
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  التیار الرومنسي في الشعر العربي

  إبراھیم العریض         ؟ولكن ماذا                       

  محمد مجاھد علي سلیمان/ إعداد األستاذ                                                                       

  : تمھید

    .)اإلحیائي( ل على التیار الكالسیكي برز المذھب الرومنسي في القرن التاسع عشر وجاء كرد فع

  : ومن مبادئ التیار الرومنسي

على  ؛ألنھا الطاقة الباعثةاالھتمام بالعاطفة والوجدان - 2 لكونھا مصدر التعبیر ومنبع المشاعر "األنا"على التركیز -1
 .الشعر

  حتى صار جزءا من تصور الرومنسي لماإلحساس باأل -3.التي یعكس علیھا انفعاالتھ وتصوراتھ االندماج في الطبیعة-3

  فدم القلب خمرة األقالم     اجرح القلب واسق شعرك منھ   :    ومن ذلك قول إلیاس أبو شبكة

وحدیثھم عن الحیاة بعد  الحس الروحي - 5.مما جعلھ منفصال عن ھموم العامة وحدة الشاعر الرومنسي في الوجود -4
فنوعوا في القوافي وآثروا الجمل : إلى التحرر من القوالب النظمیة الكالسیكیة حیث دعوا  الحریة اللغویة -6. الموت 

إیلیا أبو ماضي  وعلي  –أحمد زكي أبو شادي : ومن شعراء الرومنسسیةالبسیطة المألوفة ، والصور النفسیة الحسیة ، 
  .إبراھیم العریضمحمود طھ و

  .رومنسيشعر : النص نسج                  .    وصفي حجاجي : نمط النص

  .بین االستدراك واالستفھام ، ویعد ذلك عنصر تشویق للقارئ) ولكن ماذا؟( جمع العنوان : نوان النصع

  : موضوع النص

ومضمونھ بوح الشاعر بحبھ لمخاطبتھ ومحاولتھ التأثیر فیھا ، ) نازك المالئكة( یتوجھ الشاعر بالخطاب إلى الشاعرة  -1
  . .وإقناعھا بمبادلتھ ذلك الحب

، وإظھار روح المودة لھا ومیلھ العاطفي نحوھامشاعر الحب التي ربطت الشاعر بالشاعرة ھي  لقاءدواعي ال -2
   .وتململھا وتنكرھا لھذه المشاعر عدم مبادلة الشاعرة للشاعر مشاعر الحب والود: وأسباب الفراق

ویتحدث في المقطع الثاني عن  رة الفراق ، وعدم إمھال الشاعر لینھل من نھر الحب،عرغبة الشا تدور القصیدة حول -3
بتصویب نظرة الشاعرة إلى ذاتھا وإلى الشعر حتى ، وختم  رغم قصرھابینھما  ةسعیھ إلى إقناع مخاطبتھ بقوة العالق

  . الشاعر مددا لحیاتھاحیاة تعود إلیھا ثقتھا بنفسھا وبفنھا وأن تستمد من 

  :  بنیة النص

  .             اللقاء الخاطف: فكرتھ:  المقطع الثاني -2 . تساؤل وحیرة: فكرتھ :  المقطع األول -1

  .الرباط بین الشاعرین: فكرتھ: المقطع الثالث-3               

  .....تساؤل وحیرة: شرح المقطع األول

  : المستوى اإلیقاعي

وقد ،ربع تفعیالتوأتین،القصیدة أسطر شعریة من شعر التفعیلة وتتفاوت تفعیالت األسطر بین ست تفعیالت ، وتفعیل
  وھذا اإلیقاع السریع لھ أثره في المتلقي )2/فعولن فعولن فعولن فعولن ( وتفعیالتھ ھي المتقارب یدة على بحرنظمت القص

  :  المستوى المعجمي
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عتاب للشاعرة لصدھا ورغبتھا في الفراق :  وظیفتھ) الحرق –الغرام  –القلب  –القلب : (  حقل المیل العاطفي -1
  .اوبھا مع الشاعر رغم میلھ نحوھاوعدم تج

یوحي بالحسرة واأللم لدى الشاعر لعدم :وظیفتھ ..)نخفت في القلب - نكرن –أال أعیر أذنا  -نفترق: ( حقل اإلنكار -2
  .مباالة الشاعرة بعواطفھ نحوھا

  : المستوى التركیبي

: ووظیفتھا) نخفت -ننكر –نغمض  -یرف - یبعث –یرضعنا  –یصطفق  -أعیر -نفترق –تودین : األفعال المضارعة -1

 .وصف الحالة النفسیة للشاعر والشاعرة في الماضي وامتدادھا في الحاضر والمستقبل

ئد االع: ضمیر المتكلمین) ب) (لعودك -تودین( ورد مرتین في" نازك"یعود على :  ضمیر المخاطبة) أ:  (الضمائر -2
اشتراك الشاعر  ویدل على) علینا - یرضعنا -نفترق -فتنخ -ننكر -نغمض( إلى الشاعرین وقد جاء ست مرات 

ویعود على الشاعر ولم یرد : ضمیر المتكلم) ج. (ومخاطبتھ في تقاسم مشاعر الحب في الماضي والتنكر لھا في الحاضر
  .وذلك حین یعاتب الشاعرة ) أعیر( إال مرة واحدة في

  :الصور الخیالیة :المستوى البالغي

  .في االفتراق"  نازك"من الشاعر وفق رغبة كنایة عن عدم االھتمام)أذناأال أعیر لعودك (  -ا

  .التي تھز أوتار القلوب كنایة عن عذوبة موسیقى العود) لعودك وإن یصطفق (  -

یشبھ الغرام كائنا بشریا یرتوي الشاعران من كأسھ ، كما فیھا  استعارة مكنیة) الغرام الذي كان یرضعنا كأسھ(  -2
  .والغرام بشراب یرتوى منھ تجسیم للعشق

  .ألحاسیس والمشاعر باألجراس التي لھا رنین یشبھ الشاعر ا استعارة تصریحیة) ونخفت في القلب أجراسھ(  -

التي ترید  ویوحي بقوة العالقة بین الشاعرینللغرام والعشق بالنار ،  تشبیھ) ویبعث كالنار في میت القلب إحساسھ(  -3
   .الشاعرة أن تتنكر لھا

  :األسالیب اإلنشائیة والخبریة

  .غرضھ اللوم والعتاب) ؟...وأال أعیر لعودك أذنا (و ) لماذا تودین قبل التملل أن نفترق؟: ( االستفھام -

.. ھذا الغرام الذي یرف : ( في قطع ھذه العالقة مثل على رغبتھا  غرضھا عتاب الشاعرة بقیة األسالیب خبریة -
  ...)تونخف..وننكره –فنغمض جفنا 

  .....اللقاء الخاطف:  شرح المقطع الثاني

  :من الظواھر االیقاعیة : المستوى اإلیقاعي

 ست مرات في) فعولن(  تفعیلة المتقاربي تتكرر فیھ ذفجاء المقطع على نظام السطر الشعري ال:  تنوع اإلیقاع -1

ع تفعیالت في السطرین السابع والثامن ، براألسطر األربعة األولى ، ثم جاءت تفعیلتان في السطرین التالیین ، ثم أ
  .وھذا یحدث إیقاعا یطرب اآلذان ویحرك الوجدانویتكرر ھذا اإلیقاع بنفس الطریقة في األسطر التالیة ، 

وھذا یجعل ثم یكرر المیم مع ھاء السكت ، بین النون والمیم مع ھاء السكت وحرف الدال : تنوع حرف الروي -2
  .فیھ تموج وتردید اإلیقاع متنوع الحركات

  .وھي حروف لھا جرس موسیقي قوي) ط  -ب –ت  –ض  - ظ : ( مثل  توظیف الشاعر ألحرف الشدة -3

  وقد التطول بموجدنا حیرة الوالھ : مثل  الجمل المتوازیة المتوازنة جزئیا -4

  أنفاسنا فقد ننتھي قبل أن ترفع الریح                                                 

  وقد ال نلم إلى سجدة غیرھا باسنا                                                 
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بینھما وبعده ال النافیة ، وذلك یدل على قلة احتمال استمرار العالقة  )دق(حرفا یفید التقلیل واالحتمال استخدم الشاعر -
  .وھذا التوازي یؤدي دورا إیقاعیا صوتیا مع دوره الداللي وأن زمن اللقاء كان قصیرا ،

  : المستوى المعجمي

بیان أن  :ووظیفتھأنجمھ ،  –برق  –الریح  –التالطم  - البحر –موجتان  –خضم الوجود : مفرداتھ:  حقل الطبیعة -1

  .خاطفالبرق الان عاللقاء كان سریعا كالتقاء موجتین وكلم

 : ألفاظھ :  حقل المشاعر -2

  .الوالھ  –باسنا  –سره  –ضره  –الشوق 

  فیھ داللة على استمرار الشوق: ووظیفتھ

  .في نفسیھما ولو كانت النھایة وشیكة

  :المستوى التركیبي

 .بان  –طارت  –قضى  –ظھرت :  جمل سردیة أفعالھا ماضیةوبعدھا أربع ) أما(  بجملة استفھامیةبدأ المقطع  -
  . قدر فرضھ الوجود وكأنھقاء الخاطف وسرعتھ ، وفیھا داللة على الل

  :من الصور البالغیة:  المستوى البالغي

بما بوبتھ بموجتین ححیث شبھ الشاعر نفسھ وم) أما ظھرت في خضم الوجود بنا موجتان: (  االستعارة التصریحیة -1
  .یدل على التالقي الظرفي بینھما

دعوة ) ھال( وحي باستحالة االستفادة من ھذا اللقاء، وتفید لفظة التحضیض ت استعارة مكنیة) فھال لقطنا معا أنجمھ(  -
  .استعارة تصریحیة) أنجمھ( ،لتمتع بھذا الوجود وتلتقط أفراحھمن الشاعر إلى الشاعرة أن تشاركھ في ا

یشبھ الریح والشوق بإنسان ، وھما داللة  استعارتان مكنیتان) غداة خطرنا على بالھ( و ) قبل أن ترفع الریح أنفاسنا (  -
  .ن اللقاء كان قصیرا وجمیالأ لىع

، واألسلوب أسلوب تعجب یعبر عن انبھار  كنایة عن األمل في تحقیق الوصل! ) تألق برق فما أكرمھ: (  الكنایة -2
  .الشاعر بضیاء البرق ویبرز مشاركة الطبیعة لھ في فرحتھ على عادة الرومنسیین

  .عة انقضاء فترة الوصالكنایة عن سر) قد ننتھي قبل أن ترفع الریح أنفاسنا (  -

  :أسالیب اإلنشاء

  .وإثبات أن اللقاء كان قدرا غرضھ التقریراستفھام " أما ظھرت في خضم الوجود بنا موجتان؟: " االستفھام -

  .على مشاركتھ مباھج اللحظة الخاطفةفیھ حث الشاعر لمخاطبتھ " فھال لقطنا معا أنجمھ:" لتحضیضا -

  .فیھ داللة على إعجاب الشاعر بلمع البرق! " ا أكرمھإن تألق برق فم: "  التعجب -

  .أمر یدل على التمني وااللتماس" سلي كیف من بعدنا الشوق یبقى على حالھ: " األمر -

سم الثاني من ھذا المقطع ق، وجاء ال استفھام غرضھ النفيأنا جمعنا لھ راسنا ؟  لو ....ضره  ماف:  االستفھام والتمني -
  .لیدافع بھ الشاعر ویحاجج عن تصوره تجاه محبوبتھأسالیب إنشائیة على عدة  امعتمد

  .......الرباط بین الشاعرین :  المقطع الثالث

  : المستوى اإلیقاعي

 المشاعر

 الشوق

 الوالھ البأس

 السرور
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فائده ،  –الزمان  –السواد : مثل القوافي في: جاء المد الصوتي منتشرا في المقطع :  تنامي المد الصوتي المفتوح -1
مثل  وفي األسماءباعد ،  –داعبت  –یكاد :مثل  األفعال صالتي ،  وفي –حیاتك  –الشفاه : مثل  األسطر الشعریةوفي 

  .، وھي مما یھتم بھ الشاعر الرومنسي وھذه الوحدات الصوتیة تحاكي البوح والشكوى..... للیالي  –أزھار  –شھبا : 

  :  المستوى المعجمي

صدق الشاعر في إعجابھ بفن الشاعرة ، :  وفیھ داللة على،  دّيی –البنان  –طرف  –الشفاه : مثل :  حقل الجوارح -1
  .وصدق الشاعرة في إعجابھا باللیل كإطار للشعر واإللھام 

أن اللیل ھو الزمن :  وفیھ داللة علىالزمان ،  –أعصره  - عمر –حیاتك  –السحر  –اللیل : مثل :  حقل الزمن -2
  .أمل في نفسھ متواریا في ظلمة اللیل المفضل لدى الرومنسیین حیث یسع الشاعر أن یت

  :المستوى التركیبي

  تحدثت عن نغم في الشفاه كوقع الوتر:                             الجمل المتوازیة المتوازنة -

  تلمست في ظلمة اللیل معناه حتى السحر:                                   في مثل ھاتین الجملتین

  أبالبرد تشعر من داعبت شھبا بالبنان؟:                                   ه الجمل الثالثوفي ھذ

  أیغمرھا الخوف من جاء یسعى إلیھا الزمان؟                                                             

  أزھار فنك ملء یدي؟ –فدیتك  –ألیس                                                              

ة إیقاعیة ، كما والتوازي في الموضعین السابقین لھ وظیفة جمالی،  نكاراإل اغرضھ األخیرة الثالث جمل االستفھام -
  .وظیفة حجاجیة  تتمثل في جعل المخاطبة موقنة بمكانتھا الفنیة في نفس الشاعر أن لھذه الجمل

  : المستوى البالغي

فإن حیاتي ربیع ( یشبھ الشاعر الشعر بأنغام العود العذبة ، :  تشبیھ مجمل) في الشفاه كوقع الوتر تحدثت عن نغم(  -1
  .وفیھ داللة على الحیویة والشباب والتجددیصور فیھ الشاعر حیاتھ بالربیع ،  تشبیھ بلیغ) یجدده طائران

لبرد تشعر من داعبت شھبا أبا" ، " یھا الزمان من جاء یسعى إل" ، " هفما للیالي تبوح وأنجمھا شاھد": االستعارات  -2
حیث شبھ اللیالي بإنسان یبوح بمكنونھ ، وشبھ :  على تشخیص عناصر الطبیعة ھذه االستعارات المكنیةتعتمد  "؟بالبنان

  .الزمان بإنسان ، وھذا یعد جریا على نھج شعراء الرومنسیة 

  :إعادة بناء النص

من الطبیعة  امعجم مستمدالبیانیة والصور ال جاءتالجمل ، وفیھا  تتوازنالموشح ، القصیدة في قالب یشبھ  جاءت بنیة
ر نظرتھا المتشائمة للحیاة وقبول یالتأثیر في المخاطبة وإقناعھا بتغی :بھدف وھي تلك التي تشكل عالم الشعر الرومنسي ؛

  .نظرة الشاعر 

  : النمط الكتابي

ط مالنألحاسیس ، وجاء ابوصف المشاعر و ط الوصفيمالنوقد أبرز ذلك  لتوالي البوح والشكوى النص وجداني غنائي
توظیف األسالیب اإلنشائیة ، والجمل المثبتة للتفنید والدحض والتعلیل ، وقد تحققت الوظیفتان :  من خاللالحجاجي 

  .اإلفھامیة واالنفعالیة إلى جانب الوظیفة الجمالیة الفنیة 

  : البعد الجمالي

اللجوء إلى الطبیعة لتشاركھ أحزانھ  –الوحدة العضویة  –محاكاة الموشح األندلسي :  حداثة في النصمن سمات شعر ال
   . االرتقاء من التجربة الشخصیة المحدودة إلى التجربة اإلنسانیة العامة  -وأحاسیسھ 

  أحمد العمران الثانویة/  مدرسة – محمد مجاھد علي سلیمان/  إعداد األستاذ
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