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 الشعر وظٌفة

  لذا,له والجودة األلق بإعادة وللشعر خاصة للنشئ إصالحٌة أخالقٌة تعلٌمٌة-أ

 الخطاب لهذا فً والتوجٌه والوعظ الحكم تحضر

 ومشاكله شره من والهروب الحضارة مجتمع أو العالم فساد وإدانة اإلنسانٌة المشاعر وعن الفردٌة الذات هموم عن التعبٌر-ب

 األفضل إلى والتغٌٌر اإلصالح بهدف وغٌرهما والسٌاسً االجتماعً الفساد وانتقاد واإلنسانً المحلً المجتمع بقضاٌا االلتزام-ج

 والتسامح السالم ٌسوده لمستقبل واالستشرافٌة استكشافٌة شعرٌة رؤٌا تشكٌل إلى السعً البنٌة تكسٌر عن ماذكر جانب إلى-د

 المضامٌن

 المحتوى أو

 ...والغزل والرثاء والفخر كالمدح:القدٌم الشعر فً المتداولة الشعرٌة األغراض مضامٌن1- أ

 والوطنٌة الدٌنٌة كاألعٌاد بالمناسبات أحٌانا الشاعروترتبط لعصر مواكبة سٌاسٌة اجتماعٌة أخالقٌة مضامٌن ـ2

 عن بالكون،والتعبٌر أو بذاته عالقته فً لإلنسان والوجودي الفلسفً التأمل طرٌق للشعرعن أساسٌا محورا والطبٌعة الذات اتخاذ-ب

 والتلقائٌة الصفاء رمز الغاب إلى أوالهروب.والخٌروالشر والتشاؤم والتفاؤل والخلود والفناء والموت الحٌاة من الشاعر موقف

 فقط الخٌر قٌم وسٌادة والفطرة

 والتخلف كالفقر مشاكله من والتدمر الحاضرالفاسد رفض وإعالن اإلنسانً أو العربً أو المحلً المعٌش الواقع من االنطالق-ج

 ..القهرواالستبداد والظلم

 وغٌرهم حجازي المعطً وعبد والبٌاتً السٌاب فعل كما سبق مما موقفه للتعبٌرعن الشخصٌة تجاربه الشاعر ٌتخذ وقد

 واستشراف والقٌم والكون الذات حقٌقة استكشاف فً والرغبة الحلم زاوٌة من إلٌها منظور لكن البٌنٌة تكسٌر شعر مضامٌن نفس-د

 العالم شعوب جمٌع على المتخٌلة التجربة تنسحب بحٌث اإلنسانً الشقاء و الدرامً البعد على بالتركٌز المستقبل

 اللغة/المعجم

 الشعرٌة باألغراض بداهة مرتبطة حقوله.وفهما نطقا وبالصعوبة( الجزالة)بالقوة اللغة،ٌتسم بغرٌب ماٌدعى أي الغالب فً ثراتً-أ

  الحقول بٌن العالقة.. الفخر حقل الغزل حقل:المطروقة

 األغراض المتعددة القصٌدة فً خاصة وتنافر تعارض عالقة

 قصد اللغةعن لفصاحةوقواعد وتجاوز خرق مع اللفظً التعقٌد عن البتعاده والسهولة بالبساطة ،ٌتسم الغالب فً متداول-ب

 والوجدان بالذات مرتبطة المهٌمنة حقوله.الطبٌعة إٌحاءات ذاتٌة،خاصة إٌحائٌةأي دالالت المعجم ٌحمل.أولى فالمعنى ومعرفةبها،

 ...التشاؤم\التفاؤل.الطبٌعة \الحضارة.الشر \الخٌر.األمل \الٌأس:مثل ضدٌة وبثنائٌات
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 بالسهولة ٌتصف(.له القاموس الشعر : )الصبور عبد صالح ٌقول.الٌومٌة اللغة وأحٌانامن فصٌحة ملفوظاته الغالب فً متداول-ج

 الٌأس .الحٌاة\ الموت .الضٌاع\الغربة:الجماعٌة والمعاناة بالمأساة عالقة لها المهٌمنة حقوله.عمٌقة إٌحائٌة دالالت لحمله الممتنعة

 وغٌرها االجتماعٌةوالسٌاسٌة وبالقضاٌا..واألمل

 .مهٌمنة كانت متى واألساطٌر للرموز حقل إضافة مع البنٌة تكسٌر لشعر المذكورة الخصائص نفس-د

 

 الشعرٌة الموسٌقى /اإلٌقاع

 الداللٌة الوقفة موافقة ضرورة .العجز على الصدر رد . المطلع تصرٌع. والروي والقافٌة الوزن وحدة:الخلٌلً بالعروض االلتزام-أ

 ٌدعى القافٌة فً عٌبا المعنى إلتمام الثانً للبٌت األول البٌت حاجة اعتبرت البٌت،وإال بوحدة النص ٌسم ما وهذا العروضٌة للوقفة

 التضمٌن

 القوافً وتنوٌع الطول متفاوتة أسطر على بالنظم علٌه الثورة وبٌن الموحد التقلٌدي اإلٌقاعً النظام على المحافظة بٌن الجمع-ب

 اإلٌقاع لٌعزز( والتكرار التوازي)بأنواعه الداخلً اإلٌقاع ٌحضر كما.أحٌانا الموشحات بنٌة واعتماد الروي وحروف

 عنه الغنى أساس ركن الوجدانً الشعر فً الشعرٌة فالموسٌقى.الخارجً

 واستغالل شعرٌةمتفاوتةالطول أسطر فً التفعٌلةبإٌرادها أي اإلٌقاعٌةاألساس الوحدة على والنظم الخلٌلً العروض على الثورة-د/ج

 وحروف القوافً فً والتنوٌع المقاطع نظام واعتماد النص الكلٌة للداللة معززة داللة بدوره ٌحمل الهندسً فالشكل النص بٌاض

 تنسحب قد الشعرٌة والجملة .الشعورٌة للدفقة اإلٌقاع علىمالءمة والحرص.الشعرٌة البحور بٌن والمزج الروي

 التكرار )الداخلً باإلٌقاع الشاعر ٌهتم هاته اإلٌقاعٌة البنٌة تكسٌر مظاهر جانب إلى.العضوٌة للوحدة تحقٌقا سطر من أكثر على

 واإلحٌائً القدٌم الشعر أن الٌعنً وهذا.التخٌٌلٌة القدرة الداللةوتوسٌع ولتعمٌق السمع فً الشعرٌة والرؤٌا الرؤٌة لٌضع والتوازي

  بدٌعٌة كمحسنات ٌرد وإنما.اإلٌقاع بهذا الٌهتم

 الشعرٌة الصورة

 المرسل والمجاز الكناٌة واالستعارة كالتشبٌه البٌان علم :مقوماتها-أ

 بٌن العالقة.بالغزال والجمٌلة باألسد القوي كتشبٌه القدٌم الشعر فً المطروقة الصور من منجزة أي الشعرٌة الذاكرة: مرجعٌتها

 بحٌث له والمستعار منه المستعار بٌن االستعارة فً الشبه،والمناسبة وجه وضوح أي التشبٌه فً المقاربة تراعً الصورة عناصر

 وحدة مع انسجاما الغالب فً جزئٌة وهً والتجمٌل والبٌان اإلٌضاح األساس الصورة وظٌفة.إلدراكها تأمل أو فكري إلىجهد النحتاج

 وتركٌبها الصور بامتداد تسمح ال التً البٌت

 من الصور عناصر .طه محمود علً فعل كما األسطورٌة أو اللغوٌة الرموز عبر أسلفنا كما اإلٌحاء نجد البٌان علم جانب إلى-ب

 بدالالت توحً اٌحائٌةأي الصور فوظٌفة وبالتالً والمناسبة المقاربة على الحرص عدم.والتشخٌص التجسٌم عبر والطبٌعة الذات

 طبٌعة إلى الرجوع barthعند ٌعنً وهذا التقرٌر وعكسه وثقافتها وألهوائها للذات ٌَخضع معنى واإلٌحاء حولها نتفق النكاد متعددة

 ما كل حقٌقٌاٌكون شٌئا وأولٌا وحرفٌا بسٌطا شٌئا تقول.ملفوظه عن متأخرا عنه تعبر المعنىالذي كان مهما ما جملة تبدو أال).اللغة

 .والكلٌة الجزئٌة بٌن تجمع الصور.16- 15 ص s/z(أدبا بعده ٌأتً

 فً متنافرة عناصر بٌن بالجمع داللٌة منافرات خلق اإلسنادأي عبر الداللً بالنزٌاح ٌنعت فٌما البٌان،وتتمظهر علم مقوماتها-د/ج

 مضاف +مضاف.كئٌب الجو:خبر+مبتدأ:االسمٌة.الورد ابتسم:فا+ف :الفعلٌة:اآلتٌة المزاوجات خالل من ضبطها ٌسهل الواقع

 مكنٌة االستعارات الحقٌقة فً هً االنزٌاحات فهذه.الصبور عبد صالح قال كما الطرٌق ٌفترش الحزن:فعل+اسم.ٌدالزمان:إلٌه

 االنزٌاح جانب إلى الغالب فً كلٌة و الصورمركبة.اإلنسان مقام القائم للشاعر النفسٌة بالحال اإلٌحاء الصور وظٌفة.تشخٌصٌة

 : نجد الداللً

 ...األدبٌة .التارٌخٌة .الدٌنٌة .اللغوٌة:المختلفة بأنواعها الزمور ـ1

 وتشكٌل تخٌٌلٌة إٌحائٌة نفسٌة وظٌفتها. خلقها أو تحوٌرها أو هً كما بإعادتها األساطٌر -2

 بالغموض الشعر ٌسم مما منفلة الداللة تجعل مسبوقة غٌر( بالتاء ال بالمد) رؤٌا
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 نفسه، للشاعر حتى مفهومة هلوسةغٌر عن ناجما ٌكون أال شرٌطة النص بلذة بارت أسماه ما ٌحقق الحدٌث الشعر فً مستحب وهو

 مجبرا المتلقً ٌكون وهنا. اإلنسانٌة المعرفة وتوظٌف التفكٌر عمق وعن بالملفوظات التالعب فً ومهارة فنً ق حذ عن وإنما

 ما التفهمون ولمَ  :بالغموض اتهمه لمن تمام أبو قاله ما الشاعرٌردد وكأن.نزوله ٌنتظر أن ال الشاعر مستوى إلى علىاالرتقاء

 .اإلدهاش على وبقدرته دالالته بتعدد ٌكون الشعر وخلود واضحة واحدة بداللة ستكون ألنه شعره موت ٌعنً الشاعر فنزول.ٌقال؟

 النظم طرق

  .. واألندلسً والعباسً الجاهلً الشعر روائع نظم وإعادة تقلٌد/ محاكاة 1أـ

  وصورة ووزنا لغة التقلٌدٌة القصٌدة ثوابت على الحفاظ ـ 2

  والروي والقافٌة الوزن نفس على بالنظم النموذجٌة القصائد معارضة ـ3

 تقدٌمه أي العالم تذوٌت .التجربةالذاتٌة والمنفصلةعن اإلٌضاحٌة والصور اللغة غرٌب وعلى الشعرٌة األغراض على الثورة ـ-ب

  والخٌال والوجدان العاطفة على تستند ذاتٌة زاوٌة من إلٌه منظورا

 إلى الركون وعدم التجرٌب إلى واللجوء . جدٌدة تعبٌرٌة أشكال عن الدائم والبحث التقلٌدٌة القصٌدة ثوابت على الثوره تعمٌق-ج

  المألوف عن منزاحة لغة وتشكٌل السردي واألسلوب اإلنسانٌة المعرفة توظٌف معٌن نموذج

 .البنٌة تكسٌر شعر طرٌقة نفس- د

 وهناك.الرؤٌا وشعر البنٌة تكسٌر شعر بٌن فٌصال الرمزواألسطورة ٌجعل من هناك

  الرؤٌا تجربة فإنها المحسوس بالواقع مرتبطة معقولةوالهً غٌر التجربة كانت فمتى.بٌنهما للتمٌٌز الحلم على ٌركز من

  عموما أدونٌس شعر حال هً كما

 الخصائص أن ٌعنً د/ج. بحرف خطاب لكل لذارمزت نقله، أستطع لم لكننً جدول فً المقارنة هذه أعددت قد كنت:ملحوظة

 .عمودٌا أفقٌاوخصائصها الخابات فٌه جدوالٌضع ٌرسم أن أراد لمن ٌمكن.مشتركة

 التفعٌلة شعر أو الحر بالشعر ٌنعت ما هو الرؤٌا وشعر البنٌة تكسٌر شعر- 1

 فً فردٌة تكون والتً المتكلمة األنا استثنٌنا فإذا الشعرٌة الخطابات كل فً متشابهة فأسالٌبه التداولً للمستوى خانة أخصص لم-2

 والفعلٌة االسمٌة:النحوٌة الجمل الشعراءٌستعملون كل نجد فإننا اآلخرٌن، الخطابٌن فً(نحن)الجمع وبداللة والثانً األول الخطاب

 وغٌر التأخٌروالسرد ماحقه والقصركتقدٌم والنفً كالشرط وأسالٌب واالستلزامٌة الحرفٌة واإلنشائٌةبداللتٌها الخبرٌة:والبالغٌة

 الطرٌقة ٌتحاشى أن التلمٌذ على لذا.التحلٌل لب هو النواٌا هذه عن والكشف أوذاك األسلوب هذا من المتكلم نواٌا هو الفرق.ذلك

 ....خبري أسلوب وهناك استعارة وهناك تشبٌه وهناك كاستعمال تمٌزه النص التمنح التً الوصفٌة

 وعلوم آداب تخصص باكلورٌا الثانٌة السنة مستوى ٌوافق بما الحدٌث العربً الشعر عن صورة تقرٌب فً وفقت قد أكون أن أملً

 .إنسانٌة

 

 


