
 

 

 الوافر في الشعر الحّر: الموضوع 
  

  : األهداف 
  . إتقان الكتابة العروضية*            

  .اكتشف موسيقى الشعر الحديث           * 
 

  
  

  تصميم الدرس
  
  

 النص -
 أسئلة التصحيح الذاتي -
 أجوبة التصحيح الذاتي -

  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

  النص
  

   .اقرأ المقطع الشعري اآلتي جّيدا و حاول استيعاب مضمونه
  :قال بدر شاكر السياب
  )2(تفعيالتان         و كان يطوفُ ِمْن َجدِّي

  )1(تفعيله واحدة           مع الَمّد
  )4(أربع تفعيالت               ! يا ِوديانَنا ثُوِري: ُهتافٌ َيْمُأل الشٌّطآَن

  )3(ثالث تفعيالت       و يا هذا الدَُّم الباقي على األجياِل
  )2(تان تفعيال        ..أيا إرثَ الجماهير

  )3(ثالث تفاعيل       تشظَّ اآلَن، واْسَحقْ هذه األغْالْل
  )1(تفعيله واحدة           َو كالزِّلزاْل

  )4( أربع تفعيالت !تحدَّ النِّيَر، أو فاْسحقْه و اسحقناَ مع النّير
اعية هي تأمل النصَّ السابق تََر أنّه من الشّعر الحّر، و الشّعر الحّر نسقٌ تعبيّري يقوم على وحدة إيق

التفعيلة، تتكرر في أسطر القطعة، أو القصيدة في عدد غير ثابت، أنظر إلى تفعيالت كل سطر تالحظ 
  .أنها غير ثابتة تطول و تقصر

  .خذ الّسطر األّول، واكتب كتابة عروضية، ثم ضع الرمز و التفعيالت المناسبة له
  وكان َيطْوفُ ِمْن َجْددِِي

/ /0//  /0/  /0 / 0 / 0   
ـُْن  ُمفَ   ـاَعلَتُـن ُمفَـاَعلْت

  ما تفعيلة الّسطر؟ و الى أي بحر تنتسب؟
  ُمفَاَعلَتُـْن: تفعيلة الّسطر

  .تنتسب الى البحرالوافر
  : وقد مّر معك أن الوافر من البحور التقليدية وشكله التام هو 

  .ولن ُمفَاَعلَتُـْن ُمفَاَعلَتُـْن فَُع    ُمفَاَعلَتُـْن ُمفَاَعلَتُـْن فَُعولُن
  :ويأتي هذا البحر أحيانا مجزوءا، بحذف تفعيلة من كل شطر، فيصبح مكونا من أربع تفعيالت هي 

  .ُمفَاَعلَتُـْن ُمفَاَعلَتُـْن  ُمفَاَعلَتُـْن ُمفَاَعلَتُـْن 
  "ُمفَاَعلَتُـْن " و الوافر في الشعر الحّر مبني على تفعيلة واحدة و هي 

" ُمفَاَعلَتُـْن " و يجوز أن تأتي ) 0(///و فاصلة صغرى ) 0(//ع و تتألف هذه التفعيلة من وتد مجمو
  :على أشكال أحرف في الشعر الحّر، ال حظها في الجدول 

  



 

 

  ما تنقل إليه أحيانا   ما يلحقها من تغير   أصل التفعيلة 
   ُمفَاَعلْتُـْن -  ُمفَاَعلَتُـْن

   َمفَاِعْيُل-
تنقل إلى مفاعيلن إلي تساويها 

  في الوزن 
  

  :ويقتصر العلل في بحر الوافر على إضافة ساكن في آخر الّسطر، و يتّضح ذلك في السطر اآلتي 
  . تشظَّ اآلن واسحقْ هذه األغالل 
  تشظْظَلَْألْأ نََوْسحق ها ذهأل غالل

//0/0/0// 0/0/  0// 0/0/00  
  
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  .قطِّع ما يأتي و سمِّ بحَرُه  - أ

  :قال محمود درويش 
  . كلُّ جميلٍة في األرْضو

  .تُقبِّلُني 
  :قال بدر شاكر السّياب 

  .هتاف يمُأل الشّطآن يا ودياننا ثوري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أجوبة  التصحيح الذاتي
  

  و كلُّ جميلٍة في األرْض
  و كلُْل جميــلِتْن فألْرْض

/ /0//  /0//   0/ 0/00  
  ُمفَاَعلَتُـْن     مفاعيالن

ـِلُنــي    .تُقّبـ
ـِلُنـي    .تُقَْبِب

//0// /0   
  ُمفَاَعلَتُـْن

  .هتاف يمُأل الشّطآن ياودياننا ثوري 
  .ُهتَافُْن يمـُأل شْشُطَأْأ ن ياوديا ننا ثوري 

//0/0/0 // 0/0/0// 0/0/0// 0/0/0   
  ُمفَاَعلَتـْن ُمفَاَعلْتُـْن ُمفَاَعلْتُـْن ُمفَاَعلْتُـْن

  .الوافر: بحر

  
  
  
  
  
  
  


