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 :الملخص
، وسبكٌن ادلتعلم من احلكم على الشعر العريبوض يتجّسد يف أوزان إّن الغرض من دراسة العر    

، ة يف قول الشعر ألن يكونوا شعراءالنص الشعري ، وتنمية الذوق األديب وهتيئة ممّن ذلم قابلي
واقع علم واكتساب الّذوق ادلوسيقي والقراءة الشعرية السليمة. لذا سنتناول يف ىذه الورقة البحثية 

 وخطوات تدريسو. العروض من خالل احلاجة إليو وأىداف
The abstract 

The purpose of the study of the prosody  is materialize in the poetic 

rhythm of Arabic poetry, enabling the learner to judge the poetic text, 

develop literary taste and give the possibility to those who have the 

ability to say poetry to be poets, and gain the musical taste, and the 

correct poetic reading. Therefore, we will discuss in this In this 

research paper the reality of the science of prosody through the need for 

it and its objectives and its teaching steps 

 معلم، متعلم، التدريس، العروض. يح:الكلمات المفات
 مفهوم العروض:/1

عب يف عرض اجلبل، كما يطلق الطريق الوعر الصّ " :وف العرب علم العروض لغة بأنّ يعرّ : لغةأ/ 
 .ويطلق أيضا على مكة وادلدينة العرتاضهما وسط األرض على العمود ادلعرتض وسط البيت،

  1."فالن يف عروض ما تعجبين أي طريق وناحية: أخذ والعروض بفتح العٌن الناحية يقال
 :اصطالحاب/ 

يح أوزان الشعر العريب من فاسدىا، وىو علم ميزان ىو علم بأصول وقواعد يعرف هبا صحو 
. وقيل ن السليم، يعرف هبم كسوره من موزونو والصحيح من السقيم وادلعتل مأوزان الشعر العريب

 2فما وافقو كان صحيحا وما خالفو كان فاسدا. ،مسي عروضا، ألن الشعر معروض عليوإنو 
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فقارئ الشعر الذي ال يستطيع أن يفّرق بٌن صحيحو ومكسوره يشكو من نقص ادلعرفة لشعر   
 العرب.

وإن  . دوائره فنا جديد الطرق على الناسفكان العروض بتقاسيمو وتفاصيل أجزائو وقواعده و 
على السليقة  ، وإّّنا كانت تنظم الشعرف العروضعر تر، فإّّنا مل تكن العرب قد عرفت الشعكانت 

وتتعّلمو بالتسامح ومل يكن شعراؤىا يعرفون من مصطلحات الشعر سوى بعض األلقاب الشعرية 
 3اليسًنة كالرجز والقصيد والرمل واذلزج.

رضون ، فكان الشعراء يف ذلك العصر يعا قبل اإلسالملقد عرف ىذا العلم منذ عصور مو 
، وكان رواة الشعر تالمذة ذلؤالء يعرضون عليهم ما يقولون من شعر مشاىًن الشعراءقصائدىم على 

، عره عندما شعرت أذنو بفضل الغناءفيحّررونو ذلم. فقد حرص مثال النابغة الذبياين على تقومي ش
 4وىذا ما يدّل على أّن للموسيقى وتقّدم صناعة األحلان وانتشارىا يدا على الّشعر.

 علم العروض: / الحاجة الى2
، خمصوصة، والوزن شيء جوىري للشعر وبأوزان ساحر،إّن الشعر العريب يتمّيز بإيقاع موسيقّي 

. والوزن ىو الذي ديّيز بٌن الشعر والنثر ، ولذلك نرى بعض نقادنا فالشعر بال وزن ال يعّد شعرا
ز قيمة الوزن وادلوسيقى يف القدماء يعرّفون الشعر بأنّو الكالم ادلوزون ادلقّفى ، وىذا التعريف يب 

الشعر ، ولكّنو يغفل جوانب أخرى بارزة، تتضافر مع الوزن وموّحدة معو يف إعطاء الشعر قيمتو  
 5كالعاطفة واخليال ، وكّلها عناصر أساسية تقوم عليها القصيدة.

 والشك يف أّن احلاجة ىي اليت دعت إىل ظهور علم العروض بقواعده ونظرياتو اليت تكتسب   
بالتعلم ، وإن كان الشعر من الناحية العملية ىو اجلانب التطبيقي لقواعد العروض ، فهو يساعد 
على التفّطن دلا يزدان بو الشعر العريب من اتساق يف الوزن وانسجام يف ادلوسيقى ، فهو يزّود القارئ 

ة من اللحن وخطأ ، فإذا كان النحو حيمي األلسنيعّزز ذوقو ويرىف أذنو ادلوسيقيةوادلتذوق دبا 
 6الرتكيب واإلعراب، فإن العروض حيمي الشاعر من اضطراب الوزن أو اختالف القافية.

كما أّن عدم معرفة الشاعر ادلوىوب بأوزان الشعر وحبوره ادلختلفة قد حيصر ذبربتو الشعرية يف    
نغام واألحلان. وإذا  أوزان خاصتو، وبذلك حيرم فّنو من العزف على أوتار شّّت ، ذبعل شعره منوّع األ

تخّصصٌن كان العروض الزما للشاعر ادللهم ادلوىوب، فإنّو يكون أشد لزوما لغًنه من الدارسٌن وادل
، فهو أداهتم لفهم الشعر وقراءتو قراءة صحيحة، والتمييز بٌن السليم منو يف دراسة اللغة العربية



 ليلى سهل                                        7102العاشر  العذد                                             قراءاث مجلت

67 

يساعد يف تنمية القدرة على قراءة الشعر قراءة صحيحة، واليت ربمي القارئ من  وادلختل الوزن. كما
الوقوع يف األخطاء إذا كان النص غًن مضبوط، وادلقصود بالضبط ىنا ضبط بنية الكلمة اليت ترتتب 

  7قراءهتا قراءة سليمة على مراعاة الوزن العروضي السليم.
 8/    فوائد علم العروض:3

 دراستو أمهية بالغة الغىن عنها دلن لو صلة بالعربية وآداهبا ومن فوائده:لعلم للعروض ول
 صقل موىبة الشاعر وهتذيبها، وذبنيبها اخلطأ واالحنراف يف قول الشعر.

أمن قائل الشعر على شعره من التغيًن الذي ال جيوز دخولو فيو، أو ما جيوز وقوعو يف موطن 
 دون آخر.

الكرمي واحلديث النبوي الشريف ليسا بشعر معرفة دراسة ال تقليد، التأكد من معرفة أّن القرآن 
إذ الشعر ما أطردت فيو وحدتو اإليقاعية التزاما أي)كالم موزون قصدا بوزن عريب( وبذا يدرك أّن 

 ما ورد منهما على نظام الشعر وزنا ال حيكم عليو بكونو شعرا لعدم قصده .
ارس العروض ىو مالك احلكم الصائب للتقومي الشعري التمكٌن من ادلعيار الدقيق للنقد ، فد

 وىو ادلمّيز الفطن بٌن الشعر والنثر الذي قد حيمل بعض مسات الشعر.
معرفة ما يرد يف الرتاث الشعري من مصطلحات عروضية، ال يعيبها إال من لو إدلام بالعروض    

 ومقاييسو.
، ولذلك أثّر يف غرس الذوق ف النغمالوقوف على ما يّتسم بو الشعر من اّتساق الوزن وتآل

 الفين وهتذيبو.
 ، وتوّقي األخطاء ادلمكنة، بسبب عدم اإلدلام هبذا العلم.مكٌن من قراءة الشعر قراءة سليمةالت
 9/  أهداف تدريس العروض:4 

 أن يلم ادلتعلم بتاريخ موجز عن علم العروض ونشأتو وتطوره.
 العروضي ومعرفة األصول ادلوسيقية لكتابة الشعر.سبكٌن ادلتعلم من اإلدلام بالوزن 

العمل على تشكيل احلس ادلوسيقي لدى ادلتعلم، بغية إكسابو القدرة على تذّوق موسيقى 
 الشعر العريب، وسبييز الوزن السليم من ادلكسور.

 تعريف ادلتعلم بالتفاعيل العروضية.
 تعريف ادلتعلم باألحبر الشعرية وأوزاّنا .
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 10علم مفهوم شعر التفعيلة وطبيعتو.تعريف ادلت
 / صعوبة تدريس العروض وكيفية التغلب عليها:5

 شبة صعوبات ربول بٌن الطلبة والتمّكن من علم العروض، ديكن إصباذلا يف النقاط اآلتية:
مل تسمعها  ، فإنّو يفاجأ دبصطلحاتم العروضكثرة الزحافات والعلل عند دراسة الطالب لعل  - 

وبلغة علم ال يدري عنو شيئا، وىذا ما جيعل عملية الفهم غًن ميّسرة وبعيدة عن ، أذنو من قبل
 الفهم.

من السهل البدء بالبحور الّصعبة، مما الشك فيو أن تعليم أي علم جديد جيب أن يبدأ بو  - 
. والواقع احلاصل يف تدريس العروض ىو التقيد بادلناىج القددية اليت ال إىل الصعب وليس العكس

تسًن على ىذا ادلبدأ، وإّنا يف الغالب تبدأ دبا بدأ بو األقدمون من ازباذ الدوائر العروضية منطلقا 
ون ببحور كالطويل وادلديد، ألّنما من الدائرة األوىل )دائرة ادلختلف( ؤ لتدريس البحور، فهم يبد

 ا األذن بسهولة.وىذان البحران  باإلضافة إىل صعوبة تقطيعها ليس فيهما رنة موسيقية تستسيغه
من ادلسّلم بو أّن اإلنسان يقبل على تعّلم الشيء الذي  عدم اإلديان جبدوى علم العروض، -

. ومما يؤسف لو أن نسبة كبًنة تقف من لب لو ادلنفعة ويعرض عن غًن ذلكحيقق لو الفائدة، وجي
ذا احلركة النقدية علم العروض موقف ادلؤمن بعدم جدواه ادلنكر لفائدتو، يساعدىم على موقفهم ى

 ادلصاحبة حلركة الشعر احلديث واالنفالت من دائرة الشعر العريب القدمي.
عدم سبّكن ادلعّلم من علم العروض، فمن احلقائق الثابتة يف عملية التدريس أّن فاقد الشيء -  

و مل حيط ال يعطيو، ومن مّث فإّن ادلعلم الذي يناط بو تدريس ىذا العلم، وىو ال يعرف عنو شيئا أ
بو اإلحاطة الكافية ىو أول ادلناوئٌن لدرس العروض، وأكثرىم هتربا منو زبوفا من أن يقع يف ىفوات 
يكتشفها الطالب، وربرزا من الوقوع يف أمر ال ربمد عقباه وألنّو خيشى ىذا، جنده ينهال على ىذا 

 .بول ىذا العلم يف نفوس الطلبةم قالعلم ومبدعو ومؤيديو بالتهم والنعوت الزائفة مما خيلق أرضية لعد
األمثلة اجلامدة، يقوم ادلعلمون يف كثًن من احلاالت بتدريس مادة العروض بناء على أمثلة  -

، وغالبا ما تكون من األبيات الشعرية اليت ال معىن ذلا وال تورة جامدة توارثوىا عن السابقٌنمب
 11 مفهوم.

لى ادلعلم أن يعّلم طالبو اإليقاع الشعري وجيعل البعد عن عنصر التشويق ذلذه ادلادة ، فع - 
آذاّنم مرىفة اإلحساس ، فإذا بدأ ادلدّرس بأحباث العلل والزحافات ، فإّن ذلك سيبعد التالميذ 
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عن تقّبل ىذه ادلادة، أما إذا قّدمها بأسلوب شائق وبدأ بالسهل وبالقراءة ادللحنة ، فإنّو سيجذب 
 الطاّلب إليها.

من ادلدّرسٌن وحّت الكثًن من ادلناىج الدراسية يف بعض الدول العربية عن  عزوف الكثًن - 
تدريس ىذه ادلادة وعدم وجود ادلدرسٌن األكفاء، وميل الكثًن ممن يّدعون نظم الشعر ، طالبا أو 
غًنىم إىل التحلل من األوزان والقيود العربية القددية، لكل ىذا أثر يف نفسية أو إقبال الطالب على 

 12سة العروض.درا
 13:ويمكن التغلب على الصعوبات السابقة من خالل المقترحات اآلتية

عدم البدء بتعريف الطالب بادلصطلحات والعلل وإّنا ينبغي أن نتعامل معها من خالل -
معاجلة البحور ليتعرف عليها الطالب ميدانا إضافة إىل توحيد ما ديكن توحيده من ىذه 

، وبالتايل يسهل عليهم حفظها بحور، وىذا يؤدي إىل تقليص عددىاادلصطلحات ادلتشاهبة يف ال
 ومعرفتها.

يبدأ ادلعلمون بتدريس البحور الشعرية السهلة مث األكثر صعوبة والبحور ادلفردة مث البحور   - 
 ادلركبة ، فمثال من األفضل أن يبدأ ادلعلم بتدريس حبر ادلتقارب الذي تفاعيلو:

 عولن فعولن فعولنفعولن فعولن فعولن     ف
 وحبر اذلزج الذي تفاعيلو:

 مفاعيلن مفاعيلن       مفاعيلن مفاعيلن
 قبل تدريس البحر الطويل الذي تفاعيلو:

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 .فعيالت البحر الطويل مركبة منهماإذ إّن ت

أن يّتخذ ادلعلمون من شعر ادلناسبات الوطنية ادلغىن والقصائد ادللحنة اليت يكثر االستماع   - 
 إليها منطلقا لتدريس العروض.

، وخباّصة أنّو ملتحم أديا ة العروض وفائدتو يف نفوس الطالبأن ينّمي ادلعّلمون اإلديان بقيم -  
 التحام برتاثنا الشعري.
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لعلم قائم على عروض إىل معلم ذي ميول موسيقية ، ذلك أّن ىذا اأن يوكل أمر تدريس ال  -
، ديكن إخضاع ادلعّلمٌن ادلعنيٌن لدورات مكثّفة إلثراء معارفهم ، فإذا مل يتوافر ىذاادلوسيقى واإليقاع

 يف ىذا الفّن.
زبتار أمثلة من درس العروض من األبيات الشعرية ادلرتابطة ، أي من قصيدة واحدة،  أن  - 

يدية اليت ال جيمعها معىن وأن ربمل ىذه األبيات معاين مرتابطة، وأاّل يتقّيد ادلعّلمون بالنماذج التقل
 14. وقصيدة

 /   قواعد الكتابة العروضية:6 
م اإلمالئي ادلعهود، وبصفة عاّمة فإّن أساس زبتلف الكتابة أو الرسم العروضي عن الرس   

الكتابة العروضية يقوم على مبدأ كل ما ينطق يكتب وماال ينطق ال يكتب، وربقيق ذلك عند 
الكتابة العروضية يستلزم زيادة بعض األحرف اليت ال تكتب إمالئيا، وحذف بعض األحرف اليت 

حلروف أو حذفها عند الكتابة العروضية كما تكتب إمالئيا. ويرتتب على ىذه القاعدة زيادة بعض ا
 يلي:

 15أوال: األحرف التي تزاد عند الكتابة العروضية:
، علم(، تكتب عروضيا ىكذا: ، علماع صوره يكتب نونا ساكنة، مثل )علم: التنوين جبمي1

 علمن ، علمن ، علمن.
ر، عروضيا ىكذا مر  ، فّهم يكتب يكتب حبرفٌن ساكن فمتحرك مثل مرّ : احلرف ادلشّدد: 2

هم ، وإذا وقع احلرف ادلشدد آخر الروي ادلقّيد الساكن عّد حرفا واحدا ساكنا عند علماء فه  
 .العروض والقافية ،مثل استمّر إذا وقع ّناية الشطر الثاين تكتب عروضيا ىكذا استمر  

ود، : زيادة حرف الواو يف بعض األمساء مثل طاوس، داود ، تكتب عروضيا ىكذا داو  3
 وس.طاو  

 : زيادة األلف يف ادلواضع اآلتية:4
 ، ذلكم.ىذه، ىذان، ىذين، ذلك، ذلكما، يف بعض أمساء اإلشارة مثل: ىذا -

 ، ذالكم .ذالكما ،تكتب عروضيا ىكذا: ىاذا، ىاذه، ىاذان، ىاذين، ذالك
 ، إاله.اهلل ، الرضبن ،إلو تكتب عروضيا: الاله، أررضبان :يف لفظ اجلاللة -
 ، الكنن.شددة لكّن: تكتب عروضيا: الكندلخففة وادليف لكن ا -
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 : طاىا.يف لفظ طو تكتب عروضيا ىكذا -
 : أولئك: تكتب ىكذا: أوالئك.5
:إشباع حركة حرف الروي، حبيث ينشأ عن اإلشباع حرف مّد رلانس حلركة حرف الروي، 6
، و، كتاباىكذا:) احلكم ، القمر(، تكتب عروضياأن يكون آخر الشطر )احلكم، كتابامثل 

 القمري(
: تشبع حركة ىاء الضمًن الغائب للمفرد ادلذكر، وميم اجلمع إن مل يرتّتب على ذلك كسر 7

، هبي، لكمو، ، أو التقاء ساكنٌن مثل: لو، بو، لكم، بكم ، تكتب عروضيا: ذلوالبيت الشعري
 بكمو.
ذكر السامل وتاء ضمًن : كاف ادلخاطب أو ادلخاطبة ، ونون الرفع يف الفعل ادلضارع، ونون ادل8

رين ، مثل  التكلم أو ادلخاطب للمذكر أو ادلؤنث تشبع حركتها إذا وقعت إحداىا ّناية أحد الشط
، تكتب عٌن، مسلمون، مسلمٌن، قمت، قمت، يسمعون، تسمكالمك ، كالمك، يسمعان

 تكتيب.، تسمعينا، مسلمينا، قمتا، قمتو ،مكا، كالمكي، يسمعاين، يسمعوناعروضيا ىكذا: كال
، تكتب عروضيا ىكذا ، قرآن: اذلمزة ادلمدودة، تكتب مهزة مفتوحة بعدىا ألف مثل آمن9

 ، قرأانأامن
 16:وىيثانيا : األحرف التي تحذف في الكتابة العروضية من الرسم اإلمالئي المعهود: 

مهزة الوصل إذا وقعت يف درج الكالم ، سواء أكانت الكلمة اليت ىي فيها مساعية أم : 1
قياسية مثل فاستمع ، وافهم ، واستماع وابن واثنان واسم ، تكتب عروضيا ىكذا : فستمع وفهم 
وستماع، وبنن، وثنانن وسم. فإن وقعت يف أول الكالم ثبتت لفظا وخطا، مثل استمع افهم 

 استماع ابن اثنان امسـ . تكتب عروضيا ىكذا: استمع افهم استماعنا بنن، اثنان امسن.
مع ال ادلعرفة إذا وقعت يف درج الكالم، فإن كانت ال قمرية، حذفت اذلمزة  : ألف الوصل2

فقط وبقيت الالم ساكنة، مثل: والكتاب فالعلم تكتب عروضيا ىكذا: ولكتاب ولعلم، وإن كانت 
: والصدق والشمس تكتب عروضيا ىكذا مشسية حذفت األلف وشدد احلرف الذي بعدىا.

 شمس.صدق، وش  وص  
، تكتب عروضيا جلر مثل حضر عمرو، ذىبت إىل عمرو)عمرو( يف الرفع وا: ربذف واو 3

 رن.ىكذا : حضر عمرن ، ذىبت إىل عم  
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ساكن : ربذف األلف والواو والياء الساكنتٌن من أواخر األمساء واألفعال واحلروف إذا وليها 5
ظلوم إل مأت ل   : أتى ادلظلوم إىل القاضي فأنصفو قاضي العدل ، تكتب عروضيا ىكذا:مثل

عدل. فإن وليها متحرك مل حيذف شيء منها مثل : أتى مظلوم إىل قاضي صفو قاض ل  لقاضي فأن  
 عدل فأنصفو ، تكتب عروضيا ىكذا: أتى مظلومن إىل قاضي عدلن فأنصفهو.

واألمر عروضيا : ربذف األلف الفارقة من أواخر األفعال بعد واو اجلماعة يف الفعل ادلاضي 6
 ، لن يرجعو، مل يرجعو.عوىكذا: رجعو، ارج

 ، أولو ، أوالت ،أولئك.والواو الزائدتٌن من مائة، أنا : ربذف األلف7
دلاذا، ىذا،   ،وف واألمساء إذا وليها ساكن: إذا: ربذف األلف األخًنة من األدوات واحلر 8

 ، دلا.كذا، إال، ما، إذ ما، حاشا، خال، عدا، كال
 خطوات تدريس العروض:/ 7

قبل البدء بتدريس العروض جيب على معلم العروض أن يطلع طالبو على الكتابة العروضية 
لألبيات الشعرية، اليت تقوم على مبدأ ما يسمع أو يلفظ و يكتب فقط .فهمزة الوصل ال تكتب 
عند التقطيع العروضي ، وكذلك التنوين يكتب نونا واحدة واحلرف ادلشدد يفك مثل مّد أصلها 

 17اسم اإلشارة تكتب أيضا ىاذا ... مدد، وألف
 18كما ديكن للمعلم أن يتبع اخلطوات اآلتية يف تدريس العروض:

 : : التحضير واإلعداد المسبق للدرس1
إّن اإلعداد ادلسبق من قبل ادلعّلم لدرس العروض يساعده على التأكد من مفردات الدرس     

إلحاطة دبوضوع فالتحضًن اجلّيد ديّكن ادلعلم من ا ،ادلالئم لتقدديو بكفاءة واقتدار واختيار األسلوب
علومات أساسية تغّطي اذليكل  ، مث ميث يبدو أمامو ىيكل رئيسي للدرس، حبالدرس إحاطة شاملة

 ، كل ذلك يتطلب من ادلعلم معرفة أصيلة بادلوضوع الذي سوف يدّرسو لطالبو.كّلو
 : اختيار األمثلة :2

، حيث حيرص ادلعلم على أن تكون األمثلة اإّن حسن اختيار األمثلة من األمور ادلهّمة جد   
الشعرية اليت خيتارىا منّوعة وشاملة لألدب العريب يف عصوره ادلختلفة، ويراعي ادلعّلم أن تكون  

م يقبلون كذلك قريبة يف مضموّنا من نفوس الطلبة، وملبّية حلاجاهتم ادلختلفة، األمر الذي جيعله
 عليها.
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 : قراءة األمثلة:3
إّن الغاية من قراءة األمثلة ىو استحضار اذلدف األساسي من تعّلم العروض ، وىي قراءة تقوم 
على بيان ادلقاطع العروضية وربديد ادلدى ادلوسيقي لكل منها، ومراعاة بيان احلدود الفاصلة بٌن 

ا ومراعاة بيان احلدود الفاصلة بٌن ادلقاطع اليت ادلقاطع العروضية وربديد ادلدى ادلوسيقي لكل منه
يتألف منها البيت الشعري. فالقراءة مع مراعاة التنغيم ادلوسيقي اخلاص بالبحر الذي ينتمي إليو 
النص موضوع الدراسة يعّد ادلدخل احلقيقي لعلم العروض. ويستطيع ادلعلم اختيار عدة مقطوعات 

موسيقيا أمام الطلبة ويكّلفهم بقراءهتا موقّعة ، حّت تستقيم ذلم  شعرية من أحبر خمتلفة يقرأىا موقعة
عرية ، وتبٌّن حدود النغمات القراءة، فيغدو الطالب قادرا على التمييز بٌن ىذه ادلقطوعات الش

 ، وال بّد للقراءة أيضا من االىتمام حبركات اإلعراب وبنية الكلمة وإبراز ادلعاين وادلضمون.فيها
  الشرح:المناقشة و : 4

إّن اىتمام ادلعلم باجلانب ادلوسيقي من األبيات أو الّنصوص األدبية اليت يوردىا لتوضيح القاعدة 
، عن اذلدف األساس من تدريس العروضالعروضية اليت يهدف إىل تعليمها، ينبغي أن ال يصرفو 

نا بالفهم جاء مقرت وىو تنمية احلّس ادلوسيقي لدى الطالب ، لكن ىذا اذلدف ال يؤيت أكلو إال إذا 
ون، وحيرص على إشراكهم م أن يهتم بإفهام الطلبة ما يقرأ، لذلك جيدر بادلعلالكلي لسياق النص

 يف مناقشة ادلعىن العام وتذّوق النصوص.
 :: تحليل األمثلة5

، وذلذا العمل جانبان مهّمان يف لة احملور األىم يف تدريس العروضوديّثل جانب ربليل األمث
 الطالب دبهارات العروض األساسية:تزويد 

التفعيالت ويتمثل بالقراءة الوظيفية ادلوقعة، اليت تقود إىل بيان ادلقاطع و  :أ:الجانب الشفوي
، ويستحسن أن يلقي ادلعلم عناية أساسية باجلانب اإليقاعي عن طريق وحدود األبيات الشعرية

لى ادلقعد أو التصفيق باليدين وإشراك الصوت بالتنغيم واإلنشاد، أو عن طريق استخدام النقر ع
وديكن للمعلم أن يعلن للطلبة أّن  الطلبة بتقليده أو متابعتو، حّت يكتسبوا أكب قدر من ادلهارة.

)ادلفتاح ادلوسيقي للبحر(،  )اسم البحر( الذي مقياسو... ىذه ادلقطوعات جاءت على البحر...
 19يقي يف الوحدات)األجزاء والتفعيالت(ويناقش معهم ىذا ادلقياس أو ىذا اإلطار ادلوس
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 20درس أنموذجي لتدريس العروض )بحر البسيط(
 األهداف العامة:

 تذوق موسيقى الشعر العريب
 استكمال األوزان اليت مل تدرس سابقا

 تعريف مفهوم شعر التفعيلة وطبيعتو
 األهداف الخاصة:

 أن يتعرف الطالب على البحر البسيط وتفعيالتو
 الطالب رلموعة من األبيات الشعرية بطريقة التقطيع ادلقيدع أن يقطّ 
 قة التقطيع احلريع الطالب رلموعة من األبيات الشعرية بطر أن يقطّ 

 ن البحور األخرىعز الطالب حبر البسيط أن دييّ 
 خطوات الدرس:

 / التمهيد1
قول ادلعلم أن حبر حبر البسيط بالتطرق إىل ىذا البحر وتفعيالتو ، فيديكن التمهيد دلوضوع     

 البسيط يتكون من التفعيالت اآلتية موزعة على الشطر األول والشطر الثاين بالتساوي وىي:
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن                             
ى ًن أو دبا يسمّ والتنبيو على أن ىذه التفعيالت ال ربفظ هبذا الشكل ، فهي قد تتعرض للتغي

 أو فاعل... وغًن ذلك بالزحافات بالعلل ، فمستفعلن قد تكون متفعلن، وفاعلن قد تكون فعلن
 :/ عرض األبيات الشعرية وقراءتها2

طلوب تقطيعها ، وىي من حبر البسيط ، ولتكن األبيات يعرض يف ىذه اخلطوة األبيات ادل
 وىي: (ص)ادلختارة من قصيدة كعب بن زىًن يف اعتذاريتو للرسول الكرمي 

 كبولىا مل يفذ م  تبول        متيم إثر  وم م  ليب الي  ق  سعاد فـ   انت  ب  
 كحولرف م  ضيض الط  ن غ  لوا       إال أغ  ح  يت إذ ر  داة الب  ا سعاد غ  م  و  

 أمولرسول اهلل م   فو عند  ين          والع  د  سول اهلل أوع  أن ر   نبئت
على أن يراعي يف ىذه  ،، يبدأ ادلعلم بقراءهتا قراءة جهرية أّنوذجيةبعد كتابة ىذه األبيات

 القراءة الناحية ادلوسيقية لبحر البسيط.
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 :/ تقطيع األبيات3
 ( على أن يبٌّن -)ب( واخلطيط) ةأي باستعمال الركز  ،دتبدأ خطوة التقطيع بطريقة التقطيع ادلقيّ 

: األول متحرك والثاين ( تدل على حرفٌن-) ادلعلم أن )ب( تدل على حرف متحرك واحد وإنّ 
 ب ادلعلم الطلبة على كتابة البيت كتابةإجراء عملية التقطيع ىذه جيب أن يدرّ وقبل  ،ساكن

فقط مع ضرورة وضع احلركات والسكنات وإشباع والكتابة العروضية ىي كتابة ما يلفظ  ،عروضية
 فيكتب البيت األول كاآليت: ،احلرف األخًن من الشطرين األول والثاين

  وول  /  ب  وم مت  / ب لي   ـ  فقلد  سعا/  ت  ان  ب  
 --/    -ب--/-ب ب /  -ب--

 /فاعل   /مستفعلن    /فعلن  مستفعلن
 /بولوك  إثرىا/ مل يفد م  ن/ م  ي  متيـ                                 
 --/   -ب --/-ب -/ -ب-ب                              

 /فاعل   /مستفعلن  /فاعلن   متفعلن                              
 وحل  /ر   لبينإذ /ة   غداد   ا سعا/وم  
 -ب /ب -ب--/-ب /ب-ب-ب

 /مستفعلن/فعلن   /فعلن  متفعلن
 وول  طرف مك/ح  /ض ط  يـضغ   إلالأعن/ن                               

 --/      -ب - -/ -ب /ب  -ب --                           
 /فاعل       /مستفعلن   /فعلن     مستفعلن                          

ذن أفتخضع إىل شروط معينة منها : أن تكون لدى الطالب  أما طريقة التقطيع احلرّ     
ذوقية وتركيز خاص حول إمكانية تقطيع األبيات حبسب تفعيلة البحر الذي نظمت موسيقية وقدرة 
عملية التقطيع ذبري حبسب  دبعىن آخر إنّ  .ب الطالب على التقطيع هبذه الطريقةعليو، وأن يدرّ 

ال مث وضع التفعيلة بعد ذلك حسب البحر الذي موسيقى التفعيلة وإيقاعها ، فيكون التقطيع أوّ 
 د الطالب يف ضوء ذلك الزحافات والعلل اليت تعرضت ذلا التفعيلة.وحيدّ  ،علبيت ادلقطّ ينتمي إليو ا
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، مث أيضا بكتابة البيت كتابة عروضية تبدأ خطوات التقطيع حبسب طريقة التقطيع احلرّ  إنّ 
، مث إجراء عملية التقطيع مباشرة لنأخذ ادلثالٌن البحر الذي ينتمي إليو ذلك البيتاكتشاف 

 :السابقٌن
 /بولووم متـ  /ب لي  فقلـ  ا/ د  انت سع  ب  

 /فاعل   /فعلن/مستفعلن  مستفعلن
 وول  ـ/ ب  ىا/مل يفد مك  /إثر  متيمن                                       

 /فاعلن/مستفعلن/فاعل   متفعلن                                  
 و إذ/رحل  غدا/ة لبٌن  سعا/د  ام  و  

 مستفعلن/فعلن/  متفعلن/فعلن
 وول  ك/ح  ضي/ض ططرف م  إلال أغن/ن غ                                   
 /فاعل       مستفعلن /     /فعلن  مستفعلن                                

فمن خالل ما سبق جند أن تدريس العروض للتالميذ مهم جدا ، حيث ديكنهم من اإلدلام 
ول ادلوسيقية لكتابة الشعر، كما يعمل على تشكيل احلّس ادلوسيقي بالوزن العروضي ومعرفة األص

لدى ادلتعّلم، بغية إكسابو القدرة على تذّوق موسيقى الشعر العريب، وسبييز الوزن السليم من 
 ادلكسور.

 :الهوامش
                                                           

 
ا

، 33، لسان الؼرب ، مادج )ع رض(، دار صادر ، تٍروخ ، دط ، دخ ، جمىظىر ته

.2797ص
1
  

2
راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسالٍة تدرٌسها تٍه   

. وٌىظر: مذمد ػلً 387، ص2009الىظرٌح والتطثٍك ، ػالم الكتة الذدٌث ، إرتد ، دط، 

.وٌىظر: 10، ص1991،  1الهاشمً ، الؼروض الىاضخ وػلم المافٍح، دار الملم ،تٍروخ ، ط

. 219، ص 2007، 2رٌس اللغح الؼرتٍح ، دار الفكر، دمشك ، طجىدخ الركاتً ، طرق تد

وٌىظر: طه ػلً دسٍه الدلٍمً ، سؼاد دسه ػثد الكرٌم الىائلً ، اللغح الؼرتٍح وطرائك 

  .258تدرٌسها ، دار الشروق ، ػمان ، دط، دخ ، ص
3
رٌسها تٍه ٌىظر: راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسالٍة تد 

  .388الىظرٌح والتطثٍك ، ص
4
ٌىظر ، طه ػلً دسٍه الدلٍمً ، سؼاد دسه ػثد الكرٌم الىائلً ، اللغح الؼرتٍح وطرائك  

  .258تدرٌسها ، ص
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5

ار المؼرفح ٌىظر :فىزي سؼد ػٍسى ، الؼروض الؼرتً ومذاوالخ التطىر والتجدٌد فٍه، د 

  .16، ص1998، دط، الجامؼٍح، األزارٌطح
6
: راتة راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسالٍة تدرٌسها ٌىظر 

  .388تٍه الىظرٌح والتطثٍك ، ص

 
7

ٍة تدرٌسها تٍه الىظرٌح راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسال

  .389، صوالتطثٍك
8
  .390، 389، صوفسه  المرجغ 
9
  .390، صوفسه  المرجغ 

طه ػلً دسٍه الدلٍمً ، سؼاد دسه ػثد الكرٌم الىائلً ، اللغح الؼرتٍح وطرائك تدرٌسها ،  

.259ص
10

  

 
11

وػلىمها، المؤسسح الذدٌثح ػلً سامً الذالق ، المرجغ فً تدرٌس مهاراخ اللغح الؼرتٍح 

  .376، ص 2010، طراتلس ، دط، للكتاب
12

تثح الثمافح للىشر فىً لتدرٌس اللغح الؼرتٍح ، مك، المرشد الفٍصل دسٍه طذٍمر الؼلً

  .250، ص 1998، دط ، والتىزٌغ ػمان

.377ػلً سامً الذالق ، المرجغ فً تدرٌس مهاراخ اللغح الؼرتٍح وػلىمها ، ص 
13

  

 
14

ػثد الفتاح دسه الثجح ، أسالٍة تدرٌس مهاراخ اللغح الؼرتٍح وآداتها ، دار الكتاب 

، ص2005ؼرتٍح المتذدج ، دط، الجامؼً ، اإلماراخ ال
14

  
15
راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسالٍة تدرٌسها تٍه  

  .391الىظرٌح والتطثٍك ، ص
16
  .393-392المرجغ وفسه ، ص 

طه ػلً دسٍه الدلٍمً ، سؼاد دسه ػثد الكرٌم الىائلً ، اللغح الؼرتٍح وطرائك تدرٌسها ،  

.259ص
17

  

.382-381ػلً سامً الذالق ، المرجغ فً تدرٌس مهاراخ اللغح الؼرتٍح وػلىمها ، ص 
18

  
19

راتة لاسم ػاشىر، مذمد فؤاد الذىامدج ، فىىن اللغح الؼرتٍح وأسالٍة تدرٌسها تٍه الىظرٌح 

  .403والتطثٍك ، ص
20

، ك تدرٌسها، اللغح الؼرتٍح وطرائ طه ػلً دسٍه الدلٍمً ، سؼاد دسه ػثد الكرٌم الىائلً  

  .261-260ص
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