً :ىل ترتبط الوحدة العضوية بالموضوعية؟

الوحدة الموضوعية جانب من جوانب الوحدة العضوية ،ولكنها ليست بديالً عنها ،أو مرادفاً ،ولدى

كل بيت
المقارنة بين ّ
نصي الشابي وشوقي تتّضح اإلجابة ،حيث إن قصيدة الشابي بناء فنّي متكامل ّ

تجسد إحساساً متّصالً ،وفكراً مترابطاً.
فيها لبنة في بناء شعري متكامل .وىي ّ

سادساً :ما الفارق بين الصورة الجزئية والصورة الكلية؟

الصورة الجزئية ىي إقامة عالقة بين المشبو والمشبو بو على نحو من األنحاء كالتشبيو واالستعارة

والكناية.
أما الصورة الكلية فهي تملل مشهداً أو لوحة متناغمة األلوان واألحاسيس ،ويتّضح جمالها في

قدرتها على الرسم بالكلمات ،وفي الظالل واأللوان التي ترسمها ،وفي الصوت والحركة ،وما تليره

جو نفسي معبر عن حالة الشاعر.
من ّ

جواً نفسياً داخلياً ،أو أن تكون شاملة للطرفين.
وىي إما أن تملل مشهداً حسياً خارجياً ،أو تملّل ّ

سابعاً :ما التشخيص؟

التشخيص ىو إكساب الجماد وما في حكمو من نباتات أو أشجار أو مياه بعض صفات

األشخاص .ومن ذلك قول الشاعر :فنسيم المياه يسرق عطراً ،فهو ىنا يشخص النسيم في صورة
لص ظريف يسرق العطر من الطبيعة.
ّ

ثامناً :ما التجسيم؟

التجسيم ىو نقل ماىو معنوي إلى صورة المحسوس ،أو تحويل المعنويات من مجالها التجريدي
وتتحرك ،كأن نقول :وشحبت
بث الحياة فيها ،وجعلها كائنات حيّة تنبض
ثم ّ
ّ
حسيّ ،
إلى مجال آخر ّ

الفضيلة وازدادت اصفراراً ،فالفضيلة شيء معنوي ،أحلناه إلى شيء ملموس (إنسان مريض).
تاسعاً :ماذا نعني بمصطلح تراسل الحواس؟

التوسع في نقل األلفاظ من مجاالت استعماالتها القريبة المألوفة إلى مجاالت أخرى مبتكرة،
ىو ّ
تعتمد على تراسل الحواس ،بحيث نستعمل للشيء المسموع ما من شأنو أن يستخدم للشيء

المرئي أو الملموس أو المسموع ،كأن نقول :وسالت األنغام ،النغم الناعم ،األغنية العطرة ،العطر
القمري ..والهدف من ذلك يتل ّخص في نقل الحالة النفسية بدقة أكلر ورىافة أشد ،حيث يكون
اللفظ المنقول أد ّق تعبيراً في حالة نفسية معينة ،الرتباطو بموقف يتالزم فيو شيئان.

عاشراً :ما الشعر العمودي؟

الشعر العمودي اصطالح حديث يعني القصيدة البيتية ،التي تتوافر فيها السمات التالية:

 1ـ وحدة الوزن والقافية.
 2ـ وحدة البيت.
وسموىا.
 3ـ عمق المعاني ّ
وقوتو.
 4ـ جزالة اللفظ ّ

 5ـ االعتماد على الصورة الجزئية.
ويعتبر البارودي رائد الشعر العمودي الحديث.
حادي عشر:ما الذي نعنيو بشعر المعارضات؟
شعر المعارضات :القصائد التي نسجها قائلوىا على منوال قصائد سابقة مشهورة ،وحاكوىا
كل من البارودي وشوقي الذي يع ّد رائداً لهذا
(قلدوىا) مضموناً وموضوعاً وقافية ،وقد برزت لدى ّ
الفن.

الصورة الخيالية.
أوالً :ما الخطوات الالزمة لتحليل الصورة الخيالية ؟

 1ـ تحديد الصورة الخيالية الجزئية التي تشيع في العبارات الجزئية.
 2ـ تحديد الصورة الشعرية ومالمحها وأجزائها.
 3ـ تحديد نوع الصورة الخيالية.
ثانياً :ما المقاييس النقدية التي يتم من خاللها تقويم الصورة الفنية؟

 1ـ أن تقوم العالقة بين أجزاء الصورة على األثر النفسي ،ال التشابو الشكلي المحسوس.
 2ـ أن تكون الصورة إيحائية ال وصفية مباشرة.
حس صادق.
 3ـ أن تكون الصورة مبتكرة جديدة تصدر عن ّ
 4ـ أن تالئم الصورة الفكرة واإلحساس.

منوعة بين الجزئية والكلّية.
 5ـ أن تكون ّ
االموسيقا.
ّأوالً :ما مصادر الموسيقا في القصيدة العربية؟

 1ـ الموسيقا الخارجية( .الوزن والقافية)

 2ـ الموسيقا الداخلية( .نسق التعبير ،المحسنات البديعية ،التقفية الداخلية ،تكرار الحرف أو كلمة
معينة ،الصورة الشعرية المصورة إلحساس الشاعر).

لمفاىيم النقدية.
 1ـ ما الشعر الغنائي؟
ىو الشعر الذي يتغنى فيو الشاعر بعواطفو ،ويعبّر عن إحساسو وتجاربو الذاتية ،متّخذاً من القصيدة

مجاالً ينقل من خاللو أفكاره ومشاعره للناس.

 2ـ ما موضوعاتو؟

الوصف ،الحماسة ،الغزل ،الحماسة ،المدح ،الفخر ،الرثاء ،الهجاء.
 3ـ ما الشعر الملحمي؟ وما موضوعو؟
شعري قصصي طويل ،موضوعو الحرب ،وتمتزج فيو الحقيقة باألساطير ،والواقع بالخيال.
عمل
ّ

 4ـ ما المالحم األكلر شهرة؟

"اإللياذة" و "األوديسة" لهوميروس" .الشاىنامة" للفردوسي.
المطوالت؟
6ـ ما
ّ

ىي قصائد عربية طويلة تحمل خصائص الملحمة :األحداث التاريخية ،البطولة ،الطول ،واألسلوب

القصصي.
المطوالت األكلر شهرة؟
7ـ ما
ّ

"العمرية" لحافظ إبراىيم .و "اإللياذة اإلسالمية" ألحمد محرم.

 8ـ ما الشعر المسرحي ،أو التمليلي ؟
قصة اجتماعية أو إنسانية ،وغالباً ما يدور فيها الصراع بين قوتين
ىو الشعر الذي يتناول فيو الشاعر ّ

متقابلتين .ويعتمد الحوار ويختلف باختالف الشخصيات.
8ـ ما أشهر المسرحيات الشعرية العربية؟

"مجنون ليلى" و "مصرع كليوباترا" و "قمبيز" ألحمد شوقي.
"قيس ولبنى" و "غروب األندلس" لعزيز أباظة.
 9ـ ما الشعر الحر؟
ىو شعر موزون متحرر من القافية ومن نظام البحر العروضي ،وتتملل خصائصو بما يأتي:
 1ـ وحدة التفعيلة 2 .ـ التحرر من القافية

تطبيقات في مادة النقد

األول
التطبيق ّ
بكل من المفهومين النقديين اآلتيين:
1ـو ّ
ضح المقصود ّ

*الشعر الغنائي------------------------------------------.
*الشعر الحر--------------------------------------------.
أكمل بما يناسب:
أـ من المالمح الفنية للصورة الخيالية:
----------------------------------------------------------------------------------------ب ـ من مصادر الموسيقا الداخلية:
األلفاظ الموحية المنغمة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مصوراً عظمة النصر في حرب أكتوبر:
 3ـ قال الشاعر ّ
شمس غر ٍ
ناطة أطلت علينا بعد ٍ
يأس وزغردت ميسلو ُن
ُ
ّين
بدر
ْ
استرد ْ
َّت بك أيـامها ٌ
واستعادت شبـابها حـط ُ

اليقين
يادمشق
السيف،
صدق
ُ
ُ
ُ
السيف حاكماً وحكيماً وحدهُ
ُ
ضح:
أ ـ في ضوء فهمك لألبيات السابقة و ّ
الفكرة المحورية------------------------------------------.
-----------------------جمال التصوير في قولو( :استعادت شبابها حطّين)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------كل من:
ب ـ من المقاييس الفنية للحكم على األلفاظ :اإليحاء .طبّق ىذا المقياس على ّ

شمس غرناطة---------------------------------------.

صدق السيف----------------------------------------.
ضح من األبيات أثر العاطفة في اختيار الشاعر ألفاظو.
جـو ّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2ـ اذكر اثنين من مصادر الموسيقى الخارجية في األبيات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------التطبيق اللاني.
متحسراً على مجد األندلس الغابر:
قال الشاعر
ّ
يخ يذبحنا..
ىو التار ُ
"ىذا َ
فكيف نفر من ِ
سيف العصور؟
َ ُ
غرناطة سقطت..
آس
فال ورٌد ،وال ٌ
وال ماءٌ يغنّي في نوافير القصور
يمكن أن أُعي َد قصائدي األولى
ما عاد
ُ
وأرقص فو َق موسيقى البحور..
ُ
فعقارب ِ
األيام سيدتي تدور
ُ

ومواقفي

وعواطفي أيضاً تدور!!"

نسمي ىذا النوع من الشعر؟-------------------------
 1ـ ماذا ّ
النص السابق.
 2ـ بيّن مالمح الصورة الشعرية وخطوطها في ّ

المالمح----------------------------------------------.

-----------------------------------------------------------الخطوط.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضح جمال التصوير في قولو" :ال ماء يغنّي في نوافير القصور".
3ـو ّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4ـ أورد ثالثة عناصر من مصادر الموسيقى الداخلية مع األمللة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5ـ يعتبر الرمز من الخصائص الرئيسة في الشعر الحر ،فماذا قصد الشاعر ب"عقارب األيام"؟
------------------------------------------------------ 7ـ أجب ب (نعم) أوب(ال) حول مالمح الصورة الخيالية عند الشاعر:
تقوم العالقة بين أجزاء الصورة على األثر النفسي) ( ،
صورة وصفية مباشرة) ( .
أجزاؤىا متناسقة) ( .
تالئم الفكرة واإلحساس) ( .

ضحت عاطفة الشاعر) ( .
وّ
التطبيق اللالث
أجب عن جميع األسئلة التالية:
ضح المقصود بكل من المفهومين النقديين اآلتيين"
1ـو ّ

تراسل الحواس-------------------------------------------.

-----------------------------------------------------------عمود الشعر--------------------------------------------.
----------------------------------------------------------- 2ـ أكمل بما يناسب:
أ ـ من فنون الشعر:
--------------------------------------------------ب ـ من مقاييس الحكم على األلفاظ:
-------------------------------------------------------------- 3ـ قال الشاعر يرثي ابنو:
"أواجو موتك وحدي
وأجمع كل ثيابك وحدي
وأللم قمصانك العاطرات
ورسمك فوق جواز السفر
وأصرخ ملل المجانين وحدي
فكيف أقاوم سيف الزمان؟
وسيفي انكسر"..

للنص ،وضح امتزاج العاطفة باألفكار.
أ ـ من خالل قراءتك ّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنوع األساليب .طبّق ذلك على األبيات.
ب ـ من المقاييس الفنية للعبارة الشعرية ّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج ـ من مقاييس الصورة الجيدة اإليحاء .طبّق ذلك على الصورة "سيفي انكسر"

----------------------------------------------------------ضح مصادر الموسيقى الخارجية لألبيات.
دـو ّ

-----------------------------------------------------------

التطبيق الرابع.
أجب عن جميع األسئلة التالية
بكل من المفهومين النقديين اآلتيين:
1ـو ّ
ضح المقصود ّ

شعر المعارضات-----------------------------------------.

----------------------------------------------------------الشعر الغنائي-------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------

 2ـ أكمل بما يناسب:
أ ـ من عناصر العمل األدبي:
----------------------------------------------ب ـ من المقاييس الفنية لتقويم العبارة الشعرية:
-------------------------------------------------------- 3ـ قال الشاعر:
"إن يحبسونا  ..إنّهم
الكفاح
لن يحبسوا نار
ْ

الحر
لن يحبسوا عزم الشباب ّ
ياح
يعصف كالر ْ
لن يحبسوا أغنيةً
البطاح
تعلو على ىذي
ْ
ِ
الخصيبة
طلعت على األرض
ْ

الصباح"..
ملل أنوار
ْ

أ ـ حلل األبيات السابقة مبيّناً ما يأتي:

الفكرة الرئيسة-------------------------------------------.

-----------------------------------------------------------الجدة واالبتكار في األفكار------------------------------------.
-----------------------------------------------------------ضح أثر عاطفة الشاعر في الصورة اآلتية" :نار الكفاح".
بـو ّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------ضح اإليحاء في كلمة "يعصف".
جـو ّ

-------------------------------------------------------د ـ استخرج من األبيات السابقة عنصراً من عناصر الموسيقى الداخلية.

-------------------------------------------------------التطبيق الخامس.
أجب عن جميع األسئلة التالية:
بكل من المفهومين النقديين اآلتيين:
1ـو ّ
ضح المقصود ّ

*التشخيص--------------------------------------------.

----------------------------------------------------------*اإليحاء----------------------------------------------.
---------------------------------------------------------- 2ـ أكمل بما يناسب:
أ ـ من المالمح الفنية للصورة الخيالية:
*---------------------------------
*---------------------------------
ب ـ غاية العمل األدبي تتملّل في:

*---------------------------------
*---------------------------------
 3ـ قال الشاعر في الوطن:
ِ ِ ِ
والنار
ٌ
النور ملءُ شعابو ُ
قار ُ
وطن عليو من الزمان َو ُ

ِ
التذكار
ويهزىا من مهدىا
تغفو
أساطير البطولة فوقَوُ ّ
ُ
ُ
ِ
ديار
ىذي
الديار عشقتُها ولطالما ّ
حنين العاشقين ُ
ُ
ىزت َ
أ ـ حلل األفكار تحليالً أدبياً.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب ـ من المقاييس الفنية للحكم على جمال األلفاظ اإليحاء.
طبّق ىذا المقياس على ألفاظ الشاعر من خالل البيت األول.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضح من األبيات ما يأتي:
جـو ّ

 1ـ أثر عاطفة الشاعر في اختيار صوره في البيت اللاني.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2ـ مصادر الموسيقى الداخلية.

قال كثًن عزة :
أريد ألنسى ذكرىا فكأمنا  ....متثـّل يل ليلى بكل سبيل

فنقدوه بأنو كان حيبها حقاً فلماذا يريد أن ينسى ذكرىا ؟؟
______
قال البحرتي يف مدح املعتز باهلل :
يف عن كرمٍ يص ّده
ال العذل يردعو وال التـّعنـ ُ ....
فنقدوه بقوهلم أن ىذا من أىجن ما مدح بو اخلليفة فمن ذا يعنـّنف اخلليفة أو يصده ؟؟
______
قال أبو متام :
تكاد عطاياه جين جنوهنا  ....إذا مل يعوذىا بنغمة طالبِ
فنقدوه فقالوا ما بالو حيوجها إإ اانون ويلتمم هلا العوز والرقق لقد كلف نفسو ططاً.
______
قال أبو نواس عندما كان يهنئ الفضل بن حيق الربمكق بدار جديدة انتقل إليها :
أربع البلى إن اخلشوع لباد  ....عليك وأين مل أخنك ودادي
وقال يف هنايتها :
قدمتم  ....بين برمك من رائحٌن وغاد
سالم على الدنيا إذا ما ُ
فتطًن منها الفضل وامشأز حىت كلح وجهو وظهرت الومجة عليو وىذا حبد ذاتو نقد

______
قال ابن الفاض :
كهالل الشك لوال أنو  ....أن عيين عينو مل تتأي
فنقدوه بقوهلم أن املعىن عادي وعاطفتو مألوفة وأسلوبو ثقيل ومبتذل
______
قال عمر بن أيب ربيعة :
مث أسبطرت تشتد يف أثري  ....تسأل أىل الطواف عن عمر
يدعها ويشبب بنفسو
نقدوه بقوهلم أنو يتشبب باملرأة  ,مث ُ
______
قال الفرزدق :
إذا التقيت األبطال أبصرت وجهو  ....مضيئاً وأعناق الكـُماةِ خضوع
نقدوه بقوهلم أنو قد أساء القسمة  ,وأخطأ الرتكيب وكان جيب عليو أن يقول أبصرتو
سامياً وأعانق امللوك خضوع أو أبصرت لونو مضيئاً وألوان الكماة كاسفة ويف ىذا النقد جماولة
خضاع الشعر للمنطق وليم كما ذكر الفرزق مسبقاً....
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