ملخص دروس اللغة العربية وآدابها لجميع فروع السنة الثالثة ثانوي
ال تنسى زيارة الموقع األول
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القصص القرآني:

خصائصو:

-1الغرض الديٍت ,فالقصص القرآين ىدفو عقائدي يسعى لتثبيت عقيدة التوحيد والقدرة اإلؽبية و
حقيقة البعث واؼبعاد
-2إيراد التعقيبات بعد بعض أقسامها ومشاىدىا.
-3قوة التصوير والتشخيص هبعل القارئ كأنو يرى مشاىدىا حاضرة أمامو.
-4اإلهباز باغبذؼ ،ويتمثل يف الفراغ اؼبوجود بُت اؼبشاىد.
جزء وبذؼ
-5التكرار الذي يبقي على مستوى القصة يف الذروة ،ويتغَت تأثَتىا بكلمة تضاؼ أو ْ
-6نظاـ الفواصل اليت تقصر تارة وتطوؿ أخرى وما ربدثو من نغم عذب نتيجة توافق اغبروؼ
الحديث الشريف:

خصائصو:
-1أسلوبو سهل فبتنع نتيجة :
*استعماؿ األلفاظ اؼبيسورة ذات التداوؿ الكثَت
*اعتماد اعبمل ذات الًتكيب السهل (ليس فيها تقدمي وتأخَت وحذؼ)
-2إهباز العبارة لتستوعبها الذاكرة يف يسر (أوتيت جوامع الكلم)
-3االعتماد على التقرير وغرضو ىدي الناس وربذيرىم من عذاب اهلل.
-4استعماؿ اغبوار اؼبعتمد على الطلب أو االستفهاـ واإلجابة التقريرية
-5التفصيل بعد اإلصباؿ.
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المدارس األدبية:
اؼبدرسة األدبية أو اؼبذىب األديب تعٍت أف ؾبموعة من األدباء تشاهبت أساليبهم الفنية واؼبعنوية
،وتقاربت إىل أف ألفت مذىبا لو صباعة  .واؼبذاىب األدبية حاالت نفسية عامة ولّدهتا حوادث
التاريخ ومالبسات اغبياة يف عصور ـبتلفة ،فجاء األدباء فوضعوا ؽبا أصوال و قواعد .وقد يثور
ىؤالء األدباء على القواعد واألصوؿ السائدة فيوجدوف مذىبا جديدا  .وقد ظهرت أشهر اؼبدارس
األدبية يف أوروبا واطلع عليها األدباء العرب وتأثروا هبا ،من اشهرىا:
الكالسيكية(االتباعية) :وىي أقدـ مذىب أديب نشأ يف أوروبا بعد اغبركة العلمية يف القرف ( )16وقاـ
على بعث اآلداب والثقافة اليونانية ،لذلك كاف معظم نتاجها ىو الشعر اؼبسرحي  .وهتتم
الكالسيكية دبشاكل اإلنساف كإنساف من ىو مبط ومبوذج ،وتتناوؿ باطنو ال مظهره
 -1ؿباكاة اآلداب اليونانية القديبة يف اؼبوضوعات واؼببادئ واألساليب الفنية
2اغبرص على جودة الصياغة اللغوية ومتانة التعبَت
-3استمداد اؼبوضوعات من التاريخ القدمي
 -4اختيار األبطاؿ من عليةالقوـ
-5االعتماد على العقل واؼبنطق والبعد عن اػبياؿ والعاطفة
-6االعتماد على األدب اؼبسرحي (اؼبسرحيات الشعرية )
أثرىا في األدب العربي:

اقتصر تأثَتىا على الشعر اؼبسرحي العريب ،فبعد تعريب بعض اؼبسرحيات الكالسيكية كمسرحية
(البخيل) ؼبليَتو ظهرت أثار ىذا اؼبذىب يف مسرحيات أضبد شوقي الكالسيكية التارىبية مثل
(كليوبًتا،قمبيز،عنًتة،ؾبنوف ليلى) مث جاء بعده عزيز أباظة ،غَت أف فنونا أخرى نافست اؼبسرحية
الشعرية فلم يلق اإلقناؿ الكايف من اعبمهور بسبب ظبو مستواه اللغوي.
الرومانسية:بدأت يف إقبلًتا بأشعار (توماس جراي وولياـ بليك ) وبلغت قمتها مع ( وردز ورث

وكولوريدج).
ويف فرنسا مهد ؽبا (فلتَت وروسو) ودعمها (المرتُت وفكتور ىيجو ) ىذا األخَت الذي عرؼ
بقولو(هبب اف لبلص الشعر من اؼبوضوعات القديبة الغريبة عن عصرنا)

خصائصها:

األدب الرومانسي أدب العاطفة واػبياؿ والتحرر الوجداين والفرار من الواقع
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والتخلص من قيود الكالسيكية لذا يبكن ربديد خصائصها ب-1:سبجيد العاطفة واألحاسيس
واألنفعاؿ الوجداين
-2االعتماد على اإلبداع وؿباربة التقليد والًتكيز على التلقائية واؼبوىبة .
-3اعتماد اػبياؿ واللغة البسيطة اليت يفهمها الشعب
-4التأثر بالطبيعة واؽبياـ هبا واؽبروب إليها
-5ازباذ الشعر وسيلة التعبَت النو لغة القلب
-6من الناحية الفنية تنادي بتحطيم قيود الكالسيكية
أثرىا في األدب العربي:

تأثر األدب العريب بالرومانسية لسببُت :
-1اغباجة إىل التجديد على مستوى اغبياة السياسية واألدبية .
-2استجابة الرومانسية ؼبا تطفح بو نفوس األدباء من ثورة على الظلم ،وؼبا تتوؽ إليو شعوهبم من
كرامة
*وقد أثرت الرومانسية يف األدب العريب على شكل صوريت نبا :
أ-اعبانب النظري :ويتمثل يف كتابُت نقديُت نبا 1:كتاب الديواف الذي أصدره العقاد مع اؼبازين
-1921كتاب الغرباؿ ؼبيخائيل نعيمة عاـ . 1922
ب-اعبانب التطبيقي:ويتمثل يف اإلنتاج الفٍت الرائع الذي أبدعو الشعراء الرومانسيوف أمثاؿ (أبو
القاسم الشايب ،وعلي ؿبمد طو ،وإبراىيم ناجي وإليا
*ويف ظل الرومانسية ظهرت مدارس ادبية أشهرىا
-1الرابطة القلمية عاـ  1920يف نيويورؾ ،وكاف من أعضائها جرباف ،ميخائيل نعيمة ،وأبو ماضي
-2مدرسة الديواف  1921يف القاىرة ومن أعضائها :العقاد واؼبازين وشكري
-3مدرسة أبولو(إلو الشعر ) عند اليوناف وىذا عاـ  1932بالقاىرة ومن أعضائها :أضبد شوقي وأبو
شادي وخليل مطراف .
الواقعية :ظهرت يف الثلث الثاين من القرف  19ربت تأثَت اغبركة العامية والفلسفية وكرد فعل

على اإلفراط العاطفي للرومانسية
*اذبهت إىل الواقع لتصويره وربليلو قصد عالجو ،فاتسم أدهبا بالتشاؤـ ،واذبو أدباؤىا إىل الفنوف
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النثرية كاؼبسرحية والرواية .
اذباىاهتا الواقعية اذباىات ثالثة ىي :

-1الواقعية االنتقادية :وىي تفسَت ورؤية للحياة (واقع اغبياة يف جوىره شر) لذلك فهي تشخص
-2

األمراض االجتماعية دوف ربديد سبل عالجها.

الواقعية الطبيعية :وتنطلق من أف الًتكيب العضوي يف اإلنساف يتحكم يف حياتو الباطنية ومن مث
وجب على األديب أف يشخص الواقع على ضوء حقائق مكونات اإلنساف العضوية ،وعلى ىذا بٌت
(إميل زوال ) قصصو التجريبية معتقدا أف على األديب أف يطبق نظريات داروين (اصل األنواع)
وقد سيطرت ىذه الواقعية عند العرب يف اػبمسينات من خالؿ مؤلفات العقاد ( شعراء مصر
وبيئاهتم يف العصر اغبديث)فهو يذكر حياة الشاعر وظروفو االجتماعية وجنسو.

-3الواقعية االشتراكية :وىي حصيلة النظرة اؼباركسية للفن واالدب ،وكذلك التجربة االدبية اؼبعاصرة
لكتاب االرباد السوفيايت والبلداف االشًتاكية وتتمثل يف االلتزاـ بأىداؼ الطبقة العاملة والنضاؿ يف
سبيل ربقيق االشًتاكية.
*والفنوف األدبية اليت جسدهتا الواقعية االشًتاكية ىي الفنوف النثرية الهنا مناسبة لتحليل الواقع
كاؼبسرحية والرواية .

خصائصها:

-1االعتماد على الواقع وؿباربة اػبياؿ والعواطف
-2االعتماد على اؼبوضوعية (قضايا العماؿ ونبذ الذاتية .
-3الدعوة لنقد اجملتمع من خالؿ ربسيس مشاكل العصر وبيئتو .
-4االعتماد على الفنوف النثرية اؼبالئمة للتصوير والتحليل كالرواية
-5تنوع األسلوب بتنوع اغبياة

أثرىا في األدب العربي :أثرت الواقعية يف األدب العريب بسبب الروح اإلصالحية عند األدباء

العرب وإعجاهبم بالثورة االشًتاكية وتبٍت األنظمة العربية للنمط االشًتاكي.
ومن األدباء العرب اؼبتأثرين هبا :حسُت ىيكل ،طو حسُت ،ؿبمد تيمور ،صربي موسى ،توفيق
اغبكيم ،قبيب ؿبفوظ،الطاىر وطار…،
*وقد سبيزت االشًتاكية يف اجملتمعات اإلسالمية بالتفاؤؿ نظرا لتأثر األدباء بثقافة ؾبتمعاهتم ذات
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الطابع اإلسالمي .
*ما يبيز الواقعية االشًتاكية عن باقي الواقعيات أف الواقعية االشًتاكية نشطة تقدـ اغبلوؿ عكس
األخرى اؼبكتفية بإبراز العيوب.
الرمزية:

مشتقة من كلمة (الرمز  )symboleوىي كلمة يونانية تعٍت الرمي اؼبشًتؾ) ( jeter
ensemble
*ظهرت يف النصف الثاين من القرف  19إال أف أصوؽبا الفلسفية تستند إىل مثالية أفالطوف اليت تعترب
حقائق األشياء رمزا للحقائق اؼبثالية مثل ( السرير الذي يصنعو النجار ما ىو إال صورة رمزية للسرير
اؼبثايل اؼبوجود يف العامل اآلخر……)

أثرىا في األدب العربي :غزت الرمزية األدب العريب اؼبعاصر يف لبناف من خالؿ :جورج صيدح ،إليا

أبو ماضي الذي يعترب رائد الرمزية يف الشعر العريب اؼبعاصر من خالؿ ديوانو (اعبداوؿ) وما تضمنو
من قصائد رمزية كقصيدة الطُت واغبجر الصغَت.
*ومن أشهر أعالمها يف األدب العريب :خليل حاوي نازؾ اؼبالئكة ،بدر شاكر السياب ،أبو القاسم
طبار

خصائصها:

-2األلفاظ

 -1تراسل اغبواس(العُت تشم،األذف ترى)
اؼبوحية.التعبَت عن معاف كثَتة بألفاظ قليلة
-3الصور البيانية الكثَتة (التشابيو واالستعارات…)..
-4الشعر رمز(التلميح دوف التصريح)
-5اعبرس اؼبوسيقي يفسر اؼبعٌت .
-6الوحدة العضوية(الًتابط بُت أجزاء القصيدة ) -7االقتصاد يف التعبَت(االكتفاء بالكلمات القليلة
للتعبَت عن اؼبعاين الكثَتة
نموذج :قاؿ ؿبمد العيد آؿ خليفة :
أين ليالي أينها
ىل قضت دين من قضى
أصلت القلب نارىا

حيل بيٍت وبينها
يف احملبُت دينها
وأذاقتو حينها
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نشرت القصيدة يف الشهاب ومل يفهمها القراء وتدخل ابن باديس ليبُت أف اؼبقصود بليلى ىي اغبرية

المقال:
تعريف المقال  :حبث قصَت ؿبدود الطوؿ يعتمد على منهج) مقدمة-عرض-خاسبة(
األسلوب) :يعتمد اللغة اؼبركزة والواضحة والفكرة العميقة واإلقناع باغبجة والشواىد واألمثلة واغبكاية
*تتنوع بتنوع موضوعاهتا )سياسية-اجتماعية-نقدية-أدبية(…-
اؼبقالة األدبية تتبع األسلوب األديب ،والعلمية تتبع األسلوب العلمي اؼبتأدب .عرؼ العرب ما يشبو اؼبقالة،وظبوه (الرسالة ) إال أهنا كانت طويلة كما يف رسائل اعباحظ وابناؼبقفع وابن خلدوف يف مقدمتو .
*-تطورت اؼبقالة يف العصر اغبديث بسبب ظهور الصحافة والطباعة واغبركة اإلصالحية الكربى بداية
من صباؿ الدين األفغاين و مرورا دبصطفى كامل واالبراىيمي وصوال إىل ؿبمد حسنُت ىيكل رائد
اؼبقالة اؼبعاصرة .
*-وقد عرفت اؼبقالة العربية يف العصر اغبديث مراحل ثالثة ىي-:
-1مرحلة الرواد:وفيها قلد الكتاب أسلوب اؼبقامات،ومنهم:اؼبويلحي،الطهطاوي
-2مرحلة التخلص التدرهبي من السجع والزخرؼ :ومنهم:الكواكيب اإلبراىيمي
-3مرحلة النضج واالبداع :عند أصحاب اؼبقالة كالعقاد والرافعي…
خصائصها:

أ-اؼبقالة السياسية:
 -1البعد عن التكلف
-2سهولة األلفاظ
-3وضوح الفكرة
-4اثارة اغبماسة
-5تغليب الفكرة
-6ذكر الرباىُت .
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ب-المقالة االجتماعية:
-1وضوح الفكرة
-2تصوير اؼبشكلة ومناقشتها يف ىدوء
-3ذكر أمثلة من التاريخ أو الواقع
-4االستشهاد بالقرآف واغبديث.
جـ-المقالة األدبية:

-1االعتماد على اػبياؿ والتصوير
-2استخداـ عبارات جزلة
-3األلفاظ ـبتارة موحية
-4الًتكيز على عمق الفكرة و وضوحها
-5سالمة اللغة وصحتها .
د-المقالة النقدية:

-1الدقة العلمية
-2صباؿ األسلوب .
التراجم والسير :

تعريف الترجمة:فن أديب يتناوؿ التعريف حبياة عامل )نسبو،مولده،طفولتو،تعلمو،عوامل
نبوغو،مواقفو،أىم آثاره،ظروؼ وفاتو( وكذلك تسليط الضوء على بيئتو السياسية واالجتماعية
والفكرية .
تعريف السيرة:ترصبة مطولة تنفرد دبصنف على حدة تستويف صبيع جوانب حياة صاحب السَتة*ىو
فن قدمي منذ اعباىلية إال أنو كاف شفويا يهتم بأخبار الشعراء وأنساهبم وأياـ العرب .
أ-ظهر مع بداية عصر التدوين ألسباب دينية تتعلق بسَتة الرسوؿ -ص -وحياة الصحابة وشرح
القرآف الكرمي لغويا واالستشهاد بأشعار العرب .
ب-كاف يعتمد على نقل األخبار بأسلوب السرد القصصي مث تطور عندما ظهرت تراجم األدباء مع
ابن سالـ اعبمعي وابن قتيبة * طبقات الشعراء * *الشعر والشعراء * .إىل جانب اىتماـ اؼبًتصبُت
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باؼبلوؾ و كبار الساسة
جػ-يف العصر اغبديث عاد ىذا الفن بقوة مع العقاد،طو حسُت، ،السباعي،فألفوا يف الًتاجم الدينية
–العبقريات للعقاد-واألدبية-شعراء مصر وبيئاهتم يف العصر اغبديث-كما ظهر فن السَتة الذاتية مع
أضبد أمُت-حيايت-وطو حسُت-األياـ-وغَتىم…
د-دخل على ىذا الفن اسلوب جديد يعتمد على اؽبدؼ اغبضاري واللغة اؼبيسورة والتأثر بالتحاليل
االجتماعية والنفسية
ىػ-فن السَتة يعتمد على السرد واغبكاية والقصة والًتكيز على حياة الشخصية من ميالدىا إىل وفاهتا
وبأسلوب مشوؽ.أما فن الًتصبة فيعتمد على لغة التحليل العلمي اؼبوضوعي ويركز على اعبوانب اؽبامة
من شخصية اؼبًتجم لو من خالؿ استعماؿ اؼبنهج النفسي واالجتماعي .
خصائص السيرة :

-1إيراد األحداث وفق تسلسلها الزمٍت اعتمادا على اؼبصادر القديبة .
-2نقد األخبار بعرضها على اؼبنطق  ،وباالستناد على حجج متينة .
-3عرض الروايات اؼبختلفة وترجيح رواية على أخرى .
-4االعتماد على التحليل النفسي
-5ربط تصرفات األشخاص دبحيطهم السياسي و االجتماعي والديٍت
-6اعتماد اسلوب السرد-7ربري اؼبوضوعية وتغليب العقل على العاطفة …
خصائص الترجمة :

-1ذكر االسم والكنية والنسب والنشأة والتعلم وأىم األسفار و اؼبناصب
-2االستعانة بعلم النفس واالجتماع
-3االعتماد على الروايات واآلثار اؼبادية .
-4تأيت يف حلة صبيلة،إال أف تراجم األدباء أجود من حيث العرض و الفكرة .
القصة و المسرحية :

أ-القصة:من فنوف التعبَت األديب ،تتميز بطابعها اإلنساين ،وحبلتها اعبمالية األنيقة تعاجل قضايا
إنسانية جوىرية،بالتحليل الواقعي العميق وىي أشكاؿ ثالثة :

-1الرواية :طويلة اغبجم
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-2القصة:وتتميز حبجمها اؼبتوسط
-3القصة القصيرة  :قصَتة اغبجم
ب-المسرحية:نص أديب يأيت على ىيئة حوار،يقوـ اؼبمثلوف بتمثيلو بقاعة .
-1مل يعرؼ العرب القصة قديبا،وإمبا عرفوا ما يشبو فن القصة كمقامات اؽبمذاين وخبالء اعباحظ
وحي بن يقظاف البن طفيل وكليلة ودمنة البن اؼبقفع،كما أهنم مل يعرفوا اؼبسرح .
-2عرؼ العرب القصة ؼبا احتكوا بالغرب،وأوؿ قصة عربية باؼبعٌت الفٍت ظهرت يف العقد الثاين من
القرف  20ىي رواية -زينب -حملمد حسُت ىيكل،وأوؿ القصص قصص ؿبمود تيمور.
-3تطورت القصة والرواية العربيتاف كثَتا نتيجة التأثر باؼبدارس الغربية خاصة اؼبدرسة الواقعية،وظهرت
العديد من القصص والروايات بُت ، 1980-1930وكاف من أشهر القاصُت الذين عملوا على
ازدىارىا:ؿبمود تيمور-يوسف ادريس-سالمة موسى-طو حسُت-اؼبنفلوطي-قبيب ؿبفوظ-احساف
عبد القدوس وعبد الرضباف الشرقاوي.
-4يعترب قبيب ؿبفوظ سلطاف الرواية العربية اغبديثة بأعمالو اؼبشهورة مثل:الثالثية،البداية
والنهاية،اللص والكالب،وناؿ جائزة نوبل لآلداب لعاـ 89
-5من أبرز كتاب القصة اعبزائرية مولود فرعوف،مولود معمري،ؿبمد ديب بالفرنسية(الطاىر
وطار،عبد اغبميد بن ىدوقة )بالعربية( وىي أعماؿ واقعية.
-6عموما مرت القصة العربية دبراحل ثالثة :
أ-طور الترجمة:ترصبة قصص أوروبية إىل العربية وكاف رائدىم رفاعة الطهطاوي –مغامرات تليماؾ-
ب-طور المحاكاة واالقتباس:وكانت أوؿ ؿباولة –حديث عيسى بن ىشاـ-ؼبويليحي و-ليايل
سطيح-غبافظ ابراىيم اليت نقد فيها الكثَت من عيوب الشعب اؼبصري االجتماعية.مث كاف التصرؼ
يف الًتصبات كما فعل اؼبنفلوطي يف-الشاعر- -ؾبدولُت-و-الفضيلة-

جـ-طور التأليف واإلبداع:وبدأ بقصة-زينب-حملمد حسُت ىيكل وتتميز بتوافر العناصر الفنية اليت

تعتمد عليها القصة عموما .
-7وقد تعددت اذباىات القصة العربية اغبديثة،فعاعبت قضايا اجتماعية،ومنها ما عاجل القضايا
النفسية،ومنها ما تناوؿ اؼبشاكل القومية واؼبواقف الوطنية…
خصائصها:
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1اغبادثة2السرد-3اغببكة-4الشخصية-5الزماف و اؼبكاف-6الفكرة.
-أما األقصوصة فعناصرىا -1:األشخاص-2اغبيز-3اغببكة .

تطور المسرحية - :مل يعرؼ العرب اؼبسرح ومل ينقلوه عن اليوناف ألنو يتضمن فكرة تعدد اآلؽبة

كما أف الشعر العريب كاف فنا يكاد ليس موضوعيا .
*ولد اؼبسرح العريب عاـ  1847على يد ماروف النقاش ،ولكن اؼبسرحية العربية مل تولد إال يف عاـ
 1927بإنتاج أضبد شوقي ؼبسرحيتو الشعرية (مصر كليوبًتا) ،وأدى قباح مسرحياتو إىل بروز كتاب
كثَتين طوروا اؼبسرح منهم:عزيز أباظة علي أضبد باكثَت ؿبمود تيمور ،توفيق اغبكيم
الذي يعد أشهر اؼبسرحيُت بإنتاج حوايل  80مسرحية ،وظبي مسرحو بالذىٍت نظرا ؼبستواه الفكري.
خصائصها :تشًتؾ اؼبسرحية مع القصة يف اشتماؽبا على:اغبادثة،الشخصية ،الفكرة ،والتعبَت،
وال يبيزىا عنها سوى استخدامها
للحوار فقط .واغبوار ىو العمود الفقري للمسرحية،لذلك يشًتط يف قباحو :
-1مطابقتو للشخصية
-2سهولتو
-3حياده ذباه اؼبؤلف
-4توافره على إيقاع موسيقي مناسب
-5ارتفاعو من حيث قوة األداء ومن حيث العمق عن األحاديث العادية
-6حسن تسلسلو وجودة ابتدائو واختتامو .وإذا كاف اغبوار ىو عمود اؼبسرحية فإف مظهرىا اؼبعنوي
ىو الصراع
أنواع المسرحية :أشهرىا :اؼبأساة-اؼبلهاة -الدراما-األوبرا …………
الشعر السياسي:
تعريفو:ىو ما ينظم يف شأف من شؤوف السياسة ،يدعو بو الشعراء لقبيلة أو حزب أو دولة أو ؼببدأ
متصل بالسياسة ؛لذا فإف دواعي نظمو ىي:اؼبنفعة أو العصبية أو تبٍت فكرة.
أنواعو :
-1الشعر التحرري اؼبرتبط حبركات التحرر العربية،وقد نشط ابتداء من القرف العشرين بسبب
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ظروؼ االحتالؿ .
-2الشعر الوطٍت :وينظم فيو الشعراء لوصف أوطاهنم والتعبَت عن حبهم ؽبا وتعلقهم هبا .
 3الشعر السياسي الذي يتناوؿ شأنا من شؤؤف السياسة
تطوره :

في العصر الجاىلي :الشاعر اعباىلي اقتصر شعره على قبيلتو يف السلم واغبرب متغنيا بأؾبادىا
وفضائلها ذائدا عنها مفتخرا بانتصاراهتا وبطوالهتا فيؤثرىم ويف أفكارىم،وىو يف كل ذلك متبنيا
ؼبواقف قبيلتو ،معتمدا على الفخر واغبماسة واؼبدح واؽبجاء ،وىي األغراض الشعرية الشائعة ،وىذا ما
الصمذة قائال:
عرب عنو الشاعر دريد بن ّ
ت
َوَى ْل أَنَاإٍ ٍٍالَِّم ْن غَُزئَّةَإِ ْف َغ َو ْ
،وإِ ْف تَػ ْر ُش ْد غَُزيَّةُأ َْر ُش ِد
َغ َويْ ُ
تَ
في العصر اإلسالمي :احتدـ الصراع الكالمي بُت اؼبسلمُت وقريش فانربى حساف وكعب بن
مالك وعبد اهلل بن رواحة يردوف على اغبملة ويدافعوف عن اؼببادئ ،واصطبغ بصبغة سياسية ،نابذا
فكرة العصبية القبلية ،داعيا إىل اإلسالـ معتنيا بأمور الدولة اإلسالمية
يقوؿ حساف :
أَما قريش فإين لن أساؼبهم
حىت ينيبوا من الغيات ويًتكوا الالت والعزى دبعزلة
ويسجدوا كلهم للواحد الصمد
في العصر األموي :يف ىذا العصر ظهرت أحزاب سياسية  :بٍت أمية-اػبوارج-الشيعة-

الزبَتيُت.العباسيُت...
يقوؿ عبد اهلل بنهماـ السلويل مدافعا عن حق بٍت أمية يف اػبالفة:
خالفة رببكم كونوا عليها
إذا غمزت ،عنابسة أسودا
ويقوؿ شاعر الزبَتيُت الوحيد ساخطا على بٍت أمية
وأنتم يف نفسي األعداء
أنا عنكم بٍت أمية مزور
ويقوؿ الكميث بن زيد األسدي معربا عن والئو آلؿ البيت:
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إىل

النفر البيض الذين حببهم

إىل اهلل فيما نالٍت أتقرب

هبم وؽبم أرضى مرارا وأغضب
بٍت ىاشم ،رىط النيب ،فإنٍت
وما يل إال مذىب اغبق مذىب
فمايل إال آؿ أضبد شيعة
أما شاعر اػبوارج عمراف بن حطاف فيقوؿ :
وأوىل عباد اهلل باهلل من شكر
فنحن بنو اإلسالـ ،واهلل واحد

في العصر العباسي :ضعف الشعر السياسي يف ىذا العصر لضعف األحزاب السياسية ؛ فالزبَتي
سقط هنائيا ،واػبوارج طحنتهم معاركهم مع األمويُت ،أما الشيعة فظلت ثوراهتم مطالبُت بزواؿ
العباسيُت عن اغبكم ورد االمور إىل نصاهبا إال أف خوفهم من العباسيُت جعلهم ال يعلنوف ما

ينظموف من الشعر ،وغنما ينشرونو بينهم سرا
يقوؿ منصور النمري منددا بالعباسيُت:
يعللوف النفوس بالباطل
شاء من الناس راتع ىامل
جوف جناف اػبلود للقاتل
تقتل ذرية النيب وير
*أما شعراء بٍت العباس فكانوا وبرضوف اغبكاـ على الفتك ببٍت أمية ،وىو ما استجاب لو السفاح
يقوؿ اغبجازي سديف:
إف ربت الضلوع داء دويا
ال يغرنك ما ترى من رجاؿ
فضع السيف وارفع السوط حىت ال ترى فوؽ ظهرىا أمويا
*ومع مرور الزمن تالشى اغبديث عن اػبالفة ،وحُت غلب العنصر االعجمي على اغبكم ظهرت
نزعات شعوبية (عنصرية)وكاف من روادىا ابو نواس الذي عرب عن ازدرائو للعنصر العريب قائال:
عاج الشقي على طلل يسائلو وعجت أساؿ عن طبارة البلد

*ويف القرن الرابع الهجري أصبح بعض العرب يتذمروف من حكم األعاجم على أهنم ال يصلحوف
للحكم وال عهد ؽبم وال ذمم
يقوؿ اؼبتنيب:
تفلح عرب ملوكها عجم
وإمبا الناس باؼبلوؾ وما
ال أدب عندىم وال حسب وال عهود ؽبم وال ذمم
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*وؼبا أحدؽ باألمة خطر الصليبيُت وسقطت بيت اؼبقدس سبٌت العرب لو كاف اغبكم بيد العرب يقوؿ
ؿبمد أبو اؼبظفر :
رماحهم والدين واىي الدعائم
أرى أميت اليسرعوف إىل العدى
وال وبسبوف العار ضربة الزـ
وهبتنبوف النار خوفا من الردى
*أما بعض الشعراء فلم يشغلوا بالسياسة،وآثروا التعبَت عن حبهم ألوطاهنم وشغفهم هبا يقوؿ بن
الرومي:
ويل وطن آليت أف ال أبيعو واف ال أرى غَتي لو الدىر مالكا
ؽبا جسد إف غاب غودرت ىالكا
فقد ألفتو النفس حىت كأنو

يف عصر المماليك والعثمانيين :حكم اؼبماليك مث العثمانيوف كثَتا من البالد العربية ،فلم هبد

العرب غضاضة على أنفسهم يف حكمهم وىلل بعض الشعراء وفرحوا النتصارات ىم مثلما عرب
القاضي شهاب الدين قائال :
وعز بالًتؾ دين اؼبصطفى العريب
اغبمد هلل ذلت دولة الصلب
يف العصر اغبديث :عرؼ الشعر السياسي والوطٍت يف العصر اغبديث نشاطا كبَتا ،فقد اىتم
الشعراء جبميع مناحي اغبياة ذات الصلة بالسياسة ،ومل يقتصر شعرىم على ما يقع يف بلداهنم فقط
،وإمبا مشل صبيع أحداث الوطن العريب اإلسالمي .
*نظم أغلب الشعراء قصائد كثَتة يستنهضوف شعوهبم للتحرر من االستعمار بشىت أشكالو ،ويؤازروهنا
يف ثوراهتا ،ويساعدوهنا يف الدعاية لقضاياىا ،وعرؼ ىذا النوع بالشعر السياسي التحرري ،أو
الثوري.
*من أمثلة ذلك قوؿ ؿبمد العيد آؿ خليفة :
يا قوـ ىبوا الغتناـ حياتكم فالعمر ساعات سبر عجاال
األسر طاؿ بكم فطاؿ عناؤكم فكوا القيود وحطموا األغال
*وقد أؽبمت الثورات التحريرية العربية الشعراء فتفاعلوا معها ،وأبدعوا يف سبجيدىا وتفننوا يف مدىا
باؼبدد اؼبعنوي وحشد القلوب على نصرهتا.وقد ؾبد كثَت من الشعراء الثورتُت اعبزائرية والفلسطينية
،واسًتعت انتباه الشعراء حادثة العدواف الثالثي على مصر عاـ 56منهم الشاعر العراقي عبد الوىاب
البيايت فقاؿ
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على جبُت الشمس بور سعيد
مدينة شاـبة األسوار
شاـبة كالنار ،كاإلعصار
يف أوجو اللصوص
لصوص أوروبا من التجار
من ؾبرمي اغبروب
*عموما تناوؿ الشعراء فضح أساليب االستعمار يف قمع الشعوب ،وتأييد الثورات التحريرية ،والتنديد
بالفساد السياسي ،وسبجيد البطولة والفداء ،وتشجيع اؼبواقف الداعية إىل وحدة الشعوب العربية .
خصائص الشعر السياسي :تناوؿ الشعر السياسي اغبكم وسياسة الشعوب واغبملة على
االستعمار ،والتنديد بفظائع اؼبستعمرين،والتغٍت باغبرية واالستقالؿ ،والدعة إىل اغبكم الدستوري
،واغبث على االرباد،واعبهاد والكفاح ،واإلشادة باألبطاؿ والزعماء ،وسبجيد الشهداء
ويتميز دبا يلي:
-1طابعو اإلنساين
-2طابعو الوجداين العاطفي
-3التأريخ ألحداث يف فًتات معينة
الشعر االجتماعي:

ىو الشعر الذي يتناوؿ صراحة وبشيء من التحليل والتفصيل قضية من قضايا اجملتمع كالعدالة
االجتماعية ،ونشر التعليم ،ومشاكل العمل ،وؿباربة االكبالؿ اػبلقي ،واغبث على اإلصالح عموما
،ويكوف بتحديد العلة والداء ،وتشخيص السبب واقًتاح العالج
تطوره :بساطة اغبياة قديبا واعتمادىا على النشاط الفالحي وبعض اغبرؼ والصناعات الضرورية
أدى إىل عدـ وجود قصائد مطولة يف الشعر العريب القدمي تتناوؿ قضايا اجتماعية إال يف القليل النادر
،يضاؼ لو اىتماـ الشعراء باؼبدائح واؼبراثي والدوراف يف فلك اػبلفاء واألمراء والوزراء ،فلم يروا فائدة
يف اغبديث عن مشاكل الناس .
في العصر الجاىلي :وردت مقطوعات تناولت مواضيع ؽبا صلة باغبياة االجتماعية كالفقر الذي
شكاه الشعراء الصعاليك قاؿ عروة بن الورد:

ذريٍت للغٌت أسعى فإنٍت
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رأيت الناس شرىم الفقَت

*أما زىَت بن أيب سلمى فقد سجل ظاىرة اجتماعية تتمثل يف بذؿ اؼبوسرين من أمواؽبم إلعالةالفقراء
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت وناؿ كراـ اؼباؿ يف اغبجرة االكل
قطينا هبا خىت إذا نبت البقل
رأيت ذوي اغباجات حوؿ بيوهتم

في العصر اإلسالمي واألموي :نظم الشعراء يف ـبتلف األغراض منها :نظرة الناس للمرأة فقاؿ

معن بن أوس ردا على اؼببغضُت
وفيهن –التكذب -نساء صواحل
رأيت الناس يكرىوف بناهتم
*وتناوؿ بعض الشعراء عيوب بعض اؼبسؤولُت على شؤوف الرعية فقاؿ كعب االشقر ؿبذرا عمر بن
عبد العزيز:
إف كنت ربفظ ما يليك فإمبا عماؿ أرضك بالبالد
لن يستجيبوا للدي تدعولو حىت ذبلد بالسيوؼ رقاب

في العصر العباسي :استمر الشعراء ينظموف اؼبقطوعات يف القضايا االجتماعية على شكل خواطر

تفتقر إىل العمق والتحليل ،وتتميز باػبصوصية ،ال تقدـ صورة شاملة عن وضع اجتماعي معُت.
*ومن الشعراء من غاص إىل خفايا اجملتمع ووصف دقيق لنماذج بشرية مذمومة كالبخالء واعببناء
يقوؿ ابن الرومي:
كبن أحياء على األرض،وقد خسف الدىر بنا،مث خسف
وىوى أىل اؼبعايل والشرؼ
أصبح السافل منا عاليا
*واؼبالحظ عن ىذا الشعر أنو ىادؼ يف معظمو ،يربز العيوب ويستخلص العربة .يقوؿ سلم بن
اػباسر متهما أبا العتاىية بالنفاؽ:
لو
ما أقبح التزىيد من واعظ يزىد الناس وال يزىد
كاف يف تزىيده صادقا أضحى وأمسى بيتو اؼبسجد
في عصر المماليك والعثمانيين :ساءت األحواؿ االجتماعية واالقتصادية لتهالك اغبكاـ على

أمواؿ شعوهبم فعرب شهاب الدين األعرج عن ذلك قائال:
ومن دونو األتراؾ بالسيف والًتس
وكيف يروـ الرز ؽ قوـ
فللًتؾ والسلطاف ثلث خراجها وللقبط نصف واػبالئق يف السدس

في العصر الحديث :يف العصر اغبديث شاع الشعر االجتماعي وانتشر يف اؼبغرب واؼبشرؽ ويف
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اؼبهجر ،واشتهر من الشعراء:الرصايف والزىاوي وحافظ وشوقي ومطراف وؿبمد العيد وإليا أبو
ماضي،وتناولوا قضايا اجتماعية بدافع اإلصالح الًتبوي ،واعتمدوا األساليب اؼبباشرة يقوؿ
ؿبمدالعيد:
اػبمر فاس خراب ىدمت أسرا مصونة ،عاث فيها صاحب الفاس
يا شارب اػبمر ما ترجوه من درف للعرض ،غوؿ عقوؿ ،لص أكياس
فحطم الكأس واىجر كل رفقتها تعش سعيدا وػأمن السن الناس
*ومن الشعراء من اعتمد األسلوب غَت اؼبباشر(أبو ماضي يف قصيدة(الطُت)
*ومن أىم موضوعات الشعر االجتاعي يف العصر اغبديث(الفقر واليتم ) يقوؿ ؿبمد العيد:
فشا اعبوع واشتد عسر اؼبعاش وعادت سنو يوسف الغابرة
أما عندكم من يد جابرة؟
تفاقم كرب الفقَت الكسَت
*أما االكبراؼ اػبلقي فقد تناولو خليل مطراف بقولو:
بٍت الشرؽ فلنفقو حقيقة حالنا لننجو أو يقضى القضاء احملتم
يصوؿ علينا اعبهل غَت مدافع جبيش،لو يف كػل ربع ـبي ػػم
*وقد تناوؿ الشعر العريب اغبديث مواضيع اجتماعية أخرى كثَتة أسهم هبا يف نشر الوعي
االجتماعي،وترقية االنساف العريب،وقد كاف لو الدور الفعاؿ يف صرؼ الناس عن التقاط نفايات
اغبضارة الغربية وتقليدىا بأسلوب عشوائي،كما كاف لو األثر الكبَت يف تشجيع احملسنُت على
االحساف
*ومن الشعراء من عبأ إىل الرمز لنقد الناس يف مواقفهم وتصرفاهتم،أو لتوجيههم وإرشادىم.ويبكن
تصنيف الشعر االجتماعي الذي يعتمد على الرمز إىل ضربُت نبا:

أ-شعر اجتماعي على شكل قصص على ألسنة اغبيواف،وقد برز فيو أضبد شوقي الذي نظم فيو
قصائد كثَتة ذبمع بُت الطرافة والتوجيو اؼبفيد.

ب-شعر اجتماعي يعتمد على االسلوب غير المباشر.وقد برز فيو إيلياء أبو ماضي ومن مثل
ذلك قصيدتو( اغبجر الصغَت)
*وبعد اغبرب العاؼبية الثانية ظهر نوع من الشعر أطلق عليو اسم :الشعر االجتماعي الثوري .ويتناوؿ
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باعبملة وعي صباىَت الشعب بواقعها. ،يقوؿ الشاعر وصفي القرنفلي يصور وعي الفقراء
لواقعهم،وفهمهم ؼبأساهتم
فقراؤنا قد حطموا حكم القناعة
واستفاقواومضوا،فمن متسولُت
اعبوع ليس من السماء فمن إذا؟
وىنا أفاقوا على الرصيف،لثائرين
خصائص الشعر االجتماعي :الشعر االجتماعي شعر ىادؼ،يرمي إىل اصالح األوضاع االجتماعية
باستعماؿ أساليب االقناع لتحقيق مراميهم،مثل:
إجراء اؼبوازنة بُت نتائج التمادي يف الغي واالنصراؼ عنو.تعريف الناس حبقوقهم،وبسبل اؼبطالبة هبا.لفت االنتباه إىل ما أحرزتو بعض الشعوب اؼبتقدمة يف اجملاؿ االجتماعي .استخداـ أساليب تعبَتية مناسبة مل:استعماؿ اللغة الواضحة اؼبؤثرة،وـباطبة العواطف،واعتمادالنمط القصصي والتصويري .
شفع الرأي باغبجة البائنة أو اغبكمة البليغة .وشبة ضروب متعددة من الشعر االجتماعي،منها :
الشعر االجتماعي التقريري:ويعتمد على تصوير الواقع عن طريق تبيُت العيوب ووصف العالج .الشعر االجتماعي غَت اؼبباشر:ويتناوؿ عالج مشاكل اجتماعية بالرمز .الشعر االجتماعي الثوري:ويدعو إىل الثورة ضد الفقر والعوز .الشعر القصصي والمسرحي والملحمي:
أ-الشعر القصصي :ويتناوؿ قصة حدثت يف الواقع أو وبتمل وقوعها بشيء من التفصيل باعتماده
عناصر القصة من سرد ووصف وحوار .
ب-الشعر المسرحي :يتناوؿ قصة تعتمد على اغبوار لتمثل على خشبة اؼبسرح .واؼبسرحية أنواع
منها:اؼبأساة واؼبلهاة والدراما واألوبرا .كما أهنا تقسم إىل فصوؿ ،والفصوؿ إىل مشاىد.

ج-الشعر الملحمي :ويتناوؿ بطوالت أمة أو شعب ،يصف معاركها ويعدد خوارقها ومعجزاهتا
،وأقسامو:
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-1شعر ملحمي طبيعي :وىو الذي يظهر بُت صفوؼ الشعب ظهورا تتلقائئيا
 -2شعر ملحمي مصطنع :وىو الذي ينشئو الشاعر اؼبقتدر يف زماف ما ،ويتناوؿ موضوعا يهم
شعبو
*واشهر اؼبالحم  :إلياذة ىومَتوس واألوديسا ونبا ملحمتاف طبيعيتاف ،إنياذة فرجيل وشاىنامة
الفردوسي ونبا ملحمتاف مصطنعتاف.

تطور الشعر القصصي :الشعر العريب القدمي غنائي يف معظمو ،والشعر القصصي فيو قليل مثل (قصة

كرـ) للحطيئة ونظم أباف الالحقي لقصص كليلة ودمنة ،أما يف العصر اغبديث فقد اىتم بو عدد من
الشعراء منهم  :خليل مطراف ،معروؼ الصايف ،وشوقي.

خصائصو:

-1توفره على العناصر الفنية األساسية للفن القصصي من(السرد-الوصف -اغبوار)
-2تنويع أساليب التعبَت كاالستفهاـ والتعجب والتوكيد والنفي والشرط
تطور الشعر اؼبسرحي :مل يعرؼ العرب الشعر اؼبسرحي ،ومل ينقلوه عن اليوناف لتعارضو مع عقيدة
التوحيد يف اإلسالـ ،ومسرح اليوناف يعج بتعدد اآلؽبة وأنصاؼ اآلؽبة ،كما أف الشعر العريب غنائيا
*تعلمو العرب يف العصر اغبديث عن الغربيُت مثلما تعلموه ىم عن اليوناف ،وكاف الشيخ خليل
اليازجي أوؿ من ألف مسرحية شعرية عاـ  1876ظباىا (اؼبروءة والوفاء)وبقي بدائيا إىل أف هنض بو
اضبد شوقي اؼبتأثر باؼبسرح الفرنسي التقليدي ،واستمد اؼبوضوعات من التاريخ القدمي واختيار االبطاؿ
من علية القوـ ،واحتفاؤه باللغة الراقية ،وىي من خصائص اؼبدرسة الكالسيكية
*جاء عزيز اباظة وتتبع خطوات شوقي وكانت لو مسرحيات منها :العباسة أخت الرشيد –الناصر –
قيس ولبٌت –شهريار *.نافست فنوف أدبية الشعر اؼبسرحي فلم يتقدـ ومل يلق اإلقباؿ الكايف لسمو
لغتو ذات األساليب األدبية اليت ربتاج إىل التأمل النافذ
خصائص الشعر المسرحي:

تتكوف اؼبسرحية من العناصر التالية :
1العرض :وفيو تقدـ أحداث سبهيدية
 -2العقدة:وفيها تشتبك األحداث وتتأزـ إىل حد يرتقب فيو حدوث أمر خطَت
-3اغبل :وىو النتيجة اليت يفضي إليها التأزـ ،ويكوف دمويا يف اؼبأساة وسعيدا يف اؼبلهاة .
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تطور الشعر اؼبلحمي :من الفنوف اؼبستحدثة يف األدب العريب اغبديث ،ظهر يف القرف  ، 20ألف
فيو شفيق معلوؼ ملحمة (عبقر)
كما نظم ؿبمد ؿبمد توفيق ملحمة (اؼبعلقة اإلسالمية ) وألف صبيل صدقي الزىاوي (ثورة يف اعبحيم
وفوزي معلوؼ(علىبساط الريح) ،وقبل ىؤالء نظم شوقي قصيدة يف  264بيتا تناوؿ فيها تاريخ مصر
،ويف اعبزائر ألف مفدي زكريا (إلياذة اعبزائر )
خصائص الشعر الملحم أ:خصائص المالحم اليونانية والغربية القديمة: :

 -1امتزاج األسطورة مع اغبقيقة
-2امتزاج اػبياؿ مع الواقع
-3األبطاؿ خرافيوف قدراهتم خارقة
-4أمزجتهم بدائية سريعة التحوؿ والتلوف
-5يشًتؾ يف األحداث آؽبة وأنصاؼ اآلؽبة وـبلوقات غريبة خرافية .
ب خصائص المالحم العربية:

 -1تتناوؿ صفحات من تاريخ األمة العربية
 -2تتناوؿ جوانب من حيوات الشعوب العربية مقتصرة عل الشخصيات اؼبؤثرة
 -3يغلب عليها الطابع الغنائي.
-4الطابع القصصي ىي السمة البارزة للشعر اؼبلحمي ،ال يظهر يف اؼبالحم العربية بشكل بارز.
الشعر الحديث –الحر -التفعيلة:

تعريفو:ىو الشعر الذي ال يتقيد بعدد التفعيالت يف البيت الواحد،وال يتقيد بقافية معينة،وىذا ما
يعرؼ ب Libre Versبالفرنسية .وتأثر بو الشعراء العرب واقتبسوه من الشعر األورويب اغبديث
عقب اغبرب العاؼبية2لدوافع نفسية(التوؽ للحرية،الرغبة يف التجديد)
اختلف يف تسميتها من شعر حر إىل شعر التفعيلة إلىالشعراغبديث،والتسمية الثانية أدؽ .يرىمعظم مؤرخي األدب العريب اغبديث أف ريادة ىذه اغبركة تعود إىل نازؾ اؼبالئكة اليت نشرت
قصيدهتا(الكولَتا)عاـ 1947ـ،وبدر شاكر السياب الذي نشر قصيدتو(ىل كاف حبا)يف نفس
السنة،مث انتشرت اغبركة التجديدية يف مصر عند شعراء أمثاؿ صالح عبد الصبور .
عناصر الشعر الحديث :
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أ-التفعيلة :التفعيلة ركيزة القصيدة العربية اغبديثة،إهنا تقوـ مقاـ الشطر،وتبقى موسيقى الوزف أو البحر
كما ىي،وعددىا يف البيت الواحد غَت مقيد .
ب-القافية :الشعر اغبديث ال يستغٍت عن القافية،وإمبا يلوهنا وينوعها وىو بذلك شبيو باؼبوشحات
األندلسية،فالشاعر ال يتقيد بقافية واحدة(ينوعها بعد كل مقطع)وال يتقيد حبرؼ روي واحد.وىذه
القافية ؼبلونة تشد القصيدة خبيط رقيق هبعلنا نعجب ؽبذا النغم اعبديد
جػ-اعبملة اؼبوسيقية:تعودت األذف ظباع نغمة البيت احملدد،لكن يف التجربة اعبديدة ستتعود األذف
ظباع نغمة(اعبملة)أو(اؼبقطع الكامل)الذي يقوـ مقاـ البيت الواحد يف الشكل واؼبضموف على السواء
.
خصائص الشعر الحديث :

-1االعتماد على الوحدة العضوية،فلم يعد البيت ىو الوحدة وإمبا القصيدةكلها
-2تزاوج الشكل واؼبضموف،فالبحر والقافية والتفعيلة والصياغة وضعت كلها يف خدمة اؼبوضوع -3
-4
االستغناء عن التشابيو واالستعارات واالعتماد على الصورة اؼبركبة(الرمز)
-5
سهولة األلفاظ وبساطتها وإوبائها .
اإلفادة من األساطَت واغبكايات الشعبية بإدخاؿ رموزىا يف القصيدة
-6تناولو لقضايا اغبضارة اؼبعاصرة ذات البعد السياسي واإليديولوجي
-7ربولو يف اآلونة األخَتة إىل االعتماد على اإلهباـ والغموض
الموازنة بين الشعر العمودي والحر:

الشعرالعمودي(اؼبوزوف)(القصيدة اػبليلة) :تعٍت القصائد اعباىلية  ،ويف العصر اغبديث تعٍت الطريقة
الشكلية ( العروضية )اليت انتهجتها القصيدة العربية خالؿ التاريخ  ,فالبيت الواحد اؼبؤلف من
شطرين ىو الوحدة األساسية للقصيدة ،فبيت امرئ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزؿ بسقط اللواء بُت الدخوؿ فحومل
مؤلف من شطرين متساويُت  ،يف كل منهما أربع تفعيالت ىي تفعيالت حبر (الطويل) :فعولن
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
وسبضي قصيدة امرئ القيس بيتا وراء بيت متكوف من شطرين متساويُت ونغمتُت متكررتُت (فعولن
مفاعيلن )وينتهي كل بيت بقافية وحرؼ روي (الالـ) ،تلك ىي موسيقى الشعر العريب اؼبألوفة طواؿ
20

طبسة عشر قرنا .
فبا سبق يتضح أف الشعر العمودي يتميز باػبصائص التالية :
/1قياـ موسيقى البيت ذي الشطرين على عدد من التفعيالت اؼبتكررة
/2ازباذ القصيدة شكال عموديا نتيجة التزامها وحدة الوزف والقافية
/3الغالب فيها استعماؿ الصور اعبزئية (التشبيهات واالستعارات والكنايات)
/4االعتماد على اؼبوسيقى الداخلية كحروؼ اؼبد واللُت والشدة.
الشعر اغبديث ( التفعيلة )(اغبر) :لوف جديد ظهر يف أواخر األربعينات من
القرف العشرين على يد شعراء عراقيُت (بدر شاكر السياب ونازؾ اؼبالئكة)
شاعت تسمية (الشعر اغبر )عند كثَت من األدباء اؼبعاصرين  ،واألقرب إىل الصواب (شعر التفعيلة أو
الشعر اغبديث).
إف ركائز الشعر اغبديث األساسية ىي (التفعيلة) اليت تقوـ مقاـ ( الشطر)
مع بقاء موسيقى الوزف أوالبحركما ىي  ،إال أهنا صارت تعزؼ على ؾبموعة تفعيالت تكثر وتقل يف
كل شطر حبسب اإلحساس اؼبراد التعبَت عنو  ،وقافية متنوعة  ،وحرؼ روي ـبتلف(.التمثيل من
النصُت اؼبقررين)
ويبكن ربديد عناصر الشعر اغبديث وخصائصو يف التايل :
/1قياـ موسيقى البيت على التفعيلة الواحدة /2تنويع القوايف
/3استعماؿ الصور الكلية (يوليسيز) ودوف إنباؿ الصور اعبزئية
/4اؼببالغة يف ازباذ األساطَت وعاء للتعبَت عن التجربة اإلنسانية
/5بساطة اللغة /6اعبمع بُت الوضوح والغموض أحيانا (ردبا يشتم شعيب )..
/7االعتماد على نظاـ السطر /8تكثيف اؼبعٌت (االقتصاد يف الكلمات)
/9اعتماد الوحدة اؼبوضوعية واؼبوضوعية  ،وىي خصائص الشعر اغبديث.
اؼبوازنة :خالصة كل ما سبق أف النوعُت من الشعر (العمودي واغبديث)
/1يتفقاف يف استعماؿ أوزاف الشعر العريب وىبتلفاف يف طريقة النظم .
/2استعماؿ التصوير(اػبياؿ) مع االختالؼ يف التكثيف .
/3شعر التفعيلة (اغبديث)أكثر درامية (تعبَتا عن الواقع األليم)وأكثر استخداما
لؤلساطَت (يوليسيز) (ضرورة التمثيل من النموذجُت اؼبدروسُت)
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/4الشعر العمودي أكثر ميال لتلخيص التجربة (شعر اغبكمة)
الخاتمة  :الشعر شأنو يف ذلك شأف باقي العلوـ والفنوف كالكائن اغبي،يولد وينمو ويتطور ليبلغ
درجات أرقى ويواكب ركب اغبضارة اإلنسانية اؼبتطورة باستمرار  ،وىذا ما يؤكده تطور الشعر العريب
شكال ومضمونا .
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