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 العروضّية الكتابة

 الدكتور ثائر حسن جاسم



 أيَن يُستعمُل 

 هذا النوُع 

 مَن الكتابِة ؟

 كيَف تكوُن 

 هذِه الكتابةُ ؟

 كيَف نستعيُن 

 بها للكشِف عن

 الوزِن الذي نُِظمَ 

 عليِه الشعُر ؟

 :نسعى في هذِه المحاضرِة إلى أْن نبي ِن         



ما الكتابة 
   العروضّية

  هي :الكتابة العروضي ة  ؟

 كتابة النص  الشعري  

  كتابة صوتي ة

 (البحر)للكشف عن الوزن

  الذي نُِظم عليه

 وتسمى 
  كتابة عروضية

  ألّننا نحتاج إليها
 في 

 علم العروض
 



 ملاذا نحتاج إلى

 !؟   الكتابة العروضية

 وطبيعة الوزن في الشعر تعتمد على المنطوق من النّص ، 

 .فال بدّ من تثبيت كّل صوت ننطقه . على المكتوب  وليس   

 ولكي نكشف وزن البيت ال بدّ من كتابته صوتيّاً ، وذلك بكتابة

    . كّل حرف ننطقه مع الحركة أو السكون التي يستحقّها      

 علم العروض ألن  

 يختص  بدراسة

 أوزان الشعر

 وحذف كّل حرف ال ننطقه ، وإن كان مثبتاً في الكتابة   

 . االعتيادية    



  
 كتابة كل  صوت 

 ننطقه 

 وإن لم يكن مكتوبا  

  
 حذف كل  حرف 

 ال ننطقه

 وإن كان مكتوبا  

  
 مقابل/  وضع الرمز  

  كل  حرف متحرك
 مقابل   5وضع الرمز  

 كل  حرف ساكن

  

  تشكيل كل  حرف

 بالحركة أو  ننطقه

 بالسكون بحسب 

 ما يستحق  



  

 نكتب كل  صوت 

 ننطقه 

 وإن لم يكن مكتوبا  

نكتب األلف غير 

الظاهرة في كثير 

 :من الكلمات ، مثل 

 هذا ــــــ هاذا

 لكْن ـــــ الكنْ 

 هؤالء ــــــ هاؤالء

 طه ــــــ طاها
 رحمن ــــــ رحمان

نكتب الحرف المشد د 

حرفين أولهما ساكن 

ك ، مثل   :والثاني متحر 
 محّمد  ـ  محْمَمد

 ال بّد  ــ  ال بْددَ 

 كلُّ  ـــ  كْلل  

نكتب التنوين نونا  

 :ساكنة ، مثل 

 آنكتب الهمزة الممدودة  
 :، مثل  ا+  ء: حرفين 

نكتب الحركة في حالة 

اإلشباع حرفا  مجانساُ لها 

وهي غالبا  آخر حركة في 

الشطر األول وفي الشطر 

 :الثاني ، مثل 

 رجٌل  ـ  رجل نْ 

 رجٍل  ـ  رجِلنْ 

 رجاًل  ـ  رجَلنْ 

 قرآن  ـ  قرءان

 آمال  ـ  ءامال

 مآل  ـ   مءال 

 كتاب  ـ  كتابو....  

 كتاَب ـ  كتابا....  
 كتاِب ـ  كتابي....  



  

 نحذف كل  حرٍف 

 ال ننطقهُ 

 وإْن كاَن مكتوبا  

نحذف كل  همزة وصل 

إذا كانت في درج 

 :الكالم ، مثل 

 واسمهُ ــ َوْسمهُ 

 واثنان ــ َوثْنان

 واسمْع ــ َوْسمعْ 

ال التعريف مع الكلمة 

لها حرف شمسي    التي أو 

 الّشمُس ـ َاْشَشْمُس 

 الّتيُن ـ َاْتِتْينُ 

 والّشمُس ـ َوْشَشْمُس 

ال التعريف مع الكلمة 

لها حرف قمري    التي أو 
نحذف بعض الحروف 

 :التي ال ننطقها ، مثل 

نحذف حروف المد  في 

أواخر الكلمات إذا وليها 

 :حرف ساكن ، مثل 

 القمُر ـ َاْلَقَمرُ 

 والقمُر ـ َوْلَقَمرُ 

 عمرو ـ َعْمر   الورُد ـ َاْلَوْردُ 

 مائة ـ ِمَئة

 قالوا ـ قالو 

 دعا المؤمن  ـ دَع المؤمن   

 يهِد ْلقلبَ  –يهدي القلَب  

 يصحو الولد  ـ يصح  الولد   

 والورُد ـ َوْلَوْردُ  والّتيُن ـ َوْتِتْينُ 
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 تشكيل كل  حرف 

 ننطقه بالحركة أو 

 بالسكون بحسب 

 ما يستحق  

 

ْن  محّمٌد   م َحْمَمد 

 اَلِْكْنَن  لكنَّ 

 َاْزَزْيت ْون   الّزيتون  

 َوِلْسِتْغَفْار   واالستغفار  

 َوأْلََذْان   واألذان  

 َوْلَءْاَذْان   واآلذان  

 ع َمـر   عمـر  

 َعْمـر   عمـرو 

 َكَتبَ  كتب

 َكْتَتبَ =َكتَّبَ 

ِتبَ   ك 

ت بٌ  ت ب نْ =ك   ك 



  
 مقابل/  وضع الرمز  

  كل  حرف متحرك
 مقابل   5وضع الرمز  

 كل  حرف ساكن

بعد تثبيِت كلَّ حرٍف 

منطوٍق مَع 

الحركة ِالتي يستحقها 

أوالسكوِن إذا استحقه 

؛ تأتي الخطوةُ الرابعةُ 

 :، وهي 

كةَ والحروَف الساكنةَ  دُ الحروَف المتحر  نجر 

لَها إلى رموٍز لكي يسهَل تحديدُ كل ِ  بأْن نحو 

ألن  كلَّ نسٍق من .. نسٍق من المتوالياِت فيها 

ِك والساكِن يمث ُل بحرا  من  متوالي المتحر 

 . بحوِر الشعرِ 

ٍك العالمةَ  ، ) / ( فنضَع أماَم كل ِ حرٍف متحر 

 ( .   5) ونضَع أماَم كل ِ حرٍف ساكٍن العالمةَ 

  ُ   ُ   ُ 

  ُ 

= / 

= 5 



       تمرينات

لد  فرداً  بيت  الخ   لما أحببت  بالخلد  انفرادا ولو أنّي ح 

 ْنِفَرْاَداْ  ِبْلُخْلدِ  َأْحَبْبتُ  َلَماْ  ْلُخلدَ  ُحِبْيتُ  َأْنِنيْ  َوَلوْ 

 سحائب  ليس  تنتظم  البالدا   فال نزلت  عليَّ وال بأرضي

 ْلِبَلَْداْ  َتْنَتِظمُ  َلْيَس  َسَحْاِئبُ  ِبَأْرِضيْ  َوَلْ  َعَلْييَ  َنَزَلْت  َفَلْ 

//5/5/5 //5/5/5 //5/5   //5/5/5 //5/5/5 //5/5 

//5///5 //5///5 //5/5     //5///5 //5///5 //5/5 

 َفْرَدنْ 

 



       تمرينات

 فؤادي في غشاٍء من نبالِ  رماني الّدهُر باإلرزاِء حّتى

 تكّسرِت الّنصاُل على الّنصالِ  فصرُت إذا أصابتني سهام  

 ِنَبْاِليْ  ِمنْ  ِغَشْاِءنْ  ِفيْ  ُفَؤْاِديْ  ِبْْلَْرَزْاءِ  ْدَدْهرُ  َرَمْانِ 

 ْنِنَصْاِليْ  َعلَ  ْنِنَصْالُ  َتَكْسَسَرتِ  ِسَهْاُمنْ  َأَصْاَبْتِنيْ  ِإَذاْ  َفِصْرتُ 

 َحْتَتىْ 

//5/5/5 //5/5/5 //5/5  //5/5/5 //5/5/5 //5/5 

//5///5 //5/5/5 //5/5  //5///5 //5///5 //5/5 

 



       تمرينات

 أكاد  أشكُّ فيك  وأنت  منّ ي أكاد  أشكُّ في نفسي ألنّي

 ِمْنِنيْ  َوَأْنتَ  ِفْيكَ  َأُشْككُ  َأَكْادُ  ِِلَْنِنيْ  َنْفِسيْ  ِفيْ  َأُشْككُ  َأَكْادُ 

نت  عهدي نّي يقول  النّاس  إ نّك  خ   ولم  تحفظ  هواي  ولم  تص 

 َوَلمْ  َعْهِديْ  ُخْنتَ  ِإْنَنكَ  ْنَنْاُس  َيُقْولُ 

 

 َتُصْنِنيْ  َوَلمْ  َهَوْايَ  َتْحَفظْ 

//5///5 //5/5/5 //5/5  //5///5 //5///5 //5/5 

//5/5/5 //5///5 //5/5  //5/5/5 //5///5 //5/5 



 املصادر

–فن  التقطيع الشعري  والقافية ، الدكتور صفاء خلوصي  ، مطبعة الزعيم 

 2الجزء . م  1962بغداد 

المفّصل في العروض والقافية وفنون الشعر ، عدنان حقي ، دار الرشيد 
 .م  1987 1بيروت ، ط -دمشق 

عروض العربي ومحاولت التطور والتجديد فيه ، الدكتور فوزي سعد عيسى 
 .م  1998، دار المعرفة الجامعية 

أصول النغم في الشعر العربي ، الدكتور صبري إبراهيم السيد ، دار 
  .م  1993المعرفة الجامعية 



  لُحسن  إصغائكم
ً
 شكرا


