
 

 

 بحر الّرجز في الشعر الحّر: الموضوع 
  

  
  : األهداف 

  .م في الكتابة العروضيةالتحكّ      * 
  . قصيدة النص األدبياكتشاف خصائص البحر الذي نظمت عليه      * 

 
  

  تصميم الدرس
   النص-
  ما التغيرات التي تطرأ على تفعيلة بحر الرََّجز في الشعر الحّر ؟ -
   استنتاج-
  صحيح الذاتيأسئلة الت -
   أجوبة التصحيح الذاتي-
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  النص
  

، و هو بحر من البحور التقليدّية الصافية، )الرجز(مّر بك في الدرس السابق أن قصيدة المطر من بحر 
  :ويتكون في القصيدة العمودية من ستّ تفعيالت سباعّية  و هي 

  علن مستفِعلُنمستفعلن مستف ُمْستَفِْعلُْن مستفعلن مستفعلن             
    بيد أن السّياب لم يتبع نظام القصيدة التقليدية، التي تبنى على وحدة البيت ذي الشطرين المتساويين،
و اعتمد في التعبير عن مشاعره على موسيقى الشعر الحّر ذي التفعيلة الواحدة المتكّررة في أسطر 

  .ة أو قصرهاالقصيدة و يختلف عددها بين شطر و آخر تبعا المتداد الفكر
  .تأّمل تفاوت تفعيلة بحر الرجز في المقطع اآلتي من قصيدة السياب التي درستَها

  
  عدد التفـــعيالت  الّســـــــطر

  في كلِّ قطرٍة مَن المطر
  .َحْمَراُء أْو صفراُء مْن أِجنِّة الزََّهْر
  وكلُّ َدْمَعٍة مَن الِجياَِع و الُعراة

   الَعبيْدوكلُّ قطَرٍة تُراقُ ِمْن َدِم
  فَْهَي ابتساٌم في انتظاِر مْبَسٍم َجِديد
  أو ُحلَْمةٌ تَوّرَدتْ على فَِم الوليْد
  ! في َعالَِم الغَِد الفِتيِّ،واهب الحياة

  ...مطر 
  ...مطر
  ...مطر

  ثالث تفعيالت
  أربع تفعيالت 
  أربع تفعيالت
  أربع تفعيالت

  أربع تفعيالت 
  أربع تفعيالت 
  أربع تفعيالت 

  احدةتفعيلة و
  تفعيلة واحدة
  تفعيلة واحدة

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  التغيرات التي تطرأ على تفعيلة بحر الرجز في الشعر الحّر
  

  :على أوجه أخرى بسبب الزحافات التي تلحقها وهي ثالث أنواع ) مستفعلن(تأتي تفعيلة بحر الّرجز 
  )  لُْنُمْستَفِْع(و هو حذف الثاني الساكن، و هو السين فتصبح : الخبُن ./ 1     

  ).ُمتَفِْعلُْن                  (
  ) .ُمْستِعلُْن)     (مستفعلن(و هو حذف الرابع الساكن، الذي هو الفاء فتصبح : الطّي ./ 2
         السين، والفاء، وبذلك تصبح: الخبل وهو حذف الثاني الساكن والرابع وهما ./ 3
  .في قول السيابو نرى أغلب هذه الزحافات  )ُمتَِعلُْن) (مستفعلن(

  .يا واهَب اللؤلؤ و المحار،والّردى
  :أكتب البيت كتابة عروضية *

  َيا َواِهَبْل  لُْؤلَُؤ  و لَْمحاَر َوْرَرَدْى   
/ )   0/0//0/ ) (0/ //0// ) (0//0// (0  

  :أضع التفعيالت المناسبة * 
  ) .مُْتَفِْعلُْن) (ُمْستَِعلُْن) (ُمْستَفِْعلُْن(

  :أيضا من أهّمها ) العلل(تلحقه ) الزحافات(الرجز وكما تلحق بحر 
  .إضافة ساكن في آخر التفعيلة في الّسطر./ أ

  )سميح القاسم(أسنَْدت ظهري  للجداْر                        
/)0/0/ /0/)(0/0//00(  
  :إضافة سبب خفيف في نهاية التفعيلة./ ب

  )صالح عبد الصبور(ُينبئني هذا المساء أنّني أموت وحدي              
/)0///0/) (0/0//0//) (0//0//) (0//0/0(  
  :حذف السب،أو الوتد من نهاية التفعيلة./ ج

  )بدر شاكر السياب(أكاد أسمع النّخيل يشرب المطر     
//)0//0//)(0//0//)(0//0//)(0(...  
  0/          0://قطع الوتد المجموع./ د
  
  
  
  
  



 

 

  االستنتاج
  

  ) .ُمْستَفِْعلُْن(حور الّصافية تفعيلته الّسالمة بحُر الّرجز من الب
  .0//0) //ُمتَفِْعلُْن(قد يطرا بعض التغيير على هذه التفعيلة فتصبح 

  .0///0) /ُمْستَِعلُْن( أو 0) ////ُمتِعلُْن(أو
إضافة ساكن إلى آخر التفعيلة أو إضافة سبب خفيف، ويجوز حذف : ِعلَُل بحر الّرجز كثيرة نذكر منها 

  .السبب أو الوتد األخير في تفعيلة الّسطر
 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  ما أجزاء بحر الرجز في الشعر العمودي؟./ 1س 
  بماذا يمتاز بحر الرجز عن بقية البحور؟./ 2س
  طع التي تتكّون منها تفعيلته الّرجز ؟ ما المقا./ 3س

  و ما الوجوه التي ترد عليها ؟         
  .اقرأ ما يأتي بأداء شعري، ثم قطع الّسطر األول و الثاني، و اذكر البحر./ 4س

  "رسالة إلى غزاة ال يقرأون"من قصيدة بعنوان قال سميح القاسم
  تقدَّموا تقدَّموا ./ 1
  ُم كلُّ سماٍء فوقكُم جهنّ./ 2
  وكل أرٍض تحتكم َجهنُّم ./ 3
  تقدَُّموا./ 4
  يموتُ منّا الطِّفُل و الشَّيخُ ./ 5
  و الَ َيْستَْسلُم ./ 6
  و تسقط األمُّ على أبنائها ./ 7
  و ال تستسلم./ 8
  تقدَّّموا بناِقالت جندكُم./ 9

  وراجمات حقدكُم./ 10
  وَهدِّدوا و شرُِّدوا./ 11

  ناَلن تهزموا أشواقَ./ 12      

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

  :أجزاء بحر الّرجز في الشعر العمودي ستُّ تفعيالت سباعّية هي./ 1ج
         مستفعلن مستفعلن مستفعلن       مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  .  ومن النادر أن تأتي هذه التفعيالت سالمة من التغيير
 التي قّربته من النثر ولسهولته نظمت فيه المتون يمتاز بحر الّرجز عن بقية البحور بكثرة زحافاته./ 2ج

  ...العلمّية كالنّحو و الفقه
  ).0(//ووتد مجموع ) 0) (/0(/تتكون تفعيلة بحر الّرجز من سببين خفيفين ./ 3ج

  :ترد تفعيلة مستفعلن على الوجوه اآلتية 
  )متعلن) (مستعلن( أو ) متفعلن(
  تقدَّموا تقدَّموا: السطر األول-4ج
  تَقَْدَدُمْو تَقَْدَدُمْو : ابة العروضيةالكت 

  )0//0) (//0//0 : (// الرموز
  )ُمتَفِْعلُْن)(ُمتَفْعلن: ( التفعيالت 

  كلُّ سماِء فوقكم جهنُّم: السطر الثاني 
  :الكتابة العروضية 

  كُْل لَُسماِئْن فَْوقَكُْم َجَهنْنَُم
  )0//0)(//0//0/0)(/0///0(/: الرموز 
  )متفعلن)(ُمْستَفِعلُْن) (تَِعلُْنُمْس : (التفعيالت

  .الّرَجز في الشعر الحّر: بحر * 
  


