
 

 

  .عروض: النشاط 
  .نشأة الشعر الحّر: الموضوع 

  
  

  . التعرف على التطور الذي طرأ على وزن القصيدة العربية المعاصرة:الهدف 
 ةالوزن، والقافية، فضال عن المعنى و العاطف: مّر بك أن الشعر العربي يقوم على ركنين أساسيين هما 

  . والخيالبوجمال الصورة، واألسلو
أيضا أن ثمة عدة محاوالت قامت لتجديد أصول الشعر و تجديد بعض عناصره،        و مر بك 

وبخاصة في العصر العباسي حين ثَار أبو نواس على المقدمة الطللّية، و نظم أبو العتاهية على أوزان 
خاصة غير مألوفة، و لكّن المحاوالت التي عرفها هذا العصر لم تستمر و لم تتطوَّر، وبخاصة بعد 

لرابع الهجري حين جنح الشعراء إلى الزخرفة اللفظيـة، يزينون بها أشعـارهـم على حساب القرن ا
المعنى، و جمال الصُّورة، و لكنَّ نجاَح شكل القصيدة العربية ُعِرفَ باألندلس حين اخترع شعراء هذا 

  .البلد فنَّ الموشّح
 و هو الشعر الحّر و قد ظهر بعد        و في العصر الحديث ظهر لون جديد من ألوان الشعر العربي،

 على يد بعض الشعراء الموهوبين و على 1947الحرب العالمية الثانية و تحديدا ظهر بالعراق بعد سنة 
الحقا، و كانت جمعيات شتى قد قامت لتطوير " الِبياتي"ثم " بدر شاكر السياب"و " ةنازك المالئك"رأسهم 

يكا،وجماعة الديوان التي ثارت على المدرسة الكالسيكية، ثم األدب العربي مثل الرابطة القلمية بأمر
جماعة أبولو، و قد ساهمت الجمعيـات المذكورة مساهمةً فعالة في نقد الشعـر و تطويره، و لْو من 

  .الناحية النظرية 
 1947التي ظهرت لها أول قصيدة في هذا اللون الشعري سنة " نازك المالئكة"و من ُرَواِد الشِّعر الحّر 

  :و مّما ورد فيها المقطع اآلتي " الكولير"بعنوان 
  طَلََع الفَجُر* 
  ِاصِغ إلى وقِع الماِشيْن*
  ِفي صََمِت الفجِر، اصِغ انْظُْر َركَْب الَباِكيْن *
  عشرةُ َأمواٍت عشروْن*
  اسمع َصوتَ الطِِّفل المسكيْن*
  َموتَى، َموتَى، َضاَع الَعَدْد*
   غَْد َموتَى، َموتَى، لم يبقَ* 
  



 

 

 الشعر الحّر نمط جديد من ألوان التعبير، يعتمد على التفعيلة و تكرارها :حقيقة الشعر الحر وطبيعته 
دون االلتزام بالعدد المتواتر بالقصيدة التقليديـة، و لهذا أطلق عليه بعضهم شعر التفعيلة و هو شعر 

ون إلى حدٍّّ ما و لكنّه ال يخلو من متحرٌِّر من ضوابط القدامى في مجال الموسيقى الشعرية و المضم
  :الوزن و القافية فالشاعر ينتقي بحرا تقليديا من البحور الصافية الذي تتكرر فيه نفس التفعيلة مثل 

ثم ُيَعبِّر عن تجربته الشعرية بتفعيلة واحدة أو ... الكامل، و الّرجز، و الرمل و المتقارب و السريع
و النَّموذج اآلتي . بع تفعيالت أو خمس حسب ما تتطلبه الدَّفقة الشعوريةتفعيلتين أو ثالث تفعيالت أو أر

  .يوضح لك ذلك وهو من بحر الرَّمل
  "طريقي"قال الشاعر الجزائري َسْعُد اهللا في قصيدة 

  
  العدد  التفعيالت   المقطع

  يا رفيقي ./1
  ال تلمني عن مروقي ./2
  إذْ أنَا اخْتَْرتُ طَِريقِي ./3
  حياة وطريقي كال./4
  شائُك اَألهداِف مجهوُل./5

  السِّماِت
عاصفُ اَألرياِح             و ./6

  حِشيُّ النِّضاِل
صاِخُب الشَّكَْوى           و ./ 7

  ِعْرِبيُد الخياِل   

  فاعالتن 
  فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعالتن 
  فعالتُْن،فاعالتن 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن
  فاعالتن، فاعالتن فاعالتن 
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن

  تفعيلة واحدة
  تفعيالتان 
  تفعيلتان 
  تفعيلتان

  ثالث تفعيالت 
  

  ثالث تفعيالت
  

  ثالث تفعيالت

الحظ األبيات السابقة تجد الشاعر، قد التزم بوحدة الوزن، و اتخذها أساسا و لم يتقيد بنظام البيت ذي 
قتضيه المعنى و تتطلّبه الفكرة، و إذا نظرت إلى الشطرين فكان عدد تفعيالت كلِّ بيت يتغّيُر حسب ما ي

  .القافية وجدتها تتغير بعد كّل بيتين وهذه سمة من سمات الشعر الحّر أو شعر التفعيلة
        بقي عليك أن تعرف دوافع الشعر الحّر و خصائصه فما هي

الت جماعية و عرفـت أن بدايـة الشعر الحّر كانت في العـراق، و قد سبقتها محـاوالت و محاو
فردية، ممن يعنون باألدب و لكّن تجاربهم لم تكن نموذجا يحتذى إلى أن فرضت نفسها على الساحة 

  . األدبية قَصيدةُ ِشعر التفعيلة
  و  من دواعي تفكير بعض الشباب في تخفيف الوزن التقليدي و تعويضه بوزن جديد 

  :ما يأتي 
  .دراسة الشعراء لآلداب الغربية أدى إلى تطّور ذوقهم واالستفادة من ثقافة غيرهم -أ



 

 

  . اإلحساس برتابة الموسيقى في القصيدة التقليدية و ثقل التزاماتها-ب
 ميل الشعراء إلى تحكيم المضمون في الشكل، و القصيدة التقليدية تدعو الشاعر إلى االهتمام -ج

  .ابط البيت، مما قد يضعف المعنى بالناحية الشكلية إلتمام ضو
منح الشاعر حرية أكبر في التعبير عن النفس و تناول الموضوعات المعاصـرة و المعقدة و من -د

فرسان شعر التفعيلة المشهورين نازك المالئكة و السَّياب، و البياتي في العراق ونزار قباني بسوريا، و 
اسم خّمار في الجزائر و العشرات من الشعراء المبدعين محمود درويش بفلسطين، و سعد اهللا و أبو الق

  .في كل قطر
     و قد استغل بعض المتشاعرين المزايا المتوافرة في شعر التفعيلة، فأدلوا بدلوهم في هذا الفن فجاء 
شعرهم غثًّا مستهجنا، و أصبحت القصيدة الحّرة عند بعض الشعراء الذين ال يملكون مواهب أصيلة 

طالسم حيث يختلط فيها الشعر بالجداول المنقطة و الكلمات األجنبية، و بذلك َبُعُدوا عن عبارة عن 
  :حقيقة الشعر الحّر القائم على الخصائص اآلتية 

  : االعتماد على بحر من البحور الصافية اآلتية ./ أ
  x 2متفاعلن متفاعلن متفاعلن : الكامل وتفعيالته * 
  x 2مستفعلن، مستفعلن مستفعلن، : الرجز وتفعيالته * 
     x 2مفاعيلن مفاعيلن : الهزج وتفعيالته * 
  .x 2فاعالتن فاعالتن فاعالتن : الرمل و تفعيالته * 

  .x 2فعولن، فعولن، فعولن، فعولن :   المتقارب وتفعيالته 
  .x 2فاعلن، فاعلن، فاعلن، فاعلن  :   المتدارك وتفعيالته 

  .في بناء القصيدة عدم الخروج عن تفعيلة البحر ./ ب
  .التعبير عن التجربة الشعورية وتنويع القافية بعد كل بيتين في كّل الحاالت تقريبا ./ج

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  ما صلة الشعر الحّر بالشعر العربي التقليدي ؟./ 1س
  :بين البحر الصافي من البحرين اآلتيين مع التعليل ./ 2س
  .بحر الكامل ./ أ
  .يطبحر البس./ ب
  .7 - 6 - 5 - 2 - 1: حدد تفعيالت وبحر األبيات ./ 3س

  : قال الشاعر عبد اهللا خمار 
  َعلِّموني 

  .ِازرعوا الَحْرفَ بُأذِْني، َو ِبَحلِْقي، و عيوني
  .هو محفور بقلبي، فاحفروه في يميني



 

 

  .ردُِّدوه وسِط ساحاِت المقاهي و الشوارْع
  .لمَصاِنْعو انقشوه فوق أبواب الدكاكين و أبواب ا

  اكتبوه هكذا بالعربي 
  و بماء الذهب 

  َو جَرى في ِمْسَمعي َعذُْب َصَداْه
  َيْهِتفُ الَحلْقُ به تْهفُو الشِّفَاْه

  و يغنيه لساني عربيا
  صاِفي النَّبَرِة شفّافًا شِجيا
  ليس فيه لُكْنَةُ من أجنبّي
  :أجوبة التصحيح الذاتي 

 للشعر العربي التقليدي، و تطويرا ألصوله، فهو ال يخلو من الوزن و يعتبر الشعر الحّر امتداًدا./ 1ج
القافية، و هما ركنان أساسيان ال يقوم الشعـر بمعـزل عنهما، و لكنّه يعتمد على التفعيلة المكررة، و 
ليس على الشّطر الشعري، و على تغّير القافية بعد كّل بيتين في أغلب الحاالت، و ليس على وحدة 

  .القافية
البحر الّصافي من البحرين المذكورين هو بحر الكامل ألنّه يقوم على تفعيلة واحدة تتكرر ستُّ ./ 2ج

  ".متفاعلن"مرات، وهي 
  .مستفعلن فاعلن أربع مرات : أما بحر البسيط فإنّه غير صاف ألنه يتكون من 

  : بحر الرمل ./ 3ج
  التفعيالت  البيت

  فَاِعالَتُْن  َعلِّموني ./1
  .فَاِعالَتُْن،فعالتُْن،فعالتُْن، فعالتُْن  .رعوا الَحْرفَ بُأذِْني ، َوِبَحلِْقي، وعيونيِاز./2
  فاعالتُْن، فاعالتُْن، فاعالتُْن، فعالتُْن، فَاِعالَتُْن  .وانقشوه فوق أبواب الدكاكين و أبواب المَصاِنْع./5
  ْنفَاِعالَتُْن، فَِعالَتُْن، فَِعالَتُ  اكتبوه هكذا بالعربي ./6
  .فَِعالَتُْن،فَِعلُْن  وبماء الذهب./7
  
  
  
  
  
  


