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 القضااي النقدية يف العرص العبايس 

 الفحوةل الشعرية( 1)

ه :الفحوةل الشعرية  .تعين قُدرة الشاعر الفنيّة ومتُّيز
 .اذكر وسائل الفحوةل الشعرية ، كام عّدها النقّاد

 .حفظ أأشعار العرب وروايهتا( 1)

 .تُمكّنه من طرق املعاين اخملتلفةامتالك ثروة لغوية واسعة؛ ( 2)

ملام مبناقب القبائل ومثالهبا؛ ( 3)  .لُيضمهنا يف شعره مبدح أأو ذمالإ

 :ُُيمك هبا للشاعر بفحولته الشعريةاملعايري اليت 

 .وفرة القصائد الطوال/    لأغراض الشعريةتعّدد ا/   جودة الشعر

  املقاييس اليت وضعها النقاد جلودة الشعر ؟

ىل املعاين. 2   .جزاةل اللفظ. 1 ْبق اإ  .ُحسن التّصوير والتّشبيه. 3   .الس ّ

 .علل؛ قّدم النقاد ُكثرّي عّزة عىل مجيل بُثينة

 وذكل لتفوقه عليه بتعّدد الأغراض الشعرية

 :معيار الفحوةل الشعرية اذلي أأقر به ابن ساّلم امجلحي للأعىش يف قوهل

 مدًحا وهجاًء وخفًرا ووصًفا؟( هو أأكرثمه)

 .تعّدد الأغراض الشعرية

ئل عن الشاعر احلادرة : ما معيار الفحوةل الشعرية يف قول الأمصعي حني س ُ

 (. مثل قصيدته لاكن حفالً لو قال مخس قصائد )

 .عدم وفرة القصائد الطوال

 الطبع والصنعة( 2) 

 .مبة ول يبالغون يف مراجعة نصوصهمه من ميلكون املوه       عطبــــأأدابء ال 

 .زمنًا طويالً ما أألفوا ملوهبة ويراجعون مه من ميلكون ا     أأدابء الصنعة

 .ا عامًا مامال يف نممهاشعراهئيه القصائد اليت يُميض هبا   عّرف احلوليّات
 

 .علل؛ يمتُّّي أأدابء الصنعة ابلتأأين املبين عىل النمر العقلّ 
 ...ادلامئةلأهنم يس تغرقون زمنًا طوياًل يف التأأليف، ويعمتدون املراجعات 

 .عّدد حوافز الإبداع الأديب اليت تقود للنتاج الأديب اجليّد

          .البواعث النفس يّة( 1)

  .حتصيل املعارف املتنّوعة( 2)

كثار من ممارسة التأأليف الأديب( 3)  .الإ

ىل الإبداع الأديب يف لك ممّا يأأيت  :مُّّي نوع احلافز اإ

 (حتصيل املعارف املتنوعة).معرفة أأنساب العرب، والرباعة يف عمل النحو. 1

 (البواعث النفس يّة).ُخذ من نْفِسك ساعة نشاطك وفراغ ابكل . 2

نّك لُتكرث، فقال: اخلطباءقيل لأحد . 3  ممارسة التأأليف )أُكرث لمترين اللسان: اإ

 

 

 

 

 .بنّي أأثر التطور احلضاري يف العرص العبايس يف احلركة النقدية

 .علل؛ متُّّي النّقد الأديب يف العرص العبايس عن غريه من العصور الّسابقة

 .احلياة مجيعهالتأأثّره مبا شهد العرص من هنضة واسعة مشلت جوانب ( 1)

 .لتأأثّره حبركة التجديد، يف الشعر العريب( 2)

 ...واليواننيّة نديّة والفارس يّةاله :ع اّطالع النقّاد عىل الثقافاتتوّسع أ فاقه م( 3)

 .يف الشعر العريب يف العرص العبايس( حبركة التّجديد)وحض املقصود 

 .مضموهنا أأو أأسلوهباالشعراء التجديد يف شلك القصيدة العربية أأو حماولت 

 ".أأصبَح النقد يف العبايس نقًدا مهنجًيا : " وحض املقصود ابلعبارة ال تية

 .أأي أأصبح هل قواعده وأأصوهل اليت يُقاس هبا
 

 القضااي النقدية يف العرص العبايس

 الفحوةل الشعرية( 1)

ه :الفحوةل الشعرية  .تعين قُدرة الشاعر الفنيّة ومتُّيز
 .الفحوةل الشعرية ، كام عّدها النقّاداذكر وسائل 

 .حفظ أأشعار العرب وروايهتا( 1)

 .تُمكّنه من طرق املعاين اخملتلفةامتالك ثروة لغوية واسعة؛ ( 2)

ملام مبناقب القبائل ومثالهبا؛ ( 3)  .لُيضمهنا يف شعره مبدح أأو ذمالإ

 :املعايري اليت ُُيمك هبا للشاعر بفحولته الشعرية

 .وفرة القصائد الطوال/    لأغراض الشعريةتعّدد ا/   جودة الشعر

 اذلي يكون دون ذكل ؟يتّصف شعره ابجلُودة عىل  مل يُقّدم الشاعر اذلي -

  ما املقاييس اليت وضعها النقاد جلودة الشعر ؟ -

ىل املعاين. 2   .جزاةل اللفظ. 1 ْبق اإ  .ُحسن التّصوير والتّشبيه. 3   .الس ّ

 .ُكثرّي عّزة عىل مجيل بُثينةعلل؛ قّدم النقاد 

 وذكل لتفوقه عليه بتعّدد الأغراض الشعرية

: ما معيار الفحوةل الشعرية اذلي أأقر به ابن ساّلم امجلحي للأعىش يف قوهل

 مدًحا وهجاًء وخفًرا ووصًفا؟( هو أأكرثمه)

 .تعّدد الأغراض الشعرية

ئل عن ال  : شاعر احلادرةما معيار الفحوةل الشعرية يف قول الأمصعي حني س ُ

 (. لو قال مخس قصائد مثل قصيدته لاكن حفالً )

 .عدم وفرة القصائد الطوال

 .حفاًل شعرايً ( احلاِدَرة: الشاعر اجلاهل)يعترب الأمصعي  علل؛ ملْ 

 .عدم وفرة القصائد الطوال

 

 

 

 النقد 



 07/700 07 4 07   أوس العّزة 1يف النقد ف  -ُمكّثف اإلبداع                

 

وغًدا جنم... اليوم حلم    مدارس النظم احلديثة                                                     املهناج اجلديد/ الفصل ادلرايس الأول /  النقد الأديب 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللفظ واملعىن (3)
 

 .واملعىن اللفظ قضية يف اجلاحظ رأأي وحض

 .معانيه من أأكرث أألفاظه يف تمكن النص يف والفنيّة امجلالية القمية

 .معانيه من أأكرث أألفاظه يف تمكن النص يف والفنيّة امجلالية القمية علل؛

 مس تواها يف فتختلف الألفاظ أأما الأدابء، بني ومشرتكة معروفة املعاين لأنّ 

 .ل خر أأديب من وقميهتا

 .ذكل وحض متاًما، املعىن ُُيمل ومل اللفمية، ابلصياغة اجلاحظ اهتّ 

  .كرميًا رشيًفا املعىن يكون أأن رضورة أأكّد

عر أأن اجلاحظ يرى ذا الّشِ ىل تُرِجمَ  اإ  ذكل؟ يف السبب ما بََطَل، أأخرى لغة اإ

 النص وترمجة. معانيه من أأكرث أألفاظه يف تمكن النص يف والفنيّة امجلالية القمية

ىل  العريب بني فهيا فرق ل واملعاين فقط، املعاين عىل احلفاظ تعين أأخرى لغة اإ

قامة من: يتبعها وما اللغة أأما وغريه،  .فستتغري اللفظ وختري الوزن اإ

 .واملعىن اللفظ قضية يف قتيبة ابن رأأي وحض

 .مامتسكة وحدة واملعىن اللفظ يعترب مل

 اذكرها. أأقسام أأربعة جممتعني، الشعر يف(  واملعىن للّفظ)  قتيبة ابن وضع

 . وَحال لفمه َحُسنَ  رضب  . 2 .معناه وجاد لفمه َحُسنَ  رضب  . 1

 .لفمه وتأأخر معناه تأأخر رضب  . 4 .أألفاظه وقرصت معناه جاد رضب  . 3

 .واملعىن اللفظ قضية يف طباطبا ابن رأأي وحض

 (مامتسكة وحدة. )واجلسد الروح بني مالعالقة واملعىن اللفظ بني العالقة يرى

 .واملعىن اللفظ قضية يف القريواين رش يق ابن رأأي وحض

 بيهنام الفصل ميكن ل واحًدا شيئًا واملعىن اللفظ فعدّ .طباطبا ابن هنج عىل سار
 

 مبادئ الصدق والكذب يف الشعر (4)

 .الواقع يف يُناس هبا ِلام الشعرية الصورة ُمطابقة عدم :الشعر يف الكـــذب

 .حقيقيّة شعورية جتربة عن معرّبة الشعرية الصورة تكون أأن هو: الّشعر يف الّصدق

 

ىل النقّاد دعا ىل املبالغة تُقّرب أأدوات اس تخدام اإ  فاس تحس نوا املتلقي، نفس اإ

 (ياكد لو،:)مثل أألفاظا يس تخدم أأن

اّيك ُمخاطبيت لول  رُجل   أأنيّن ُُنول جبسمي كفى  تََرنـــــــــي مل اإ

ذا احلطيِ  ُركنُ   راحتهِ  ِعرفانُ  يُمسكه ياكدُ   يس تملُ  جاء ما اإ
 

 : تب اذلي يتفق مع لك بيما املبدأأ النقدي يف موضوع الصدق والكذ: س

ّن أأحسَن بيٍت أأنَت قائُل . 1 ذا أأنشْدته       واإ  صدقا:  بيت  يُقـاُل اإ

 والّشعُر يكفي عن صدِقه كذبُه       ُحدود منطقــــــــمكلكّفمتوان . 2

 يُصقَلِ  ملْ  صارمٍ  منْ  الوغى يومَ  حاةًل      أأْحَسنُ  املصقولُ  والّصارمُ . 3

ـْنَ  ُزرق   وأأس نّة   بيوهتم  وسطَ اخليلِ  رابُط  قوم  . 4 لــــــــ  ُُنوًما ُُيَ

َت  :قالْت . 5 ِ  غُبارُ  هذا :لَها قلُت  وِشبَْت، َكرِبْ  رــــــــــــادّله َوقائع

 

 قوامئ بأأسامء الكتب ومؤلفهيا الواردة ابلوحدة الثانية

 املؤلف الكتاب

 اجلُمحيابن ساّلم  . حفول الشعراءطبقات ( 1)

 اجلاحظ .البيان والتّبيني( 2)

 .ابن قتيبة .الشعر والشعراء( 3)

 .ابن طباطبا .ِعيار الشعر( 4)

 قُدامة بن جعفر .نقد الشعر( 5)

 ال مدي .بني أأيب متّام والُبحرتي املوازنة( 6)

 ابن رش يق القريواين .يف صناعة الشعر ونقده الُعمدة( 7)

 القاهر اجلُرجاينّ عبد  .دلئل الإجعاز( 8)
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 املذاهب الأدبية يف العرص احلديث
 

 .الأديب وحض املقصود ابملذهب

 ذكل تُمُّّي  ،غالبة بِصبغة ما أأدبًيا نتاًجا تَصُبغ اليت الفنيّة اخلصائص مجةل هو

 معينة زمنية فرتة يف غريه من النّتاج

 .ذكل وحض. واحد فردٍ  عىل يقترص ل الأديب املذهب

 .متشاهبة عامة خصائص بيهنم مجعت املبدعني من كبرًيا عدًدا يشمل لأنه

 ذكل وحض. جفأأة يزول ول جفأأة يأأيت ل الأديب املذهب

 مث لحق، مذهب مع سابق مذهب أ اثر تتعايش حيث تدرجيًيا يتكون لأنه

 .تتالىش حىت رويًد، رويًدا القدمية ال اثر تزول

ىل تأأثريها انتقل مث الغرب، يف الأدبية املذاهب ظهرت  احلديث العريب أأدبنا اإ

 .اذكرهام. أأمرين بفعل

  .الثقايف التصال. 1

 .الرتمجة. 2

 

 (والهنضة الإحياء مدرسة) املذهب الالكس ييك(  1) 

 الشعراء فهيا والزتم احلديث، العرص أأوائل يف ظهرت اليت الشعرية احلركة يه

 .الشعر ازدهار عصور يف الشعراء هْنج عىل النّْمم

 .البارودي سايم محمود: املرصي الشاعر  :املدرسة هذه رائد

 .القداىم الشعراء تقليد يف وأأتباعه البارودي عليه سار اذلي الهنج

 .وأأغراضهم قصائدمه ومباين وصورمه أأساليهبم ُمشاهبة

ضافة ( درسة الإحياء والهنضةم)اس تطاعت   .وحض. جديد للأدب العريباإ

اس تحدثوا أأغراًضا شعرية جديدة مل تكن معروفة يف الشعر العريّب، مبا يناسب 

  .عرصمه وما اس تجّد فيه من ظروف وأأحداث

 الإغراض الشعريّة اليت اس تحدثوها

 .الاجامتعّي، والشعر املرسحّ الشعر الوطيّن، والشعر 
 الأغراض شعريةأأس باب اس تحداث 

 .لتناسب عرصمه، وما اس تجّد من ظروف وأأحداث

 (الإحياء ملدرسة الفنيّة اخلصائص)العريب الأدب يف الالكس يكية خصائص

 .املوضوعات تعدد حيث من العربية القصيدة بناء يف القدماء ُُيايك( 1)

 .الواحدة القافية يلزتم( 2)

 والألفاظ الرتاكيب فصاحة عىل وجزالهتا،وخفامهتا،واحلرص الألفاظ سالمة (3)

 واملادية، احلس ية الشعرية الصورة ابس تخدام اجلامح اخليال عن الابتعاد( 4)

 (.والعاطفة العقل بني املوازنة)

 

 

 

 

 

 املذهب الرومانيس(  2) 
 

مذهب أأديب ُأطلق عىل اذلين اندوا برضورة التحّرر من القواعد والأصول 

فأأطلقوا الِعنان للعاطفة واخليال، واهمتّوا ابحلديث عن مشاعر  .الالكس يكيّة

 .عن هذه املشاعرالإنسان الفرد ومهومه، ووّظفوا الطبيعة للتعبري 
 

 .علل؛ اندت الرومانس يّة برضورة التحّرر من القواعد والأصول الالكس يكيّة

بداع الأديب وقدرته عىل نقل جتربته الشعوريةلأهّنا قيود حتَُ   .د من اإ

 :أأقسام املذهب الرومانيّس يف الأدب العريبّ 

 (وعبدالرمحن شكريالعقّاد واملازين، : )شّّكها لك من  :جامعة ادّليوان( 1)

يليا أأبو مايض، نسيب عريضة : شعراء املهجر( 2)  .ُجربان خليل ُجربان، اإ

براهي انيج  : جامعة أأبولـــو( 3)  .أأمحد زيك، اإ

 :العريب الأدب يف الرومانيسّ  املذهب خصائص

 .العربية القصيدة بنية يف املوروثة التقاليد عن الابتعاد( 1)

 .والأصول القواعد فضر ( 2)

طالق( 3)  .واخليال للعاطفة الِعنان اإ

 .الطبيعة من ُمس متّدة الشعرية الصورة( 4)

 .علل/ وحض. العربية القصيدة بنية يف املوروثة التقاليد عن الرومانس يون ابتعد

 املوضوعيّة الوحدة والزتموا ُمبارشة، املوضوع يف ودخلوا الطللّية، املقّدمة جهروا

ىل الرومانس يون دعا  .مثالً  القافية قيود من مالتحّرر والصول القواعد رفض اإ

بداع من حُتدّ  لأهنا  .الواحدة القصيدة يف القافية يف تعّدًدا دلُيم فنجد الشاعر، اإ

ىل الرومانس ية نمرة بنّي   .الطبيعة اإ

لهيا نمروا  .ابحلياة ينبض حّ  مائن أأهنا عىل اإ

 

 موازنة بني الالكس يكية والرومانس ية

 الرومانس ية الالكس يكية من حيث

 بناء

 القصيدة

ُمحاماة للقصيدة اجلاهلية 

يف تعدد املوضوعات 

 .وتلزتم وحدة القافية

 جهروا املقدمة الطللية 

 والزتموا الوحدة املوضوعية 

 ول تلزتم القافية

 أأطلقوا العنان للعاطفة واخليال والعاطفة ابتعدواعن اخليال العاطفة

الصورة 

 الشعرية
 مس متدة من الطبيعة شائعةمأألوفة ماديةحس يّة 

 رقيقةعاطفية سهةل  أألفاظ أألفاظ جزةل خفمة لغة الشعر
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 املذهب الواقعي(  3) 

  .مثاليّة أأيّة غري من يه كام اليوميّة احلياة بوصف يُعىن اذلي املذهب هو

 الرومانس ينّي عىل الواقعينّي مأ خذ

 ومهوهمم ومشالكهتم الواقعيّة النّاس حياة عن وابتعادمه اخليال، يف مبالغهتم

 .العريب الأدب يف الواقعي املذهب ظهور علل

 الس ياس ية وقضاايه الاجامتعية مبشالكته العريب الواقع لتصوير 

 :العريب الأدب يف الواقعيون الأدابء أأبْرز

 نوعه الكتاب الأديب

 قصصية مجموعة الأرض يف املُعّذبون .حسني طه

 رواية الأرايف يف انئب يوميات .احلكي توفيق

 قصصية مجموعة اجلفون مهس حمفوظ ُنيب

دريس يوسف  رواية احلرام .اإ

 رواية الأرض الرشقاوي عبدالرمحن
 

 :الواقعي املذهب اجّتاهات

 .الاشرتاكيّة الواقعيّة( 2)  .النقدية الواقعيّة( 1)

  :النقديّة الواقعيّة 

 .اجملمتع يف والفساد الرشّ  جوانب عىل وتركّز وقضاايه، اجملمتع مشالكت تتناول

 .للمشالكت احللول تُْوِجد ل. 1

 .املرسحيّة وتلهيام الأكرب، جمالها والرواية القصة. 2

ظهار اجملمتع انتقاد: غايهتا. 3  .عليه الضوء وتسليط عيوبه واإ

   :الاشرتاكيّة الواقعيّة

 :بني الطبقي الرّصاع تصوير عىل قامئًا الأديب العمل جتعل اليت يه

 (والربجوازيني الرأأسامليني)و  (والفالحني العامل) 

 والعامل للفالحني تنترص و للرشور مصدًرا والربجوازيني الرأأسامليني جتعل. 1

 .فهيم والإبداع اخلري جوانب وتُمهر

 .للمشالكت حلولً  تقّدم. 2

صالح النّاس حياة حتسني: غايهتا. 3  .مشالكهتم واإ

 :العريب الأدب يف الواقعيّ  املذهب خصائص

 .واخليال العواطف يف الإغراق عن ويبتعد الواقع يُصور( 1)

 .احللول ويقرتح مشالكته، عن ويبحث الاجامتعية، القضااي عىل يُركّز( 2)

 .املرسحيّة مث كبري بشلك والّروائية القصصية الكتابة عىل يعمتد( 3)

 الرومانس ية الواقعية املقارنة

 سهةل عاطفية مس متدة من لغة احلياة اليومية أألفاظها

تصور حياة الناس الواقعية  معانهيا

 واحلديث عن مشالكهتم

 غري مأألوفة تشع ابخليال

 .مبشاعر الانسانوالاهامتم 

 

 

 

 

 الرمزياملذهب (  4) 
 

 :الّرمزي املذهب

 .الأديب نفس يف الاكمنة املعاين عن التعبري يف الإُياء يعمتد أأديب مذهب
 

 .الرمزي املذهب أأحصاب دلى الرمز اس تخدام كرثة علل؛

 يف عهنا التعبري من أأدقز  نفوسهم يف تأأثريها حسب الأش ياء عن التعبري نّ لأ 

 .ذاهتا
 

 :الإُياء تكثيف عىل تساعد اليت الفنيّة أأدواهتم من

يقاع اخلاصة عنايهتم  .وموس يقاه الّشعر ابإ
 

  الّرمزيّة؟ أأمهيّة تمكن في

 الأديب؟ النص مبس توى الارتقاء يف الرمزية تسهم كيف

جياد ىل وأأقرب تشويًقا أأكرث وجعل املعجمي تتجاوزاملعىن جديدة لغة ابإ  املتلقي اإ
 

 :الّرمزيّة شعراء أأبرز

 .درويش محمود( 2)  .الس يّاب شاكر بدر ( 1)

 .أأدونيس( 4)  .الصبور عبد صالح( 3)
 

 :الّرمزي املذهب خصائص

 .للتعبري فاعةل أأداة بوصفها والإُيائية الرمزية التعبريات اس تخدام( 1)

 الشعرية الأوزان من املنبثقة الّشعرية ابملوس يقا فائقة عناية اعتناؤه( 2)

 .اخلاصة والألفاظ
 

 عند للتعبري فاعةل أأداة بوصفها والإُيائية الرمزية التعبريات اس تخدام علل؛

 .الرمزيني

 .ومشاعر أأفاكر من النفس يف مّعا بعمق التعبري لتس تطيع العادية اللغة لأن
 

 :قصائدمه يف الرمزيني عند الرمزية والرتاكيب الألفاظ بعض

 العزة ، الهداية الشمس

 الضالل من التخلص رقاد بعد من اس تفاقت

 .والقهر الممل. الصهاينة احملتلون الملمة الغرابن الأش باح

 .والصعاب العوائقمهوم احلياة و  البحر

 فقدان الأمل ابلشفاء رحل الهنار

 املرض اذلي أأصبح جسنا يعيش فيه القلعة السوداء، ادلم، احملار

 

 

 انهتىى حبمد هللا

 

 

 

 


