
  almayadine.com-www.madjalate                 لو ال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي                

 

382 

 وحضورها المفاهيم غياب بين بغيرها للناطقين العربية اآلداب تدريس

 العباس  اطعس

 

 الملخص: 

  إليها  يتطّلع التي الصعبة المستويات  من األدب ويعتبر الهاوي  أو المبتدئ المدرس عن عوضا   المتمرس  للمدرس صعبة    مهمة   بغيرها للناطقين األدب دريست يعتبر
 . إليها الموصل السبيل يجد ال  أو يصلها ال لكن لها ويتشوق  اللغة متعّلم

 . وبسيط سطحيّ   لغوي   وبقاموس   مهامها بأضعف متواصل   للغة جزئيا   دارسا   ينتج أدبها عن بمعزل   اللغة تدريس وإن

 . منها األولّية المستويات في مستهدفة   كمهارة   األدب إدخال ينبغي فإّنه األجنبّية اللغات لتعليم التكاملية الّنظرية ضوء ففي

 .المقررات  المفاهيم، بغيرها، الّناطقين العربية،  اللغة  التدريس،  ، األدب:  المفتاحية الكلمات

Teaching literature to non-native speakers is a difficult task for an experienced teacher instead of a novice teacher or 

hobbyist. Literature is one of the difficult levels that the language learner aspires to and longs for, but does not reach it or 

cannot find the way to it 

Teaching the language in isolation from its literature produces a partial student of the language in continuity with its weakest 

tasks and with a superficial and simple linguistic dictionary . 

In light of the integrative theory of teaching foreign languages, literature should be introduced as a target skill in its 

elementary levels. 

Key words: literature, teaching, Arabic language, non-Arabic speakers, concepts, courses. . 

 مشكلة البحث:

  من العربية اللغة لمتعلم األدبية بالذائقة االرتقاء يمكن كيف وهي التالية إشكاليته  البحث  يطرح وهناك
 . المفاهيم؟ هذه تذكر  أن يمكن ومتى وكيف والشعرية األدبية المفاهيم غياب   بين  بغيرها  الناطقين

 أهداف البحث:

 : التالية األسئلة عن   اإلجابة البحث  يستهدف

  األدب؟ تدريس من الهدف ما-

؟  كل في المستهدفة األدبية األنواع ما-  مستوى 

 األدب؟  تدريس في للبدء المطلوبة اللغوية السوية ما -
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 األدبية؟  والمصطلحات   المفاهيم بإعطاء ُيبدأ متى-

  ينهض   إشكالية  مسألة    بلغية    أو   نحوية    أو  كانت   أدبية    المجردة  والمفاهيم  المصطلحات   قضية  وتظل
 .لتجاوزها جزئية    أو كلية حلول   وطرح وتجليتها تحريرها بمهمة البحث 

  غيابا    مختلفة    مراحل  في   عديدة    لسنوات    وتدريسه  التعليمية   للسلسل  استقرائه  خلل   من  الباحث   يلحظ  كما
  لينشط   المقرر  خارج  من  المعلم  يقتبسها  هناك  أو  هنا  نشيدة    من  قصد   غير  من  وجد   ما  إال  العربية  لآلداب 
  األشكال   هذه  مع  اللغة  متعّلم  من   عظيما   تفاعل    نجد   بينما  اللغوي   الروتين  من   ويخرج   التعليمي  الصف

 يستهدفه  ما  وهذا  لها  الطالب   مستوى   كفاية  عدم  بدعوى   األخرى   األشكال  نادرا    تحضر  أو  ،تغيب   البسيطة
 .أيضا   والتفصيل بالشرح الباحث 

  باللغة   اتصالية  مهارات   وامتلك  اللغة  ثراء  وهي  أال  التنشيط  غير  أخرى   فوائد   األدب   لتدريس  أن  علما  
 اللغة   تعليم  كتب   في  نجده   مما  والسفر  والسوق   وبالعائلة   بالنفس  كالتعريف  اليومية   الحياة  مهام  تتجاوز
 .  بغيرها للناطقين العربية

 :معنى األدب لغة واصطلحا 

فلنا : راضه    أّدب م مأُدبة. و وعليهم: صنع له  لهم  أدب َقوَم: دعاهم إلى َمْأُدَبِته. و ال  َأدبَ َأْدبا : صنع َمْأُدَبة. و 
و  األخلق  محاسن  و على  المحامد.  إلى  دعاه  وـ  علأدب  العادات.  جمعهم  األمر:  على  وَنَدبهم  القوَم  يه. 

فلن و أَ   إليه.َأُدَب  المحاسن.  على  نفسه  راض  األدب   َأُدب:َدبا :  ُفنون  آَدُب ف  َحَذق  هو  يقال:  أديب.  هو 
إيدابا  آ،  نظراِئه الداّبة:   أّدبه:  محاسن األخلق. وَبه: راضه على  َأد  ،  َدَب  لق نه فنون األدب. ويقال: أد ب 

َب بأدَ   رّوضها وذل لها. َب: تعل م األدب. ويقال: َتَأد  اآلِدب: صاحب و   ب القرآن، أو أدب الرسول: احتذاه َتَأد 
 المأُدَبة، والداعي إليها. ) ج ( َأَدَبٌة. 

والتهذ  بالتعليم  الن فس  رياضة  أن  اأَلَدُب:  الفن  أو  ناعة  الصِّ لذي  يْنَبغي  ما  ُجملة  وـ  ينبغي.  ما  على  يب 
وـ كل ما أنتجه العقل اإلْنَساني من   ر. و الجميُل من الن ظم والن ثيتمسك به، كأدب القاضي، وأدب الكاتب 

والمعان والن حو،  واالشتقاق،  رف،  والص  اللغة  تشمل:  مين  المتقدِّ عند  األدب  وعلوم  المعرفة.  ي، ُضروب 
والبيان والبديع، والَعروض، والَقاِفية، والَخّط، واإلنشاء، والمحاضرات. ) ج ( آداب. وتطلق اآلداب حديثا  
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الخاص  بالمعنى  األدب  الُعْرف  1على  العامة:  واآلداُب  والفلسفة.  اللسان،  وعلوم  والجغرافية،  والتاريخ   ،
ر الَمْرِضّي. وآداب البحث والمناظرة: قواعد تبين وتنظِّم كيفية المناظرة وشرائطها. اأَلدبّي: المنسوب    المقر 

إلى األدب. يقال: قيمة أدبي ة: تقدير معنوي غير مادّي؛ ومنه: مركز أدبي، وشجاعة أدبية، وكسب أدبي، 
أُدب.   من  وصف  اأَلديب:  أدبي.  وفه وموت  باألدب  والحاذق  األخلق.  بمحاسن  اآلخذ  من  و  و  نونه. 

ض الُمَذل ل. ) ج ( ُأدباء. التْأديب: التهذيب والمجازاة. ومجلس التأديب: شبه محكمة، يراد  الحيوان الُمَرو 
هذا   إن  الحديث:  وفي  لدعوة.  ُيْصنع  الطعام  والَمْأَدَبة:  الَمْأُدَبة،  العامة.  المصلحة  على  المحافظة  منه 

 .ب كان يلق ب به من ُيْختار لتربية الناِشئ وتعليمهالكتاب مأُدَبة هللا في أرضه.المؤدِّب: لق

 
 /  https://www.maajim.comاملعجم الوسيط جذر ])ادب(,)لغة(,)واصطالحا([   1
 . 21/ص1، ج2003،  1مصطفى صادق الرافعي: اتريخ آداب العرب. دار الكتاب العريب، لبنان، ط  ينظر  2
 8، ص1يُنَظر: شوقي ضيف: اتريخ األدب العريب )العصر اجلاهلي(، دار املعارف، ط  3
 ينظر السابق   4
 553، ص1981،  4عبدالرمحن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار القلم، بريوت، ط  5

 
 (. 24/ص1الرافعي: اتريخ آداب العرب. مرجع سابق، )ج  ينظر  6
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الوصول  يبتغي  التي  والثقافية  التربوية  األهداف  بالتدريس ماهي  المستهدفة  المذكورة  األدبية  األنواع  فهذه 
 ية وتعريفاتها. دون التفصيل في األنواع األدب سنجيب عنه في المطلب الثاني  إليها فهذا ما

 أهداف تدريس األدب في التعليم العام: 

لتعددها   الفنون األدبية ونصوصها في بضعة أسطر  نظرا   تدريس  المرجوة من  يمكن حصر األهداف  ال 
وتنوعها بحسب النوع األدبي والّنص الفنيِّ ونظرا لتعدد الرؤى واألهداف واختلف الموقف من األدب نفسه  

 ب على النحو الّتالي: لكن يمكن إجمال اآلدا

زيادة ثروة الطلب األدبية وذلك لما في النص األدبي من كلمات  مجازّية واستعارات مجازّية وعبارات   -
 حمالة أوجه وقراءات وتفسيرات بحسب مستوى القارئ أو توجهه أو منهجيته في القراءة تذوقّية أو نقدية . 

ا- في  والمبدعين  المتفوقين  عن  الكشف  في  تنمية  يساعد  على  يساعد  مّما  المختلفة  اللغوّية  لّنواحي 
 المواهب.

أو  - الشاعر  عكسها  التي  الكاتب  أو  الشاعر  عكسها  التي  الطبيعة  في  الجمالية  الصور  على  اإلضاءة 
 الكاتب شعرا  أو نثرا . 

 تدريب الّطلب على تحليل النصوص ونقدها واستشعار جمالها.-

 الخلقية واالجتماعية لمختلف المجتمعات والبيئات.تزويد الطلب بالقيم -

 االتصال بالتراث اإلنساني والوطني -

 8تعميق فهم المجتمع وقضاياه ومشكلته. -

 
ر يف جملة أقالم الثقافية، األحد    7  .م2011ديسمرب    25ينظر إميان صد ِّيق: مفهوم األدب يف النظرية األدبية احلديثة ُنشِّ
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 هذا بالنسبة ألهداف تدريس األدب العامة أما األهداف التدريسية فيمكن تخصيصها على النحو التالي: 

 

 

 

 

 

6.  

المذكورة أعله نجدها تدور حول مفاهيم قيمية  ومعان ذوقّية عميقة  تصعب على متعلم  وبالنظر لألهداف  
وما   بغيرها  الناطقين  العربية من  اللغة  متعلم  فما هو حال  والتنشئة  بالتدريج  ويعتاد عليها  اللغة األصلي 

ما سنقف عليه    مدى حضور هذه المفاهيم التي تعتبر مفاتيح لتذوق الّنص واستيعاب جمالياته وصوره هذا
 في المطلب الثالث في هذا البحث.

 تدريس األدب بحسب مدارس اللسانيات التطبيقية:

عن  - إسماعيل  هاني  في    Hapsari,  2011:  29ينقل  متبعة   كانت  التي  والترجمة  القواعد  طريقة  في 
ت الهدف  للغة  األدبية  النصوص  ،كانت  العشر  التاسع  القرن  أواخر  إلى  العالم  وعموم  وتترجم  الغرب  قرأ 

 10باعتبارها نموذجا  معياريا  للتوضيح والترجمة. 

في منتصف القرن العشرين ومع االنصراف عن طريقة القواعد   Dominguez& Bobkinaوينقل عن  -
والترجمة ازداد اهتمام اللسانيين البنيويين بالقواعد والمفردات مما أّدى إلى تجاهل تدريس األدب في برامج  

  11نيات.يختفائه منها من األربعينات إلى الست تعليم اللغات وا

 
 31،ص  2014مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرايض ،  ينظر هداية ، هداية و عبد الباري، ماهر ،تدريس النصوص األدبية وتنمية مهارات التذوق واإلبداع،  8
 .207ص206م، ص  ۲۰۰۸فنون اللغة العربية ، القاهرة : دار الفكر العريب،    ينظر علي أمحد مدكور: تدريس  9

جملة حمكمة ، جريسون  إمساعيل، هاين ، األدب يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دراسة مقارنة ، جملة كلية اإلهليات يف جامعة رجب طيب أردوغان،    10
 . 67،ص    Llach,  2007:  8تركيا، نقال عن  

 . 67املرجع السابق ص    ينظر  11
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هاني عن جلئي أصبح األدب مصدرا  رئيسّيا   ينقل    كما   1979ومع ظهر المنهج التواصلي وتحديدا  عام  
 12وماّدة  أساسية  في مناهج تعليم الّلغات في وقتنا الحاضر.

  ينوتكو  النفس إعداد  في األولى المكانة لها األدبية الدراسة أن ،وعن جدوى وفوائد تدريسه يقول الكومي 
  علوة األجيال وتكوين الشعوب  في األثر أكبر له عموما واألدب  اإلنساني، السلوك وتوجيه الشخصية

 14. المواد  ورتابة التعاريف  صرامة من الطلب  عقول فيها تتحرر  التي الفترة هو األدب  درس أن على

  عليه   يترتب   وما  اللغوي،  التحجر  من  الدارسين  وقاية  في  فعالة  أداة   األدب   دراسة  أن  إلى  جلئي  تذهب و 
  ثم   ومن   مفتعل،  غير  أصيل   نص   األدبي  النص   ألن   وذلك  لديه،  اللغوي   للنمو  مؤقت   أو  دائم   توقف  من

  من   للدارسين  يمكن  التي  اللغوية  واألنشطة  المهام  بعض   اللغة  تعلم  مستويات   عبر  األدب   نصوص   تتيح
  والحكي،   الشعر،  وإلقاء  لألناشيد   الغناء:  مثل  االفتعال،   عن  بعيدا  وواقعي  أصيل  نحو  على  تأديتها

 15األدوار  ولعب  والتمثيل والمشاهدة، واالستماع

 
 . 68ينظر املرجع السابق ص  12

 . 248.ص289  –  247،  1طعيمة، رشدي قضااي وتوجيهات يف تدريس األدب العريب، مكة املكرمة: جملة معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،    13
امعة أم الكومي، حممد، تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مالحظات حول تدريس النصوص واألدب، مكة املكرمة: جملة معهد اللغة العربية جب   14

 . 479ص1984القرى،
اللغة العربية وآداهبا، جامعة أصفهان،    ه( توظيف األدب يف تعليم اللغات األجنبية من منظور اللسانيات التطبيقية، أصفهان: حبوث يف  1436جالئي، مرمي )  15

 44صه:    1436،   11
 75:ص  2009(،  1)  23العلوم اإلنسانية،    -العنايت، وليد  رؤى لسانية يف تدريس القصة القصرية للناطقني بغري العربية، انبلس: جملة جامعة النجاح لألحباث    16
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18 

 ويمكن حصر أهداف تدريس األدب وأنواعه ونصوصه كما ذكرها هاني إسماعيل في األهداف التالية: 

 

 
 672ص  1986لغات أخرى،  طعيمة، رشدي،  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني ب  17
امعة أم القرى،  الكومي، حممد، تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مالحظات حول تدريس النصوص واألدب، مكة املكرمة: جملة معهد اللغة العربية جب   18

     448ص،

 96إمساعيل، هاين ، األدب يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دراسة مقارنة ص    19
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أم إن    ،متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها على حدّ  سواء في هذا الموضوع وهذه األهداف  فهل كلّ 
أل متعّلميها  بين  والعملي  النظري  اإلجراء  في  حاصل   وتفريقا   ألغراض  اختلفا   ومتعّلميها  عامة   غراض  

 خاصة  ومنها الغرض األدبي هذا ما سنقف عليه في المطلب القادم.

ال عندها  متكاملة   كوحدة   اللغة  إلى  الّنظر  ومهارات    عند  وعناصر  ونحو   أدب   دون  لغة   تصّور  يمكن 
 يسها وفي تركيبها في ذهن المتعلم. وتراكيب وأن هناك تكامل  في تدر 

  الفروع   هذه  تتكامل  وإنما  وحدها،  كتابة  وال  منفصلة،  قراءة  وال  وحده،  أدب   الو   وحدها  قواعد   هناك  فليس
  النفس   علماء  يقول  كما  كامل،  اتضاحا  وظائفها  تتضح  حتى  ؛ومتكاملة    مترابطة    کوحدة    وتعلم  اللغة  لتكون 

  -  أنه  و  الكل  إلى  بالنسبة  إال  معناه   يتضح  ال  الجزء  وأن  أجزائه،  مجموعة  من   أكبر  الكل  أن   الجشتال،
 .20  الكل من متعددة ومواضع مختلفة، مواقف في يرد   حين أكثر يتضح - الجزء

يسمى بالمنهج التكاملي في التعليم بوجه  عامّ  وفي تعليم اللغة العربية للّناطقين بغيرها على وجه    وهذا ما
 الخصوص،

 الواحدة  المادة  هذه  تفتيت   ترفض   أنها  بمعنى  متكاملة،  المعلومات   تقليم  على  التكاملي  المنهج  فكرة  تقوم  
  غير   المعرفة  تجزئة  ألن  الواحدة؛  المادة  فروع  بين  الحواجز  وإزالة  العلم  ووحدة  المعرفة  تكامل  على  وتؤكد 
  كما   المواد،  بقية  به  تربط  محورا  تكون   واحدة  مادة  وجود   هو  ذلك  وجوهر  الحياة،  مناحي  في  للتطبيق  قابلة

 إبراز   جانب   إلى  والتحليل  والربط  للتفكير  للطلب   الفرصة   يتيح  التكاملي  المنهج  أسس  وفق  التدريس  أنّ 
  والمال،   والجهد   الوقت   يوفر  أنه  كما  منفصلة،  العلم  فروع  تدريس  عن  ينشأ  الذي  راركالت  وتجنب   العلم  وحدة

 21. ومتكاملة متداخلة  تعتبر والتي الجوانب  مختلف في للطالب  المتكامل النمو إلى يؤدي  أنه إلى باإلضافة

هذا المنهج التكاملي يضع اللبنات األساسية لتصور تدريس األدب في مختلف مستويات اللغة المبتدئ 
 منها والمتقدم في أغراضها العامة فما السبيل إلى تحقيق ذلك؟

 
 33فتحي يونس و أخرون، أساسيات تعليم اللغة و الرتبية الدينية، ص    20

 . 34م(، ص.  ۲۰۱۰عطية العمري، التعليم التكامل بني النظرية و التطبيق )غزة: مركز القطان،   21
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  في   أساسيا   ارايمع   والمعنوي   اللفظي   التعقيد   من  وخلوه  الطالب   المستوى   النص   ملءمة  يكون   وبذلك 
  شائعة   النصوص   مفردات   تكون   أن  يجب   ثم  ومن  بغيرها،  للناطقين  العربية  تعليم  مناهج  في  األدب   توظيف

 الغموض   من   خالية   واضحة،  التراكيب   تكون   أن  يجب   كما  والصعبة،  المهجورة  األلفاظ   من  خالية  ومألوفة،
  تكتنف   التي  اإلشكاليات   جل  تتلشي  وبذلك  المنال،  عسيرة  والرموز  الفهم،  صعبة   والمجازات   واإلبهام،
 24.اللغة تعليمية  حقل في األدب  توظيف

 إلى   به  والتدرج  الدارس،  بمستوى   االرتقاء  عدم  -  اإلشكال  من  شكل  بأي  -  المعيار  هذا  من  يفهم  ال
  المركب،  إلى  البسيط  ومن  الصعب،   إلى  السهل  من  التدرج  فإن  العكس  على  بل  وأعقد،  أرقى  مستويات 

 25. للدارس اللغوي  النمو في بارز بشكل  يسهم

: ويمكن إضافة  إلى ما  تقّدم إضافة بعض المعايير باختصار 

   .ج المدروس بين السهولة والصعوبة مع مراعاة مستوى الّدارسينالتدرّ -

 الّدارس العقلّي.محتوى الّنص ومدى توافقه مع عمر -

 
 71ينظر  إمساعيل، هاين ، األدب يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دراسة مقارنة ص  22
 206ص  1989مناهجه وأساليبه، الرابط: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة    -تعليم العربية لغري الناطقني هبا    طعيمة، رشدي  23
 71ليم اللغة العربية للناطقني بغريها دراسة مقارنة صإمساعيل، هاين ، األدب يف كتب تع  24
،  2بية جبامعة أم القرى،يونس، علي  اإلحساس أبوزان الشعر العريب عند دارسي اللغة العربية غري الناطقني هبا حبث جترييب، مكة املكرمة: جملة معهد اللغة العر   25

  495  -  510ص    1984
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 أن ال يمّس المعتقدات الدينية أو ثقافة الّدارس.-

  26أن تكون الموضوعات من القضايا اإلنسانّية المشتركة بين الثقافات.-

أما من األهداف األدبية المبتغاة من تدريس األدب فأنقلها كما نص عليها د طعيمة في كتابه تعليم اللغة 
 هجه وأساليبه: العربية للناطقين بغيرها منا

  العربية   الثقافة  تصور  عرض   خلل  من  للحياة  جديدة  معان  اشتقاق  على  الدارسين  مساعدة •
 . لقضاياها

  في   العربية  باللغة  للحياة  الجديدة  المعاني  هذه  عن  والتعبير   األدبي   اإلبداع  على  بالقدرة  وتزويدهم         
 .اللغوي  مستواهم حدود 

 الخاصة   خبراتهم  عن  يتحدثوا  بأن  مختلفة،  ثقافات   إلى  ينتمون   الذين  للدارسين،  المجال  إفساح •
  خلل   من  وذلك..  تراثهم  يحتويه  ما  أجمل  منهم  كل  ويعرض .  قضية  كل  في  الرأي  فيتبادلون 

 . النظر وجهات  وتبادل المناقشة فرصة لهم يتيح الذي العربي  األدب  على  لعهمطّ ا
  معايير   وإدراك  األدبي  اإلبداع  أشكال  وتذوق   العربي  باألدب   االستمتاع  على  الدارسين  قدرة  تنمية •

 األدب   مجال  في  الحرة  القراءة  إلى   الدارسين  ميول  تنمية   و ...  العربية  الكتابة  في   الجمالي  النقد 
 . . الفراغ وقت  لقضاء وممتعة نافعة كوسيلة

 صلة    بينهم  يخلق  مما.  العرب   والمفكرين  والشعراء  األدباء  نتاجإ ب  الدارسين   هؤالء  وصل..  وأخيرا •
  بلدهم   في  سواء.  المختلفة  النشر  دور  في  وتعقبه  إنتاجهم،  متابعة  على  الدارسين  هؤالء  تستحثّ 

 27. العربية البلد  في أو

 
 677مناهجه وأساليبه ص    - الناطقني هبا  ينظر طعيمة، رشدي تعليم العربية لغري   26
 206نفسه،ص  27
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 :لغير الّناطقين بالعربية تهفي تداولية تعليميالمبحث الثاني: مفهوم األدب 

 لتشمل الكتاب  هذا في األدب  كلمة تتسع في كتابه تعليم اللغة العربية أساليبه ومناهجه: يقول طعيمة
  كلغة العربية تعليم  برامج في نقد  إلى  بلغة إلى نصوص  إلى أدب  من األدبية الفروع مختلف

 .ولنقف على معنى األدب بهذا المفهوم التدريسي الخاص 30. ثانية

 
  226،ص  2014،  4، العدد  20لد  العليمات، فاطمة حممد،و قبيـــالت، نـــزار مسنـــد، حنو رؤية منهجي ة يف تدريس الن ص األديب للناطقني بغري العربي ة. املنارة، اجمل28
.              

،ص    2014،  4، العدد  20نـــزار مسنـــد، حنو رؤية منهجي ة يف تدريس الن ص األديب للناطقني بغري العربي ة، املنارة، اجمللد  العليمات، فاطمة حممد،و قبيـــالت،    29
226                

 205-204تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، ص  طعيمة، رشدي،  30
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  من التراث  مسيرة نال  ما لبيان آخر إلى عصر  من التطور سلسلة تتبع. 
 .   به نهضت  عوامل

  انحرافه أو األدبي المذهب  تمثيل في صدقه ومدى وتراثها ،
 . عنه

  في وتتوفر 
  مجموعة عادة المختارات  هذه في وتوفر سواء  الفني الجمال صفات  من مجموعة عادة المختارات  هذه
  المعاني أو بها، تنادي  التي القيم أو تحتويها، التي األفكار حيث  من سواء الفني الجمال صفات  من

 . بها  كتبت  التي اللغة أو بها،  توحي التي

 جميل    يكون  حتى األدبي العمل في تراعي أن يجب  التي القواعد  مجموعة إنها. 

مشكلة المفهوم التي تشتمل عليها هذه بعد هذه التعاريف اإلجرائية لألدب بصدد 

  حيث يقول:وتعريفه للتذوق األدبي    وننقل هنا رأي الدكتور طعيمة

 
 279،280ص    1دب العريب ،جملة معهد اللغة العربية جامعة أم القرى السعودية العددطعمية رشدي، قضااي وتوجيهات يف تدريس األ   31
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  و .    
  مميزة   اعتبارها  على  النفس  وعلماء  النقاد   اتفق  السلوك  من  ومنوعة  بارزة  أشكاال  النشاط  هذا  يتخذ 

 من   الطلب   لدى  التذوقية   القدرة  قياس  يمكن  السلوكية   الظواهر  هذه  أساس  وعلى.  عليه  ودالة  للتذوق 
 32.التذوقية المهارات  نمو مدى تحديد  ذلك وسبيل. والموضوع الكم ناحيتي

 وإلذكاء هذه الذائقة التمييزية يقدم الدكتور طعيمة معايير تقدم من خللها هذه اآلداب:

أو  - الثقافة  أو  المستوى  المستهدفين في  النصوص مع  تتفق  فقد ال  المؤّلف  أن الننساق وراء شهرة 
 التجربة. 

 صيد اللغوي. اشتمالها على تراكيب شائعة االستعمال غير نادرة  مما يجعلها تسهم في زيادة الر -

 أولوية الّنصوص ذات الطابع اإلنساني ثم العربي اإلسلمي.-

 في المستويات األولى تختار القصائد القصيرة ذات األوزان السهلة والنغم المترابط  -

. بحيث ال تستهدف مفاهيمها بذاتها بل  التكامل  - بين الفروع األدبية من أدب  ونصوص  وبلغة  ونقد 
 33الّدارس على القراءة الجّيدة لألدب وفهم الثقافة العربية وتنمية التذوق األدبي. الهدف تدريب 

ويطلق الدكتور طعيمة على هذه الذائقة المستهدفة بالترقية مفهوم التفسير الّذاتي للنصوص حيث 
 يقول:

  والثاني يالمعجم التفسير عليه ونطلق األول: األدبي النص  تفسير من نوعين بين  نميز  أن ينبغي
 . الذاتي التفسير عليه ونطلق

  المختلفة،   السياقات   في  دالالتها  انيب   و  الكلمات   معاني  حي توض  يتناوله،  ما بين   من  فيتناول  األول  افأمّ 
  فيه   تستشار   التفسير  هذا  ومثل.  معينة  أفكار  توصيل   في  ودورها   مجازا،  كان   وما   حقيقة  منها  كان  ما

  القاريء   خبرات   فيه   فتستشار  الثاني  التفسير  أما.  والصرف  والنحو  اللغة  وكتب   والمعاجم  القواميس

 
 280نفسه ،ص    32
 . 280،281،282ينظر نفسه ص    33
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  التفسير   أنواع  عن   فضل  األدبي،  العمل  لتذوق   الزم  التفسيرين  وکل.  واتجاهاته  وقيمه  به  وتجار
 34..لألدب  األخرى 

 

المركبة   مفاهيمها  عن  بعيدا   األدبية  النصوص  تدريس  في  المنهجية  الرؤى  بعض  إيراد  هنا  ويمكن 
  نحو )  في بحثهما المعنون:  قبيـــلت   مسنـــد   نـــزار  و  العليمات   محمد   فاطمة.    والمعقدة أوردها الباحثان:

يوردان  العربّية  بغير   للناطقين  األدبي   الّنص   تدريس  في   منهجّية  رؤية النظري  بحثهما  إطار  وفي   )
 التوجيهات واإلضاءات التالية:

 
 274نفسه طعمية رشدي، قضااي وتوجيهات يف تدريس األدب العريب ص    34
 278نفسه طعمية رشدي، قضااي وتوجيهات يف تدريس األدب العريب ص  35
 215ينظر نفسه ص  36
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  العملّية   مراحل  أّول  التخطيط  ويعد    األخرى،  اللسانّية  لألنظار  بالناظم  أشبه  وهو:   -1
  يتم  األهداف تحديد  ضوء وفي وغيرها، واالستراتيجيات  األهداف تحدد   هديه ففي وأهّمها؛ التدريسّية

 .تدريسها المراد  الّنصوص  اختيار
  أنظمة   من  يأتلف  كل    الّلغة  أنّ   على  يقوم  المبدأ  وهذا  : -2

 تتناقض   ال  التي  الخاصة  النسقّية  قواعده  إلى  فيها  نظام  كل  ويحتكم  داخله،  في  تنحلّ   فرعية
  يتعالق   كلّيا،  تناوال   الّنص   لتناول  وسيلة  هي  الفرعية  تقسيماتها أن  يعني  وهذا  الكلي،  النظام  وقوانين

  بينهما   فالعلقة  والداللّية؛  والنحوّية  والصرفّية  الصوتّية:  مستوياته  في  اآلخر   بالنظام  فيه  نظام  كل
 . بالمعنى التباس أي فّض   إلى الحاجة عند  السياق على معها نّتكئ روحّية، علقة

 

 ويشكِّل   الّنص،  فهم  إلى  يفضي   وغيرها   واالجتماعّية  والثقافّية  اللغوّية    بتنوعاته  السياق  على  االتكاء  إنّ 
  ترابطّية   علقة  فهناك  وجمالياته،  الّنص   دالالت   إلى  الوصول  في  تسانده  معرفية  خلفية  قبل  من  للمتعلم

  بالمعنى   كبير  بشكل  يتعلق  األدب   تدريس  فإن  ثم  ومن  السياق،  وبين  ككل  والّنص   اللغوي   البناء  بين
 اللغوي   سياقها  عن  المفردة  عزل  أن  كما  وحسب،  الجملة  تفرزه  الذي  المعنى  ال  السياق  يفرزه  الذي

 الوضعَ   كلَمك  تضع  أنْ   إالّ   النظم  ليس"   فـ  واالستنتاج؛  التحليل  في  خلل  إلى   يفضي  والثقافي  والفكري 
  عنها،   َتِزيغ  فل  نهجت   التي  مناهجه  وتعرف  وأصوله،  قوانينه  على   وتعمل  النحو،  علم  يقتِضيه  الذي

 ... منها بشيء تخل فل لك، ُرِسمْت  التي الرسوم وتحَفظ

 أبناء   بين   التواصل  في   ُتسِهمُ   اجتماعية  وظائف  تؤدي  أن  ينبغي "  الّلغة  أن   من  وتنطلق -4
  أن   ينبغي  ما  ال  ويعرفونه،  الناس  يتداوله  مّما  يكون   أن  ينبغي  الّلغة  تعليم  وأن  الواحد،  المجتمع

 ( 33:ص   ،2001 العناتي،" )يعرفوه
  على   قادرين  تجعلهم   وظيفّية  وخلفية  لغوّية  مادة  للدارسين   نهيئ  أن  ومقصُدها:   -5

  الخطأ   من  الصواب   تمييز   وفي  اللغوي   أدائهم  في  إليها  واالحتكام  المشابهة،  المواقف  في  محاكاتها 
 مشابهة  أخرى  أمثلة في
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  هي   أدائية  مهارات   فيها  تتشّخص   تواصل  كأداة   الّلغة  اعتماد   منها  ويقصد :  التربوية  سانيات اللّ  -6
  تعليم   وفي.  الكتابي  والتعبير   الشفوي   والتعبير  الصامتة   والقراءة  الجهرية   والقراءة  االستماع

 37..المعنى إلى للوصول والداللّية  الحسّية العناصر من ننطلق  أن يجب  الّنصوص 

اعتبر ما أورده الباحثان مداخل تطبيقية لتيسير تدريس الّنص األدبي وأحيل المهتمين به إلى بحثهما  
 المذكور،

 استوفى مقصده وبلغ خاتمته.  البحث وبهذه المداخل مع المعايير السابقة أرى أن 

 خاتمٌة ونتيجة وتوصية: 

 : وحضورها المفاهيم غياب   بين  بغيرها  للناطقين العربية اآلداب  تدريس

 
ص    2014،  4، العدد  20ة، اجمللد  ينظر العليمات، فاطمة حممد،و قبيـــالت، نـــزار مسنـــد، حنو رؤية منهجي ة يف تدريس الن ص األديب للناطقني بغري العربي ة. املنار   37

229،231،232،233 
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