
 جمال قالماألستاذ:       السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

 المحاضرة الثالثة: المؤثّرات األجنبية في النقد العربي القديم

الشّك أّن مسألة التأثير والتأثّر بين الثقافات المختلفة مسألة قديمة قدم العالقات بين األمم، 

واألّمة العربيّة، كغيرها من األمم، أثّرت في األمم األخرى بثقافتها، كما تأثّرت، هي أيضا، 

ا النفتاحها على اآلخر، خاّصة في جانب العلوم العقليّة، وذلك عن طريق ببعض الثقافات نظر

كانت حركة الترجمة في القرنين الثاني والثالث، قد قّربت بين الثقافات المختلفة » الترجمة، فقد

من هنديّة وفارسيّة ويونانيّة وعربيّة، وفتحت عيون المثقفين على مصادر علميّة وفكريّة 

د جانب من الجوانب الفكريّة التي تأثّرت بالثقافات األجنبيّة. فكيف أثّرت هذه والنق ،(1)«جديدة

وما مظاهر هذا التأثّر في الثقافات في النقد العربّي؟ ومن هم النقّاد الذين ساروا على هذا النهج؟ 

 ؟آرائهم النقديّة

 الترجمة ودورها في النقد العربّي: .1

خاّصة في فترة حكم هارون الرشيد وابنه  نشطت حركة الترجمة في العصر العبّاسّي،

المأمون، زقد كان اهتمام المترجمين كبيرا على كتب اليونان، نظرا لما تحمله من علوم ومعارف 

المؤّلفات اليونانيّة  بعضت يقلكثيرة ومتطّورة، من طّب وفلك وفلسفة وغيرها، وفي مجال النقد 

) " فّن الشعر"الريطوريقا( و أرسطو" الخطابة") ابكتا ، من أبرزهااهتمام النقّاد العرب القدماء

ه( الكتاب األّول في القرن الثالث، أّما الكتاب الثاني 299، فقد ترجم إسحاق بن حنين) ا(البويطيق

هـ ( من السرياني إلى 328) بن يونس القنائي فقد ترجمه في القرن الرابع الهجرّي أبو بشر متّى

 364)، ثم عاد تلميذه يحيى بن عديه(339وف أبو نصر الفارابي) العربي، ثم استفاد منه  الفيلس

وقد تأثّر بهذين الكتابين بعض الفالسفة العرب كالفارابي وابن  ،(2)ه( فنقله نقالً جديداً إلى العربية

 .سينا وابن رشد وغيرهم باإلضافة إلى بعض النّقاد العرب

 ة:نقاد العرب القدماء وتأثّرهم بالثقافة اليونانيّ ال .2

بن  : قدامةهوراناليوناني ويأتي على رأسهم الناقدان المش فكرتأثّر جمع من النقّاد العرب بال

 جعفر وحازم القرطاجنّي.

 قدامة بن جعفر:  -أ

الذين تأثّروا بالثقافة اليونانيّة، هذه األوائل النقّاد العرب بين ه( من  337يعدّ قدامة بن جعفر) 

 يكتابفي  ، ويظهر تأثّره ببعض ما جاءفي النقد األدبي ةشاركللم دفعتهالثقافة نفسها هي التي 

كتاب " وكتاب" نقد الشعرمباحث كتبه، خاّصة في في واضحا  "الشعر " فنّ و" الخطابة" أرسطو

، من خالل منهجه العقلّي والمنطقّي الذي بنى عليه كتابيه، باإلضافة إلى القضايا التي الخراج

قول موزون  »الذي يعّرفه بأنّه:لشعر، ل همفهومكّي، لمنطق األرسطمتأثّرا با فيهايبدو عالجها، 

، ثّم يدرس كّل عنصر من عناصر الشعر األربعة) اللفظ، المعنى، (3)«مقفّى يدّل على معنى

فهو في هذا العمل يسير على منهج  الوزن والقافية( مفردا ومؤتلفا مع غيره من العناصر،

ّي، لكي يفهم األشياء يحلّلها إلى عناصرها، وينظر في كّل أّول ما يفعل المنطق »منطقّي،ألنّ 

ي، فيعتبر الشعر صناعة، ناالمعي أيضا في حديثه عن أرسطيظهر تأثّره بالمنطق ، و(4)«عنصر

المعاني بمنزلة المادّة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كّل صناعة من  »ويعتبر

ة قبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، والفضّ فيها من شيء موضوع ي أنّه ال بدّ 

أفاد من مقوالت أرسطو طاليس، ومن فلسفته الطبيعيّة، » وهنا يبدو أّن قدامة قد ،(5)«للصياغة

عند أرسطو طاليس: الهيولّي والصورة، والهيولّي هي المادة الغفل  ،حيث أّن للوجود عنصرين
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 ال قالمجماذ: األست      السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

كانت الهيولّي ال توجد إالّ على شكل  حها الشكل، ولماالتي ال شكل لها، والصورة هي التي تمن

 .(1)«ما، فال هيولّي بال صورة

كما يظهر تأثّره من خالل حديثه عن أغراض الشعر وربطها بالصفات النفسية، وجعل 

مسألة إيثاره ل، كضافة إلى مسائل أخرىباإل الفضائل منها للمدح وال يكون الهجاء إالّ بضدّها،

إّن الغلّو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه » ب في الشعر، حيث يقول قدامة:الغلّو أو الكذ

أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما، وقد بلغني عن بعضهم أنّه قال:) أحسن الشعر أكذبه( وكذا 

، وهنا يظهر أنّه كان له اّطالع على (2)«يرى فالسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم

 ، وخاّصة أفالطون وأرسطو.نة اليونافالسفأقوال 

في كتابه ه(  395) ن النقّاد هم: أبو هالل العسكريّ وقد تأثّر بمنهج قدامة العقلّي ثالثة م

 ه "وابن" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده( في كتابه 460"الصناعتين"، وابن رشيق) 

أنّه  ه باعتبارههم لم يصلوا إلى درجت، إالّ أنّ " سّر الفصاحة"ه( في كتابه 466سنان الخفاجّي) 

 . كان من الفالسفة

 حازم القرطاجنّي: -ب

بالثقافة اليونانيّة  واتأثّره( من بين أبرز النقّاد الذين  684ه ـ  608) القرطاجنّييعدّ حازم 

ربّما كانت آخر صلة بين كتاب » ، يقول عنه إحسان عبّاس:في كتابه المنهاج تأثّرا واضحا

ألنّه . (3)«العربّي متمثّلة في كتاب حازم القرطاجنّي منهاج البلغاء وسراج األدباء أرسطو والنقد

وعرف الكثير من العلماء والفالسفة، وتنّقل  عاش في عصر شهد تطّورا كبيرا في شتّى العلوم

في بيئة األندلس التي كانت تزخر بالمكتبات المليئة بالمصنّفات والكتب من مختلف الحضارات 

ويظهر ذلك من خالل المواضيع التي أوردها في ، تأثيرا عميقا هفي تأثّر التي ،ب أرسطوكتمنها 

فقد اعتمد في تعريفه للشعر على عناصر جديدة، باإلضافة إلى اللفظ كتابه كمفهوم الشعر، 

عنصري المحاكاة في  متمثّلةوالمعنى والوزن والقافية، كما كان معروفا عند النقّاد قبله، 

أفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته، » يقول: ،المحاكاةهو  يرى أّن عماد الشعرفوالتخييل، 

وقويت شهرته أو صدقه، أو خفي كذبه، وقامت غرابته... وأردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة 

يعدّ الشعر ضربا » حيثأرسطو  يهإل ما أشاروهذا  .(4)«والهيئة، واضح الكذب، خليا من الغرابة

حاكاة، ولكنّها ليست المحاكاة التي تطابق األصل تمام المطابقة، وأيضا فإّن من ضروب الم

، (5)«الطبيعة ال تحاكي شيئا وراءها، وصّور كيف أّن محاكاة الشعر للطبيعة تبدّل وتغّير فيها

. بهذا يرى أرسطو (6)«إّن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع، بل ما يجوز وقوعه» يقول أرسطو:

 اكاة ألشياء يشاهدها الشاعر أصالً فيعبّر عنها بفكره وتخيّله. الشعر أنّه مح

. وهو (7)والمحاكاة عند حازم ثالثة أقسام هي: محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة

في هذا التقسيم يبدو متأثّرا بأرسطو الذي يرى أّن الرّسام أو الشاعر قد ينقل الشيء كما هو أو 

 . (8)«يجب أن يكونأدنى مّما هو أو كما 

أن تتّمثل للسامع من لفظ الشاعر والمخّيل أو معانيه » أّما عنصر التخييل عند القرطاجنّي فهو

أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّلها وتصّورها أو تصّور شيء آخر 

ى أّن التخييل هو أساس وير .(9)«بها انفعاال من غير رويّة إلى جهة من االنبساط أو االنقباض

 التقفية بزيادة العرب لسان في مختصّ  موزون، لمخيّ  كالم »الشعر، حيث يعّرف الشعر بأنّه:
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 ال قالمجماذ: األست      السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

، فما يميّز الشعر العربي، حسب الناقد، هو القافية، والتي ال توجد في أشعار األمم (1)«ذلك إلى

 . األخرى، وهو يقصد هنا ربما الشعر اليوناني

يظهر ل تخييل بفي ثنائيّة المحاكاة واللقرطاجنّّي واستفادته من أرسطو تأثّر اوال يقتصر 

بخصوص دراسة " فّن الشعرهذا األخير"  من خالل استشهاده بنصوص من كتابأيضا 

 لتراثموضوع الشعر ودوافعه وأشكاله، لكن هذا ال يعني عدم اعتماده على ثقافته من ا

 النقدّي العربّي.

  

 المعتزلة في النقد العربي القديم المحاضرة الرابعة: أثر

دءا بيرها، جهود علماء المعتزلة في وضع أسس البالغة العربيّة وتطوال يختلف اثنان في 

وغير  خشريّ ببشر بن المعتمر والجاحظ مرورا بالرماني والقاضي عبد الجبّار وانتهاء بالزم

د اّصة عنخدبّي، في النقد األ إالّ أّن لهم إسهام كبيرهؤالء، مّمن ساهموا في تطّور البالغة 

نقد الء الالسؤال الذي يطرح هنا هو: ما المقصود بالمعتزلة؟ وكيف أثرى هؤو، البعض منهم

 بّي؟    داأل

 في حقيقة المعتزلة: .1

 المعتزلة لغة: -أ

َل: نَ» ورد في لسان العرب: لَهُ فاْعتََزَل واْنَعَزَل وتَعَزَّ اه جانِباً َعَزَل الشيَء يَْعِزلُه َعْزالً وَعزَّ حَّ

ا ُرُموا بالنجوم ُمنِعوا من السَّْمع.  ى. وقوله تعالى:﴿ إِنَُّهم عن السَّْمع لََمْعزولون﴾؛ معناه أَنَّهم لَمَّ فَتَنَحَّ

ى عنه. وقوله تعالى:﴿ فإِْن لم تُْؤِمنوا ِلي فاْعتَِزلوِن﴾،  لَه، ويتعديان بعَْن: تَنَحَّ واْعتََزَل الشيَء وتَعَزَّ

م تؤمنوا بي فال تكونوا َعليَّ وال َمِعي... وتَعَاََزَل القوُم: اْنعََزَل بَْعُضهم عن بَعَض. أَراد إِن ل

والعُْزلةُ: االْنِعزال نفسُه، يقال: العُْزلةُ ِعبادة. وكُْنُت بَمْعِزٍل عن كذا وكذا أَي كُْنُت بمْوضع عُْزلٍة 

يت عنهم  . (2)«منه. واْعتََزْلُت القوَم أَي فاَرْقتهم وتَنَحَّ

 المعاني اللغويّة لالنعزال هي التنّحي جانبا ومفارقة الناس والبعد عنهم.ف

 المعتزلة اصطالحا: -ب

قَْوٌم من القَدَِريَِّة يَُلقَّبون الُمْعتَِزلة؛ زعموا أَنّهم اْعتََزلوا » هم:بأنّ المعتزلة يقول ابن منظور عن 

ماعِة والَخَوارَج الذين يَْستَْعِرضون الناَس قَتاْلً. وَمرَّ فِئَتي الضاللة عندهم، يَْعنُون أَهَل السُّنَّة والج

وا الُمْعتَِزلةَ  من  عمرو بن عُبَْيدألّن  .(3)«قَتادةُ بعمرو بن عُبَْيد بن باٍب فقال: ما هذه الُمْعتَِزلة؟ فسُمُّ

 .واصل بن عطاءالذين أّسسوا هذه الفرقة مع صاحبه 

لّمين ُوجدوا كفرقة في أوائل القرن األّول الهجرّي، طائفة من المتك »همويعّرفون أيضا بأنّ 

وتكّون مذهبهم على يدي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين اختلفا، فيما يقال، مع الحسن 

البصرّي في شأن مرتكب الكبيرة، وخالفاه في الرأي، كما خالفا بعض الفرق األخرى في هذا 

منهجهم  وتأّسس .(4)«ليهم من يومئذ هذه التسميةاألمر، واعتزلوا األقوال جميعا، فأُطلقت ع

المخالف، الذي يقوم على مبادئ وقيم خمسة معروفة هي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، 

المنزلة بين المنزلتين واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد انعكست هذه المبادئ في آرائهم 

  ك.في العقيدة والبالغة واألدب والنقد وغير ذل

 إسهامات المعتزلة في النقد األدبّي: .2

كان ألعالم المعتزلة دور بارز في نشأة البالغة وتطّورها، كما كان لهم إسهامات واضحة في 

أّن الدوائر االعتزاليّة كانت من أكثر المجاالت اهتماما » إحسان عباسفقد اعتبر النقد األدبّي، 
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 ال قالمجماذ: األست      السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

، ومن أبرزهم هؤالء النّقّاد: الجاحظ، (1)»الشعر بالنقد سواء منه ما تناول الخطابة وما تناول

 الناشئ األكبر، الرّمانّي والمرزبانّي وغيرهم :

 ه(: 255)  الجاحظ -أ

كان من كبار أئمة ، عربيالبصرّي، أديب  الكنانّيهو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 

وتوفي فيها،  البصرةيس الفرقة الجاحظيّة من المعتزلة، ولد في ورئ ،العصر العباسيّ األدب في 

له تصانيف كثيرة، من أشهرها: والجاحظ موسوعّي الثقافة واسع االّطالع، غزير المادّة، 

ها نجدوقد عالج الجاحظ الكثير من القضايا النقديّة، " لتبيين" و"الرسائل"الحيوان" و"البيان وا

والطبع  ،والصدق والكذب ،هذه القضايا: قضيَة اللفظ والمعنىبين ه ورسائله، من مبثوثة في كتب

والسرقات الشعريّة وغيرها، فمثال أورد الجاحظ فصال في كتابه "الحيوان" بعنوان:  ،والصنعة

والمعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ » :فيه واللفظ، حيث يقول القول في المعنى

، والبدويُّ والقَروي، والمدنّي، وإنَّما الشأُن في إقامِة الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة  والعربيُّ

ة الطبع وَجودَة السَّبك، فإنّما الشعر صناعةٌ، وَضْرب من النَّسج،  المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّ

، فالجاحظ من أوائل النقّاد الذين أثاروا قضيّة اللفظ والمعنى، وهو في (2)«وجنٌس من التَّصوير

هذا القول يرى أّن المعاني يتقاسمها جميع الناس غير أّن ما يميّز شعر شاعر عن آخر هو اختياره 

تحصيل أجود األلفاظ وإحسانه في تأليفها ونظمها، فالتمّيز يظهر من خالل جهد الشاعر في 

ٌ إلى  »األلفاظ لقلّتها على حساب المعاني، يقول الجاحظ: المعانَِي مبسوطةٌ إلى غير غاية، وممتدّة

لةٌ محدودة   .(3)«غير نهاية، وأسماَء المعاني مقصورةٌ معدودة، ومحصَّ

 في ةُ لفظال كانت إذاف نافُر،ت بينهايقع  الف الّشعر من البيت ألفاظُ ويرى أن يحسن الشاعر اختار 

 »:يقول في هذا الشأن ،ذلك مّما يكسب الشعر التالحم واالنسجام بين أجزائه كان أُختها مع توافق

عر وأجودُ  ً  أفرغ قد أنه بذلك فتعلمُ  المخارج، سهلَ  األجزاء، متالحم رأيتَه ما الّشِ  واحداً، إفراغا

ً  وسُبِك  .(4)«الدِّهان يجري كما اللسان على يجري فهو واحداً، سبكا

يرة، كانت ديّة كثيا نقبفكره ونقده، فقد كان سبّاقا إلى إثارة قضا ظ أفاد النقد إفادة بالغةالجاحو

لذين جاءوا لنّقاد اامن  ، فقد تأثر به وبآرائه الكثيرة وبأسلوبه في النقد الكثيرمحور نقاش بين النّقاد

 من بعده. 

 : ه( 293) الناشئ األكبر -ب

نقد " ذكر له أبو حيان كتابا بعنوان عن مؤلّفاته،و ،نباريّ اس عبد هللا بن محّمد األهو أبو العبّ 

نه عويبدو أّن له آراء نقديّة كثيرة، فقد قال  "،تفضيل الشعر"  فقد سماّها ابن رشيق وأمّ  "الشعر

في نقد الشعر وترصيفه ما أصبت أحداً تكلّم » :البصائر والذخائر" "أبو حيّان التوحيدّي في كتابه

وهذا اعتراف من  ،(5)«الناشئ المتكلم، وإّن كالمه ليزيد على كالم قدامة وغيره تى بهأأحسن مّما 

ناقد كبير بمكانة الناشئ النقديّة التي هي في مرتبة قدامة بن جعفر، لكن لم تظهر لنا لضياع 

ذخائر ، إالّ أنّنا نجد بعض آرائه النقديّة مبثوثة في بعض الكتب النقديّة كالبصائر والمؤلّفاته النقديّة

 .  وغيرها زهر اآلدابوالعمدة و

الشعُر ما كان َسهَل المطالع، فصل المقاطع، فَْحل المديح، َجْزل » تعريف الشعر:في قد قال و 

... يروق الزلل، عديم الخلل، رائع الهجاء االفتخار، شِجَي النسيب، فِكه الغزل، سائر الَمثَل، سليم

تُونه ... وطابقت ألفاظه معانيه، وخالفت أجناسه المتوسم، ويسر المترسم؛ قد أبدت صدوره مُ 

مبانيه، فاّطرد لمتصفحه، وأنار لمستوضحه... وأشبه الوشي في اتفاق ُرقوِمه، واتساِق ُرسومه... 

الشعر الوضوح مع اتساق  يشترط فيفهو  ،(6)«وحكى الِعْقد في التئام فُصوله، وانتظام ُوصوله
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أيضا عن أغراض الشعر، فعدّدها وبيّن ما يجب في غرض، أجزائه وانسجام أبياته، وقد تحدّث 

 :(1)فيقول

 فنونا الصفات في كان وإن م،   النظ في تناسب ما الشعر ماإنّ 

 المسهبينا مذاهب فيه رمت         احرّ  بالشعر مدحت ما فإذا

ً  سهالً  النسيب فجعلت   مبينا صدقا المديح وجعلت        قريبا

 المرفثينا مذاهب فيه عفت              بهجاء قرضته ما وإذا

ً  دين         الغا على فيه تيبك ما وإذا  والظاعنينا للبين يوما

 مصونا العيون في الدمع من ن كا ما وذللت األسى دون حلت

 لينا وبالصعوبة وعيدا د       الوع في شبت عاتبا كنت إن ثم

 :( هـ 384 )الرمانيّ  -ج

امراء أو في بغداد، لكنّه نشأ في بغداد، عالم نحوّي هو علي بن عيسى الرماني ولد في س

بغدادّي من كبار المعتزلة، وباإلضافة إلى آرائه النحويّة ترك بصمات واضحة على التراث 

النقدية، البالغيّة والنقدي والبالغي، خاّصة في رسالته "النكت في إعجاز القرآن" التي لها قيمتها 

والبالغة على عشرة أقسام: اإليجاز،  »سام البالغة، فيقول:بأقحيث تظهر فيها عناية الرماني 

والتشبيه، واالستعارة، والتالؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة، 

 في هذه الرسالة بمباحث تتّصل تهعناي، وقد فّصل في هذه األقسام وأولى (2)«وحسن البيان

التشبيه  ةماهيوتحديد ماهيتهما، وكذلك تحديد  ووظائفهما إليجازوا اإلطنابوب بالجناس

كما ، الكريم لفرق بين القافية في الشعر والفاصلة في القرآنومناقشة ا ووظائفهما،واالستعارة 

 .وغيرها من المباحث والمبالغة عناية بالبيان أولى

فقد  ومن آراء الرّمانّي النقديّة حديثه عن أغراض الشعر، حيث قّسمها إلى خمسة أغراض،

: خمسة الشعر أغراض عليه تجري ما أكثر :عيسى بن علي الرماني وقال »جاء في العمدة:

 .(3)«الوصف باب في واالستعارة التشبيه ويدخل والوصف، والفخر، والهجاء، والمدح، النسيب،

والرّمانّي من أنصار البيان والبالغة فهو يميل إلى الوضوح وال يحبّذ الغموض، ويرى أّن 

 كالتقديم األغلب عن التغيير: ثالثةالغموض(  )اإلشكال أسباب »أسباب، فيقول: للغموض

 .(4)«المشترك وإيقاع األبعد، الطريق وسلوك أشبهه، وما والتأخير

كتابه  رشيق في ابن ومن النقّاد الذين أخذوا عنه واستشهدوا بالكثير من آرائه البالغية والنقديّة

  تابه سّر الفصاحة وغيرهما.  العمدة وابن سنان الخفاجّي في ك

 :ه( 384المرزبانّي ) -د

هو أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موسى المرزبانّي، أصله من خراسان، ومولده ووفاته 

نور القبس المختصر من ": كتاب وبقي بعضها منها لم يصل إلينا، هافات أكثرمؤلّ ة له عدّ  ،ببغداد

وكتاب "المـوشـح في  "معجم الشعراء"وراء والعلماء" المقتبس في أخبار النحاة واألدباء والشع

وقد جاء في  مآخذ العلماء على الشعراء،ل رصدففي هذا األخير  ،مآخـذ العلماء على الشعراء"

 ذكر من متَنَاوله وقرب جمعه، وأمكن وجوده، َسُهل ما الكتاب هذا أودعت »مقدّمة كتابه قوله:

 واإليطاء، ناد،والسَّ  اللحن، من: فيها الغلط وأوضحوا لعلم،ا أهل عليها نبَّه التي الشعراء عيوب

 النسج، وهلهلة اللفظ، واختالف والتناقض، واإلحالة، والكسر، والتضمين، واإلكفاء، واإلقواء،

 .(5)«خاّصة أشعارهم في وُمْحدَثِِهم قديمهم الشعراء على عيب ما سائر من ذلك وغير
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دون ترتيب اء، وإلى خصائص الشعر وعيوبه، ويمكن تقسيم الكتاب إلى تراجم للشعر

ففي القسم األول يؤّرخ المؤلّف للشعراء بحسب أزمانهم، ويبدأ بشعراء الجاهلية ويتلوهم واضح، 

، ثّم الشعراء المحدثين، وفي القسم الثاني يهتّم بفنون الشعر وعيوبه، إذ يّينشعراء اإلسالمالب

اإلكفاء، واإليطاء وغيرها، كما يعنى بأشكال أخرى من القافية، كاإلقواء، وو الوزن يتناول عيوب

، تتعلّق بعيوب المعاني وعيوب ائتالف اللفظ والمعنى والوزن معا وعيوب التشبيه عيوب الشعر

 .وغيرها
 


