
   
 

 

 

فتجد الشاعر في قصيدة ما يوظف بعض ما جاء فيي انججييأ أو 
، أو يقتطيين جصو ييا م ، ييا ، وقييد يوظييف الشيياعر اليي   التييوةاة 

القرآجييي بفلظاظييص وقصصييص وهعييابيرت و، صييياهص ، ن ييا ي ،يير ع ييد 
الشيياعر مو ييوو وةويييص فييي قصيييدهص ا  "يير الفييرا  ا، فيوظييف 
الشييياعر فيييي قيييي ت القصييييدة القصيييية القرآجيييية الييييواةوة فيييي  ييييوةة 

أ( ، ال ائيييدة التيييي هصيييوة الصيييراد بييييب اب يييي آوم   قابييييأ وقابييييي
 :ويضييييييي ب الشييييييياعر جيييييييلءا ميييييييب ا يييييييية فيييييييي الييييييي   الشيييييييعري

 :ويضيئك القرآن  
 ف"عث اهلل غرابا ي"وث في األةض 

 :ليريص نيف يواةي  وءة أخيص، قال

  «يا ويلتى أعجلت أن أنون مثأ ق ا الفرا 

 ويضيئك القرآن ،

  !فابوث عب قيامت ا و لق يا غرا   
 

ن ييا يوظييف الشيياعر الوييديث األ ييطوةة القدي يية عربييية و غريقييية 
اء والفول والس دباو ، وجلجامص و ومرية وبابلية مب مثأ : الع ق

 –وعشييتاة ، و يييليف ، وغيرقييا ، فقييد الشيياعر مو ييوو وةويييص 
 يرير الفري"يةا  " األ يطوةة نثييرا فيي ويواجيص –على  ي"يأ ال ثيال

 الييي ي  شيييد فييييص الشييياعر نثييييرا ميييب األ يييا ير ال تعلقييية بالوييي  

ولييييت ياتييييف الشيييياعر الوييييديث بيييي لك ، بييييأ جعييييأ مييييب التيييياةي  
فقيييد هجيييد فيييي  اهص مييياوة ا يييتل، ،ا الشييياعر ،و واوثيييص و، صيييي

 الشعر الور  ،اةة لور  جاقلية ، أو لور    المية
 
 

  
         

 
 

: قو أن يع د الشاعر ل نر الرمل  لتوظيف الورفيا-1
التاةي ي أو األ طوةي بورفيتص وون جق  ، فإذا نان الرمل 

 ا ت مدي ة في نرت م"ا،رة . 
: قو أن يع د الشاعر  لى ذنر بعض  التوظيف الجلئي -2

ذاهص ،  خصائ  الرمل الشالية أو ال ع وية وون أن ي نر الشيء
 وون ذنر ه  بأ ي نر بعض لوازم الرمل

: ق اك ع ا ر ال ي اب أن  أ لو  التوظيف انيوائي -3
جقف ع دقا  ال في جو يويل ا  لى مرجن ، و ججد أجظس ا في 

ظأ مرجعية معي ة ، فقصيدة جلاة ق"اجي   هجليات  وفية ( ف،ي 
ال هويأ  لى  دث هاةي ي ما ، لاب قراءه ا هجعل ا جل ح عوالت 

ص  "عة أبوا  ،  "عة  راس ......   قصر لألف ليلة و ليلة   
ف،و ال يشير  لى  دث هاةي ي معيب ، و لا ص يويل ا  لى ( 

ال اضي بشاأ عام فقد أخ  ةوح ال اضي فوظظص ال ،اأ 
 ال اضي ، و ق ا التوظيف يوتاج  لى ثقافة هراثية وا عة . 

: الق اد قو أن يستدعي الشاعر ، صية  أ لو  الق اد -4
"س،ا و يتق ص،ا ، يتودث ب،ا بويث مب الش صيات و يل

ه  وي ، صية الشاعر ،اال و ه ،ر مض وجا و الق اد ي اب 
 .....أن ياون ، صا أو ج"اها . 

 :التراث واأل طوةة والتاةي -2
ويست د الشعر الور مب جاج  آخر على ا تل،ام التراث 

 ، واأل طوةة في ال" اء الشعري ، وهرميل هلك الع ا ر
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 هوظيف الرمل  في الشعر العربي ال عا ر-1
 و أجواعص ؟

: ظاقرة أوبية م   أن نان األو  ، ، جاء ليعوض عب  الرمل -
الواالت الوجداجية التي ال يستطين الشاعر التع"ير ع ،ا ، ألن 
التجربة الشعرية هظوق التجربة اللفوية ، فيلجف الشاعر  لى  بداد 

 ة أخرى قي لفة الرمل . لف
 و في الشعر الوديث هص ف الرموز  لى أقسام .  

: يست دقا الشاعر و ي"دع،ا مب ذاهص أو  ةموز ذاهية -1
الط"يعة ما لت هاب قد ا تع لت أ ال ق"أ نتابة 

 جصو ص . 
: و هت ثأ في الرموز التراثية و التاةي ية  ةموز موضوعية -2

 و األ طوةية و الدي ية و الشع"ية .

 ما قي أ،اال هوظيف الرمل في الشعر العربي ال عا ر 
 ق اك خ سة أ،اال ف ية لتوظيف الرموز :    

 ظواقر الشعر الور
 الرمل/األ طوةة

 و،رح ظاقرة الولن و األلت
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعب األدبية"

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 

                    

 

 
 

 يا َمْب يدل خطوهي على  ريق الدمعة ال"ريئص
 "ريئصيا مب يدل خطوهي على  ريق الضواة ال

 أعطيك ما أعطت ي الدجيا مب التجري  وال ،اةت
 لقاء يوم وا د مب ال"ااء

لقييد ج يير ،يياعرجا ال عا يير الييى الواقيين ال اثييأ أمييام عي يييص ،  
 فرأى الضواة مشوبة بالليف

 وةأى الدمعة مشوبة بالظجوة ، فراح يطال  بالط،اةة
 

 و لقد فسر بعض ال قاو ظاقرة الولن بصظة عامة
 و م ا جاء في مقالص ما يلي 

 
فال هاياو هقيرأ ويواجياً  يواء للقيدماء ميب الشيعراء أو لويديث،ت 
 ال وقييد ة يي ت غي يية الوييلن والصيي"ابة والظييراق واأللييت علييى 
 .. يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظوات نتابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص

ك قيو ميييأ ال ظيوس واألذواق  ليى قي ا ال ييود والفريي  فيي ذلي
مييب ال و يييقى الرو ييية وةب ييا نييان االهجييات  لييى الت ظييي  عييب 
الرغ"ة الداخلية فيي بعيض األ ييان اهجاًقيا خا ئًيا أو خائ ًيا أو 
عاجًلا في التع"ير للعامة مب ال اس فيدفع،ت ذلك  لى ال"وث 

 !عب عامأ مشترك بيب األةواح الفري"ة
 

 مال  ة :
 ق اك ظواقر للشعر الور قد هت ،ر ،ا في مطويات

 أخرى مثأ ظاقرهي التاراة و الصوةة 

 

  
 

، أو  اوثة اجت اعية ، أو ظاقرة معي ة ، وقيد اهايف الشياعر الويديث 
علييييى ، صيييييات التيييياةي  اهايييياء واضييييوا ، وقييييد  ييييازت أ ييييداث 
األجيييدل  مسيييا ة ال بيييفس ب،يييا فيييي األو  الويييديث بشييياأ عيييام ، 

اأ خاص ،  يث هشالت ظاقرة في قي ا األو  ، وقيد والشعر بش
 ييجل،ا نثييير مييب الشييعراء ، فقييد عييرا عييب جييلاة ق"يياجي أجدلسييياهص ، 
هليييك القصييييائد التييييي هوييييدث في،ييييا عييييب مجييييد العيييير  الضييييائن فييييي 
األجدل  (، وقد خص  الشاعر مو يوو وةوييص وييوانا أ يد عشير  

وفلسطيب التي  نون"ا ا ليوثق العالقة ال ف اوية بيب األجدل  الضائعة
أضييييوت أجييييدلَ  ثاجييييية فييييي العصيييير الوييييديث (، ومييييب يتت"يييين قيييي ا 
ال وضيييود يجيييدت غلييييرا فيييي األو  العربيييي الويييديث ، وخا ييية فيييي 

 .)الشعر الظلسطي ي
 

 نيف هظسر ظاقرة األلت و الولن
 في الشعر الوديث أو ال عا ر؟؟ 
 ؟؟؟….الس"  الرئيسي ل، ا الولن ما 

لعأ ال عرفة قي الس"  الرئيسي ، ول طلق على ق ا الولن    
 الولن ال عرفي ال"وت ((

لقد ج ر ،اعرجا الوديث   فال عرفة بود ذاه،ا ل،ا  لج،ا ال اص
الواقن ال ي عا،ص  فوجد جظسص في عالت م تلف ومتفير اليش"ص

الشاعر القديت ون ا أ لظت فالشاعر القديت قو لسان  ال ق"يلتص 
بي  ا وجد ،اعرجا ال عا ر وقد فصلتص ……. أي أبب مجت عص 

 فجوة ن"يرة عب مجت عص
 :يقول الشاعر  الح ع"د الص"وة

 
 
 

 

 

  :مب  عداو األ تاذ
 مصطظى بب الواج        

 :للتوا أ من األ تاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 ظواقر الشعر الور
 الرمل/األ طوةة

 و،رح ظاقرة الولن و األلت

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر

 املوضوع
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