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 چکیده 

نگاری هدف این پژوهش بیان تحلیل و تجارب تحصیل و تدریس نویسنده از درس عروض با روش خود مردم هدف:

 است.

عنوان یکی از های پژوهش، تجارب نگارنده بهنگارانه دارد. منبع دادهمردم-: این روش رویکردی کیفی و خودروش

ر در های پژوهشگاستادان دانشگاه در زمان تحصیل و تدریس درس عروض است که به شیوه روایتگری تنظیم و روایت

 شده است. شیوه آموزش ابداعی درس عروض تبیین و تفسیر ارتباط

وار دشهای پژوهش بیانگر این است که روش سنتی تدریس عروض، آموزش این درس را برای فراگیران : یافتههایافته

کننده کرده بود. روایتگر موردمطالعه با تجربه این مشکالت در دوران دانشجویی، روشی تازه ابداع کرد. در این و کسل

هایی چون آموزش واج، هجا، تقطیع، امالی شرطروش برای حاکم کردن پذیرش آموزش سماعی الزم بود ابتدا پیش

در الن )کبر فراهم آوردن طرح درس مناسب با تکیه بر استراتژی عروضی و افاعیل عروضی رعایت شود؛ سپس با تکیه 

در سطح کالس درس( به نیازهای آموزشی فراگیران در این زمینه خرد )استراتژی  ( وها و مراکز آموزشیسطح دانشگاه

ذهن، ارائه های جذاب شعری، استفاده از بحور پرکاربرد و سالم، آموزش رهاسازی پاسخ داده شود. فراهم کردن نمونه

 _های سازگار با مصادیق فرهنگی و متناسب با روحیه و سن دانشجویان و در نهایت استفاده از راهبردهای یاددهینمونه

آمیز سماعی اوزان و بحور عروضی تبدیل یادگیری مشارکتی این درس را به یکی از دروس جّذاب و فراگیری موفقیت

 کرد.
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 مسئلهمقدمه و بیان 

معلم(، آموزش دهنده )آموزشگیرد؛ شکل می لفیفرایندی است که تحت تأثیر عوامل مخت آموزش 

در  م و مؤثرمه هایمؤلفهفراگیر(، سازمان رسمی و قواعد حاکم بر آموزش و روش تدریس از ) ریپذ

که هر پیشرفتی از نظام کارآمد و  گفت توانیمجرأت به (.Parsa, 2011) روندشمار میامر آموزش به

های وها و الگتغییر شیوه ازجملهعوامل متعددی گیرد و این مهم به میجوامع نشأت آموزشی صحیح

 Yazdanpour, Yousofi) داردو فعال بستگی های نوینریزی در جهت استفاده از روشتدریس و برنامه

and  Haqani, 2014).  متغیّر در موفقیت فراگیران کیفیت کار  ترینمهمداده است که تحقیقات نشان

 ;Block,2000; Parling-Homond,2000; Jerald and  Hungy,2001) در کالس است. دهندهآموزش

Cited from Solaymani, and  Ahmadi, 2017)  توانایی ظاهر شدن استادان در نقش سازندگان

های جدید در گرو ایفای نقش آنان کردن دانشجویان برای برخورد با شرایط و موقعیته و آمادهجامع

راگیران و های فدر فرایند یادگیری، آشنایی آنان با اصول و مبانی تعلیم و تربیت و آشنایی با ویژگی

فعالیتی منظم و تدریس »(؛ زیرا Shaabani, 2007) ها و فنون تدریس است،نیازهای خود، به روش

هدفمند مبتنی بر کنش متقابل یاددهنده و یادگیرنده است که هدف از آن تبادل محتوا، اهداف، 

 طورکلیبهها یا روش کارگیریبهو... به یادگیرندگان است. یادگیری با  هاها، تجارب، مهارتارزش

 Zare Sefat,Dehghani) «برنداند، فرایند آموزش را پی میاند یا آموختههایی که تجربه کردهسبک

and). Javadipour,2017).(. 

المعجم فی با مشکالتی همراه بوده است؛ نگاهی اجمالی به کتاب  دیربازآموزش عروض از          
موّید  یخوببهتا آن زمان بوده  ماندهباقیکه در قرن هفتم تألیف شده و تنها کتاب  معاییر اشعار العجم

این نظر است. استفاده از اصطالحات عروض عربیِ برگرفته از زندگی چادرنشینی آنان چون سبب، 

وتد، فاصله و امثال این موارد، استفاده از شیوه دشوار الف و هاء در آموزش عروض، عدم مطابقت 

ی یم بحور عروضتعدادی از این اوزان بر شعر فارسی چون بحور طویل، مدید، بسیط، وافر و کامل، تقس

 ، آموزش این درس را از دیرباز بادستازاینبه چهار دایره مؤتلفه، مختلفه، منتزعه و متّفقه و مواردی 

. آموزش این درس، از آغاز به وجود آمدن عروض به شیوه تقطیع کرده بودفراوان روبرو  هایدشواری

ر بین د هادانشگاهدر  شیوبکمتا بعد از انقالب نیز  مسئلهو با استفاده از حرکت و سکون بود و این 

ه از ناصرالدین شا شناخت شعرمعمول بود؛ کتاب  -بودند دیدهآموزشکه خود به این روش  -استادانی 

ا( و حروف متحرک را الف )در این روش حروف ساکن را به شکل »بهترین نمونه آن است.   ینیحس

نمونه برای به دست آوردن  عنوانبه ؛(Shahhosani, 1988:41)« انددادهه( نشان مدوّر ) هایشکلبه 

 زدند؛ میهمتقطیع به براساسنگارش آن را هم وزن یک شعر، 
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 مبیّن این دیدگاه است: خوبیبهنمونه زیر از کتاب یادشده 
 

 خسته تو نان جاه دشم دل خجسته توبادن خرامید

 ااههه اههاهه اهاههه ااههه اههاهه اهاههه

 فعولن فاعالت مفاعیل فعولن فاعالت مفاعیل
 (Shahhosani, 1988:94) 

این روش آموزشوووی، شووویوه نوینی در  هایدشوووواریبا درک  Natel Khanlary (1966)در قرن     

بنیان نهاد. این شوویوه بسوویار زود توانسووت جای خود را در مراکز دانشووگاهی کشووور  آموزش عروض

،  Farzad (1950) چونبازکند و با استقبال فراوان پژوهشگران روبرو شود. بعدها پژوهشگران دیگری 

(1976 )Sutton محققان اخیر  و امثال آنان و ازShamissa (1991)، (1995)  Wahidiyan Kamyar  ،

های توانسووتند در راه تسووهیل آموزش این دانش با پیروی از این شوویوه گام Najafi (2015و  1973)

سهیل ای بردارند. تالشتازه ست در ت شگران و ابداع الگوهای نوین آنان توان شمند این پژوه های ارز

سیار  شود، در این روش  مؤثرآموزش این فن، ب ساکن و متحرک، ا یجابهواقع  ستفاده از حروف  ز ا

برای هجای کوتاه،  Uعالمت استفاده از الف و ه، از  یجابهو  شدهاستفادههجای کوتاه، بلند و کشیده 

و و و یجابه از عالمت  و  عنوانبهکنند؛ هجای کشیده استفاده می یجابه Uهجای بلند و از عالمت 

 کنند:نمونه، بیت زیر را با این شیوه چنین تقطیع می

 کندها شکایت میوز جدایی کندمیبشنو از نی چون حکایت 

 ووUوو وو ووUوو وو ووUوو ووUوو وو ووUوو وو ووUوو

(Romi,2002:6) 
آن، هنوز این درس  رغمبهتر کرد امّا این روش، فراگیری عروض را به نسبت روش قبل بسیار ساده    

انسانی، دانشجویان رشته های علوم یکی از دشوارترین دروس برای فراگیران دوره دوم متوسطه رشته

شود و هنوز ی این درس محسوب میدهندهزبان و ادبیات فارسی و حتی دبیران و استادان آموزش

ی امهای که در پرسشنگونهمند سازد، بهنتوانسته آنان را نسبت به این درس به گونه بایسته عالقه

بودند و بین دهنده این درس تأییدکردهرا چند نفر از استادان آموزش هاآنمحقّق ساخته که روایی 

درصد  10درصد احساس خوبی نسبت به این درس نداشتند؛  85دبیران شهرهای مختلف توزیع شد، 

درصد اظهار عالقه کرده بودند  5اند و تنها اعالم کرده بودند که از روی اجبار به تدریس آن روی آورده

 در به تشخیص اوزان شعری بودند.که این تعداد هم تنها از راه تقطیع ابیات قا

فراوانی که جهت آموزش عروض تألیف شده و اغلب رونویسی از روی همدیگر  هایکتابعالوه بر     

. مطابق آمار سایت پرتابل جامع علوم انسانی در شده استنوشته  بارهدرایناست، مقاالت بسیاری نیز 

 -عروض در نشریات معتبر و اغلب علمی رهدربامقاله  139تعداد  1398تا  1333 هایسالفاصله 

ها به اصالح ساختار عروض، تحقیق و بررسی اوزان پژوهشی کشور منتشر شده است. این پژوهش

عروضی در دیوان یک شاعر یا نقد و بررسی آثار و آرای پژوهشگران و استادان پیشین و مواردی 
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 Tabibzade( 2015)کنیم: ند نمونه اشاره میبه چ مثالعنوانبهجا اختصاص دارند؛ در این دستازاین

ایشان، در  هاینوآوریبه  «نقد و مروری بر نظریه عروض ابوالحسن نجفی»عنوان تحت  ایمقالهدر 

برجسته سبکی در موسیقی  یهاجنبه Mohseni & Sarahati Juybari( 2017)، پرداخته استعروض 

به موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات  Fouladi &  Zand( 1915)، اندکردهشعر ناصرخسرو را بررسی 

های ای مؤلّفهدرمقاله Ma’dankankan, Vahed &  Abdollahzade( 2016اند، )ظهیر فاریابی پرداخته

. متأسفانه تاکنون هیچ مقاله پژوهشی اندکرده یبازخوانموسیقایی وزن شعر و عوامل مؤثّر بر آن را 

اخص یافت نشد. مقاله حاضر  طوربهکلی و تدریس سماعی طوربههای تدریس عروض شیوه درباره

های کلیدی در حالی است که درس عروض یکی از درس ،تالشی جهت پرکردن این خأل است. این

رشته زبان و ادبیات فارسی است و فراگیران از راه یادگیری آن با موسیقی بیرونی شعر کالسیک زبان 

، عروض، حلقه پیوند فراگیران با هزارسال دیگرعبارتبهکنند؛ مایی ارتباط برقرار میفارسی و شعر نی

ل فهم، ای ساده و قابموسیقی شعر کالسیک فارسی و شعر نونیمایی است. آشنایی فراگیران با شیوه

این درس، آشتی آنان با موسیقی شعر  هایدشواریکاهش استرس آنان از عدم یادگیری ناشی از 

، کمک به بهبود آموزش این درس و در نهایت کمک به پیشبرد و تسهیل امر آموزش از اهداف فارسی

شود. به دیگر سخن، این پژوهش بر آن است تا با ارائه الگویی ابداعی به شیوه این پژوهش محسوب می

ستی سماعی و بدون نیاز به تقطیع، فراگیران را قادر سازد که وزن، زحاف و بحور عروضی را به در

تشخیص دهند و از این راه، گریزپایی فراگیران این درس را، به اشتیاق آنان نسبت به آن تبدیل کند 

و با این تغییر نگرش، ضمن تسریع در یادگیری به تحقّق اهداف مورد نظر از قراردادن این درس در 

استفاده شده  (Auto-ethnography) ینگارمردمدر این پژوهش از روش خود نظام آموزشی کمک کند.

این روش یکی از تازه ترین روش های تحقیقی در رویکرد کیفی است که دارای روش، ]زیرا [ است.

ی های شخصی زندگکند تا با استفاده از تجربهای است و به محققان کمک میفنون و فرایندهای ویژه

رسد این روش در ایران کمتر . به نظر می(Fazeli,2017)به تولید دانش بپردازند « تجربه زیستی»یا 

اده ش استفروازاینای فارسی برخورد که است. نگارنده در جستجوهای خود تنها به مقاله شناخته شده

 به آن مقاله شده بود که موضوع آن در حوزه تجربه معلمی و دالیل روی آوردن یکی از نویسندگان

 .(Cited from Ghanbari and  Almasi,2017)این حرفه بود 

عروض شود. پژوهش حاضر اولین پژوهش با این روش در تدریس عروض در ایران محسوب می        

یکی از دروس تخصصی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است که در قالب دو واحد درسی در 

فارسی و توانایی شود و هدف آن آشنایی دانشجویان با اوزان عروضی شعر تدریس می هادانشگاه

تشخیص این اوزان و در نهایت توانایی تشخیص گزینش درست و سره وزن موسیقی شعر و درک 

 اشکاالت وزنی اشعار است.
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 پژوهش یشناسروش

بسیاری از پژوهشگران  دارد. دارشناسانهیپدو  (Qualitative research) این پژوهش رویکردی کیفی

شان هایم انسانی نیز به دلیل ماهیت رشتهعلو یهارشتهعلوم انسانی و حتی برخی از غیر  یهارشته

 .شوندینماغلب با رویکردی چندان مثبت با آن روبرو  رونیازاکمتر با این نوع پژوهش سروکار دارند، 

کیفی نتیجه ابهامی است که در ذهن پژوهشگران علوم رفتاری نسبت به  یهاپژوهشاستفاده کم از  

کیفی در این پژوهش از  یهاروش. از بین انواع (Bazargan, 2015)وجود داشته است  هاپژوهشاین 

پژوهشی است  یاوهیشAuto-ethnography) نگاری )خودمردم استفاده شد.  نگاریمردمروش خود 

یک روش  عنوانبهو  دهدیمقرار  لیوتحلهیتجزرا در یک بافت اجتماعی مورد « خود»که مفهوم 

  Naqavi and) ردیگیمقرار  مورداستفادهعلوم اجتماعی  یهاپژوهشسنتی در  طوربهمطالعاتی 

Mohammadi,2014:418). گیرد نگاری قرار میمردمهای نگاری در ذیل روشخودمردم ،از نظر جایگاه

ها و مفاهیم مان را با کمک نظریههای شخصیهای زندگی و تجربهکند تا داستانبه ما کمک می  و

تحقیقی در رویکرد کیفی  یهاروشترین این روش یکی از تازه .علوم انسانی و اجتماعی روایت کنیم

کند تا با استفاده از است و به محققان کمک می یاژهیواست که دارای روش، فنون و فرایندهای 

 نگاریمردمخود .(Fazeli, 2017)به تولید دانش بپردازند « تجربه زیستی»شخصی زندگی یا  یهاتجربه

که اساسًا  نویسدنگر و انتخابی در مورد تجربیاتی میگذشته صورتبهبا اتخاذ رویکردی خودانتقادی 

 ,Pitardگیرد )فرهنگ بوده و یا از یک هویت فرهنگی خاص نشأت می پایه و بستر آن در بخشی از یک

دانشگاهی در زمینه  آموختگاندانشهای پژوهش تجارب و خاطرات یکی از دادهبحث منبع  (.2019

، دانشگاه و آموزش ضمن خدمت فرهنگیان است یدانشگاهشیپدرس عروض و تدریس آن در مقاطع 

 گردید.نگاری تنظیم که به شیوه روایت

ملموس و عینی از تجربیات  صورتبهآموزش درس عروض را  یهایدشواردر انجام این پژوهش      

زیرا دریافتم که ؛ خود چه در دوران تحصیل و چه در دوران تدریس این درس در قالب روایت نگاشتم

دانشگاه موضوع یکی از ارکان اصلی در » کهیدرحالتدریس این درس کارایی الزم را ندارد.  یهاروش

 -آموزش و فرایند یاددهی و یادگیری است. با توجه به عصر فراصنعت، الزم است فرایند یاددهی

یادگیری در مدارس و دانشگاه نیز با این تحوالت هماهنگ گردد و از راهبردهای سنتی انتقال اطالعات 

 Nikneshan and  Colleagues,  Sited from) «اهبردهای آموزشی جدید حرکت نمایدبه سمت ر

Attaran, 2006:86) . ها تنها به تجربیات دوران تحصیل بسنده نشد و جهت چندسوسازی داده

یات در این تجرب ضمناً و دانشگاه نیز شرح داده شد.  یدانشگاهشیپتجربیات تدریس این درس نیز در 

مند ناحیه یک سنندج، در اختیار آنان قرار گرفت که بازخورد آن ای آموزشی برای دبیران عالقهدوره

آزمایش مجدد(. همچنین از یکی از همکاران دانشگاه خواهش کردم بود )مبنی بر موفقیت کامل آن 

 که تمامی مراحل را همچون یک ناظر بیرونی بررسی کند.
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 پژوهش هاییافته

 در زمینه آموزش عروض موردمطالعه روایتگرمختصری از بیوگرافی 

در دوران دبیرستان رشته اقتصاد خوانده اما به دلیل عالقه به رشته زبان و ادبیات  موردنظر روایتگر 

در رشته کارشناسی قبول شد و برای  1368فارسی و شغل معلّمی این رشته را پذیرفت و در سال 

استاد این درس، کتاب عروض و قافیه  آشنا شد.« عروض و قافیه»اولین بار با درسی دو واحدی به نام 

 جهت تدریس معرّفی کرد. -جدیدی بود که در آن موقع کتاب نسبتاً -را یسادکتر سیروس شم

جبور مدانشجویان مبتنی بر آموزش واج، هجا، تقطیع و امالی عروضی بود.  ،روش تدریس مطابق کتاب

کرد، یعنی نیز بر همین روال ادامه پیدا میی س. تمرینات کالاز برکنند را و زحافات رنام بحو بودند

دادند یا خود دانشجویان همه این مراحل را انجام می نوشت واستاد هر بار بیتی را روی تخته می

الی که همواره ذهن ؤکرد. سرا تعیین می موردنظرداد و وزن و بحر بیت این مراحل را انجام می ،استاد

و یا از رادی شدهپخشکرد، این بود که چرا فراگیران، یک ترانه یا سرود را به خود مشغول می روایتگر

ه با شنیدن یک شعر قادر ب دهند اماتشخیص می یخوببهتلویزیون را تنها از راه شنیدن موسیقی آن 

یت بدر حالی بود دانشکده محل تحصیل، دانشکده تر ،این عروضی آن نیستند. تشخیص وزن و بحر

س کردند و یکی از درودر مقطع دبیرستان تدریس می یلیالتحصفارغدبیر بود و دانشجویان بعد از 

 نیز در آن زمان، عروض و قافیه بود. فرهنگ و ادبرشته  ژهیوبه ،رشته علوم انسانیتخصصی 

 

 عروض مطالعهتجربیات 

 ممتاز به پایان رساند آموختهدانش عنوانبهدر مدت سه سال )شش ترم( مقطع کارشناسی را  روایتگر

و بالفاصله در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز پذیرفته شد. درس 

به دلیل عالقه به این موضوع و  روایتگراما  بودعروض جزو سرفصل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ن

 کتاب مطالعه در این زمینه پرداخت و ازبه  در زمینه آموزش این درس، عمیقاً موردنظردرک مشکل 

ترین کتاب موجود در زمینه عروض به زبان فارسی است تا که قدیمی المعجم فی معاییر اشعار العجم

را در این زمینه مطالعه کرد و توانست به روشی ابداعی در این زمینه  منتشرشده یهاکتابجدیدترین 

 دست یابد.

 

 تدریس عروض چگونگی

به تدریس عروض در رشته زبان و  ،ادبیات از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پس بنده 

ل درباره اهمیت موسیقی در شعر، در جلسه اوّ .ممشغول شد یدانشگاهشیپادبیات فارسی در مقطع 

یا تاکنون آ مال کردسپس از فراگیران سؤ، مهای طبیعت توضیحاتی دادریتمیک بودن بسیاری از پدیده

شما  عالقهمورداید و رادیو آهنگ یک سرود یا ترانه برایتان اتفاق افتاده که وقتی داخل تاکسی نشسته

بتوانید نام سرود یا ترانه و خواننده آن را  کند، بالفاصله و قبل از شنیدن صدای خواننده،را پخش می
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در تدریس  مخواهکه می مداد وضیح. سپس تمروبرو شد خیص دهید؟ که با جواب مثبت همگانتش

که شما به این توانایی در زمینه تشخیص اوزان و بحور اشعار نیز از راه شنیدن  کنم یکاروض رع

 دست یابید.

مالی عروضی اختصاص به آموزش واج، هجا، تقطیع و ارا جهت روش آموزش این درس، یک جلسه     

انند م االرکانمتفقاز یک بحر عروضی  آهنگخوشلسات بعد، برای هر جلسه ابیاتی . سپس در جدادم

و تمام آن جلسه را به تمرین سماعی درباره آن درس  کردمرجز و امثال آن انتخاب میل، هزج، بحر رم

. اول از بحور مثمن سالم، پس از بحور مسدس سالم و در صورت وجود مربع این دادماختصاص می

مسدس محذوف و امثال آن  سپس به بحور مثمن محذوف، .مگرفتمیبحور، از آن نیز در آموزش بهره 

و این روند تا  دادممیآموزش را . بعد از آموزش یک وزن و بحر عروضی بحر سالم دیگری مپرداختمی

 یافت.ادامه می االرکانمتفقی بجور فراگیری همه

گرفت. تالش بر این بود که میدوری( در دستور کار قراراالرکان )تدریس بحور متناوب  ،بعد از آن    

محتوا و متناسب با سن و سال فراگیران، توجه آنان به فراگیری این درس ، پربا استفاده از ابیات جالب

 .واگذار شد کار آخربه  االرکانمختلفتدریس بحور  .شود توجهجلبهرچه بیشتر 

ر ها دشد. اشتیاق بچهپرداخته بعد از اطمینان از فراگیری سماعی اوزان و بحور به آموزش زحافات     

زمانی که در جمع فامیلی خود متوجّه  ژهیوبهبود.  یناشدنوصفتشخیص سماعی اوزان شعرها، 

شدند آنان اغلب تنها کسانی هستند که از این مهارت برخوردارند، زیرا دانشجویان ممتاز می

ممتاز رشته زبان و ادبیات فارسی نیز اغلب از تشخیص سماعی  النیالتحصفارغمعتبر و  یهادانشگاه

د و اشتیاق بسیار شمیآنان مباهات  مایه ،این فراگیری ،رونیازااوزان و بحور عروضی عاجز بودند. 

موجب شد بسیاری از  ،دادند. این روش تدریس موفقزیادی برای فراگیری این درس از خود بروز می

ردند. کمطرح می ییهاپرسش ،ات و دانشجویان این رشته مرتّب درباره این روشمند ادبیدبیران عالقه

تدریس  ، جهتای ضمن خدمتدوره وپرورشآموزشحتی برخی از آنان پیشنهاد کردند از طرف اداره 

تن در مقطع دکتری دانشگاه شیراز و رف منبا قبولی  مسئلهاین  این شیوه به دبیران تشکیل شود که

 او به آنجا معّوق ماند.

 

 تدریس در دانشگاه کردستان

 و در پاسخ به مبعد از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری به استخدام دانشگاه کردستان درآمد من 

ی هایی را براچه درس کهنیاپیشنهاد مدیر گروه وقت ادبیات، جناب آقای دکتر اطمینانی مبنی بر 

تخاب ، بعد از انمستهجدیدترین عضو گروه  کهنیابا توجه به  مدر نظر بگیرند، اظهار کرد منتدریس 

یکی از است  ذکرانیشاپرداخت.  مخواه هاآنهمه همکاران، چنانچه دروسی باقی ماند به تدریس 

عروض و قافیه را ایشان  روازاین، بود« عروض و قافیه»پیش متصدی تدریس درس  هاسالهمکاران از 

علی اکبری دکتر مدیر گروه وقت سرکار خانم  1396در یکی از روزهای سال  کهاین. تا انتخاب کرد
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د. انگفت: دانشجویان مقطع کارشناسی با امضای طوماری خواهان تدریس این درس از طرف شما شده

که تدریس این  ماظهار کرد، حتی محاضر به پذیرش آن نبود متصدی آن درس، به خاطر همکار من

ن از سوی فراگیراوزان و بحور عروضی ا جمعیدستهسروصدای فراوان دانشجویان و تکرار درس مستلزم 

تدریس آن را قبول  روازاینایجاد خواهد کرد،  یهای دیگر مزاحماتهم برای کالس مسئلهاست و این 

با همکاری که  اندیشد، ضمناً ای میچارهم اما مدیر گروه اظهار داشت برای این کار ه؛ کرد منخواه

ظهار ا ،شما آن را تدریس کنید کهاینکرده، صحبت کرده و ایشان از پیشتر این درس را تدریس می

رضایت کرده است. قبل از شروع ترم دوباره مدیر گروه مراجعه کرد و اظهار داشت که روزهای سه 

کالسی در دانشکده دایر نیست، لذا درس عروض های فرهنگی، هیچ به دلیل برنامه 10شنبه ساعت 

چون  ،ها صدایشان را بلند کنندام و هرچه هم الزم است بچهرا در این ساعت در طبقه اول قرار داده

این  ،دانشجویان برای کسی ایجاد نخواهد کرد. رسد و مزاحمتیبه طبقه سوم نمی گاههیچصدای آنان 

 یخوببههای آنان تر خوانده بودند و در آغاز قیافهکمی خالصه صورتبههم  دانشگاهیپیشدرس را در 

بیانگر نارضایتی از قرار گرفتن این درس در واحدهای درسی آنان بود؛ برخی نیز اظهار کردند که ما 

ایم. کالس درس شروع شد و بعد از دو سه یادنگرفته خوبیبهنیز  دانشگاهیپیشاین درس را در دوره 

بود. بعد از چند جلسه شاهد حضور دانشجویان  ناشدنیوصفجلسه اشتیاق و شادی دانشجویان 

 کنندهشرکت که افزایش افراد یاگونهبهسنندج بودیم.  یهارستانیدبقبل و برخی از دبیران  یهاترم

 سکار با قول به دانشجویان همین درو کرد. این فضای آموزشی روبرکمبود ما را با  برای این درس،

 در ادبیات کردی و دبیران مبنی بر گذاشتن کالس جداگانه اندکی راهگشا شد.

 

 تدریس برای دبیران ادبیات فارسی

افراد دیگری مانند  -که پیشتر اشاره شد گونههمان - عروض در مقطع کارشناسی هنگام تدریس 

مستمع آزاد در کالس این درس  صورتبهی دیگر های گذشته و افرادقبل یا ترم هایسالدانشجویان 

 هایتابکمؤلّفان . خوشبختانه حضور داشتندآنان چند نفر از دبیران نیز کردند که در میان شرکت می

 ضرورتبه یتازگبهدر مدارس در رشته زبان و ادبیات فارسی مدتی است نیز  وپرورشآموزشدرسی 

-درسی گنجانده هایکتابپراکنده در این رابطه در  صورتبهو مواردی را  انداین نوع آموزش واقف شده

ریزان برنامه موردنظراهداف موجب شده بود داشت که وجود در نحوه آموزش اشکاالت فراوانی ، اما اند

ورده آدهندگان و فراگیران نیز پیش برای آموزشمشکالتی  کار،این ،حاصل نشودتمامی آموزشی به

 کهنیا تا دبیران گردید یمندعالقهکارگرفته شده در دانشگاه کردستان موجب ؛ آسانی شیوه بهبود

 تماس منشهرستان سنندج، با  وپرورشآموزشواحی نیکی از خانم دکتر اشرفی سرگروه ادبیات 

قرار با حضور دبیران مدرس عروض  هارستانیدبآموزش ضمن خدمت در یکی از جهت و  گرفت

االت آنان نیز پاسخ داده شد. ؤضمن آموزش عملی این درس به س ،شدهنییتعشد؛ در تاریخ  گذاشته

 ود.ب کنندهشرکتبازخورد تمرینات عملی و پرسش از سرگروه ادبیات حاکی از رضایت کامل دبیران 
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متر که ک یاگونهبهش عروض و قافیه است، سنتی آموز یهاروشهای پژوهش بیانگر عدم کارایی یافته

خیص سماعی قادر به تش صورتبهتواند بدون نیاز به تقطیع و تنها فراگیری بعد از آموزش این درس می

سازد روش ابداعی پژوهشگر فراگیران را قادر می کهیدرحالاوزان، بحور عروضی و زحافات آن باشد. 

هایی دیگر مانند عربی، کردی، ترکی و امثال اوزان شعر فارسی بلکه اوزان و بحور پرکاربرد زبان تنهانه

استفاده  از راه سماعی تشخیص دهند. رهاسازی ذهن، یخوببهها، حتی بدون آشنایی با آن زبانرا  هاآن

اده استف، االرکانتلفمخبر متناوب األرکان و  االرکانمتفق، ترجیح تدریس بحور آهنگخوشاز اوزان 

ه از شگردهای این شیو ینیچننیااز شعرهای پرمحتوا و متناسب با سن و سال فراگیران و موارد دیگر 

 پرداخته شده است. هاآنبه  لیتفصبهآموزش است که در متن پژوهش 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای که فراگیران در نهایت گونه؛ بهبوددف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جدید در آموزش درس عروض ه 

اوزان، بحورعروضی و زحافات شعری را تشخیص  شیوه سماعی و بدون نیاز به تقطیع،بتوانند تنها به 

دهند؛ زیرا در حال حاضر شیوه آموزش این درس مبتنی بر تقطیع این اشعار است که در گذشته به 

ی است که از ابداعات پرویز ناتل خانلری و در حال حاضر با استفاده از عالئم عروض الف و هاءشکل 

یادگیری این  هایدشواریکه الگوی خانلری افق جدیدی بر روی فراگیران گشود و از است. در این

های ارزنده اندیشمندان بعد از او در این عرصه دانش کاست، شکی نیست، اما این کوشش و کوشش

ر راهکاری نو دکوشد به ارائه پژوهش حاضر می نداشت.عروض پیوندی با فراگیری سماعی  یروچیهبه

 پردازد:های الزم در این زمینه میشرط شیپبهبه همین منظور در آغاز  این زمینه بپردازد؛

 شود؛میآموزش این درس محسوب یهاشرطشیپیکی از  سازی و استفاده از تعمیمفرهنگ    

اصطالحات عربی ثقیل برگرفته از زندگی صحرانشینی عرب در عروض، تکیه بر تقطیع در آموزش این 

ایجاد لذت در فراگیران در  یجابه دستازایندرس، فراوانی افاعیل عروضی و زحافات و مواردی 

 سازی نسبت به اهمیت موسیقی در شعر و تناسب آن باکند. فرهنگیادگیری آنان چالش ایجاد می

تواند در کاهش این چالش مؤثر باشد، عالوه بر آن تأکید بر اهمیت موسیقی در زندگی، موضوع، می

ریتمیک بودن بسیاری از مظاهر طبیعت چون بارش باران، صدای آبشار، نغمه پرندگان و حتی ضربان 

، هانآو تفکیک  موردعالقههای دلخواه خود از هنرمندان قلب و قدرت تشخیص فراگیران در آهنگ

یجاد در ا ،ها از راه شنیدنیادگیری به فراگیری وزن سروده گونهنیاقبل از شنیدن صدای او و تعمیم 

 بسیار مؤثر است.برای راگیری این شیوه آموزشی انگیزه در آنان 

نفی آموزش اولیه این درس از راه تقطیع نیست، آموزش  منزلهبه یروچیهبهآموزش سماعی عروض     

بندی شعر و تطبیق ارکان مناسب عروضی امالی عروضی، رکن همها از هجا، تفکیک هجای واژه، واج

بندی هجاها، آموزش انواع اختیارات شاعری و توانایی استفاده از همه این موارد و تشخیص بر تقسیم

های الزم در امر آموزش این درس محسوب شرطاز پیش ینیچننیاوزن و بحر عروضی و مسائلی 
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این پژوهش ناسازگاری دارد، اختصاص تمامی وقت در نظر گرفته  موردنظرشود؛ آنچه با الگوی یم

شده در مدت یک ترم آموزشی به همین مسائل است. آموزش این موارد تنها باید چند جلسه را به 

 توان به آموزش سماعی اوزان پرداخت.خود اختصاص دهد، هرچند در کنار آن نیز می

رست است که د صیتشخقابلوزن یک شعر تنها زمانی  خوانی است؛درست، هاشرطشیپ یکی دیگر از 

 ها و برخی از اختیارات زبانی در هنگام خواندن شعر الزامی است.ها، تکیهخوانده شود. رعایت مکث

 

 های آموزش سماعیشیوه

 به فراگیران آموزش داده بودالزم  بود، آموزش رهاسازی ذهنلین شیوه، در آموزش سماعی عروض، اوّ 

ه بالفاصلرسد، ذهن خود را رها سازند و وزنی را که به ذهنشان می شود که هنگام شنیدن شعر، کامالً 

اما چون تشخیص این ؛ در مراحل اولیه اشتباه کنند فراگیران شدیمموجب  مسئلهبر زبان آورند. این 

 خودخودبه مسئلهبعد از چند مرحله، این  ،جمعی است نه فردیفعالیت دسته کیآناوزان و بیان 

که ناسازی نغمه اوزان در برخی از فراگیران و  بودها بیانگر این رفت. تجربهمیاصالح پیش  طرفبه

 . منظور از رهاسازیفترگو اصالحی به خود می تشخیص اشتباه آنان در جمع، بسیار زود شکل درست

ذهن، نیندیشیدن به وزن یا تالش جهت تقطیع ذهنی شعر، هنگام شنیدن آن است؛ زیرا این عامل 

 ها در امر آموزش این درس است.پارازیت نیتربزرگیکی از 

بحور را در  است آهنگگزینش اوزان خوشآموزش سماعی درس عروض،  یهاوهیشکی دیگر از ی    

ست ها الزم ااند. آموزشکردهتقسیم االرکاناالرکان و مختلفاالرکان، متناوبعروض به سه دسته متفق

-االرکان شروع شود. بعد از آموزش سماعی آن و فراگیری این بحور، به بحور متناوباول از بحور متفق

 آخر قرار گیرد.االرکان در االرکان )اوزان دوری( پرداخته شود و بحور مختلف

ماعی س صورتبها و متناسب با سن و سال فراگیران، در آموزش عروض گزینش شعرهای زیبا، پرمحتو 

ب و میزان تناس فراگیراندرک شعرهای انتخاب شده برای هرچه دهد تجربه نشان میبسیار مؤثّر است؛ 

 ؛ندکه آنان را به خود جلبتوجّتواند مانی امروز بیشتر باشد، بیشتر مییا موقعیت زبا سن و سال  هاآن

ای و امثال آنان دارای معنای دشوار و برخی از شعرهای خاقانی، انوری، نظامی گنجه ،نمونه عنوانبه

نیز به دالیل یادشده در جلسات  آهنگخوشبا داشتن وزن گاه تعقید معنایی هستند؛ این شعرها 

ا بگرفتن زغال را زیر از خاقانی که شاعر در آن آتشهای آغازین آموزش عروض مناسب نیستند؛ بیت

 بیانگر این دیدگاه است: خوبیبه ،کندمطرح میتعقید معنوی 

 نالنده اسقفی از بر بستر پالس

 لحاف زرد به پهنا برافکند یروم 

 چون به هم رسند یپر لیو خ وید یغوغا

 شکست به غوغا برافکند یپر لیخ 

 افتد، پس از دهانخ بین که در زحل مریّ
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 ( Khaghani Sharvani,1996:191- 192) پروین صفت کواکب رخشا برافکند 

و متناسب با سن و سال آنان همچون برخی از اشعار موزون  فهمقابلابیاتی با مفهومی ساده و  روازاین 

، دوری از تنبلی یا هدایت آنان اندوزیر معنایی مثبت چون تشویق به دانشمعاصر، یا شعرهایی با با

اشد و ب نیز دارای بار معنایی مثبت ،تواند ضمن آموزش عروضفرهیختگی علمی و اخالقی می یسوبه

 .بگذارد یباقخوبی در آنان  میرمستقیغیر تأث

 سبر مسدّ (نمثمّ) با داشتن ارکان هشتگانه ییهاسرودهتقدّم بحور سالم بر بحور دارای زحاف و     

الزم است در هر بحری از شکل سالم آن شروع کرد.  در آموزش این درس، بسیار مؤثّر است؛ عمربّو 

مسدّس بر مربّع مرجّح است؛ زیرا تکرار هشت رکن عروضی  برای این منظور مثمّن بر مسدّس و

و بهتر بتواند آن را تشخیص دهد؛  احساس کندذهن فراگیران ریتم بیشتری  شود،همسان موجب می

، فراگیران تنها بعد از آشنایی کامل با بحر رمل مثمن سالم و پیدا کردن توانایی تشخص مثالعنوانبه

د به فراگیری بحر رمل مسدّس سالم یا مربّع سالم نتوانآن )فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن( می

 به آموزش زحافات آن اقدامتوان بپردازند. بدیهی است در صورت تسلّط کامل بر این بحور، این بار می

 کرد.

سماعی مدنظر قرار گیرد؛  صورتبه، ضیکی دیگر از مواردی که الزم است در آموزش درس عرو    

 هب الزم است فراگیران تنها بعد از فراگیری زحافات مربوط است؛ کامل طوربهآموزش زحاف یک بحر 

 حذف حرف« خبن»منظور از زحاف  ،نمونه عنوانبهکامل به زحاف بحر دیگر بپردازند؛  طوربهیک بحر 

 آورد. اشاره بهدوم از یک رکن عروضی است که از فاعالتن، فعالتن و از مستفعلن، مفاعلن پدید می

موجب اختالل در امر آموزش و کاهش قدرت  آن،این نکته الزم است اما اختصاص یک جلسه به 

 شود.تشخیص فراگیران می

فردی درباره  است. لذا از پرسش فراگیران همزمانتکرار جمعی و  صورتبهآموزش این شیوه     

 ت پرهیز شود.در آغاز ترم آموزشی باید به شدّ ژهیوبهتشخیص وزن از طریق سماعی 

 نیترمناسبآن است. ، توصیف دستیابی به این روش تدریس و چگونگی اجرای هماهیت این مطالع    

پژوهشگر با برگزیدن این روش، نخست به بازگویی  روازاینبود.  نگاریمردمده از خودروش نیز استفا

پرداخت؛ سپس مواردی که موجب برانگیختن انگیزه او نسبت به  شیوهخود با این تدریس تجارب 

ف هد یس خود را بارتد بم تجارسرانجا ، بازگو کرد ویافتن روش جدید یرای تدریس درس عروض شد

 به اشتراک گذاشتن این تجربیات با همکاران و معلمان این درس در این مطالعه بازنمایی کرد.

نفری به مدت یک ترم اجرا شد و در پایان ترم از دانشجویان به دو  40این الگو در یک کالس     

فراگیری  رصورت شفاهی و کتبی آزمون به عمل آمد. نتایج بیانگر موفقیت کامل این الگوی آموزشی د

االرکان )دوری( و االرکان، متناوبدرصد فراگیران همه بحور متّفق 85که  یاگونهبهعروض بود، 

درصد اوزان را  90درصد از فراگیران،  15دادند. از راه سماعی تشخیص می خوبیبهاالرکان را مختلف
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ه داشتند. همچنین نتیج االرکان اندکی مشکلدادند و اما گاهی در تشخیص اوزان مختلفتشخیص می

 در فراگیران بود. هاآنها با محتوای بیانگر قدرت تشخیص تناسب یا عدم تناسب اوزان سروده

نی طوالبا فواصل زمانی این طرح را  روایتگر -که پیشتر اشاره شد گونههمان –شایان ذکر است     

که هردو دوره،  اجرا کرددانشگاهی و هم در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی هم در مقطع پیش

ن پیشینه دانشگاهی به دلیل نداشتآمیز بود؛ با این تفاوت که فرایند یادگیری در فراگیران پیشموفقیت

ه ذهنی زمینبود؛ اما در دانشجویان ادبیات به دلیل داشتن پیش ترعیسرذهنی نسبت به دانشجویان 

منفی، ناشی از آموزش سنتی به دلیل گذراندن این درس در دوره متوسطه دوم، در کنار تقطیع ذهنی 

 جادیا یریادگی ندیفراتکرار وزن شعر با صدای بلند، در دو یا سه جلسه اول، در  درخواستهنگام 

ذهن، این مشکل حل  کرده بود که با آموزش رهاسازی ذهن و یادآوری عدم تقطیع اوزان در تیپاراز

 بیشتر به این روش تدریس گردید. یریباورپذآنان و  نفساعتمادبهموجب افزایش  مسئلهشد و همین 

اشعار  یریکارگبهبه ترتیب،  االرکانمختلفدوری( و االرکان )، متناوب االرکانمتفقتقدم آموزش اوزان 

 درخواستمتناسب با عالقه و سن و سال فراگیران، پرهیز از سرودهای دارای تعقید لفظی و معنوی، 

ر اوزان، کوبیدن آهسته پا ب یجمعدستهاز دانشجویان برای شرکت در فعالیت گروهی مبنی بر تکرار 

د اد فضایی شایکنواخت همراه با ریتم شعر، ضمن ایج صورتبهزمین یا کوبیدن دست بر روی میز 

اساسی  نقشنسبت به موفقیت در فراگیری درس عروض، برای دانشجویان در باورپذیری بیشتر آنان 

 ایفا کرد.

 اتی عروض، آموزش این درس رسنّ تدریس بیانگر این است که روش  ،پژوهش هاییافتههمچنین     

با تجربه این مشکالت در دوران  موردمطالعه روایتگر. کرده بودکننده برای فراگیران دشوار و کسل

در این  -آن سخن رفت دربارهر به تفصیل تکه پیش -دانشجویی، از روش آموزش سماعی استفاده کرد 

هایی چون آموزش واج، شرطحاکم کردن پذیرش آموزش سماعی الزم بود ابتدا پیش منظوربهروش 

هجا، تقطیع، امالی عروضی و افاعیل عروضی رعایت شود. سپس با تکیه بر فراهم آوردن طرح درس 

طح در سخرد ) استراتژی ( وو مراکز آموزشی هادانشگاهدر سطح کالن )مناسب با تکیه بر استراتژی 

 ینداموارد زیر در فر زستفاده اآموزشی آنان در این زمینه پاسخ داده شود. ا کالس درس( به نیازهای

جذاب شعری، استفاده از بحور پرکاربرد و سالم، آموزش  هاینمونهتدریس عروض مانند فراهم کردن 

سازگار با مصادق فرهنگی و متناسب با روحیه و سن دانشجویان و در  هاینمونهرهاسازی ذهن، ارائه 

کتی این درس را به یکی از دروس پرجاذبه و یادگیری مشار _ نهایت استفاده از راهبردهای یاددهی

 سماعی اوزان و بحور عروضی تبدیل کرد. آمیزموفقیتفراگیری 
 

 پیشنهادها

بسیار خام به این  صورتبههرچند خوشبختانه آموزش این درس، در دوره متوسطه دوم  ازآنجاکه 

های آموزش ضمن دوره صورتبهها و هم دارد، آموزش این شیوه، هم در این کتابگام برمی وسوسمت
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 ستدری شودهمچنین پیشنهاد می ...شودخدمت جهت دبیران این درس در سراسر کشور پیشنهاد می

 هادانشگاهاوطلب تدریس این درس، در های آموزشی برای همکاران داین مفاهیم در قالب کارگاه

 .شودتشکیل 

 

 هامحدودیت

جمعی فراگیران با صدای بلند و یکنواخت است، مستلزم تکرار دسته ،این شیوه تدریس ازآنجاکه 

یکی از  ،و نبود یا کمبود فضای مناسب و دور از دیگر فضاهای آموزشی سروصدای فراگیران

ر را د به پیشنهاد مدیر گروه محترم، این کالسمجبورشدیم  یاگونهبهاین کار بود،  یهاتیمحدود

دلخواه فرهنگی خود  یهابرنامهمحروم شدن فراگیران از  موجب ساعت فرهنگی برگزار کنیم که

 ردهک جادیادرس  های سنتی احساس بدی در فراگیران نسبت به اینهای قبلی با روششد، آموختهمی

نوعی مقاومت در برابر  های این شیوه بود؛ زیرایکی دیگر از محدودیت خود، نوبهبهکه این هم  بود

ود، ها بیکی دیگر از محدودیت ،نبود کتابی با این شیوه آموزش .کرده بودیادگیری در آنان ایجاد 

ازمانسماند و فرصت تمرینات باقی می یکالس هایشآموزکه یادگیری فراگیران، منحصر به  یاگونهبه

 کرد.را از آنان سلب می افتهی
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