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املرحلة الثانوية باجلزائر كرافد من روافد النصوص املقررة للشعب األدبية،  العروض أحد علوم اللغة العربية، ويدرس يف : ملخص
وذلك يف إطار املقاربة النصية املعتمدة من طرف الوزارة الوصية، كآخر حمطة من حمطات إصالح املناهج الرتبوية ، وحناول من خالل هذه 

، وهي تلك املتعلقة روضي اليت المستها اإلصالحات أو جانبتها الورقة البحثية الوقوف عند أهم اإلشكاالت اليت تعرتض الدرس الع
بعناصر العملية التعليمية من معلم ومتعلم وحمتوى املادة املختار تدريسه من هذا العلم ، وذلك يف إطار توافق منهجي بني علم تراثي 

والعلوم التعليمية والرتبوية احلديثة املتعلقة بتعليم موروث ومستجد حداثي ، بني علم العروض الذي أتى به اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، 
 اللغات .

 املقاربة النصية، التعليمية، اإلشكاالت، املرحلة الثانوية، طرائق التدريس. الدرس العروضي،:يةكلمات مفتاح
Abstract: 

 Prosody is one of the Arabic language sciences, and is taught in the Algerian secondary schools as a 

programme of the texts prescribed for the literary stream , within the framework of the textual approach 

adopted by the The Educational Ministry,as the last of the educational curriculum reform stations. Through 

this research paper, we try to stand up to the most important issues in the prosodic lesson that have been 

touched by the reforms or their aspect, which are related to the elements of the educational process of a 

teacher, learner and the content of the material chosen to be taught in the framework of a systematic 

compatibility between traditional and new approaches that were offered by '' Ibn Ahmed al Farahidi and the 

modern educational sciences related to the teaching of languages. 

Keywords: prosodic lesson, textual approach, instructional, problematic, secondary, teaching methods. 
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 :  مقدمة 

تعد العملية التعليمية بشكل عام أبرز حتد لتطور األمم وحفظ كياهنا،  مما يشكل هاجسا يؤرق منظريها             
ومناهج تعليمها، إذ عليها تتوقف حياة الدول ككينونة دينامية يف عصر تتدافع فيه ومهندسي طرائق التدريس فيها 

األفكار وتتزاحم االبتكارات وتتسابق األديان وتتصارع فيه الثقافات، تتشبث مباضيها البلدان وحتفظ لغتها بني 
مناهج التعليم الفيصل يف  اللغات، وكل ذلك مبنطق البقاء لألقوى وإن مل يكن األصلح، ويف ظل هذا التدافع تظل

حسم الصراع، فتطور األمم على مجيع األصعدة منوط بتطور مناهج التعليم فيها وحفاظها على تارخيها ولغتها ودينها 
بني أمواج العوملة العاتية منوط أيضا مبناهج تعليمها النابعة من ثقافتها وخصوصية جمتمعاهتا، واستنادا ملا تقدم تربز 

ة اليت يتصدى املقال ملعاجلتها، وإن بدا عنوان املقال بعيد املرمى عن مقدمته فإنه يرتجم الرؤية البعيدة أمهية اإلشكالي
املدى يف بناء حمتوى مناهج املواد مهما دقت أنشطتها لبناء متكامل خيدم الرؤية العامة لربامج التعليم واألهداف 

ولة حتفظ لغتها وماضيها وتبين حاضرها ومستقبلها بعلوم عصرها، الكربى اليت سطرهتا وزارة الرتبية والتعليم، لبناء د
وال شك أن حفظ اللغة العربية بعلومها حفظ لتاريخ أمة صمد أمام محلة استدمارية طيلة القرن ونصف القرن، فمن 
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يتخل قوادها للنحو والبالغة والعروض ...يف ظل هتديد تقين جديد معزز بانبهار عريب أمام إجنازات العوملة اليت مل 
ومما ال ريب فيه هو أن اجملتمعات  عن لغاهتم وتارخيهم بل سعوا لفرضها على غريهم من اجملتمعات و األمم ، "

البشرية متر اآلن مبخاض عسري ، وهي تنتقل بالضرورة من احمللي إىل العاملي ، ألن املعوقات الناجتة عن احمللي  
الوقت نفسه ، فليس من اليسري التحرر من املاضي بكل ثقله الفكري  كثرية ومغريات العاملي مثرية وإلزامية يف

 1"والثقايف ، واملروق بسهولة من تأثري اخلطاب الرتاثي الذي تؤطره األحادية يف كل اجملاالت الفكرية الفاعلة 
 ومن هنا تتشكل يف جمال التفكري و احملاورة  األسئلة اآلتية :

 عربية وعلى رأسها العروض كرافد من روافد النصوص األدبية املقررة ؟ ما أمهية إحكام التخطيط لعلوم ال -
 إىل أي مدى أسهمت املقاربة اجلديدة يف تيسري علم العروض ؟ -
 ما اإلشكاالت اليت حتول دون الطلبة وعلم العروض ؟. -

الذي نتطرق فيه إىل ل يف هذا املقا يةوقبل حماورة هذه األسئلة نعرج على اجلهاز املصطلحي املشكل للكلمات املفتاح
 فنوضح املقصود بـ : جوانب مهمة من إشكاالت تعليم العروض يف مرحلة التعليم الثانوي وفق املقاربة النصية 

: واملقصود هبا العوائق واحلجب واألسباب اليت حتول دون الطالب وعلم العروض، برغم  اإلشكاالت (أ
" جلزائر، وبالضبط مرحلة التعليم الثانوي. وقد َسبْقنا مصطلح اإلصالحات اليت توالت على املنظومة الرتبوية يف ا

وهي للتبعيض تبيانا لكون هذا املوضوع مثار حبث تصدى له الكثري من  " من "،حبرف اجلر  " إشكاالت
الباحثني، غري أن جهدنا منصب حول أهم هذه اإلشكاالت املتعلقة أساسا بعناصر العملية التعليمية وما 

 حات منها وجانبت .المست اإلصال
ملناهج التعليم الثانوي وقوفا عند آخرها  يف إصالحا : وهو ما تبنته الوزارة الوصية باعتباره  اإلصالحات الرتبوية (ب

 مناهج اللغة العربية وهي املقاربة  النصية.
توى النص  مقاربة تعليمية تستهدف النص مجلة بنية ونظاما، حيث تتوجه العناية إىل مس:  املقاربة النصية  (ت

ككل، وليس إىل دراسة اجلملة.فتعلم اللغة وتعليمها هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء 
منسجم العناصر، تقدم علوم اللغة يف ضوئه كروافد للنص، وبالتايل حيصل الطالب عددا من الدروس املتكاملة 

 املنسجمة يف النحو والبالغة والصرف والعروض.
املقصود هو ما مت اختياره من حمتوى يف الكتاب املدرسي من هذا العلم الذي يعىن بالشعر  : علم العروض (ث

 وأوزانه وموسيقاه، ومتفصالته يف عناصر العملية التعليمية . 
وحمتوى املادة  الطالب:  وركزنا احلديث تفصيال عن املثلث التعليمي  األستاذ و  عناصر العملية التعليمية (ج

 حلة الثانوية .التعليمية يف املر 
: وهي مرحلة من مراحل التعليم يف اجلزائر تلي التعليم املتوسط وسابقة للتعليم اجلامعي، وهي  املرحلة الثانوية (ح

مرحلة حمورية هامة تؤهل الطالب للتخصصات املختلفة يف اجلامعة، وتشكل علوم العربية وحدة أساسية يف 
 . الشعب األدبية والعلمية على تفاوت يف النسبة
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بعد هذه التعريفات الوجيزة ألهم املصطلحات املدجبة يف املقال نربز فيما يأيت مكانة العروض يف اإلصالحات            
الرتبوية وأمهيته يف العملية التعليمية، إذ تبوأ علم العروض مكانة هامة بني علوم العربية منذ تأسيسه على يد اخلليل بن 

ذلك من كثرة املؤلفات يف هذا امليدان من مطوالت ومتون وشروح واستدراكات أمحد الفراهيدي، وال أدل على 
كذلك ملن سلك  ن رام الفصاحة والبالغة، وال زالواختصارات وتيسريات ...، وقد كان أحد أعمدة امللكة اللغوية مل

بيئة العربية من جهة ومن جهة طريقا ينحو فيها مست العرب يف كالمها، وذلك للرتسانة اهلامة من املصطلحات املتعلقة بال
والواقع أنه ال توجد أية " لغة " يف كتب أخرى لتعلقه مبيدان الشعر الذي هو  ديوان العرب احلافظ لرتاثها ومآثرها " 

اللغة والنحو إال وهلا شاهد من الشعر زيادة على الشواهد من كالم العرب.ويكفي أن يتصفح الباحث كتب اللغة 
 .  2"ع من صحة ما نقوله وكتب الشواهد ليقتن

ولسائل أن يثري انشغاال حول فائدة هذا العلم يف عصر  مصطلحاته العلمية باللغات األجنبية، وال مكان          
للخيمة وأجزائها يف احلياة املدنية، بل حىت األدب  قد تشظى فنونا كاد يتجاوز هبا القصيدة العمودية، ويشتد 

حني يتعلق األمر بإدراج هذا العلم يف املناهج التعليمية، بل قد حتقق للكثريين عدم جدواه السؤال مثريا زوبعة اجلدال 
 بدليل حذفه من مناهج التخصصات العلمية بداية من املرحلة الثانوية .

بية إن التأمل املوضوعي ملناهجنا التعليمية يف املرحلة الثانوية جيلي حماوالت التضييق على علوم العر               
عامة، والعروض بشكل خاص، فهو حمصور يف الشعب األدبية بسويعات من احلجم الساعي، منعدم الوجود يف 
الشعب العلمية ومرد ذلك كله أسباب عديدة، أبرزها النظرة القاصرة لعلم العروض وعدم تبني أطرافه املرتامية اليت 

وعلم االجتماع والتاريخ والطبونيميا وحىت علم  تتجاوز الذوق الشعري إىل املوسيقى والرياضيات وعلم النفس
لوجيات احلديثة ناهيك عن النحو والصرف والبالغة، وليس يف األمر مبالغة، إذ شهد الواقع بأن و احلاسوب والتكن

التخصص ال يعد عائقا أمام الباحث خصوصا يف هذا العصر الذي يشهد سبقا يف جمال العلوم البينية،  وإن عالقة 
العلوم اآلنفة الذكر تربز هذه األمهية، وهو أمر مغيب لألسف حىت يف مناهجنا اجلامعية يف التخصصات العروض ب

. وهذا ما يسلمنا للحديث عن أهم مشاكل  * األدبية )حىت ال نرفع سقف األمل للتخصصات العلمية والتقنية(
امعات ، وبالتايل احلديث عن ركن هام من تدريس هذا العلم انطالقا من حماضن تكوين أساتيذ علوم العربية وهي اجل

 أركان العملية التعليمة أال وهو املعلم، لنعرج بعدها على باقي األركان وعالقتها بإشكاليات تعليم العروض.
 :  ودوره يف تعليمية املادة  أوال : أستاذ علم العروض

ظريات وتعدد الوسائل التعليمية، فال ميكن حبال يعد املعلم أساسا ثابتا يف ظل تغري املقاربات وتطور الن            
من األحوال تصور عملية تعليمية على املستوى الرمسي خاصة ميكنها االستغناء عن الدور اهلام واخلطري للمعلم، بل 

ضور حىت يف التعلم اآليل أو التعليم عن بعد أو غريها من الطرق احلديثة يف التعليم املرتبط بالتكنلوجيا، ال بد من ح
 املعلم بشكل من األشكال، لذلك قد يتغري  دوره لكن مكانته تبقى ثابتة .

ب عن أحد إذن مدى املكانة اهلامة اليت حيتلها املعلم كركيزة ال يستغىن عنها يف جناح العملية التعليمية عز ال ي            
إذ ورغم التحول الذي شهده دوره واختالفه  فهو املوجه واملرشد ومالك القدرات والكفايات مبا يؤهله لتأدية رسالته،

فإن حتديد فاعلية تعلم  -كونه أصبح منشطا ومنظما حيفز على اجلهد واالبتكار -بشكل ملحوظ بني املاضي واحلاضر 
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أي مادة وتعليمها وجناحها متوقف إىل حد بعيد على مجلة من اخلصائص املعرفية والشخصية اليت يتوفر عليها املعلم كي 
ه الطلبة، وميكن ذكر بعضها وإجياز  ع نقل املعلومات بشكل صحيح ودقيق، ويكون ذا شخصية متمكنة يف قيادةيستطي

        3يف النقاط التالية :
       . تعمق املعلم يف مادة ختصصه أو القضية اليت يدور حوهلا احلوار 
 . أن يتمتع املعلم مبهارة يف صياغة األسئلة وتوجيهها 
 ملام يف العلوم الرتبوية وعلم النفس .أن يكون لديه إ 
 . أن يقوم بالتحضري املسبق للمادة 
  حىت يقيم مستوى احلوار بينهم فيتسىن له  الطلبةجيب أن يتمتع بالقدرة على االنتباه الدائم إلجابات

 توجيههم بصورة صحيحة .
جل أسئلته يف هذا العلم )قَطع وسَم  ن تتعدىوأََن ملن مل يكن له زاد يف مادة العروض أن حياور ويتعمق، ول            

( بطريقة روتينية مملة ومنفرة، وإن املتعمق يف علم العروض وعلوم العربية عامة سيكتسب من مطالعاته مهارات يف ! البحر
ة من علم الرتبية وعلم النفس قصد ذلك أم مل يقصد، ففي حوارات العلماء وتأديبهم لطلبتهم وما حتويه األبيات الشعري

 حكم وتوجيهات ما يدل على ذلك، وإن عزز تلك املهارات بعلوم الرتبية احلديثة صار األمنوذج  واملبتغى .
يف موقف املدرس وكل هذه الصفات وغريها تعد من املقومات األساسية للتدريس واليت تتلخص مهارة تتجلى " 

" إجابتهم وبراعته يف استهوائهم والنفاذ إىل قلوهبم وحسن اتصاله بالتالميذ وحديثه إليهم، واستماعه هلم وتصرفه يف
عليها مسبقا  اكانت املادة اليت يقدمها حمكوم إىل غري ذلك من مظاهر العملية التعليمية الناجحة ،وخصوصا إذا 4

ا يستدعي أساطري األولني اكتتبها األستاذ فهي متلى عليهم بكرة وعشية مم الطلبةباجلفاء والصعوبة وأهنا يف نفوس أغلب 
 من املعلم جهدا مضاعفا.

ويف حديثنا عن هذا الركن من العملية التعليمية يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعة ال بد من التطرق إىل مكون            
املكونني، األستاذ اجلامعي، باعتبار  مادة العروض من مقاييس التكوين اليت تؤهل الطالب ألن يكون أستاذا مقتدرا يف 

صحيح أن من أسباب ضياع هذه املادة يف أذهان الكثري من الطلبة هي ختصيص سداسي واحد لعلم  .وم العربية عل
العروض طيلة سنوات التكوين اخلمس، األمر الذي جعل األستاذ حائرا فيما يأيت ويذر من هذا العلم، وهي أحد نقائص 

من جيعل للعروض مكانا يف خمتلف  العروضي أن األستاذ الذكي نظام ل.م.د يف التعليم اجلامعي ملناهج اللغة العربية. غري
املقاييس، ونركز هنا على األساتذة املتخصصني وهم قليل، وقد كان يف النظام القدمي أو الكالسيكي ثلة منهم يتابعون 

هم جمرى الدم على الطلبة يف كل سنة تقريبا،  يبدعون يف اختيار الشواهد ويتفننون يف طرائق التدريس،جيري العروض من
 ما خربنا وحاورنا بعضهم .    .

مث أتى على هذا العلم حني من الدهر، صار يف مقدور من ال يقوى على تبني وزن بيت من الشعر )إال بعد         
جهاد مرير ( أن يصبح أستاذا جامعيا ملادة )العروض وموسيقى الشعر(، وقد عاشرنا رهطا من هؤالء األساتذة وعشنا 

ظهرانيهم فألفينا قلع ضرس أهون على معظمهم من استبدال شاهد شعري بالشاهد القدمي يف املسألة العروضية  بني
أن سهولة الرجز قد جعلت منه محارا للشعراء يف وقت مضى، وأن صعوبة علم –هنا  -الواحدة، ومن املفارقات العجيبة
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أن بعض الدارسني يرى  –هذا، جيب أن نتذكر هنا بالذات العروض قد جعلت منه أيضا محارا ركوبا لألساتذة يف وقتنا 
أن العروض قد مسي لذلك تشبيها له باسم الناقة / العروض وهي الناقة الصعبة اليت مل ترض، فكيف أمست هذه الناقة 

 . 5محال وديعا ؟  –املعتاصة 
جيد سبيال لتدريس العروض سوى إعادة وبالتايل فإن ضعف التكوين ينتج لنا ضعف املٌكو ِّن، هذا األخري الذي لن     

صورة طبق األصل عن الكتاب املدرسي،و من احلقائق الثابتة يف عملية  الطالبإمالء املقرر كما هو، ليجعل من كراس 
التدريس أن فاقد الشيء ال يعطيه، ومن مث فإن املعلم الذي يناط به تدريس هذا العلم وهو ال يعرف عنه شيئا أو مل حيط 

اطة الكافية هو أول املناوئني لدرس العروض،وأكثرهم هتربا منه، ختوفا من أن يقع يف هفوات يكتشفها الطالب به اإلح
وحترزا من الوقوع يف أمر ال حتمد عقباه، وألنه خيشى هذا جنده ينهال على هذا العلم ومبدعه ومؤيديه بالتهم والنعوت 

فوس الطلبة، ولنا أن نتخيل تقدمي درس مصطلحاته معقدة ومقدمه أول الزائفة مما خيلق أرضية لعدم قبول هذا العلم يف ن
الكارهني له، يف مواجهة مجهور حمبط وقد تكون هذه املادة مربجمة يف ساعة مسائية أين يتشتت الذهن وتثبط اهلمة، 

 والنتيجة إمهال هذا العلم برمته . 
ملما مبادته العلمية أو النشاط الذي ميارسه مع تالميذه  يكونلذلك ال بد من تكوين األستاذ أوال  حىت "            

إملام متكن ومعرفة، ألن متكن املعلم من مادته، وقدرته البارعة فيها مما يعطيه مكانة عند تالميذه وتقديرا .واملدرس 
منه يقبل التالميذ على درسه وحيسون بالفائدة  –إذا ما توفرت له كل مقومات الشخصية  –القوي يف مادته 

 6". واالستمتاع مبا يدرسونه معه، وذلك على العكس من املدرس الذي ال يلم مبادته كما ينبغي
ولسنا نزعم أن معرفة هذا العلم أمر سهل، فالصعوبة فيه واضحة للجميع يراها املعلم قبل الطالب ويلمحها            

وف والقلق، فاملعلم حني يقوم بتدريس هذه املادة، األستاذ يف عيون تالميذه، أسئلة حريى، واستفسارات حمكومة باخل
يستشعر أجواء اليأس يف حميا الغالبية العظمى من الطالب فهم يكرهوهنا، وحياولون اهلرب منها، ألهنا يف اعتقادهم مادة 

إىل أمور، صعبة معقدة ال جدوى من دراستها، وال أمل يف اكتساهبا والفالح فيها، ومرد هذه الصعوبة يف نظرنا، يعود 
ومنها ما يتعلق باملعلم واملتعلم كما   7منها ما خيتص باملادة نفسها ومنها ما يتعلق باملؤلفات اليت عاجلت هذا املوضوع  

 األمر مفصل يف هذا املقال .
 
 

 :  ودوره يف تعلمية املادة  ثانيا : طالب علم العروض
وطرائق التدريس، وكان دوره يتغري بتغريها فإن هذه الطرائق  إذا كانت مكانة املعلم ثابتة بتغري النظريات         

والنظريات ذاهتا تتغري  استنادا ملدى حتقيق جناحها على مستوى املتلقي، وهنا يربز الركن الثاين من أركان العملية التعليمة 
بقة وخصوصا يف نظرهتا للمتعلم، أال وهو املتعلم، إذ املتتبع لإلصالحات الرتبوية جيد أهنا انبنت على نقد املناهج السا

نظري ما جنده يف مناهج املقاربة بالكفاءات، إذ ورد يف أحد هذه املناهج املتعلقة بالتعليم الثانوي، السنة األوىل حتديدا ما 
 مضمونه : 

عن  تعلمامل قائمة على احلفظ واالستذكار  والتلقني وعزل –من قبل   -" لقد كانت الصبغة الغالبة على تنشيط الدرس 
تقوم على أساس أن عقله مستودع فارغ ينبغي ملؤه  املتعلماخلربات الواقعية يف التعبري والكتابة والقراءة، وكانت النظرة إىل 
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بكنوز املعرفة، فهو يكتسب هذه املعرفة ويستهلك املقررات، فأصبح األمر  خيتلف من منظور املقاربة بالكفاءات، حيث 
يف بناء معارفه عن طريق البحث واالكتشاف فيكتسب قدرات ومهارات ومعارف فعلية  مسهما فعاال ملتعلمصار ا

 ، وإمنا يتحقق كل ذلك عن طريق :وسلوكية
 دفع املتعلم إىل االعتماد على النفس والتثبت من املعرفة عن طريق البحث واالطالع . -
بد من توجيهه إىل أن يسأل ويناقش، ومركزها ومن مث ال –التعلمية  –جعل املتعلم حمور العملية التعليمية  -

 يستفسر، ويعارض ويثري الكثري من التساؤالت ويستنتج .
 الطلبةحتديد املهارات اللغوية املراد اكتساهبا، حيث كلما كانت هذه املهارات حمددة كانت أدعى إىل اكتساب  -

 هلا يف دقة وإتقان .
إىل ربط الكلمة اجلديدة بالشيء احلسي تسهيال إلدراك العمل على إمناء املعجم اللغوي للمتعلم، بالسعي دوما  -

 معناها ومدلوهلا، مث تدريبه على توظيفها يف سياق جتريدي .
احلرص على إحاطة النشاط التعلمي بإثارة املناقشة واجملادلة حول إصدار األحكام وتعليلها مبساعدة املدرس  -

 نا آخر .الذي يتدخل من أجل التوجيه واإلرشاد حينا والتصحيح حي
تنشيط الدروس بإثارة املعلومات القدمية على اعتبار أهنا هي اليت ستبىن عليها املعلومات اجلديدة وتتالحم معها  -

 وترتبط هبا وتتفاعل معها وتكون مدركا جديدا .
 مثال-تنشيط الفعل الرتبوي انطالقا من جعل املتعلم يكتسب معلومات ومهارات واجتاهات وقيما. فقواعد اللغة  -

 ليست هدفا لذاته ولكنها وسيلة لسالمة اللسان والقلم وصحة الكالم عند التعبري الشفوي أو الكتايب . -
تدريب املتعلم على التفكري  بوضعه يف مواقف حل مشكالت وبذلك يتمرس على اكتساب معارف جديدة  -

 8والتخيل والفهم واالبتكار . "وأساليب جديدة ملواجهة املواقف املعقدة فتنمو لديه ملكات اإلدراك والتذكر 

إن املتأمل يف نظرة هذه املقاربة يلحظ تركيزها الكبري على املتعلم وحماولة تكييف املادة وحىت األستاذ وفقا            
ى إلمكانياته ومهاراته، باعتباره هو املعين أسسا بعملية التعليم، غري أن النقاط املذكورة آنفا قد يتعذر تطبيق بعضها عل

اللغة العربية خصوصا والعروض بشكل أخص، إذ احلفظ والتلقني مل يربحا مكاهنما يف هذه العلوم بل مها من الضرورة يف 
وحنن ننصح أبناءنا الطالب يف دراسة التحصيل مبكان، أضف إىل ذلك ضيق احلجم الساعي عن اجلوانب التطبيقية "

العروض باجلانب التطبيقي، فيحيطون أوال باملفاهيم النظرية ويعرفون قواعد الكتابة اللفظية، ويلمون بالتفعيالت 
اليت تتشكل منها البحور، ويعتنون عناية واضحة بالتطبيق من خالل اإلكثار من تقطيع أبيات الشعر، فإذا درس 

واحلفظ قرين علم   9" ليه أن يقوم بتطبيقات عديدة على هذا البحر حىت يتمكن من معرفتهحبرا من البحور فع
"إن الراغب يف تعلم العروض ومعرفة األوزان، مطالب حبفظ مفاتيح البحور الشعرية العروض به تتحقق امللكات و

ن يتغىن هبا مع املفتاح بني حفظا جيدا، وبإيقاعات وأحلان مناسبة موائمة، مث عليه حبفظ قطعة شعرية من كل وز 
احلني واآلخر، وبذا تنشأ لديه حاسة خاصة لتمييز املوزون من املختل املكسور، وللتمييز بني البحور أيضا، كل 
ذلك بفضل التغين والنقر والتوقيع . مما حيقق الوظيفتني اجلمالية والتعليمية، وييسر عمل املعلم، ويرغب املتعلم 

هذب مسعه، ويصقل ذوقه، وميكنه من معرفة أوزان الشعر وإيقاعاته، فيدرك العالقات بني فيما كان ينفر منه، وي
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الوزن واإليقاع، والصور الشعرية، والفكر والشعور، ورمبا ارتقى من موقع املتقبل السامع إىل مرتقى الشاعر 
ازات الشعرية، أو الزحافات املبدع .أما مسألة التقطيع فهي املرحلة األخرية، حيث يكشف الطالب بواسطتها اجلو 

 . 10والعلل " 
وهنا إشارة إىل وجوب بذل املتعلم جمهودا خاصا لتحصيل هذا العلم، مع إدراكه الفعلي أنه حمور العملية            

التعليمية  فمهما تغريت اإلصالحات وتطورت املناهج، يبقى األساس يف التعلم الرغبة الذاتية واالجتهاد اخلاص، ومهما  
ان للعروض من مآخذ مصطلحية وصعوبات معرفية فال جيب أن نتغافل هنا بالذات عن الصعوبة اليت تكون ألي علم ك

 ولوال املشقة ساد الناس كلهم .
إن إلقاء الالئمة هنا على اخلليل وتالميذه وحدهم، والتعاطف الزائد مع الطالب يف عصرنا احلاضر هو أمر مبالغ         

ي علم وفن له عقباته وصعوباته الطبيعية، وما من علم إال وطالب الوقت يشتكون من صعوبته فيه إذ إن تلقي أ
واستعصاء مسائله وتشابك أبوابه، وتعقيد مصطلحاته أو كثرهتا، ولكن هذه األشياء والصعوبات تتجاوز بالرغبة الصادقة 

، وليس فقط بالتيسري والتبسيط واالختزال، سيان يف واملثابرة املستمرة واإلصرار األكيد على التمكن من هذا العلم أو ذاك
ذلك من أراد أن يكون طبيبا أو فيلسوفا أو أديبا أو فزيائيا أو رياضيا أو ناقدا بنيويا أو سيميائيا أو تشرحييا، أو عامل 

ذلك وعنته، وأال  أحياء أو موسيقيا أو مسرحيا أو...أو...أو عروضيا، يعين هذا أن الطلبة أيضا ينبغي أن يتحملوا مشقة
، وإن كان إقباهلم على علم دون غريه مرده اليوم ما  يستشرفون من أمهيته وجدواه يف ميدان 11يؤخذوا هبذا اللني الزائد

العلم والدرجات وسوق العمل والرتقيات، فعلى املتخصص يف التعليمية  واملتصدر لوضع الربامج البحث يف تكوين تلك 
أن يضع نصب عينيه يف اختيار حمتوى املادة أن العروض مل يعد علما تشد إليه الرحال وأن ما الرغبة وهتيئة أسباهبا، و 

 يعرض يف املناهج ليس للمتخصصني  فاللني مطلوب والبحث عن املستسهل مرغوب .
 ثالثا :  مادة العروض املقررة  : 

وبتعبري أدق هو  علم يبحث يف " ذو أصول وقواعد يعرف هبا صحيح الشعر من فاسده،العروض علم           
األوزان اليت استخدمها العرب لشعرهم سليقة أو دراية ويف التغيريات اليت تتعرض لتلك األوزان ويف األصول اليت 

فهو علم مكتمل األركان منذ  12 يعتمد عليها هذا الشعر فرتسخ مسته العامة وتشد أوصاله وتثبت أوائله وأواخره"
شأنه شأن النحو والبالغة وغريهما من علوم العربية، غري أن العروض ميتاز بكونه يضارع يف  نشأته له أصوله وقواعده
" والوزن بالنسبة ملن ال ميلك األذن املوسيقية هو مثل اللغة على حد قول مصطفى حركات  تعليمه تعلم لغة أجنبية 

 13 تها اخلاصة ومفرداهتا وصرفها وحنوها "األجنبية . والعروض ملن يدرسه ألول مرة هو فعال لغة أجنبية هلا أجبدي
 وإن كان مكمن الصعوبة يف مصطلحاته باألساس .

وإن   –لذلك فاختيار حمتوى  تعليمه ال بد أن حياط بعناية خاصة تنأى به عن اخلضوع العتماد ترتيب البحور            
ج، أو السري  وفق تأليف األوائل، فال هو مقدم كما الدوائر العروضية يف وضع املنه   -كانت قليلة الشيوع واالستعمال 

للمتخصصني وال مهة طالبيه مهة األولني، وال هو  على رأس أولويات املربجمني، وإن اعتماد مؤَلف أو اثنني وتفصيل 
" طريقة التأليف فيه ضاعف من صعوبة تعلم العروض عناصره على السنوات الدراسية له انعكاساته السلبية إذ مما 

حترص بعض املؤلفات العروضية على حشد مصطلحات كثرية وتقدمها بطريقة يعسر على الطالب اإلملام  حيث،
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خصوصا وأن أغلب املصطلحات املتعلقة  14هبا، باإلضافة إىل تردد شواهد شعرية تتكرر يف معظم كتب العروض "
د املتقدمني فكيف باملعاصرين ؟ وكيف يتلقاها هبذا العلم ال جند هلا تربيرا منطقيا ملا تدل عليه داخل هذا العلم حىت عن

داال ومدلوال يف هذا العصر ؟ وهنا إشكال آخر يستدعي حبوثا أكادميية يف إمكانية إعادة النظر  يف هذه  الطالب
املصطلحات، إذ يف مقاربات تيسري النحو والبالغة والصرف مثال ُتسهِّل مصطلحاهتا عملية التدريس، وهو أمر غري ميسر 

" الحظ أهل العروض أن األمساء واملصطلحات، اليت تتوثق عادة صلتها االصطالحية علم العروض ، فقد يف 
بأصلها اللغوي، تبدو يف هذا العلم غامضة، واهية العالقة، فبني االسم واملسمى بون واسع، وبني االصطالح 

ن العالقة بني االسم األصلي وأصله فرق شاسع حىت ليصعب على الدارس معرفة مدلوالهتا من خالل الكشف ع
   15واملسمى االصطالحي، وهذا مما يزيد يف إعاقة عمل الذاكرة، وجيعل عملية احلفظ والتذكر غاية يف الصعوبة  "

ولنأخذ مقارنة هلذا علم النحو و مصطلحاته يف العملية التعليمية التعلمية  فإن تسمية الفاعل بـ ) فاعل ( يف علم       
من كونه فاعال، وتسمية املفعول مبفعول به أو فيه أو ألجله أو معه منتزعات من مؤدياهتا، وكذلك بقية النحو منتزعة 

املصطلحات، لذا يسهل لدى طالب النحو الربط بني الكلمة ومؤداها...وليس األمر كذلك يف مصطلحات علم 
 وجها للشبه إال يف وحدة اللفظني، وأطلقت عر، وال نكاد نتبنيعر ببيت الشَ شِّ العروض . إذ كل ما يف األمر شبه بيت ال

أمساء أجزاء هذا على ذلك، فكان يشبه جزءا من بيت الشعر باخلشبة املعرتضة ويسمى " عروضا " وجزء يشبه بالوتد 
فيسمى " وتدا " وذاك يشبه باحلبل فيسمى سببا خفيفا أو ثقيال...وما يتفق لبيت الشعر من كف وخنب وطي وتذييل 

من دون سبب مفهوم الختيار هذا االسم لذلك املسمى دون غريه وكذلك احلال يف مصطلحات " احلذف " وترفيل ...
و " الوقص " و" اإلضمار " و" القبض " ...ال سببا يف اختيارها بالذات هلذا ترى حفظ هذه املصطلحات وتشخيصها 

 ...16يف الذاكرة يصعب على أساتذة العروض فكيف احلال يف الطالب  
حيسب للمقاربة احلديثة تنبهها إىل وجود خلل يف تعليم العروض لكن حصرته يف أسباب ضيقة و من مث جعلت احلل  ومما

مسؤولية التدريس واإلنشاد  -املوجه فقط يف أدبياهتا –يف اعتماد النص األديب أساسا لتدريس العروض مث محَلت املدرس 
  منهاج السنة األوىل من التعليم الثانوي : والتلحني وكل ذلك غري بعيد عن التلقني فقد جاء يف

وجدير بالذكر  القول بأن العروض علم ميس أمجل فنون األدب العريب وهو  فن الشعر  إال أن تدريسه بطريقة عقيمة " 
 بفصله عن النص األديب وبإرهاق املتعلمني بسيل من املصطلحات الغريبة والبحور الشعرية، بدا للمتعلمني وكأنه طالسم

وهذا ال يتم إال من  الطلبةتباع طريقة تربوية صحيحة حتببه إىل اأو ألغاز، والنهوض بتدريس هذا العلم بفعالية ال يتم إال ب
خالل اعتماد النص األديب أساسا لتدريس العروض وذلك بشكل متالحم متواصل يف سياق الدراسة الكلية للنص األديب 

أساليب جناح املدرس يف تنشيط حصة العروض أن يكثر من إنشاد أبيات النص املقرر،بقدر توافره على املبتغى .ومن 
الشعرية ملحنة تلحينا موسيقيا ...حىت ترسخ نغماته وإيقاعاته يف أذهان املتعلمني ويف آذاهنم وعلى ألسنتهم، فتتولد 

 17". يسهم ومشاعرهملديهم ملكة احلس املوسيقي ) أو القدرة على التذوق املوسيقي ( وتنطبع على صفحات أحاس
لذلك كان األوىل الرتكيز  على احملتوى  ! لألستاذ غري املتخصص واملهتم أن يلقي باال للتلحني املوسيقي واإلنشاد وأَنَ 

وطريقة تقدميه ومراعاة اجلوانب العلمية يف كل هذا "  على أن يراعى يف اختيار احملتوى ارتباطه بأهداف املنهج، وصدقه 
علومات واملعارف الدقيقة اليت يتم التحقق من صحتها وصدقها فضال عن مراعاته احلداثة يف من حيث تضمنه امل
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املعلومات، والداللة اليت تعين أنه ذو معىن وفائدة للمتعلم، ومراعاته حاجات املتعلمني، وميوهلم، وما بينهم من فروق 
مستوى نضج املتعلمني، والتوازن بني الشمول والعمق فيه، فردية، وارتباطه بالواقع الثقايف واالجتماعي للمتعلم، ومالءمته 

واالقرتاحات والتوصيات املقدمة يف   18ومالءمة الظروف واملعطيات اليت يطبق فيها، واستجابته ملعايري جودة التعليم " 
واحرتام التخصص، البحوث األكادميية يف هذا اجلانب ال تكاد حتصر  عدا، لو أن الوزارة الوصية أقامت مبدأ االستشارة 

وهي : "اليت هتتم بالنشاط التعليمي داخل القسم  بالديداكتيك اخلاصةوكل هذا مطلب ضروري يندرج ضمن ما يعرف 
يف ارتباطه باملواد الدراسية، أي يف التفكري يف األهداف الرتبوية للمادة وبناء اسرتاتيجيات لتدريسها كأن نقول ديداكتيك 

 فيزياء أو ديداكتيك التاريخ ...الرياضيات أو ديداكتيك ال
ون إىل أن إدراج املادة الدراسية ضمن اهتمامات الديداكتيك نابع من كون هذه األخرية ليست جمرد كيويذهب الديداكتي

تبسيط واختزال للمعرفة العاملة بل هي بناء جديد ال يستطيع أن يقوم به إال املختص .فهذا األخري هو املؤهل لتصنيفها 
من معارف وقضايا تارخيية  الطالبلتعديالت الضرورية عليها، أي أن انتقاء وترتيب ما ينبغي تعلمه من طرف وإدخال ا

 إمنا هو من شأن املختص يف التاريخ، وما ينبغي تعلمه يف الرياضيات هو من شأن املختص فيها...
 إن دراسة املادة التعليمية هي موضوع الديداكتيك اخلاصة : 

 البستيمولوجي هتتم الديداكتيك باملادة، من حيث طبيعتها وبنيتها ومنطقها ومناهج دراستها .فعلى املستوى ا
  19وعلى املستوى البيداغوجي تدرس الديداكتيك أساليب وتقنيات تعليم هذه املادة وما يعرتض تعلمها من صعوبات ." 

تمرس الذي له خربة بالعروض وعلم وعلى هذا األساس فإن ما ينبغي تعلمه يف العروض هو من شأن العروضي امل
العروض  ففي ميدان درس العروض مثال ليس بالضرورة السري يف تدريس البحور وفق الكتب املؤلفة يف هذا امليدان فمثال 
باإلمكان أن  يبدأ املعلمون بتدريس البحور الشعرية السهلة مث األكثر صعوبة والبحور املفردة مث البحور املركبة، فمثال من 

 األفضل أن يبدأ املعلم بتدريس حبر املتقارب الذي تفاعيله : 
 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

 وحبر اهلزج الذي تفاعيله : 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

 قبل تدريس البحر الطويل الذي تفاعيله : 
 اعيلنفعولن مفاعيلن فعولن مف فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 إذ إن تفعيالت البحر الطويل مركبة منهما .
وأن يتخذ املعلمون من شعر املناسبات الوطنية املغىن والقصائد امللحنة اليت يكثر االستماع إليها منطلقا لتدريس     

ذلك حمتوى  ، واألوىل هنا أن خيتار النصوص هبذا التوجه واضعوا املناهج يف إطار املقاربة النصية مراعني يف20العروض 
 التعليم وخرباته املتنوعة .

إذ يتكون حمتوى التعليم من خربات متنوعة منها ما هو  معريف ومنها ما هو وجداين ومنها ما هو مهاري وهذا يعين أن 
 هي :   21باإلمكان تقسيم التعليم على ثالث جماالت
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يس إىل املتعلمني وتشتمل على : احلقائق، : يشمل املعلومات واملعارف اليت يقدمها حمتوى التدر  اجملال املعريف -0
واملفاهيم، والتعميمات، والنظريات ) وميكن استثمار الدرس العروضي يف عرض موجز  حول نشأة علم العروض 

 واالهتمام به عرب الزمن العلمي يف الرتاث العريب إضافة ملا هو مقرر من مصطلحات العروض وأساسياته ( .
ل ما خياطب وجدان املتعلم ويسعى إىل توجيه انفعاالته : ومن اجلدير بالذكر أن : يشمل ك اجملال الوجداين -9

احملتوى الوجداين قد ال يرد صرحيا يف حمتوى التعليم إمنا ميكن اكتشافه من خالل التحليل والسياق ) ويف درس 
ري يف الوجدان بنغم العروض جمال رحب للمجال الوجداين ملا يف الشعر  من بعد خيايل / توجيهي / انفعايل يس

 موسيقي (
: ويشمل املهارات اليت يعرب هبا املتعلم عن استجابته األدائية اليت ميكن أن تنمو بالتعلم والدربة  اجملال املهاري -3

 واملمارسة حىت الوصول إىل درجة اإلتقان علما بأن املهارات : 
ملشكالت، والتفكري الناقد، واختاذ عقلية : يغلب عليها األداء  العقلي املعريف كالذي جيري يف حل ا -

 القرارات، وإعراب اجلمل وحتليلها .
 حركية : يغلب عليها األداء احلركي العظلي كالطباعة والسباحة وقيادة السيارة، وأداء األلعاب الرياضية. -
راء وما اجتماعية : يغلب عليها الطابع االجتماعي يف األداء كاملناقشة والتعاون وإبداء وجهات النظر واآل -

 .شاكلها 
ويف هذا اجملال املهاري تتجلى مكتسبات الطالب من علم العروض فيقطع األبيات ويستخرج حبورها  وينظم على        

أوزاهنا، ومن إجابيتها اكتشاف املواهب وتنمية املهارات،وإذا ما استغل املعلم اسرتاتيجية التعلم التعاوين، واعتمد النشاط 
د ترجم ما يرمي إليه احملتوى حتقيقا ألهداف املنهج خصوصا و ما ترمي إليه املقاربة بالكفاءات واحلركية يف صفه فق

 عموما .
وحديثنا عن احملتوى حديث عن الكتاب الذي حيويه وهو الكتاب املدرسي إذ ال بد أن حياط هو اآلخر بعناية           

ذهبنا نستقصي حول اجتاهات التأليف يف علم العروض يف العصر  الرتتيب والتبويب وانتقاء املواضيع والشواهد " ولو أنا
احلديث لوقفنا على أن هذه االجتاهات حتكمها غاية املؤلف من تأليفه، وليس خيفى أن الذين يتشبثون بتصورات اخلليل 

ربية خاصة وأن ونظريته هم أولئك الذين يؤلفون لغرض تعليمي حمض، وما أكثر هذه املؤلفات املدرسية يف املكتبة الع
أكثرها عبارة عن مقررات تقدم وتدرس لطالب الثانويات واجلامعات وهذه ال تكلف نفسها كبري عناء يف التنقيب عن 

وهذا مما يسجل   22البدائل ومتحيص املسائل أو تتحاشى ذلك جتنبا للتشويش على أذهان املتلقني وتشتيت أفهامهم " 
صية يف املرحلة الثانوية إضافة إىل هتميش األدب اجلزائري يف قسم الشعر كشواهد سلبا يف الكتاب املرتجم للمقاربة الن

حية جديدة معاشة ومغناة ،كما نسجل  ضبابية اعتماد املقاربة بني النصوص املقررة والشواهد امللحقة يف روافد هذه 
 النصوص .

 خامتة :
ر يف عناصر العملية التعليمية ،األمر الذي يضع إن إشكاالت تدريس العروض تزداد تشعبا كلما أمعنا النظ       

املختصني أمام حتد علمي تربوي يستدعي تكثيف اجلهود لتقدمي حمتوى مادة العروض بطريقة منهجية موازنة بني الرتاث 
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عي حرصا وما استجد يف احلقل التعليمي إذ األوىل تستدعيها اهلوية الوطنية و الثانية توجبها العوملة التعليمية مما يستد
أكرب وأمشل لتكوين املعلم ومراعاة حاجات  املتعلم  وكذا طريقة انتقال الفعل الديداكيت من املعرفة العاملة إىل املعرفة 
التعليمية من خالل اختيار احملتوى وبرجمته من طرف الوزارة الوصية واملختصني يف التعليمية .و إن حاولت املقاربات 

إال أهنا أمهلت عدة جوانب كما تقدم ، والعروض كما أسلفنا من األمهية مبكان يستدعي اجلديدة تدارك بعض النقائص 
 سلطة تربوية للحفاظ عليه كمكسب تراثي فريد .
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