
 
 .التزام القصيدة قافية واحدة، وليس لها نظام محدد لتوزيع القوافي(4
 .ترتكز على الموسيقى الداخلية وإيحاء الكلمات وجرسها(5
استخدام األلفاظ المتداولة، ومنحها طاقات إيحائية وشعورية (6

 .تستمدىا من السياق
 .والميل إلى األساطير والتراث الشعةياإلعتماد على الرمز (7
 .االىتمام بالصورة الشعرية والخيال الممتد(8
 لَم تخلصت مدرسة التفعيلة من رتابة القافية الموحدة ؟ -6

 . ألن القافية الموحدة تضعف من التدفق العاطفي للشاعر
 كيف تخلصت مدرسة التفعيلة من رتابة القافية الموحدة ؟ -7
 طريق استخدام قواٍف متغيرة أو تركها كلياً . تخلصت منها عن  
 لم استخدمت مدرسة التفعيلة قوافي متغيرة ؟ -8

ألن ذلك يساعدىا على تحقيق الوحدة العضوية والموضوعية ، 
 والشكل القصصي أو المسرحي . 

 .  عرف لغة اإليحاء-9
 ىي لغة فنية ذات دالالت رمزية مالئمة للموضوع ومشحونة بالمعنى 

 .  لل : توظيف مدرسة التفعيلة األساطير في شعرىمع-10
وذلك ألنها وسيلة معةرة عن تجربة عاشها اإلنسان القديم وحاول من  

خاللها أن يقيم توازنو الداخلي بين  الفكر والعاطفة كما أنها تجتهد 
 في تفسير الحياة والطةيعة واإلنسان .

 : أي ىدفو ؟ ما ىو جوىر الشعر الحر-11
أماا جااوىره فهااو التعةيار عاان معاناااة الشااعر الحقيقيااة للواقااع التااي       

تعيشو اإلنسانية المعذبة ولم يكان الشاعر مجارد مجموعاة مان العواطاف 
، والمشاعر ، واألخيلاة ، والتراكياا اللغوياة فحساا  فموضاوعاتو ىاي 

 موضوعات الحياة عامة ،. 

 
 

 
ماللم ناتع عان الكةات واقاع فهي انعكاس لما يعانيو الشاعر مان  العربي

وكاناااات نتيجتااااو وأد  الروحااااي والمااااادي الااااذي خلقااااو االسااااتعمار علااااى
الحيااااة  الحرياااات فاااي نفاااوس الشاااعوة وقتااال الرلةاااة فاااي التطلاااع إلاااى

الميل بل الجنوح إلى خلق نوع جديد من العطاء  الفضلى مما أدى إلى
 الفني تلمس فيو األمة بأنها بدأت تستعيد نشاطها وحريتها 

 ظهرت الواقعية كرد فعل على مذىا سابق ما ىو ؟ ولماذا ؟ -3
ظهرت الواقعية كردة فعل على الرومانسية ألن الرومانسية اىتمت  

 المجتمع وأعلت من قيمة الفرد مقابل المجتمع   بالذات على حساة
 ؟ما ىو مفهوم الشعر الحر  -4
تقول نازك المالئكة حول تعريف الشعر الحر ) ىو شعر ذو شاطر      

واحااد لاايس لااو طااول ماباات وإنمااا يصاا  أن يتغياار عاادد التفعاايالت ماان 
 شطر إلى شطر ويكون ىذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيو ( .

 :الفنية حوو مالم الشعر الحر  خصائص ىي ما -5
 :أ.من حيث المضمون

 .الشعر تعةير عن الواقع وعن معاناة حقيقية(1
الشعر وظيفة اجتماعية فهو يكشف عن مواطن التخّلف في (2

 .المجتمع
التجديد في ألراض الشعر، فقد اىتم الشعراء بالقضايا اإلنسانية (3

االستقالل والتحرر ومقاومة األعداء واالجتماعية والوطنية كالدعوة إلى 
 .وىموم الشعا

 :ة.من حيث الشكل
 .القصيدة بناء شعوري يةدأ من نقطة، مم يأخذ في النمو حتى يكمل(1
 .تنقسم القصيدة إلى مقاطع ويمثل كل مقطع عنصرا من عناصرىا(2
تةنى القصيدة على وحدة التفعيلة ويحل السطر الشعري محل (3

 .الةيت الشعري
 

 

 
 
 
 

 ؟ومن ىم أبرز أعالمو متى نشأ الشعر الحر  -1
نشأ في أعقاة المدرسة الرومانسية المغرقة في 

الخيال،والممعنة في الهروة من الواقع إلى الطةيعة،وقد 
اسمتها 1974نشرت نازك المالئكة أول قصيدة عام 

)الكوليرا( كما نشر بدر شاكر السياة ديوانو )أزىار ذابلة( 
د تحررت القصيدتان من القافية الواحدة في العام نفسو، وق

 .والتزمتا وحدة التفعيلة
نازك المالئكة، بدر شاكر السياة، صالح  أبرز أعالمها:

عةد الصةور،أحمد عةد المعطي حجازي، فدوى طوقان، 
 .محمود درويش

 ما ىي دوافع نشأة الشعر الحر؟ف-2
 أىم العوامل التي ساعدت على نشأة الشعر الحر

التاأمر بالشاعر الغرباي والماذاىا  : فنية األدبيةالدوافع ال -
 األدبية السائدة ىناك

تتمثال فيماا يطارأ علاى المجتماع مان  الدوافع االجتماعية -
مظاىر التغيير والتةديل ألنماط الحيااة ومكوناتهاا وللةنياة 

 االجتماعية والتكوين الحضاري 

ظهاااااور :و تتمثاااال فاااااي  و السياساااااية  الاااادوافع النفساااااية -
 عالمنا العربي ،  حريرية في معظم الدولالحركات الت

 تقويم نقديالنشاط:
 أو مدرسة الشعر الحر شعر التفعيلة
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، وإما صورة كلية ، يرسم الشاعر من خاللها صورة مركةة ، تتضافر    
 .فيها كل العناصر الجزئية لتقديم صورة شعرية مشهدية كلية

 خالصة عامة حول مفهوم الصورة في الشعر الحروفيما يلي أقدم 
 أنواع الصورة الشعرية :-1

 رة الشعرية بعدة مستويات:تتشكل الصو 
: وتعتمد التصوير الحسي الموجود بين المتشابهين  ا الصورة المفردة1

 في الظاىر دون النفاذ إلى المعاني النفسية.
: وتكون عةر تصوير يجمع بين ما ىو حسي وما ىو  ا الصورة المركةة2

 نفسي عاطفي تتداخل فيها العناصر.
 مكونات الصورة الشعرية:-2

 الصورة الشعرية على مالث مكونات أساسية :تعتمد 
نسيع األلفاظ في التعةير الشعري يشكل الصورة التي  مكون اللغة:

 ىي عماد الصورة الشعرية. يعةر بها الشاعر عن تجربتو، فاللغة
: تعتةر العاطفة ىي الروح التي تنفخ في اللفظة التي مكون العاطفة

 شاعر.تأخذ القالا النفسي الوجداني لحالة ال
وىو الذي يمكن اللغة والعاطفة من تحديد معالم : مكون الخيال

 الصورة فيتفاعل معها المتلقي شكال ومضمونا
  ؟ ما ىي أنواع الرمز في الشعر الحر

فهااام المتلقاااي لاااو  الشااااعر ويةقاااىوىاااو مااان ابتاااداع : الرماااز الشخصاااي
 . ظنياً 

 الشعةيوىو الرمز األسطوري والديني والتاريخي و : الرمز التقليد
 ؟؟في الشعر الحر أىمية الرمزما ىي 

المادة األسطورية جعلت الشعر أكثر عمقاً،وأبرزت فيو تواصل *
فت  الرمز أمام الشاعر باة عالمية اإلبداع وأكسةو النظرة * الحضارات
 ...... الموضوعية

 
 

 

 :ىي نوعان :؟ ما ىي بحور الشعر الحر -12
وىي التي يتألف شطرىا من تكرار تفعيلة واحدة  أ : الةحور الصافية

مجزوء  –المتدارك  –الرمل  – المتقارة –الكامل  –وىي ) الرجز 
 .( الهزج –الوافر 

الشطر فيها من أكثر من  ة : الةحور الممزوجة وىي التي يتألف
 – تفعيلة واحدة على أن تتكرر إحدى التفعيالت وىما : ) السريع

 .( الوافر
 :ما ىي خصاءص اللغة في الشعر الحر

معنية  ، فليست وتميل لغة الشعر الحر إلى االقتصاد في التعةير
 .بالشرح والتفصيل، واإلسهاة 

ومن التقنيات المستخدمة في لغة الشعر اعتماد القصيدة على 
، فتظهر في القصيدة العناصر القصصية ،  الحوار والسرد القصصي

 وأىمها: السرد والحدث والزمان والمكان ، 
أو كيف تفسر ىذه ما ىي أسةاة الغموض في الشعر الحر؟

 الظاىرة؟
ىي لغة اإلشارة في حين أن لغة النثر ىي لغة اإليضاح لغة الشعر 

للكلمة في الشعر أن تعلو على ذاتها، أن تزخر بأكثر مما  والبد
أكثر مما تقول، عةر إدراك الشاعر لقدرات  تعنيو، أن تشير إلى

من داللتها المعجمية، ومن  المجاز في من  اللغة مساحة أوسع
اعر بالثقافة وسعة أسةاة لموض الشعر الحديث تةاىي الش

اإلكثار أو اإللحاح على استخدام األسطورة في  االطالع من خالل
 الثقافة الغربية

 ؟؟ما ىو مفهوم الصورة في الشعر الحر
ومن يقرأ الشعر الحديث يجد أن الصورة الفنية فيو ، إما جزئية 

معتمدة على المفهوم التقليدي للصورة الشعرية القديمة من تشةيو 
 ، أو كنايةواستعارة 

 
 

  

 

 

  :ستاذاألمن إعداد 
 مصطفى بن الحاج

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرحمن  
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 / السوقر


