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Abstract:
Religious Institutions in Pakistan play a vital role in the education of
Arabic Language, its dissemination and molding of the religious ethos.
Being important centers for the proliferation of the Arabic Language
these institutions have specific system for the teaching of Arabic
language and it’s methodology. The aim of the paper was to investigate
the teaching methods established by Wifaq-ul-Madaris Al- Arabia,
Multan Pakistan for the teaching of Arabic literature to the students of
Religious Institutions, working under its umbrella. The paper found two
major aspects; firstly, to analyze the contents of rabic poetry in various
sessions; Secondly, to study various prevailing teaching methods of
Arabic poetry in these religious institutions. The paper also explored its
solid and fragile features from both aspects and recommends suggestions
for the promotions of imparting the educations of Arabic Poetry in
religious institutions.

………………………………………………...

:التمهيد

 وهتذيب أصوله،يهتم أصحاب الرتبية احلديثة اهتماما ابلغا أبساليب التدريس وطرقه
.وتطوير مناهجه يف ضوء البحوث النفسية والرتبوية املتتابعة يف ميادين الدراسة وجماالت التعليم
ومناهج التدريس أصحبت عنصرا هاما يف الدراسات الرتبوية تُقدم فيها البحوث وتُؤلف فيها
الكتب ويؤخذ هبا الطالب يف كليات الرتبية ومعاهد املعلمني وذلك لصلتها القوية إبعداد
 فالتدريس إذن من ألوان اخلربات.املعلمني الناشئني وأتثريها املباشر يف أتهيلهم فنيا ملهنة التدريس
 جامعة سوات,* حماضر اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
 جامعة سوات,** حماضر الدراسات اإلسالمية
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احليوية اليت تستند يف تكوينها ومنوها ونضجها إىل أصول معينة وأسس حمددة ومقومات واضحة،
وليس التدريس من احملاوالت العشوائية أواألعمال االرجتالية اليت تُؤدى على أية صورة دون ارتباط
بقاعدة أو تقييد نظام.1
وميكن القول أبن التدريس نظام من األعمال املخطط هلا ،يقصد به أن يؤدي تعلم
الطلبة يف جوانبهم املختلفة ومنوهم .وهذا النظام يشمل جمموعة من النشاطات اهلادفة يقوم هبا
كل من املعلم واملتعلم ،ويتضمن هذا النظام عناصر ثالثة هي :املعلم واملتعلم واملنهج) وعلى هذا
فإن التدريس (فن وعلم) فهو فن من خالل ما يظهر من قدرات املعلم االبتكارية واجلمالية يف
التفكري واللغة واحلركة والتعبري ويف إدراك العالقات وإجياد احللول ،واستنباط املبادئ واألسس
والقواعد العامة أثناء الشرح .وهو علم كبقية العلوم األخرى من خالل القدرات اخلالقة اليت
يظهرها املعلم يف أتديته لعمله .وكذلك من خالل إدراكه أبمهية العالقات اإلنسانية بعلم النفس
واالجتماع .ومن خالل إدراكه أن التدريس نظام له قواعده وأسسه ،وله مناهج وأساليب،
2
والتدريس عملية منظمة خمططة هادفة ،ليس عملية جافة عشوائية غري هادفة.
نظرا إىل أمهية عملية التدريس وكوهنا فنا وعلما هلا قواعدها وأسسها ،يفرض على كل
من أصحاب الرتبية واملعلمني أن يهتموا ابلغ االهتمام بوضع املنهاهج اهلادفة وتعيني الطرق
الفاعلة لتدريسها .وسوف نتعرض يف هذا املقال للمنهج الذي وضعه وفاق املدارس العربية
للشعر العريب يف املدارس الدينية اليت تعمل حتت رعايته يف ابكستان وخارجها.
طرق تدريس الشعر:
يعتمد الباحثون يف تدريس الشعر على طريقتني أساسيتني :الطريقة القياسية والطريقة
االستقرائية
القياس يف تدريس الشعر:
تعتمد هذه الطريقة على عرض السمات الفنية اليت يتميز هبا العصر الذي ينتمي إليه
النص الشعري ،مث احلديث عن اخلصائص الفنية من انحية الشكل ،وعرض نبذة من حياة شاعر
من الشعراء ،والبيئة اليت عاش فيها من النواحي السياسية واالجتماعية والثقافية مث االنتقال إىل
3
بيان الفنون اليت استخدمها يف شعره ،واملعاين اليت تناوهلا.
وأغلب أساليب التدريس اليت يقوم هبا معلمو اللغة العربية تنحو هذا املنحى يف تدريس
الشعر ،وهي طريقة تقدم احلقائق إىل املتعلم من غري أن تفسح له اجملال يف استنتاجها فهي
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تكون مبثابة لقمة سائغة ،وهذا يؤدي إىل عدم رسوخ احلقائق يف األذهان بسبب وأد روح
االستنتاج وحسن التعليل ودقة الفهم يف نفوس الطالب.
االستقراء يف تدريس الشعر:

تعتمد هذه الطريقة على تقدمي النصوص على األحكام واحلقائق ،وفيها ينتقل الفكر
من اجلزء إىل الكل ،من دراسة النصوص املتفرقة إىل تكوين احلقائق العامة ،والسمات املشرتكة
اليت جتمع بني هذه النصوص ،وفيها تقدم النصوص اليت تتضمن خصائص أدب عصر من
العصور أو أسلوب أديب من األدابء أوفن من الفنون ،فيعمد املدرس ابالشرتاك مع طالبه إىل
استنباط خصائص كل نص من هذه النصوص ،مث جتمع اخلصائص املشرتكة بينهما حبيث ينتهي
الطالب من دراستها ،وقد جتمعت يف ذهنه صورة كلية من اخلصائص الفنية هلذا العصر أو
4
األدب أو الفن.
ومن املعلوم أن هذه الطريقة تؤدي إىل تنظيم املعرفة لدى الطلبة وتتسم ابإلجيابية ال
ابلسلبية ،كما متتاز ابملشاركة الفاعلة من االستاذ مع طالبه.
وسوف نتناول يف هذا املقال الطرق املتدوالة لتدريس الشعر العريب يف املدارس الدينية
الباكستانية ،وحناول ان نتعرف على املزااي والنقائص اليت توجد يف مناهجه وطرائق تدريسه.
اللغة العربية واملدارس الدينية:
ال شك أن املدارس الدينية تلعب دورا هاما يف نشر اللغة العربية وآداهبا ،وقد خترج من
هذه املدارس الدينية كثري من العلماء واملؤلفني الذين كتبوا ابللغة العربية وأجادوا ،رغم قلة
الوسائل وندرة الكتب واملصارف .واملدارس ال زالت ختدم العربية يف جماالهتا املختلفة ،فهي
ختدمها كلغة للقرآن الكرمي والسنة والفقه وأصول الفقه واألدب العريب والرتاث األسالمي كله.
كان مستوى اللغة العربية ضعيفة يف املدارس الدينية سابقا ،واآلن تغريت األمور وحتسنت،
حيث بدأت املدارس الدينية هتتم ابللغة العربية كلغة احملادثة واإلنشاء ،ولغة التدريس ،ولغة
التواصل االجتماعي واإلعالم العريب .وأُنشأت األقسام و املعاهد يف داخل املدارس ،تُدرس فيها
املواد الدراسية كلها ابللغة العربية بدال عن اللغة الوطنية (األردو) .وبعض املدارس يصدر جمالت
ابللغة العربية كمجلة الفاروق الشهرية ،تصدر من جامعة فاروقية كراتشي 5،البينات (جملة
شهرية -عريب)تصدر من جامعة العلوم اإلسالمية بنوري اتون كراتشي 6،فاللغة العربية تتطور
وتتقدم رويدا رويدا واألمل يزيد وال ينقص .ونؤكد القول هنا أن اللغة العربية ستعيش يف املدارس
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الدينية يف ابكستان كما عاشت عرب القرون املاضية ،وقد أييت عليها زمن الضعف واالحنطاط
كما سيأيت عليها زمن التقدم واالزدهار .وكما نؤكد القول هنا أن معاجلوها يف سقمها ورافعوها
7
يف ضعفها هم أهل تلك املدارس الدينية وإن عز الدواء وصعب األمر ،كما قال حافظ إبراهيم
يف قصيدته الشهرية "اللغة العربية تنعى حظها".
8
ومنكم وإن عز الدواء أسايت
فيا وحيكم أبلى وتبلى حماسين
ونعتقد أن أهل املدارس يقومون بنشر اللغة العربية يف داخل بلدان الباكستان وخارجها،
وسيبذلون جهودا جبارة ،يف تعليمها وتدريسها ،على مجيع املستوايت.
وضع املناهج يف املدارس الدينية:

مل يزل للهند منهاج خاص يف العلوم العقلية والرايضية والعلوم اآللية من وضع علماء
اهلند و من اختيارهم ،وقد انل هذا املنهج قبوال عظيما يف األقطار اإلسالمية البعيدة آنذك.
ومنذ ان استقلت ابكستان من اهلند وهاجر بعض العلماء من اهلند إىل أرضها ،وأقاموا مدارس
وجامعات ومعاهد يف مجيع أحنائها ،اختاروا منهجا متكامال لتدريس الفنون اليت كانت تلك
املدارس هتتم بدراستها ،وهو نفس املنهج الذي قد تعلموه مث درسوه يف املدارس الدينية يف اهلند
قبل االنقسام واالنفصال.
وقد وضع هذا املنهج املتداول يف املدارس الدينية يف اهلند قبل االنقسام بقرنني ،مال
نظام الدين(9فرنكى حمل) رمحه هللا 1161-1089هـ ،وهو أول من رتب نظاما دراسيا للمدارس
الدينية يف اهلند .ومنذ ذلك احلني يلتزم أهل املدارس ومنتظميها هبذا املنهج بعد التغيري والتبديل
حسبما تقتضيه الظروف واألوضاع .و جيمع هذا املنهج بني النقل والفلسفة ويشتمل على كتب
األدب العريب من الشعر والنثر والبالغة ،ويوجد فيه جزء للكتب الفارسية الىت كانت لغة رمسية
ولغة حكومية ،مللوك املغول 10.ويسمى هذا املنهج بـ ـ ــ" الدرس النظامي" منسواب إىل اسم واضعه.
الغرض من تدريس الشعر العريب يف املدارس الدينية:
توجد أغراض كثرية لتدريس الشعر العريب يف املدارس الدينية ،وجممل هذه األغراض
هي:
أن يتصل الطالب ابلرتاث الشعري العريب يف عصوره املختلفة ،ويتعرف على شعراء
العرب بدءا من العصر اجلاهلي إىل عصور بعدها.
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أن يقف الطالب على اجملتمعات العربية املختلفة ،بدءا من حياة العرب القبلية إىل
مدنية اإلسالم ومابعدها.
أن تزداد قدرة الطالب على فهم النصوص الشعرية وإدراك نواحي اجلمال فيها ،وعلى
تذوقها ونقدها وحتليلها ،ولتساعده هذه القدرة على فهم بالغة احلديث النبوي ،والقرآن الكرمي.
وأن تزداد ثروته اللغوية والثقافية.
وأن تثري دراسة الشعر وجدان الطالب ،وترهف شعوره وإحساسه ،وتوسع اخليال لديه،
ومتكنه على تذوق اجلمال الشعري ،وتزوده ابلقيم األخالقية ،واالجتماعية والفنية املتواجدة يف
الشعر العريب.
القيمة الرتبوية لدراسة النصوص األدبية:
للدراسات األدبية ،املكانة األوىل يف إعداد النفس وتكوين الشخصية ،وتوجيه السلوك
اإلنساين بوجه عام ،وهي لذلك من أليق الدراسات ابلتالميذ يف املرحلة الدراسية املختلفة ،ألهنا
ترمي إىل هتذيب الوجدان ،تصفية الشعور ،صقل الذوق ،إرهاف اإلحساس ،وهي ليست كما
يظن بعض الناس ،أو بعض الطالب على وجه خاص ،أننا اآلن يف عصر العلوم ،عصر الذرة
والصاروخ ،وأن للعلم وحده الكلمة األوىل يف حياة اإلنسان ،ورسم املستقبل اإلنسانية ،وأن
األدب يليق به أن يعيش على هامش احلياة ،بل لننصف الدراسة األدبية ببيان قيمتها الرتبوية
11
والتعليمية ،وآاثرها يف تكوين األجيال وتنشئة الشعوب.
وقد أدرك املربون أمهية األدب وأخذوا ينظرون إىل تدريسه نظرة شاملة حييطون فيها
بكل ما يتعلمه الطلبة من فنون يف مراحل التعليم املختلفة ،فدرس األدب هو الفرصة احملببة اليت
تسرتوح فيها عقول الطلبة نسمات احلرية والرأي ،واالنطالق يف التفكري واإلعراب عن ما جيدون
12
من انطباعات نفسية إزاء ما يقرؤنه من قصائد وقطع شعرية مؤثرة.
وال أحد جيهل أثر األدب يف تربية الشعوب وتكوين األجيال ،وقد اليتقدم شعب مبا
لديه من القوى املادية ،بقدر ما يتقدم مبا يتوافر لديها من املثل والقيم واملبادئ والسلوك وأسلوب
التفكري ،وقد اليتحلى شعب هبذه اخلصائل إال بدراسة األدب .وقد عاش األدب عرب التاريخ
يف جمالس امللوك واألمراء ،ويف قصورهم لرتبية أوالدهم ،وكم كانوا حريصني على دراسة األدب
سواء أكان شعرا أم نثرا .ومن ذلك قول عبد امللك بن مروان ملؤدب ولده.
13
إذا رويتهم فال تروهم إال مثل قول العجري السلويل
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ومل أتنس إىل كالب جاري
يبني اجلار حني يبني عين
ومل تسرت بسرت من جدار
وتظعن جاريت من جنب بييت
عليها وهي واضعة اخلمار
وأتمن أن أطالع حني آيت
14
توارثه النجار من النجار
كذلك هدى آابئي قدميا
إمنا يدل هذا القول على درجة عناية األمراء برتبية أوالدهم ،جاعلني الشعر مادة
وأساسا لتلك الرتبية ،كما هويدل على دقة اختيار النصوص الشعرية اليت ترمي إىل هدف تربوي
نبيل واليت تدعو الدارس إىل املثل العليا والسلوك اإلنساين املتوازن.
مقررات الشعر العريب يف املدارس الدينية(:املعلقات السبع -ديوان املتنيب-ديوان
احلماسة)

15

املعلقات السبع :أول كتاب شعري يدرس يف املدارس الدينية يف الصف اخلامس.

أمهية املعلقات السبع:
املعلقات هي أول جمموعة خمتارة للشعر العريب ،مسيت بذلك لنفاستها أخذا من كلمة
العلق مبعىن النفيس .ويقال إن أول من رواها جمموعة يف ديوان خاص هبا محاد الراوية ،وهي عنده
سبع المرئ القيس( امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي 130 -80 ،ق.هـ -496/
544م) زهري بن أيب سلمى ( 13ق.ه609/م) طرفة بن العبد ( 86-60ق.ه-539/
564م) لبيد( ،لبيد بن ربيعة العامري ،تويف 41ه661 /م) حارث بن حلزة54( ،
ق.هـ570/م) وعمرو بن كلثوم ( 39ق.هـ584/م) وعنرتة بن شداد ( 22ق.ه ـ 601م).
ونراها عند صاحب اجلمهرة (عمر بن شبة املتوىف  262هجرية) سبعا أيضا ،غري أنه أسقط اثنني
من رواية محاد (أبو القاسم محاد بن ليلى بن مبارك95 ،ه155-ه) مها احلارث وعنرتة وأثبت
مكاهنما :األعشى( تويف 7ه628/م) والنابغة ( 18ق.هـ 605/م) .أما التربيزي (أبو زكراي حيىي
بن علي التربيزي 421ه502-ه) فقد حاول اجلمع بني الروايتني وجعلها عشرا يف شرحه
16
مضيفا إليها قصيدة عبيد بن األبرص( 25ق.هـ.)598/
تُعد املعلقات مناذج فريدة للقصيدة اجلاهلية ،فال تكاد واحدة منها تشبه أختها ،ومع
ذلك ،ورمبا لذلك السبب نفسه ،اختارها القدماء ممثلة للشعر اجلاهلي أبطيافه وأمناطه الفنية
املتعددة .فهي تصوير صادق لغرائز النفس البشرية من احلب والطموح ،وحب التعايل والتعاظم
والغضب للشرف والكرامة ،وحب البقاء والكفاح يف سبيل احلياة .كما هي تصوير صادق
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للمجتمع اجلاهلي ومظاهر احلياة القبلية الىت كانت العرب تعيشها آنذك .و من هنا احتفظت
املعلقات بقيمتها الفنية عرب التاريخ األديب وشرحها كثريون من الشراح وحللها كثري من الدارسني
املعاصرين لألدب العريب .وكذلك اهتم العلماء بدراستها وانضمامها إىل حقول دراسية .وبناءا
على هذه املكانة األدبية ينبغي لدارس األدب العريب أن يهتم هبا وأن يدرسها دراسة عميقة
وفاحصة.
ديوان املتنيب :هو أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار اجلعفي ،ولد يف حملة كندة ابلكوفة
سنة 303ه .وللمتنيب ديوان شعر كان هو أول من مجعه ورتبه وقرأه على الناس وفسر غامضه،
وقد نقله عنه أبو الفتح بن جين وعلي بن محزة البصري وغريمها .ونظرا إىل جودة شعره اعتىن
العلماء بشرحه والتعليق عليه ،ومن أشهر شراحه الواحدي وأبو العالء املعري يف العصر القدمي
17
وانصف اليازجي وإبراهيم اليازجي يف العصر احلديث.
طريقة تدريس املعلقات وديوان املتنيب يف املدارس الدينة:
أدخل منظموا وفاق املدارس العربية 18ثالث معلقات (معلقة امرئ القيس 81بيتا-
طرفة بن العبد البكري 103بيتا -زهري بن أيب سلمى62بيتا) يف النظام الدارسي للمدارس
الدينية ،ويدرس يف الصف اخلامس (الدرجة اخلامسة) مع تدريس ديوان املتنيب من قافية اهلمزة
19
إىل قافية الدال.
تعتمد طريقة التدريس للمقررين كليهما على خطوات اتلية:
أوال :يذكر للشاعر ترمجة قصرية جدا قد ال يتجاوز عن ذكر امسه واسم قبيلته الىت
ينتمي إليها الشاعر ،وعن ذكر الدافع إلنشاد املعلقة.
اثنيا :يقوم األستاذ بقراءة األبيات قراءة صحيحة منوذجية ،أو يقرها أحد الطالب
بطلب االستاذ منه.
اثلثا :يبدأ املعلم ابلتحليل املعجمي ،فيشرح املفردات الصعبة حبثا عن معانيها يف
املعاجم املرتمجة إىل اللغة األردية ،مث يرتجم األبيات إىل اللغة األردية أو احمللية يف بعض املناطق.
وتتم دراسة أربعة أو مخسة أبيات يف كل حصة من احلصص املقررة هلذه املادة ،وفقا ملا
يتسعه الوقت املقرر .وتستمر عملية التدريس هبذا الشكل التقليدي من أول معلقة إىل آخرها
بتناول ذلك العدد من األبيات يف بداية الفصل الدراسي مث يكثر العدد يف النهاية حىت يتناول
األستاذ أحياان عشرة أبيات يوميا.
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ويندر أن يزيد على ذلك معلم مادة الشعر العريب من إبراز جو النص ،واملناسبة
الشعرية ،أو يتحدث عن موسيقى الشعر الداخلية واخلارجية ،أو يقف على ما فيه من مالمح
البالغة العربية.
وأثناء الدرس يركز الطالب على فهم الرتمجة احلرفية اليت يسمعها من املعلم ،وقد اليفهم
الطالب سوى الرتمجة للبيت من مطالب ومفاهيم.
ديوان احلماسة :محاسة أيب متام أي (ديوان احلماسة) الذي جيمع بني دفتيه قرابة أر ِ
بعة

حبيب بن أوس الطائي(231-188ه) من أشعا ِر العرب،
آالف بيت ،اختارها أبو متام:
ُ
قسم أبو متام هذه املختارات الشعرية إىل عشرة
لعشرات من الشعر ِاء يف أغراض خمتلفة .وقد َّ
ابب احلماسة ـ ابب املراثي ـ ابب األدب ـ ابب النسيب ـ ابب اهلِجاء ـ ابب
أبواب هيُ :
ِ
األضياف واملديح ـ ابب الصفات ـ ابب َّ ِ
مذم ِة النساء.
أخريا ابب َّ
الس رري والنُّعاس ـ ابب امللح ـ و ً
20
اختار من أشعا ِر العرب ما رأى أنه أحسنها وأمجلها َمجعه يف ديوان و ِ
احد مسَّاه (احلماسة).
ََ ُ
َ
ُ
أطول األبواب .حيث يشتمل على ألف
فهو ُ
واستغرق ابب احلماسة من الديوان قرابةَ ثُلثرهَ ،
وثالث مائة وواحد وعشرين بيتا شعراي.
واحتلت احلماسة منزلة كبرية بني العلماء ،واألدابء ،وانلت من العناية مامل تنله جمموعة
أدبية أخرى ،وآية ذلك أننا النعرف أثرا من اآلاثر األدبية كتااب كان أو ديوان شعر توفر عليه
الشراح مثلما توفروا على شرح محاسة أيب متام حىت أربت شروحها على الثالثني شرحا ،وأقبل
عليها األدابء منذ ظهورها ،وآثروها على غريها من املختارات .ودفع اإلعجاب بعضهم إىل القول
21
أبن أابمتام يف اختياره احلماسة أشعر منه يف شعره.
منهج تدريس "ديوان احلماسة" يف املدارس الدينية:
أدخل منظموا وفاق املدارس العربية ابب احلماسة فقط يف املنهج الدارسي ،يدرس يف
السنة السادسة ( الدرجة السادسة) بعد دراسة ديوان املتنيب وجزء من املعلقات السبع يف السنة
اخلامسة (الدرجة اخلامسة) .وال جند مثة اختالف  -ولو كان يسريا -يف أسلوب تدريس
املعلقات ،وديوان املتنيب ،وديوان احلماسة .يسري املدرس كما سار يف درس املعلقات وديوان
املتنيب متابعا نفس اخلطوات اليت عرب هبا تلك املرحلة من الدارسة .فيقرأ عدة أبيات قراءة
منوذجية مث ينتقل إىل التحليل املعجمي مث إىل الرتمجة إىل اللغة احمللية .ويعرف القارئ أن ابب
احلماسة من ديوان احلماسة حتتوي على ألف وثالث مائة وواحد وعشرين بيتا شعراي ،لكثري من
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الشعراء – اجلاهلني واحملضرمني واإلسالميني -يسميهم أبو متام يف حني وقد اليسميهم يف حني
آخر وأحياان يذكر املناسبة وأحياان ال يذكر بل يكتفي بقوله :وقال آخر ،وال أييت ابسم القائل.
أما املدرس يف املدارس الدينية فقد يشري إشارة سريعة إىل املناسبة الشعرية وقد اليشري لقلة الوقت
وكثافة املقرر ،بل كثريا ما يكتفي ابسم الشاعر ويعرض عن كونه جاهليا أو خمضرميا أو إسالميا،
أما التحليل األديب للنص الشعري مبا فيه احلديث عن جو النص ،ونفسية الشاعر والكالم عن
عواطفه ومشاعره وعن موسيقى الشعر الداخلية واخلارجية ،واإلشارة إىل خصائص الشعر
اجلاهلي واإلسالمي ،والكشف عن أغراض الشعر من املديح والوصف واهلجاء والتحليل البالغي
فهي أمور يف غاية اإلمهال ،واندر جدا أن يقوم املدرس هبا إال ما شاء هللا.
مآخذ من انحية املاد::
بعد هذا االستعراض املوجز الذي حتدثنا فيه عن املقررات الدراسية للشعر العريب ،أنيت
إىل ذكر بعض املآخذ واالقرتاحات اليت جتب اإلشارة إليها يف هذا املقال ،وقد قسمنا هذه
املآخذ واالقرتاحات إىل نوعني :املآخذ من انحية املادة – املقرر -وأخرى من انحية طريقة
التدريس .ونتعرض أوال للمآخذ من انحية املادة.
ال أحد يشك يف أمهية هذه الكتب اليت أدخلها وفاق املدارس العربية يف منهجه
لدراسة الشعر العريب ،فكل واحد منها ميتاز مبا فيه من شعر مجيل ذي خصائص معنوية ولفظية،
و ما يوجد فيه من تصوير حقيقي للمشاعر املرهفة والعواطفة الصادقة يف جممتمع الشاعر الذي
عاش فيه ،وتصوير دقيق للقيم الروحية واألخالقية ،والشك أن هذه الكتب هلا ميزة خاصة يف
متانة اللفظ وجزالة الكلمة وحسن السبك  ،وهي تفيد الدارس كثريا يف قضااي أدبية خمتلفة،
لكنها ال تغنيه أبدا عن الكتب األدبية األخرى ،ألهنا جزء أصغر لكل أكرب منه بكثري.
ولو أمعنا النظر إىل املقررات الشعرية يف املدارس الدينية هذه ،وهي ثالث معلقات
وديوان املتنيب وديوان احلماسة ،فيبدو لنا أهنا ال تكفي ملتطلبات دراسة الشعر العريب ،ألن
دراسته البد أن تكون مشتملة على العصور األدبية التارخيية كلها .مث لكل عصر مساته
وخصائصه كماله مزااي القوة والضعف ومالمح االزدهار واالحنطاط .ومادام األمر كذلك فاملنهج
الدراسي املتداول يف املدارس الدينة ال حييط مبا تقتضيه دراسة الشعر ،ألنه شعر عصر خاص-
العصر اجلاهلي و جزء صغري من العصر العباسي -أما العصور األدبية التارخيية األخرى فال
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يعرف عنها الطالب يف هذه املدارس شيئا ،أما العصر احلديث لألدب العريب والشعر احلر مثال
وموضوعات الشعر احلديث والطراز اجلديد فال يتناوهلا منهج املدارس إطالقا.
ومن مآخذ هذا املنهج أن الطالب يعيش طوال العام مع شاعر واحد وديوان واحد مثل
املتنيب ،ويُكرر عليه أن املتنيب قال يف مناسبة كذا ويف مناسبة أخرى كذا ،فيمل الطالب وال يهتم
ويستمع إىل الدرس بدون رغبة ونشاط .وهكذا حال ابب احلماسة فالشعراء هناك كثريون ،لكن
املوضوع واحد وهو احلماسة ،فيعتقد الطالب أن الشعراء القدامى مل يقرضوا الشعر يف أغراض
أخرى غري احلماسة .ويف املعلقات السبع يدرس الطالب موضوعات شعرية متقاربة مع بعضها يف
املعاين واملفهوم واألغراض .والطالب قد ال يشعر بفرق كبري بني معلقة امرؤ القيس ومعلقات
أخرى بعدها ،ألن يف كل معلقة شعور عام يسيطر عليها من أوهلا إىل آخرها ،وهي كلها تتكون
من األغراض الشعرية ،هي :الوقوف على األطالل والبكاء على آاثرها املندثرة ،الوصف -اخليل
أو الناقة -متاعب احلياة أو متعتها ،الفخر واملديح وغري ذلك .فالدراسة تتمركز يف هذا احمليط
الضيق وال يتطلع على موضوعات أخرى لشعراء آخرين.
ومن مآخذ هذا املنهج أنه مل يضف إليه كتاب واحد حىت اآلن حيتوي على أنواع الشعر
( التمثيلي -امللحمي -الغنائي-التعليمي) وعلى اخلصائص أو املقاييس الىت متيز الشعر من النثر
مثل :املوسيقى ،أسلوب التعبري الشعري  ،واملضمون الشعري ،واملكات النفسية اليت يصدر عنها
املضمون 22.أو كتاب يشتمل على االجتاه التارخيي للشعر العريب ،حمتواي على عصور ازدهاره
واحنطاطه مث إحيائه من جديد يف العصر احلديث.
ومن مآخذ هذا املنهج أنه ال يوجد فيه كتاب يشتمل على نقد الشعر العريب قدميا وال
حديثا ،أو كتاب يتناول النقد كفن مستقل ،فكيف ميكن لدارس الشعر العريب التمييز بني اجليد
والرديء وبني احلسن واألحسن والسوء واألسوأ.
ولرمبا نستطيع أن جنعل هذا االختيار -اختيار املقررات الشعرية يف املدارس الدينية-
اختيارا عاجال ،ال يرتكز على أساس وال يهدف إىل غرض معني ،من أغراض دراسة الشعر
العريب دراسة شاملة متكن الطالب من فهم الشعر العريب فهما كامال .أو حييط مبا تقضتضيه
دراسة الشعر العريب من أنواعه املختلفة وعصوره التارخيية املتعددة.
مآخذ من انحية التدريس:

نستطيع أن نلخص املآخذ من انحية التدريس يف نقاط اتلية:
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ال توجد طرائق التدريس – الطريقة القياسية و الطريقة االستقرائية -الىت حتدثنا عنها
آنفا يف هذا املقال ،بل تسخدم طريقة تقليدية لدراسة الشعر ،وكثريا ما تعترب مادة الشعر كمواد
أخرى ،فتدرس كما تدرس تلك املواد .وقد صرح هبذا مدير جملة الوفاق الشهرية حيث يقول :إن
األسلوب املتدوال يف تدريس املواد األدبية عامة ،هو :أن األستاذ يقرأ النص الشعري ويشرح
ويرتجم معا ،وال أييت ابلتوضيح ،أو التشريح قبل البدء ابلدرس كتمهيد يقصد به هتيئة التالميذ
23
ملوضوع النص.
النصوص الشعرية تعرض على الطالب وتدرس دراسة جافة ،يكتفي فيها األستاذ
ابلشرح الغوي لفظا ومعىن ،واملعىن يعرض سطحيا ،ليس فيه تذوق ،وال عناية ابلتحليل واملوازنة.
ال توجد هناك عناية كافية ابلتعريف ابملوضوعات الشعرية ،وال بشرح مناسبات
النصوص شرحا يوثق الصلة بني النص الشعري والتاريخ األديب .كذلك ال توجد يف طريقة تدريس
الشعر العريب لدى املدارس الدينية التطبيقات والتمرينات الكتابية ،والشرح التفصيلي مع التذوق
البالغي ،وحتليل النص إىل أفكاره األساسية واستنباط األحكام واحلقائق.
وأهم ما يف هذا الباب ،هو :أن معلمي الشعر العريب خاصة ،واللغة العربية عامة يف
املدارس الدينية يستخدمون اللغة احمللية – األردو ،البشتو وغري ذلك -كويسلة لتدريس الشعر
العريب واللغة العربية .والشعر-كما هو معروف -إذا ترجم إىل لغة أخرى يفقد كثريا من
خصائصه الفنية .واملشكلة أن اللغة العربية ال تُدرس يف املدارس الدينية على أسس وأساليب
تدريس اللغات ،وال هي تنال عناية كبرية مثل ما تناهلا مواد أخرى ،وقد صرح مؤسس اجلامعة
اإلسالمية بنوري اتون كراتشي سابقا ،24أبن مادة اللغة العربية يف املدارس الدينية ،مل تنل املرتبة
األوىل بني املواد الدارسية األخرى ،إضافة إىل ذلك أهنا ال تدرس مطابقة للقواعد اليت تبتين عليها
دراسة اللسانيات ،بل تدرس كوسيلة لفهم العلوم األخرى من التفسري واحلديث والفقه وغري
ذلك .و هو يضيف أبن الوقت يقتضي ويتطلب أن يُبدأ بتعليم اللغة العربية على منوال تدريس
25
اللغات ،وأن تكون هلا الدرجة األوىل يف العناية هبا والوقوف عليها بني مواد مدرسية أخرى.
املقرتحات:
يقدم هذا املقال بعض املقرتحات والتوصيات حول مناهج تدريس الشعر العريب يف
املدارس الدينية ،وجممل هذه املقرتحات ،هي:

اإليضاح ( 33ديسمرب )2016

منهج الشعر العريب وأساليب تدريسه يف "الدرس النظامي" ...

396

أن يضاف إىل املنهج الكتب التارخيية عن اتريخ األدب العريب عامة والشعر العريب
خاصة.
أن يضاف إىل املنهج كتااب يتناول الشعر احلديث مبوضوعاته وأنواعه.
أن جيب على معلم الشعر العريب أن يكون ذا ثقافة واسعة ،متطلعا على كتب األدب
قدميا وحديثا.
أن يلتزم ابللغة العربية كوسيلة لتدريس الشعر العريب.
أن يهتم معلم الشعر العريب ابملناقشة واحلوار مع الطالب ،ويقوم ابملشاركة الفاعلة بينه
وبني تالميذه أثناء الدرس.
أن يقوم بتطبيق خصائص الشعر وفنونه على النصوص الشعرية املقررة يف املنهج ،وأن
ال يدرس الشعر يف انعزال اتم عن شرح خصائصه وفنونه.
أن ال يكتفي ابلتحليل املعجمي وشرح املفردات الصعبة والرتمجة للنصوص الشعرية ،بل
عليه أن يقف على خصائصها الفنية .ويكشف عن مالحمها البالغية.
يدعو هذا املقال كل من يهتم بدراسة اللغة العربية من جامعات ومعاهد – يف بالد
عربية أو غري عربية – و كل من يهمه نشرها وازدهارها ،أن يعتين بتدريب معلمي اللغة العربية
عامة والشعر العريب خاصة يف املدارس الدينية.
نتائج البحث وتوصياته:
قد وصل البحث إىل بعض نتائج وتوصيات ،جمملها فيما يلي:
 املدارس الدينية الباكستانية تلعب دورا ابرزا يف تعليم اللغة العربية ونشرها ،وهي التزال تُعترب
مراكزا هلا.
 يهتم جملس وفاق املدارس بتناول الشعر العريب كمادة مستقلة يف نظامه الدراسي ،ولذلك
عني له مقررات عدة يف املراحل الدراسية املختلفة.
 اهلدف من دراسة الشعر العريب يف املدارس الدينية ،يتمحور يف إثراء القاموس اللغوي لدى
الطالب ،أو كمادة تساعد الطالب على فهم املواد األخرى من التفسري واحلديث والفقه،
وليس الغرض من دراسته – يف كثري من األحيان -أنه فرع من أهم فروع الفنون اجلمالية
والفكرية.
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 ينقص النظام الدراسي الكتب التارخيية لألدب العريب عامة والشعر العريب خاصة ،كما
ينقصه مقرر يتناول خصائص الشعر العريب اليت تقسمه إىل عصور اترخيية خمتلفة ،أو يتناول
مقاييس النقد اليت متيز بني اجليد واألجود ،احلسن واألحسن ،السيء واألسوء.
 مقررات الشعر العريب يف املدارس الدينية تركز على شعر العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم
واألموي وبداية العصر العباسي ،يف حني أهنا تعرض مطلقا عن العصور األخرى ،وكما
أهنا هتتم بتناول الشعر الغنائي فقط ،وتعرض إطالقا عن الشعر امللحمي والشعر التعليمي،
والشعر التمثيلي.
 معلموا املدارس الدينية قادرون على تدريس مادة الشعر على الوجه األفضل ،ولديهم جتارب
تنبثق عن اجلهد املضين ،والعمل الشاق املتواصل يف مهنة التدريس ،رغم قلة الرواتب ،وندرة
الوسائل ،لكنهم الجيدون فرص االستفادة من طرق التدريس احلديثة املتداولة يف اجلامعات،
واليت انلت قبوال كبريا لدى خرباء الرتبية والتعليم.
 تنقص أساليب تدريس الشعر العريب يف املدارس الدينية استخدام الوسائل العصرية
واألجهزة احلديثة يف تعليم الشعر ،من تنشيد القصائد يف الفصول الدراسية ،وتشغيل بعض
الفيديوهات والتسجيالت الشعرية ،كما ينقصها قيام مسابقات حترض الطالب على حفظ
الشعر وفهم مطالبه وموضوعاته.
 الطالب يف املدراس الدينية ،لديهم رغبة شديدة يف تعلم اللغة العربية على كافة املستوايت
واملهارات اللغوية ،ولديهم إقبال كبري يف بذل اجلهد يف سبيل تعلمها ،لكن األساتذة
ومنتظمي املدارس مل ينجحوا حىت اآلن إىل حد كبري يف خلق بيئة تعليمية يتكلم الطالب
فيها ابللغة العربية ،ويعربون عن ما لديهم من أفكار ومشاعر ابلعربية يف بيئة تعليمية حرة،
إال ماشاء هللا.
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 10جملة وفاق املدراس شهرية ،العدد ،3:ربيع األول 1433هـ ،ص.60/

اإليضاح ( 33ديسمرب )2016

منهج الشعر العريب وأساليب تدريسه يف "الدرس النظامي" ...

399

 11املوجه الفين ،ص.252/
 12طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني النظرية والتطبيق ،ص.43/
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اإلسالم والعصر األموي ،وقليل منهم من العباسني ،وإذا أسقطنا الشعراء اجملهولني ،الذين وصل
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