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 المعراج

 ) لعلي محمود طه ( 

 

 

  هذه األبيات عن عملية الوح  الشعري أي 
يتكلم الشاعر ف 

  ذلك اإللهام 
كيف يكتب الشاعر قصيدته، ومن أين يأب 

الذي يحّول الكلمات إىل قصيدة جميلة، فحاول الشاعر تبسيط هذه العملية، فصّورها كرحلة يقوم  

 بها، والرحلة تبدأ بـ : 

   ماء ح تخطفه رّبة الشعر ) ملكة الشعر ( إىل الس
يث تتحرر نفسه من قيود الجسد والمادة فيكون ف 

حالة تشبه الغيبوبة أو الحلم،،فـ يستعيد ماضيه بذكرياته،،، ثم يستعيد وعيه،، فيظن نفسه قد بعث 

 للحياة من جديد. 

ي األثير ( 8-1األبيات   أوال: 
 
 ) الشاعر ف

 المستوى اإليقاعي :  -

 رف الراء( + الترصيــــع والتقفية)األول : الغابر والشاعر(. ح ب. وحدة الوزن والقافية)انتهاء األبيات 

  تتناسب مع العاطفة 
ء بالموسيق  الخفية الت  . اعتمدت القصيدة عىل بحر المتقارب : ألنه مىل 

 المسيطرة عىل الشاعر. 

  البيت   . ظاهر إيقاعية داخلية : تكرار الحروف
"حرف السي   والشي   تسىم حروف صافرة" ) الشي   ف 

  الثالث  لاألو 
  السابع +السي   ف 

  الثامن.  +السي   ف 
 +الشي   ف 

 توقظ إحساس القارئ.  الداللة : ترك جرسا موسيقيا+ يعكس حركة شعور الشاعر+

 المستوى المعجمي :  -

معجم الجسد  معجم العالم العلوي  

 والمادة

 معجم االرتفاع

 حرة  -الروح المجنحة -األثي   األلفاظ 

  -الفلك -) بنات (السديم 

 القلم

  -األثي   -يشق -سمت -قمة الجسد  -قبضة  -الوثاق 

 -روحا مجنحة   -مضت حّرة

 شّبت أوفت  -تّمت 

جنس  

 النص

 قصيدة وجدانية غنائية 

  بالوص رسدي  نمط النص
 ف مغتت 



 

 مالحظات 

 

هذه األلفاظ ذات طابع  

، ولكن بعد أن    
فلسق 

استخدمها الشاعر وربطها  

بالخيال تحولت إىل كلمات 

 شعرية

 

 

ط  هذه األلفاظ ترب

 اإلنسان باألرض

توجد عالقة تناسب بي   

رتفاع + العالم معجىم  اال

 العلوي

 و

 هذان المعجمان يتقابالن 

 ) عكس ( مع معجم الجسد

 

  
: العقول ) الت   مدلوىل 

قها  * يوجد تقابل بي  
ّ
  ال يصد

  السماء الت 
تع  ( + الصوى ) أي مناظر األرض ف 

 العقل ( *

  السماء ال يمكن للعقل أن يصدقها أو يعيها، ولكن ي   
مكن أن يعيها  السبب: ألن فكرة وجود أرض ف 

 ويصدقها   

 .. أمكنه من تفهم هذا الوضع. . اإلحساس، فاإلنسان إذا استخدم إحساسه              

هذه المعاجم الثالث: تعكس الرصاع بي   ما يعانيه الرومنطيقيون ) أي الرومنسيون الذين  * داللة 

 يفكرون بعقولهم ( 

  الوقت الذي ي خالل نظرتهم للمادة والروح،،،،  
شدودا إىل عالم خال من كون فيه الشاعر مفق 

  ال تخلو من نرى الواقع يشده بكل قوته إىل عالم بال مادة،،، هو و النقصان ) السماء ( 
 المادة الت 

 النقصان.  

-  : ي كيب 
ة األفعال الماضية والمضارعة ( : المستوى الير  ) نالحظ تواتر وكير

 الداللة  األفعال  نوع الفعل 

أفعال  

 ماضية 

 -مضت -(سمت  ) رسدية

 علمت.  - نمت  -أوفت

 غابت.  -) وصفية (وعت 

استخدم الشاعر األفعال الماضية الرسدية والوصفية  

ليوّحد بي   الشعور والواقع، فالرسد ينقل حركة 

الواقع الذي يعيش فيه، والوصف ينقل مشهد  

  تحاول أن تبتعد عن أرس المادة. 
 الذات الت 

أفعال  

 مضارعة 

 لم يكن  -يشق

  ()يدل عىل ا
 لماض 

ن -
ّ
 ترسم  -تنطق  -تلق

 

 االستمرارية ) استمرارية البحث عن الذات (  

 



 

ي :   -
 

 المستوى البالع

 رس الجمال: تجسيد.  . قمة الزمن الغابر : شبه الزمن بالجبل الذي له قمة/النوع : استعارة مكنية/ 

 ة مكنية/رس الجمال : شبه الروح بالطائر الذي له جناح/النوع : استعار . الروح المجنحة الخاطر 

  تجسيد. 

 لجمال : تجسيد. . وثاق الزمان : شبه الزمان بالحيوان المربوط بوثاق استعارة مكنية/رس ا

ء مادي مض  وانتىه  
  مضت بش 

   استعارة مكنية/ تجسيد.  / مضت حرة : شبه ربة الشعر الت 

ف الشاعر جميع هذه االستعارات 
ّ
  االنطالق والتحليق والر وظ

  خاضتها ربة : إلبراز معاب 
حلة الت 

  ال
 ومن ثّم تنتج سماء حيث تتذكر األسماء والذكريات ثم تستيقظ من غفوتها وتع  الشعر لتحلق ف 

 ) هنا تظهر الرومنسية(. قصيدة جميلة

: ألهمية الكلمة : يظهر هنا ظاهرة التقديم/ الغرضسمت ربة الشعر بالشاعر  إىل قمة الزمن الغابر . 

كيب والوزن+ لفت النظر إىل الالمتقدمة+ ليتحقق االستق    الي 
 مكان الذي سمت به ربة الشعر. امة ف 

ليوضح التقابل   يجاب   ) وعتها+ غابت (/ الغرض : توضيح المعت  وإبرازه+. محسن بديع  : الطباق اإل 

 يمكن إدراكه باإلحساس.  والفرق بي   مايمكن إدراكه بالعقل وبي   ما 

 

 ر( الشاعميالد )  11-9األبيات   : ثانيا 

 يقاعي : المستوى اإل  -

 الداللة  األلفاظ  مظاهر اإليقاع

متناسبا مع فكرة   أحدث إيقاعا داخليا  الحاء+ الواو ) البيت التاسع (  تكرار الحروف

 .  المقطع والجو النفش 

متناسبا مع فكرة  أحدث إيقاعا داخليا  الوجود + وجود ) البيت التاسع ( تكرار الكلمات 

 .  المقطع والجو النفش 

 -غابر -اسم الفاعل )حاض  ذاكر تكرار الصيغ  

 شاعر(

متناسبا مع فكرة  أحدث إيقاعا داخليا 

 .  المقطع والجو النفش 

 

 المستوى المعجمي :  -



  ( : قبليدور المقطع حول معجمي   ثنائيي   
 الغابر.  -رواية -ماض -: ) األلفاظ المرتبطة بالماض 

ي -اض  ) األلفاظ المرتبطة بالحاض  وبالوع  ( : ح
ّ
 وا. اقرأا عو استم -سمع  -أصغت  -وع   -انجىل   -تبد

  المرحلتي   ) حال عدم الوع  وحالة  الداللة 
: هذان المعجمان المتضادان يوضحان حالة الشاعر ف 

 وعيه للتذكر(، 

ز عىل المعجم المرتبط بالوع  والسبب هو   
ّ
: أن عملية االستيقاظ قد والمالحظ أن الشاعر قد رك

 تّمت. 

ي  المعجم - كيب 
 بي   التقابل بي   الوع  والالوع  : استخدم الشاعر عدة مظاهر تركيبية لي : الير

كيبية  الداللة  األلفاظ  المظاهر الير

 

 األفعال الماضية 

 

ل  -حوى
ّ
ى  -تمث

ّ
  -أصغت  -  ىلانج -تبد

 ثابت -مّرت

ر 
ّ
  تذك

الرسد + تعاقب األحداث الت 

ة كانت غائبة عن وعيه   الشاعر بفي 

ها لتكون منطلقا لمرحلة   ويستحرص 

 البعث وميالد الشعر. 

 اإليعاز) النصح (  اقرأوا  -استمعوا األمر أفعال 

 

 سمية اإلالجمل  

وماض تمثل   وجود حوى الروح+

 ( 9)البيت

 ( 12هو البعث ) البيت 

 الوصف 

    
  بالحاض  ف 

توضح ارتباط الماض 

 عملية البعث

 

 الضمائر 

ضمي  الغائب المؤنث ) ه  (..تعود   -

 الشاعر. عىل روح 

 ضمي  المخاطب الجمع ) أنتم ( -

ته إىل اآلخرين،     خي 
يتوجه الشاعر ف 

محاوال مواجهة روح اآلخرين المّيالة  

 إىل المادة بكل ما فيها من نقصان. 

 

ي :  -
 

 المستوى البالع

 : الصور البالغية -1   

  حاض  + حديث السماء عن الشاعر 
ل ف 

ّ
 وجود حوى الروح قبل الوجود + ماض تمث

  + السماء  باإلنسان ،، النوع :استعارة مكنية،، رس الجمال :   التوضيح 
: شبه الوجود + الماض 

 تشخيص. 

 الداللة : الشاعر ينقل إلينا من خالل مجموعة من الصور حالة نفسية. 



 

  بأن إيصال الحال النفسية أصعب بكثي  من إيصال أي فكرة عقلية
ب   . وتذكري يا صغي 

 . الداللة : إظهار التكامل والشمول. ض  )البيت التاسع ( .. الطباق : ماض + حا  -2 

  
  بالحاض  ف 

للصور البالغية + الطباق داللة هامة : كالهما يؤكدان عىل يقظة الروح + ارتباط الماض 

 عث. عملية الب 

 *************************** 

 

 : مالحظات هامة 

 عرية، اعتمد عىل الرسد + الخصائص  عرض الشاعر فكرته من خالل أقصوصة ش  -1             

ي.  الشعرية ... والسبب : حت  ال                    تتحول قصيدته إىل نص نير

  والحاض  + الواقع والخيال؛ ليستعيد وعيه بما   -2             
 اعتمد الشاعر عىل التقابل بي   الماض 

د عليها الرومنسيون (.  يحصل + فيكون الوح  مصدره من فوق ) هذه                 
ّ
 نظرية شد

ر.  -3             
ّ
 يؤكد الشاعر بأن العملية الشعرية ما ه  إال عملية تذك

 سميت القصيدة بالمعراج ألن الشاعر تعرج روحه إىل السماء، فتتحرر عن جسده، مما      -4             

                  ،  
جع إ يساعده هذه التحرر من تذكر الماض   ض ناقال معه تجاربه وذكرياته  ىل األر في 

  جميل. يو                    
 صوغها عي  قصيدة أو عمل فت 

 

 

 رحلة قضيناها عي  قصيدة من إبداع شاعر عرب   

 

 

 

 

 



ي  أبو إليليا  المساءقصيدة ) 
 (  ماض 

 (.  الحياة  عىل واإلقبال التفاؤل إىل دعوة)  رومنسية قصيدة:  النص  جنس

 .إيعازية وجهة موجه حجاح   :   النص  نمط 

 ء ا الشعر  بعض  عن الشاعر هنا يختلف)  التفاؤل إىل الشاعر دعوة:  المطروحة الحجاجية القضية -

    الرومنسيي   
 . الحياة إىل  نظرتهم ف 

 .للمساء  التشاؤمية سلىم نظرة:  المدحوضة القضية -

ات - ت قد)  الحجاجية المؤرس   (.  سابقا  لها أرس 

ات -  ( :  واإلرشاد  النصيحة بمعت   يعازإل ا)   اإليعازية المؤرس 

.  -2  أفعال : األمر  -1  النىه 

  أفعال المضارعة الدالة عىل االستمرار.  -3

 . أدوات الربط الدالة عىل التعقيب   -4

 . أسلوب التوكيد  -5

 سلم  عل المساء أثر:  األول المقطع

   ريجت  السحب  ه   فها سلىم، عيون خالل من للمساء  بوصف قصيدته الشاعر بدأ
 الفضاء  ذلك ف 

 أما تتألم، وكأنها جبينها عصبت   وقد السحب  تلك وراء  من  تظهر والشمس مذعورة،  خائفة  الواسع

 حائرة، المنظر  هذا أمام تقف فىه    سلىم أما تعّبد،ي وقور، زاهد، شيخ وكأنه هادئ، ساكن،  فهو  البحر

ة  وأفكار الذهن، ةشارد  مفتونة ه   سلىم؟هل تفكر ااذبم  حائرا، يقف الشاعر بينما تراودها، كثي 

جع هل وجماله؟ المساء  بمنظر  متشائمة؟   ه   أم ذكرياتها؟ تسي 

 

 (  المستويات ) 

 .  * اإليقاع 

 مظاهر اإليقاع :  -

د -1     ) تركض+ ركض (.  :  يد الي 

  الشطر الثالث.  -2   
  الشطر الشعري األول (، الصاد ف 

 تكرار الحروف ) الضاد ف 

ادف : ساج +  -3     صامت. الي 



الداللة : إلبراز صـورة الطبيعة واإلنسـان، فقد صـور الشـاعر كيف تنعكس نفسـية اإلنسـان ومشـاعره عىل 

ة من ســــــماء وســــــحب وشــــــمس تبادالنه كل ما يشــــــعر به عة، فاإلنســــــان المهموم يرى عناض الطبيعالطبي 

 وكأنهما تعكسان حالته النفسية. 

 تكرار الكلمة ) سلىم ( + تكرار أسلوب االستفهام.  -4   

  معرفة سبب تفكي  سلىم التشاؤمي 
   + إلظهار قربه منها وحبه.   ةالداللة : إظهار اللهفة ف 

 .  * المعجىم 

بيعـة ) الســـــــــــــــحـب، الفضــــــــــــــــاء، الشـــــــــــــــمس، البحر (+ معجم  طع  عىل هـذه المقطع معجمـان، معجم الط

، صفراء  ، صامت، ساج، باهتتان (. الصمت والحزن ) الخائفي    ، عاصبة الجبي  

ية عىل الطبيعة،  الداللة : جمع الشــاعر بي   هذين المعجمي   ليوضــح كيف انعكســت حالة ســلىم النفســ 

فبدت عناض الطبيعة    ،وتشــــــــــــــاؤم زنلتنقل إلينا حالتها الشــــــــــــــعورية من حســــــــــــــلىم  فاتحدت الطبيعة مع  

  أو الرصــاع  االتجاه ..  المدرســة الرومنســية منوهذا هو ما يســميه أصــحاب   خالية من كل جمال وحســن،

  
 . الرومنطيق 

 . كيت  
 *الي 

 :   الجمل الفعلية -

  الفضاء، تبدو خلفها، تفكرين، تحلمي   (   
ت الجمل الفعلية ) تركض ف   كير

  انعكست عىل الطبيعة. الداللة : ليصف لنا الحالة ا   
 لنفسية لسلىم، تلك الحالة الت 

 الجمل االسمية :  -

 فيه خشوع       والبحر ساج،  الشمس تبدو،  عىل هذه المقطع الجمل االسمية ) السحب تركض، غلب   

 الزاهدين، لكنما عيناك باهتتان.. (.   

 الداللة : الثبات واالستقرار، فحالة التشاؤم مالزمة لسلىم.   

 ضمائر : ال -

ت ضمائر المخاطبة )تفكرين، تحلمي   ( .. هذه الضمائر تعود عىل س   
 لىم. كير

 سلىم منه، وحبه لها، وخوفه عليها، لذا لجأ إىل مخاطبتها بالهمس  الداللة ) السبب ( : ليبي   قرب   

ة.     ولم يخاطبها بطريقة مبارس 

 



ات وصفية متنوعة :  -  يتضح من خالل هذه األبيات مؤرس 

 ..(اصبةع، صفراء  الرحب  النعوت والصفات )الفضاء   -3الجمل االسمية.    -2أفعال مضارعة.  -1   

   4-  .)  التشبيهات والخياالت ) السحب تركض،الشمس عاصبة الجبي  

  األساليب اإلنشائية :  -5   

 سلىم : أسلوب نداء، )لقد حذف الشاعر أداة النداء(.  -       

ودها. الداللة : لفت االنتبا           ه+ إيقاظ سلىم من رس 

؟ : استفهام،   -         الداللة : التعجب واالستنكار. بماذا تفكرين؟ بماذا تحلمي  

 .  
   * البالع 

 رس الجمال  النوع  التوضيح  الصورة البالغية 

 السحب تركض

 ركض الخائفي   

 تشخيص استعارة مكنية شبه السحب باإلنسان الذي يركض

صفراء   تبدو خلفها  الشمس

 عاصبة الجبي   

 شبه الشمس بفتاة مريضة 

 ) صفراء.. كناية عن المرض (

 تشخيص يةاستعارة مكن 

البحر ساج/صامت/فيه  

 خشوع 

شبه البحر باإلنسان الهادئ، 

 والصامت والخاشع. 

 تشخيص استعارة مكنية

 

 

ي  المقطع
ة النقضاء قلقة متشائمة، سلم:  الثان   الطفولة فير

  الغروب وحلول المساء  فاجأنا الشاعر من خالل أسل 
وب استفهام حقيقة تشاؤم سلىم، فىه  ترى ف 

   انقضاء مرحلة 
الطفولة وما فيها من ذكريات جميلة، فىه  خائفة من مرحلة الكهولة. فرأت المرحلة الت 

تعيشها شبحا يخيم عىل المكان، فصورتها بالليل الذي غابت نجومه، فانقض  األمل والسعادة بحلول 

 المساء. 

 

 

 



 

 ستويات ( ) الم

 .  اإليقاع 

بحروف مكسورة، وهذا يدل عىل حالة  من خالل أشطر هذا المقطع نالحظ بأن الكثي  منها انتىه  -

  تميل إىل الحزن والهم والمعاناة 
 مرحلة الكهولة.  بسبب سلىم الت 

 . المعجىم  

  هذه المقطع معجمان ) متضادان ( أال وهما الظالم + النور والرؤية. 
 يتضح ف 

  : ليوضح الرصاع الذي يمأل نفس سلىم، فىه  تر الطبيعة بظلمتها ليال، ونورها ) الداللة  
األمل ( ف 

 تراه لتعكس لنا هّمها وحزنها.  الضىح، ترى كل األحوال بعينيها، ولكنها تناقض ما 

  الدفاع عن الطبيعة، لقد استطاع أن  -
اعة ف  ينتىم  شاعرنا إىل المدرسة الرومنسية، وقد نجح وبي 

مستخدما سلىم بنفس أسلوبــها، فىه  أكدت عىل معاناتها مستعينة بالطبيعة، فجاءنا شاعرنا يواجه 

فالطبيعة جميلة، تدفعنا إىل  نفس الطبيعة لينقض كالمها، وهو بذلك يدافع عن الطبيعة بما فيها، 

 األمل والسعادة، تجلب لنا التفاؤل بنعمة أنعمها هللا علينا. 

 . كيت  
 الي 

اكيب ا  - ة الي   الستفهامية. كير

  الجمل االستفهامية.  النجوم؟أرأيت  أحالم ....التخوم؟  أم أبرصت.....الغيوم؟ أم خفت....  -  
 + باف 

 الداللة : التعجب واالستنكار.     

 .  
 البالع 

 رس الجمال  النوع  التوضيح  الصورة البالغية 

ء مادي  أرأيت أحالم الطفولة   
 تجسيد  استعارة مكنية شبه األحالم بش 

  وال  
  الدح  الفاب 

يأب 

  النجوم 
 تأب 

 تشخيص ة مكنيةاستعار  شبه الدح  والنجوم باإلنسان

  أراك كسائح
، أال   تشبيه تام  شبه سلىم بالسائح  إب  ليوضح المعت 

تها   وهو معاناتها وحي 

 



  
   البالغية الصور من الكثي   عىل المقطع هذا يحوي الغالية   طالبت 

 توضيح:  أجل من جميعها تتحد الت 

   نجح كما أوهامها، لجميع الشاعر دفع طريقة+   سلىم معاناة
 أداة من الطبيعة ض عنا  تحويل ف 

 .السعادة روح  وبث  األمل تجديد عىل اإلنسان تساعد  أداة إىل معاناة عن للتعبي  

   يا فلماذا 
 ؟  علينا هللا أنعمها نعمة عن نغفل عزيزب 

 

+ الكهولة ،، ثنائيات متضادة : الطفولة+ -  
  النجوم...بينهما   يأب 

  وال تأب 
  الدح  الفاب 

) يأب   
 ال تأب 

  مقابلة(.   

ة الطفولة   ا    لداللة : ليوضح الشاعر سبب معاناة سلىم، فهو يكشف عن السبب أال وهو انقضاء في 

  سببت حزنا وألما لسلىم.              
 بذكرياتها الجميلة، وحلول مرحلة الكهولة الت 

ادف : بي    -   رأيت + أبرصت ،، الداللة : التأكيد عىل نظرة سلىم التشاؤمية لكل ما حولها. الي 

 

 

 المقطع الثالث : دعوة الشاعر إىل التفاؤل

 جميلة  الكهولة فمرحلة واألحزان، الهموم عنها وتبعد  واألمل، التفاؤل إىل سلىم الشاعر  يدعو 

   الجميل،  والحلم األمل يملؤها كالطفولة،
   ب كالكواك  فلتكوب 

   وكاألزهار السماء، تمأل الت 
 تذبل، ال الت 

  ألما تزداد ال حت   وانقض   مض   قد يوم عن السؤال عدم إىل دعاها كما الجميل، باألمل قلبك وليمأل

جع   له،   االستسالم وعدم الحزن ترك إال عليك فما وهما،    فرحتك واسي 
   تفارقك لم  الت 

 . الطفولة ف 

 (  ) المستويات 

 . المعجىم  

ت -  األمل ،،،معجم  الطبيعة معجم ،،، الفرح  معجم+الفرح  معجم:  من المعجمية  الحقول كير

 . والتفاؤل

، بعالم وصلته الشاعر نظرة المتنوعة المعاجم هذه خالل من يتضح -  وضح حيث  الرومنطيقيي  

   العالقة

  لتخدم الطبيعة عناض  يوظف أن  اإلنسان يستطيع كيف وضح النفسية،  الحالة وبي    الطبيعة  بي     

 . واالنفعالية النفسية الحالة  

 

 



كيت   
 . الي 

، بي    ونيك  التضاد) التقابل ظاهرة -  واألىس، الكآبة فدع  :  ( عبارتي    بي    فيكون المقابلة أما عبارتي  

جع     .الفتاة مرح  واسي 

جاع إمكانية عىل الشاعر يشي   التقابل هذا خالل من :  الداللة    لشاعرا  هنا قدم)  والسعادة األمل اسي 

 (.  سلىم إىل نصيحة

 أن وه   أال حقيقة عىل  الشاعر يؤكد:  الداللة منفيان، مضارعان فعالن هذان( :  تأفل ال+تذبل ال)  -

   وفرحة  سعادة إىل حياته يحول أن يستطيع اإلنسان
  ال جميلة زهرة كـ قلبه بأن سيشعر  الحالة هذه وف 

   ال ونجم  أوراقها، تذبل
 .يختق 

 :جميلة كيبةتر  المقطع تناول -

    التأمل إن)  النتيجة(+  مات كيف تقوىل   فال الصباح  ابن  النهار مات)  الحدث   
   أوجاع يزيد الحياة ف 

جع   واألىس، الكآبة فدع  )  الرأي إبداء (+  الحياة     (.  الفتاة مرح  واسي 

   سلىم إقناع اخالله  من ليتمكن قوية، قرائن عىل مبنية  نصيحة يقدم أن الشاعر أراد:  الداللة   

 ة نظره. وجهمن               

 .  
 البالع 

 

 رس الجمال  النوع  التوضيح  الصورة البالغية 

 بالماء  األحالم شبه لتمأل األحالم 

 الكوب يمأل الذي

 تجسيد  استعارة مكنية

لتمأل  

 الرب  األحالم.......... 

  بالكواكب، األحالم شبه

 . باألزهار األحالم  وشبه

 وهو  أال المعت   يحتوض تشبيه تام 

 يحول أن اإلنسان إمكانية

 ال وسعادة فرحة إىل  حياته

 . تنتىه  

ليكن بأمر الحب قلبك  

أزهاره ال تذبل، نجومه  

 ال تأفل 

شبه القلب بأرض فيها 

أزهار، وبسماء فيها  

 نجوم ال تغيب

 المعت   وتوضيح تجسيم استعارة مكنية

 ( الحياة عىل دليل)

   وجهك
  مثل الضىح ف 

 الضىح 

ه وجه سلىم شب 

 بالضىح 

، توضيح تشبيه تام  اقة المعت    إرس 

 سلىم  وجه



 

لصبا ) طباق ( ... الداللة : يوضح الشاعر بأن األحالم والسعادة ال تعرف مرحلة دون الكهولة + ا -

  كل المراحل.  أخرى
 لذا نراها موجودة ف 

  ) ترادف ( ... الداللة : ليؤكد علة شدة معاناة سلىم. الكآبة + األىس -

  تعيشها سلىم.  ليكن -لتمأل -) لتكن  -
 ( .. داللة الم األمر : إضار الشاعر عىل تغيي  الحالة الت 

 .   اإليقاع 

 تنوع األساليب اإلنشائية :  -

ك   لتكن  :  األمر أسلوب *
ُ
جع  ا+قلُبك الحّب  بأمر   ليكن  +األحالمُ  ولتمأل +حيات    الغرض ... سي 

    :  البالع 

 .بالحياة  واالستمتاع  التشاؤم  نبذ إىل دعوةوال  ، واإلرشاد النصح منه                     

   الغرض ...  مات كيف تقوىل   ال:  نىه   *
 .التشاؤم نبذ إىل والدعوة واإلرشاد، النصح :  البالع 

  )  التنوع أتاح  -
   ( المقاطع جميع ف 

   الحروف آخر)  الروي ف 
   والتجديد ( األشطر جميع نهاية ف 

  ف 

   الحرية ..  الشكل
   والعذوبة التعبي   ف 

   اإليقاع ف 
 .الموسيق 

 

 ( معلومات هامة) 

 تنتىم  هذه القصيدة إىل المدرسة الرومنسية، تعرف باسم شعر التفعيلة، أو الشعر الحر.  -

 خصائص أسلوب الشاعر :  -

 التحرر من الوزن والقافية.  -1   

ت الرموز هنا، فالمساء رمز للكهولةال -2      رمز  الليل والدح   الضىح رمز للطفولة+ +رمزية ) كير

 (.  النجوم واألزهار رمز للسعادة واألمل  للشيخوخة+                    

 غلبت عىل النص عاطفتان    – الوحدة الموضوعية ) أي وحدة الموضوع + وحدة العاطفة -3   

 (.   التفاؤل متناقضتان، التشاؤم+                                  

 الحركة (.  -اللون -ت االهتمام بالصورة الكلية ) الصو  -4    

  اختيار األلفاظ+ -5   
.  الصور+ االعتماد عىل الموسيق  الداخلية المتمثلة ف   الجو النفش 

 تقسيم القصيدة إىل مقاطع.  -6   

 س. استخدام اللغة البسيطة القريبة من كالم النا -7   



 

  .التيار ) المدرسة ( الرومنسي 

 

 ) هذا التيار شمل الشعر والنثر ( بدأ هذا التيار في أوروبا بدءا بفرنسا وألمانيا 

اعتبر هذا التيار أن العالم عبارة عن صراع بين الخير ) الطبيعة (، والشر ) المجتمع (،كما اعتبرت 

جتمع بمتغيراته له القدرة في تحويله إلى كائن شرير، الماإلنسان كائن يولد خيرا بطبيعته وفطرته، لكن 

الذي ينتاب اإلنسان بسبب صراعه بين الخير   األلم والمعاناةلذا ركز هذا التيار على مشاعر عدة، أهمها 

والشر، كما ركز على لجوء اإلنسان إلى الطبيعة، فشّخصها لتساعده على تحمل كل تلك المعاناة، 

 ن للشعراء، حيث يخفف الشاعر عن نفسه من خالل تصوير أحالمه وأمانيه. آلمفالطبيعة هي الملجأ ا

 

 : * عوامل ظهور التيار الرومنسي 

الثورة الفرنسية وما صاحبها من تحوالت كبيرة في مجاالت عدة، منها الفلسفية، والحضارية،   -1

  والفنية، 

 والفكرية، ثم انتقلت هذه التحوالت إلى الوطن العربي.    

 ط الملكية + ظهور الفكر الذي يدعو إلى أن يكون الفن موضوعه اإلنسان وهمومه. سقو -2

 اتصال العرب بالنتاج األدبي الغربي. -3

 نمو الوعي القومي والفكري + التحرر الوطني.  -4

التمرد على النهج الكالسيكي القديم ) فتمرد الشعراء على البناء التقليدي للقصيدة، والموضوعات،   -5

 واألساليب (.اظ، لفواأل

 نشأة الكثير من الشعراء في ربوع الطبيعة، التي دفعتهم إلى المزيد من الخيال واإلبداع. -6

 

 ( هذا التيار :  وكتّاب * رواد ) شعراء

 من الغرب ) الفرنسي جان جاك روّسو + إميل (. -

أبو القاسم الّشابي   إيليا أبو ماضي +من الشرق ) جبران خليل جبران + مصطفى لطفي المنفلوطي +  -

 إبراهيم المازني (. +

 

 



 

 

 

 

 

 

 :* خصائص التيار الرومنسي 

صدق التجربة الشعرية ) أي تأثر األديب بموضوع ما، يسيطر عليه، فيمتزج بعاطفته من خالل   -1

 أو شعري (. عمل نثري 

 . الوحدة الفنية ) أي الموضوع + العاطفة المسيطرة واحدة ( -2

 التعلق بالخيال + اللجوء إلى الطبيعة وتشخيصها.  -3

 قوة العاطفة ) صدق العاطفة (.  -4

 تغليب العاطفة على العقل + تغلب الذاتيّة على الشاعر. -5

 التحرر من الوزن والقافية.  -6

 العناية بالرمز ) الرمزية (. -7

 . العناية بالمضمون على حساب الشكل ) مثال ... الشعر الحر ( -8

 التأكيد على مجموعة من المشاعر أهمها األلم والحزن والمعاناة + تقديس الحرية. -9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .الكالسيكي  التيار )المدرسة(

 : التيار هذا ظهور عوامل:  أوال

 .والمستشرقين والترجمة، ،البعثات طريق  عن الغربية  بالحضارة االتصال -1
  وإحياء و  اإلصالح، ودعوات القومي، الوعي طريق  عن العريق   العربي بالماضي االتصال -2

 . والمكتبات المطابع وانتشار التراث،
 األدب إحياء في ويرغبون العربي، بالتراث يعتزون الذين العرب الشعراء من  فئة ظهور -3

  .العربي
 : المدرسة  أو التيار لنفس نتمي ت مختلفة أسماء :  ثانيا

    فيه، الحياة البارودي بعث ولكن يموت، أن وكاد بالضعف، الشعر بدأ:  اإلحيائية المدرسة - 1     

 . جديد من ونهض  تهسبا  من فاستيقظ          

  وصياغتهم أسلوبهم خالل من القدامى  ويقلدون يتبعون شعرائها  ألن:  التقليدية و االتباعية - 2     

 . وشاعريتهم هموبلغت         

  وهي والمقام، الشأن رفيع فن فهو أسلوبه، في وراق  رائع وأدب شعر تتبع ألنها :  الكالسيكية -3
 .  روما  في الشعب من العليا  الطبقة إلى تشير التي(  كالسيوس)  من مشتق  كلمة

 
 :  المدرسة هذه شعراء أهم:  ثالثا

 .عبدالمطلب الخليفة،،محمد محمد بن إبراهيم العريض،،الشيخ إبراهيم،،إبراهيم شوقي،،حافظ  أحمد

 :  المدرسة هذه خصائص:  رابعا

 . الواحدة القصيدة  في الشعرية األغراض تعدد  -1

 . القصيدة وحدة البيت اعتبار -2

 . العبارات وقوة األلفاظ  أصالة -3

 .المعجمية  وألفاظهم وصورهم وألفاظهم همموضوعات  في  القدماء(  تقليد)  محاكاة -4

 . والقافية الوزن وحدة على المحافظة -5

 + + + + مالمح التجديد :

 .إنسانية وجعلها  الشعراء،  حيات  في الخاصة الذاتية التجارب عن التعبير -1
 . العاطفة صدق +   اتجاهها  مواقفهم عن والتعبير المجتمع قضايا تصوير -2
 (. وحركة ون،ول صوت،)  الكلية الصورة رسم -3

 



 

 :مقارنة بين التيار الكالسيكي والرومنسي

 المدرسة الرومانسية  المدرسة الكالسيكية 

، وبروز  سيطرة العاطفة على العقل  العقل على العاطفة سيطرة

 اليأس الكآبة وعاطفة التشاؤم و

 الصورة منتزعة من البيئة القديمة 

 ... جزيئة ... مكررة ...

االستغراق في اإلبداع فلي التصوير ... و

توليد صورة جديدة كلية و الخيال ... و

 ممتدة ... و تشخيص عناصر الطبيعة 

 تعظيم آالمها االستغراق في الذات و بروز الذات الجماعية 

االتجاه نحو  ، والثورة على تقليد الموروث  تقليدهتقديس الموروث و

 التجديد  

معالجة قضايا معاصرة اجتماعية  

 سياسيةو

 عرض تجارب ذاتية 

المعجم اللغوي جزل متأثر بمعجم 

 الشعر القديم 

  ةاستخدام لغة حية تتميز بالسهول

 الرقةاإليحاء وو

 

 القافية حدة الوزن وو

القافية  التنويع بين وحدة الوزن و

: المقاطع و تنوع القافية استحداث و

استخدام الموسيقى الداخلية و

 موسيقى األلفاظ و الجملو

)أي وحدة الموضوع   الوحدة العضوية ال توجد وحدة عضوية  

 لحمتهالقصيدة ول  ووحدة العاطفة(

 األدب فقصد ،اللغة في األدب  غاية

 نحوها األولى بالدرجة  اللغة عندهم

 عرضهاو صرفهاو

 معرض األدب   يرون  األدب في  اللغة غاية

   حساسة نفوسو عواطفو أفكار

 استخدام الرمز  ال توظف الرمزية 
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 كثرة استخدام عبارات التفسير والتوضيح، مثال ) هذا يعني، معناه، أّن، أي، .............. (.  .1

 كثرة األلفاظ المعجمية المختصة بالموضوع المعروض. -2

 وشك ) ال شّك، بالتأكيد، قطعا .......... (. وجود عبارات تأكيد  -3

 كثرة الروابط، منها : التعليل، والشرح، والترتيب، والتبويب، االستدراك ... (. -4

 بناء النص انطالقا من الكليات ) النتائج ( إلى الجزئيات ) األدلة واألمثلة والشواهد (.  -5

 تعقيد اللفظي.الدقة والوضوح في عرض األفكار، واالبتعاد عن ال -6
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