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 مقياس:الحداثة في األدب العربي                                                                              د. بن زياني  
 دراسات أدبية                                                                            20السنة الثانية ليسانس/ الفوج:   
 التجديد في الشعر العربي القديم: الموشحات                          20المحاضرة:   

، هعصر جّدات ه الفّنية، متاشيا مع مستد يف طرق تعبريه وأدواتأن جيدّ  اجملّدد أصبح من الّضروري على الّشاعر:توطئة 
يد يف  مااهر الّتجدوقبل أن نبّي  ،اجلديد هذا العهدغاية مها  ،فكان الّتمرد والّتحّرر من القيود واألشكال القدمية

 .حول مفهوم الّتجديد موجزة نوّد أن نقف وقفة القدمية يف  العصر األندلسي،القصيدة العربية 

ثور من داخل األول هو التّ ّيار اّلذي يبدأ أصولّيا مّث ي :ث أّن للّتحول والّتجديد تّيارانيرى الّنقد احلدي:  مفهوم الّتجديد
وهذا الّنوع من الّتجديد هو اّلذي يعرتف بأّن لكّل زمن خصوصياته. والثّاين هو اّلذي يغرّي يف األصول تغيريا  األصولية

 جذريا يعترب حتّوال حقيقيا عن املسار املعروف والّتقاليد املتداولة واملرتبطة بشكل الفّن وطرائق الّتعبري، وأدوات هذا الّتعبري
 .ه أم يف أساليبه الّتعبريية املختلفة أم يف هيكله البنائي أم يف مضمونه الفكريسواء كانت هذه األدوات يف لغت

يقول زكي العشماوي خبصوص التجديد يف جمال الّشعر: "ال نستطيع أن نزعم برغم كّل ما أحرزناه من تطور وجتديد    
 ألشكالنا جتاوزنا احدث أنّ قد يبلغ درجة مل حتدث من قبل يف تاريخ أدبنا العريب على اختالف عصوره، اّلذي 

 .واملفاهيم"
لقد ظهرت يف األندلس ألوان جديدة من الشعر مل تعهدها العرب من قبل، تندرج يف معامها ضمن الشعر الغنائي،     

الذي ارتسمت فيه مااهر احلياة األندلسية: الطبيعية، االجتماعية، السياسية، األدبية، فجاء شعرهم نغمات موسيقية 
ع ا ويستخرجوا أشكاال جديدة تالءم عصرهم وتعرب عن أمزجتهم وُتشبعذبة ترددها القيان، إذ فكروا وناروا كي يستنبطو 

تعريف من حيث ال وهو ما سنكتفي به هذه احملاضرةفّن الموشحات رغباهتم، فاستحدثوا تلك األلوان، وأمّهها : 
  والشكل واملضمون والوظيفة.

ة ث األندلسي، إذ كانت نشأته خالل فرت املوشح نوع من الغناء اجلماعي املتمّيز، وصلنا من الرتا:  تعريف الموشح
 احلكم العريب لبالد األندلس) اسبانيا حاليا(، ولذلك مّسي باملوشحات األندلسية.

: اشتق املوشح من الوشاح وهو رداء موشى بالزخارف أو مرصع باجلواهر، واملراد بالتسمية إضافة تغيريات الموشح لغة  
 على شكل القصيدة التقليدية.

: خيتلف املوشح عن القصائد بتنوع األوزان والقوايف، وصفه ابن سناء امللك: بأنّه كالم مناوم على وزن نظماالموشح 
 خمصوص، وهي جتمع عاّدة خليطا بي الفصحى والعامية.

 الشكل
: " وميكن أن حندد املوشح بأنه قالب شعري عريب وشكل مستحدث للقصيدة املوشح شأنيقول حممود فاخوري يف      

شذ فيه األندلسيون عن مأثور ناامها املوسيقي املوروث يف الوزن الواحد، والقافية الواحدة، إىل ناام آخر حيمل 
خصائص معينة، ويعتمد املوشح على أركان أربع هي: القفل والبيت والغصن واخلرجة، " كل موشح أندلسي يرتكب من 
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يف العادة وتسمى " قفال " ، فإذا مل يبدأ هبا وبدأ مباشرة  وحدتي تتكرران عددا من املرات، وحدة يبدأ هبا املوشح
بالوحدة الثانية مسي املوشح " أقرعا " ، وهذه الوحدة الثانية تسمى " غصنا " . ويتكون املوشح النموذجي يف العادة من 

جتماع القفل ستة أقفال، تنحصر بينها مخسة أغصان، ولكن والوشاح غري ملزم بذلك إن شاء أن يزيد أو ينقص. وا
يتكون من مخس أدوار أو أبيات، وقفل ختامي يدعونه "  دورا " ، وبعضهم يسميه " بيتا " ؛ " والغصن التايل له يسمى
اخلرجة " ، ولكن األقرع يشذ عن ذلك ألن أحد أقفاله ساقط "، وللتمثيل نورد هذا املوشح التام وقد حذفنا منه شطورا 

 اختصارا
 فهو للنفس أنفع )غصن( سلم األمر للقضا )غصن (

 )وهذان الغصنان هما )المطلع
**** 

 )أنا أفديه من رشا )مسط
 )أهيف القد واحلشا )مسط

 )سقي احلسن فانتشى )مسط
 )وهذه األسماط الثالثة هي )الدور

 )مذ توىل وأعرضا )غصن ( ففؤادي يقطع )غصن
 )القفل(وهذان الغصنان هما

 )البيت(والدور مع القفل هما
**** 
 )رى حي أظعنا )مسطما ت

 )وسرى الركب موهنا )مسط
 )واكتسى الليل بالسنا )مسط

 )وهذه األسماط الثالثة هي )الدور
 )أم مع الركب يوشع؟ )غصن نورهم ذا للذي ارضا )غصن(

 وهذان الغصنان هما )الَخْرَجة( ألنهما يشكالن آخر قفل في الموشحة
   والدور مع الَخْرجة هما )البيت(

وغالبا ما تكون اخلرجة بلغة عامية، وقد تكون فصيحة كما يف مثالنا هذا، ووزن األقفال يف العادة يكون خمالفا لوزن      
في  : الدكتور محمد زكريا األدوار، وهي على قسمي: قسم يأيت على أوزان العرب األثرية وقسم خارج عنها، ويقسمها

م : قسم يأيت على األوزان اخلليلية وقسم تغري فيه هذه األوزان تغيريا جزئيا ثالثة أقسا إىلكتابه الموشحات األندلسية 
وقسم ال خيضع لوزن ثابت وإمنا يعول فيه على األداء مع املوسيقى، وجل املوشحات تأيت على هذه الشاكلة. أما القافية 
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فية أن الوشاحي عمدوا إىل تعديد القا فتتفق األقفال فيها كما تتفق مسوط الدور فيها أيضا، وخيتلفان فيما بينهما، أي
،واجلدير بالذكر أن أهل صناعة املوشحات ال يسمون هذا اللون  ،مبراحل متوالية، إلحداث املوسيقى املرجوة منها   

 "شعر املوشحات" بل يكتفون بكلمة موشح للداللة عليه.
 لمضمونا

دت أغراض الشعر األندلسي وتباينت، شأهنا شأن الشعر عند املشارقة، فناموا يف األغراض األصيلة، إال أن تعدّ       
اب جبماهلا العقول واأللبغرضي الغزل ووصف الطبيعة كانا السائدين فيها، إذ كانت األندلس كجنة على األرض، هبرت 

نبعث غزل بي روعة الطبيعة ومجال احلبيبة ، فيمتع السامع، فيوحرك نسيمها قلوب الشعراء فنطلق لساهنم مازجا  الفتان،
مؤثر ، فيصفون اخلد بالورد والقد بغصن البان والوجه بالبدر والشعر بالليل، أما األلفاظ فعذبة صافية براقة ال  ووصف

قول يمعان نار، ج إىل إخفيفة على اللسان، أما معانيهم فواضحة يف غالبها ال حتتا  ،مألوفة يف اآلذان،غموض غرابة وال 
 ن:يوسف بن هارو 

 مفكِّرا  ِمن غيِر أشجانِ         قد وَضَع الكفَّ عَلى خدَِّه  
 بنانُُه وردا  بَسْوسانِ                كأنَّما يستُر عن ناظر 

 صيَغ لها أظفاُر ِعقيانِ                  كأنَّما أطرافُُه فضٌَّة 

 وظيفة الشعر:
لقد طغت وظيفة الشعر الفردية يف عصر سيادة قرطبة على وظيفته اجلماعية يف أوقات استقرار أحوال الناس وتفشي     

األمن يف البالد ، مما جعلهم يلتفتون إىل حياهتم الشخصية، فانطلقوا يتغزلون وميدحون ويرثون ويهجون ألسباب فردية 
م وطموحاهتم وآالمهم وأشجاهنم وغضبهم وفرحهم ، فكان وأغراض شخصية، فكشف الشعر عن أحالمهم ورغباهت

باكية، وهذا ال يعين أن وظيفة الشعر اجلماعية زالت واندثرت، إذ جند بعض  موع عي  حامية، أو دُ  ر  شعرهم قطع مَجم 
لثغور االشعراء عربوا عن آرائهم جتاه احلكم اجلائر أحيانا)الشعر السياسي(، كذلك مدحهم للقواد والفرسان أصحاب 

واملعارك، من يصدون غارات الصليبيي من حي إىل حي، كذلك كان للشعراء يف عصر ملوك الطوائف واملرابطي أثر 
جسيم يف إثبات أحقية مملكة على مملكة وذم املمالك األخرى، وإبراز عورهتا إىل الناس فينفضون عنها، لذا كان ملوك 

 الشعب بواسطتهم عنهم ويقبلوهم ملوكا عليهم وحكاما.الطوائف يقربون الشعراء طمعا يف أن يرضى 

 ترجع أسباب التجديد يف الشعر يف هذا العصر إىل: :أسباب التجديد

 استقرار البالد وتفشي األمن.-
ة.نية القدميواإلسبا فرجنيةاإلاالتصال باآلداب -    

 العيدانانتشار جمالس اللهو والطرب والشرب وامتالئها بالقيان الضاربة على -
 طبيعة األندلس الغناء، وأصواهتا الراقية اليت متيل النفس إىل مساع األحلان-
 تشتت األندلس وصراع ملوك الطوائف على أرضيها-

  استعانة اخللفاء بالشعراء إلغراء الناس باإلتباع والنصرة-       
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 مقياس:الحداثة في األدب العربي                                                                              د. بن زياني  
 دراسات أدبية                                                                            20السنة الثانية ليسانس/ الفوج:

 بيان الحداثة عند أدونيس                                  20المحاضرة:    

 - سورير شاع أدونيساملعروف بامسه املستعار  علي أحمد سعيد إسبر : تعريف بالشاعر والمفكر والناقد أدونيس -1
زوج تالفينيقية(  أدونيستيمناً بأسطورة ) أدونيساسم  ىنتب، سوريايف  جبلةالتابعة ملدينة  قصابييف قرية  م0391ولد عام  لبناين

 .0399عام  نال اجلنسية اللبنانية مع أسرته يفو  خالدة سعيدمن األديبة 
.وقت بي الرماد والورد، الدمشقيأغاين مهيار ، قصائد أوىل، أوراق يف الريح :ومن أهم أعماله الشعرية نذكر  

ب.حبث يف اإلبداع واإلتباع عند العر  :مقدمة للشعر العريب، زمن الشعر، الثابت واملتحول :ومن أهم دراساته نذكر  

إّن مسألة التجديد الشعري، كانت الشغل الشاغل ألدونيس منذ انطالقه يف مظاهر الحداثة في شعر أدونيس:  -0
م، وقد جتلى بصور أكثر من خالل قصيدة) 0391من خالل قصيدته) البعث والرماد( عام  مسريته الشعرية، وذلك

م، لذلك يعد أدونيس يف" طليعة الشعراء العرب، إذا مل نقل الرائد األّول، الذين 0391أغاين مهيار الدمشقي( عام 
مااهر التجديد يف بناء القصيدة  طّوروا الشعر العريب املعاصر، من حيث الشكل واللغة واملضمون"، وعليه سنقف عند

 عند أدونيس من خالل مستويي اثني مها: الشكل واملضمون.
أ( الشكل:  الشعر اجلديد عند أدونيس يعين بالضرورة شكال جديدا، لذلك جنده يقول:" الشعر يكون إبداعا متجدد أي 
شكال جديدا، أو ال يكون إاّل سلسلة من قوالب واألمناط"، ومن أهم مااهر التجديد الشعري عند أدونيس على مستوى 

 الشكل جند ما يلي:
حّرر أدونيس الكلمة وأعطاها اإلمكانية لتحمل أكثر من معىن، وأراد أن خيرج في اللغة )االنزياح اللغّوي(:  التجديد -

 من اخلطاب الشعري املباشر وأن يتحّدث بلغة غري مباشرة )رمزية(، يقول أدونيس يف شعره:
َكْم قُلت: جئت بال طقوس"  

 ووَهْبُت نَفسي للُجموح، لكّل َرفض  
 كم قلت: َأْخَرُق هذه اللغة األمينة لألصول

 أرّج قاعدة األصول".
 لقد أتيح ألدونيس من خالل" حماوالته العديدة تطويع اللغة إىل حّد إخراجها من قوالبها العقالنية".    

ال يعرف هيكل القصيدة أو النّص الشعري عند أدونيس شكال معينا أو هيكال حمّددا، عشوائية هيكل القصيدة: -
دة عند أدونيس يف شكل مستقر، فقصائده تاريخ من البحث والتجاوز تقول زوجته خالدة سعيد:" ال تسرتيح القصي

وإعادة النار". فقد يكتب ناحية اليمي حينا، مثّ جزءا منها يف الوسط حينا آخر، مّث تراه انتقل جهة اليسار، فال ناام 
 عنده يف شكل الكتابة، فاخلرُق وعدم االلتزام مها الناام عند أدونيس، فهو القائل:

 جئنا " بابلُ 
 نبني ُمْلك ا آخر، جئنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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 نعلن أّن الشعر يقينُ 
 والخْرُق نظاُم".

إّن املتمعن لقصائد أدونيس جيدها تتسم بصفة املقطعية، إذ يكتفي بوضع األرقام تجزيُء القصيدة إلى مقاطع:  -
ضع لتساو  معي يف خت ليفصل هبا بي أجزاء القصيدة الواحدة، وأحيانا يفصل بينها برتك بياض فقط، وهذه املقاطع ال

ع  ومخسي  عدد األسطر فما بينها. وتعد قصيدة )أوراق يف الريح( مثال لتجزيء القصيدة عند أدونيس، إذ تتجزأ إىل ِتسم
 مقطًعا شعريًا، نذكر منها املقاطع الثالثة األوىل:

            "1 
 ألنّني أمشي

 أدركني نعشي
            0  

 تُوصُل اهللأسير في الّدرب التي 
 إلى الستائر المسدلة
 لعلني أقدر أن أُبدله

            0 
 قال خْطوي ورّددت أبعادي:

 قد تكون الحياة أضيق من ثقب صغير  في كومة من رماد".
التكرار من الّسمات اليت تطبع شعر أدونيس، وليس له موضٌع ثابت، فأحيانا يكون يف بدايات أسطر  التكرار: -

هنايتها، كما يوظف أوجه عديدة منه ) كتكرار احلرف، الكلمة، اجلملة، املقطع(، ومثال عن التكرار  القصيدة أو يف
 املقطعي، جنده يف قصيدة ) الرياح املضيئة(، إذ يعيد املقطع الذي ابتدأ به القصيدة يف ختامها يف قوله:

 "الرياُح التي تطفُئ، الرياح المضيئه
 لم تزل خلفنا بطيئه".

إذا كانت القصيدة "يف الشعر الكالسيكي القدمي، هي جمموعة أبيات شعرية، تتألف من لقصيدة وتقزيمها: تحجيم ا -
 سبعة أبيات وما فوق" فقد غدت القصيدة عند أدونيس تتكون من سطرين فقط أحيانا، كما هي عليه يف قصيدة)سَفر(

 اليت جاء فيها:
 " ُمسافٌر دونما حراك

 ".يا شمس، من أين لي ُخطاِك؟
لقد سعى أدونيس إىل استحداث موسيقى جديدة للقصيدة التخلي عن موسيقى الشعر القديم إيقاعا و وزنا :  -

احلديثة، من خالل االشتغال على اإليقاع الداخلي بدال من اإليقاع اخلارجي، فأضحى يتصرف بعدد التفعيالت كما 
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ربمها أو شرط، غري عابئ  بالقافية أو الروي اللذين يعتيشاء، خمضًعا طول السطر للمعىن ومتوقفا حيث يريد دون قيد 
 عامل تعطيل".

 وهو التعبري بطرق أخرى عوًضا عن اللغة، ويتماهر ذلك عند أدونيس يف ثالثة مستويات وهي: الّصمت اللغّوي: -
 النقاط املمتّدة: وقد تكون يف أّول السطر أو يف هنايته.-أ

 يف أّول السطر الشعري، كما قد تأيت يف آخره.اخلّط: ويأيت يف شكل مطّة صغرية -ب
 البياض: وهو بياض تام يأيت يف أّول السطر أو يف هنايته.-ج

ويبدو أّن أدونيس من خالل توظيفه الّصمت اللغوي يرغب يف أن" يشرك القارئ معه يف إنتاج داللة الّنص الغائبة      
 املتمثلة بالّصمت".

 من أبرز مااهر التجديد على مستوى املضمون عند أدونيس ما يلي: ب( المضمون:
ا ال يقف أدونيس عند حدود املعىن الااهر للكالم، بل ميضي دومً تغييب المعنى وتشتيت الّداللة وخلق اإلبهام:  -

 إىل أّن أدونيس قد ا يُشريإىل معىن آخر، يُدعى )معىن املعىن(، وقد حُيمدُث هذا االنتقال تشويًشا للقارئ إهباًما لديه، وهذ
اعتمد يف عمله الشعري على أهّم مبادئ احلداثة، وهو" مبدأ ال يسمح إاّل بتعّدد املعىن وال هنائيته وإرجائه، وهذا يذكر 

 بالقول بأّن ماهر التشتيت يف النّص الشعري احلداثي، إمنا صدى ألفكار احلداثة وما بعد احلداثة ومقوالهتا".
ل ولع أدونيس بالصوفية، وأخذ يستخدمها يف تناريه وإبداعه، وما كتابه) الصوفية والسوريالية( إاّل دلية: تجّلي الصوفي -

على هذا وبرهان عليه، وتتمثل الصوفية كما يفهمها أدونيس يف الالمقول والالمرئي والالمعروف، ألّن عدم وجود هناية 
ليه أدونيس، لينطلق حنو االستمرار والكشف واالستشراف، لألشياء وعدم خضوعها للمحدودية واحلصر هو ما يطمح إ

لذلك " مل جيد أدونيس شائبة يف مفهوم املعرفة املطلقة، ولكن استوحاه من الفكر الصويف"، وقد استقى أدونيس من 
 الصوفية أموًرا كثرية، فأعجب بلغتها وعرّب هبا، واستحسن صورها فحاكاها

مبا استوحاه من الصور الصوفية وجمازاهتا، فقد راح خيلق صورا جديدًة، وينسب مل يكتف أدونيس استحداث الصور:  -
لنفسه وألتباعه التمّيز واألفضلية، ويُغّيُب طريقة تصوير الشعراء الرتاثيي يف قوله:" من هنا الفرق احلاسم بينا وبي 

 .الرتاثيي: ال يقّدم نتاجهم إاّل صورة الصورة، أّما حنن فنخلق صورة جديدة"
إّن املتمعن لشعر أدونيس يالحظ كثرة الرموز اليت يوظفها، " والرمز لديه هو الوجه  ابتكار الرموز وتوظيفها بكثرة: -

اآلخر للنص ، أو هو النص الالمرئي، أو احملتمل، أو اخلفي". فالرمز عنده مبثابة املناار الذي نرى به ما وراء النص، 
 نصوصه الشعرية بَكومَمة  من الرموز ذات دالالت متعّددة". ويعد أدونيس" رائد الرتميز، فقد لغم

 جيد أدونيس يف احللم أشياء عديدة جتعله يلوذ إليه ويستعي به، فيدرجه يف عمله بروز نزعة الحلم واالستشراف: -
عر"، ويغلب ااإلبداعي "ففي احللم تتحطم احلدود املكانية والزمانية، وتصطدم األشياء بعضها ببعض معربة عن نفس الش

على شعر أدونيس مفهوم الرؤيا اليت يقابلها باحللم، إذ هي البعد أو جتاوز لكّل ما هو ماّدي وواقعي، وهي عنصر 
أساسي من العناصر املنتجة لداللة القصيدة اجلديدة، أما االستشراف فيقصد به النارة املستقبلية، أي جتاوز ما هو كائن 

 لبلوغ ما ينبغي أن يكون.
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 شك أّن مااهر التجديد يف شعر أدونيس )شكال ومضمونا( هي اليت تعكس وترتجم مفهومه للحداثة يف األدب وال   
 العريب.
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 د. بن زياني                                مقياس:الحداثة في األدب العربي                                              
 دراسات أدبية                                                                          20السنة الثانية ليسانس/ الفوج:

 قصيدة التفعيلة                                     20المحاضرة: 
 توطئة:
باطه بالتحول الرتنتيجة الذي ظهر يف العصر احلديث،  ب العريباألد يف شعر التفعيلة من مااهر التجديد ديع     

ة خبصائص يتميز شعر التفعيلحيث ، االجتماعي والسياسي واألديب على الصعيد الذي شهده الواقع العريب العميق
  الشعر العريب القدمي.متيزه عن شكلية وفنية 

مع لك، العوامل اليت أدت إىل ذ همّ ظهوره، وأ اتيبداو  هذا النوع اجلديد من الشعر على اضرةاحمل هوسنتعرف يف هذ     
 خصائصه الفنية. إبراز

ن م شعر التفعيلة هو الشعر الذي يتخذ التفعيلة أساساً عروضياً للقصيدة، وهو ال يتقيد بعدد معّي  :تعريفه -1
، األسطر ، وخيرج هذا الشعر عن مبدأ تساويأو أكثر واحدة يشتمل السطر على تفعيلة إذالتفعيالت يف السطر الواحد، 

الشعر  شعر اجلديد،ال املرسل،الشعر ، الشعر احلر شعر التفعيلة، ومن أمسائه: بقافية واحدة يف كامل القصيدة، يلتزم وال
  املطلق.

تعرف نازك املالئكة الشعر احلّر يف قوهلا:" وهو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت، وإمّنا يصح أن يتغرّي عدد     
 التفعيالت من شطر إىل شطر، ويكون هذا التغيري وفق قانون عروضي يتحكم فيه".

مثل  نه ليس شعرا حرا متاماون، على أساس أوذهب بعضهم إىل أن شعر التفعيلة هو التسمية الصحيحة هلذا اللّ    
وإمنا هو موزون وإن اختلفت أوزانه أحيانا، ومقفى وإن تغايرت قوافيه أحيانا أخر، إال أنه ال يعتمد ناام  ،قصيدة النثر

ثنتي أو على ثالثة ا، وإمنا أبياته سطور، فقد حيوي السطر على تفعيلة واحد أو على األشطر األبيات الشعرية املكونة من
 ي لبحر الرمل:الشعر  ل إىل ست تفاعيل، والسطر الثاين به عدد خيالف السابق والالحق وهكذا، مثل هذا النسقوقد يص

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 فاعالتن فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 فاعالتن

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 .فاعالتن فاعالتن

 عدد التفعيالت يف الشطر الواحد، غري خارج على القانون العروضي لبحر الرمل.وميضي هذا النسق حرا يف اختيار     
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 -1200)ئكةنازك المالكان الاهور األول لشعر التفعيلة يف العراق على يد الشاعرة   :بداية ظهور شعر التفعيلة -0
 وهي ،م0391واليت نشرهتا عام (، وهي من الوزن املتدارك )فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  )الكوليرا(يف قصيدهتا  (0222

 ا:، تقول يف مطلعهحتدثت فيها عن مأساة الشعب املصري، ئد الشعر احلّر اليت كتبتها نازكقصا من أشهر
 سَكن الليُل 

 أصِغ إلى َوْقع َصَدى األنَّاتْ 
 في ُعْمق الظلمِة تحَت الصمِت على األمواتْ  
 َصرَخاٌت تعلو تضطرُب  

 حزٌن يتدفُق, يلتهبُ 
 يتعثَّر فيه َصدى اآلهاْت  

 .في كل فؤاد  غليانُ 
يف  (1210-1201) بدر شاكر السيابعلى يد الشاعر وهناك من يرى أن هذا النوع من الشعر اجلديد، جاء    

عام  ل كان حبًّا(ه)ديوانه ) أزهار دابلة( وفيه  قصيدة حرّة الوزن له من حبر الرمل) فاعالتن فاعالتن فاعالتن( عنواهنا 
 ، اليت يقول يف مطلعها:م0391

 هل ُتسّميَن الذي ألقى هياما ؟
 َأْم جنونا  باألماني ؟ أم غراما ؟

 ما يكون الحبُّ ؟ نَ ْوحا  وابتساما ؟
 أم ُخفوَق األضلِع الَحّرى ، إذا حاَن التالقي

 بين عينينا ، فأطرقُت ، فرارا  باشتياقي
 عن سماء  ليس تسقيني ، إذا ما ؟

 .مستسقيا  ، إالّ أواماجئُتها 

وقد أثارت قضية الريادة هلذا الشعر اجلديد جداًل بي الشعراء أنفسهم وبي النقاد أيًضا، وانقسموا إزاء ذلك إىل     
فريقي، منهم من ينتصر لنازك ومنهم من ينتصر لسياب، إذ" يرى صاحل عبد الغين كبة أّن نازك املالئكة هي أّول من 

ة، وأكد كاظم جواد أّن قصيدة )هل كان حًبا( للسياب هي أّول قصيدة يف الشعر احلّر". ومهما يكن نام القصيدة احلرّ 
فقد أصبح الشعر احلّر ظاهرة أدبية، ويصري له ناام ومنهج وتوضع لدراسته كتب تؤرخ لبداياته، ويكتب عن مصطلحه، 

 (.هلذه الااهرة عنوانه ) قضايا الشعر املعاصروعن األسباب اليت دعت إليه، فتضع نازك املالئكة أّول كتاب نقدي 

ويكتب هلذا الشعر أن يقف على أرض ثابتة، وأن يكون له رواده من الشعراء، أمثال: نازك املالئكة، بدر شاكر    
 السياب، صالح عبد الصبور، حممود درويش، مسيح قاسم، وغريهم.
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 أبرز عوامل ظهور شعر التفعيلة ما يلي: بي من: التفعيلةعوامل ظهور شعر -0
  .انتهاء احلرب العاملية الثانية وما جرى عنها من دمار سياسي واجتماعي ونفسي-
  .انتماء الكثري من املثقفي العرب إىل التيارات واملذاهب السياسية والفكرية املختلفة-
 (.الخرابو األرض )قصيدته  يف إليوتتأثر رواد هذه املدرسة بالشعر اإلجنليزي، وخاصة شعر -
استطاع الشعر العريب جتاوز الرومانسية اليت أعلت من قيمة الفرد، والتقيد بالواقع والقضايا  إذالتأثر بالواقعية، -

  .املوضوعية
  .استيقاظ الوعي العريّب، والثورة على الالم بأنواعه املختلفة، والثورة على اجلهل والفقر-

 : التفعيلةالخصائص الفنية لشعر  -0
عدد الشطرين، واالعتماد على وحدة التفعلية، ولكن دون التقيد بناام ن التناظر يف القصيدة، أو ما يُعرف بع االبتعاد-

، وهي: البحور الصافية :، وينّام شعر التفعيلة على نوعي من البحور مهايف الشطر الواحد معي للتفعيالت
 )مستفعلنالرجزو  )مفاعيلن مفاعيلن(،واهلزج، فاعالتن فاعالتن( )فاعالتنوالرمل، )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(الكامل

مها:  البحور الممزوجة )فعلن فعلن فعلن فعلن(،، واملتدارك)فعولن فعولن فعولن فعولن(، واملتقاربمستفعلن مستفعلن(
أّن نام الشعر احلر  الئكة:" والواقع) مفاعلنت مفاعلنت فعولن(، تقول نازك املوالوافر ) مستفعلن مستفعلن فاعلن(السريع

 بالبحور الصافية، أيسر على الشاعر من نامه بالبحور املمزوجة".
التحرر من ناام الروي والقافية، حيث إّن شعر التفعيلة ال يلتزم هبما كما يلتزم بذلك الشعر العريّب، وذلك ألّن التزام  -

 واستعمال واالعتماد على التدفق العاطفي .ويعّطل حرية الشاعر -تفعيلةيف رأي شعراء ال-وامللل الروي يدخل يف التكرار 
 .قواف  حُتقق الوحدة العضوية واملوضوعية 

قبول التدوير، وهذا يعين أنّه من املمكن أن يأيت جزء من التفعيلة يف هناية البيت، وجزء منها يف بداية البيت الذي  -
 .يتبعه

 .لشاعر وليس بالوزن الشعريّ لتأثر املوسيقى باحلالة النفسية -
و ميله السياسّي أللشاعر  شاعر اخلاّصةواملتجارب الللتعبري عن  تانوطريق تانا وسيلمكوهن  زو الرمو توظيف األسطورة -

 .بطريقة يصعب على القارئ إدراك املقصود منها أحياناً 
سيد حيث تعمل هذه األمور على جت النزعة الدرامية اليت تعتمد على رسم الشخصيات، واحلوار، والسرد القصصّي،-

 .التجربة الشخصية يف إطار موضوعي
احلياة اليومّية سهلة بسيطة قريبة من املتداول يف توظيف لغة-  
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د. بن زياني    اس:الحداثة في األدب العربيمقي                                                                 
  دراسات أدبية تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                20السنة الثانية ليسانس/ الفوج:

                                             نثرقصيدة ال                                     12المحاضرة:  
 هذه وكلّ  ،ددة انقسمت بي حُمافظ وجمدّ من مااهر التجديد يف العصر احلديث واملعاصر ظهور تيارات أدبية متعدّ : وطئةت

التيارات األدبية نشأت بفعل التغريات اليت حدثت يف احلياة العربية من الناحية السياسية، واالجتماعية، والفكرية،، مما أثر 
تيار أديب خصائص فنية يتميز به عن غريه، ومن أهم هذه التيارات:  وكان لكلّ  يف مفهوم الشعر من تيار أديب آلخر،

 (جملة شعر)شعر التفعيلة، وبعدها جاءت مجاعة  مجاعة يوان، مدرسة أبولو، وكذلك ظهورمدرسة اإلحياء، مجاعة الد
مفهوم جديد للشعر، جيد الشاعر فيه احلرية يف التعبري عن مشاعره وفكره دون وفق الذين دعوا إىل كتابة "قصيدة النثر" 

.قيود  
نشأة  شارة إىلاإلو صه، ئخصاأهم ذكر  لشعر، معوعليه سنقف يف هذه احملاضرة عند تعريف هذا النوع اجلديد من ا   

شعرية.تقدمي مناذج  ، مع اوعرض آراء بعض النقاد حوهل ،قصيدة النثر  

 قطعة نثر موجزة مبا فيه": يف قوهلا هي قصيدة النثر سوزان برنار الناقدة الفرنسية عرفتتعريف قصيدة النثر: -1
حّر، ليس له من ضرورة غري رغبة املؤلف يف البناء خارجاً عن كّل  الكفاية، موّحدة، مضغوطة، كقطعة من بّلور...خلق

اظ اليت تعتمد على األلف اعها اخلاص وموسيقاها الداخلية،لقصيدة النثر إيقو "، حتديد، وشيء مضطرب، إحياءاته ال هنائية
 وتتابعها، والصور وتكاملها، واحلالة العامة للقصيدة.

    وميكننا القول أّن قصيدة النثر هي ذلك الشكل الفيّن الذي يسعى إىل التخّلص من قيود ناام العروض يف الشعر 
العريّب، والتحّرر من االلتزام بالقواعد املوروثة من القصائد التقليديّة، باإلضافة إىل ما تقّدم فقد عرّفها بعض األدباء بأهّنا 

عبارة عن نّص هتجيين ميتاز بانفتاحه على الشعر والسرد والنثر الفين؛ ويتّ سم بافتقاره للبنية الصوتية الكمية ذات التنايم؛ 
 إال أّن له إيقاعاً داخلياً .

 0- خصائص قصيدة النثر:
 - خلّوها من الوزن والقافية. 

 - قّلة احملسنات البديعّية، وحترّرها من قواني وأحكام، أي أهّنا تكتب وفقاً للفكر اخلاص بالشاعر. 
 - سكون هنايات اجلمل والسطور واملقاطع يف قصيدة النثر.

 - إمكانية قراءة مفردات القصيدة الداخلية دون االلتزام باحلركات، أي تعميم السكون على كامل القصيدة. 
 - الغموض وصعوبة الفهم والتفسري بشكل مطلق؛ لذا يتوّجب على قارئ قصيدة النثر الرتّوي والتأّمل يف قراءهتا

 - قابلية قصيدة النثر للتعديل، لذلك وصفت بأسفنجية البناء والرتكيب.
جتدر اإلشارة هنا، إىل أنّه اختلف النقاد حول البداية احلقيقية لقصيدة النثر العربية، ويف نشأة قصيدة النثر:  -0

اقرتنت قصيدة النثر بطموح مجهور من الشعراء كانوا يصبون إىل االنقالب على سلطان القواعد إىل عامل رحب عمومه، 
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تطيح ل -عن اجتاه شعري حرّ  بوصفها حبثا-اآلماد، وعليه كان النزوع إىل احلرية من البوادر األوىل لاهور قصيدة النثر، 
الكالسيكي.والركاكة والصيغ اليت مّيزت الشعر  مبااهر اجلمود  

أ- عند الغرب: ظهرت قصيدة النثر على يد الشعراء الرمزيي الفرنسيي، وعلى رأسهم الشاعر) شارل بودلري( يف 
 جمموعته

)قصائد نثرية قصرية(، و)رامبو( الذي كان مفتونا هبذه القصائد، باإلضافة إىل الشاعر) مالرميه( الذي حاى بقصيدة 
النثر خطوات عريقة، فجعل من القصيدة حلقة وصل بي الشاعر والقارئ، حيث قال:" إّن معىن أبيايت هو ذلك الذي 

 يعطيه هلا القارئ"، وظهور هؤالء الشعراء يف فرنسا يؤكد أن قصيدة النثر فرنسية بامتياز.
     وقد قامت الكاتبة الفرنسية سوزان برنارد، ألّول مرّة يف تاريخ النقد العاملي بكتابة تاريخ شامل لقصيدة النثر، من 

 حيث هي جنس شعري متمّيز يف كتاهبا) قصيدة النثر من بودلري حّّت أيامنا( الصادر يف باريس عام0393م.
    أّما يف أمريكا، فقد تبوأ الشاعر) والت وتيمان( الصدارة بي الشعراء، الذي تصدروا لكتابة القصائد النثرية، والسيما 
يف ديوانه) أوراق العشب( عام 0889م. وُجوهبت قصيدة النثر باملعارضة خارج فرنسا، وهذا ديدن كّل حركة جديدة، 

 ولكنها مل تلبث أن حصلت على تأشرية القبول يف مملكة الشعر، بل أّن الت  حمسَ  هلا بدأ يتصاعد يوما بعد آخر.

ب- عند العرب: إن احلماسة للنتاج الغريب واهلوس باملنجز احلضاري للغرب، كان من أهم العوامل املسامهة يف نشأة 
قصيدة النثر العربية. ويعد أدونيس، خليل حاوي، وندير عامة، وحممد املاغوط، الشعراء األساسيون الذين شكلوا نواة 

هذا الشعر يف البداية، والذين أنضم إليهم  عدد من الشعراء والنقاد، أمثال: سعد رزوق، أنسي احلاج، وخالدة 
سعيد.ومنذ صدور العدد األّول جمللتهم)شعر( اللبنانية عام 0391م، أخذت هذه اجلماعة تتعهد هذا الّلون اإلبداعي 

اجلديد بالرعاية والتبشري سواء عن طريق طبع جماميع قصائد النثر، أو عن طريق ترمجة أعمال كثري من الشعراء الذين  كتبوا 
 القصائد النثرية، مثل بودلري، رامبو، مالراميه، والت ويتمان، أو عن طريق تشجيع الناشئي على كتابة قصيدة النثر.

   ومل تكن مصر شديدة احلماسة هلذا االجتاه الشعري اجلديد يف أّول األمر على نطاق اإلبداع الشعري، أّما على نطاق 
 التناري، فإنّنا جند) غايل شكري( شديد احلماسة لقصيدة النثر يف كتابه)شعرنا احلديث...إىل أين؟(.

   أمّ ا يف العراق، فقد كان املناخ مهيئاً الستقبال قصيدة النثر، السيما بعد دعوات الزهاوي إىل الشعر )املرسل(، 
والرصايف إىل الشعر )املهموس(، وحسي مردان يف ديوانه) الربيع واجلوع( الذي جاء على غالفه أنّه من النثر)املركز(، 

وشكل ظهور جملة)شعر الكلمة( يف العراق عام 0398م منربا يدعو الشعراء إىل كتابة قصيدة النثر بكّل محاسة مستندين 
إىل أّن" الدعوة لكتابة قصيدة النثر تنطلق من موقف حضاري قائم على نقيض شعري يستند على النقل امليكانيكي 
للمناورات والعقل...ذلك أّن القوى املعطلة داخل اإلنسان ال ميكن أن جتد طريقها يف الشعر إالّ من خالل الصراع 

 الشعري ذاته".
    وإذا كانت قصيدة النثر العربية قد بدأت حتذو حذو القصيدة النثرية الغربية، فإهّنا حققت فيما بعد حضورها اخلاص 
اعتمادا على استقراء كثري ممّا جاء به الرتاث العريب، الذي حيتمل أكثر من قراءة جتعله حمماًل باألبعاد اإلنسانية اخلالدة، 

 ويسعى إىل حتقيق ذلك عدد من األدباء والنقاد يقف أدونيس على رأسهم.
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إن الكتب النقدية تاهر اخلالف القائم حول قصيدة النثر، ويتضح يف أمرين: أمر :آراء النقاد حول قصيدة النثر-0
 يتعلق برواد هذا الشكل الفينيتعلق باملصطلح املستخدم " قصيدة النثر" أو "الشعر املنثور" أو"النثر الشعري"، وأمر آخر 

  :الذين حياولون لفت أناار النقاد واألدباء إليه ومن آرائهم ما يأيت

حتدثت نازك املالئكة يف كتاهبا: "قضايا الشعر املعاصر" عن قصيدة النثر، ويبدو من خالل حديثها  :نازك المالئكة -
ا، أو ا أن يكون شعرً عنها أهنا معرتضة على تسميتها بقصيدة النثر، والسبب يف ذلك أن املصطلح ليس دقيًقا، فالنص إمّ 

 اخللط بينه وبي الشعر احلر أو شعر التفعيلة. ومما يؤكد أن هذا النوع من القصائد أدى إىل نازكأن يكون نثًرا، ووجدت 
أيًضا قوهلا " إن طائفة من أدباء لبنان يدعون اليوم إىل تسمية النثر شعًرا، وقد تبنت جملة شعر هذه  رفضها لقصيدة النثر

ية، وال لألمة العربية مل تكن فيه مصلحة ال لألدب العريب، وال للغة العرب،الدعوة، وأحدثت حوهلا ضجيًجا مستمرًّا 
 نفسها".

يتمثل رأي أدونيس بقوله " ال بد هلذا العامل، إذن، من الرفض الذي يهزه، البد له من قصيدة النثر كتمرد  :أدونيس -
: "أكثر الشعراء يف الغرب الذين كتبوا قصيدة النثر، كتبوا قبلها قصيدة أيضاوقال ، أعلى يف نطاق الشكل الشعري"

ا هنائيًّا لتجارهبم الشعرية، ومل تكن هربًا فنيًّا من الصعوبة الوزن. وكانت  لى أن السهولة". وهذا يدل ع إىلقصيدة النثر حدًّ
 أدونيس مع قصيدة النثر، بل هو رائد من روادها، وكاتب من كّتاهبا. 

الذي كان   (لن)، وكان تناريه يف ديوان م0391 عام اليت ظهرت (شعر)مجاعة جملة أبرز وهو من : أنسي الحاج -
وقد   ارة.ّت التفعيلة بالتخلف عن احلضمن يعود إىل الرتاث أو القصيدة التقليدية وح تهم كلّ يكتابًا نثريًّا بعنوان شعري ، 

كانت رؤية أنسي احلاج تتمثل بأن هذا الشكل اجلديد سيمثل احلرية للشاعر املعاصر؛ للتعبري عن رؤيته اجلديدة للعامل 
"  :اجاحلأنسي ا يريد دون قيود، وياهر هذا واضًحا يف قول شكل أديب جديد، يعرب فيه حبرية عمّ اليت تستوجب وجود 

 تواصل للغة حتيط به ، ترافقشاعر قصيدة النثر شاعر حر، ومبقدار ما يكون إنسانًا حرًّا أيًضا، تعام حاجته إىل اخرتاع م
هي مهامجة  (لن)وميكن املالحاة أن مقدمة ديوان ، ي". ليس للشعر لسان جاهز، ليس لقصيدة النثر قانون أبد..جريه

هي اليت ستخلص الشاعر املعاصر من التبعية للرتاث، ومن سلطته.  -حبسب رأي أنسي احلاج -للرتاث، وقصيدة النثر   
 

أن يتم تقدمي مناذج من قصيدة النثر اليت اختلف حوهلا  اضرةهذه احملهناية من املهم يف  :قصيدة النثر نماذج من -0
الشعراء والنقاد، فبعضهم أدخلوها يف باب الشعر، وبعضهم أخرجها من باب الشعر، وهذه النماذج هي لرواد كّتاب 

ا، ودعوا إىل كتابتها، منهمهبقصيدة النثر الذين اهتموا  : 
  (0391لبناين) -شاعر سوري أدونيس: -

األشياء يف سرِّهايف َعتممة   
أحبُّ أن أبقى   
تبطَن اخلَلمقا  أحبُّ أن أسم  
أحبُّ أن أشرَد كالانِّ    
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 كغربة الفنِّ 
 كاملبهم الُغفمِل وغري األكيدم 

.أوَلُد يف كلِّ غد  من جديدم   
  (1109-0391شاعر لبناين)أنسي الحاج: -

 غيوم غيوم
يا غيوم    

 يا ُصعداء احلاملي وراء النوافذ
  غيوم، يا غيوم 
علِّميين فرََح الزوال!    

 هل حِيّب الرجل ليبكي أم ليفرح
؟ وهل يعانق لينتهي أم ليبدأ  

ال أسأُل أُلجاب، بل ألصرخ يف سجون املعرفة   
ليس لإلنسان أن ينفرج بدون غيوم   
.وال أن يافر بدون ِجزمية   

.(1119-0399:أديب وشاعر سوري )محمد الماغوط -  
تت كئ عليه يوجع اإلسفلتعكازك الذي   

ف "اآلن يف الساعة الثالثة من هذا القرن   
مل يَ ُعد مث ة ما يفصل ُجثث املوتى    

"عن أحذية املارة  
 يا َعتبيت السمراء املشوهة 

 لقد ماتوا مجيًعا: أهلي وأحبايب
ماتوا على مداخل القرى    

 وأصابعهم مفروشة 
 كالشوك يف الريح 

 لكين سأعود ذات ليلة 
 ومن غالصمي

.يفور دُم النرجس واليامسي  
  
 

 


