
 
 
 

 

 :الحظاتُفيُنشأةُالنقدُاالدبيُمُ 

 يعثمةد علةا الة ال الي ةرت ايثاةمت ا اامةا   نيةا  آ عند العرب الجاهلية  اةات ثةرايرا   النقد االدبي (1
 .جزئي  اثعميمات امبالغات اايرة  اليست له قااعد اا قاانيت م دادة 

اليةة  االثعلةةي  ااةةات علةةا حةةا  م   ةةات   المنهجيةة  نسةةثنثم مةةت  لةةل ات النقةةد القةةدي   ةةا   مةةت
  . ا ري  ثعد الم ااالت االالا لنحرة النقد االدبي

 ؟ ثميزه عت غيره (  ااهر)لنقد العربي القدي  صار ه  اات ل (2
   نع  له صار ا ااهر قد سجلها النقاد العرب ا ارها الم داات مت النقاد اما اي اثةاب ثةاري

  ثيلع عزيزلعبد الالنقد االدبي عند العرب 

اماة   لةل مر ة   ثناا  اللية  اا الصةياغ  اير ة  النقةاد عةد  ثماةت الحةاعر مةت دالالت االليةا - 
اهي مت صي  الناقة  لة لل  الصيعري  للجم   علا المسيب بت علس  يت اع ا صي  الناق   را

 :قا  اسثنال الجم  

 الصيَّعريَّ  ماةةةةةةةةةةةةد اقد  ثناسا الهّ  عند ا ثاةةةةةةةةةةاره      بثاج  عليه 

 .لغات قا  علا معرا  دالل  االليا  ابيات مااقيها النقد ال ات نص انسثنثم مت ه ا 

 م  االاقااات االجنبي  القريب  ؟مثرارا باأل( الحاعر)ه  اات الناقد العربي القدي  / س

القدي  مثرارا به ا الاقااات االةدلي  اجةاد الم   ةات النقدية  القائمة  علةا  يا  ل  يات العرب / ج
اللغةة  العربيةة  اآدابهةةا مةةت معراةة  اسةةرش االليةةا  االحةةاعر اةةي الباديةة  ال يسةةث ي  االثصةةا  بهةة ا 
الاقااةات لعةد  اسةثقراره  اةي ماةات اا ةد ا لعةد  اجةاد دالة  مسةثقل  امةا ثرسسةت الدالة  العربية  

 ( .صلا)د بعا  النبي بع االس مي 

عةةد    ينمةةا ا  ةةر اةةي مةةدش ال ةةاا  ااعثبةةر(( العةةرب   صةةناج))ثنةةاا  المعنةةا اقةةا  االعحةةا -ب
 ثاعف ال ا  ا ثياره مت المدائح م  انه 

 

 



 
 
 

 

 :قا  االعحا 
 اما زعماا  ير اه  اليمت                   انبئت قيسا ال  ابله  
 الاال ال ت  براا ل  ثزت                      اجئثل مرثاد ما  براا 
انسةةثنثم مةةت  لةةل ات الحةةاعر االعحةةا لةة  يسةةث   ابةةراز الصةةيات الممةةداش امةةا يحةةثهر عنةةه  

 .ايثميز بها لدى الناس 

} ادارثهةا اعةد  قدرثةه امةت  لةل ا ثاةا  الحةعري  مةت  يةد قةدرة الحةاعر علةا ثناا  الصارة  -ج
عرا حةاالحعر  اقالةت ا  جنةدب قةاال  ا  جندب اي ايهما لزاج  امرؤ القيس {ا مرؤ القيس علقم  

 .  اا دة يثامت ايه ال ي  علا رات اا د اقااي

 :اقا  امرؤ القيس 

 نقاي لبانات اليؤاد المع ب     ليلي مرا بي علا    جندب 

 :اقا  علقم  الي   

 ه ا الثجنُّةةةب هبت مت الهجرات اي ا  م هِب       ال  يل  قةةاًّ ا  

 ؟ لل ا  انحداها جميعا اقالت ألمرئ القيس علقم  احعر منل اقا  اايف 

 :قالت ألنل قلت 

ُفللسوطُألهوبُوللساقُدرةُُُُُُُُُوللزجرُمنهُوقعُأفرجُمنعبُ

 :اقا  علقم  ارجهدت ارسل بسا ل اربنه بساقل 

ُالمتحلبفأدركهنُثانيًاُمنُعنانهُُُُُُُُُُُُُيمرُكمرُالرائحُ

ز بةيت الصةار يةايةره النقةدت القةائ  علةا الة ال يمثيبةي برؤيثةه القديمة  ا ر نسثنثم مت  لةل ات الع
بمةةا يمثلاةةه مةةت  سةةت بيةةات اةةمت الاسةةائ  االمحةةاهد اال يةةاة الحةةعري  الجميلةة  اغيةةر الجميلةة  

 .االدبي  االبيئي  ااالجثماعي  المعراا  عنده  

 



 
 
 

 

  -: النقد اي العصر الجاهلي  

مت الصار النقدي  الث رف إلا الغلا اي المبالغ  اعةدها مةت علةا  الحةعر اقةد عابةت العةرب   (1
علا  مهله  الغلا اي القا  باالدعاء مةا هةا ممثنة  عقة   اعةادة اعثبةراه  ا  مةت سةن  هة ه 

 :السن  اي الحعر  اقاله 
  

ِف عنن ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز ة   ةا       ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارنَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا غنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ا ة  اب ِنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ِبين ةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا منِديبج   رِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   
ي ر    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ا ال الرِّ ج  ِلي        حن  س م     ه        ُّانارِ ةةةةةِض ينق د عن ِبالةةةةةةةةةة   الب ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص 

انهةةا ممةا ثييةةد  المعنةا اينةةااي الصةدل ااةةي  لةل الثيةةات  الةا المبالغةة  علةا اقةد اانةةت الن ةرة الجاهليةة  
 .مبار الا جزئي  الا عنصر الصدل اي الحعر  ااث ا ه اص  مت اصا  النقد 

ت ات اصةدقه اآ اعة ب الحةعر   النقدية  عبةارةالنسثنثم مت  لل انما يدار اي العصر الجاهلي  يثيل م  
عبةةارة المحةةهارة القةةد يبةةالغات اةةي الثصةةاير ايةةد  لةةاا اةةي قةةيس المبثاةةريت االمهلهةة  اغيةةره ماةة  امةةرؤ ال

 .يعني سع  ال يا   ا اع ب الحعر اا به اهنا يقصد بالا ب اليني 
 
ات  امةت  لةل مةا رات, حةاعر بحةا  عةا   امت صار النقد اةي العصةر الجةاهلي ال اة  علةا عمة  ال  (2

بة  السةعدت اعبيةدة اجثمعاا اي مجلس حراب ااةات بيةنه  الزبرقةات  بةت  بعض حعراء ثمي   بةدر  الم ن
ا اةة  مةةنه   سةةبقيثه بالحةةعر منةةا  يةةبةةت ال بةةي اعمةةر بةةت األهةةث   اثةة ااراا اةةي الحةةعر االحةةعراء  اادع

الم اةة  ربيعةة  بةةت  ةة ارت االسةةدت امةةا عمةةر احةةعره بةةراد يمةةاني  ث ةةاى اثنحةةر  اامةةا الزبرقةةات اارنةةه  
من ب  احعره محةهب مةت ا   يلقيهةا علةا مةت اناا  دارا  قد ن رت ار  ت   ايبها ا لقه لغيره ا ما ال

 .ا ا    رزه اليس يق ر منها حيء  يحاء  مت عباده ااما عبيدة احعره امزاد
 .اسثنثم مت  لل ات ه ه اال اا  اانت ث لل علا الحعراء بحا  عل  لثمييزه  ايما بينه  

ال ا  علا بعض القصائد بانها بالغ  منزل  عليا اةي الجةادة بالقيةاس الةا غيرهةا  اقةد اةاناا   (3
يث يةرات قصةائده  بعنايةةه ايغليةات عليهةةا  القةاب ثجمة  ر ت الناقةةد اا ال اة  ايهةةا امةت هةة ا 
النةةةاع راى ابةةةا عنمةةةر السةةةيبات ات ع مةةةرا بةةةت ال ةةةارد الغسةةةاني  انحةةةده علقمةةة   بةةةت عبيةةةدة 

 :قصيدثه  
 :ا  عمرا بت ال ارد اق

ر   ات  م ِحيبن  ابن            بنع ي د  الحَّب اِب ع ص  ا ِبل  ق ل ٌب اي الِ س اِت   رن      



 
 
 

 

 
  :  اانحده النابغ   اقا  

 ا لي    قاسيِه , ب يِء الاااابِ        اليني له   , يا  ميم   , ناصِب        
 : اانحده  سات قصيدثه اقا  

ر ِ  س رلت  ر س     م  ِ                 الّداِر     ل    ث س  ا  يِ , ا     بيت  الجاابي, االبنا 
ت نسةثنثم  بةرايا   سات  عليها اسماها البثةارة ألنهةا بثةرت غيرهةا مةت القصةائد امةت هنةا  

هنالل لات مت النقد اما يسما بالمياال  االماازن  بيت الحعراء ايغير اي ثةار الناقةد قصةيدة 
 .ا ااا  مت غيره

 لاي نثعرف علا ميها  النقد العربي  /  

 معاني النقد لغ  ؟ هي  ماا . الما ا .  امباحر  باألدب اثصاال ه  يثص  النقد/ س 

 .لنقد اثصا  مباحر باألدب ؛ ألنه االساس ال ت يرثاز عليه العم  األدبي  ل/ ج 

 معاني النقد لغ  / س  

 /  ج 

    النقد ها ثمييز الدراه   اثبييت جيدها مت  رديئها اص ي ها مت زائيها 
  باألصب  ال ثيار امعرا   اله ا ا ا ثاى علا لب اا ل  ي ثات الجاز الارب  نقد 
  ارب ال ائر بمنقاره 
   العيب االثجريح 

 ؟اي  اللغ   ي ما القاس  المحثرل بيت المعاني النقد/ س

 ثلثقي ه ه المعاني عند الثعرف االي ص  االثمييز / ج 

 الدالل  اللغاي  لميردة النقد

 المعنا االص   ي  ؟



 
 
 

 

 ايف نعرف النقد اص   ا ؟/ س 

الاحف عت جاانب النام  اليني اي النثاج األدبةي اثمييزهةا ممةا سةااها عةت  ريةل الحةرش /  ج 
 االثعلي  ا  يرثي بعد  لل  ال ا  العا  عليها 

 ؟ االجزاء السيما للناقد يقا  علا عمليثيت اساسيثيت ايف يقا  النقد األدب عند / س 

    الثيسير 
 اعند  لل يقف القارئ اا المثلقي علا ما اي النص مت قي  جمالي  ما   

  صارة اسثعارة 
   صارة مجازي 
   صارة ثحبيهي 

   الثقاي 
النقديةةة  إت يصةةةةدر ا اامةةةةا  علةةةةا  ايسةةةث ي  القةةةةارئ مسةةةةثعينا بالممارسةةة  األدبيةةةة  اال بةةةةرة

 .ال  .. النصاص مت نصاص جيدة   ا غير جيدة  
  جيةدة عنةد الحةعراء  العةرب  الغيةر العربي القةدي  ثعةد مةت ال ةااهر  اي الحعر( االقااء)ا اهرة

. 
اهةةي  ةةاهرة ثصةةب القةةاااي اةةي   ةةر االبيةةات  يةةد ال يحةةعر الحةةاعر اةةي ن ةةل ابيةةات 

االنصب اينصب بيثا  ب رف رات ماسار اي ثلةف عةت  القصيدة اامل  اي  ال  الرا 
 .رات القصيدة الماااع 

 ما العاام  الثي ثساعد  الناقد  اي الثمات مت ادااثه ؟/ س 

  /  ج 

  الماهب  الثي ثسق  بالثدريب االمرات 
   االااار مت القراءة النصاص األدبي 

 

 

 



 
 
 

 

 

 ((مرا   ث اير النقد األدبي عند العرب  ))

   مةةر النقةةد بمرا ةة   بةةدء النقةةد البسةةي  الميسةةر الةة ت  يصةةدر ب ريقةة  عيايةة  اعحةةاائي   دات
 ثدايت  اا اااب   ايسما ه ا النقد بالنقد االن باعي الثرارت 

  االن بةاعي  المةا صةدرت م   ةات نقدية  بالعصةر الجةاهلي ثةد   بالنقةد  اتنسثنثم مت  لةل
 .الثرارت 

    مر ل  الثدايت االثي اسهمت اي ث اير ارقي الااير مت العلا  االمعارف. 

 لمقصاد بالعصر الجاهلي  ؟اما / س 

   ا ا اات العصر الجاهلي باالص  ش الميسريت يقصد به القصر الزمني 

 دات ث ديد ( صلا )يقصد به اليثرة الثي  سبقت بعا  النبي  

 المئ  اال مسيت  اا المئثيت سن  اها ال يثجااز  اي االص  ش   ااتّ 

 :يقا  الجا   

بةت  القةيس ؤر ااما الحعر ا ديد المي د صغير الست  ا  مت نهم سبيله اسةه  ال ريةل إليةه امة

 .   جر امهله  بيت ربيع  ال ت يعد  ا  امرؤ القيس 

 يد االحثقال منه  االثسل  عليه امت  يةد اانهمةا انسثنثم مت  لل ات النقد  ها صنا االدب 

انيت يهثمات بال ال  االجمةا  االثةرار  ااالنيعةا   اهمةا م زمةات  ال ييثرقةا  سةيدات  اةي الثياعة  

 .متعا  اثاام  ثا  االثا ميت اا االرج  ا له  

 

 



 
 
 

 

 (( النقد اي العصر الجاهلي  سمات امميزات)) 

 ُُُالنقد اي البيئ  الجاهلي  ُمسثايات:-ُ 
   ايقصد به نقد الحاعر لنيسه اثه يبه لحعره : مسثاى النقد ال اثي 
  اهةا الة ت مة   ائية   اصة  مة  المجثمة  العربةي القةدي  علةا ر سةه   :مسثاى النقد ال اص

 .الحعراء اه  يثبادرات ايما بينه  اي  االسال  اسال عاا  
    د جمةةاهير العةةرب اعةةامثه   النهةة   هةة  الب غةة   االيصةةا   االمقصةةاد بةةه نقةة: النقةةد العةةا

 باالبيةةات  ااةةات  يثةة اقات  األدب علةةا الي ةةةرة  االسةةجي   ايمثةةازات بةةر اال   اصةة  ثهةةة 
 حعره  اقس  ادبه  اثبرز صاره  اليني  

  ؟ما ا نقصد بالمص ل ات الثالي  / س

 /ج 

  مص لح األدب: 
مت  يد االص  اللغات الدعاة الا ال عا  اقد ثاس  ه ا الميهةا  علةا األقةاا   االاة   الثةي  
يةةراد بهةةا اآداب العامةة  ااال ةة ل اليااةةل  اقةةد  ثاسةة  اةةي العصةةر العباسةةي ليحةةم   الثعلةةي  

 االثه يب  اقد اار اي ثلل اليثرة  بق  المؤدبيت 
 .لصرف االب غ  ااالدب  يد قي  ات علا  اللغ   اربع  هي الن ا اا 

 ( هي االجادة اي اني المن ا  االمناار علا اساليب العرب )اقد عراها ابت  لدات  
الحةةعر برنااعةةه  االناةةر , اهةةا ين بةةل علةةا ميهةةا  المعاصةةر ات األدب يحةةم  الحةةعر االناةةر  

 برنااعه 
   ثاري  االدب: 

  للقارئ اا السام  اا المحةاهد المثعة  ها الث ار الثاري ي للاثاب  الناري  االحعري  الثي ثقد
الصةةةيات االدبيةةة  المسةةةث دم  اةةةي ايصةةةا  االاقااةةة  االةةةثعل  االعلةةة   باىاةةةاا   الةةةا الث ةةةار 

 .النثاجات االبداعي   
   ثاري  النقد: 



 
 
 

 

ها ال ت يدرس الث ار الثاري ي للنقد األدبةي برنااعةه  امناهجةه منة  نحةره الةا ا ةر  مر لة  
 .اىبداعي علا مسثاى الحعر االنار اليني زمني   معاصرة لث ار

 

 دبي اي العصر الجاهلي  ؟ ماهي العاام  الثي ساعدت علا نحرة النقد األ/ س 
 /  ج  
   الث ار اللغات/ 

ها ال ت سةاعد علةا نحةرة النقةد عنةد العةرب مةت  ة    ثا يةد األمة  علةا لغة  اا ةدة   دبية   
اللهجات عنةد العةرب الهة ا جةاء القةرآت بالسةات  معراي   اهي لغ  قريش علا الرغ   مت ثعدد

العربةةي المبةةةيت  علةةةا لهجةةة  قةةةريش الهةةة ا نجةةةد هةةة ا الثا ةةةد اةةةي القصةةةائد ال ةةةاا  المعلقةةةات 
 .الم هبات الم امات ال اليات 

 
   امةاهي معرااةة  اةي العصةر  الجةاهلي ماةة  سةال عاةا   اةات الحةةعراء  ااةرة االسةاال األدبية

لةةات قصةةائده   اياةات هنالةةل حةةاعر ابيةةر  اةةي السةةت ي اةة  يثهةااثات علةةا هةة ا السةةال  يقا 
لقصائده  بالجادة االرداءة اماا   لل  ال ا  ال ت اصدره النابغ  الة بياني  ةا  البيةت االثةي 

:-  
  لنا الجينات الغر يلمعت اي الا ا              ا سياانا يق رت مت نجدة دما 

 .ل  ااأل ست قلت الجيات لاارة العدد  اهي اي جم  الق(  الجينات ) ا  قا   ات قلت 
امةةت هنةةا نسةةثنثم ات ال ائقةة   العربيةة   ثؤاةةد اةةي   ابهةةا الحةةعرت علةةا النقةةد اللغةةات  اةةي 
اسثعما   بعض الالمات   ات المعةاني الدالة  علةا الااةرة  اثغليبهةا علةا األ ريةات مةت جمة  

ت بةةت اابةةت  مةةت النا يةة  القلةة   إاّل اننةةا نلمةةس اةةي اقثنةةا المعاصةةر بعةةض العةة ر لحةةاعر  سةةا
   سةةثعم  الجيةةات بةةدال مةةت الجيةةات ألناسةةر الةةازت ااصةةبح لةةه عيةةب ماسةةيقي الماسةةيقي   الةةا ا

. 
 



 
 
 

 

ماهي اال اا  الصادرة اةي العصةر الجةاهلي  ةا  بعةض الحةعراء اهة  هةي   اةا   نقدية    /س
 ماااعي   ا  ا ري   اثي   ؟

 
  الحةةعراء بةةيت الجةةادة  االصةة يح اعةةت الةةرداءة هةةي هةةي األ اةةا  النقديةة  الصةةادرة الثةةي ثمييةةز بةةيت

نمةةا يسةةثعات الناقةةد  العربةةي القةةدي   ا اةةا  ا ريةة   اثيةة  ال ثصةةدر عةةت قااعةةد  ااصةةا  منهجيةة  ااق
ب اس  ال ال  االبعد الداللي  بعيدا  عت  المنهجي   اله ا يسما النقد القدي  اةي العصةر الجةاهلي 

 .عت العصار ال  ق   نقد ا رت ثرارت ان باعي اه ه ميزة ثميزه
 ما ال صائص النقدي  اي العصر الجاهلي  ؟/ س 

ات هةة ه النقةةد قةةائ  علةةا اى سةةاس ا  نجةةد  للحةةعر احةةارة ان باعيةة  علةةا مقةةدار اقةة  الاةة   اهةةا   (1
 يعثمد علا ال ال االسليق  اال ب  

 اصا  اا قااعد مقدرة للا   الجيد اا الردتء  ليس لديه  (2
 ليس له مقاييس يرنس لها الناقد  اا المثلقي اي المياال  بيت الحعراء   (3
 .له   اا  ال ثقا  علا الثيسير االثعلي    (4
امةةا هةةا (( لةةيس لةةديه  ثن يةةر )) ملاةة  النقةةد عنةةد الجةةاهلييت هةةي الةة ال  اال ثاجةةد ملاةة  للياةةر   (5

 .ماجاد اي القرت الاالد االراب  هة اي اا  الن ريات ااال اا  
 يثصةةف النقةةد  اةةي العصةةر الجةةاهلي  اةةي الحةةمالي  اانمةةا يثصةةف بالجزئيةة  ا  ثبةةرز م   ةةات ال  (6

   .نقدي   ثثصف باليسر االليت اربما ثاات هين  ام ئم  لراش العصر 
 ماهي م اهر النقدي  اي العصر الجاهلي  ؟/ س 

   المياال 
 بيت الحعراء اثقدي  بعاه  علا بعض اله ا ال اهرة اسباب مت اهمها المياال   

 العصبي  القبلي   االنااس القبلي ااارة  الحعراء  اي البيئ  العربي  الجاهلي   ايااف الا  لل  

  ~   االنسات ا به للثيا ر  االثقد  علا غيرهاني   ~

اهةة ه اآراء قةةد ابثهةةا حةةاقي اةةيف  اقصةةي عبةةد ال سةةيت اقةةد  اةةدها  الةةداثار  مصةة يا عبةةد 
 الر مت  ات ه ه ال اهرة  ثثصف بال اثي   انها بعيدة عت الماااعي  



 
 
 

 

اثقةةدي  النابغةة   االعحةةا  علةةا غيةةره مةةت الحةةعراء  اةة  قةةد   بعةةد  لةةل  ال نسةةاء  اهنالةةل  /  ماةا   
 . اني قد   سات بت اابت علا النابغ   نيسه اعلا علقم  ناقد ا ر عمر بت ال ارد الغس

  الما سؤله لبيد عت احعر الناس  جابه  بقاله الملل الالي  قي  ا  مت قا  ابت العحريت 

   ( الثه يب االثاقيف ) ال اهرة الااني 
بة  نقةد ثعد ه ه ال اهرة  ا  المسثايات النقدي  اي العصر الجاهلي  ا  ثما  نقةد الحةاعر لنيسةه ق

اقةد سةار علةةا  هة ا الةنهم  ابنةةه , النةاس لةه  اهة  اصةة اب ال اليةات ماة  زهيةةر بةت ابةي سةةلما  
اه ا االثجاه يعد مدرس  نقدي  مثاامل  ا  بسبب االمثةداد ال بيعةي . اعب بت زهير اراايه ال  يئ  

 للحاعر االقد  ا  يليه ابنائه اا الراات مت بعده 
 
   (الرااي   اهرة ) ال اهرة الااني 

اانت هي االداة ال بيعية  لنحةر األدب بناعيةه ا ياعةه بةيت النةاس  بةره  المرثاةزات الثةي  قةا  بهةا 
الرااة اقد رااقه مر ل  الرااي  اايرا مةت م   ةات النقدية   ايعةد مةت احةهر الةراات زهيةر بةت ابةي 

ل اات قةبله  امةرؤ سلما  اات راات لعمه ااس بت  جر اا لل اات اعب بت زهير راات ألبيه اا ل
 .راات ل اله المهله  اغيره   لل  القيس 

 اله ا ال اهرة دار ابير اع ي   يمات ات نلثمس بعض النقا  الثالي  
  ثعلي  صناع  الحعر ثقثاي معرا  معال  الجادة االرداءة اه ه المعال   ير  ها الثلمي  الرااية  مةت

 . اسثا ه االقد   ثا سمي  بعض الحعراء بلقب الحاعر الي   اما ها علقم  الي   
   االنثصار لحعرائه  سااء ااات ه ا االنثصار  معل  اا انثصار  اقي ي م   اما نقديا. 
  بالثهةة يب ا الثعةةدي  يعةةد اةةمت بةةةاب   حةةعرائه  األسةةاث ة انثصةةار لةةرااة اةةي القصةةائد اثصةةرف ا

 .الثعدي  
   اىنحةاد المسةثمر االراايةة  الدائمة  مةت حةةرنها ات ثةنقح القصةةائد مةت  ة   ااثحةةاف مةاا ت القةةاة

- .االاعف اي القصيدة 
   (  المدارس الحعري ) اهرة 

المدرسةة  الحةةعري   اةةي العصةةر الجةةاهلي هةةي عبةةارة عةةت مجماعةة  مةةت الحةةعراء يحةةثراات معةةا اةةي 
اآدابه  العة   مةت بعض المميزات  اال صائص اليني  اا اللغاي   اا المنهجي  الثي  ثميز حعره  

ه  ال يت يهثمات بثنقةيح اثهة يب احةعاره  ازعةي  هة ه ( مدرس  عبيد الحعر)اه  الدراس الحعري  



 
 
 

 

اقةةد   ةة  عنةةه زهيةةر بةةت ابةةي سةةلما اةة  (  اس بةةت  جةةر )درسةة  هةةا امةةا  اةةره صةةا ب االغةةاني الم
 .ثابعه ب لل ابنه اعب بت زهير ا  رااه ال  يئ  

  منةه جمية  صةا ب باينة   اعةت  جمية  ا ة  انايةر الع رت اقد  ا ة اعت ال  يئ  هدبه بت  حر  
 .عزة 

, نه  النابغةة  الةة بياني ا سةةات بةةت اابةةت اهنالةةل مدرسةة  ا ةةرى عراةةت بمدرسةة  مرثجلةةي الحةةعر امةة
اهنالةةل مةةدارس  ا ةةرى ماةة  مدرسةة   الراةةاء اا مدرسةة  الاصةةف امدرسةة  امةةرؤ القةةيس بمدرسةة  

 الاصف اا  مدرس    صائص اليني  االماااعي  

 

   (المعلقات) اهرة 
امحةةهارة ثعثمةةد علةةا مبةةدا  الصةةياغ   الثةةي يجمةة   ايهةةا  ةةاب  المعلقةةات اهةة ه ال ةةاهرة امعرااةة  

القصةةيدة ال ايلةة  الثةةي ثثاةةمت عةةدة مااةةاعات مةةت مقدمةة   لليةةه اا  مليةةه  اةة  اصةةف الر لةة  
ااصةةف ال يةةاات اةة  اصةةف م ةةاهر ال بيعيةة   اةة  الغةةرض الةةرئيس مةةت مةةدش اا هجةةاء اا راةةاء اا 

بهة ا اللةات  اصة اب  المعلقةات المحةهاريت   غز  ا  ي ث  الحاعر ببيت ال ام  ات اجد اقد ثميز
  ثا اص  عدده   عند الرااة الا سث  اا سبع  اا عحرة اا اربع  عحر 

  ( ثسمي  القصائد)اا ( ث اير النقد) اهرة 
اا المقلةدات اا  السما االمقصاد هي الثسمي  علا اساس نقدت ما  ثسمي  المعلقات السبع  اا 

 البثارات القا ع  
   (صنيف الحعراء ث) اهرة 

 اثمانه مت نا ي  الحعر ( القدرة ال يالي  )يصنف الحعراء  سب  قاة قري ثه  
االهةة  الي ةة  اا الي الةة   اهةة  الةةرااة  ا دات الي ةة  ال ن يةة    ا دات  لةةل  الحةةاعر اقةة  / مةةا  

 .الحعرار ادات  لل الحايعر 
 
 
 



 
 
 

 

 ((النقد اي صدر االس  )) 
 ... النقد اي القرت األا  االااني للهجرة 

 ما ماقف االس   مت الحعر االحعراء ؟/ س 
 هنالل جمل  مت اآيات القرآني   المثعرا  للحعر االحعراء / ج 

  ا  نر سِ  }: قا  ثعالا غ ادن          ب ِ  اا ث ر اهن ب    هنا  ح اِعٌر ا ل ي ر ِثن ا ِبآ ي    ا م  لنات  ب    ق الناا   ا   { ( 5)   األ  اَّ
  قنر آ ٌت منِبيٌت }: قا  ثعالا ٌر ا  ا ي ن ب ِغي ل هن ِإت  هنا  ِإالَّ ِ ا  م  ن اهن الحِّع ر  ا  لَّم  ا ع  م   {(66)ا 
  ننات  } : قا  ثعالا ي قنالنات    ِئنَّا ل ث اِراناا آ ِله ِثن ا ِلح اِعر  م ج   {( 36)ا 
  نناِت      ي قنالنات  }: قا  ثعالا ي ب  ال م   {(33)ح اِعٌر ن ث ر بَّصن ِبِه ر 
  ِمننات  } : قا  ثعالا ا ثنؤ  ِ  ح اِعر  ق ِلي   م  ا هنا  ِبق ا  م   {( 41)ا 
  ات  }: قا  ثعةالا ا   نَّهنة   ( 225)  ل ة   ث ةر    نَّهنة   ِاةي انة ِّ ا اد  ي ِهيمنةات  ( 224)ا الحُّةع ر اءن ي ثَّةِبعنهن ن ال غ ةاان

ا ال  ي ي ع لنات  ي قنالن  اا ِمةت  ( 226)ات  م  ةرن اا اللَّةه  ا ِايةر ا ا ان ث ص  اِت ا   ا ةرن ةاِل   ِملنةاا الصَّ ننةاا ا ع  ِإالَّ الَّةِ يت  آ م 
س ي ع ل  ن الَِّ يت    ل مناا   تَّ منن ق ل ب  ي ن ق ِلبنات   ا  نِلمناا ا    {( 222)ب ع ِد م 

 حرايت ازاء القرآت  اثرايره اي النياس اآيات ال مس  االالا ثصار  ماقف الم (1
 ثؤاد ات القرآت ا ي مت ا   ثنز  ايه راش االميت  (2
 ثنيي ات ياات الرسا  حاعر اا مت الحعراء  (3
 الماقف ال ث   الحعر اال ث قره  (4

 ....اما اآيات اي الماااع السادس 

 ثثناا  الحعر مت  يد ها ات يمات اسث دامه اي مااقف ال ير االحر  (1
 جابهت مسلل الحعراء الااليت اي  هاائه  اانيعاالثه  اسلااه  المن را   (2
  علت مت حرت الحعراء المؤمنيت  الداعيت الا ال ل اال ير االجما  مت     مبدا االلثزا   (3
ال ثةة   الحةةعر علةةا اال ةة ل  اال ث قةةر اةة  الحةةعراء بةة  ثميةةز بةةيمت مةةنهجه  اةةي الحةةعر ا بةةيت    (4

 اريقيت مت الحعراء  
 
 



 
 
 

 

 ((ماقف الرسا  مت الحعر ))
 امااقيه المؤيدة للحعر االحعراء ( صلا)  اديد النبي /  

 {ات مت الحعر ل ام  } ( : صلا)قا   (1
 { ااا  حعرائا  القائ  م ت  ام ت  } ( : صلا)قا   (2

 يعني زهير اي معلقثه المحهارة......     
 {اال ال يياض ا }لنابغ  الجعدت اعجابا بحعره  : (صلا)قا   (3
 ل سات بت اابت  اد له علا هجاء المحرايت (: صلا)قا   (4

اهجهةة  يةةا  سةةات اةةاا  لهجائةةل علةةيه  احةةد مةةت اقةة  السةةها  اةةي غلةةس ال ةة   اهجهةة  امةة  }
 { جبري  راش القدس

 {ات  الحعر ا   مؤالف  اما ااال ال ل منه  ست امال  يااال ا   ير ايه }  ( :صلا)قا   (5
 ااسةثماعهر ااسةثماعه لقصةيدة اعةب بةت زهيةر اهنالل ا اديد نقلت عنه اي ثحجي  األنصا   

 لحعر ال نساء
 ((  ص  الماقف اىس مي)) 

ال ي ةةةارب االسةةة   الحةةةعر ل اثةةةه ا ال الحةةةعراء بةةةرجمعه  بةةة  ي ةةةارب مةةةنهجه  البا ةةة  االحةةةعر  (1
 االر يل  ال ت سير ايه الحعر االحعراء 

 لحعر االحعراء ها منهم االلثزا  بمبادئ ال ل اال ير االيايل   جديدا  يرس  االس   منهجا (2
 يا  االس   ااارل  اسم  بيت الحعر االا ي االلهي ابيت الحاعر االنبي المرس   (3
يراةةة  االسةةة   مةةةت حةةةرت الحةةةعراء المةةةؤمنيت المةةةدااعيت عةةةت عقيةةةدثه  ايجعلهةةة  اةةةي الصةةةف  (4

  المجاهديت 
 

 ((يد ال   للحعر دثراي   ))
 (صلا)قا  رسا  

 {حعرا  ف الرج  قي ا  يٌر له مت ات يمثلئجا لئت يمثلئ }  
 



 
 
 

 

ات هةة ا ال ةةديد ينصةةب علةةا مةةت غلةةب عليةةه الحةةعر ا مثلةةئ صةةدره منةةه ا حةةغ  بةةه عةةت العلةة      -
 .اعرض بسببه عت ال ار  

 ثراي  الب ارت  -
المراد بالنهي عت ات ياات  ي  الحعر اغلب علا قلب االنسات ايحغله عت  ية  القةرآت اعلةا  

 ( الحريف الراي)الديت 
 ه ا انما يد  علا اراهي  االارا  اي انحاد الحعر ااالااار  منه بقرين   ار االمث ء  -
اةةي ا ةةر اياةةات هةة ا { هجيةةت بةةه}اسةةثاناء الثرايةة  ارد اةةي بعةةض راايةةات ال ةةديد زيةةادة عبةةارة  -

 اال ي ثاج الا ثراي ت السابق  ( صلا)ال ديد  اص للحعر ال ت هجيه به رسا  ا  
 

 اثيايله القرآت علا الحعر((  حعرمت ال( ع)ما ها ماقف االما  علي )) 
اقا  له مت انت قا  غالب اقةا  االمةا  ( ع)ير المؤمنيت علا ي اا ات غالبا ابا اليرزدل اثا ام -

 ( ع)علي 
 نع   ما اعلت ابلل ؟: صا ب األب  الاايرة  ؟ قا  

اقةةا  غالةةب ابةةا  اقةةا   يةةر سةةبيلها مةةت هةة ا الةة ت معةةل .قةةا  اغزثهةةا الناائةةب اارقثهةةا ال قةةال 
 اليرزدل ابني اها يقا  الحعر ارت ا ت امير المؤمنيت انحد 

 علمه القرآت ارت  ير مت الحعر : اقا  االما   
نسثنثم مت  لل ات ماقةف االمةا  يع ةي االااةلي  للقةرآت  اةي الثعلةي  ايةرثي الحةعر اةي المرثبة   -

 :قا  ( ع)اما ارد اي نهم البالغ  عت الحريف الراي ي ار االما  علي , االدنا 
يجةراا اةي  لبة  اثعةرف الغلبة   عنةد ات القةا  لة  : اسؤ  مت احةعر الحةعراء اقةا  عليةه السة    -

ايقصةةد امةةرؤ القةةيس اهةة ا يةةد  ات االمةةا  علةةي عليةةه , قصةةبثه اةةرت اةةات االبةةد االملةةل الاةةلي   
السةة   اةةات معجةةب بالحةةاعر  مةةرؤ القةةيس  لمةةا ثاةةمت حةةعره مةةت ابةةداع اابثاةةار اةةي الاصةةف 

 .االثحبيه االثصاير 
 جميعا   اهنالل ر ت لألما  علي عليه الس     ا  الحعراء -



 
 
 

 

ا  حةعرائا  م سةٌت الةا جمعهة  زمةات اا ةد اغاية  اا ةدة امة هب اا ةد اةي القةا  لعلمنةا ايهة  }
اات ياةت ا ةده  اااةله  االة ت لة  يقة  , ب ال ت اراده ا  ست ايه اسبل الا القا  اا  قد اصا

 {الحعر رغب  اال رهب   مرؤ القيس بت  جر 
 ........االغاني ألبي ارج االصيهاني ..... ارنه اص ه  بادرة ااجاده  نادرة 

 ((النقد اي العصر األمات ))
 ...........معال  النقد اي العصر األمات  

اات  لياء بني امي  يعقدات مجةالس ادبية  يث ةداات ايهةا ال ااةرات عةت الحةعر االحةعراء ايلقةات قصةائد 
بمعنةا الةةراض امةت اةمت اال اةا  النقديةة   المةدش االراةاء االانةاء  اثنةا  باى سةةات اا االعثةراض ااالنثقةاد  

 :ما يرانه عت عبد الملل بت مراات  ات قا  لما اصي  الثي صدرت ب ل الحعراء 
 اما قلث  اما قا   –ثحبهانني مرة باألسد امرة بالباز امرة الصقر 

 :   اعب االحقرت 
 

 الةةراع   ةةارا مةةلةةال يةنةزلةةات بةةاةة   اةةغةةةر        إ ا مةا الةهةا  يةةا 
 رزات اةةي االمةةار ثةةرى  عليةهة        مةت الحية  الحمةائة   االنةجةةةةارا
 نةجةةا  يةهةثةدى بةةهةة   إ ا  مةةةةا       ا ةا ال لمةاء اةي الغمةرات   ةةةةار

 
نسةةثنثم مةةت  لةةل ات بنةةي اميةة  يؤاةةدات علةةا ا الةة  العربيةة  الجاهليةة  الةة ت يثمثةة  بالحةةجاع   
االقةةاة اال امةة  لهةة ا ال ي بةة ات المحةةابه بال ياانةةات اال يةةار لاةةي ثقلةة  مةةت حةةرنه  ايؤاةةدات 

راعةة  اع مةة  , المحةةابه باليةةارس المغةةاار اةةي سةةاش الةةاغا ااةة لل  بةةالنجا  الثةةي يهثةةدت بهةةا 
 .لحرنه  

  -:اا لل ما نجد ها مت مدش  الحاعر عبدا  بت قيس الرقيات بقصيدة منها 
 

  باه  با الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاصي عليه الاقار اال جب  ت األغر ال ت
 يعثد  الثاج اال ميرق                   علا جبيت ارنه ال هةةةةةةةةةب

 
 :ثمد ني لثاج ارني مت العج  اثقا  اي مصعب بت الزبير : قا  له 



 
 
 

 

 
 اءإنما مصعب حهاب منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ثجلت عت اجهه ال لم

 ملاه ملل عزة ليس ايه                  جبرات منه اال ابريةةةةةةةاء
 

الثي اةات يثمثة  بهةا بعةض ال ليةاء االسةيما   ااي ه ه اال اا   نقد دقيل يد  علا ملا   اقي   

ال ليي  عبد الملل  ا  نار علا الحاعر لاصيه اياه بالثاج اات العةرب األصةي  سةااء اةات  ميةرا 

 لييةة   ال ياةةعات الثيجةةات اةةال رؤاسةةه  الت هةة ا العمةة  مةةت ا ةة ل اليةةرس امةةا اا زعيمةةا اا 

العرب االصي  يسث ست العمام  ا لمصعب بت الزبير باصي  بالحهاب  لل الةنج   الة ت يهثةدت 

به امت هنا حعر ب لل باأل اا  النقدي  الثي ميزت بيت عصريت  امي  عت العصر الجةاهلي اةات 

 ي  االثعليل المياال  الثي ثثامت حيئا  مت النقد المنهماال اا   مقران  بالثعل

 

 

 ((بعض المص ل ات النقدي ))
   الي ال :-  

احةار النقةاد الةا هة ا المصة لح عنةد  الحةةعراء الة يت يمثلاةات قةاة الحةاعري   ااثقةات االبةةداع 
احةةةدة الثةةةراير علةةةا المثلقةةةي اث ةةةرياه  الةةةا   ةةةد الامةةةا  اا مةةةا يقثةةةرب منةةةه اقةةةد ا ةةة  هةةة ا 
المص لح  ا   اآي   اها ال ار الناام اهنالل  مت الحعراء مت لقةب بالي ة   امةت امالثةه 

ااةة لل  ّلةةف االديةةب {  بقةةات ا ةةا  الحةةعراء }مةةا  ّلةةف ابةةت سةة   الجم ةةي علقمةة  الي ةة  ا
 . { الي ال } اثابه مت سماهالبصرت االصمعي  

  ا الصنع   ال ب 
ال ب  ها االسثعداد الي رت اا الغريزت لقا   الحعر اله ا لقب بعض الحةعراء بحةار ال بة   -

ي ات اقةةت ااةةي ات مناسةةب   ااالرثجةةا  اهةة ا يعنةةي ات لحةةاعر ملاةة   اصةة  يقةةا  الحةةعر اةة



 
 
 

 

دات ثالف ابه ا يثناقض المعنا ا  الثناقض م  الصنع   األج   لةل مةا  الحةعراء االنقةاد 
 إلا ال ب  اا م هب الم باعيت 

الصنع   ثحثرل داللثها م  الصناع  بالمعنا المقصاد ال ت ثد  علي   بات الصناع  مهنة   -
ميةزة  اصة  ثماة  باىثقةات  امهن  الصناع  اا صان  ال زف الهة ا ثاحةف صةنع  الحةاعر 

امةةت اماةةا    االجةةادة المثناهيةة  امةةت الحةةعراء مةةا يماةة  هةة ا االثجةةاه اليةةرزدل اابةةي ثمةةا  
 ير ا الب ثرت الحعراء ه ا اليت جر 

 
  االقااء 

 ةةاهرة مةةت ال ةةااهر علةة  القاايةة   بعةةد عيبةةا مةةت عيابهةةا  اةةا ا جةةاء البيةةت األا  ب ةةرف رات 
 .ماما   جاء البيت الااني ب رف رات ماسار  

 : اما قا  النابغ  ال بياني  
 

ّي  رائٌح,  ا منغ ث ةةِد,  عج ت  ,  ا زاد  , اغير  مزادِ    ِمت  آِ  م 
 لما ثز   بر النةةةةةةا , اارت  قدِ   ر ّ  ن, غير  ّت راابنةةا  ِا  الثّ 

ل ث نا غ دا ,  ا ب ال   بةرنا الغراب األسةادن   ز ع    الب ااِرشن  ّت ِر  
  
 الثغير يما   را  االعراب مت الاسر الا الا  /   
 
 
 (***االقااء)سباب  اهرة ا *** 
 يعد عند النقاد انها مت بدايات  نحرة الحعر عند الحعراء  -
بعةةض اآراء إلةةا اةةعف الراايةة   ا  الةةرااة  ةةاالاا ثاةةعيف البيةةت ليةةرض  االلصةةال  ةةاهرة  -

 .الل ت علا حاعر ما  
 
   الجزال 



 
 
 

 

جةةز  ,  جةةز   جزالةة   بمعنةةا ع ةة  ا جةةز   الليةة   بمعنةةا  اسةةث امه قاثةةه اصةةار مثةةيت / لغةة   
 .  الر ت ات صار م اما  

النقةةدت الجزالةة  مرثب ةة  بةةالرانل الثةةي هةةي اةةد الصةةنع   االثالةةف  اقيةة  هةةا مةةا / اباالصةة  ش 
 .يرثي  ايه األديب مت ا   العاا   

اعنةةد بعةةض العلمةةاء يقثةةرت مصةة لح الجزالةة  بالع ابةة  ايةةراد بهةةا سةةهال  الليةة  ا ا اانةةت الميةةردة  
نبةات بةرت  الت م ةارج الصةات  {الهع ة }القريبة  اةي م ارجهةا ماة   مرناس   الي  مت االصةاات

 .مثقارب   ا  يجد النا ل صعاب  ف الثلي  

  الا حي 
ها المسثقبح مت اللي  اا الغريب  اي االحثقال ا المسثاره علا اللسةات  االاقية  علةا اال ت اةي 
م ارج ال راف  اه  المص لح  يد   اةي  اصةا   الاة   االالمة  اقةد ا ة ت مةت ميةردة الةا ش 

 ال ت يعيش اي البرارت االقيار 
  ال احي 
بهةا ااراد , المصة لح قدامة  بةت جعيةر اها اصف للا   الغريب الا حةي ااا  مةت اسةث د  هة ا  

 .االليا  الغريب  النادرة  اهي الم  مرادا  مت  يد المعنا  االدالل   لميردة الا حي 
   االنسجا 

بمعنا  الم ئم   اي لل عليه اي بعض اال يات اةمت مصة ل ات علة  البةدي  اي لةل عليةه  
 (( .مراعاة الن ير )) 

اء ا بد ات يرثي بميردة الةنج   الحةهب االنيةازل اا الغيةا  ا ا جاء اي ن   الحعراء عت السم
 .لثاات  منسجم  م  ميردة  السماء ؛الت السماء ثثامت  االحياء الثي ث ايها 

 
 
   المعاال 

االالمةة  ايقصةةد بةةه المدا لةة  ايةةد   هةة ا  العنةةاات مةةت حةةرا  اليصةةا   اةةي اصةةا   اللسةةات 
اثعرف اي الب غ  العربية   الثعقيةد اللي ةي االمعنةات اهةا دالالت ثةدا   الالمةات ايمةا بينهةا  



 
 
 

 

االزيادة بعض الالمات  اا االاااات  اا االااار  مت  ةراف  الجةر اا ثاةرار بعةض الالمةات 
 .ااا  مت احار الا ه ا المص لح عمر بت ال  اب  

 
 اليرل بيت ال ال االدبي االث ال االدبي اما ها . ال  ما المقصاد بال / س 

 /ج   
   جاء مت  ال ي ال  اقا ا اقات  بمعنا ا ثيار ال عا   : ال ال لغ. 
 -: ال ال اص   ا  نقف عند المص ل ات الثالي   -

هي الملاة   اا ال اسة  النيسةي  الثةي يجمة  بهةا اصة اب الي ةرة السةليم   لنقةد الجمةا    -
 .اصدار ال ا  ااالسثماع بالنص ا  

 يراد به اليه  الدقيل المثاام   لعناصر النص االدبي  -

   العا ي 
 اليارة 
   ال يا 
  االسلاب 
    الن 
 , ثجاب  اجداني   ث ست ال ا  علا النص بعد اهمه اا يراد به اس -

امت     المعنا اللغات  ااالصة   ي  نسةثنثم ات الة ال االدبةي ملاة  ث هةر ال اة   النقةدت 
 سااء  ااات  سيا اا معنايا 

    اما الث ال األدبي 
ها الممارس  الثي ثمات االنسات ات يصدر ال اةا  النقدية  الصةائب  مةت  ة   المعةايير ا

 .االمقاييس االدبي  
 
 



 
 
 

 

 
 **االدبي اي العصر االس مي   النقدم مح اا معال** 

مةةت االمالةة  المحةةهارة  الةةااردة  ةةا  نقةةد الحةةعر االحةةعراء اةةي العصةةر االسةة مي ثةة ار الراايةةات ات 
اةةات يسةةثم  للحةةعر ايعجةةب بةةه مثةةا اةةات  قةةا  لةةيس ايةةه عبةةد اال ايةةر ااةةات ينحةةد ( صةةلا)النبةةي 

ب بةت زهيةر بردثةه الاسةاء لاعةايقا  انةه اع ةا  ايثما  يايب عليه ات يع ي الهداي  لبعض الحعراء
 :عندما انحده قصيدثه 

 بانت سعاد اقلبي اليا  مثبا ن       مثي  اارها ل  ييِد مابا ن 

 :يثما  بحعر  را  بت العبد ( صلا)ايرات انه اات 

ُسثبدت لل االيا  ما انت جاهله     ايرثيل باألنباء مت ل  ثزاد

هيةةه يةةا )يسثنحةةد لل نسةةاء بعةةد ات اسةةلمت قةةاال  لهةةا ( صةةلا)ايقةةا  هةة ا مةةت اةة   النبةةاة ااةةات 
 ( :صلا ا  عليه االه اسل )اما اات يقا , ايامي بيده (  ناس

ا لل ثة ار الراايةات ات هنالةل بعةض اال اةا  النقدية   . ات مت الحعر ل ام  امت البيات لس ر 
 ةةل امةةرؤ القةةيس   اةةي( ع)صةةادرة مةةت ال ليةةاء  الراحةةديت امةةا  ارنةةا سةةابقا اقةةاا  االمةةا  علةةي 

اا لل  ارد عت عمر بت ال  اب  ا اةا  علةا الحةعراء ااةات يسةمي زهيةرا  قااةي الحةعراء لهة ا 
 :البيت ال ت اات يعجب به  

 ا ا       يميت اا نيار اا ج ءن   همق ع لاات ال 

 :ااي اثب األدب نجد رااي  هت عبدا  بت عباس قا  

 :ارنحد  رجنا يا  م  عمر بت ال  اب اي سير 

  ملت مت ناق  اال ر ليها      برن ا ااا   م  مت م مدِ اما 

 :ا  اا  السا  علا رجله اقا  



 
 
 

 

يةةربت عبةةاس اال : اةة  قةةا  ( ات انثهةةاء القصةةيدة)اسةةثغير ا  الع ةةي  اةة  عةةاد ارنحةةد  ثةةا ارغةةه 
اعر يا عمر امت حاعر الحعراء قا  زهيةر قلةت لمةا ا صةيرثه حة: ثنحدني لحاعر الحعراء اقلت 

 .  بيت الا مييت اال يبي   ا حي الا   اال يمدش ا د اال بما ايه ااألنه ال يع: الحعراء قا  

 

 نسثنثم مت  لل ات الم     النقدي  الثي احار إليها عمر ثثازع إلا ا د 

  (ثياي )مياال  الحاعر زهير الا غيره 
  لقد  ل  اا عل  ثلل االااةلي  مةت بةاب اا زااية   اصةا   الاة   ا قةد احةار الةا ميهةاميت

 اا مص ل يت هما 
 المعاال     -1
الا    اهة ا عنةد الب غة  مةت حةرا  اليصةا   بةات يثجنةب الحةعراء هة يت  اي ا حيال -2

 لي ةيالثعقيةد ال )العيبيت  اهي المعاال   الثي  يراد بها ثدا   الا   بعةض اةي بعةض 
) 

ا  ا حي الا   ايراد بةه الميةردة اللغاية  البداية   الثةي ال يسةثعم  الاةي البيئة  البداية  
 . اص  

بالصياغ  االثرايةب  االبنةاء    اي الغالب ا ا اات النقدت الجاهلي يهث نسثنثم مت  لل 

الحعرت امت مقدمة   لليةه ا مليةه  ااصةف الر لة  االناقة  االثعةب اة  الغةرض الةرئيس 

ا  بعد ياات االنثهاء بال اثم  ببيت مت ال امة  اةرت النقةد اةي صةدر االسة   قةد اعنةي 

بالجانةةب المعنةةةات اقيمةةت المعنةةةا  بسةةبب المبةةةدئ الةة ت اراةةةه االسةة   اهةةةا الجانةةةب 

لهةة ا نحةةعر ات الحةةاعر صةةدر االسةة   حةةاعر ملثةةز  بر اةةا  القةةرآت امبةةادئ  . قةةي اال  

الةةديت ال ةةديد  علةةا الةةرغ  مةةت  ات بعةةض النقةةاد قةةد يعيةةب علةةا حةةعر صةةدر االسةة    

ااصيه بالجماد اال انه  يعد صةارة اامثةداد للنقةد الجةاهلي لمةا ي مة  مةت م مةح نقدية  



 
 
 

 

ح الماازنة  بةةيت الحةعراء انجةةد األااةلي  انجةةد انجةد م مةةمزدهةرة ثبعةةا لث ةار ال بيعةةي  

 .الثمييز بيت مت اقف م  االس    ابيت مت اقف م  المحرايت 

 .اعد   ي ه  ثز  اها  ماد الحعر المن رف ااياعهاالدلي  ابات الحعر المل

 
 
 ****نحرة النقد العربي ** ****  ار المثقدميت مت اللغاييت االن اييت اي ** 

ئف الثي برزت اي العصر االا  االااني الهجرييت اي ثاس  دائةرة النقةد  اث ةايره ماهي ال اا/ س
امةاهي الم   ةات النقدية  الثةي ثعةد نمةا ج . اماهي العاام  الثي سةاعدت علةا النمةا اللغةات . 

 .ث بيقي  للنقد اي العصر الااني للهجرة 

 1ج  / 
هنالةةل  ائيثةةات ثسةةما االالةةا  االدبةةاء اثثماةة  بالحةةعراء انيسةةه   ااالمةةراء  /ال اائةةف   -1

 .االرؤساء ا ال لياء 
 اهي  بق  اللغاييت االن اييت / ال ائي  الااني    -2

 ( رجا  اللغ  االن ا االصرف)
 2ج / 

 العام  الثي ساعدت علا ه ا النما االث ار اللغات 
لسا   االدبية  العلمية   نثيجة  لث ةار ال يةاة العقلية  براز  ائي  مت الن اييت االلغاييت اي ا (1

 .االياري  بسبب اثساع الدال  االس مي  اي نهاي  القرت االا  بدايات  القرت الااني  
الثةةي يااةةر ايهةةا  لقةةات الةةدرس االثعلةةي  المسةةاجد ( المةةدت)ثعةةدد البيئةةات العلميةة  اال اااةةر  (2

(  سةال المربةد)ا (  المدرسة  المسثنصةري  ) ابعض المنثديات العلمي   ابعض المنثديات ما 
ا هار اي ه ه القرى سلسل  مت اللغايت ثمثد مت االسثا  ارعلا مرثب  الةا ث مية ه اث مية  
ث مي ه اي الثرليف ااا  القااعةد ال اصة  باللغة  ااةب   الن ةا ااةات السةبب الةرايس  الةا 

احةةياع اللهجةات اهنةا  اصةة  ( سةات ااسةاد الل)حةياع  ةاهرة الل ةةت  ,  لةل بالدرجة  االالةةا   



 
 
 

 

علةا األلسةةن    العامةة   االسةةبب هةةا د ةةا  االقةاا  الغيةةر عربيةة  مةةت االعةةاج   اليةةرس االهنةةد 
 .االرا  بسبب اثساع الرقع  االس مي  

 ةةراج العلمةةاء مةةت اللغةةاييت االن ةةاييت األاائةة  الةةا الباديةة  اا ةة  ميرداثهةةا لاةةي يثعراةةاا علةةا  (3
 .اها االااار اي العام  ااالسثعما   / اللغ  اليصي   ايميز بيت النادر الحا  االما رد 

ا  ه ا ادى الا ثنحي   را  الثرليف اجم  اللغ  ااسثنبا  اال اا  االقااعد اا ة ت الراايةات 

 لحيهي  اي النق  االثدايت ااثح بابا عرف بعض الثدايت ا

 

انسةةثنثم مةةت  لةةل  ات علمةةاء اللغةة  االن ةةا هةة  اا  مةةت ااةة  اللبنةة  االالةةا للنقةةد المنهجةةي 

ايعةةد  لةةل اسةةبل الم   ةةات  اللغايةة  اميةةزت العلةةا  ا صصةةت ااسةةثقلت ارصةةبح ( اللغةةات )

 .ال  ....  ا.... لقرات  االثيسير ا هنالل علما لن ا اعل  صرف اعل  للب غ  اللعلا  ا

  
 مت النما ج الث بيقي  الثي دلت علا النقد اللغات / 3ج

اةةي ( ناقةة )مةةت  لةةل ات عيسةةا بةةت عمةةر الاقيةةي  ا ةة  عةةت النابغةة  الةة بياني ات راةة  ميةةردة    (1
 -:البيت االثي 

 ابتن ارني ساارثني  ائيل      مت الرقش اي انيابها الس  ناق ن    
 {نااعا  } :اات صي  النصب علا ال ا  ات / ا االصااب ه

نسةثنثم مةت  لةل  ات  للغةاييت ملاة  قياسةي  يبسة  ال اة  اةي اةاء الاة   العربةي اليصةيح 
 ابيت  االاجه االعرابي  المثرثب   اال اصل  للعبارة  سب السيال الماجاد اي النص

ابةي اسة ال مةت الن ةاة ااة لل ا ة  عيسةا بةت عمةر علةا اليةرزدل  اربمةا اةات عبةدا  ابةت   (2
 -:اي البيت االثي( مجّلفن )األاائ  يرى انه را  ا ر البيت اي ميردة 

  اعّض زمات يا  بت  مراات ل  يدع     مت الما  اال مس    اا مجّلفن      
ا قهةةا النصةةب علةةا ميةةردة مسةة     اانةةا اسةة  مع ةةاف علةةا ميةةردة ( مجّلةةفن )ا  راةة  ميةةردة 

 .مس   اهي  مسثانا منصاب 



 
 
 

 

 .اعندما سنؤ  ابت ابي اس ال عت سبب الرا   قا  انه ال يعرف اجه لرا  الالم  
نسثنثم مت  لل ات علماء اللغ  ياجهةات الاة   العربةي  سةب المقةاييس ااال اةا  اةي قااعةد 

نجةةد  ات الاةة   منيةةي االمسةةثانا ماجةةاد , اللغةة  االسةةيما  عنةةد الن ةةر الةةا جملةة  االسةةثاناء  
باع علا البداي  الهة ا  يةر المةثال  بةيت الراة  االنصةب  اقةد جةاء بةالرا  ا امه النصب ااالث

 .مسبقا  الت القااي  مرااع  اي جمي  االبيات  اله ا ال نجد   ر لغات عند الحاعر 
 

 ا   علا اليرزدل   (3
- :انه اات حعره ااير االلثااء االثعقيد االغماض اما نجد اي البيت االثي 

 
 اما مالهن اي الناس  ال مملل     ابا امه   ٌي  اباه يقاربه  -

 
 االثقدير اما ماله اي الناس يقاربه اال مملل ابا  مه اباهن |~ 
 

ات هنالل ثقدي  اثر ير اي عبارات البيت  اه ا يد  علا الثعقيد االثعسةف اةي ااة  االحةياء اةي غيةر 
 .ءات اللي ي  ماااعها ايعد قبي ا جدا ألنه ي ثات علا االلثاا

اقد  المسثانا منةه ارربةل ثرايةب (  يٌ )بلي   د ي  اها ( اباه)اها المبثد  ا ( ابا امه)اقد اص  بيت 
 البيت لارارة الازت اها ال ت دعاه الا ه ا الثقدي  االثر ير 

 امت هنا  نسةثنثم  ات الم   ةات النقدية  اللغاية  اانةت هةي نقةا  ال ة ف عنةد علمةاء اللغة  ابسةببها
 .نحرت الدراسات االمدارس الن اي  االمدرس  البصري  االاااي  لثعدد الاجاه الن اي  

 
ماهي األنسس اا األصا  اا القااعد  ا الدعائ  الثي اعثمد عليها النقاد اي الثياي  بيت الحةعراء / س
 ؟
 / ج 

  -:اانت المياال  بيت الحعراء ثقا  علا دعامثيت  اهما    

 



 
 
 

 

اارة النثاج الحةعرت اغةزارة الحةعر مةت  يةد الناعية  االنةاع اةي االغةراض اانةااع الحةعر علةا   .1

مسثاى االار ال ت يثراه النص االبداعي لدى المثلقي اما نجد  لةل  اةي الثنةاع االغةراض عنةد 

 جرير ااالعحا ما   

عر المعلقةات  ثةا اا لل نجد الغزارة  عند القصائد ال ايل  الثي  ثمثاز ب ا  النيس اما اي ح

الةةا اانةةت القصةةيدة قصةةيرة امةةا نجةةد اةةي حةةعر األ  ةة  اهةةا مةةت الحةةعراء الةة يت يثميةةز حةةعره  

 ب ا  النيس 

جادة ه ا الحعر مت  يةد عناصةر الحةعر  امةت  يةد ال صةائص الينية  الم لابة  اةي الصةياغ    .2

الا   بق  حةعرائها اينثم عت  لل ما يعرف ب اهرة ال بقات اي ثاسي  ااار الحعراء  , االمعاني  

 المثميزات ب سب الاارة االجادة 

 ما هي عناصر الحعر  ؟ / س 
هي  حعار االنسات  اما ي ةثلم اةي صةدره اجةاه حة ص اا ااةرة معينة  االعا ية  ثعةرض مةت /العا ي   (1

 ةة   الثةةرار ااالنيعةةاالت اةةال زت االيةةرش اال جةة  االغاةةب ااألاةة  االمةةادة االم بةة   االحةةب  االع ةةش 
  ةة  اهةةي مثاةةمت لم ةةاهر ال يةةاة الم ثليةة   ثةةا اةةي ادل الثياصةةي   اةةا مرار الاجةةه اةةي ل, االجةةاع 

 .معين  ما  ال ج  
مر ا ة مت اليارة اها اس  للعم  الي  يقا  بةه العقة  للاصةا  الةا المعراة   المجهةا   ا بةد / اليارة  (2

 لحاعر مت ثااار اااار مثناع  مسلسل  هي المعاني منث م  اي ثراايب اصيغ دال  عليها 
لةةةنص االدبةةي ايقةةةا  علةةا االبةةةداع هنالةةل ميردثةةةات مثراداثةةات  اهمةةةا  الث يةة  اال يةةةا   اةةي ا/ ال يةةا   (3

ااالبثاةةار اا ةةث   الصةةار لاةةي  ثةةدرل الصةةار الحةةعري  مةةرة ال ةةااس ال مةةس اثسةةما صةةار م ساسةة   
 .امرة صار معقال  ينثجها العق  

اقةةد   ةة  هةة ا الميهةةا   مةةت سةة ر الن يةة  المنةةث   اليسةةيل  بعةةد اليسةةيل  بمسةةاا  ماانيةة   / األسةةلابي   (4
راد بةه  الااثةب اا ال ريقة  الحةاعر اةي ا ثيةار  ميةردات مصةاغ  اةي ثراايةب مثباعدة من ام  الهة ا  ية

ن اية   اثمثلةل بصةمات اا حةيرة ابداعية   اا ييية  ب غية   ييهمهةا  المثلقةي اعلةا هة ا السةبب ثنةاع 



 
 
 

 

اهنالل االسلاب العلمي  لينثم المقال  العلمية   اهنالةل االسةلاب االدبةي الة ت ينةثم  الةنص , االسلاب 
 .عي  مت حعر غنائي  مت  ار اني االقص   اا ال ا رة  اغيرها االبدا

هةةي عنةةد العلمةةاء القةةدماء  يعةةرف بالرصةةف  امةةا يةة اره ابةةا هةة   العسةةارت اةةي اثابةةه / عنصةةر الةةن     (5
ايةراد ( دالئة  األعجةاز)اما مص لح الن    قد احار إليه عبد القاهر الجرجةاني اةي اثابةه . الصناعثيت  

بن رية  )ثراايب االميردات الثي يعثمد عليها اي انثاج النص االبةداعي   ثةا عراةت به الصياغ   اي ال
 ةاهرة )ا(  ةاهرة ال ة ف)ا (  ةاهرة الثقةد  االثةر ر)عند الجرجاني امت األمالة  علةا  لةل  هةي ( الن  

 .اغير  لل مت ال ااهر االسلابي  (  اهرة الثارار)ا( اال ناب
 

 ما ا نقصد بالجادة ؟/ س
مص ل ات  النقدي  القديم  اهي الم  يقابلها اي الاد الرداءة اث لل علا اة  حةيء  سةت هي مت ال

ايةراد بةة لل المصة لح مصةة لح ا ةر اهةةا الثجديةد اهةةا بمعنةا الث سةةيت  اياةات علةةا مسةثاى اصةةا    
 الميردة اي ا ثيار الحاعر لها  لع ابثها ادقثها اانسجامها دا   النص األدبي  

الثي  بةرزت اةي اثةرة  مثقدمة   مةت القةرت االا  الهجةرت الةا نهاية  ( انااعه) ما هي اراب النقد/ س
 القرت الااني للهجرة  ؟

 .................................................. / ج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 


