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 األلفاظ
ي للقصيدة الوزن والقافية التقنيات البالغية

 البناء الفن 

 
لكّل قصيدة غرض 
 ومغزى ورسالة ألن
 من أي 

ً
الغرض دائما

ء هو الهدف  ي
شر

والقصد والحاجة من 
ء، ولكل نص  ي

هذا الشر
 غرض  شعريّ 

ً
دائما

بالغرض  يسىم
  الشعري

ْ
فعليك أن
 ؟تبي ّ  ما الغرض منها 

وهل هو مدح أو هجاء 
أو فخر أو رثاء أو 

وما  ؟وصف أو حكمة
ي 
ن 
ّ
هي رسالة الشاعر ال
 إيصالها للقارئ؟

ّ
 يود

 
ف عند موضوع 

ّ
توق

وهل هو القصيدة 
ّ أم متخّيل؟ 

واقعي
ي 
 
اعر ف

ّ
وهل تناول الش

قصيدته اهتمامات 
ي عرصه وابتعد 

 
اس ف

ّ
الن

عن المبالغة؟ وهل 
كانت لغته قريبة من 
عر 

ّ
لغة عرصه؟ فالش

تعبي  عن الواقع 
بوجوهه المختلفة من 
م 
ّ
فرح وحزن وتقد

ورصاع. ثّم بي ّ  هل 
ي نقل 

 
اعر ف

ّ
نجح الش

لّصورة للقارئ أم تلك ا
 ال؟ 

   
توقف عند البيئة )جو 
القصيدة الذي قيلت 
فيه( سواء كان )الزمان 
والمكان( حددهما 

الزمان  تأثي  وبي   
ي القصيدة 

 
والمكان ف

وهل استخدم تقنيات 
جاع.  النير مثل )االسي 
االستباق بنوعيه. 
ي 
 
. ف ي

الزمن الحقيق 
القصيدة أم ال وهل 
أفادت أم ال؟  الكاتب 

التقنيات ومدى  لتلك
توفيقه فيها وادعم 
رأيك باألدلة من داخل 

 . ي  العمل األدب 

   
ي 
توقف عند اللغة الن 

الشاعر استخدمها 
ي تبناها  واألساليب

الن 
)عىل اختالف أنواعها 
من توكيد ونداء وتمن 
ت وكانت  ... هل عي 

 ومناسبة ومدىكافية 
 . ي

ي المتلق 
 
التأثي  ف

ي 
 
وكيف أسهمت ف
 تقريب الجو النفشي 
ومضمون القصيدة 
 رأيك 

ْ
ز . ثم عزِّ ي

للمتلق 

 دلة. باأل
 

   
التقنيات  د توقف عن

البالغية )البيان. 
ي 
( الن  ي

البديع. المعاب 
ي 
 
استخدمها الكاتب ف
القصة وقيمة ذلك 
االستخدام وما أسهم 

ي  به. 
 
وكيف أثرت ف
القارئ تلك الصور 
ات  واألخيلة والتعبي 
الحقيقية والمجازية 

منهما ومدى تأثي  كل 
ي موضعه. مع تقديم 

 
ف

 األدلة ومن ثم تقييمها. 
 

 
ا عند وزن 

ً
توقف ناقد

ي 
القصيدة والقافية الن 

اختارها الشاعر لتعبي  
عن مضمون أفكاره. 
هل تلك القافية 
تناسب الجو النفشي 
للقصيدة؟ أم ال 
تناسبه؟ فالقصيدة 
ي تحمل بي   

الالب 
طياتها جوا نفسًيا 
حزينا تحتاج لوزن 

تلف عن وقافية تخ
 مثال. 

ا
ي تحمل تفاؤًل

الن 
 ودعم رأيك بالدليل. 

  
ا موجًزا   

ً
ْم عرض

ّ
قد

ألهم أبيات القصيدة 
ي للبناء  األثر وبي   

الفن 
اعر الذي اختاره 

ّ
 الش

)عمودي.  لقصيدته
حديث ..( وهل لهذا 
االختيار من أثر عىل 
عرض القضية والتأثي  
ي القارئ. مع إعطاء 

 
ف

أمثلة كافية تدعم بها 
 نظرك. وجهة 

 

 ت إليه. تالحظ عزيزي الطالب أن كل هذه المحاور البد من اعتمادها عىل أدلة واضحة تدعم وجهة نظرك ومن دون تلك األدلة ال قيمة لرأيك وما توجه


