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 التعليم مستقبل البحرين

   ابتسام المتغوي. إعداد أ   عبد اهللا الزايد للشاعر ) الحقيقة المرة( تحليل قصيدة )    301(مقرر عرب

                       شعر إحيائي: إيعازي                                                      الجنس األدبي -وصفي: نمط النص

 تنتمي لتيار الشعر اإلحيائي وهو تيار التزم فيه أغلب الشعراء العرب ،قبيل النهضة العربية "الحقيقة المرة"قصيدة 

يقوم  ا في الشعر التقليدفقد اتبعوا نموذج. وأوائلها قواعد النظم التقليدية التي عرفها الشعر العربي طوال عصوره 
  :على خصائص أهمها

  .البيت الشعري الواحد ذي الشطرين المتساويين وحدة عروضية آبرىاعتماد  .1

  .اعتماد الوزن الواحد في البيت الشعري .2

  .اعتماد الروي الواحد على امتداد أبيات القصيدة .3

  .اعتماد صور بيانية مألوفة أو مستمدة من التراث البياني البالغي .4

  إحياء أساليب في الشعر العربي القديم آالخطابة والحماسة والوعظ .5

  .انتقاء الكلمات والتعابير والتراآيب المتأنقة واألصلية  .6

فهو مقتبس من معني القصيدة التي ترآز في وصف الهوان والتأخر الذي يعيشه " الحقيقة المرة" أما عنوان النص 
  .م بالعلم والعملالشرق ، وحّض الشرقيين على النهوض ببالده

  شرح المقاطع وتحليلها

  .أسباب تأخر الشرقيين) 5- 1: (تحليل المقطع األول 

  :المستوى اإليقاعي

  :تتجلى مظاهر اإليقاع في المقطع األول  في أمور عدة

  الضياء –الخفاء ( التقفية بين الصدر والعجز في البيت األول ما يسمى بالتصريع.(  

  تسترها -تخفيها( الترادف اللفظي.(  

 برح الخفاء -تخفيها( التضاد(  

  واألجانب / والمداوي عليل/ غنيهم بخيل(  :آالبيت الرابع حسن التقسيم بين مكونات البيت الشعري الواحد
  )أولياء

 عليل/ بخيل: ( في قوله أيضًا القافية الداخلية التي تولدت داخل البيت الرابع.( 

   : المستوى المعجمي 

  :معجم المتضادات آما في الجدوليسيطر على المقطع 

  الداللة  التمثيل  المعجم

  أولياء - األجانب         )برح(زال  -أتخفيها  معجم المتضادات
  نساء -أقوم
  التعادي -العز
  العفاء -المجد

  نيام -مفتحة عيونهم
  .عليل -المداوي

إبراز المفارقة بين ماضي الشرق 
فيه من أمجاد وبطولة وبين  وما

فيه من وهن وضعف حاضرهم وما 
يدعو إلى الرثاء ، لذا بات لزاما تنبيه 
الشرق ليستيقظوا من سباتهم العميق 

  .فيصلحوا أنفسهم

  



 التعليم مستقبل البحرين

   ابتسام المتغوي. للشاعر عبد اهللا الزايد    إعداد أ) الحقيقة المرة( تحليل قصيدة )    301(مقرر عرب

  :المستوى الترآيبي

  الداللة  التمثيل   الظواهر الترآيبية 

وقد برح : ( الجمل الفعلية الحالية*  الجمل الفعلية واالسمية
  )جبت األرض/ عم الضياء/ الخفاء

ثياب العز مزقها  :الجمل االسمية* 
/ صرح المجد جد به الفاء/ التعادي 

/ المداوي عليل/ غنيهم بخيل
/ مفتحة عيونهم / واألجانب أولياء 

  ) نيام

وصف حال الشرقيين المزرية وإنكار 
  خنوعهم ورضاهم بهذه الوضعية 

  ضمير المخاطب 
  
  

  ضمير الغائب

  أتخفيها وتسترها 
  

  غنيهم بخيل
  مفتحة عيونهم

دعوة األديب الريحاني لعدم التستر 
ومن ثم يناديه . على حقيقة الشرق 

باسمه منسوبا للشرق ليسألوه سؤاًال 
اذل إنكاريا داال به على مدى تخ

  .الشرقيين 
عّوض به عن اإلشارة إلى الشرقيين 

  .باالسم استصغارًا لشأنهم

  :المستوى البالغي

  الداللة  التمثيل  الظواهر البالغية 

تجسيم " ثياب العز مزقها التعادي"   االستعارة
للعز ،بأن جعله ثيابًا قابلة ألن يمزقها 

  .المتخاصمون من أبناء الشرق

  " العفاءوصرح المجد جّد به "
بها الشاعر تجسيم  استعارة مكنية قصد

  .فجعله صرحًا يوشك على االنهيار

وصف الحالة المزرية التي وصل إليها 
الشرق حيث أن العداوات ذهبت بأمجادهم 

  .التي باتت تتالشى شيئًا فشيئا

آناية تحمل " أقوم في المشارق أم نساء؟"   الكناية
النساء  بين ثناياها نظرة شرقية تقليدية إلى
  .بأنهن ضعاف ، جزعات ، ال الفعل

شك الشاعر على وجود رجال ذوي عزم 
وإقدام في الشرق قادرين على اإلمساك 

  بزمام األمور 

  المقابلة التامة
  

  المقابلة المعنوية
  
  
  

  الطباق االيجابي

  برح الخفاء/ أتخفيها 
  

  نساء)/ رجال(أقوم
  العفاء/ المجد

  عم الضياء/تسترها 
  
  )نيام/ مفتحة عيونهم ) ( عليل/المداوي( 

  
وصف الشرقيين بكل ما يصح في بشر 
مسلوبي اإلرادة متخاذلين وتارآين آل 

  .معروف قادرين عليه

إشراك المتلقي في إنكاره وتعجبه لحالة   أنوم أم ذهول أم فناء؟(   االستفهام التعجبي
التردي والخنوع التي وصل إليها أهل 

  .الشرق

  اإلنكارياالستفهام 
  

وتسترها وقد عم / أتخفيها وقد برح الخفاء؟ ( 
  )أقوم في المشارق أم نساء؟) (الضياء؟

  تصوير ما عليه الشرقيين من ذل

  النداء
  األمر

  أمين الشرق
  قل لي

إشهاد الريحاني على حال أهل الشرق ألنه 
جاب الشرق والغرب وخبر حقيقة الشعوب 

  .الذلليقيم الحجة عليهم بأنهم رآنوا إلى 
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  الدعوة إلى الجّد واالجتهاد) 12-6: (تحليل المقطع الثاني 

  :المستوى اإليقاعي

  الوظيفة  التمثيل  الظواهر اإليقاعية

  واتحاداشاب الشرق جدا   الجمل المتوازية والمتوازنة
  شباب الشرق إن لم تجِر بحرا

يضفي التناغم بين الوحدات 
الصوتية إيقاعا يتمازج من 
إيقاع التفعيالت التي يفرضها 

و توآيد اإليقاع الخارجي 
  .المعنى صوًت وترآيبًا

صفتان يدعو الشاعر الشباب ( وجّد / ِجدا -  الجناس الناقص
  )الآتسابهما

سيادة القوم تسبق تدل على أن ( فشادوا / سادوا  -
  تشييدهم حضارتهم

تدل على أن العلم لدى الشرقيين آان ( زال زلزلنا  -
  .سببًا لوهنهم وتعبهم

  
  إعطاء جرس موسيقي

  

  :المستوى المعجمي

  الداللة  التمثيل  المعجم

 -الحياة -اعتناء - َجّد –ِجّد  –اتحادا   حقل الفضائل
  العلم الصبر

دعوة الشباب إلى توحيد الصفوف 
والعمل الجدي من أجل أحياء 

  .الشرق

في سما /شادوا/ سادوا ( الماضي   حقل التقابل بين الماضي والحاضر
لنا في / اهتدوا بالعلم نورا/ العليا الثرّيا

  ).معظم األرض اللواء
  .)انهار البناء -بكيت: ( الحضر المؤلم

تحسر الشاعر على ضياع العز 
وانهيار صرح المجد ولم يجد 

الدعاء على أبنائه  وسيلة إال
بالهالك ليس شماتة بهم ولكن 

  .تعبيرا عن األلم

  :المستوى الترآيبي

  الداللة   التمثيل  الظواهر الترآيبية

ال .. (على سبيل المثال ال الحصر   ) فعلية جملة 15(الجمل الفعلية 
اتصل البكاء  -نظرت لحاضر - عشتم

فلما  -فما زدنا –بكيت على األلى  –
  ...)زال 

بيان لرؤية الشاعر حول الشباب 
المنقذ للشرق المنهار وبيان أهم 
    .أسباب انهيار الحضارة الشرقية

ألم نك في سما  -إن األمر َجدَّ واعتناء  االسميةالجمل 
 -ألجل حياته منكم دماء -العليا الثريا

  لنا في معظم األرض اللواء؟

داللتها وصفية وتدخل في باب التعليل 
  .والتفسير

  زع الضمائرتو
  ضمير المخاطبين
  ضمير المتكلم
  ضمير الغائبين

  ضمير المتكلمين 
  

  
  أراضيكم –عشتم  –منكم 
  بكيُت -نظرُت

  سادوا فشادوا
  الخ..لنا  -ألم نك –زدنا 

  

  
  لجذب االنتباه

  .تأآيد النتماء الشاعر للشرق
تقليص لذاتية الشاعر لتكون جماعية 

  .المصدر 
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  :المستوى البالغي

  الداللة  التمثيل  الظواهر البالغية

  شباب الشرق جدا واتحادا  أسلوب النداء
  شباب الشرق إن لم تجر بحرًا

التأآيد على مخاطبة شباب الشرق ألنهم 
ذواتهم آل دواعي التجديد  يحملون في

  .والتغيير والعزم عليها

دعوة الشباب لالجتهاد في نضالهم   ِجدا واتحادا  أسلوب األمر
  .واالتحاد فيما بينهم

إنكار حالة السلب في السؤال وإثبات   ..)ألم نك في سما العليا الثريا   االستفهام اإلنكاري
آانت لنا األمجاد " نعم"اإلجابة بالقول

  ..ماءملء الس

  .المقارنة بين ماضي الشرق وحاضره  ...بان الصبر/ نظرت لحاضر/ إن األمر جد واعتناء  الجمل الخبرية

تشبيه ) دماء منكم بحرا.. إن لم تجر " .1  الصور البيانية
 مؤآد

  
  

 تشبيه مؤآد " فقمنا نهتدي بالعلم نورا" .2
  
  

لنا في معظم  ألم نُك في سما العليا الثريا"  .3
  تشبيه مؤآد " األرض اللواء

  

صور دماء الشباب بالبحر في جريانها .1
واندفاقها لإليحاء بكثرتها وذلك دعوة 
منه لبذل األرواح بسخاء في سبيل 

  .الوطن
به وفي  يهتديشبه العلم بالنور الذي .2

التعليمي  المنحىذلك انسجام مع 
  .والخطابي في النص

وقيد شبه العرب والمسلمين بالثريا .3
  .التشابه في السيادة والرفعة

                           

  العلم سبيل النهضة والرقي) 18-13: (تحليل المقطع الثالث 

  المستوى اإليقاعي

  الداللة  التمثيل  الظواهر  اإليقاعية

 - شعارهم -أبناء - رقينا: تكثر الكلمات الممدودة باأللف  المد الصوتي
  ...الوالء –التعاون 

اإليحاء بالرفعة والعظمة 
  والتسامي

  يعوز رقينا أبناء علم    شعارهم التعاون والوالء  الجمل المتوازية المتوازنة
  يعوز رقينا تعميم علم   تعّم بِه السعادة والهناء

توآيد المعنى صوتيًا 
  وترآيبيًا

 –بناء / تشييد  - تشييد/ علم -علم/ رقينا -رقينا/ يعوز - يعوز  تكرار الكلمات
  . بناء

يضفي إيقاعا صوتيا 
رديفا على النص وفيه 
  .حث األجيال على الِعلم

  :المستوى المعجمي

  الداللة  التمثيل  المعجم

/ البناء/ المدارس ) / مرات3( الِعلم   معجم العلم

  الذآاء

أبناء العلم الذين ربط الرقي بوجود 
يحملون شعار التعاون والوالء من 

  .أجل النهضة بأمتهم

رسم للتصور األخالقي التربوي الذي   الوالء  –التضامن  -اإلخاء -التعاون  معجم الفضائل
  .يفترض أن يكون عليه طالب العلم
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  :المستوى الترآيبي

  الداللة   التمثيل  هر الترآيبيةواالظ

المالحظ غلبة الجمل الفعلية ذات   الجمل الفعلية
(   :الفعل المضارع على المقطع 

تشيد من /تعم به السعادة/ يعوز رقينا
  ../ أنرضى / بناء العز

وصف حالة الشرق وتقرير الشاعر 
الملحة إلى أبناء العلم حاجة الشرق 
  .ليحققوا رقيه

لها في القلب ال / شعارهم التعاون  الجمل االسمية
قواعده التضامن / األرض البناء

  آأن النور والظلما سواء / واإلخاء 

التفصيل والوصف، والتعليل وترتبط 
فإن : بالجمل الفعلية بأدوات ربط مثل

  آأن ، لك، لها, قواعده 

مخاطبيه إلى التزام  دعوة الشاعر  " أترضى بالهوان ونرتضيه؟"   إلنكارياالستفهام ا
االجتهاد في سعيهم للعلم وعدم 

  .الخنوع 

/ التضامن / البناء / علم/ تعميم/ رقينا  المصادر
  الفداء الهناء.... اإلخاء

شكلت األساس النحوي الذي بنى عله 
الشاعر تصوره األخالقي والتربوي 

اب العلم في الدعوة إلى األخذ بأسب
  .والرقي

  :المستوى البالغي

  الداللة  التمثيل  الظواهر البالغية

 .."يا شرق: " النداء   األساليب اإلنشائية
  "انتصر بالعلم:" األمرو

  أنرضى :" االستفهام
  ؟..بالهوان ونرتضيه 

 حث أبنائه على بهدف  تشخيص للشرق
  النهضة والرقي متسلحين بالعلم

  النهوض بالشرق التأآيد على أن مسؤولية
  .مسؤولية مشترآة

أغلب جمل المقطع الفعلية   الجمل الخبرية
  واالسمية

الوصف والتعليل والتفصيل ضمن وظيفة اإلثبات التي 
  .خصت بها

لها في القلب ، ال "  .1  الصور البيانية
آناية " األرض البناء

  عن نسبة
تشيد من بناء العز  .2

  استعارة مكنية" صرحًا
قواعده التضامن  .3

  تشبيه بليغ" واإلخاء

آناية عن مكانة صروح العلم في نفسه  -1
  .ونفوس أبناء وطنه 

جسد فيها الشاعر العز والكرامة صرحا من  -2
  . العلم صامدا عبر الدهور

) الصرح( قرن فيه الشاعر بين المحسوس  -3
في عالقة مثلى ) التضامن واإلخاء( والمعنوي 

  .يحسن أن تربط طالب العلم بعضهم ببعض

  :التقويم

وظف الشاعر النمط الوصفي وااليعازي في  النص ، فكان المقطع األول وصفيًا إذ انصرف فيه الشاعر إلى وصف 
  .حالة الشرق وما فيه من ضياع وتقهقر موظفًا الجمل االسمية وحروف العطف 

فقد آان بارزا في مطلع المقطع األول إلى نهاي القصيدة ؛ إذ ضاعف الشاعر مخاطبة  )اإلرشادي( أما النمط اإليعازي
الشباب وحضهم على العلم ألنه السبيل لنهضة الشرق ، مستعينًا باألساليب اإلنشائية آالنداء واألمر واالستفهام 

بل تأثيريًا أيضًا وذلك للتأثير في ولم يكن خطاب الشاعر خطابا إفهاميًا فقط . وجمل المضارع التي تحمل معنى اللوم 
 .المخاطبين وحثهم لتحقيق عزة الشرق ونهضته

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد


