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الثالثة   ملخص دروس اللغة العربية وآدابها لجميع فروع السنة

  ثانوي
      

  :القصص القرآني
                                                        :خصائصه

التوحيد والقدرة اإلهلية و    فالقصص القرآين هدفه عقائدي يسعى لتثبيت عقيدة,الغرض الديين -1
  حقيقة البعث واملعاد 

  .أقسامها ومشاهدها  لتعقيبات بعد بعضإيراد ا-2
  .قوة التصوير والتشخيص جيعل القارئ كأنه يرى مشاهدها حاضرة أمامه-3
  .اإلجياز باحلذف ،ويتمثل يف الفراغ املوجود بني املشاهد-4
ْ       التكرار الذي يبقي على مستوى القصة يف الذروة ،ويتغري تأثريها بكلمة تضاف أو جز ء حيذف -5                                                                           
  أخرى وما حتدثه من نغم عذب نتيجة توافق احلروف  صل اليت تقصر تارة وتطولنظام الفوا-6

             :الحديث الشريف

   :خصائصه
  :أسلوبه سهل ممتنع نتيجة -1
  استعمال األلفاظ امليسورة ذات التداول الكثري*
  )ليس فيها تقدمي وتأخري وحذف(اعتماد اجلمل ذات الرتكيب السهل *
  )أوتيت جوامع الكلم(وعبها الذاكرة يف يسر إجياز العبارة لتست-2
  .االعتماد على التقرير وغرضه هدي الناس وحتذيرهم من عذاب اهللا-3
    استعمال احلوار املعتمد على الطلب أو االستفهام واإلجابة التقريرية-4
     .التفصيل بعد اإلمجال-5

   :المدارس األدبية
جمموعة من األدباء تشات أساليبهم الفنية واملعنوية املدرسة األدبية أو املذهب األديب تعين أن 
                                ّ           واملذاهب األدبية حاالت نفسية عامة ول دا حوادث . ،وتقاربت إىل أن ألفت مذهبا له مجاعة 
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وقد يثور . األدباء فوضعوا هلا أصوال و قواعد    التاريخ ومالبسات احلياة يف عصور خمتلفة ،فجاء
وقد ظهرت أشهر املدارس . صول السائدة فيوجدون مذهبا جديدا هؤالء األدباء على القواعد واأل

  :األدبية يف أوروبا واطلع عليها األدباء العرب وتأثروا ا ،من اشهرها
وقام ) 16(وهي أقدم مذهب أديب نشأ يف أوروبا بعد احلركة العلمية يف القرن ): االتباعية(الكالسيكية

وتم . معظم نتاجها هو الشعر املسرحي   لك كانعلى بعث اآلداب والثقافة اليونانية ،لذ
                   الكالسيكية مبشاكل اإلنسان كإنسان من هو منط ومنوذج ،وتتناول باطنه ال مظهره

                          حماكاة اآلداب اليونانية القدمية يف املوضوعات واملبادئ واألساليب الفنية    -1 
   ومتانة التعبري  اللغوية احلرص على جودة الصياغة2
  استمداد املوضوعات من التاريخ القدمي -3
  اختيار األبطال من عليةالقوم -4
  والبعد عن اخليال والعاطفة  االعتماد على العقل واملنطق-5
  ) املسرحيات الشعرية (االعتماد على األدب املسرحي -6

                                                                                          :أثرها في األدب العربي
اقتصر تأثريها على الشعر املسرحي العريب ،فبعد تعريب بعض املسرحيات الكالسيكية كمسرحية 

ملليريو ظهرت أثار هذا املذهب يف مسرحيات أمحد شوقي الكالسيكية التارخيية مثل ) البخيل(
بعده عزيز أباظة ،غري أن فنونا أخرى نافست املسرحية مث جاء ) كليوبرتا،قمبيز،عنرتة،جمنون ليلى(

  .الشعرية فلم يلق اإلقنال الكايف من اجلمهور بسبب مسو مستواه اللغوي
وردز ورث ( وبلغت قمتها مع ) توماس جراي ووليام بليك (بدأت يف إجنلرتا بأشعار :الرومانسية
                                                                                                     ) .وكولوريدج

هذا األخري الذي عرف ) المرتني وفكتور هيجو (ودعمها ) فلتري وروسو(ويف فرنسا مهد هلا    
                       )جيب ان خنلص الشعر من املوضوعات القدمية الغريبة عن عصرنا(بقوله

ل والتحرر الوجداين والفرار من الواقع األدب الرومانسي أدب العاطفة واخليا      :خصائصها
متجيد العاطفة واألحاسيس -1:والتخلص من قيود الكالسيكية لذا ميكن حتديد خصائصها ب

    واألنفعال الوجداين
  .االعتماد على اإلبداع وحماربة التقليد والرتكيز على التلقائية واملوهبة -2
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                                                          باعتماد اخليال واللغة البسيطة اليت يفهمها الشع-3
  التأثر بالطبيعة واهليام ا واهلروب إليها -4
                                                                      اختاذ الشعر وسيلة التعبري النه لغة القلب-5
  من الناحية الفنية تنادي بتحطيم قيود الكالسيكية-6

  :دب العربيأثرها في األ
  :تأثر األدب العريب بالرومانسية لسببني   

  .احلاجة إىل التجديد على مستوى احلياة السياسية واألدبية -1
استجابة الرومانسية ملا تطفح به نفوس األدباء من ثورة على الظلم ،وملا تتوق إليه شعوم من  -2

  كرامة 
   :يت مها وقد أثرت الرومانسية يف األدب العريب على شكل صور *
كتاب الديوان الذي أصدره العقاد مع املازين 1:ويتمثل يف كتابني نقديني مها :اجلانب النظري -أ

  . 1922كتاب الغربال مليخائيل نعيمة عام -1921
أبو (ويتمثل يف اإلنتاج الفين الرائع الذي أبدعه الشعراء الرومانسيون أمثال :اجلانب التطبيقي- ب

  مد طه ،وإبراهيم ناجي وإليا القاسم الشايب ،وعلي حم
  ويف ظل الرومانسية ظهرت مدارس ادبية أشهرها *
  جربان ،ميخائيل نعيمة ،وأبو ماضي  يف نيويورك ،وكان من أعضائها 1920الرابطة القلمية عام -1
  العقاد واملازين وشكري :أعضائها    يف القاهرة ومن 1921مدرسة الديوان -2
أمحد شوقي وأبو : بالقاهرة ومن أعضائها 1932ند اليونان وهذا عام ع) إله الشعر (مدرسة أبولو-3

  .شادي وخليل مطران 
حتت تأثري احلركة العامية والفلسفية وكرد فعل  19ظهرت يف الثلث الثاين من القرن  :الواقعية    

  على اإلفراط العاطفي للرومانسية 
دا بالتشاؤم ،واجته أدباؤها إىل الفنون اجتهت إىل الواقع لتصويره وحتليله قصد عالجه ،فاتسم أ*

  .النثرية كاملسرحية والرواية 
  : الواقعية اجتاهات ثالثة هي     اجتاهاا      

لذلك فهي تشخص ) واقع احلياة يف جوهره شر(  وهي تفسري ورؤية للحياة: الواقعية االنتقادية-1
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- 2                                                     .األمراض االجتماعية دون حتديد سبل عالجها

وتنطلق من أن الرتكيب العضوي يف اإلنسان يتحكم يف حياته الباطنية ومن مث : الواقعية الطبيعية
الواقع على ضوء حقائق مكونات اإلنسان العضوية ،وعلى هذا بىن    وجب على األديب أن يشخص

  )اصل األنواع(يطبق نظريات داروين  قصصه التجريبية معتقدا أن على األديب أن) إميل زوال (
شعراء مصر (   وقد سيطرت هذه الواقعية عند العرب يف اخلمسينات من خالل مؤلفات العقاد

  .فهو يذكر حياة الشاعر وظروفه االجتماعية وجنسه)وبيئام يف العصر احلديث
لتجربة االدبية املعاصرة وهي حصيلة النظرة املاركسية للفن واالدب ،وكذلك ا: الواقعية االشتراكية-3

لكتاب االحتاد السوفيايت والبلدان االشرتاكية وتتمثل يف االلتزام بأهداف الطبقة العاملة والنضال يف 
  .سبيل حتقيق االشرتاكية

والفنون األدبية اليت جسدا الواقعية االشرتاكية هي الفنون النثرية الا مناسبة لتحليل الواقع  *
  .كاملسرحية والرواية 

  :خصائصها
                                                              االعتماد على الواقع وحماربة اخليال والعواطف-1
  . قضايا العمال ونبذ الذاتية (االعتماد على املوضوعية -2
  .لنقد اتمع من خالل حتسيس مشاكل العصر وبيئته    الدعوة-3
  ئمة للتصوير والتحليل كالرواية االعتماد على الفنون النثرية املال-4
  تنوع األسلوب بتنوع احلياة -5

  أثرت الواقعية يف األدب العريب بسبب الروح اإلصالحية عند األدباء: أثرها في األدب العربي
  .العرب وإعجام بالثورة االشرتاكية وتبين األنظمة العربية للنمط االشرتاكي 

سني هيكل ،طه حسني ،حممد تيمور ،صربي موسى ،توفيق ح:ومن األدباء العرب املتأثرين ا 
  …احلكيم ،جنيب حمفوظ،الطاهر وطار،

وقد متيزت االشرتاكية يف اتمعات اإلسالمية بالتفاؤل نظرا لتأثر األدباء بثقافة جمتمعام ذات *
  .الطابع اإلسالمي 

رتاكية نشطة تقدم احللول عكس ما مييز الواقعية االشرتاكية عن باقي الواقعيات أن الواقعية االش*
  .األخرى املكتفية بإبراز العيوب
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  :الرمزية
 jeter) (وهي كلمة يونانية تعين الرمي املشرتك) symboleالرمز (مشتقة من كلمة     

ensemble   
إال أن أصوهلا الفلسفية تستند إىل مثالية أفالطون اليت تعترب  19ظهرت يف النصف الثاين من القرن *

السرير الذي يصنعه النجار ما هو إال صورة رمزية للسرير ( ألشياء رمزا للحقائق املثالية مثل حقائق ا
  )……املثايل املوجود يف العامل اآلخر

جورج صيدح ،إليا :غزت الرمزية األدب العريب املعاصر يف لبنان من خالل    :أثرها في األدب العربي
وما تضمنه ) اجلداول(العريب املعاصر من خالل ديوانه أبو ماضي الذي يعترب رائد الرمزية يف الشعر 

  .من قصائد رمزية كقصيدة الطني واحلجر الصغري
خليل حاوي نازك املالئكة ،بدر شاكر السياب ،أبو القاسم :ومن أشهر أعالمها يف األدب العريب *

  مخار 
   :خصائصها

األلفاظ -2                                             )العني تشم،األذن ترى(تراسل احلواس -1
  التعبري عن معان كثرية بألفاظ قليلة.املوحية

  ..) …التشابيه واالستعارات(الصور البيانية الكثرية -3
  )التلميح دون التصريح(الشعر رمز-4
  .اجلرس املوسيقي يفسر املعىن -5
ء بالكلمات القليلة االكتفا(االقتصاد يف التعبري-7   )الرتابط بني أجزاء القصيدة (الوحدة العضوية-6

  للتعبري عن املعاين الكثرية
  :قال حممد العيد آل خليفة : نموذج

                                                               حيل بيين وبينها                       أين ليالي أينها
                                                            يف احملبني دينها            هل قضت دين من قضى 
  وأذاقته حينها                   أصلت القلب نارها   

  نشرت القصيدة يف الشهاب ومل يفهمها القراء وتدخل ابن باديس ليبني أن املقصود بليلى هي احلرية
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  :المقال

  ( خامتة- عرض-مقدمة) حبث قصري حمدود الطول يعتمد على منهج:  قالتعريف الم   
  يعتمد اللغة املركزة والواضحة والفكرة العميقة واإلقناع باحلجة والشواهد واألمثلة واحلكاية : )األسلوب

  ( …-أدبية- نقدية- اجتماعية-سياسية)تتنوع بتنوع موضوعاا *
  .لعلمية تتبع األسلوب العلمي املتأدب املقالة األدبية تتبع األسلوب األديب، وا-
إال أا كانت طويلة كما يف رسائل اجلاحظ وابن ) الرسالة (عرف العرب ما يشبه املقالة،ومسوه -

  . املقفع وابن خلدون يف مقدمته 
تطورت املقالة يف العصر احلديث بسبب ظهور الصحافة والطباعة واحلركة اإلصالحية الكربى بداية -*

لدين األفغاين و مرورا مبصطفى كامل واالبراهيمي وصوال إىل حممد حسنني هيكل رائد من مجال ا
  .املقالة املعاصرة 

  -:وقد عرفت املقالة العربية يف العصر احلديث مراحل ثالثة هي-*
  املويلحي،الطهطاوي :وفيها قلد الكتاب أسلوب املقامات،ومنهم:مرحلة الرواد-1
  الكواكيب اإلبراهيمي :ومنهم: لسجع والزخرفمرحلة التخلص التدرجيي من ا-2
  …عند أصحاب املقالة كالعقاد والرافعي: مرحلة النضج واالبداع-3

  :خصائصها
  :املقالة السياسية- أ  

  البعد عن التكلف -1
  سهولة األلفاظ-2
  وضوح الفكرة-3
  اثارة احلماسة-4
  تغليب الفكرة-5
  .ذكر الرباهني -6
  
  :المقالة االجتماعية-ب
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  وح الفكرةوض-1
  تصوير املشكلة ومناقشتها يف هدوء-2
  ذكر أمثلة من التاريخ أو الواقع-3
  .االستشهاد بالقرآن واحلديث-4
  :المقالة األدبية-جـ
  االعتماد على اخليال والتصوير-1
  استخدام عبارات جزلة-2
  األلفاظ خمتارة موحية-3
  الرتكيز على عمق الفكرة و وضوحها-4
  . سالمة اللغة وصحتها-5
  :المقالة النقدية-د
  الدقة العلمية-1
  .مجال األسلوب -2

    : التراجم والسير
نسبه،مولده،طفولته،تعلمه،عوامل )فن أديب يتناول التعريف حبياة عامل :تعريف الترجمة

وكذلك تسليط الضوء على بيئته السياسية واالجتماعية ( نبوغه،مواقفه،أهم آثاره،ظروف وفاته
  .والفكرية 
هو *ترمجة مطولة تنفرد مبصنف على حدة تستويف مجيع جوانب حياة صاحب السرية:سيرةتعريف ال

  .فن قدمي منذ اجلاهلية إال أنه كان شفويا يهتم بأخبار الشعراء وأنسام وأيام العرب 
وحياة الصحابة وشرح  -ص-ظهر مع بداية عصر التدوين ألسباب دينية تتعلق بسرية الرسول -أ

  .يا واالستشهاد بأشعار العرب القرآن الكرمي لغو 
كان يعتمد على نقل األخبار بأسلوب السرد القصصي مث تطور عندما ظهرت تراجم األدباء مع - ب

إىل جانب اهتمام املرتمجني * .الشعر والشعراء * *طبقات الشعراء * ابن سالم اجلمعي وابن قتيبة 
  بامللوك و كبار الساسة 

ن بقوة مع العقاد،طه حسني، ،السباعي،فألفوا يف الرتاجم الدينية يف العصر احلديث عاد هذا الف-جـ
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كما ظهر فن السرية الذاتية مع -شعراء مصر وبيئام يف العصر احلديث-واألدبية-العبقريات للعقاد–
             …وغريهم- األيام-وطه حسني- حيايت- أمحد أمني

واللغة امليسورة والتأثر بالتحاليل دخل على هذا الفن اسلوب جديد يعتمد على اهلدف احلضاري -د
  االجتماعية والنفسية 

فن السرية يعتمد على السرد واحلكاية والقصة والرتكيز على حياة الشخصية من ميالدها إىل وفاا - هـ
أما فن الرتمجة فيعتمد على لغة التحليل العلمي املوضوعي ويركز على اجلوانب اهلامة .وبأسلوب مشوق

             .له من خالل استعمال املنهج النفسي واالجتماعي  من شخصية املرتجم
  : خصائص السيرة

  .إيراد األحداث وفق تسلسلها الزمين اعتمادا على املصادر القدمية -1
  .نقد األخبار بعرضها على املنطق ، وباالستناد على حجج متينة -2
  .عرض الروايات املختلفة وترجيح رواية على أخرى -3
  على التحليل النفسي االعتماد-4
  مبحيطهم السياسي و االجتماعي والديين    ربط تصرفات األشخاص-5
  …حتري املوضوعية وتغليب العقل على العاطفة -7اعتماد اسلوب السرد-6

                                                                                                   : خصائص الترجمة
  لكنية والنسب والنشأة والتعلم وأهم األسفار و املناصب ذكر االسم وا- 1  

  االستعانة بعلم النفس واالجتماع-2
  .االعتماد على الروايات واآلثار املادية -3
  .تأيت يف حلة مجيلة،إال أن تراجم األدباء أجود من حيث العرض و الفكرة -4
  :  القصة و المسرحية  
ز بطابعها اإلنساين، وحبلتها اجلمالية األنيقة تعاجل قضايا من فنون التعبري األديب ،تتمي:القصة-أ

  :إنسانية جوهرية،بالتحليل الواقعي العميق وهي أشكال ثالثة 
  طويلة احلجم: الرواية-1
  وتتميز حبجمها املتوسط:القصة-2
  قصرية احلجم:  القصة القصيرة-3
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  .بقاعة  نص أديب يأيت على هيئة حوار،يقوم املمثلون بتمثيله:المسرحية-ب
مل يعرف العرب القصة قدميا،وإمنا عرفوا ما يشبه فن القصة كمقامات اهلمذاين وخبالء اجلاحظ -1

  .وحي بن يقظان البن طفيل وكليلة ودمنة البن املقفع،كما أم مل يعرفوا املسرح 
ين من عرف العرب القصة ملا احتكوا بالغرب،وأول قصة عربية باملعىن الفين ظهرت يف العقد الثا-2

  .حملمد حسني هيكل،وأول القصص قصص حممود تيمور - زينب-هي رواية  20القرن 
تطورت القصة والرواية العربيتان كثريا نتيجة التأثر باملدارس الغربية خاصة املدرسة الواقعية،وظهرت -3

،وكان من أشهر القاصني الذين عملوا على  1980-1930العديد من القصص والروايات بني 
احسان -جنيب حمفوظ- املنفلوطي-طه حسني-سالمة موسى- يوسف ادريس- حممود تيمور:هاازدهار 

  .عبد القدوس وعبد الرمحان الشرقاوي
الثالثية،البداية :يعترب جنيب حمفوظ سلطان الرواية العربية احلديثة بأعماله املشهورة مثل-4

  89والنهاية،اللص والكالب،ونال جائزة نوبل لآلداب لعام 
الطاهر (كتاب القصة اجلزائرية مولود فرعون،مولود معمري،حممد ديب بالفرنسيةمن أبرز  -5

  .وهي أعمال واقعية( بالعربية)وطار،عبد احلميد بن هدوقة 
  :عموما مرت القصة العربية مبراحل ثالثة -6
  -مغامرات تليماك–ترمجة قصص أوروبية إىل العربية وكان رائدهم رفاعة الطهطاوي :طور الترجمة-أ

ليايل -ملويليحي و-حديث عيسى بن هشام–وكانت أول حماولة :طور المحاكاة واالقتباس-ب
مث كان التصرف .حلافظ ابراهيم اليت نقد فيها الكثري من عيوب الشعب املصري االجتماعية-سطيح

  - الفضيلة- و- جمدولني- -الشاعر-يف الرتمجات كما فعل املنفلوطي يف
حملمد حسني هيكل وتتميز بتوافر العناصر الفنية اليت -زينب-وبدأ بقصة:طور التأليف واإلبداع-جـ

  . تعتمد عليها القصة عموما 
وقد تعددت اجتاهات القصة العربية احلديثة،فعاجلت قضايا اجتماعية،ومنها ما عاجل القضايا -7

  …النفسية،ومنها ما تناول املشاكل القومية واملواقف الوطنية
  :خصائصها

  .الفكرة-6الزمان و املكان- 5الشخصية-4ةاحلبك-3السرد2احلادثة1
                                  .احلبكة -3احليز-2األشخاص-1:أما األقصوصة فعناصرها -
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مل يعرف العرب املسرح ومل ينقلوه عن اليونان ألنه يتضمن فكرة تعدد اآلهلة  -    : تطور المسرحية
  . كما أن الشعر العريب كان فنا يكاد ليس موضوعيا 

على يد مارون النقاش ،ولكن املسرحية العربية مل تولد إال يف عام  1847د املسرح العريب عام ول*
،وأدى جناح مسرحياته إىل بروز كتاب  ) مصر كليوبرتا(بإنتاج أمحد شوقي ملسرحيته الشعرية  1927

  عزيز أباظة علي أمحد باكثري حممود تيمور، توفيق احلكيم:كثريين طوروا املسرح منهم
  .مسرحية ،ومسي مسرحه بالذهين نظرا ملستواه الفكري 80ي يعد أشهر املسرحيني بإنتاج حوايل الذ
احلادثة،الشخصية ،الفكرة ،والتعبري، :تشرتك املسرحية مع القصة يف اشتماهلا على     :خصائصها    

  وال مييزها عنها سوى استخدامها 
  :ك يشرتط يف جناحه واحلوار هو العمود الفقري للمسرحية،لذل. للحوار فقط

  مطابقته للشخصية-1
  سهولته-2
  حياده جتاه املؤلف-3
  توافره على إيقاع موسيقي مناسب-4
  ارتفاعه من حيث قوة األداء ومن حيث العمق عن األحاديث العادية-5
وإذا كان احلوار هو عمود املسرحية فإن مظهرها املعنوي . حسن تسلسله وجودة ابتدائه واختتامه-6

  اع هو الصر 
  …………األوبرا -الدراما -امللهاة- املأساة: أشهرها    :أنواع المسرحية  
   :الشعر السياسي  

هو ما ينظم يف شأن من شؤون السياسة ،يدعو به الشعراء لقبيلة أو حزب أو دولة أو ملبدأ :تعريفه
  .املنفعة أو العصبية أو تبين فكرة:متصل بالسياسة ؛لذا فإن دواعي نظمه هي

  
   :أنواعه 

الشعر التحرري املرتبط حبركات التحرر العربية،وقد نشط ابتداء من القرن العشرين بسبب - 1  
  .ظروف االحتالل 

  .وينظم فيه الشعراء لوصف أوطام والتعبري عن حبهم هلا وتعلقهم ا :الشعر الوطين -2
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  الشعر السياسي الذي يتناول شأنا من شؤؤن السياسة  3
  :تطوره 

الشاعر اجلاهلي اقتصر شعره على قبيلته يف السلم واحلرب متغنيا بأجمادها : هليفي العصر الجا
وفضائلها ذائدا عنها مفتخرا بانتصاراا وبطوالا فيؤثرهم ويف أفكارهم،وهو يف كل ذلك متبنيا 

ا ملواقف قبيلته ،معتمدا على الفخر واحلماسة واملدح واهلجاء ،وهي األغراض الشعرية الشائعة ،وهذا م
ّ         عرب عنه الشاعر دريد بن الص مذة قائال                         :  

ال م ن  غ ز ئ ة إ ن  غ و ت   َ  ْ و ه ل  أ ن اإ ◌   َ   ْ  َِ  َ  ُ   ْ  ِ  ٍ  ٍ َ َ   ْ  َ َ    
،و إ ن  تـ ر ش د  غ ز ي ة أ ر ش د   ُ  ِ غ و ي ت   ْ  َُ  َ  ُ   ْ  ُ  ْ  َ   ْ  ِ َ   ُ  َْ  َ  

احتدم الصراع الكالمي بني املسلمني وقريش فانربى حسان وكعب بن : في العصر اإلسالمي    
دافعون عن املبادئ ،واصطبغ بصبغة سياسية ،نابذا مالك وعبد اهللا بن رواحة يردون على احلملة وي

  فكرة العصبية القبلية ،داعيا إىل اإلسالم معتنيا بأمور الدولة اإلسالمية 
  :يقول حسان    

           َ                      أ ما قريش فإين لن أساملهم
     ويرتكوا الالت والعزى مبعزلة    حىت ينيبوا من الغيات  

  ويسجدوا كلهم للواحد الصمد
 -الشيعة-اخلوارج-بين أمية: يف هذا العصر ظهرت أحزاب سياسية : األموي في العصر  

    ...العباسيني.الزبرييني
                                    :يقول عبد اهللا بنهمام السلويل مدافعا عن حق بين أمية يف اخلالفة

        خالفة رببكم كونوا عليها
                                             إذا غمزت ،عنابسة أسودا 

                                                             ويقول شاعر الزبرييني الوحيد ساخطا على بين أمية
  وأنتم يف نفسي األعداء             أنا عنكم بين أمية مزور 

إىل                                                 :ويقول الكميث بن زيد األسدي معربا عن والئه آلل البيت
                                                  إىل اهللا فيما نالين أتقرب            النفر البيض الذين حببهم

  م وهلم أرضى مرارا وأغضب        بين هاشم ،رهط النيب ،فإنين 
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  وما يل إال مذهب احلق مذهب               فمايل إال آل أمحد شيعة
                                                                 :ان فيقول أما شاعر اخلوارج عمران بن حط

                                   وأوىل عباد اهللا باهللا من شكر                   فنحن بنو اإلسالم ،واهللا واحد
ضعف الشعر السياسي يف هذا العصر لضعف األحزاب السياسية ؛ فالزبريي    :في العصر العباسي

سقط ائيا ،واخلوارج طحنتهم معاركهم مع األمويني ،أما الشيعة فظلت ثورام مطالبني بزوال 
العباسيني عن احلكم ورد االمور إىل نصاا إال أن خوفهم من العباسيني جعلهم ال يعلنون ما 

  وغنما ينشرونه بينهم سراينظمون من الشعر ،
                                                                          :يقول منصور النمري منددا بالعباسيني

                                                يعللون النفوس بالباطل             شاء من الناس راتع هامل
  جون جنان اخللود للقاتل                     تقتل ذرية النيب وير

أما شعراء بين العباس فكانوا حيرضون احلكام على الفتك ببين أمية ،وهو ما استجاب له السفاح *
  :يقول احلجازي سديف

          إن حتت الضلوع داء دويا           ال يغرنك ما ترى من رجال
  ال ترى فوق ظهرها أمويا      فضع السيف وارفع السوط حىت

الزمن تالشى احلديث عن اخلالفة ،وحني غلب العنصر االعجمي على احلكم ظهرت ومع مرور *
     :وكان من روادها ابو نواس الذي عرب عن ازدرائه للعنصر العريب قائال)عنصرية(نزعات شعوبية 

  وعجت أسال عن مخارة البلد      عاج الشقي على طلل يسائله
ذمرون من حكم األعاجم على أم ال يصلحون أصبح بعض العرب يت القرن الرابع الهجريويف *

  للحكم وال عهد هلم وال ذمم
  

  :يقول املتنيب
  تفلح عرب ملوكها عجم          وإمنا الناس بامللوك وما

  وال عهود هلم وال ذمم      ال أدب عندهم وال حسب
العرب يقول وملا أحدق باألمة خطر الصليبيني وسقطت بيت املقدس متىن العرب لو كان احلكم بيد *

  :حممد أبو املظفر 
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  رماحهم والدين واهي الدعائم         أرى أميت اليسرعون إىل العدى
  وال حيسبون العار ضربة الزم              وجيتنبون النار خوفا من الردى

أما بعض الشعراء فلم يشغلوا بالسياسة،وآثروا التعبري عن حبهم ألوطام وشغفهم ا يقول بن *
  :الرومي

  وان ال أرى غريي له الدهر مالكا     وطن آليت أن ال أبيعهويل 
  هلا جسد إن غاب غودرت هالكا            فقد ألفته النفس حىت كأنه

حكم املماليك مث العثمانيون كثريا من البالد العربية ،فلم جيد   :عصر المماليك والعثمانيين يف
فرحوا النتصارات هم مثلما عرب العرب غضاضة على أنفسهم يف حكمهم وهلل بعض الشعراء و 

         :القاضي شهاب الدين قائال 
    وعز بالرتك دين املصطفى العريب            احلمد هللا ذلت دولة الصلب

عرف الشعر السياسي والوطين يف العصر احلديث نشاطا كبريا ،فقد اهتم      :يف العصر احلديث
،ومل يقتصر شعرهم على ما يقع يف بلدام فقط الشعراء جبميع مناحي احلياة ذات الصلة بالسياسة 
  .،وإمنا مشل مجيع أحداث الوطن العريب اإلسالمي 

نظم أغلب الشعراء قصائد كثرية يستنهضون شعوم للتحرر من االستعمار بشىت أشكاله ،ويؤازروا *
تحرري ،أو بالشعر السياسي ال  يف ثوراا ،ويساعدوا يف الدعاية لقضاياها ،وعرف هذا النوع

                                      .الثوري
   :من أمثلة ذلك قول حممد العيد آل خليفة *
       فالعمر ساعات متر عجاال   يا قوم هبوا الغتنام حياتكم   

  فكوا القيود وحطموا األغال   األسر طال بكم فطال عناؤكم
  
ا معها ،وأبدعوا يف متجيدها وتفننوا يف مدها وقد أهلمت الثورات التحريرية العربية الشعراء فتفاعلو *

وقد جمد كثري من الشعراء الثورتني اجلزائرية والفلسطينية .باملدد املعنوي وحشد القلوب على نصرا
منهم الشاعر العراقي عبد الوهاب 56،واسرتعت انتباه الشعراء حادثة العدوان الثالثي على مصر عام 

  البيايت فقال
      ور سعيدعلى جبني الشمس ب
         مدينة شاخمة األسوار
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      شاخمة كالنار ،كاإلعصار  
                                                                                                     يف أوجه اللصوص

             لصوص أوروبا من التجار
     من جمرمي احلروب

  يف قمع الشعوب ،وتأييد الثورات التحريرية ،والتنديدعموما تناول الشعراء فضح أساليب االستعمار *
  .بالفساد السياسي ،ومتجيد البطولة والفداء ،وتشجيع املواقف الداعية إىل وحدة الشعوب العربية 

تناول الشعر السياسي احلكم وسياسة الشعوب واحلملة على    :خصائص الشعر السياسي  
لتغين باحلرية واالستقالل ،والدعة إىل احلكم الدستوري االستعمار ،والتنديد بفظائع املستعمرين،وا

  ،واحلث على االحتاد،واجلهاد والكفاح ،واإلشادة باألبطال والزعماء ،ومتجيد الشهداء 
  :ويتميز مبا يلي

  طابعه اإلنساين-1
  طابعه الوجداين العاطفي-2
  معينة   التأريخ ألحداث يف فرتات-3

       :الشعر االجتماعي
ذي يتناول صراحة وبشيء من التحليل والتفصيل قضية من قضايا اتمع كالعدالة هو الشعر ال

االجتماعية ،ونشر التعليم ،ومشاكل العمل ،وحماربة االحنالل اخللقي ،واحلث على اإلصالح عموما 
  ،ويكون بتحديد العلة والداء ،وتشخيص السبب واقرتاح العالج

على النشاط الفالحي وبعض احلرف والصناعات الضرورية بساطة احلياة قدميا واعتمادها : تطوره  
أدى إىل عدم وجود قصائد مطولة يف الشعر العريب القدمي تتناول قضايا اجتماعية إال يف القليل النادر 
،يضاف له اهتمام الشعراء باملدائح واملراثي والدوران يف فلك اخللفاء واألمراء والوزراء ،فلم يروا فائدة 

  .مشاكل الناس  يف احلديث عن
وردت مقطوعات تناولت مواضيع هلا صلة باحلياة االجتماعية كالفقر الذي    :في العصر الجاهلي

  رأيت الناس شرهم الفقري        ذريين للغىن أسعى فإنين    :شكاه الشعراء الصعاليك قال عروة بن الورد
  وسرين من أمواهلم إلعالةالفقراء أما زهري بن أيب سلمى فقد سجل ظاهرة اجتماعية تتمثل يف بذل امل*

                                         ونال كرام املال يف احلجرة االكل   إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت
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  قطينا ا خىت إذا نبت البقل          رأيت ذوي احلاجات حول بيوم
رة الناس للمرأة فقال نظ: نظم الشعراء يف خمتلف األغراض منها  :في العصر اإلسالمي واألموي

  معن بن أوس ردا على املبغضني 
  نساء صواحل - التكذب–وفيهن            رأيت الناس يكرهون بنام

وتناول بعض الشعراء عيوب بعض املسؤولني على شؤون الرعية فقال كعب االشقر حمذرا عمر بن *
                                       :عبد العزيز

                                                      عمال أرضك بالبالد       فإمنا إن كنت حتفظ ما يليك
  حىت جتلد بالسيوف رقاب     لن يستجيبوا للدي تدعوله

استمر الشعراء ينظمون املقطوعات يف القضايا االجتماعية على شكل خواطر    :في العصر العباسي
  .تقدم صورة شاملة عن وضع اجتماعي معنيتفتقر إىل العمق والتحليل ،وتتميز باخلصوصية ،ال 

ومن الشعراء من غاص إىل خفايا اتمع ووصف دقيق لنماذج بشرية مذمومة كالبخالء واجلبناء *
                                     :يقول ابن الرومي

                                                خسف الدهر بنا،مث خسف    حنن أحياء على األرض،وقد
  وهوى أهل املعايل والشرف               أصبح السافل منا عاليا

يقول سلم بن . واملالحظ عن هذا الشعر أنه هادف يف معظمه ،يربز العيوب ويستخلص العربة*
  :اخلاسر متهما أبا العتاهية بالنفاق

لو                                                                  يزهد الناس وال يزهد  ما أقبح التزهيد من واعظ
  أضحى وأمسى بيته املسجد      كان يف تزهيده صادقا

ساءت األحوال االجتماعية واالقتصادية لتهالك احلكام على      :في عصر المماليك والعثمانيين
                                                  :أموال شعوم فعرب شهاب الدين األعرج عن ذلك قائال

  ومن دونه األتراك بالسيف والرتس               الرز ق قوموكيف يروم 
  وللقبط نصف واخلالئق يف السدس   فللرتك والسلطان ثلث خراجها

يف العصر احلديث شاع الشعر االجتماعي وانتشر يف املغرب واملشرق ويف  :في العصر الحديث
وحممد العيد وإليا أبو  الرصايف والزهاوي وحافظ وشوقي ومطران:املهجر ،واشتهر من الشعراء

ماضي،وتناولوا قضايا اجتماعية بدافع اإلصالح الرتبوي ،واعتمدوا األساليب املباشرة يقول 
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                                :حممدالعيد
                                    مصونة ،عاث فيها صاحب الفاس  اخلمر فاس خراب هدمت أسرا

  للعرض ،غول عقول ،لص أكياس     درن يا شارب اخلمر ما ترجوه من   
  تعش سعيدا وـأمن السن الناس     فحطم الكأس واهجر كل رفقتها

  )الطني(ماضي يف قصيدة   أبو(ومن الشعراء من اعتمد األسلوب غري املباشر*
  :يقول حممد العيد) الفقر واليتم (ومن أهم موضوعات الشعر االجتاعي يف العصر احلديث*
  

  وعادت سنو يوسف الغابرة    عسر املعاش فشا اجلوع واشتد
  أما عندكم من يد جابرة؟         تفاقم كرب الفقري الكسري

                                                          :أما االحنراف اخللقي فقد تناوله خليل مطران بقوله*
  لننجو أو يقضى القضاء احملتم         بين الشرق فلنفقه حقيقة حالنا

  جبيش،له يف كـل ربع خميـــم      علينا اجلهل غري مدافعيصول 
وقد تناول الشعر العريب احلديث مواضيع اجتماعية أخرى كثرية أسهم ا يف نشر الوعي *

االجتماعي،وترقية االنسان العريب،وقد كان له الدور الفعال يف صرف الناس عن التقاط نفايات 
ي،كما كان له األثر الكبري يف تشجيع احملسنني على احلضارة الغربية وتقليدها بأسلوب عشوائ

  االحسان 
وميكن .ومن الشعراء من جلأ إىل الرمز لنقد الناس يف مواقفهم وتصرفام،أو لتوجيههم وإرشادهم*

  :تصنيف الشعر االجتماعي الذي يعتمد على الرمز إىل ضربني مها
فيه أمحد شوقي الذي نظم فيه على ألسنة احليوان،وقد برز  شعر اجتماعي على شكل قصص-أ

  .قصائد كثرية جتمع بني الطرافة والتوجيه املفيد
وقد برز فيه إيلياء أبو ماضي ومن مثل .باشرشعر اجتماعي يعتمد على االسلوب غير الم-ب

  )احلجر الصغري( ذلك قصيدته
ويتناول .الثوري الشعر االجتماعي : وبعد احلرب العاملية الثانية ظهر نوع من الشعر أطلق عليه اسم*

يقول الشاعر وصفي القرنفلي يصور وعي الفقراء .   باجلملة وعي مجاهري الشعب بواقعها،
  لواقعهم،وفهمهم ملأسام 
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  فقراؤنا قد حطموا حكم القناعة
  واستفاقواومضوا،فمن متسولني 

  اجلوع ليس من السماء فمن إذا؟
                  وهنا أفاقوا على الرصيف،لثائرين  

الشعر االجتماعي شعر هادف،يرمي إىل اصالح األوضاع االجتماعية : ئص الشعر االجتماعيخصا
  :أساليب االقناع لتحقيق مراميهم،مثل    باستعمال

  .إجراء املوازنة بني نتائج التمادي يف الغي واالنصراف عنه-
  .تعريف الناس حبقوقهم،وبسبل املطالبة ا-
  .لشعوب املتقدمة يف اال االجتماعي لفت االنتباه إىل ما أحرزته بعض ا-
استعمال اللغة الواضحة املؤثرة،وخماطبة العواطف،واعتماد :استخدام أساليب تعبريية مناسبة مل-

  .النمط القصصي والتصويري 
  .شفع الرأي باحلجة البائنة أو احلكمة البليغة -

  :ومثة ضروب متعددة من الشعر االجتماعي،منها 
  .ويعتمد على تصوير الواقع عن طريق تبيني العيوب ووصف العالج :التقريريالشعر االجتماعي -
  .ويتناول عالج مشاكل اجتماعية بالرمز :الشعر االجتماعي غري املباشر-
  .ويدعو إىل الثورة ضد الفقر والعوز :الشعر االجتماعي الثوري-

                                                                        :الشعر القصصي والمسرحي والملحمي
ويتناول قصة حدثت يف الواقع أو حيتمل وقوعها بشيء من التفصيل باعتماده  :الشعر القصصي-أ

  .عناصر القصة من سرد ووصف وحوار 
واملسرحية أنواع .يتناول قصة تعتمد على احلوار لتمثل على خشبة املسرح     :الشعر المسرحي-ب

  .كما أا تقسم إىل فصول ،والفصول إىل مشاهد.راما واألوبرا املأساة وامللهاة والد:منها
ويتناول بطوالت أمة أو شعب ،يصف معاركها ويعدد خوارقها ومعجزاا  :الشعر الملحمي-ج

  :،وأقسامه
  وهو الذي يظهر بني صفوف الشعب ظهورا تتلقائئيا :شعر ملحمي طبيعي-1
قتدر يف زمان ما ،ويتناول موضوعا يهم وهو الذي ينشئه الشاعر امل :شعر ملحمي مصطنع -2



18 

 

  شعبه 
إلياذة هومريوس واألوديسا ومها ملحمتان طبيعيتان ،إنياذة فرجيل وشاهنامة : واشهر املالحم *

  .الفردوسي ومها ملحمتان مصطنعتان
قصة  (الشعر العريب القدمي غنائي يف معظمه ،والشعر القصصي فيه قليل مثل : تطور الشعر القصصي

حطيئة ونظم أبان الالحقي لقصص كليلة ودمنة ،أما يف العصر احلديث فقد اهتم به عدد من لل) كرم
  .خليل مطران ،معروف الصايف ،وشوقي: الشعراء منهم 

  : خصائصه
               )احلوار -الوصف-السرد(توفره على العناصر الفنية األساسية للفن القصصي من-1
  والتعجب والتوكيد والنفي والشرطتنويع أساليب التعبري كاالستفهام -2 

مل يعرف العرب الشعر املسرحي ،ومل ينقلوه عن اليونان لتعارضه مع عقيدة : تطور الشعر املسرحي
  التوحيد يف اإلسالم ،ومسرح اليونان يعج بتعدد اآلهلة وأنصاف اآلهلة ،كما أن الشعر العريب غنائيا 

لما تعلموه هم عن اليونان ،وكان الشيخ خليل تعلمه العرب يف العصر احلديث عن الغربيني مث*
وبقي بدائيا إىل أن ض به )املروءة والوفاء(مساها  1876اليازجي أول من ألف مسرحية شعرية عام 

امحد شوقي املتأثر باملسرح الفرنسي التقليدي ،واستمد املوضوعات من التاريخ القدمي واختيار االبطال 
  ة الراقية ،وهي من خصائص املدرسة الكالسيكية من علية القوم ،واحتفاؤه باللغ

 –الناصر –العباسة أخت الرشيد :جاء عزيز اباظة وتتبع خطوات شوقي وكانت له مسرحيات منها *
ومل يلق اإلقبال الكايف لسمو   نافست فنون أدبية الشعر املسرحي فلم يتقدم.*شهريار –قيس ولبىن 

  إىل التأمل النافذلغته ذات األساليب األدبية اليت حتتاج 
                                                                                    : خصائص الشعر المسرحي

  :تتكون املسرحية من العناصر التالية   
  وفيه تقدم أحداث متهيدية :العرض 1
  وفيها تشتبك األحداث وتتأزم إىل حد يرتقب فيه حدوث أمر خطري :العقدة -2
  .وهو النتيجة اليت يفضي إليها التأزم ،ويكون دمويا يف املأساة وسعيدا يف امللهاة : لاحل-3

، ألف  20من الفنون املستحدثة يف األدب العريب احلديث ،ظهر يف القرن   :تطور الشعر امللحمي
  )عبقر(فيه شفيق معلوف ملحمة 
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ثورة يف اجلحيم (ل صدقي الزهاوي وألف مجي) املعلقة اإلسالمية (كما نظم حممد حممد توفيق ملحمة 
بيتا تناول فيها تاريخ مصر  264،وقبل هؤالء نظم شوقي قصيدة يف ) علÉبساط الريح(وفوزي معلوف

  ) إلياذة اجلزائر (،ويف اجلزائر ألف مفدي زكريا 
  : :خصائص المالحم اليونانية والغربية القديمة:خصائص الشعر الملحم أ

  قيقةامتزاج األسطورة مع احل - 1  
  امتزاج اخليال مع الواقع-2
  األبطال خرافيون قدرام خارقة-3
  أمزجتهم بدائية سريعة التحول والتلون-4
  .يشرتك يف األحداث آهلة وأنصاف اآلهلة وخملوقات غريبة خرافية -5

  :ب خصائص المالحم العربية
  تتناول صفحات من تاريخ األمة العربية -1
  عوب العربية مقتصرة عل الشخصيات املؤثرةتتناول جوانب من حيوات الش -2
  .يغلب عليها الطابع الغنائي -3
  .الطابع القصصي هي السمة البارزة للشعر امللحمي ،ال يظهر يف املالحم العربية بشكل بارز-4

     :التفعيلة -الحر–الشعر الحديث 
د بقافية معينة،وهذا ما هو الشعر الذي ال يتقيد بعدد التفعيالت يف البيت الواحد،وال يتقي:تعريفه

وتأثر به الشعراء العرب واقتبسوه من الشعر األورويب احلديث .بالفرنسية Vers Libreيعرف ب 
  ) التوق للحرية،الرغبة يف التجديد(لدوافع نفسية2عقب احلرب العاملية

رى ي.اختلف يف تسميتها من شعر حر إىل شعر التفعيلة إلÉالشعراحلديث،والتسمية الثانية أدق -
معظم مؤرخي األدب العريب احلديث أن ريادة هذه احلركة تعود إىل نازك املالئكة اليت نشرت 

يف نفس )هل كان حبا(م،وبدر شاكر السياب الذي نشر قصيدته1947عام )الكولريا(قصيدا
  .السنة،مث انتشرت احلركة التجديدية يف مصر عند شعراء أمثال صالح عبد الصبور 

    : ثعناصر الشعر الحدي
التفعيلة ركيزة القصيدة العربية احلديثة،إا تقوم مقام الشطر،وتبقى موسيقى الوزن أو البحر  : التفعيلة-أ

  .كما هي،وعددها يف البيت الواحد غري مقيد 
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الشعر احلديث ال يستغين عن القافية،وإمنا يلوا وينوعها وهو بذلك شبيه باملوشحات : القافية- ب
وهذه .وال يتقيد حبرف روي واحد)ينوعها بعد كل مقطع( يتقيد بقافية واحدةاألندلسية،فالشاعر ال

  القافية مللونة تشد القصيدة خبيط رقيق جيعلنا نعجب هلذا النغم اجلديد 
تعودت األذن مساع نغمة البيت احملدد،لكن يف التجربة اجلديدة ستتعود األذن :اجلملة املوسيقية-جـ

الذي يقوم مقام البيت الواحد يف الشكل واملضمون على السواء )لكاملاملقطع ا(أو)اجلملة(مساع نغمة
.  

  :خصائص الشعر الحديث 
  االعتماد على الوحدة العضوية،فلم يعد البيت هو الوحدة وإمنا القصيدةكلها -1
-3   تزاوج الشكل واملضمون،فالبحر والقافية والتفعيلة والصياغة وضعت كلها يف خدمة املوضوع-2

-4                            )الرمز(عن التشابيه واالستعارات واالعتماد على الصورة املركبةاالستغناء 
-5                                                                          .سهولة األلفاظ وبساطتها وإحيائها 

                      اإلفادة من األساطري واحلكايات الشعبية بإدخال رموزها يف القصيدة
                تناوله لقضايا احلضارة املعاصرة ذات البعد السياسي واإليديولوجي-6
  حتوله يف اآلونة األخرية إىل االعتماد على اإلام والغموض -7

                                                                             :الموازنة بين الشعر العمودي والحر
تعين القصائد اجلاهلية ، ويف العصر احلديث تعين الطريقة ): القصيدة اخلليلة)(وناملوز (الشعرالعمودي  

فالبيت الواحد املؤلف من , اليت انتهجتها القصيدة العربية خالل التاريخ )العروضية ( الشكلية 
  :شطرين هو الوحدة األساسية للقصيدة ،فبيت امرئ القيس

  اء بني الدخول فحوملبسقط اللو       قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
فعولن ): الطويل(مؤلف من شطرين متساويني ، يف كل منهما أربع تفعيالت هي تفعيالت حبر 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن    مفاعيلن فعولن مفاعيلن
فعولن (ومتضي قصيدة امرئ القيس بيتا وراء بيت متكون من شطرين متساويني ونغمتني متكررتني 

، تلك هي موسيقى الشعر العريب املألوفة طوال )الالم(بيت بقافية وحرف روي  وينتهي كل)مفاعيلن 
  .مخسة عشر قرنا 

  : مما سبق يتضح أن الشعر العمودي يتميز باخلصائص التالية
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  قيام موسيقى البيت ذي الشطرين على عدد من التفعيالت املتكررة/1
  والقافية اختاذ القصيدة شكال عموديا نتيجة التزامها وحدة الوزن/2
  )التشبيهات واالستعارات والكنايات(الغالب فيها استعمال الصور اجلزئية /3
  .االعتماد على املوسيقى الداخلية كحروف املد واللني والشدة/4
  لون جديد ظهر يف أواخر األربعينات من ): احلر)(التفعيلة ( الشعر احلديث   

  ) السياب ونازك املالئكةبدر شاكر (القرن العشرين على يد شعراء عراقيني 
شعر التفعيلة أو (عند كثري من األدباء املعاصرين ، واألقرب إىل الصواب )الشعر احلر (شاعت تسمية 
  ).الشعر احلديث

  )الشطر( اليت تقوم مقام ) التفعيلة(إن ركائز الشعر احلديث األساسية هي   
ف على جمموعة تفعيالت تكثر وتقل يف  مع بقاء موسيقى الوزن أوالبحركما هي ، إال أا صارت تعز 

التمثيل من .(كل شطر حبسب اإلحساس املراد التعبري عنه ، وقافية متنوعة ، وحرف روي خمتلف
  )النصني املقررين

  :  وميكن حتديد عناصر الشعر احلديث وخصائصه يف التايل
  تنويع القوايف /2   قيام موسيقى البيت على التفعيلة الواحدة/1
  ودون إمهال الصور اجلزئية ) يوليسيز(الصور الكلية استعمال /3
  املبالغة يف اختاذ األساطري وعاء للتعبري عن التجربة اإلنسانية /4
  ..)رمبا يشتم شعيب (اجلمع بني الوضوح والغموض أحيانا /6بساطة اللغة /5
  )االقتصاد يف الكلمات(تكثيف املعىن /8االعتماد على نظام السطر /7
  .خصائص الشعر احلديث  حدة املوضوعية واملوضوعية ، وهياعتماد الو /9

  )العمودي واحلديث(خالصة كل ما سبق أن النوعني من الشعر : املوازنة
  .   وخيتلفان يف طريقة النظم   يتفقان يف استعمال أوزان الشعر العريب/1
  .مع االختالف يف التكثيف ) اخليال(استعمال التصوير/2
  وأكثر استخداما )تعبريا عن الواقع األليم(أكثر درامية )احلديث(شعر التفعيلة /3
  )ضرورة التمثيل من النموذجني املدروسني) (يوليسيز(لألساطري   

  )شعر احلكمة(الشعر العمودي أكثر ميال لتلخيص التجربة /4
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 الشعر شأنه يف ذلك شأن باقي العلوم والفنون كالكائن احلي،يولد وينمو ويتطور ليبلغ:  الخاتمة

درجات أرقى ويواكب ركب احلضارة اإلنسانية املتطورة باستمرار ، وهذا ما يؤكده تطور الشعر العريب 
      .شكال ومضمونا 
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