
 

 

  .عروض: النشاط 
  .األسباب واألوتاد في الشعر الحر: الموضوع 

  
  
  
  . البيت الشعري في القصيدة العمودية-أ

عزيزي الدارس عرفت سابقا أن البيت الشعري هو الوحدة األساسية التي تبنى عليها القصيدة، و يتكون           
  .من قسمين متساوين يسّمى األّول منهما صدًرا و يسّمى الثاني َعُجًزا

و البيت الشعري يقوم على مقاطع موسيقّية تُدعى التفعيالت ينشًأ عن تكرارها وفق نظام خـاص مـا،               
بحر الخفيف يتألّف من ستة مقاطع موسيقية، ثالثة منها فـي صـدر             : ُيَسّمى بالوزن أو البحر، فمثال      

  :البيت، و ثالثة في عجزه على النحو اآلتي 
  .ن مستفعلن فاعالتنفاعلتن مستفعلن فاعالتن        فاعلت

  و لكن ما مفهوم البيت؟ وما مكوناته في الشعر الحّر؟
يختلف مفهوم البيت في الشعر الحّر عن القصيدة العمودية، إذ يقوم على وزن واحد، و ال يتقّيد بعـدد                   
ثابثٍ من الوحدات الصوتّية، و يعتمد على التفعيلة المتكّررة و ليس على الـشّطر الـشعرّي المحـّدد                  

فعيالت، فقد يتكوَُّن البيت في الشعر الحّر من تفعيلة واحدة أو تفعيلتين أو ثالث أو أكثر بحسب الدَّفْقٍَة                  الت
  .الشُُّعوريَِّة للشاعر

  
  :الحظ تجانس الوحدات الصوتية، و عدم ثبات عددها في األبيات اآلتية 

  التفعيالت  البيت الشعري
  )4(متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن،  يا عاُم ال تقَرب مساكننا فنحن هنا طيوفْ

  )3(متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن  من عالم االشباح ينكر نا الَبشَْر
  )4(متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن   و الماضي و يجهلنا القََدْرلو يفرُّ منَّا اللي

  )2(متفاعلن، متفاعلن  و نعيشُ أشباحا تطوفْ
  )1(متفاعلن  ال ذكرياتْ

  :سباب واألوتاد األ
  مّر بك أّن البيت في الشعر الحّر يتكّوُن من وحدة صوتية تُدعى التفعيلة فما مكوناتها؟

  .تتكوَّن التفعيلة من أسباب، و أوتاد تتفاعل فيما بينها لتكوين البيت الشعرّي في القصيدة الّحرة
  



 

 

  :السبب 
  :و السبب هو اجتماع حرفين، وينقسم إلى قسمين 

، و لَِم   0/ ،وِمْن   0/َعْن: لخفيف، و يتألَّفُ من حرفين أّو لهما متحرِّك، و ثانيهما ساكن نحو            السبب ا  -1
  0/، وكَْم0/،وُهْم0/، وقَْد0/
  //،هي//ُهَو// ،ِلَم// و يتكّون من حرفين متحرِّكين مثل لََك  السبب الثّقيل-2

  :الوِتُد 
  :ين الوِتُد هو اجتماع ثالثة حروف، و ينقسم بدوره إلى قسم

الوِتُد المجموع و يتألّفُ من ثالثة أحرف أّولهمـا، و ثانيهمـا متحرِّكـان، و الثالث ساكن               -1
 :مثل 

  .0//،نعم0//، بلى0//،فتًى0//،دعا0//،َمَضى 0//، إلى0//علَى
الوِتُد المفروق، و هو ال يستعمل في الشعر الحرِّ إال في بعض الحاالت الـشاذة، و لكنَّـُه                   -2

 . العمودييستعمل في الشّعر

: و يتألَّفُ الَوِتُد المفروق من ثالثة أحرف أولهما متحّرك، و ثانيهما ساكن و ثالثهمـا متحـّرك مثـل                    
  /0/،قال /0/،َساَل/0/،أيَن/0/َبْيَد

    و يشترط في تفعيلة البيت في الشعر الحّر أن تكون غير مركّبة، و هذا يقتضي اختيارهـا من بحر                  
  .ور الصافيـة و تفعيلة كل بحر و أسبابها و أوتادهاصاف، و إليك البحـ

  الرمز  األسباب و األوتاد في التفعيلة التامة  تفعيلته  البحر
  )0)  (/0(//  وتد مجموع، وسبب خفيف  فعولن  المتقارب 
  )0)  (//0(/  سبب خفيف ، ووتد مجموع   فاعلن  المتدارك
  )0)  (/0)  (//0(/   سببان خفيفان ، بينهما وتد مجموع  فاعالتن  الرََّمل
  )0)(/0)  (/0(//  وتد مجموع، وسببان خفيفان  مفاعيلن  الَهَزج
  )0)(//0  (/  سببان ثقيل و خفيف ، ووتد مجموع  متفاعلن  الكامل
  )0)(//0)  (/0(/  سببان خفيفان ، ووتد مجموع  مستفعلن  الرََّجُز

  . زحاف و قد تطرأ تغيرات على األسباب و األوتاد، إذا كان بالتفعيلة
  
  
  
  
  
  



 

 

  
   :يأسئلة التصحيح الذات

   فيم يختلف البيت في الشعر الحّر عن البيت في الشعر العمودي ؟-1س
   ما الفرق بين البحور الصافية و البحور المركبة ؟-2س
   ما الوحدة الصوتية في الشعر الحّر؟ و مّم تتكّون ؟-3س
  : حدد مقاطع كل تفعيلة من التفعيالت اآلتية -4س

      متفاعلن، فاعلن، مفاعيلن     
   حدْد التفعيالت المالئمة لكل بيت من األبيات الموالية، مع ذكر مقاطع التفعيلة -5س
   كَفِّنوُه-
   و اْدفُنُوُه-
   َأْسكُنُوُه-
   ُهوةَ الَّلْحِد الَْعِمقْ -
   و اذَْهُبوا ال تَنُْدُبوُه ، فَُهَو شَْعٌب-
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  :لف البيت في الشعر الحّر عن البيت في الشعر العمودي في عدة أمور أهمها  يخت-1ج

  البيت في الشعر الحّر ذو شطر واحد   - أ
 . عدد تفاعله غير مقيدة و لكنّها متجانسة   - ب

  ينتهي البيت بانتهاء الدفقة الشعورية   - ت

  : الفرق بين البحور المركبة، و البحور الصافة يتجلى فيما يأتي ./ 2ج
  .حور المركبة تتألف من شطرين، و من تفعيلتين غير متجانستين تتكران وفق نظام خاص الب./ أ
بحر الكامـل، و المتقـارب و الرمل، و الهزج، : البحور الصافية تتركب من تفعيلة واحدة مثل ./ ب

  .و الرجز 
  .و البحر في الشعر الحّر يعّيُن بواسطة التفعيلة و ليس بواسطة البيت

الصوتية في الشعر الحّر هي التفعيلة، و تتكون من حركات و سكنات تشكّل السبب و الوحدة ./ 3ج
  .الوتد
  متفاعلن، فاعلن، مفاعيلن،: مقاطع كل تفعيلة من التفعيالت اآلتية ./ 4ج

  : تتألّف من ثالث مقاطع : متفاعلن 
  )0(//وتد مجموع ) + 0(/سبب خفيف (//) +             سبب ثقيل 

  ) 0(//وتذ مجموع ) + 0(/سبب خفيف : ف من مقطعين تتألّ: فاعلن 



 

 

  ).0(/سبب خفيف ) + 0(/سبب خفيف ) + 0(//وتد مجموع : تتألّف من ثالثة مقاطع : مفاعيلن 
  
  ./5ج

  مقاطع التفعيلة  تفعيلته  البيت
  فاعالتُْن  كَفَّنُوُه

  فاعالتُْن  واْدفُنُوُه
  تُْنفاعال  أسكنوه

  فاعالتُْن، فاعالْن  ُهوَّةَ اللّْحِد العميق 
  فاعالتُْن، فاعالتُْن، فاعالتُْن  واذهبوا ال تندبوه ، فهو شعب 

وتد مجموع + سبب خفيف 
  .سبب خفيف+

  
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  


