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مجموع درجات ىذا االمتحان عشرون درجة

 .1أكمل ما يمى:

الزْي ِ
يز ّ ِ ِ
أ -معنى النقد في المغة :ورد في لسان العرب البن منظور أنَّ :
اج َّ
ف ِم ْنيا.
قد ىو :تَ ْم ِي ُ
الن َ
الدراىم واخر ُ
عمم يبحث فى طبيعة األعمال األدبية ،وخصائصيا ،وقيمتيا الفنية ،يتعمق
ث ً
انيا :معنى النقد في االصطالح :ىو ٌ
بالحكم عميا ،وتمييز الجيد من الرديء منيا سواء أكانت ىذه األعمال شعرية أم نثرية .ويرى "جولدمان" أن «النقد

الدراسة تخصص عمى أساس فيم وتفسير األثر».
األدبى ّأوالً وقبل ك ّل شىء ىو الدراسة
العممية لألثر وىذه ّ
ّ
ب -لقد انتقد النابغة شعر حسان جيتين ،تتصل الجية األولـى «بالصـياةة واختيـار مفرداتـو المغويـة؛ حيـث قـال:
"الجفنات" وىو جمع يدل عمـى ِ
القمةـة ،ومجـال الفخ ُـر كـان يقتظـيو إظيـار الكثـرة ،مبالغـة فـي الكـرم بـ ن يـ تي
"يمم ْع َـن بالظـحى" ،وأحسـن منـو أن يقـول"َ :ي ْبـرقن بالـدجى"؛
بجمع التكسير" :الجفان" ،كمـا عـاب عميـو قولـوَ :
دمـا" ألنـو يـدل عمـى قمـة القتـل» وكـان حقـو
ألن الظيف بالميل أكثر طروقًا .و ً
أيظا قولـو" :يقطـرن مـن نجـدة ً
دما.
أن يقول :يجرين أو يسمن من جدة ً
أما عن الجية الثانية التى انتقد "النابغة" من أجميا قول "حسـان" فيـي تتصـل «بـالمعنى العـام لسـياق الفخـر،

ت نساؤه»
ولد ْ
حيث ترك "حسان" الفخر بآبائو ،وافتخر بمن َ
ت" -أوس بن حجر"" ،الحطيئة"" ،زىير"" ،كعـب بـن زىيـر" ،سـموا بـ ـ "عبيـد الشـعر" ألنيـم صـبروا عمـى قصـائدىم
حوالً كامالً دون كمل أو ممل لتخرج في أبيي صورة إلـى النـاظرين إلييـا ،أو المقبمـين عمييـا بـالفحص والنقـد،
ولذا سميت قصائدىم ب ـ "الحوليات".

ـروف أن الـروي ىـو الحـرف
ـب مـن عيـوب القافيـة ،يظيـر عنـد اخـتالف حركـة الـروي ـ ومع ٌ
ث -واإلقـواء :ىـو عي ٌ
الــذي تبنــى عميــو القافيــة ـ «وذلــك أن يختمــف إع ـراب الق ـوافي فتكــون قافيــة مرفوعــة وأخــرى مخفوظــة أو
منصوبة» .وقد ظير فى شعر النابغة الذبياني وذلك فى قولو:
ٍ
ائح أو م ِ
ِ
زوِد
غتد ***
وةير ُم ة
َ
عجالن ذا زاد َ
أمن آل مةيةَ ر ٌ ُ
البوارُح ة
األسود
اب
ُ
أن رحمتنا ً
ةدا *** وبذلك خةبرنا الغر ُ
زَع َم َ

ِ
ج -معنىى االنتاىال فىىى المغىةُ :يقــال :انتحـل فـالن شـعر فــالن أو قـول فـالن إذا ا ةدعـاهُ أةنــوُ قائمُـوُ ،وتنحمـوُ :ا ةدعــاهُ
ونحمَـوُ القـول
وىو لغيره ،ونحل الشيء أعطاه أو وىبو أو خصو بو ،وانتحل الشيء ادعـاه لنفسـو وىـو لغيـرهَ .
ويقالُ :ن ِح َل
ينحمُوُ نحالً :نسبو إليو ،ونحمتُوُ القول أنحمُوُ نحالً :إذا أظفت إليو قوالً قالو ةيره ،وادعيتو عميوُ .

ـبت إليـو وىـى ِم ْـن قيـل ةيـرِه .أمىا معنىى االنتاىال اصىطالااً :ىـو ادعـاء شـعر الغيـر،
الشاعر قصيدةً إذا ُنس ْ
وذلك من خالل «وظع قصيدة ما أو بيت من أبيات واسناد ذلك لغير قائمو».

ح -كشـف معاويـة عـن توجـو إسـالمى أخالقـى؛ حيـث ذم أة ارظـاً مـن الشـعر ،رأى فييـا َم ْنقصـة مـن قـدر القائـل
وكرامتو ،وىى:

ـ ـ ـ (التشبيب) بالنساء ،والتغزل فيين ،والتصريح بمفاتنين.
ـ ـ (المديح) بغرض التكسب ،ألن ىذا يشبو التسول.

ـ ـ (اليجاء) لما فيو من ذكر األعراض وما يرتبط من الحط من ش ن اآلخرين والنيل منيم.
خ -سمات النقد فى العصر الجاىمى ىى :االنطباعية و الجزئية و عدم التعميل و العصبية القبمية
============================================

 . 2من خالل دراستك لبيئات النقد األدبى فى العصر األموى  ..استنتج أبىرز سىمات النقىد فىى ىى ا
العصر من وجية نظرك أنت.

يستنتج الطالب اإلجابة وذلك من خالل المراجع التى طالعيا فى المكتبة.

================================

اإلجابة:

"سكينة بنت الاسين" النقد األدبى ،فكانت تقترح عمى الشعراء ما ُيصىمح أشىعارىم ،مىن
 . 3مارست ُ
تعديل لممعانى أو استبدال لأللفاظ اتى يستقيم شعرىم  ..ا كر األمثمة الدالة عمى لك.

مارست " ُسكينة بنت الحسين" النقد األدبي .في مجمس أشبو ما يكون بالصالون األدبي ،حيث كانت
تعقد مجمساً أدبياً يمتقي فيو الشعراء ،فينشدوا أشعارىم ،وتفاظل بينيم ،وتنتقد ما ال يروق ليا من شعر،

وتقترح عمييم ما ُيصمح أشعارىم ،من تعديل لممعاني أو استبدال لأللفاظ حتى يستقيم الشعر ،واألمثمة
الدالة عمى ذلك كثيرة:
ص ْيب":
فقد انتقدت بيت ُ"ن َ
أىيم ٍ
ت
َم ْ
بدعد مـا َح ُ
ييت فإن أ ُ
ُ

ييم بيا َبعدي
فـواحزنـى من ذا َي ُ

فالشاعر ليس لو ىم إال من يتعشقيا بعده ،ولذا اقترحت عميو أن يقول:

أىيم ٍ
ت
َم ْ
بدعد مـا َح ُ
ييت فإن أ ُ
ُ
وانتقدت قول "األحوص":
باتـا ب ِ
نعم ليمـة وأل ّذىـا

دعد لذي ُخ ٍ
مة بعدي
فال
صمحت ٌ
ْ

ـاح تفرقــا
حتى إذا
وظح الصبـ ُ
َ
أن األولى تعانقا بدالً من تفرقا.
ورأت ّ

وانتقدت قول "جميل":
أبيتن ليمة
أال ليت شعري ىل ّ
لكل حديث بينين بشاشة

بوادي القرى؟ إني إ ًذا لسعيد
وكـل قتيل عـندىن شييد

فقالت لو :جعمت حديثنا بشاشة ،وقتالنا شيداء.

كما وازنت "سكينة" بين شعر المرئ القيس ،وشعر لكثير عزة في معنى واحد ،إذ قالت ل ُكثير :يابن أبي
جمعة ،أخبرني عن قولك:
وما روظة بالحزن طيبة الثرى

يمج الندى جثجانيا ،وعرارىا

ب طيب من أردان عزة موىنا

وقد أوقدت بالمندل الرطب نارىا

ويحك ،وىل عمى األرض زنجية منتنة اإلبطين توقد بالمندل الرطب نارىا ،إال طاب ريحيا؟! أال قمت كما قال
عمك امرؤ القيس:
ألم ترياني كمما جئت طارقا

وجدت بيا طيبا ،وان لم تطيب

وتعكس التعميقات النقدية السابقة مدى ما تمتعت بو السيدة "سكينة" منتتمتع ذوق نقدى ار ٍ
ق ،وثقافة أدبية

متميزة ،وعمم بطبيعة المرأة ،وما يحسن في الغزل وما ال يحسن.

====================================
 . 4اعرض رأيك بإيجاز فى قظية "المفظ والمعنى".

يعرض الطالب رأيو ووجية نظره فى القضية

==========================

 5األبيات اآلتية انقميا إلى ورقة اإلجابة مضبوطة بالشكل ،ثم ا كر القائل لكل بيت ،و اىدد موظـع
موجز:
ًا
النقد في البيت ،وعمق عميو تعميقاً نقدياً

أوالً  :الضبط بالشكل:
)0
)2
)2
)4

ناىيا
يب و
ُع َم َيرةَ َوّد ْ
إن تَ َجيّ َ
ع ْ
اإلسالم لممرء ً
اديا *** كفى ال ةش ُ
زت ة ً
ُ
فوق مفر ِ
ة
قو *** عمى ٍ
ىب
اج َ
ي ُ
جبين ك ةنوُ الذ ُ
تمق التّ ُ
اء الع ِ ةِ
َشفَاىا ِمن ال ةد ِ
اىا
الم إِ َذا َى ةز القََناةَ َسقَ َ
ُ َ
َ َ
ظال الذي بِيَا ** ُة ٌ
لمياء في شفتييا حوة لعـس *** وفي المثات وفي أنيابيا شنب

ثانياً :القائل:

عبد بني الحسحاس
أُ -س َح ْيم ُ
قيات
ب -ابن قيس الر ّ
ت -ليمى األخيمية

ث -الكميت

ثالثاً :موضع النقد فى البيت والتعميق النقدى عميو:

غاديا *** كفى َّ
ناىيا
يب و
ُ )1ع َم َيرةَ َوّد ْ
ع ْ
إن تَ َج ّي َ
اإلسالم لممرء ً
الش ُ
زت ً
ُ
عبد بني الحسحاس البيت السابق عمر بن الخطاب
أنشد ُس َح ْيم ُ
ك ،ويالحــظ أن نقــد عمـر بــن الخطــاب رظـي اع عنــو لمشــاعر
ـالم عمــى ال ةشــيب ألجزتـ ُ
فقـال لــو ُعمـر :لــو قـ ةد َ
مت اإلس َ
أخالقيا.
نقدا
كان ً
ً

جبين َّ َّ
ِ
ٍ
ىب
مفرقو *** عمى
فوق
)2
اج َ
ُ
كأن ُو ال ُ
يأتمق التّ ُ
لقــد مــدح "ابــن قــيس الرقيــات" الخميفــة "عبــد الممــك بــن مــروان" بالبيــت الســابق؛ ولكنــو وصــف الخميفــة األمــوى

المســمم ب نــو يرتــدى تاجـاً كممــوك العجــم .باإلظــافة إلــى أن المــدح وخاصــة لمممــوك ال يكــون بــذكر الصــفات الجســدية
كالحسن ونظارة الجبين ألنيا أوصاف جسمية يشترك فييا كثيرون ،ولكن يكون المـدح بالصـفات النفسـية ،فالممـدوح

مثـل الخميفـة ومــن عمـى شـاكمتو مــن ممـوك وأمـراء إنمــا يتطمعـون إلـى المــدح بالصـفات المعنويـة مثــل :الشـجاعة وعمــو
المكانــة والرفعــة والممــك والحكمــة والســماحة والجــود والعطــاء وةيرىــا مــن مكــارم األخــالق  ...وىــى فظــائل أخالقيــة

سامية.

ِ
شفَ َ ِ
الع َ ِ َِّ ِ
اىا
َ )3
سقَ َ
الم إِ َ ا َى َّز القَ َناةَ َ
اىا م َن الدَّاء ُ
ضال ال ي ب َيا ** ُغ ٌ
َخَيمِةيـةُ تمــدح فييــا "الحجــاج" وقــد عــاب الحجــاج قوليــا (ةــالم)
ورد ىــذا البيــت ظــمن قصــيدة لمشــاعرة :لَْيمَــى األ ْ

ألنيا كممة تدل عمى الجيل والطيش وقمة الخبرة والتجربة  -وىذا ال يناسب ذكاء الحجاج وسطوتو ،التي عرف بيـا،
وكان األفظل لو قالت (ىمام ـ شجاع).

 )4لمياء في شفتييا اوة لعىس *** وفي المثات وفي أنيابيا شنب

يباعد "الكميت" بين الكممات ،دون مراعاة النظير .بمعنى األنس ىو شـيء روحـي ومعنـوي فيقـال اسـت نس بيـم

أي تحدث إلييم واقترب منيم ف نس بيم وأنسوا بو .أما الشنب فيو صفة تكون فى األسنان ويقصد بو الرقة والعذوبـة
والرائحة الطيبة .وقد جمع الكميت بين المعنيين أو الصفتين رةم ابتعادىما وكان عميو مراعاة النظير.
أستا المادة/

د .أامد شااتة مامد عموانى

