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  األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة تنمیة

  إعداد                      
  د./ عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود                

  استاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة المساعد فى 
  جامعة القاھرة -كلیة التربیة فى الفیوم

  مقدمــــة:
إغراء    ا ب ة عن السیطرة علیھ یمكن فى منطق البدائیین السیطرة على الجوانب التى تخلفت أدوات العمل الفعلی

ة أو باستر ھ الطبیع ا عرفت ك مم ر ذل دھا أو بغی ا البشریة ضائھا أو بخداعھا أو بتقلی دائى إنم ت للب ى تحقق ة الت . فالرغب
و ا بعمل آخر ھ ن تحقیقھ ى السیطرة -حققھا العمل، والرغبة التى لم تتحقق یمك درة عل ى الق ذھنى ف ال ال ا للمث أن  -طبق

ذا …مثلھا او صورھا فاعتقد أنھ إذا  اإلنسان ھذه الرغبة ، أو یصورھا، أو یغنیھا أو یشكلھا. یمثل .إلخ تحققت فعال؛ لھ
  كان فن البدائى عمال، فلم یكن ھذا البدائى یعمد إلى إبداع فن، بل كان یعمد إلى إنجاز ھدف عملى.

  (*))37-29: 36(لقد كانت أغنیات البدائیین (نداءات عمل) وكان إیقاعھم (تنظیما) لحركات األداء العملى   
ال   رى "دان ا Danal . Fox.فوكس  وت ل تصوره حی دا صامتا، ب ھ الطبیعى جام م یتصور عالم دائى ل " أن الب

ى  ا ف وة تأثیرھ ة وق دى سحر الكلم ؤثر. ویتب ة (إنسانیة) تعى، وتفعل، وت ى الطبیع ت النظرة األسطوریة ف مدركا، وبث
ن الفھم األسطورى للعالم عند البدائیین، فلم تكن الكلمة فى ذلك الفھم أداة صیا ن م ت تمك غة لذلك العالم فحسب، بل كان

ب سعدا،  السیطرة علیھ والتحكم والتأثیر فیھ، لقد كانت الكلمة تعاویذ ورقى: تشفى من مرض، وتحمى من ضرر، تجل
  ).497: 74) ، (20-1: 62( .إلخ …وتبطل نحسا، تنصر حلیفا، وتھزم عدوا، تنزل مطرا وتوقف سیال

ین اإلنس   ذلك، فالفن صیاغة للعالقة ب ر ك ن متغی ى الف إن "نموذجھ" ف دا ف ر أب ع متغی ا أن الواق ھ، وكم ان وواقع
ى  اتھم ف ـة عالق المھم الطبیعى، وطبیع ة بع والذى یحكم التغیر فى ھذا وذاك مدى ما وصل إلیھ البشر فى صلتھم العملی

ار ا ى العصر نظامھم االجتماعى وقد قطعت البشریة شوطا ھائال فى تطویر أدوات اإلنتاج منذ انھی دائى حت ع الب لمجتم
دیث رین -الح د والعش رن الواح ذا الق ى ھ ا إل یالد تقریب ل الم ع قب ف الراب ذ األل ة  -أى من ـورة العلمی ھد الث ذى یش ال

اریخ اإلنسانى ثالث صور  ة، فشھد الت اج االجتماعی ات اإلنت رت عالق ن السنین تغی رة م ك الفت التكنولوجیة، وخالل تل
ة:  لھذه العالقات: العالقات العبودیة، والعالقات االقطاعیة، والعالقات الرأسمالیة فى ثالثة أنماط من األنظمة االجتماعی

ة  ة اإلجتماعی ة واألنظم ات اإلنتاجی ذه العالق ى ھ ودى، والنظام اإلقطاعى، والنظام الرأسمالى، واألساس ف النظام العب
ة الطب ذه األنظم اج وھ ة الخاصة ألدوات اإلنت و الملكی ة ھ ةالثالث ة الثالث ى أول  -قی ا ف ن نھوض كل منھ رغم م ى ال عل

اریخى دمى ت دور تق وانین االستغالل  -نشأتھ ب ا ق ب كل نظام منھ ى قل اریخ اإلنسانیة، وف ى ت ھى مراحل االستغالل ف
ى تمل ة الت ة للطبق وانین الحری ذه الق ودى،  كالخاصة بھ، وتحقق ھ ع العب ى المجتم ة السادة ف ة طبق اج (حری أدوات اإلنت

ى وط ة الت ق القھر للطبق ع الرأسمالى). وتحق بقة مالكى األرض فى المجتمع اإلقطاعى، والطبقة البرجوازیة فى المجتم
  )36-31: 23(تنتج (قھر العبید فى المجتمع العبودى والفالحین فى المجتمع اإلقطاعى، والعمال فى المجتمع الرأسمالى). 

ھ اإلنسانیة ووجوده ویمكن القول إن اإلنسان البدائى فى اغترابھ    د طبیعت الفن لتوكی ان یتوسل ب ة ك عن الطبیع
ات  ى العالق ھ ف الفن؛ لیكشف جذور اغتراب ع ب اإلجتماعى، وفى المجتمع الطبقى توسل اإلنسان فى اغترابھ عن المجتم

  .)9: 40(االجتماعیة، ولیؤكد شوقھ إلى نفى ھذا االغتراب 
انى   ر اإلنس ى الفك دت ف د وج ع  -فق ذ المجتم ودى من وھر –العب ع الج ة م ة الخاص اقض الملكی ى تن ارات إل اش

ى تأسیس  -بانفصالھا عن الواقع التجریبى وما یتصل بھ من عالقات اجتماعیة -اإلنسانى، لكن تلك اإلشارات ساھمت ف
د نش ة، فق اء والعدال ا البشر بالرخ نعم فیھ لة) و (جزر سعیدة) ی دن فاض ة (م ى إقام ة) وف ة متخیل ات یوتوبی ط (مجتمع

                                                        
  قم الصفحة فى المرجع.یشیر الرقم األول إلى رقم المرجع وفقا لترتیبھ أبجدیا فى المراجع فى نھایة ھذا البحث، ویشیر الرقم الثانى إلى ر(*)
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ذوه  ذى احت ثلھم ال ان م دن والجزر، وك ات والم ذه المجتمع ل ھ ة مث یالد الرأسمالیة إلقام رة م مفكرو البرجوازیة فى فت
ون  ر "أفالط اغھا فك ى ص لة) الت ة الفاض والى  Plato(المدین اغھا  347-427ح ى ص ة هللا) الت ت (مدین ا كان ق.م" كم

  انیا ألولئك المفكرین.م" مثال ث430-مSaint Augustine 354"القدیس أوغسطین 
ور     م) 1525-مSir Thomas More) "1478وأول محاولـة فـى ھـذا السبیـل ھـى محاولة السیر "توماس م

ا  ا نظام س فیھ ة، أس ة متخیل رة مثالی ى جزی ھ إل ھ خیال ل فی لة، وارتح ة الفاض ا) أو المدین ھ (الیوتوبی ع كتاب ذى وض ال
ى اجتماعیا وتربویا یكفل السعادة والوئام،  ا أسر متساویة ف ى كل منھ وقسمھا إلى ما یقرب من خمسین مدینة، تعیش ف
  )136-99: 37( عددھا، ومتشابھا فى أعرافھا وتقالیدھا.

انیلال     اس كامب و "توم الى ھ س إیط اعر وق مس) لش ة الش ة (مدین ة الثانی ت المحاول  Tommasoوكان
Campanellaا للفالسفة. "، وقد جعل العمل الجبرى أساسا فى مدینتھ، كما ال، وجعل حكمھ م العم : 37(جعل نبالءھا ھ

137-156(  
دة) لفرنسیس بیكون    ة (أطالنطا الجدی ة الثالث ذى صدر عن 1626-مFrancis Bacon )1561والمحاول م) ال

  )200-186: 37(فلسفتھ التجریبیة فلم یقم مدینتھ على المثال األخالقى وإنما إقامھا على العمل، وجعل حكمھا للعلماء. 
ة    ذه الملكی ى صلة ھ لة، ونبھت إل دن الفاض ة الخاصة عن الم ى الملكی ى نف الث المحاوالت ف د اشتركت ث ولق

الث  ر ث رى غی رة أخ اوالت كثی اك مح عوب، وھن م والش ین األم روب ب ر، والح ین البش ام ب رور واآلث ة بالش الخاص
  شرى عادل.المحاوالت السابقة، وكلھا تقع فى إطار (التصویر الیوتوبى) لمجتمع ب

د    ذى أك وذج (البطل العمالق) ال دع نم ودى أب دم للنظام العب أن قراءة التاریخ األدبى تؤكد أن أدب الطور المتق
ى الصراع،  ھ، وصالبتھ ف د قوت ر اإلنسانیة وأك وى غی ن الق ا م ة، وغیرھ وى الطبیعی ة الق ى مواجھ حضور اإلنسان ف

ھ، والنضارة صفة لم ا ل ر خلق ل الخی وذج وانتصاره، وجع ام اإلقطاعى نم دم للنظ ور المتق دع أدب الط ا أب ھ، كم المح
ا ذات الطابع  ى بواكیرھ ة ف ى للحضارة الدینی ى األعل (البطل األخالقى) الذى جسد فى إھابھ وفى سلوكھ المثل األخالق

ة ال د قیم ذى أك وذج (البطل الحر) ال ن اإلنسانى المتقدم، وأبدع أدب الطور المتقدم للنظام الرأسمالى نم ى م رد، وأعل ف
  شأن كرامتھ وحریتھ، ھؤالء األبطال مثلوا (المثال العام).

ى النظرة    د عل ن الضروري التأكی دو م رد یب ح الف ا مالم ة طمست فیھ د عصور طویل وفى العصر الحدیث بع
یم بینھ د إذا أرادت، دون أن تق ع جدی ى واق ع الواقعیة لألدب التى تنظر إلى الواقع كما ھو واقع، لتحوره إل ین الواق ا وب

ائع  ى وق ا إل ة لینظر بمنظارھ حائال تنسجھ األوھام، ثم سرعان ما ننسى أنھ أوھام، فإذا كان البدائى یخلق لنفسھ الخراف
ھ أن یلجم  ذر علی ة المباشرة یتع ذه الرؤی ر ھ دو لحواسھ، وبغی ا تب ائع كم الدنیا، فإن المتحضر ھو الذى یواجھ تلك الوق

  )455-419: 37( ث أراد لھا أن تسیر.الطبیعة لیسیر وقائعھا حی

ى    رد الظواھر إل ومن أبرز جوانب النظرة الواقعیة أن نلتمس لألشیاء ، والموضوعات أسبابھا الطبیعیة، وأن ت
اخ  -مثال -أسبابھا الطبیعیة كذلك، فال یفسر المرض ل سقوط المطر إال بظروف المن إال بالجراثیم التى أحدثتھ، وال یعل

  وھكذا.
ذى وإذا    و ال وم ھ ن العل ا ینتجھ م ن اإلنسان بم ى وحده م ب العقل إن الجان كان التقدم شرطا أساسیا للحضارة ف

ا عن  یتقدم، فالفیزیاء أو الكیمیاء أو البیولوجیا أو غیرھا من فروع العلم لیست الیوم كما كانت باألمس، واختالف یومھ
ا  أمسھا ھو االختالف الذى یتحتم فیھ أن تكون حصیلة األمس ا تعرضا للخطأ، وأم ر منھ وم، وأكث أفقر من حصیلة الی

وم  )207: 27)، (10: 1( اآلداب، والفنون فكلمة "التقدم" بالنسبة إلیھا لیست بذات معنى، ن شعرائنا الی فقد ال یستطیع شاعر م
ذروة األدب ن ال ف أن یجارى امرأ القیس، وقد ال یستطیع أحد من رواة الحكایات فى یومنا أن یقترب م ا أل ى بلغتھ ة الت ی

ى  ال أظن أن األم العصریة الثكل ا ھو خاص بالوجدان، ف ا م ة، وأم لیلة ولیلة. إن التقدم ال یكون إال فى معرفتنا العلمی
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ى  یس ف ى ق ا فن أكثر مم ھ ب ى عشق حبیبت ى عاشق ف األمس، وال أن یفن تبكى فقیدھا على نحو أكمل من بكاء األمھات ب
ر ا د أن ننظ یاله. فالب ق ل راعش ر تحض تقبل أكث ئ المس و أن یجی ى ترج ة الت رة العقلی ا -لنظ زر علم ى أغ ن  -بمعن م

  )41-38: 25( الحاضر ومن الماضى على السواء.
رز    ن أب ون م د یك رى، ق ان عص ة إرادة إنس ى أدب لتربی ة إل ى حاج ا ف روري أنن ن الض دو م ھ فیب وعلی
  )75-72: 22) ، (80-73: 25(مالمحھ:

ر إنسان یكسر حدة الوال-أ ود ومخاوف غی ن قی ود، ویتحرر م ة، والجم ء للفكر القدیم غیر العقالنى، ویھدم جدار الرتاب
  مرئیة، ویفكر تفكیرا علمیا عالمیا.

ى ذات الوقت مصالح المجموع-ب ق ف  قوة اجتماعیة جدیدة، تسدد ھجماتھا إلى العالقات القدیمة؛ لتطور نفسھا، وتحق
  .يالشعب

  على الضیق االنعزالى، لترتاد المجھول، ولتكشف حدود ھذا العالم. نظرة رحبة إلى العالم تقضى-ج
  

  اإلحساس بمشكلة البحث:
الر    ان ك ة "لجوناث ى دراس ة األدب تJonathan Cullerف ى دراس اظ ف ا أن األلف ین فیھ ة ن" ب ى حقیق م إل قس

م الل ى المعج و استعمال ومجاز، والحقیقة فى األلفاظ ھى استعمالھا فیما وضعت لھا من المعانى ف ا المجاز فھ غوى، أم
ة  ذه اللفظ لى لھ وى األص ى اللغ ین المعن ة ب ود عالق لى) لوج ى أو األص ى (الحقیق ا المعجم ر معناھ ى غی ة ف ة لفظ أی

  )97-95: 73(والمعنى المجازى الناتج عن ذلك االستعمال بشرط وجود قرنیة مانعة من إرادة المعنى األصلى للفظة. 
ى المجاز ویمكن التعبیر عن الحقائ   ق بشكل كاف عن طریق المعنى المعجمى للكلمة، ومع ھذا یلجأ اإلنسان إل
  )50: 24( مثل التشبیھ، واالستعارة، والكنایة، والمجاز المرسل، لزیادة التعبیر جماال وتأثیرا. -اللغوى

  )13 :31(محسنات.الزخارف ویعد من الولذلك فالمجاز اللغوى لیس جزءا جوھریا فى المعنى، بل ھو   
ن    ده الخاصة، یتكون م ویرى المسیرى أن اللغة اإلنسانیة نظام داللى محدد، یتسم باالتساق الداخلى، ولھ قواع

دال  ین ال افة تفصل ب ة مس ن ثم ارجى، لك الم الخ ى الع ودة ف یاء موج میات ألش دلوالت ومس ى م یر إل ماء تش دوال وأس
ا أم اللغوى والمدلول، وھى مسافة تتسع وتضیق، بل أحیانا تن یئا طبیعی ان ش دلول (سواء أك عدم، حسب مدى تركیبة الم

ى مجال للتفاعل عن  ا إل ا، وتحویلھ ن تقریبھ ن یمك ا، ولك ظاھرة إنسانیة أو غیبیة، تأخذ فى اإلتساع، وال یمكن عبورھ
  طریق استخدام لغة محایدة مباشرة.

ى ص   ة وكل أشكال المجاز مھما بلغت من تجرید، وتنوع، واختالف تحتوى عل ة. والصورة المجازی ور مجازی
  )150-130: 31(تستخدم كوسیلة لتمریر التحیزات وفرضھا بشكل خفى. 

أخیر 276وقد حدد ابن قتیبة (ت    دیم والت ب والتق ل والقل ھـ) جوانب المجاز، وجعلھا تشمل: "االستعارة والتمثی
ة واإلو والحذف ار والتعریض، واإلفصاح والكنای اء واإلظھ ع، التكرار واإلخف ة الجمی ة الواحد مخاطب یضاح ومخاطب

ى  وم لمعن ظ العم وم، وبلف والجمیع خطاب الواحد والواحد والجمیع خطاب االثنین، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العم
ة المواضعة  ا عن دالل ة، والخروج بھ الخصوص، مع أشیاء أخرى كثیرة، وھى ظواھر أسلوبیة تعنى التغیر فى الدالل

  )21-20: 2(الشائعة. 
ى    ة ورودا ف ر المصطلحات المجازی ل" أكث رآن الكریمویعد مصطلح "المث ى  الق ى أو ف ى أصلھ الثالث سواء ف

ك أن  ى ذل ل" ومعن ا، ویتمث ا تشبھ بھ مشتقاتھ المتعددة، وھو یتراوح بین عدة معان أھمھا "الصفة العجیبة كأنھا لغرابتھ
دل عل ى التشبیھ" وی ن معن دا م ا ج ل یصبح قریب ین مصطلح المث ا ب اد یكون تام ذى یك ذا التطابق ال د ھ ا یؤك ھ ، ومم ی

ى  رآن الكریم"المثل" و "التشبیھ" أن مادة "شبھ" ف درة  الق دم الق داخل وع تباه، واالختالط، والت ى االش أتى إال بمعن ال ت
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ھ األمر:  ره، وشبھ علی ى اشتبھ بغی ھ األمر حت ط علی ھ" على التمییز "شبھ الشئ تشبیھا أشكل وشبھ علیھ، خل بس علی ل
  والمعنى واضح فى المشتقات األخرى للمادة أنھ ھو االختالط، وذلك فى "تشابھ" و"مشتبھ" و "متشابھ".

ة" القرآن الكریمولم یرد لفظ "الكنایة" فى    ، وإن وردت المادة فى معنى اإلخفاء، والستر وترد فى معنى "الكنای
ى أو قریبا منھا "التعریض" وھى خالف التصریح وھو "ما  ك ف اطن" وذل ان ظاھر وب ھ وجھ توسع فى داللتھ فصار ل
  )21: 2( ).235قولھ تعالى: "فیما عرضتم بھ من خطبة النساء" (البقرة/ 

ة "مجاز"    أخر لكلم وم المت دا عن المفھ یس بعی ى ل ذا المعن ور، وھ ى القطع والعب وقد وردت مادة "جوز" بمعن
  عبارة إلى معنى آخر یتعلق بھا.على أساس أن المجاز ھو تجاوز المعنى الحقیقى لل

ن الطبیعى أن القرآن الكریمأما مادة "عیر" األصل االشتقاقى لمصطلح "االستعارة" فلم ترد فى    ، ولذلك كان م
ا  ع م ل" م ان مصطلح "المث یكون ھذا المصطلح أكثر المصطلحات األدبیة تأخرا فى الظھور، وعلى العكس من ذلك ك

ر  و أكث ل ھ ھ كالتمثی تق من رةیش م كث ك بحك ورا وذل طلحات ظھ ى  ورودة المص ریمف رآن الك ى  الق ى معن ھ عل وداللت
ى  ة وروده ف ل" لقل ن مصطلح "المث ورا م ل ظھ رآن الكریم"التشبیھ" وكان مصطلح "الكنایة" أق دم  الق ب، ولع ن جان م

  وضوح داللتھ المجازیة من جانب آخر.
ات الص   ةومن الضروري اإلشارة إلى ما أثارتھ بعض محتوی ل -ور التعبیری ا بالمث ر عنھ ى عب ن الجدل  -الت م

تنكار ر  -واالس د عب ریموق رآن الك ا  الق ثال م تحى أن یضرب م الى: "إن هللا ال یس ھ تع راض بقول ذا االعت ن ھ ھ ع نفس
ثال ذا م ـاذا أراد هللا بھ ون م روا فیقول ذین كف ا ال م، وأم ن ربھ ھ الحق م ، بعوضة فما فوقھا، فأما الذین آمنوا فیعلمون أن

  )398، 1: جـ7) (26(البقرة/یضل بھ كثیرا، ویھدى بھ كثیرا، وما یضل بھ إال الفاسقین" 

قاق    دأ بانش ذى ب دینى ال دل ال ل، والج و التأوی ن ج دة ع نص بعی یر ال ى تفس اس ف ن عب ادات اب ن اجتھ م تك ول
اس -الخوارج على علي بن أبى طالب نتیجة لرفضھم مبدأ التحكیم ن عب ان اب ال -وك ا یق ى  -فیم ن أب ي ب ھو رسول عل

القرآن طالب لمجادلة الخوارج ومحاولة إقناعھم بخطأ موقفھم وصحة موقف علي. ولم یخل ھذا الجدل من االستشھاد ب
ات  الكریم ع معطی ھ، واتساقھ م ى صحة موقف ن كال الطرفین عل رآن الكریمم زاعالق ى تحول الن توى  -، حت ى مس عل

ن لكریمالقرآن اإلى فھم النص  -الجدل الدینى ب ینھى اب ى طال ن أب ي ب ا جعل عل ھ م ذا كل ھ، وھ ى نفسھ واالستدالل ب
ن خاصمھم القرآن الكریم"فخاصمھم، وال تحاجھم ب القرآن الكریمعباس عن مجادلة الخوارج ب ھ ذو وجوه، ولك ، فإن

  )142: 6(بالسنة" 
ال   ھ تع ن قول ى ع ن المثن ر ب دة معم ا عبی أل أب ع س ن ربی ل ب ب الفض روى أن كات ھ رؤوس وی ا كأن ى: "طلعھ

م 65الشیاطین" (الصافات/  ا كل دة: "إنم ) وقال: إنما یقع الوعد واإلیعاد بما عرف مثلھ، وھذا لم یعرف، فقال لھ أبو عبی
  العرب على قدر كالمھم، أما سمعت قول امرئ القیس: -هللا تعالى

  أیقتلنى والمشرفى مضاجعـى          ومسنونة زرق كأنیاب أغوال
ك، واستحسنھ  وھم لم   ھ، فاستحسن الفضل ذل ولھم، أو عدوا ب ان أمر الغول یھ ا ك نھم لم ط، ولك یروا الغول ق
  )119: 6(السائل" 
ل   ل المث ى تحلی ة  -التشبیھ -وف ن اآلی رة/ م ارا" (البق ذى استوقد ن ل ال ثلھم كمث الى: "م ھ تع ى قول ) ظاھرة 17ف

ذا استوقفت الفراء. ھى أن المشبھ جمع ، فى حین أن المشب ھ ھ ك؟ ویدفع ى ذل ھ بھ مفرد، فكیف یمكن أن یقع التشبیھ عل
ل ا ضرب المث ل لوجھ الشبھ "فإنم م -التساؤل إلى تحلی ثلھم  -وهللا أعل ال م اق، فق ل للنف ا ھو مث ان، وإنم للفعل ال لألعی

ارا،  توقد ن ذى اس ل ال اكمث و كم توقدوا. وھ ذین اس ل ال م یق ى علی ول ذى یغش نھم كال دور أعی ال هللا" ت وت" ق ن الم ھ م
ان/ 19(األحزاب/ من اآلیة  دة" (لقم نفس واح ثكم إال ك المعنى28) وقولھ: "ما خلقكم وال بع م -)، ف إال كبعث  -وهللا أعل

ة  ن اآلی افقون/ م أنھم خشب مسندة" (المن ال" ك ا ق ان مجموعا كم ان التشبیھ للرجال لك و ك س واحدة، ول ال: 4نف ) وق
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ذا، 7من اآلیة  "كأنھم أعجاز نخل خاویة" ( الحاقة/ ى ھ أجز الكالم عل ان الرجال، ف ) فكان مجموعا إذا أراد تشبیھ أعی
ھ  راد ب و أیضا ی ى شعر فھ وإن جاءك تشبیھ جمع الرجال موحدا فى شعر فأجزه، وإن جاءك التشبیھ للواحد مجموعا ف

  )15: 8(الفعل فأجزه" 
ا كما یوجد نوع آخر من المجاز، یكون فى داللة الصیغة الصرفیة ف   ال بالصیغة عم ة لالنتق الفراء یحدد وظیف

دل  ا فت د یتجوز بھ ا ق م الفاعل، ولكنھ ى اس دل عل ة أخرى، فصیغة "فاعل" ت ى دالل وضعت لھ من داللتھا الصرفیة إل
  على اسم المفعول.

ائم، وسر 21ففى قولھ تعالى: "فى عیشة راضیة" (الحاقة/    ل ن ذا لی ول: ھ ا الرضاء، والعرب تق ) فیقول: "فیھ
ى ك ك ال عل ون ذل اتم، وماء دافق، فیجعلونھ فاعال، وھو مفعول فى األصل، وذلك أنھم یریدون وجھ المدح والذم، فیقول

روب:  روب، وال للمض ارب: مض ول للض وز أن تق ھ ال یج ھ، ألن ك فی ل ذل م یق رحا ل ال مص ان فع و ك ل، ول اء الفع بن
  )182: 9( ضارب، ألنھ ال مدح فیھ، وال ذم.

ا یلفت نظر ومن المجاز أسل   ر أن م اد، غی وان، والجم ى الحی وب "التشخیص" وھو إطالق صفات إنسانیة عل
ة  ت نمل الى: "قال أبى عبیدة إلى ھذا األسلوب ھو استخدام ضمائر العاقل بدال من ضمائر غیر العاقل، ومن ذلك قولھ تع

وان ا18یأیھا النمل ادخلوا مساكنكم" (النمل/ من اآلیة  ن الحی ذا م ول: "ھ د ) یق ین، والعرب ق ذى خرج مخرج اآلدمی ل
  تفعل ذلك. قال:

  شربت إذا ما الدیك یدعو صباحھ     إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا
ة    ن اآلی ا طائعین" (فصلت/ م ھ 11ویقول فى قولھ تعالى: "قالتا أتین دیر فعل ذى یشبھ تق وات ال ذا مجاز الم ) ھ

ى ا إل ى ینظر بھ س النظرة الت ین" وھى نف ة  بفعل اآلدمی ن اآلی س/ م بحون" (ی ك یس ى فل ات "وكل ف ل 40اآلی ) و "ك
  )153، 162، 196: 4() 2یجرى ألجل مسمى" (الرعد/من اآلیة 

        
لة    ى األدب، والمعض رة عل ة األخی ھ الكلم ال ل أى ح ون ب ن أن یك م األدب ال یمك احثین أن عل د الب رى أح وی

  )213: 28(غة علم األدب" الجوھریة فى تقدیرى لیست ھى نظریة علم األدب، بل ھى ل
ادرة    ا، وموصلة بشكل كامل، وق فاللغة البد أن تكون واضحة، ومحایدة تماما، على أمل أن تصبح شفافة تمام

ر  ة ھى المناسبة للتعبی على تمثیل الواقع، ویمكن للقارئ من خاللھا أن یمسك بواقع صلب متماسك ، والجمل االخباری
ا ال عن عالقات اإلنتاج والبیع والشر ار وم ة، واالختب ن خالل التجرب اء، وھى جمل یمكن التأكد من زیفھا أو صدقھا م

ة، فھى یمكن التأكد منھ بھذه الطریقة لیس بجملـة، وبالتالى فإن جمال أخرى مثل جمل العواطف والمشاعر شبھ إخباری
  )55-51: 30(.جمل زخرفیة

رى "روس    ع الصناعى الحRose Jeanne Marieوی ى " أن المجتم یر إل دة، تش ة محای ى لغ اج إل دیث یحت
ة ار العلمی ر عن األفك ا أداة للتعبی ة أنھ م وظائف اللغ ن أھ د أن تكون منضبطة أشیاء محددة، فم م  -، والب ا، وتتس تمام

  )255: 87(بالدقة البالغة. 
  مثل:ولذلك اتجھت كثیر من الدراسات والبحوث الغربیة فى اللغة واألدب نحو لغة علمیة، وأدب علمى،   

  ).68تحلیل خمسین اقتباسا من األدب العلمى ( - 1
  ).53تحلیل األدب العلمى باستخدام نشاط المجموعات: مناقشات الطالب حول البحوث البیئیة ( - 2
  ).84األدب العلمى والقراءة والكتابة: مقرر المھارات العملیة لطالب اللیسانس ( - 3
  .)51تعریف الطالب الجامعیین باألدب العلمى والمكتبة ( - 4
  ).65عرض لألدب العلمى مشروع بحث تربوى ( - 5
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  ).60أثر تأخیر النشر على توزیع األدب العلمى توزیعا ناضجا مراقبا ( - 6
  ).69فوائد االستعارة فى أكثر أعمال األدب العلمى اقتباسا ( - 7
  ).57دخول الطالب للعلم من خالل األدب ( - 8
  ).52كتب األطفال المصورة (أنشطة العلوم المبنیة على األدب فى ریاض األطفال من خالل  - 9
ى  - 10 اض حت ة الری ن مرحل أدب األطفال مع التركیز على العلوم: عشرون مجموعة من األنشطة طورھا المعلمون م

  ).49المستوى الثامن (
ة - 11 ى المرحل اھج الدراسة ف راء من ال إلث ب وأنشطة األطف ى العلوم المبنیة على األدب: كت ى  االول اض حت ن  الری م

  ).70المستوى الثامن (
  ).47تقدیم األفكار العلمیة من خالل أدب األطفال ( - 12
  ).66العلوم فى األدب: مواد دراسیة كمدخل للتعلیم من خالل بعض الموضوعات. ( - 13
  

ى الماضى   د أصول نشأتھا ف دة عن ت جام ا زال ى م ة األدب العرب ین أن لغ ى الوقت  -وفى ضوء ما سبق یتب ف
ا الذى اتسمت فیھ لغة األدب الغربى بالعلم یش تناقضا مؤلم ا نع ا جعلن ذا العصر مم ى ھ ، أسلوبا، ومنھجا، ولغة حیاة ف

الم حدیث،  ى ع بین كوننا شكال فى العالم الحدیث، وكوننا جوھرا من خارجھ، یضطرنا إلى معاناة قضایا مجتمع قدیم ف
  ومعاناة قضایا عالم حدیث فى مجتمع قدیم.

  تحدید مشكلة البحث:
  د مشكلة ھذا البحث فى السؤال اآلتـى:فى ضوء ما سبق یمكن تحدی  

  األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة؟لتنمیةما االتجاھات الحدیثة 
  ویتفرع من السؤال السابق األسئلة اآلتیة:  

  ما نظریات تعلیم األدب؟ - 1
  ما االتجاھات الحدیثة فى تعلیم األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة؟ - 2
  علیم اللغة العربیة من خالل األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة؟ما االتجاھات الحدیثة فى ت - 3
  ھل یوجد أدب علمى، واتجاه لتعلیمھ فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة؟ - 4

  أھداف البحث:
  تحدید نظریات تعلیم األدب. - 1
  تحدید االتجاھات الحدیثة فى تعلیم األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة. - 2
  جاھات الحدیثة فى تعلیم اللغة العربیة من خالل األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة.تحدید االت - 3
  تحدید الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة بتعلیم األدب العلمى. - 4

  خطوات البحث:
  تحددت خطوات ھذا البحث فیما یأتى:  

  مقدمــة. - 1
  اإلحساس بمشكلة البحث. - 2
  تحدید مشكلة البحث. - 3
  بحث.تحدید أھداف ال - 4
  تحدید خطوات البحث. - 5
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  مفھوم األدب، ونظریات تعلیمھ. - 6
  االتجاھات الحدیثة فى تعلیم األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة. - 7
  االتجاھات الحدیثة فى تعلیم اللغة العربیة من خالل األدب فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة. - 8
  حوث المعاصرة.االتجاه نحو تعلیم أدب علمى فى ضوء الدراسات والب - 9
  ملخص االتجاھات الحدیثة. - 10
  المراجـــع - 11

  مفھوم األدب، ونظریات تعلیمھ:
ا عن  )206: 3( األدب: أدب النفس والدرس. واألدب: الظرف وحسن التناول   ى نحو م ر عل واصطالحا "ھو تعبی

ر والنق األدب تعبی ر، ف ى الحدس باألشیاء والنقد، ھو الدراسة الثقافیة الدقیقة لذلك التعبی إن حركت د دراسة، ودون شك ف
  )3: 11( الروح ھاتین التعبیر والدراسة یلتقیان فى الشخص الواحد نفسھ.

ـد سبقھم األدب اإلنشائى    ھ، وق ھ، ومستمدة من ة عن وقـد وجد النقد األدبى أوال ثم وجدت البالغة بعد ذلك منبثق
لق من اإلنسان أسطورة، فى حین یرسم النثر صورتھ". واألصل فى الشعـر أن یخ )13: 32( بقسمیھ: الشعر والنثر الفنى.

)15 :63) ،(62 :1-20(  

الث:   ة ث دارس األدبی ة،  )194-189: 90(والم ات الجمالی ا الحاج ل منھ وغ ك ة. تص یة، وواقعی یكیة، ورومانس كالس
ذه الم دا ھ ا ع اعى، وم ن مراحل التطور االجتم ة م ة كامل اعى ومرحل ى لنظام اجتم ى األعل ل الفن ثالث والمث دارس ال

  فتیارات واتجاھات، وتستند كل مدرسة أدبیة إلى نظریة بعینھا.
ر، وتستند  ةحیث تستند المدرس   ة التعبی ى نظری الكالسیكیة إلى نظریة المحاكاة، وتستند المدرسة الرومانسیة إل
  الواقعیة إلى نظریة االنعكاس وفیما یلى بیان ذلك. ةالمدرس

  أوال: الفكر المثالى:
  ف الكالسیكى (نظریة المحاكاة: الفن من زاویة المتلقى):الموق-1

ارتینز  ـ "م ة ل ى دراس ل Martinezف و كام ل، وھ الم المث ة: ع والم ثالث ونى ذو ع ود األفالط ت أن الوج " بین
ودات المحسوس ة والموج یاء المرئی الم األش ر، وع ت ال یتغی د ثاب وذجى، خال الم  ةنم ل، وع الم المث ن ع ورة م و ص وھ

ى التصور األفالطونى الخیاالت  ن ف ة الف انى، فطبیع الم الث والظالل وھو الذى یبدو فى األعمال الفنیة، وھو محاكاة للع
ى  -ھى ة، بمعن محاكاة للعالم المحسوس الذى ھو بدوره محاكاة لعالم المثل الخالدة، وصورة لھ. وطبیعة الفن ھذه مرآوی

ة لأل االت محاكی یعكس خی رآة ل دیر م ھ ی ان كأن دة أن الفن ذه المنض إن لھ دة ف ان منض ور فن إذا ص ة. ف یاء المحسوس ش
ة  ل، والمرتب الم المث المصورة المرتبة الثالثة فى مراتب الوجود األفالطونى المثلث: المرتبة األولى لفكر المنضدة فى ع

ى عمل ا ذى یظھر ف ا الثانیة للمنضدة الواقعیة التى صنعھا النجار، والمرتبة الثالثة لمظھر المنضدة ال ن ھن لمصور وم
ر، وأن  وا الخی ة أن یعرف ـذه المدین ل ھ ة أھ لة، فغای ھ الفاض ن مدینت حابھ م ھ وأص ن ونفی ى الف ون عل وم أفالط ان ھج ك
ة  اة المرآوی ھ المحاك داف، ألن طبیعت ذه األھ ق ھ ى تحقی ن ال یساعد عل رة فاضلة، والف الھم خی یصلوا إلى أن تكون أفع

ة، ى الحقیق ھ إل ة أقرب من ن  ألصـول قائم اس ع ـذلك یصرف الن ائھة ناقصة، وب ة ش ول حكای ذه األص اكى ھ وھو یح
  )204: 80(معرفة الحقیقة، بل إنھ یخدعھم، إذ یقدم إلیھم الزیف والخیاالت.

اھر  ا لظ ال مرآوی اة نق ذه المحاك ون ھ ل أن تك م یقب ھ ل ن، لكن ة الف ى طبیع اة) ف دأ (المحاك طو مب ل أرس د قب ولق
ا  -إذا یحاكى -، ونبھ إلى أن الفنالطبیعة وللمباشر فى الحیاة ب م ى الغال ل ف ھ لینق ل إن ائن ، ب ا ھو ك فإنھ ال ینقل فقط م

  یمكن أن یكون، وما ینبغى أن یكون.
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ى  نھج إل ذا الم ھ ھ نھج الفحص واالستقراء، وانتھى ب ع م ا اتب ولم یتبع أرسطو منھج التجرید واالستنتاج، وإنم
ة قبول العالم الواقعى الذى عده أفالطون  واقعى رفض للتصورات الوھمی الم ال غیر حقیقى، وكان فى قبول أرسطو للع
  )99: 26( المتخیلة لھذا العالم الطبیعى واإلنسانى.

دیس  ھ لمآسى یوربی ى تناول ة ف ره، وخاص عراء عص ن ش طو م ف أرس ى موق طى ف نھج األرس ذا الم دو ھ ویب
Euripides  وسوفوكلیس  406-485(حوالى (ق.مSophocles حوالى) ددا 406-496 دیس مج ان یوربی د ك ق.م) فق

ى  فكریا واجتماعیا تناول بالنقد معتقدات مجتمعھ، ونظرة الناس فى عصره إلى العوالم العلویة غیر المرئیة، وتخلص ف
ھ  من أعمال رافین، وض حرة والع ال والس اطیر واألبط ة واألس ى اآللھ ره ف دات عص یطرة معتق ن س یھ م ن مآس ر م كثی

ة یجع ویرا لآللھ ور تص ى ص رھم ف ادى، وأظھ ل الع ان الفاض وذج اإلنس ن نم ر ع یلة والخی اب الفض ى ب د ف م أبع لھ
ا  تقراطیة وفنانیھ رى األرس ن مفك دیدا م ا ش دیس ھجوم ى یوربی ذا لق زین. لھ اة والمتحی دین والقس ارقین والحاق الس

ا، و ة أحیان ى منحھ جوائزه الفنی ان ف ھ، وإن ك ن آرائ را م ھ لالمحافظیـن، ورفض عصره كثی ى تناول م یشر أرسطو ف
ق ال المآسى ھذ ى مزل وع ف اء نتیجة الوق ى البن ھ الضعف ف شاعر إلى أیة إدانة أو إتھام لھ، وإنما أخذ على بعض أعمال

  فنى محدد، وھو خفوت الحركة لصالح الحكى األبیسوى والملحمى.
راثھم ال د ت ذى مج و ال ریھ فھ ن معاص ق م دیر عمی ى بتق ان یحظ د ك وفوكلیس فق ا س ولى أم دینى والبط

ى  واألسطورى، وھو الذى دافع عن معتقداتھم،وأعرافھم االجتماعیة واألخالقیة فمآسى سوفوكلیس "تمثیل" للمثل األعل
ا  ان موقف ل ك الیونانى فى القرن الخامس قبل المیالد، ومع ذلك فإن الموقف األرسطى من سوفوكلیس لم یكن أخالقیا، ب

د فنیا فى مجملھ، فإن وقفات أرسطو  ت عن ن الشعر كان اب ف ى كت عند مآسى ھذا الشاعر، وھى وقفات طویلة وكثیرة ف
ى  ق عل ك بشكل مطل دم التكنی ذا أن أرسطو ق ى ھ یس معن ك المآسى، ول ى تل الجوانب التعبیریة وطرائق األداء الفنى ف

ن ع ر الف ة" النفسیة المضمون الخلقى واالجتماعى، ولكن معناه أنھ اعتمد الداللة الخلقیة فى صورة تعبی ا. إن "الحقیق نھ
ا  ن عنھ ى الف ة ف ذه الحقیق واألخالقیة واالجتماعیة مھمة لدیھ، ولكنھ یلفت النظر دائما إلى اختالف صورة التعبیر عن ھ
ین سبیل  رق ب ل ھو یف فى أى نشاط إنسانى آخر، لذا فإنھ یفرق بین سبیل الفن وسبل وجوه النشاط اإلنسانى المختلفة، ب

  )60: 36( الفنون. كل فن وغیره من
ھ بصور -فى منھجھ -وعلى الرغم من أن أرسطو أكثر میال ة فإن ى المادی تاذه  ةإل الى موضوعى كأس ة مث عام

ن  ر الف ب أث ى، وھو جان درس الفن ب ال ن جوان أفالطون، وقد رأینا أن ھذه المثالیة الموضوعیة تلح على جانب واحد م
ة" فى المتلقى، أى أنھا تلح على الوظیفة االجتم ادئ أزلی ة "مب ن االجتماعی ة الف ة تضع لوظیف ذه المثالی اعیة للفن لكن ھ

  )100-99: 26(عند أفالطون، وتبحثھا صوریا عن أرسطو، واألمران معا ینكران التغیر. 
ذى  ف ال و الموق إن "المطلق" فى القیمة، و"الصوریة" فى العالقة أمران متالزمان فى الموقف الكالسیكى، وھ

ى فرض  -كر األدبىفى الف –یصوغ  ة، یفضى األمر األول إل ة بصورة عام ة واإلقطاعی ة العبودی ات االجتماعی العالق
  قیم مسبقة على الفن، ویفضى األمر الثانى إلى سیادة المناھج الشكلیة والفقھیة والبالغیة.

ا الثقا ة وابنیتھ ن لقد اتسم الفكر األدبى بكثیر من الحیویة عندما بدأت العالقات االقطاعی ة تتقوض زم ة الغیبی فی
امن  -النھضة األوروبیة، وتعد ھذه النھضة ى الث ث عشر إل ن الثال رون: م ن المؤرخین خمسة ق ر م دى كثی تستغرق ل

ة  -عشر المیالدیین ذه االنتقال ى ھ ع الرأسمالى البرجوازى الحدیث، ف ع االقطاعى والمجتم االنتقالة الكبرى بین المجتم
ى الالھوت، وأع ة، تمرد الفكر عل ة الیونانی ار الفكری ى أرسطو واآلث ن المفكرین إل ر م اد كثی ل، وع ن شأن العق ى م ل

ى الفكر  ا األعل دة، مثلھ وقامت حركة نقدیة وفنیة قویة ھى ما اصطلح على تسمیتھ فى التاریخ األدبى الكالسیكیة الجدی
ى در ر ف اد تنحص ة تك ا النظری انیین، وتعالیمھ ن الیون طو، وتوج ةساوالف راث أرس ذاء ت ى احت اب إل عراء والكت ھ الش ی
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مالیة  ات الرأس ة، ونضجت العالق ة التقلیدی ات اإلقطاعی ت العالق ة انتھ ذه االنتقال د ھ ة واستلھامھا، وبع ال الیونانی األعم
  وتخلق المجتمع البرجوازى، وتكونت لھ ثقافتھ الحدیثة علما، وفكرا، وأدبا.

ان  ة اإلنس ر لعالق و المفس یكى ھ ف الكالس ات إن الموق ى العالق ددة ھ ة مح ات اجتماعی ل عالق ى ظ ھ ف بعالم
د  ا. لق ى الرجوع إلیھ ات أو دعوة إل ك العالق ت لتل ة أمره تثبی ى حقیق العبودیة واإلقطاعیة، وكل نزوع كالسیكى ھو ف

  كان الكالسیكیون یعدون الفعل أھم ملكات اإلنسان، وكانوا یحاصرون الخیال ویخشون شطحاتھ وغلوه.
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  مانسى (نظریة التعبیر: الفن من زاویة الفنان):الموقف الرو-2
ة.             ة البرجوازی تبدو مظاھر الرومانسیة فى التراث البشرى صادرة عن أساس اجتماعى محدد ھو نضج الطبق

ا  ل) لكنھ وة العم حاب (ق ى استغالل أص عى إل مالى فھى تس ع الرأس ا لتناقضات المجتم ة تجسیدا حی ر البرجوازی وتعتب
اج) وتصل منھتنتھى ب ى صفوف الرأسمالیین، بینأن یستغلھا أصحاب (أدوات االنت ة إل ارما قل ى ظل  -ا تنھ رة ف الكث

ا  ذا فإنھ ة، ول ر والفاق ن الفق ى نفسھا م وفرة، وتجزع عل ى وال قوانین االستغالل الرأسمالى، أنھا ترنو ببصرھا إلى الغن
  م لغایاتھم، وتخاف أصحاب قوة العمل.تنجذب إعجابا إلى أصحاب أدوات اإلنتاج فتقع فى االستسال

وازى   الى البرج ر المث ى الفك د انتھ رن  -لق ن الق ث األول م ر، والثل امن عش ـرن الث ن الق انى م ف الث ى النص ف
  ) 194-192: 15)، (86-65: 16( إلى بناء أضخـم أنساقـھ أمـران: -التاسع عشر

  : من جھة انطولوجیة وھى عالقة المادة بالوعى.أولھما  
  : من جھة معرفیة وھى عالقة الوعى بالعالم الموضوعى.انیھاث  
ق یإن ھذه المثال   ن خل ة الذاتیة قد جعلت الوجود األدبى للذات أو للوعى اإلنسانى، وجعلت العالم الموضوعى م

ق  ى تصویر أو خل ن عل درة الف ا ھو ق ا ھن ر ھ ال التعبی ھ، وكم درك ل ى إدراك م وده متوقف عل ذات، إذ أن وج ذه ال ھ
ع ا ى المجتم رد عل دیم الف ة وتق ة والذاتی ن الفردی لذات لعالمھا الخاص، فإذا كان األمر فى األساس االجتماعى اإلعالء م

ى الصنعة،  ة عل زان، والموھب ى االت ق، والوجدان عل ى المنط عور عل ل، والش ى العق ة عل دیم العاطف ا تق ر ھن إن األم ف
  واإلسھام على المھارة.

ت    رف "كان د اعت ود Kant )1724-1804لق ى نحن بصددھا بوج ة الت ى المرحل ذاتیین ف الیین ال م)" رأس المث
ان.  ارج اإلنس یاء خ ود األش رف بوج ھ أى اعت ى ذات ذه  )168 -153: 10)، (120: 26(الشئ ف ھ ھ الیین علی الة المث ذ غ د أخ وق

ادى یقولون بخلق الذاتى للموضوعى أما ھو فیقر بوجود األشیاء مس -كما سبق -المقولة ألنھم ب م ا جان تقلة عنا. فھا ھن
ت ى، فصل كان الى ذات ج مث انتى وھو نھ ى الك ین  Kantفى فلسفتھ، غیر أن ھذا الجانب یتوارى فى النھج المعرف ھ ب فی

ى  ر المنطق ى أو التفكی المعرفة الحسیة والمعرفة العقلیة وأبعد ما بین المحسوس والمعقول، وما بین العقل والفھم المنطق
إن كانتوقید العقل بما  ا وراء  Kantتقدمھ الحواس وفى ھذا الصدد ف ى م ن أن یصل إل م ال یمك ذا الفھ د أن ھ د اعتق ق

ت ھ  Kantالتجارب الجزئیة والمحسوسات، وأن المعرفة ال یمكن أن تصل إال إلى الظواھر وكان ى اعتراف ادى ف ذا م بھ
  نكاره إلمكانیة معرفة حقیقة ھذا العالم.بوجود العالم الخارجى الموضوعى مستقال عن الوعى بھ، لكنھ مثالى فى إ

ت   د نم Kantلقد بدأ كان ا  يأساس أمب ة، وم ذات المدرك راه ال ا ت درك ھو م رى الموضوعى الم ى ی الى ذات مث
  یتبدى لھا منھ متفقا وعالمھا الشعورى وإدراكھا العاطفى.

ت   د كان الیین بع ر  -Kantإن المث ة الفك ة، وأزم ة البرجوازی ة المحافظ ى مرحل ىف ة  -اللیبرال ى مثالی دوا إل ارت
ل  ذاتى والموضوعى ، ب ین ال ة ب متطرفة فنموا العناصر الذاتیة فى فلسفتھا، وتخلو عن العناصر العقلیة، ولم تدم العالق
داع نشاطا غامضا عصیا  ا صار اإلب ام، كم ن األوھ ا م تحول الذاتى إلى خالق للموضوعى، وصار الموضوعى وھم

م درس، ول ل ھیجل  على المعرفة وال ى Hegel )1770-1830یقب ة الت ا الثنائی ة ذاتھ ذه المرحل ى ھ الیین ف م) رأس المث
ى  ھ ف ھ ب ھ، وعالقات قال بھا كانت بین الجواھر والظواھر. إن جدل ھیجل قد ساعده على أن یضع إدراك اإلنسان لعالم

  )23: 15( صیغة أقرب إلى الموضوعیة من تلك الصیغة الكانتیة الذاتیة.
تظم  حیث رأى   ذى ین ى ال ة ھى الكل العین وه، فالحقیق ن خالل تطور الشئ ونم ق م ا تتحق ذات إنم ة ال أن فعالی

ا  ة ال كموضوع، وال كفكرة، وإنم ان الحقیق األشیاء فى عالقاتھا، فھو ینفى اآللیة فى عالقة اإلنسان بعالمھ، ویدرك الفن
درسیدركھا فى صورة، والعنصر الحسى یحرك طاقة الخیال لدى الفنان ا بال ى الزوای إن أول ھ -، ولذلك ف ى رأی ا  -ف إنم

درس، أداة اإلدرا ذا ال ى ھ ى المسائل ف ان، وأول ة الفن درك، زاوی ن الرومانسھى زاویة الم رز م ا ب ال، كم ین یك : الخی

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  12  

ا للفك1834-مColeridge, Samuel )1772كولردج  رى شوقى ضیم) شاعرا، وإمام ى الرومانسى، وی أن  فر الفن
ة كولر دج أقر اة العاطفی ة، وبالمعان ب إلى الحدس، منھ إلى التجربة، فقد اعتد بالكشف الحدسى، وبإیجابیة الذات العارف

ا  رى ذاتھ ا ت نفس إنم ى أن ال ح عل د أل ة لق فى عملیة اإلدراك، ومن ھنا جاء تأثیره فى علم النفس، وفى الفلسفة الوجودی
ن  -فى رأیھ -فیما تراه، وأن الفكر الصحیح و م الال یخل وھم، فالخی ال والت ین الخی ولردج ب ز ك ة الصادقة ویمی  -العاطف

ى األجزاء والعناصر  -فى رأیھ رى ف ا، وت ین األشیاء جوامعھ ح ب دة تلم ا أداة موح ملكة عقلیة وقوة عاطفیة، لذلك فإنھ
ھ  ذا كل ن ھ ا ال تصل م دس، وترص، لكنھ ا تك ذلك فإنھ ة، ل دة، وحدتھا، والتوھم ملكة عقلیة تخلو من العاطفی ى الوح إل

ال یصل ة -فالتوھم یجمع الجزئیات والعناصر منفصلة متجاورة، والخی ھ العاطفی ن  -بقوت ات م ذه الجزئی ین ھ ا ب ى م إل
  )118-105: 26(وحدة جوھریة. 

ى    ال أول ین خی ال ب ى الخی ولردج ف ز ك ا یمی انوى  Primary Imaginationكم ال ث  Secondaryوخی
Imagination  ة ى ملك ال األول ى الخی رى ف ى ت ھ، فھ ان بعالم ة اإلنس ى معرف یة ف ى األداة األساس ة، وھ انیة عام إنس

ة فحسب یس أداة معرف انوى ل ال الث ا، والخی ذى ھو  -المدركات أشكالھا، وتوجد لھذه األشكال معانیھ ى ال ال األول كالخی
ى، وھو وإنما ھو أداة خلق أیضا. الخیال ال -والذى یتوفر فى كل إنسان -شرط كل معرفة إنسانیة ال الفن و الخی انوى ھ ث

أسمى طاقات اإلنسان، فھو الذى یلم المبدد مدركا فیھ وحدتھ، وھو الذى یلمح فى ھذا المبدد معناه الكلى مرتبطا بشكلھ 
ن ذوى البصائر والمواھب  دعین م ین وللمب وفر إال للملھم انوى ال یت ال الث ذا الخی ة مصورة، وھ رى الحقیق العام، إنھ ی

  أداة كبار الفنانین والشعراء.الخالقة، إنھ 
  )103-93-10( (نظریة الخلق: الفن من زاویة العمل الفنى) عيالموقف الوض-3

ة، وعاشت    ع المحافظة والرجعی ى مواق لقد أخذت الطبقة البرجوازیة تفقد مالمحھا ودورھا التقدمى وتتحول إل
ت ة انتھ ة واألدبی ا الفكری ى أعمالھ ة ظھرت ف ة خانق ة أزم ذه الطبق ة  ھ د ال أدری عیة ضیقة ورواف ى وض ر إل ى الفك ف

ذى  ر ال ا عن التعبی ان للرومانسیة مفھومھ إذا ك ة اإلنسان، ف وحدسیة متطرفة، وبدأ عصر االتجاھات المعبرة عن أزم
ق  وم الخل إن مفھ دمھا، ف ة وتق ك الطبق عود تل ا لص ان نتاج ن أك ى زم ھا ف ة نفس ا للطبق ان نتاج ا فك ان أزمتھ ا ،وإب ولھ

  الفكریة.
ى    ر األدب ى الفك ربھم إل ون أق د یك ن المفكرین، ق ة م ات مجموع ى كتاب دو ف وم یب ذا المفھ رى لھ واألساس الفك

ى 1917-مHume, Thomas Ernest )1883"توماس إرنست ھیوم  م ف ة أملھ ر ھؤالء المفكرون عن خیب م) فقد عب
درات ھ سیطر سیطرة فردیة اإلنسان، وذھبوا إلى أن اإلنسان شریر بفطرتھ، وأنھ محدود الق ھ، وأن انى بطبع د، أن ، فاس

ض  ادى بع ر، ون ى الخی ھ إل داخلى الموج وازع ال د ال دما فق ھ عن د نفس ھ فق ھ، ولكن ن عالم رة م ب كثی ى جوان واسعة عل
ى  وازع الشریرة ف ة والن ة والفردی ة والذاتی ھؤالء المفكرین بضرورة العودة إلى الضوابط الكالسیكیة لمحاصرة األنانی

اد اإلنسان، وجا دم النق وازن. وھ ھروا بالعداء للوجدانیات والعاطفیات الرومانسیة، وقالوا بأعمال العقل واالنضباط والت
ى  د علم ى نق یین، وإل ام الرومانس اوز أوھ وعى یتج ن موض ى ف یة، ودعوا إل ر الرومانس ة التعبی نھم نظری ون م الفطری

ى درس دور ال ة ف ائج طیب ة األسطورة والرمز مؤسس على تقدم العلوم، وخلصوا إلى نت ة كعالق ى األشكال الفنی ة ف لغ
ذھب ت.س  م األعصاب وی ة كعل وم طبی ى عل ھ عل ى نظره وتطبیق د ف ن اعتم نھم م ارب، وم والموروث الشعبى بالتج

وت ( ن  Eliot, Thomas Stearnsم) 1965-1888إلی ا ھو تخلص م را عن مشاعر، وإنم یس تعبی ى أن الشعر ل إل
را عن ذ و المشاعر، ولیس تعبی ا ھ ق إنم ذا الخل ق، وھ ا، إن الشعر خل ا ھو تخلص منھم ات الشاعر وشخصیتھ، وإنم

د الشاعر. إن الشاعر ینفعل  ة عن وة الخالق دة، والق وة الناق وت الق ا یسمیھ إلی ین م ة، ب ل والعاطف ین العق وازن ب ثمرة الت
ذا اال د لھ ھ أن یوج ل علی ھ، ب ن انفعال ر ع ھ أال یعب ھ، وعلی اطف مع اویھ بموضوعھ، ویتع ادال موضوعیا یس ال مع نفع

ى الشاعر  ھ، أى أن عل ھ لغت ا یعادل ھ فیم ویوازیھ ویحدده، ویعین الشاعر فى ذلك عقلھ، وتعین الشاعر فى تجسید انفعال
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ة  ى منزل اعر ف د،وعقل الش ق جدی ى خل د ، إل ى مركب جدی د، أو إل ى شئ جدی ھ إل اره وتجارب ھ وأفك أن یحول عواطف
ى العملی اعد ف ل المس د العام ب الجدی ى المرك ارب إل ار والتج ف واألفك ك العواط طتھ تل ول بواس ة ، تتح ات الكیمیائی

ى یستطیع  المختلف عن األصل، بینما یظل ھو كما ھو وعلى الشاعر أن ینأى بشخصیتھ عن عقلھ، أن یفصلھا عنھ حت
ن تح ف ھذا العقل الخالق أن یتفھم الموقف الفنى من عاطفة وإحساس وتجربة، وأن یتمكن م د یختل ق جدی ى خل ا إل ویلھ

ھ  ادة لعمل عقل ذه الم رك ھ ھ، وأن یت عنھا ھو القصیدة. إن معیار التمكن الفنى ھنا ھو أن ینأى الشاعر بذاتیتھ عن مادت
ھ الموضوعیة.  هالخالق، فبھذا وحد ق ل ة وتحق ن الذاتی وت یضع  )135-134:  26(ینجو العمل الشعرى م ا أن إلی دو لن ویب
ذا فروضا تأملیة یفس ا دام ھ وت. م ا إلی ى یقصد إلیھ ق الموضوعیة الت ن شأن التأمل أال یحق داع، وم ة اإلب ا عملی ر بھ

ك عن أن  ات منفصلة. ناھی التأمل بعیدا عن أن یسنده العلم، بل إن العلم المعاصر ال یؤید تفتیت اإلنسان إلى قوى وملك
  ع عالقاتھ.ھذا النظر یعزل العمل الفنى عن الفنان، ویعزل الفنان عن مجمو

ا رتشاردز آرمسترونج  ن  Richards, Ivor Armstrongأم ة م ة األدبی رب بالنظری ب التأمل، واقت د تجن فق
ل  ة التوصیل والنق ان عملی ھ، مستھدفا بی ة تلقی نص، وكیفی العلم خطوات ملموسة، فالمبحث األساسى لدیھ یدور حول ال

الى وآثار قراءة القصیدة نفسیا وسلوكیا عند القارئ، ویذھ وازن االنفع ى الت ؤدى إل ذى ی و ال د ھ ب إلى أن التوصیل الجی
راءة  لدى القارئ، والجدید عند آرمسترونج أنھ یرفض التأمل، ویعتد بالتجریب وبنتائج العلوم، لیھیئ مناخا منضبطا للق

ة وردالشعریة، ورصد الظروف المؤدیة إلى قراءة سلیمة جیدة، والمالبس ن دراسة یئات المؤدیة إلى قراءة خاطئ ة، وم
دى  عر ل ة للش ار الوظیفی ى اآلث اء إل ن االنتھ دد یمك ور مح ددة وجمھ ائد مح ى قص ھ عل دم نجاح یل أو ع اح التوص نج

م والشعر، 1926القارئ، وأخرج سنة  م كتابھ (العلم والشعر) لیطبق نظریتھ فى وظیفة اللغة وتباین استخدامھا بین العل
  ولیحدد للشعر مكانھ.

ا أن جھ دو لن ة ویب ام عن ماھی وض واإلبھ ن الغم ر م ة كثی م وإلزال ة جادة الستخدام العل ترونج محاول د أرمس
ھ  ا ینبغى التوج ذاتى، إنم ال والھوى ال د االنفع ت عن ة تضیع إذا وقف ة واألدبی ال الفنی ة األعم ھ، ألن قیم الشعر ووظیفت

ق ة الخل ى عملی ة إل ا تتیحھ الوسائل العلمی ان، وبكل م ة عمل الشاعر،  التجریبى بقدر اإلمك ى لكیفی ى الوصف العین إل
ن  دا ع ا، بعی لة، وآثارھ ذه الص ة ھ ن حقیق ف ع ى، والكش ل الفن ارئ والعم ین الق لة ب د الص ى ضرورة عق د عل والتأكی

  األوھام المحیطة بالتجربة.
  

  )146-129: 16( ثانیا: الفكر العلمى : (نظریة االنعكاس: الفن من زاویة الواقع)
ن  الواقع شبكة معقدة   من عالقات اإلنسان بالعالم، متشابكة، متداخلة، متفاعلة، ونحن قادرون على معرفتھ، ولك

دینا  ذلك فصورتھ ل م، ول ره دائ دم علمى وتكنیكى، وتغی اعى، وتق ن تطور اجتم ھ م ھذه المعرفة محدودة بما وصلنا إلی
  ینبغى إنجازه.متغیرة أیضا، وھو لیس محدودا بما أنجز ، بل إنھ لینطوى على تشوف إلى ما 

ا.    ى أذھانن وم ف ا اإلنسانیة، ومفھ ى ذواتن وللواقع حقیقتھ الموضوعیة، ولھذه الحقیقة وقع فى نفوسنا، وصدى ف
دیھا،  ر الصورة ل ا، فتتغی ا ومواقفھ ا، وأحالمھ ذات رؤاھ ذه ال ن لھ وتنعكس صورة الواقع الموضوعى على الذات، ولك

م شعثھ، وتكتسب شكال خاصا، فالفن انعكاس، ولكنھ ل ع، وأداة لل یس أنعكاسا سلبیا، بل ھو إسھام فى التعرف على الواق
  وسالح لتغییره. فإذا غامت رؤیة الفنان للحقیقة الموضوعیة فقد عملھ موضوعیتھ، وإذا غابت الذات فقد عملھ فنیتھ.

ا یرھص ب   تظم إن واقعیة الفن تتجاوز الماثل فى ھذا الواقع إلتمام ما یشوبھ من نقص، وإلى م د. فین ن جدی ھ م
ن االنعكاس السلبى، ویكشف  ن م وم الف الشوق إلى االكتمال، والحلم بما لم یقع، واستشراف مستقبل آت، ویتحرر مفھ
ى  ذا التصور ینف ى صنعھ. إن ھ عى إل د یس ورة لغ نح االنسان ص ى أن یم اوزه إل ع، ویتج ى الواق ل ف زى الماث عن مغ
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ا الواقع، ف ن ب ة الف ى عالق ة ف ھ المیكانیكی دة عن جوھر حركت ة بعی ھ حكای تاتھ وجزئیات ى ش ع ف ذا ال یحاكى الواق لفن بھ
  وثرائھا، كما إن ھذا التصور یصوغ العالقة بین الذات والموضوع صیاغة علمیة.

 وفى ضوء نظریات تعلیم األدب یمكن عرض االتجاھات الحدیثة فى األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة.  
  لیم األدب فى ضوء االتجاھات الحدیثة فى تع

  الدراسات والبحوث المعاصرة
  

دخل    ى الم ا، إل اء جمالی فھ بن درس األدب بوص ذى ی كلى ال دخل الش ن الم یم األدب، فم داخل تعل ددت م د تع لق
ة  ھاألدب ونفسیة مبدعی النفسى الذى یحلل ى بعالق ذى یعن اعى ال دخل االجتم ن الم ل النفسى، وم ائج التحلی فى ضوء نت

ھ.األدب بالوسط  ـر ب اج الوسط االجتماعـى أو متأث و نت ا ھ ى إنم ى أساس أن العمل األدب ى )17: 40( االجتماعى، عل ، إل
ة  ال األدبی ض األعم ى بع واردة ف ة ال ریة أو االجتماعی اذج البش ذ النم ذى یتخ طورى ال زى األس ى الرم دخل النمط الم

ى . وھكذا تتعدد المداخل إلى )88: 12(نماذج ورموزا تصلح لكل زمان. د عل ھ یعتم اعى، وفی دخل االنطب أن تصل إلى الم
دى صیاغة  وم محدود بم ة مفھ الذوق الخاص، والثقافة الشخصیة، فى حین أن للواقع حقیقتھ الموضوعیة، ولھذه الحقیق

  الفكر العلمى لعالقة اإلنسان بعالمھ فى ضوء ما وصل إلیھ من تطور اجتماعى وتقدم علمى وتكنولوجى.
  الخاصة بتعلیم األدب تبعا للمداخل المستخدمة فى تعلیمھ، وھى: ةت والبحوث المعاصروقد قسمت الدراسا  

  المدخل النفسى.-3        المدخل األخالقى.  - 1
  المدخل االجتماعى.-4        المدخل الفنى.  - 2

ن التفصیل ت العرض بشئ م د جعل ذه الدراسات، وق ى عرض ھ ا یل ا -وفیم د م ى ح ض  -إل ى بع قاصرا عل
ى حین أشرت بإیجاز الدراسات كأمثلة تب یم األدب، ف ى تعل ین ف دخل مع ین بعض اآلراء والقضایا الخاصة باستخدام م

  إلى بعض الدراسات األخرى التى قد تشترك معھا فى االتجاه الفكرى نفسھ.
ى  المعاصرة المعروضة فى ھذا البحث وإفادة من الدراسات والبحوث   دخل آخر ف الم لم راح بعض المع م اقت ت

  ھو المدخل التكاملى. وفیما یلى بیان ذلك. تعلیم األدب
  استخدام المدخل األخالقى فى تعلیم األدب:-1

ذاتھا؛    ذه المواصفات تراعى ل ة، وھ ة إبداعی ة عملی ى أی ا ف یرى بعض الباحثین وجود مواصفات یجب تحقیقھ
ھ عن خلطھا بغیرھا مما ال حاجة لل -لھذا -ألنھ ال قوام للعمل األدبى إال بھا، وال ینبغى فنان إلیھ، بل مما عساه أن یعوق

وفر  ذلك "فلی أداء رسالتھ، فالشعر مثال لیس لھ غایة وراء نفسھ، فإن اتجھ نحو غایة خلقیة فقد نقص من قوتھ الشعریة ل
ا  أصحاب الھدفیة كالمھم، ولیسلموا معنا بأن األدب فى ذاتھ، وبصرف النظر عن متلقیھ، أى بمجرد صدوره یكون أدب

  )61: 32(كلمة أدب". -فنیا -ا علیھم إال أن یقولوا أدبا تنطبق علیھھادفا، وم
ن    ر م ى أكث ة ف ا قائم ة بینھم الق، فالعالق ن واألخ ین الف ل ب ن الفص ھ ال یمك احثون آخرون أن ین رأى ب ى ح ف
  )99: 88)، (305: 73(موطن. 
ى وأول ھذه المواطن یتصل بطبیعة العمل الفنى نفسھ، فھو تعبیر عن عواطف معین   ة، وھذه العواطف تحمل ف

اعر ا دام الش ة، وم بغة الخلقی ن الص ة م ة خالی ود عاطف ادر وج ن الن ة، إذ م زات أخالقی ا ممی ثال -ذاتھ ت  -م ال یمی
  الضمائر، وال یفسد العواطف، وال یضعف اإلرادة، فھو أخالقى، أو على األقل منسجم مع األخالق.

ذه العواط   ر عن ھ واطن أن التعبی ا سماه وثانى ھذه الم ا، وھو م ا، ویخلصنا من ضغطھا علین ا منھ ف یریحن
  ق.م) بالتطھیر، وجعلھ مھمة الشعر األصلیة. Aristoteles) "384- 322أرسطو "
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ف    ة تتمسك بموق رق: فرق الث ف ى ث األدب ف رآن الكریموتكاد تتضح عالقة الدین ب ى  الق اء ف والرسول والخلف
ارھم لخرقبول الشعر الذى یتفق وروح اإلسالم، وترف ى معی ة ف ھ الفنی دین وض ما عداه، وتسقط قیمت الیم ال ى تع جھ عل

ھ إعجاز 403ھـ). فى كتابھ الشعر والشعراء، وأبو بكر الباقالنى (ت 276(یمثل ھذه الفرقة ابن قتیبة (ت  ى كتاب ھـ). ف
  ھـ). فى كتابھ تھذیب األخالق.421، ومسكویة (ت القرآن الكریم

وافرت  وفرقة ترى أن الدین ینبغى   ذى ت ة، فالشعر ال أال یكون مقیاسا للحكم على شاعریة الشعراء وقیمھم الفنی
ذا الخروج  ة؛ ألن ھ ة واألخالقی یم الدینی لھ شرائط الفن الشعرى الرفیع ینبغى أن یوضع فى مرتبتھ، وإن خرج على الق

ات 231محى (ت ال ینزل بھ عن درجتھ الفنیة، وال یسوغ رفضھ، (ویمثل ھذا الفریق: ابن سالم الج ھ طبق ھـ). فى كتاب
ر (ت  ن جعف ة ب ز الجرجانى (ت 337فحول الشعراء، وقدام د العزی ن عب ى ب د الشعر، والقاضى عل ھ نق ى كتاب ـ). ف ھ

  ھـ). فى كتابھ الوساطة بین المتنبى وخصومھ).392
دین وال   اب ال ن ب ى إذا وفرقة أخرى تتأرجح بین ھذه وتلك، فترى نظریا أن الشعر یضعف إذا دخل م ر، حت خی

ن  ك ب د المل رق عب ذه الف ل ھ دین ومواصفات األخالق. ویمث یم ال ى ق حان وقت التطبیق نفرت من كل شعر یخرج عل
  )29: 41( ھـ). فى كتابھ األصمعیات.215قریب األصمعى (ت 

  واستخدام المدخل األخالقى فى تعلیم األدب تدعمھ بعض الدراسات والبحوث المعاصرة منھا ما یأتى:  
  )5( جمالیات النص الشعرى لألطفال:-أ

دموا خمسمائة وخمسة وعشرین    ا، ق تناولت ھذه الدراسة متابعة لجھود اثنین وعشرین شاعرا مصریا وعربی
ى  وى عل ات احت ق للمراجع ى ملح ة عل ا اشتملت الدراس ا، كم ة وعشرین دیوان ى خمس ال ف ا لألطف عریا مكتوب نصا ش

  قراءة فى أربعة كتب.
الى للكون "وانطلقت الدر   ذوق الجم ى صغارنا اإلحساس والت ى تنمى ف ة اإلسالمیة الصافیة الت ن الرؤی اسة م

  )4: 5(وللحیاة ولإلنسان، وتبث فیھم قیم الحق والخیر والجمال". 
  وتوصلت ھذه الدراسة إلى نتائج، وظواھر، ومالحظات نوجزھا فیما یأتى:  

وة مت - 1 ریف خط وى الش دیث النب عرى للح ف الش د التوظی وب یع عرى المكت نص الش ق ال ى طری ة عل ة وھادف قدم
ع  ات أوس تثمار طاق دة، واس عریة جدی ة، وش ات أدبی ة عالق عرائنا إلقام ام ش ا أم ا زال المجال مفتوح ال، وم لألطف
وح  ال مفت ا إن المج ال، كم ة لألطف عریة المكتوب دواوین الش ن ال ر م دد كبی ى ع ا ف ى قرأناھ ك الت ن تل ب م وأرح

ین الستثمار حیاة أبطال  ق الحوار البسیط ب المسلمین وعلمائھم، عن طریق القصة الشعریة البسیطة، أو عن طری
افھا  ى أض ة الت افات العلمی ھ واإلض اره، ومؤلفات الم وآث ن الع ل، أو ع ن البط دثان ع ین یتح یتین، أو طفل شخص

  لعصره، وللعلم الذى تخصص فیھ، وما إلى ذلك.
ة إن النصوص التى یقدمھا الشاعر لألطفال یج - 2 ة الفنی ى القیم ة اإلسالمیة باإلضافة إل ة والقیم ب أن تحمل المعلوم

  والجمالیة، ویجب أن تكون ھناك حدود ال یتنازل عنھا الشاعر، من أھمھا: الموسیقى، وسھولة األلفاظ أو خفتھا.
ذكاء؛ كى ال یستجیب الطفل ألفعال األمر المباشرة؛ ألنھ عنید بطبعھ، ویلزم عند التعامل معھ نوع من المرو - 3 ة وال ن

ة  ر مناسب لمرحل د غی ال یع ذه األفع ن ھ ر م م كبی یستجیب للنصح واإلرشاد؛ لذلك فإن النص الذى یحتوى على ك
  الطفولة.

زه  - 4 ى آراء االخرین، وتحف اعیین واإلنصات إل ر الجم ى السلوك والتفكی ل عل تسھم القصائد الحواریة فى تعود الطف
ا على التفكیر، والرد بطریقة مناسبة تنم ھ، كم ى فیھ استقالل الشخصیة، واحترام ذوات اآلخرین الذین یتحدثون مع

  تحاول ترسیخ مفھوم الصداقة بین األطفال.
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رى  - 5 ثال: ن اط، فم ة والنش ة، والحیوی ور بالحرك ات تم ذه المجموع ى ھ ال ف ة لألطف وص المكتوب م النص إن معظ
  ویة.الصغیر یقوم من نومھ، ویرتب أشیاءه، ویعد حقیبتھ فى نشاط وحی

ذى  - 6 ال ال ع الشعر الموجھ لألطف من المآخذ الفنیة على بعض النصوص طول السطر الشعرى بطریقة ال تتناسب م
  من المفروض أن یكون سریع اإلیقاع، ذا جمل قصیرة، وتقفیة دائمة، حتى وإن كانت متنوعة.

ة، و - 7 ائق العلمی اول الحق م تتن ال ل عراء لألطف دمھا الش ى ق رة الت وص المعاص ات إن النص زات، واالختراع المنج
ا،  وا إلیھ وھا، ویجلس اھدوھا، ویلمس ون أن یش ا، ویحب املون معھ ا، ویتع ال یومی ا األطف ى یراھ ة الت االلكترونی

  خصوصا الحاسوب.
ا  - 8 ى توجیھھ دخالن ف ة، وتت ة والعاطفی ھ الذھنی ل وقدرات ة الطف ناعة ثقاف ى ص م األدوار ف ة أھ ب األم والمدرس تلع

ر، ل در كبی كیلھا بق ن وتش ر م ا الكثی وا عنھم ؤثرین، وكتب ین الم ذین القطب عراء بھ ن الش ر م دد كبی تم ع د اھ ذا فق
  النصوص الشعریة.

ن  - 9 وا م تمثل الطبیعة عنصرا مھما فى شعر األطفال، ویحرص جمیع الشعراء الذین یكتبون لألطفال على أن ینھل
ة ن الطبیع ا  ھذا العالم الغنى، وقد وجدنا مجموعات شعریة كاملة اتخذت م ا محبب ا، أو مسرحا أو عالم ة لھ خلفی

  إلى الطفل.
ى،  - 10 من أھم األسالیب التى اعتمد علیھا بعض الشعراء والمناسبة لسن الطفولة أسلوب التكرار، سواء تكرار المعن

راء  ى إث ا یسھم ف ل، كم ھ الطف ذى یتحدث ب ى ال د المعن ى تأكی ن شأنھ المشاركة ف أو تكرار اللفظ، إن التكرار م
ا الموسیقى  ھ، كم د أھمیت ى ال یفق ى استخدام التكرار؛ حت دم التوسع ف ن یجب ع بتكرار األصوات كما ھى، ولك

  یجب استخدامھ عند الضرورة الفنیة الملحة؛ حتى یكون إیجابیا ومؤثرا.
ا  - 11 م معناھ ھ فھ قد یكون من السھل على الطفل حفظ بیت الشعر أو الجملة الشعریة، ولكن سیكون من الصعب علی

ة؛  ومغزاھا، ى النطق، أو الصور المركب م، أو الصعبة ف أو ما تھدف إلیھ، إذا امتألت باأللفاظ الصعبة على الفھ
وامش الصفحات،  ردات الشعریة بھ ن المف ر م ى عدد كبی ات عل ى الشروح، والتعلیق ذا یلجأ بعض الشعراء إل ل

ى وھذا یشیر إلى عدم قدرة الشاعر على التقاط المفردة السھلة البسیطة المعب ود إیصالھ إل ذى ی ى ال رة عن المعن
  قارئھ.

وعات - 12 ض الموض مو بع ن س رغم م ى ال عراء -عل ض الش ا بع ى تناولھ رح  -الت ى الم د إل ا تفتق دیتھا، فإنھ وج
ات،  ل الفراش ة مث یاء الجمیل حك واألش رح والض ان للم ھ ال مك ة، وكأن مة العذب ة، والبس ولى، والبھج الطف

  لمسلم.والعصافیر، واأللوان فى عالم الطفل ا
ى الصغیر  - 13 على الشاعر الذى یكتب لألطفال أن یتخلص من بعض الصور الشعریة المركبة التى من الصعب عل

اطئ  ر) و (الش كت أن تطی افات أوش ل: (المس ان، ودالالت مث ن مع ا م ا وراءھ درك م ھولة، أو ی ا بس أن یفھمھ
ا ر ك ى البح ع إل ود النب حرا) و (یع اطئ س ى الش ن رش عل وح) و (م ر یب ول بالس حر) و (نق ع كالس لحلم الرائ

  لألشواق طیرى) وما إلى ذلك.
ال -كما یجب على الشاعر           ا،  -الذى یكتب لألطف ل فھمھ ى الطف ى یصعب عل انى المجردة الت اد عن المع االبتع

  مثل: العدالة، والقھر، والضیاع، والحنین، والذكریات، وما إلى ذلك.
ال عاد - 14 وطن، وھو شئ یرسم الشاعر الذى یكتب لألطف ألرض، ولل اس، ول بالده، وللن ة ل ة ومتفائل ة صورة جمیل

ا ال نستطیع أن  ى نفوسھم، إنن ة واألمل ف اون والمحب اؤل والتع ة والتف ن أجل زرع روح الثق ال م مطلوب لألطف
ك أن ألدب  بالده؛ ذل ھ، ول ة لوطن ر واقعی ورة غی ى ص ع، أو یعط ل الواق ذب، أو یجم ا یك اعر ھن ول إن الش نق
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ا الشاعر، األطف ى إذا وعاھ ھ الت ال ولشعر األطفال وظائفھ، وخصائصھ اإلدراكیة، واللغویة، والنفسیة، وجمالیات
  فإنھ یحقق الكثیر من النجاحات األدبیة، والتربویة.

نصا)، فى  525% من اجمالى النصوص التى بلغ  عددھا (66نصا) بنسبة  350بلغ عدد النصوص العمودیة ( - 15
% من إجمالى النصوص، أى أن عدد القصائد 33نصا) بنسبة  175التفعیلیة (حین بلغ عدد النصوص 

 .العمودیة جاء مضاعفا لعدد القصائد التفعیلیة
  ومن الدراسات األجنبیة المعاصرة الخاصة باستخدام المدخل األخالقى فى تعلیم األدب:

  )78(الخدمة: تقصى اإلرشاد األخالقى فى األدب، تنمیة لمعلمة اللغة االنجلیزیة قبل-ب
ى    یم األدب، وھى دراسة أجریت عل ى دراسة وتعل ة ف ة االنجلیزی ة اللغ ر معلم تناولت ھذه الدراسة تنمیة تفكی

  عینة من أربع عشرة معلمة، شاركن فى برنامج عنوانھ: "فھم األدب لتعلیمھ".
ى نھ   ذلك ف ة، وك ة ولقد تمت مقابلتھن فى بدایة برنامج اإلعداد الخاص بھن فى الكلی د غطت كل مقابل ھ، وق ایت

  ثالثة الجوانب اآلتیة:
  مفھومھن عن األدب، متضمنا استجابتھن لبعض النظریات التحلیلیة لنص معین. - 1
  خبراتھن األدبیة من خالل األسرة أو المدرسة. - 2
  أفكارھن عن تعلیم األدب من خالل نصوص معینة. - 3

  دب یتوازى مع مراحل النمو العقلى، واألخالقى.ودلت نتائج الدراسة على أن نمو الفرد بالنسبة لأل        
  )77( الدین كمصدر للقوة والضعف فى أدب الشباب:-ج

ذه    ن أن ھ الرغم م ھ ب ة أن ذه الدراس ائج ھ ت نت باب وبین ات الش ى كتاب دینى ف وى ال ة المحت ذه الدراس ت ھ تناول
  أخالقیة. الكتابات قلیلة العدد نسبیا، فإنھا كتابات أدبیة قویة بما تحملھ من قیم

  استخدام المدخل الفنى فى تعلیم األدب:-2
ة،    د اللغ المدخل الفنى فى تعلیم األدب ھو فن دراسة النصوص، والتمییز بین األسالیب المختلفة، یستعین بقواع

ة،  ور الخیالی ا بالص انى، ومرتبط ال المع اظ وجم الل األلف أثرا بج ة، مت ال األدبی م األعم ى فھ ا، ف ولھا، وبالغتھ وأص
  )168 -141: 20)، (59: 14)، (200-194: 19(دورھا الفنى. و

ن الدراسات    یم األدب، فم ى تعل دخل ف ذا الم ة ھ ة واألجنبی وقد استخدمت بعض الدراسات المعاصرة المترجم
  المعاصرة لتعلیم األدب باستخدام المدخل الفنى ما یأتى:

  )42( تحلیل النص الشعرى، بنیة القصیدة:-أ
ى یقول مترجم ھذه    نص الفن ى، ال نص الفن و ال ارئ ھ ام الق ل أم ذا العمل الماث ى ھ الدراسة: "موضوع البحث ف

ق  كما ھو فى ذاتھ، وبشكل أكثر تحدیدا فإن محور اھتمامنا ھو القیمة الفنیة الخاصة التى تجعل ذلك النص مؤھال لتحقی
  )21: 42(".ذى اخترناه لھذه الدراسةوظیفة جمالیة معینة، ولعل فى ھذا وذاك مایشیرإلى معالم وحدود المدخل ال

عریة    ة الش عر، والمقطوع ة الش ل طبیع ى مث نص الفن ل ال ق بتحلی ایا، وآراء تتعل ة قض ذه الدراس د ناقشت ھ وق
  باعتبارھا وحدة، وإشكالیة الموضوع الشعرى، والحسن والردئ فى الشعر.
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  ویمكن تلخیص ما وصلت إلیھ ھذه الدراسة فیما یأتى:
وعات الش - 1 ارة، وإال موض ة والعب ر بالكلم ن التعبی عر إال ف یس الش ق، ول ى الطری ة ف ائقة ومعروض ھ ش عر ومعانی

ن -تساوى الشعر بوسائل اإلعالم األخرى، فلیست األھمیة إذن للموضوع، ألنھ ة نظر الف ى عناصر  -من وجھ أدن
اة، فاأل ھ القصیدة؛ ألنھ فى ذاتھ قاصر عن أن یصنع قصیدة مھما تناول من شئون الحی وم علی ذى تق وى ال ساس الق

  القصیدة الحدیثة، ویمنحھا القیمة الفنیة الالئقة بھا ھو بناؤھا بناء مناسبا.
تالحم  - 2 اًء م اء القصیدة بن ى بن اء الخارجى یعن ى. فالبن لبناء القصیدة الحدیثة وجھان: أحدھما خارجى، واآلخر داخل

  نص عن البناء الكلى.األجزاء، متدامج المقاطع، بحیث ال یند جزء من أجزاء ال
  أما البناء الداخلى فعناصره متنوعة وعدیدة، أبرزھا عنصرا: الصورة، والموسیقى. - 3
  المعاییر التى یتحدد من خاللھا البناء الخارجى للقصیدة ھى:  - 4

ا، -أ دد أبیاتھ ة ع ن قصر القصیدة قل م م طول القصیدة، وقصرھا من أبرز ھذه المعاییر، على أنھ ینبغى أال یفھ
ف وإنم ا داخل مستوى شعورى واحد، وضمن موق ى انتظامھ ل ف ى قصر القصیدة یتمث ى ف ا المحك الفعل

ف  دة مواق ا ع ت فیھ ى اجتمع ى الت ة ھ یدة الطویل ة إن القص وس، وبداھ دد وملم اه مح یر باتج اطفى یس ع
  شعوریة، وخبرات فردیة أو إنسانیة متنوعة.

  طار الذى ینبغى أن یفرغ فیھ الشعر.مقدرة الشاعر على البناء ھو األساس فى اختیار اإل-ب
  الوعى بالتجربة الشعریة من العناصر البارزة والمھمة فى حتمیة اختیار اإلطار وجودتھ.-ج
ال -د ال الخارجى بالكم ھ الكم ا، تساوى فی المقدرة على التشكیل الداخلى؛ لیكون العمل الشعرى نسیجا متالحم

  ور وموسیقى ولغة على نحو ظاھر من اإلبداع.الداخلى، وتوازنت عناصر القصیدة من شكل وص
ف الشعورى أو -ھـ ا خالصة الموق اء القصیدة، ویقصد بھ ى بن لحظة التكثیف الشعورى من العوامل البارزة ف

ط،  ى الوس أتى ف د ت ھ، وق ى بدایت ون ف د تك نص، فق ن ال ا م ان تكثیفھ ى مك ف ف ذه اللحظة تختل ة، وھ التجرب
ى ن ذه اللحظة ف ا الختالف وغالبا ما تأتى ھ ف أطر القصائد، وتشكیالتھا تبع ا تختل ن ھن ة القصیدة، وم ھای
  مكان لحظة التكثیف فى القصیدة.

  من المعاییر التى یتحدد من خاللھا البناء الداخلى للقصیدة بناء الصورة الشعریة. - 5
  فى الشعر الحدیث شاعت ثالثة أنواع لبناء الصورة الشعریة، ھى: - 6

طحة أو العری-أ ورة المس ون الص ة، وتك ة، أو القری ة كالمدین وعات مكانی ول موض دور ح ى ت ى الت ة وھ ض
  جزئیاتھا فى الغالب مستمدة من اإلطار المادى للمكان، ومستوحاة عن طریق البصر.

ن أول -ب د م ا بشكل ممت ا، فتتحرك جزئیاتھ اًء طولی ى بن ى تبن ة، وھى الصورة الت الصورة الممتدة أو الطولی
ا، مع ى نھایتھ ن الصورة إل ا. وم ا، وامتالءھ نح الصورة حیویتھ ى یم ة كأساس فن ة الزمنی ى الحرك دة عل تم

اد  تلمس األبع ن أن ن ث یمك ددة، بحی ر مح ة غی ة الزمنی ور أن الحرك ن الص وع م ذا الن ائص ھ رز خص أب
  الزمانیة الثالثة: الماضى، الحاضر، المستقبل فى وحدة واحدة.

ذه كما أن ھذا النوع من الصور البد أن یتضمن "   ى أن تكون ھ شخصیة" تتمحور الصورة حولھا، والخالف ف
ى  ة الت رات النفسیة والتجارب المختلف ق التغی ذه الشخصیة وف م أن تتحرك ھ ا المھ ة، إنم الشخصیة أسطوریة أو واقعی
ن  و الصورة م ث تنم ا، بحی ى انطالق الشخصیة أو تحركھ دء ف ة تكون نقطة الب ة معین تعكسھا، والبد من وجود حادث

  ل عملیة االنطالق نموا متدرجا متصاعدا.خال
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ة -ج اة المختلف الصورة المزدوجة، وھى الصورة التى ترتكز فى بنائھا إلى مظھرین متناقضین من مظاھر الحی
وازیین داخل إطار  ى خطین مت و المظھران ف ث ینم فیأخذ كل مظھر مجرى شعوریا، وصوریا معینا، بحی

  ة فى صورتین احداھما نقیض لألخرى.الصورة الكبیر، وتزدوج الصورة الشعری
  معاییر صیاغة الصورة، وبنائھا ھى: - 7

ب -أ تحم الجان ث یل ة، بحی ة كالتشبیھ، واالستعارة، والكنای ة المعروف ى استخدام األدوات البیانی قدرة الشاعر عل
ات النفس ن المعطی ف ع ة للكش یلة ملموس ذه األدوات وس ون ھ ا، فتك داللى لھ ب ال ورة بالجان ى للص یة الحس

ى،  ر الحس د التعبی دة عن ورة جام ف الص ر أن تق ى األدب المعاص وض ف ة، والمرف ر الملموس ة غی والذھنی
د النفسى  د البع ى تحدی وتعجز عن تجسیم الفكر والمشاعر تجسیما تتضح من خاللھ الرؤیة الشعریة السلیمة ف

  واإلفصاح عنھ.
دما ال یفترض فى الصورة أن تأتى موافقة لطبیعة المكان الذى -ب ف عن ى تق ھ، إن الصورة الت تتحدد من خالل

ذى  ى التصویر السینمائى ال رب إل ھ، وھى أق یسمى "بالنقل األمین" للمكان لیست سوى تسجیل فوتوغرافى ل
ینقل المشھد منھ إلى التصویر التعبیر الذى ینقل المشاعر، واألحاسیس، فالشاعر حین یرسم صورة شعریة، 

ا لشعوره وار ھ یرسمھا وفق ى آخر أن فإن ھ، بمعن ع فی ذى تق ین ال ان المع ا للمك یس وفق ا، ول ھ النفسى بھ تباط
  الشاعر غیر ملزم "بموضوعیة" المكان.

ى -ج دة ھى الت د تفسیر محدد، فالصورة الجی ف عن ب الصورة، بحیث ال تق ى تراكی إدراك مجاالت اإلیحاء ف
ا ن مب أثیرا، فم ا وت اك تجاوزت الدالالت القریبة إلى دالالت أشد عمق ھ لیست ھن م الصورة الشعریة أن دئ فھ

ھ، وأجود  ن خالل ھ، وتشكل م قیم ثابتة للصورة الشعریة، وإنما تتحدد قیمھا وفقا للسیاق الفنى الذى تتركب فی
ائر دالالت  ن س ب ع ث والتنقی ة البح ى حری رك للمتلق ا ت س، وم ى نف س إل ن نف اعر م ل المش ا نق ور م الص

ة، والرمزی انى الالمحدودة، الصورة، وقیمھا الجمالی ى تصویر المع التعمق ف ون ب ى الشعر الحدیث یعن ون ف
ا  ى موقعھ وحى ف ة ت ة المحجب ویتأنقون فى اختیار األلفاظ والصور ذات اإلشعاع واإلیحاء المتنوع؛ ألن الكلم
ى أصلھا الوضعى النفعى، د ف ا ال تفی د م ھ، وتفی ر عن ا یقصر التعبی  وقراءتھا بأجواء نفسیة رحیبة، تعبر عم
دامى،  مس ال ة، كمصرع الش االت داخلی حوبة بانفع ة مص ور وجدانی ا لص ثال مبعث ة "غروب" م فتصبح كلم

  واأللوان الغاربة الھاربة، والشعور بالزوال، واالنقباض، وانطماس معالم الحیاة، وإثارة الشكوك، وما إلیھا.
ر ال   ى الشاعر ظھ ة، وبسبب مظاھر اإلیحاء المفروضة عل ى وبسبب ھذه الرمزی عنصر القصصى واضحا ف

ر  ى كثی ة الشائقة ف رة الخطابی ة ذات النب ائق التقریری ن الحق معظم األشعار؛ ألنھ فى ھذا العنصر یتوافر اإلیحاء أكثر م
  من الشعر القدیم.

  معاییر البناء الموسیقى فى القصیدة ھى: - 8
ھ ھى "-أ نظم ل ا وزن الشعر ضمن اإلطار الموسیقى الم ى أن النظام الموسیقى القاعدة التى یقوم علیھ ة". بمعن التفعیل

ن  ة اختلفت م الجدید ھو نظام التفعیلة بدل نظام الشطرین فى الشعر القدیم، غیر أن القاعدة الجدیدة الستخدام التفعیل
حیث "الكم" عن القاعدة القدیمة الستخدام البحر، فللشاعر الحریة فى أن یختار العدد المناسب للتفعیلة داخل السطر 

رتبط الشع ث ی ى تسع تفعیالت، حی ى یصل إل د یطول حت دة، وق ة واح ى تفعیل دد عل رى الواحد، فقد یقتصر ھذا الع
ھ األنسب  راه الشاعر أن ن التفعیالت، ی ین م دد مع تم إال بع ذلك بالحالة النفسیة للشاعر، وبالدفقة الشعوریة التى ال ت

  لحالتھ.
ایرة للتفع-ب ة مغ تخدم تفعیل اعر أن یس وز للش طر ال یج ى األس د، أو ف عرى الواح طر الش ى الس واء ف یة س ة األساس یل

  األخرى؛ ألن ذلك یؤدى إلى اختالف النغمة الموسیقیة.
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ة أو -ج ى التجرب رة ف تالئم الفك رات؛ ل ات والتعبی ع الكلم ب تطوی اس، ویج عور واإلحس دة الش ى وح ة ھ دة الحقیق الوح
ة ب الرتیب ن تحطم القوال د م ذا الب وع  الشعور المختمر؛ ولھ وع بتن ارة، وتتن ر العب ع تغی یقیة م دة الموس ر الوح لتتغی

  اإلحساس.
  )63(الرومانسیة النظامیة: المؤسسات الوطنیة والسلطة األدبیة: -ب

ن    رة م ى الفت ا ف ى بریطانی دت ف ى وج ة الت ات األدبی بعض الھیئ د ل دور المتزای ة ال ة مناقش ذه الدراس ت ھ تناول
  ا على الخیال الخصب، وتطبیق األشكال الرومانسیة. م، حیث حثت أفرادھ1849م. إلى 1815

ل    اعى قب دور اجتم وخلصت الدراسة إلى أن مثل ھؤالء الكتاب لیسوا حاالت محترفة، لكن باألحرى ھم تلبیة ل
  أن یكونوا تلبیة لدور فنى.

  :)46( الترابط فى معالجة وتحلیل الصور: النظریة واستخدامھا (بمقاییس متعددة وتطبیقاتھا)-ج
ة. وتوصلت    ة تطبیقی ل، وزودت بأمثل دمت عن التخی اھیم كالسیكیة ق ل مف ذه الدراسة معالجة وتحلی تناولت ھ

  ھذه الدراسة إلى استراتیجیة لتعلیم التخیل، تقوم على تكامل بعض الصور الخیالیة.
  استخدام المدخل النفسى فى تعلیم األدب:-3

یم األدب   ى تعل ى ف دخل الفن ھ مجرد نشاط لغوى  إذا كان أنصار الم ى أن ى األدب عل د رأوا وجوب النظر إل ق
ھ،  ن مجتمع ھ م ھ الشخصیة، وال بموقف استاطیقى یطلب لذاتھ، بمقاییس، تستمد منھ ھو، وال تھتم بحیاة الشاعر، وتجارب

د رك یم األدب ق ى تعل ى وال بحقیقة نزعاتھ ومقاصده، ورغباتھ، ومآزقھ، وأزماتھ، فإن أنصار المدخل النفسى ف زوا عل
  )41-27: 27(العالقة بین النص األدبى ونفس مبدعھ. 

ة،    ى اللغ دیین ف ات الفروی ائج دراس د أن ظھرت نت دیث بع ى العصر الح ھ ف اه اتسع مفھوم ذا االتج ى أن ھ عل
ن یتصدى للتفسیر النفسى Youngوالباطن، كذلك بعد أن أفاض أتباع "یونج  " فى الحدیث عن األسطورة والرمز، فم

ة، علیھ أ اة طویل د معان ھ بع دع فن ا یب ن یدرك بواعث اإلبداع الفنى الحقیقیة، ومن أھمھا إدراكھ لعبقریة الفنان، وأنھ إنم
ة  ك مرحل ات، وتل ذه الرغب یس عن ھ یلة للتنف ذ الرموز وس ى الالشعور، ویتخ یستظھر من خاللھا الرغبات المكبوتة ف

ن الفھم التى ینبغى وعیھا وإدراكھا،  فكلما عمقنا ھذ د م ه المرحلة، ووسعنا أبعادھا، كان ذلك أحرى أن یكشف لنا المزی
  القیم التى ینطوى علیھا العمل األدبى.

داع    ع اإلب ومعظم الدراسات النفسیة فى تفسیر األدب لدى الغربیین تدور فى إطار واحد، وھو تساؤلھم عن منب
  یة أو اإلفراط فى حب الذات یؤدى إلى ذلك؟فى العمل األدبى، وتفسیره، وكیف تتم ھذه العملیة؟ وھل النرجس

ونج    د وی ن Freud, and Youngإن منبع اإلبداع لدى عالمى النفس المشھورین: "فروی " ھو الالشعور، ولك
ردى، Freudھذین العالمین یفترقان حول دواعى الالشعور، ومؤثراتھ، فیرى "فروید  " أن معظم الالشعور مكتسب، ف

ن مكبوت، یرد صاحبھ إلى ز ى م ا لق من الطفولة، واالنفعاالت العنیفة، وذكریاتھ عن أول محاولة لإلبداع، وما عساه م
د  ى تحدی ا نصیب األم ف ق؟ ، وم ق أو أخف تشجیع أو تأنیب، ونوع عالقتھ باألسرة، وبعض سلوكھ الشخصى، وھل وف

ة، وم داث الطفول لوك الحاضر بأح ل ظواھر الس ى تعلی د ف م یمضى فروی ة؟ ث ذه النتیج د ھ راض، وعق ن أم ت م ا خلف
  (*)أودیبیة، والكتراویة.

ونج    د "ی عور عن ا الالش د Youngأم م عن و األھ ى، وھ عور الجمع ردى، والالش عور الف مان: الالش و قس " فھ
داد Young"یونج  ن األج ا م ى انحدرت إلین " ألنھ مصدر اإلبداع فى نظره، وھو یمثل مجموعة التجارب اإلنسانیة الت

ر ا ن اء، فكم ى واآلب ادر عل و الق ان ھ یة أیضا، والفن نھم صفات نفس رث ع ة، ن داد صفات بیولوجی اء واألج ث عن اآلب
ة  ثال، ومھم الم م ق األح ن طری تظھرونھا ع اس فیس ن الن ادیون م ا الع ة، أم ھ الفنی ى أعمال فات ف ذه الص تظھار ھ اس

                                                        
  الكتراویة: حب الفتاة ألبیھا.(*)
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ات اال ابع األزم ة، وتت ع الحی وز المجتم ار رم ین تنھ یة؛ فح ى تعویض عور الجمع عور الالش رك الالش ة، یتح جتماعی
  الجمعى إلعادة التوازن الجمعى، فمھمتھ تعویضیة.

ى الحدس، فیشرق Youngوتفسیر عملیة اإلبداع ترتكز عند "یونج    ان عل ھ الفن د فی ذى یعتم " على اإلسقاط ال
  الالشعور، فیحولھا إلى موضوعات خارجیة یمكن أن یتأملھا اآلخرون. علیھ كل شئ فى ومضة سرعان ما یناقشھا

داع، والتسامىFreudأما "فروید    د -" فیركز على التسامى كأساس فى عملیة اإلب ى نظر فروی ھو استبدال  -ف
ات الجنسی ة، ومجردة عن الغای ة االجتماعی ن الناحی ة م ع قیم ؤدى الھدف الشبقى، أو تحویلھ إلى أھداف جدیدة أرف ة. ی

  .)231 -212: 36( التسامى عندئذ إلى إظھار العبقریة واالمتیاز، ویصل الفنان إلى التشبع أو التنفیس أو إلغاء التوتر.
ت بعض الدراسات    ا زال ان، فم ان، والمك ا الزم تحكم فیھ ة، ی دواعى نفسیة معین ونظرا ألن األدب استجابات ل

ى ك  األجنبیة المعاصرة تستخدم المدخل النفسى ف ن خالل تل ھ م ى محاوالت لدراستھ، وتفسیره، وتقویم یم األدب ف تعل
  االستجابات، ومن الدراسات األجنبیة المعاصرة التى استخدمت المدخل النفسى فى تعلیم األدب الدراسات اآلتیة:

  )64( "أثر استجابات الطالب المكتوبة كمسودات على كتابتھم، وعلى منطقة ما یتعلق باألدب"-أ
ا الطالبتناول   ى أعاد بھ ة الت ى الصفین: التاسع، والحادى عشر -ت ھذه الدراسة الكیفی یالتھم  -ف صیاغة تحل

  الكتابیة المبدئیة لقصتین قصیرتین من مراجعات تتم عن طریق تعلیقات كتابیة مستخدمة كمسودات.
  ولقد دلت نتائج الدراسة على وجود تأثیر واضح لظروف االستجابة ولمستوى الصف.  

  )92( أدب األقلیات فى دوریات علم النفس والتربیة:-ب
ود   ة الس ایا أقلی ة بقض ة الخاص ات األدبی ن الكتاب ة م یال لعین ة تحل ذه الدراس ت ھ ض  -تناول ى بع ورة ف المنش

  م.1973م إلى 1952الصحف التربویة فى الفترة من 
ات وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت التى تعانیھا أقلیة السود ھى ذا   ى الكتاب ا ف ان مبثوث ت بعد نفسى ك

  األدبیة المنشورة (عینة البحث).
  )45( دع الطائر السجین یغرد: "استخدام األدب فى تعلیم علم نفس النمو":-ج

الل ش   ن خ نفس م م ال ور عل ة مناقشة لتط ذه الدراس ت ھ ائر ال رح قصیدة "تناول رد دع الط ا سجین یغ " "لمای
  الدراسة إلى إمكانیة استخدام األدب فى تعلیم علم النفس النمو. " وانتھتMaya Angelouأنجلیو 

  استخدام المدخل االجتماعى فى تعلیم األدب:-4
یم األد   ى تعل اعى ف دخل االجتم تخدام الم رز اس د ب یلق ر، ح ع عش رن التاس ة الق ى بدای ات  نب ف ت النظری تغلب

رى أن األدب االشتراكیة والرأسمالیة على النظم االقتصادیة واالجتماعیة ف ى العالم العربى، فظھرت طبقة من األدباء ت
  )38-34: 36(فى خدمة المجتمع، أو ھكذا ینبغى أن یكون. 

درس    ى ی واألدب االجتماعى أدب بعید عن التنمیق، ومتصل بالواقع أتم االتصال، وإذا كان علم االجتماع األدب
ف أن أشكال النشاط المتبادل بین كل األشخاص الذین یتدخلون ف ا كی اعى یفسر نوعی إن األدب االجتم الم األدب، ف ى ع

ا  ع عامال حاسما أو مرافق دور المجتم ھ یتوقف عرضھ ل ب، وفھم الكتابة حدث ذو طبیعة اجتماعیة تبعا لفلسفة كل أدی
  )11-7: 43(فى قیمة اإلبداع األدبى. 

  ایة من خالل خطط ثالث ھى:والمدخل االجتماعى یرى األدب فى المجتمع، ویمكن أن یدرس المجتمع بعن  
  المجتمع الواقعى، حیث ظھر الكاتب، وحیث أنتج عملھ.-أ

  المجتمع الذى ینعكس مثالیا فى نطاق العمل نفسھ.-ب
  انعكاس العمل نفسھ على ضمیر القراء االجتماعى.-ج
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ون -واألدب الحقیقى واقعى   ون الواقعی م الروائی ى شكل  ویعرض -لدى بعض أنصار المنھج االجتماعى، وھ ف
  )238: 29(نماذج لاللتحام العضوى بین الفرد والنمو التاریخى واالجتماعى. 

  ومن الدراسات األجنبیة المعاصرة التى استخدمت المدخل االجتماعى فى تعلیم األدب الدراسات اآلتیة:  
  )56( تدریس األدب الدینى كأدب اجتماعى: استراتیجیات من أجل التعلیم العام-أ

ة،  وقد تناولت   ة الثانوی ھذه الدراسة السیاقات المناسبة لتدریس األدب الدینى، كأدب على مستوى طالب المرحل
  والجامعیة؛ إلدراك القیم المختلفة التى تعكسھا النصوص الدینیة، ومدى صلتھا بالمجتمع.

  الطالب الدینیة.عادات، وتقالید  -غالبا -كما بینت ھذه الدراسة بعض الخطوات لممارسة التدریس التى تحترم  
  وتوصلت الدراسة إلى أن المضمون فى العمل األدبى یوجب إبراز القیم االجتماعیة فى النصوص الدینیة.  

  )85( تعلیم األدب بقصد خلق مجتمع محب لخیر البشر جمیعا:-ب
  ال لھا.تناولت ھذه الدراسة األدب باعتباره مرآة للمجتمع، یتضمن بعض المشكالت االجتماعیة، ویقترح حلو  
ة؛ لتكون دروسا    وتوصلت ھذه الدراسة إلى استراتیجیة لتعلیم النصوص األدبیة جاعلة إیاھا نصوصا اجتماعی

  لتعلیم أدب نحو مجتمع إنسانى.
  )44( كشف المقدرة عند حافة األدب والمجتمع:-ج

دى  تناولت ھذه الدراسة تحلیال للمفاھیم األدبیة والثقافیة الواردة فى بعض كتابات من   األدب الحدیث؛ لدراسة م
  عالقتھا بالمجتمع.

  ودلت نتائج التحلیل فى ھذه الدراسة على عدم ارتباط األبعاد الثقافیة للمجتمع بما ورد فى األدب من مفاھیم.  
د    واقعیین ق ن ال ن جماعة م یم األدب، ولك ى تعل اعى ف دخل االجتم وفى ضوء ما سبق تتبین أھمیة استخدام الم

ة لفكرھم السیاسى بالغوا فى رسا یلة دعای ثال، وس اس األدب، كالقصة م ن بعض أجن ة، واتخذوا م لة األدب االجتماعی
  )25-19: 79(واألدبى، یخدعون بھا الدھماء، ویضللون البسطاء من عامة الشعب. 

رر   م المتك ان والظل ؤس، والحرم وعات الب ى موض اعى ف م األدب االجتم ب أال یحج ا یج ل  -كم ا یفع كم
ن استجابتھا التغییر واإلصالح؛ فلربما استجابكى نصل إلى مبدأ  -الواقعیون ا أسرع م ة تطویرھ ات كیفی نفس آللی ت ال

  لما یدخل الحزن واألسى علیھا.
  

  مناقشـــة:
ى  -فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة   داخل المستخدمة ف الخاصة بتعلیم األدب یمكن تصنیف أنصار الم

ى أسرتین طبق یم األدب إل ون، تعل ى الواقعی ى ینتم ى األسرة األول ن"، وإل ن للف افع" أو "الف ن الن ھ: "الف ون ب ا یؤمن ا لم
ون،  -مع مواقف تعلیمیة، وأخالقیة، وغائیة -واالجتماعیون، والعلمیون وإلى األسرة الثانیة ینتمى البرناسیون، والرمزی
  )165: 82)، (243: 50( والجمالیون، والمثالیون.

الم فقد رأى أنصار "ال   فن النافع" أن األدب یظھر سجال لشئ محدد فى بناء مفروض موضوعیا، وینتمى إلى ع
  الموضوعات الواقعیة التى توجد خارج الشعور، وكلنا ندركھا.

ة،    ع البیئ ف م ة اإلنسجام والتكی ى وظیف ة ف ت المبالغ الم واقعى كان ى نطاق ع ا ف ولتأكیدھم وجود األدب واقعی
  یرا، وحكما، لما یتضمنھ من مواد أیدیولوجیة، ولغویة، واجتماعیة، وسیاسیة، وغیرھا.وساد مستوى المحاكاة تفس

ى الموضوع    وقد رأى أنصار "الفن للفن" أن مركز الجاذبیة فى معرفة األدب فى الفاعل الذى یعرف، ولیس ف
  المعروف، واألدب شئ یقع فى الضمیر، ضمیر الكاتب أو ضمیر القارئ، ویدرك األدب داخلیا.
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ع    ف م ة التكی ى قیم افع" ف ن الن الغ أنصار "الف ا یب وقد اتجھ ھؤالء نحو المتعة أو الرأى الجمالى الخالص، وكم
نص نقطة االنطالق نحو  ل ال ة، وتحلی البیئة، وقیمة الغرض، یبالغ أنصار "الفن للفن" فى القیمة التصویریة، والتعبیری

ن أى بحث موسع، ویسمى ھذا التحلیل "داخلیا" ألن ال ك، م دا ذل ا ع الم األدب، وكل م ى ع ؤرا ف نصوص ھى األكثر ب
  الطبیعة والمجتمع والتاریخ، وحتى حیاة الكاتب نفسھا تقع فى الجانب الخارجى من األدب.

ط   یئا موضوعیا فق یس ش ا أن األدب ل ون -ویبدو لن ا رأى النفعی ط -كم ة فق ذاتیون،  -وال صور ذاتی ا رأى ال كم
ى وإنما ھو تعبیر مطروح، أ ین معن امال ب ق تك ة، تحق ة علمی ى لغ ین ف ة إحساس إنسانى مع اة التاریخی ى الحی ھ ف لقى ب

  العمل األدبى ومدى صالتھ بالزمن الذى عاش الكاتب فیھ.
دى    اعى، وم ھ االجتم ات أفق ب إمكان ى ضمیره، وھو یرق ت ف ا تكون ى والمسرحى قیم دعم الشاعر والروائ وی
  تطوره.

ا ھو واستخدام المدخل التكاملى    ط، كم ة فق اة األشیاء الخارجی ى محاك فى تعلیم األدب ال یحصر العمل الفنى ف
ر  ى تعبی ا ف ن" وإنم ن للف ار "الف د أنص ال عن و الح ا ھ الص، كم دس خ ى ح افع"، وال ف ن الن ار "الف د أنص ال عن الح

  انعكاسى، إیجابى، متكامال فى المحورین الموضوعى والذاتى.
ى إن العمل األدبى بناء، وخطة ی   ا ف انا م ا نشارك إنس ذا العمل یجعلن وى لھ ل البنی ا، والتحلی ارئ خلقھم د الق عی

  إحساسھ الفعال، وتاریخھ، وطریقتھ فى تشكیل العالم.
ى    إن المدخل التكاملى فى تعلیم األدب مدخل یستخدم لدراسة األدب موضوعیا عن طریق الفھم لكل ما یدخل ف

  )29-27: 70(ل ما فى كل أطوار تحقیقھ. أسلوب التعبیر المكتوب ویھتم بإبداع عم
ن االتجاھات    ان م ن خالل األدب، وك ومن ثم لجأ كثیر من الباحثین إلى تطویر مناھج اللغة، وطرق تعلیمھا م

ذا  ى ھ ى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة ف الحدیثة فى تعلیم اللغة تعلیمھا من خالل األدب. وفیما یلى بیان ذلك ف
  المجال.

  اھات الحدیثة فى تعلیم اللغة تعلیمھا من خالل األدبمن االتج
  

ة    نھج اللغ ا: "تطویر م ذا البحث دراسة عنوانھ ة ھ ل كتاب ا قبی ى تمت إجازتھ ة الت من أحدث الدراسات العربی
  )6( العربیة فى الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة فى مصر".

ة العر   نھج اللغ ى وھى دراسة استھدفت تطویر م ائم عل ة ق ة العربی ى اللغ رح ف نھج مقت داد م ن خالل إع ة م بی
  )165-132: 6(مدخل األدب ألطفال الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة فى مصر 

ة    ارات اللغ ى مھ ة ف ة االبتدائی ن المرحل ى م ة األول ذ الصفوف الثالث وتحددت مشكلة الدراسة فى ضعف تالمی
  والنطق والفھم.العربیة الخاصة بالتعرف 

  ولدراسة ھذه المشكلة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتیة:  
  خل الحدیث فى تعلیم مھارات اللغة العربیة للمبتدئین.تحدید المد - 1
  إعداد برنامج مقترح لتعلیم مھارات اللغة العربیة للصفوف الثالثة األولى قائم على مدخل أدب األطفال. - 2
  ألول االبتدائى قائم على مدخل األدب.بناء كتاب فى اللغة العربیة للصف ا - 3
  تجریب بعض دروس الكتاب المقترح على مجموعة من تالمیذ الصف األول االبتدائى. - 4
  تحلیل بیانات التجریب إحصائیا. - 5
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ارات:            یم مھ ى تعل ال ف دخل أدب األطف ى م ائم عل ھ الق م تجریب ذى ت امج ال ة البرن ائج فاعلی رت النت د أظھ وق
ال،  التعرف والنطق والفھم للصف األول االبتدائى، ساھم فى ذلك اختیار نصوص شعریة، وحكایات مالئمة لسن األطف

  وكذلك دلیل المعلم الذى برزت فیھ التوجیھات الالزمة لتنفیذ وتقویم التدریس الذى یعتمد على مدخل أدب األطفال.
رالدراسة السابقة ھى أحدث الدراسات العربیة المعاصرة ف توإذا كان   ة ف یم كاف ع وى مجال استخدام األدب لتعل

ة  یم كاف ة تعل ا إمكانی د أظھرت نتائجھ دة أخرى ق ا عدی إن دراسات وبحوث اللغة العربیة حتى تاریخ كتابة ھذا البحث، ف
  فروع اللغة من خالل األدب، وفیما یلى بیان ذلك بإیجاز:

  لیم القراءة:بعض الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة باستخدام األدب فى تع-1
  )48( قراءة وكتابة األنواع األدبیة:-أ

  تناولت ھذه الدراسة تعلیم القراءة والكتابة لألطفال لبناء المعنى من خالل األنواع األدبیة اآلتیة:  
  بعض القصص الواقعیة. - 1
  بعض القصص الخرافیة. - 2
  بعض كتیبات عن السیر. - 3

اء  وبینت نتائج ھذه الدراسة أن نشاطات األطفال         یمھم بن ث تعل ن حی ة م ى القصص الواقعی ة ف ر ایجابی كانت أكث
  المعنى قراءة، وكتابة.

  )55( تعلیم القراءة الناقدة من خالل األدب:-ب
ربط    ل وال تناولت ھذه الدراسة استراتیجیة لتعلیم القراءة الناقدة من خالل األدب عن طریق التدریب على التحلی

ا ا بینھ د المشكلة وایجاد ومناقشة  بین المعلومات، وإیجاد م ى تحدی زة، واستخدام األسلوب العلمى ف ات متمی ن عالق م
  مجموعة من الحلول البدیلة، وتقییم النتائج.

ا    ة لھ اذج تطبیقی دمت بعض نم ن خالل األدب، وق دة م وبینت نتائج ھذه الدراسة استراتیجیة لتعلیم القراءة الناق
  ل من المرحلة الثانویة.فى دلیل للمعلم، وكتیب لطالب الصف األو

  
  )67( فھم المعلم لفھم الطالب: فھم ثالثة معلمین الستجابة طالبھم لألدب:-ج

  تناولت ھذه الدراسة طریقة تفكیر الطالب فى قراءتھ النص األدبى، ومدى فھم المعلم لھذه الطریقة.  
دریب وناقشت الدراسة سیاقات لفحص األشیاء الناتجة عن فھم الطالب، واألدوات ا   ھ بالت ا تعلم لتى تربط بین م

  داخل الفصل.
ر    ة، لتراعى تفكی وعات األدبی ات الموض اء محتوی ى إعادة بن ة وجود حاجة ملحة إل ذه الدراس ائج ھ ت نت وبین

  الطالب فى قراءتھ ھذه الموضوعات.
ب   ر الطال ة تفكی م لطریق م المعل ین فھ ة ب اط موجب ة ارتب ود عالق ة وج ذه الدراس ائج ھ ت نت ا بین نص  كم ى ال ف

  األدبى، وتعلم الطالب قراءة النص األدبى.
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  بعض الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة باستخدام األدب فى تعلیم التعبیر:-2
  )95( التعبیر التحریرى واألدب: اآلن نحن نتحدث إلى شخص آخر:-أ

ھ تناولت ھذه الدراسة التعبیر التحریرى لدى اآلخر العصرى الذى كاد أن یھجر الت   م ب ا اتس ى، ومم راث المحل
  تعبیره التحریرى أن لغتھ أكادیمیة تختلف عن لغة التراث المحلى.

وتوصلت الدراسة إلى أن استراتیجیة تعلیم التعبیر التحریرى من خالل األدب تخلو من وجود مساحة مشتركة   
  محلى.لمعالجة المفردات والتراكیب اللغویة بما یسمح بالحوار والتفاھم مع التراث ال

  )91( الكتابة فى مناھج الدراسات العلیا: النقد األدبى كمادة للتعبیر:-ب
وه    حاولت ھذه الدراسة الكشف عن نقطة االتصال بین النظریة والممارسة فى منھج بعض الخریجین الذى اتبع

  فى تعبیراتھم التحریریة فى إعدادھم بعض المباحث أو الفصول األدبیة.
ة    ذه الدراس ض المباحث أو الفصول وتوصلت ھ اتھم بع ى كتاب وه ف ذى اتبع نھج ھؤالء الخریجین ال ى أن م إل

  األدبیة قد شابھ سلبیات منھا: التقلید، وعدم ثراء األفكار، وعدم الموضوعیة.
  )83( كالم اآلباء وتھتھة األطفال: نقد لألدب:-ج

ی   ى تعل ة حاولت ھذه الدراسة الكشف عن أثر تعبیرات الوالدین الشفھیة ف راءة بعض نصوص أدبی ا ق م أطفالھم
  موجزة. وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن تعدیل سلوك خطاب الوالدین یسھل طالقة األطفال.

  بعض الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة باستخدام األدب فى تعلیم القواعد النحویة:-3
  )89( تقییم الحاجة للتغییر فى مناھج القواعد فى مدارس الصحافة:-أ

دى ااولت ھذه الدراسة تحلیال للكتابات الصحفیة األدبیة الواردة فتن   ث م زامى مائة صحیفة من حی د  اللت بالقواع
  األدبیة. التعبیراتالنحویة فى 

ى الحاجات    اء عل دارس الصحافة بن ى م ة ف د النحوی اھج القواع ر من ى ضرورة تغیی وتوصلت ھذه الدراسة إل
  النحویة لدى طالب ھذه المدارس.

  )54( دب والقواعد:األ-ب
ض    ة بع ت عالق ال. وناقش ة لألطف ص األدبی ض القص ى بع ة ف رات لغوی یالت لتعبی ة تحل ذه الدراس ت ھ تناول

  التراكیب النحویة البسیطة ببعض المعانى اللغویة فى النص األدبى.
م الترك   ى، وفھ نص األدب ب النحوى وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب بین فھم المعنى اللغوى فى ال ی

  الخاص بمفرداتھ المكونة إیاه.
  )93( تعلیم القواعد حسب السیاق:-ج

ة    د النحوی یم القواع ى أن تعل ة. وتوصلت إل تناولت ھذه الدراسة تعلیم القواعد النحویة من نصوص أدبیة مكتوب
  بھة.من نصوص أدبیة مكتوبة یكسب الطالب المھارة فى توظیفھا توظیفا ناجحا فى أسالیب لغویة مشا

  بعض الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة بتعلیم القصص:-4
  )89-55: 18( القیم التربویة فى قصص األطفال:-أ

ائزة    ى ج ائز عل وث" الح ات وبح ى: دراس ل العرب اب "أدب الطف ملھا كت ات ش بع دراس دى س ة اح ذه الدراس ھ
داخل م وتناولت ھذه الدراسة "مناقشة ثقافة ال1991الدولة التشجیعیة عام  ى م دة عل طفل التى یكتسبھا من مجتمعھ معتم

  )56( انسانیة تدور حول أسالیب اتصالھ باآلخرین من حیث سلوكھ اللفظى والعملى واالنفعالى"
ن    ن (س ال م ة لألطف از المقدم ص األلغ ى قص واردة ف ة ال یم التربوی ل الق د تحلی ى  6وبع نوات إل نة)  15س س

  توصلت ھذه الدراسة إلى:
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یم ال - 1 ى أن الق از إل ع قصص األلغ ى جمی ا ف ة وصلت تكراراتھ ة الموجب یم  1292تربوی ى تكرار للق ة، وأن أعل قیم
ى  ى 22.5حظیت بھ قیمة المعرفة حیث وصلت نسبة تكراراتھا إل ت قیمت ة كان ل قیم یم، وأن أق ن مجموع الق % م

ى  ا إل ة منھم ل قیم بة ك لت نس ث وص ار، حی ة واإلیث یم0.3األمان وع الق بة لمجم ة  % بالنس ا أن قیم ة، كم التربوی
  المسئولیة لم تحظ بأیة نسبة من القیم فى القصص العشرین موضع الدراسة.

ة  - 2 ین قیم ى ثالث أن القیم التربویة التى وردت متضمنة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فى قصص األلغاز وصلت إل
دل، والتصمیم،  ھى: المعرفة، والصدق، والدین، واإلنجاز، والشجاعة، والنجاح، واألمانة، والتفكیر، والعمل، والع

اون، والحب، والطاعة،  ان، والتع ار، واالتجاه العلمى، والكتم ادأة، والصداقة، واإلیث والحرص، والتخطیط، والمب
  واالستقالل، والحكمة، والصبر، والوفاء، والتضحیة، والنظام، والنظافة، والتغیر، والرحمة.

  فى قصص األلغاز التى تم تحلیلھا ھى:مضامین القیم التربویة التى وردت  - 3
  وان ائع الحی فات وطب ل بص ارف تتص ة، ومع ارف عام ة، ومع ة وجغرافی ارف تاریخی ملت مع ة: ش ة المعرف قیم

ارف  ا، ومع الحروب وأدواتھ والطیر، ومعارف تتصل بصفات البشر وطبائع الشعوب ونشاطھا، ومعارف تتصل ب
  علمیة، ومعارف تتصل بالحضارة والسیاحة.

 مة الدین: شملت شكر هللا واالعتراف بفضلھ، واتباع الخلق الدینى، وذكر هللا فى السراء والضراء.قی  
  ف الصعبة، واكتشاف ن المواق تخلص بسرعة م ال، وال ن األعم دقیق م اء السریع وال از: شملت االنتھ ة اإلنج قیم

  األھداف بدقة وسرعة.
 عبة، و ف الص ى المواق وف ف دم الخ ملت ع جاعة: ش ة الش ف قیم جاعة، ووص داء بش وم واألع ة الخص مواجھ

  المغامرات والمغامرین، والدفاع عن المبادئ، واالشتباك مع العدو والحیوانات المتوحشة.
 .قیمة النجاح: شملت تحقیق أھداف مرسومة، والتفوق فى الدراسة مع كشف اللغز، وتحقیق مبادئ سامیة  
 المغامرین أنفسھم باألمانة، والمحافظة على أسرار الغیر. قیمة األمانة: شملت عدم نشر األسرار العلمیة، وصف  
  ،م اء وآرائھ ى العلم ة ف ام، والثق د إصدار األحك قیمة التفكیر العلمى، شملت استخدام خطوات األسلوب العلمى عن

  وفرض الفروض والتأكد من صحتھا، وإخضاع المواقف والحوادث للتفكیر المنطقى.
 ف زاز بص ملت االعت ل: ش ة العم تالك قیم دیر ام املین، وتق دیر الع دوى، وتق ل الی دیس العم اھر، وتق ل الم ات العام

  أدوات العمل.
 .قیمة العدل: شملت إتاحة الفرصة للتعبیر عن الرأى  
 .قیمة التصمیم: شملت قبول التحدى، واإلصرار على عمل أشیاء محددة، وتحقیق األھداف  
 ة لألشخ ة االجتماعی ة المكان اء قیمة الحرص: شملت معرف ذاء، وإخف دم اإلی ى إنجاح الخطط، وع اص، والعمل عل

الحرص  خاص ب ف األش ھ، ووص یاء، والتموی أمین األش ار، وت رف األخب ار، وتع ان األخب ى، وكتم یاء، والتخف أش
  والدقة فى العمل.

 ى اق عل راد المجموعة، واالتف  قیمة التخطیط: شملت رسم الخطط للوصول إلى األھداف، وتنظیم الوقت وتوزیع أف
  عالمات محددة، ووصف المغامر بالمخطط.

 .قیمة المبادأة: شملت سرعة اتخاذ القرارات ودقتھا، والقوة والیقظة فى الوصول إلى األھداف  
  اركة اس، والمش دمات للن ؤدون خ ن ی ة م الزائرین، ومعرف ب ب دقاء، والترحی ارة األص ملت زی داقة: ش ة الص قیم

  صداقة بینھم.الوجدانیة فى المناسبات، والفخر بوجود ال
 .قیمة اإلیثار: شملت تفضیل التفكیر فى الغیر ومصالحھم  
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  ،اء م والعلم دیر العل ة، وتق قیمة االتجاه العلمى: شملت المیل الثابت إلى الكتب والقراءة وحب اكتشاف أسرار علمی
  ووصف المغامرین بحب العمل.

 مل.قیمة الكتمان: شملت القیام بأعمال فى تستر، وعدم نشر أخبار الع  
  اعدة ة، ومس اعدة العدال رأى، ومس ى ال تالف ف دم االخ ا، وع اجین إلیھ اعدة للمحت دیم المس ملت تق اون: ش ة التع قیم

  المحتاجین والعطف علیھم.
  ل السعید نحو ق باألھل واألصدقاء، والمی وان، والتعل ین اإلنسان والحی ة سارة ب ة الحب: شملت وجود عاطف قیم

  النباتات.
 خضوع من أجل إنقاذ اآلخرین، وإطاعة أوامر الرؤساء.قیمة الطاعة: شملت ال  
  از د إنج نفس عن ى ال اد عل دین، واالعتم لطة الوال ن س د ع ر، والبع ن الغی أى ع كن بمن ملت الس تقالل: ش ة االس قیم

  األعمال، والعمل الحر.
 ر ا ت اختالف الحال، وحكم تبط بالعطاء قیمة الحكمة: شملت حكما مرتبطة بمجال العمل والنشاط، وحكما مرتبطة ب

  والحب، وحكما مرتبطة بالسلوك السلبى، وحكما مرتبطة بالدین.
 .قیمة الصبر: شملت تحمل األقوال المرذولة، وتحمل األذى البدنى، واالنتظار الطویل  
 .قیمة الوفاء: شملت الوفاء بین اإلنسان والحیوان، ورد المعروف آللھ، وتحقیق الوعود  
ص - 4 ى قص ائعة ف ة الش یم التربوی از،  الق دین، واإلنج ة، وال ى: المعرف ة ھ ة تربوی رة قیم دى عش ى اح از ھ األلغ

ك أن  ى ذل ة، ومعن ب، والحكم اون، والح ى، والتع اه العلم یط، واالتج رص، والتخط ر، والح جاعة، والتفكی والش
  قصص األلغاز مفیدة لألطفال؛ ألنھا تتضمن قیما تربویة موجبة مرغوبة.

ة المتضمنة القیم التربویة التى تتضمنھا قصص  - 5 یم التربوی ى الق ق عل ث اتف ؤلفین حی األلغاز ال تختلف باختالف الم
ة 50فى قصص األلغاز أكثر من  القیم التربوی ى وعى ب % من المؤلفین، ومعنى ذلك أن مؤلفى قصص األلغاز عل

  المنشودة لتربیة األطفال.
ى یقرء - 6 از الت ة األطفال یتأثرون بالقیم التربویة المتضمنة فى قصص األلغ ا ذا دالل اك فرق ث اتضح أن ھن ا، حی ونھ

بین متوسط درجات تالمیذ عینة البحث فى التطبیق القبلى فى بطاقة مالحظة السلوك  0.01احصائیة عند مستوى 
راءة  أثیر الواضح لق د الت ا یؤك القیمى ومتوسط درجاتھم فى التطبیق البعدى، وذلك لصالح التطبیق البعدى، وھو م

  از على سلوكھم القیمى فى المواقف الحیویةالتالمیذ لقصص األلغ
ث  - 7 ى الصف الثال ك ف ین، وذل ن البن ر م ا أكث ى یقرأنھ البنات یتأثرن بالقیم التربویة المتضمنة فى قصص األلغاز الت

ى  ات ف ین ومتوسط درجات البن ین متوسط درجات البن ة احصائیة ب ا ذا دالل االعدادى، حیث اتضح أن ھناك فرق
اتالتطبیق البعدى فى  ین والبن ة مالحظة السلوك القیمى للبن د مستوى  بطاق ات  0.01عن يلصالح البن حین أن  ف

ى  ك ف د، وذل توى واح ا بمس ى یقرءونھ از الت ص األلغ ى قص منة ف ة المتض القیم التربوی أثرون ب ات یت ین والبن البن
  الصفین األولین من المرحلة االعدادیة.

ث اتضح البنات یختلفن عن البنین فى ترتیب السلوك ا - 8 از، حی لقیمى الذى اكتسبنھ من خالل قراءاتھن قصص األلغ
ین  ز سلوك البن أن سلوك البنات یتمیز بالحرص، والتخطیط، والتدین، والحب، والمعرفة، والحكمة، على حین یتمی

  الذى اكتسبوه من قراءاتھم قصص األلغاز بالشجاعة، والتفكیر العلمى، واإلنجاز، والتعاون.
ذ  قراءة التالمیذ - 9 ث إن التالمی ة، حی ف الحیوی قصص األلغاز تتصف بالفاعلیة فى إكسابھم السلوك القیمى فى المواق

د  ة، فق ة والحواری ا الدرامی از ومواقفھ یتشربون القیم التربویة التى ترد ضمنا وصراحة خالل أحداث قصص األلغ
دل  غ متوسط نسبة الكسب المع ى  1.57،  1،  1.01بل ن األول إل ى الصفوف م دى ف دادى، وھى تتع ث االع الثال
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ى  ى ف لوكھم القیم ى س از عل ص األلغ ذ قص راءة التالمی أثیر ق م بت ى للحك د األدن ل الح ذى یمث حیح ال د الص الواح
  المواقف الحیویة.

ز           ى حی ائج إل ذه النت ذ بھ ى تأخ دم الباحث بعض التوصیات الت ائج البحث ق ن نت ذه المجموعة م وبعد تعرف ھ
  وى فى میدان ثقافة الطفل العربى.التطبیق الترب

  وقد عرض التوصیات اآلتیة:  
ھم،  - 1 ال وقصص ب األطف ى بكت ى الترق اعد عل ى تس یة الت ل األساس ن العوام ھ م واعى بأھداف د ال ف الجی د المؤل یع

ال ص األطف م قص ھ أن یطع ال یمكن ة لألطف ة الالزم یم التربوی ات الق واعى بنوعی المؤلف ال ص  -ف ة قص وخاص
ال، وھو  -األلغاز المغامرات أو ن األطف بھذه القیم الموجبة المرغوبة بأسلوب غیر مباشر یؤثر فى قراءة األلغاز م

  فقد تلك القصص جاذبیتھا للطفل.تفى نسیج قصصھ دون أن  ةقادر على بث القیم التربوی
ال ی         ت األطف ة جعل اء وغنى عن البیان أن معظم مؤلفى قصص المغامرات یتمتعون بموھبة فنی ى اقتن ھرعون إل

م  اوتبادلھا فیما بینھم، أو تبادلھ األلغاز وقراءتھا ا، أو استبدال لغز ل ل قراءتھ ا مقاب ن ثمنھ ع جزء م د دف ا بع ع بائعیھ م
  یقرءوه بآخر.

الھم وترشدھوغنى عن البیان أیضا أن ھؤالء المؤلفین فى حاجة إلى تزویدھم بمعل   رى أعم ؛ م ومات وأفكار تث
  نھ وما یقدمونھ لألطفال أكثر ثراء وقیمة.لیصبح ما یكتبو

ى    ة الت ائج البحوث العلمی زودھم بنت از ت ؤلفى األلغ ومن ھنا كان من الضروري والمفید عقد دورات تدریبیة لم
ى  ھ ف اق علی أنجزت فى ھذا المیدان، كما تزودھم بآراء المھتمین بتربیة الطفل من اإلعالمیین ، والتربویین وما تم اإلتف

ن الندوا واجھھم، وتحد م ى ت ى القضایا والمشكالت الت ل وتناقشھم ف ة للطف ة المقدم واد التعلیمی ة الم د لترقی ت التى تعق
الزم  لیم ال اخ العلمى الس وفیر المن إفرازاتھم العلمیة بحیث تزیل من أمامھم أیة معوقات مادیة أو إداریة أو نفسیة بغیة ت

  لتحقیق انطالقھم فى میدان التألیف لألطفال.
ب أن    ا یج ى أن تكم ل، عل ة الطف دان ثقاف ى می د ف م الجدی ھریة تعرض لھ ة ش ة ثقافی یھم نشرة تربوی وزع عل

ن  د م ى تزی ا، حت یم األساسى وتعریفاتھ ال التعل ة ألطف ة الالزم القیم التربوی ة ب تتضمن ھذه النشرة التربویة الثقافیة قائم
ك ا م وعى مؤلفى األلغاز بھذه القیم التربویة، وخاصة تل ى ل ؤلفین، والت ین الم ا ب اق علیھ ى حدث االتف ة الت یم التربوی لق

  یحدث علیھا ذلك االتفاق بغیة تأكید األولى، والتنبیھ على الثانیة.
وب  - 2 ف والموھ باب المثق ن الش ل م داد جی ى إع دف إل ل، ویھ ة الطف ومى لثقاف ز الق ع المرك ى یتب د علم اء معھ إنش

ین الجامیتصدى للكتابة للطفل بحیث یراعى أن یكو ن ب د م ذا المعھ ى أقسام اللغات ن طالب ھ عیین المتخرجین ف
ي  ات ف دیھم اتجاھ ن ل ل. ومم ى األق د عل دیر جی ى تق لین عل ن الحاص ة، وم وم، والتربی ات اآلداب، ودار العل كلی

  موجبة للعمل فى مجال التألیف للطفل، بحیث یعدون إعدادا یؤھلھم لذلك:
ھ  يموى المركز القإقامة معارض سنویة أو نصف سنویة ف - 3 ذى حقق دم ال دى التق لثقافة الطفل بھدف الوقوف على م

ى ھ ف ل وتثقیف ة الطف ین بتربی ال المھتم ن أعم اذج متنوعة م دول  میدان قصص األلغاز والمغامرات، وعرض نم ال
ة االت المتقدمة بغیة تعرف موقع الم، ومعرف جاھات إنتاج مؤلفینا من خریطة كتب األطفال وقصص األطفال فى الع

  السائدة فى كتاباتنا. واالتجاھات الحدیثة والمعاصرة التى یمكن االسترشاد بھا عند التألیف للطفل العربى.
ا فحص  - 4 ة، تكون مھمتھ ى بعام تشكیل لجنة دائمة من بعض المعنیین بثقافة الطفل المصرى بخاصة، والطفل العرب

  ا.قصص األلغاز التى تقدم لألطفال، وذلك قبل طباعتھا ونشرھ
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  )88( استخدام قصص األبطال لتعلیم القیم:-ب
ى أن األدب    ذه الدراسة إل ة. وتوصلت ھ اة األبطال كأمثل یم باستخدام حی یم الق ة تعل ذه الدراسة طریق تناولت ھ

  حول األبطال یشجع محاكاة الفضائل والمیزات المرغوبة من الشخص.
  )58(بقاء على األبطال:تعلیم أبطال التاریخ األمریكى: فضح زیف األساطیر لإل-ج

را    یم ركزت كثی تناولت ھذه الدراسة تعلیم قصص بعض األبطال األمریكیین وناقشت استخدام استراتیجیة للتعل
ى  ریكیین ف ال األم بعض األبط ة ل اد األخالقی اف األبع ى استكش الب عل اعدة الط ة لمس ة الموقفی ة واألدل ى المقارن عل

  سیاقات ثقافیة غیر أسطوریة.
ل   ى وتوص ارة ف دى المھ ى م ف عل ى یتوق یة البطل األمریك ة لشخص اد االخالقی یم األبع ى أن تعل ة إل ت الدراس

  استخدام وتوظیف استراتیجیة للتعلیم تركز على المقارنة واألدلة الموقفیة للشخص.
   بعض الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة بتعلیم الشعر:-5
  )221-177: 18( شعر األطفال بین الواقع والمأمول:-أ

ة    ى جائزة الدول ھذه الدراسة احدى سبع دراسات شملھا كتاب أدب الطفل العربى دراسات وبحوث" الحائز عل
  م.1991التشجیعیة عام 

رح للشعر    دیم تصور مقت یم األساسى، وتق ى التعل ال ف واستھدفت ھذه الدراسة تحدید معاییر اختیار شعر األطف
  ید واقع الشعر المقدم لھم فى كتب القراءة العربیة.الذى یقدم لألطفال، وذلك بعد تحد

  بأنھ : أن الشعر المقدم لألطفال اتصف وتوصلت ھذه الدراسة إلى  
وى بنسبة  -1 وطن، 60.4یدور حول ھدف ترب دور حول حب ال ا ضمنیة أو صریحة ت ى یرمى إلیھ یم الت % وأن الق

ا ان ب م، واإلیم ت بعض والمدرسة، واالباء واألخوة، وتقدیر المعل ى حین خل ة، عل  والصداقة، واآلداب االجتماعی
ة، وھى أشبھ 39.6األشعار من ھدف تربوى واضح ونسبتھا  ات عام % وھى موضوعات شعریة تتضمن معلوم

  بالنظم منھا إلى الشعر.
انى الحس89.6یدور حول فكرة بسیطة واضحة، وأنھ یتناول المعانى الحسیة بنسبة  - 2 یة ذات %، وقد كانت ھذه المع

د  ھ توج د أن دین، بی وطن، وال م، واألصدقاء، واألسرة، وال ة، والمعل ات، والطبیع ض الحیوان اول بع یطة تتن الفكرة البس
  % من الموضوعات فكرتھا مجردة وعمیقة، وتناولت اللغة العربیة، والطفولة، والصباح، واإلجازة.10.4

ا -3 م اللغوى الشعرى لألطف ن المعج ھ اللغوى ع ف معجم ا یختل ى یتكون منھ ة الت ردات اللغوی اه أن المف ذا معن ل، وھ
  شعر األطفال تختلف عن المفردات اللغویة التى یستخدمھا األطفال فى لغتھم المنطوقة.

  % .91.7ال یساعد على تحقیق البھجة لألطفال، كما أنھ ال یعمل على إكسابھم الحركة والنشاط بنسبة  -4
  %.83.4ساسھم بنسبة ال یساعد فى إیقاظ مشاعرھم وإح -5
  . ریقاع الشعرى المتكرال یرتبط باال -6
ة و -7 م یتضمن القصة الشعریة أو التمثیلی ة  المسرحیةال یحقق التنوع فھو من شعر األناشید والمحفوظات ول واألغنی

  البسیطة، بید أنھ تضمن لغزین فقط.
ال -8 اط ال یرتبط بشعراء معروفین لھم دواوین شعر فى مجال أدب األطف ث اتضح أن معامل االرتب و  0.21، حی وھ

  معامل غیر دال احصائیا .
  وھو ارتباط غیر دال احصائیا. 0.51بمجاالت القراءة حیث وصل معامل االرتباط ال یرتبط  -9

ذه  -10 م ھ ذب ك ث اتضح تذب ة أخرى، حی ال یراعى التدرج والنمو بانتقال الطفل من مرحلة عمریة إلى مرحلة عمری
  حینا وثباتھا حینا آخر فى المرحلة العمریة من ست سنوات إلى اثنتى عشرة سنة. الموضوعات 
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  )77(الرؤى الفنیة وإعادة صیاغتھا: دراسة األسطورة فى الشعر األمریكى الحدیث:-ب
ى 1930انتقدت ھذه الدراسة األسطورة فى الشعر األمریكى المعاصر من عام    م للشعراء: ت.سى. 1940م إل
  .Muriel Rukeyserومریل روكیسیر  Marianne Mooreومریانى مور  T.S. Eliotإلیوت 

ث    ن حی ابقین م ة الشعراء الس ى شعر ثالث تركت ف طورة أداة تفسیریة اش ى أن األس ة إل ذه الدراس وتوصلت ھ
ب االجتماع ة حدود الرؤیا المبدعة التى جاوزت فى تصویرھا بعض المفاھیم الموضوعیة التى كانت سائدة فى التراكی ی

  للمجتمع األمریكى فى تلك الفترة.
  مناقشـــة:

ا    ة تحقیق روع اللغ ة ف وفى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة السابق عرضھا یتبین استخدام األدب لتعلیم كاف
  وھما من االتجاھات الحدیثة فى تعلیم اللغة. )81)، (69( ، والوظیفیة،)75)، (61(للتكامل 

  
  

  علمىاالتجاه نحو تعلیم األدب ال
  

  
  یوجد اتجاه نحو تعلیم األدب العلمى تؤیده كثیر من الدراسات والبحوث المعاصرة منھا ما یأتى:  

  )68( تحلیل خمسین اقتباسا من األدب العلمى:-أ
ن    رة م ى الفت ن األدب العلمى ف ى 1945تضمنت ھذه الدراسة تحلیال ألسلوب الكتابة فى خمسین اقتباسا م م إل

  لدراسة إلى أن أسلوب الكتابة قد اتسم بالمنھجیة، والموضوعیة، والتراكمیة، والتنظیم.م. وتوصلت ھذه ا1988
  
  )53( تحلیل األدب العلمى باستخدام نشاط المجموعات: "مناقشات الطالب حول البحوث البیئیة":-ب

    
  البیئى.فى ھذه الدراسة مناقشات تحلیلیة من بعض مجموعات من الطالب الجامعیین حول البحث          

ات    ن المعلوم ادة م ى األدب العلمى لإلف د األسالیب المستخدمة ف وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن التحلیل ھو أح
  المتاحة بتحویلھا إلى مادة كمیة بھدف الوصف الموضوعى والمنظم، والكمى لمحتوى البحث البیئى عن طریق:

  حلیل.تصمیم جداول لتفریغ الت-4        تحدید الھدف من التحلیل. -1
  حساب مدى ثبات التحلیل.-5      تحدید وحدة للتحلیل، ووحدة للعد. -2
  رصد نتائج التحلیل.-6          بیان قواعد التحلیل.-3
  )84( األدب العلمى والقراءة والكتابة: مقرر المھارات العملیة لطالب اللیسانس:-ج

  كن أن یعد الطالب لاللتحاق بسوق العمل.یم -قراءة، وكتابة -تناولت ھذه الدراسة مقررا لتعلیم األدب العلمى  
دریب    ارات الت ى لمھ ق العمل ى، والتطبی یم األدب العلم ین تعل ب ب اط موج ود ارتب ى وج ة إل لت الدراس وتوص

  الالزمة لاللتحاق بسوق العمل.
  )51( تعریف الطالب الجامعیین باألدب العلمى والمكتبة:-د

ض الطال   یم بع ررا لتعل ذه الدراسة مق ت ھ ى تناول ارات األساسیة للبحث ف امعیین األدب العلمى، والمھ ب الج
  المكتبة.
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ارات    ى للمھ وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن تعلیم األدب العلمى لھؤالء الطالب لھ ارتباط موجب بالتطبیق العمل
  األساسیة للبحث فى المكتبة.

  )65( عرض لألدب العلمى: مشروع بحث تربوى:-ھـ
ة تعل   ذه الدراس ت ھ ن. تناول ض المھ ى بع ة ف ات أكادیمی من مناقش ا یتض ا علمی داث أدب جونین األح یم المس

  وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن تعلیم األحداث األدب العلمى عن بعض المھن قد قادھم إلى تخفیض سلوكھم اإلجرامى.
یم األدب العلمى لیست قاصرة    ا نحو تعل ل اتجاھ ى تمث وث الت ذكر أن الدراسات والبح س وجدیر بال ى خم عل

  الدراسات المذكورة فقط بل ھى عدیدة، ومنھا الدراسات والبحوث اآلتیة:
  )60( أثر تأخیر النشر على توزیع األدب العلمى توزیعا ناضجا مراقبا. - 1
  )69( فوائد االستعارة فى أكثر أعمال األدب العلمى اقتباسا. - 2
  )57( دخول الطالب للعلم من خالل األدب. - 3
  )52( لى األدب فى ریاض األطفال من خالل كتب األطفال المصورة.أنشطة العلوم المبنیة ع - 4
ى  - 5 اض حت ة الری ن مرحل أدب األطفال مع التركیز على العلوم: عشرون مجموعة من األنشطة طورھا المعلمون م

  )59( المستوى الثامن.
ن ال - 6 ة م ى المرحل اھج الدراسة ف راء من ى المستوى العلوم المبنیة على األدب: كتب وأنشطة األطفال إلث اض حت ری

  )70( الثامن.
  )47( تقدیم األفكار العلمیة من خالل أدب األطفال. - 7
  )66(العلوم فى األدب: مواد دراسیة كمدخل للتعلیم من خالل بعض الموضوعات. - 8

  مناقشـــة:
ى    ارات اإلنسان ف ول إن مھ ن الق یم األدب العلمى یمك ى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة الخاصة بتعل ف

دا  )75-62: 22( يصرعص یجب توافرھا فى لغة اإلنسان البیر عن نفسھ وعن تفكیره ھى خصائالتع ومن ثم فقد یكون مفی
  عرض المالمح العامة لالتجاه نحو تعلیم أدب علمى فیما یأتى:

  تعلیم التفكیر العلمى. - 1
  خصائص الخطاب العلمى. - 2
  تعلیم اللغة من خالل األدب باستخدام الكمبیوتر. - 3

  م التفكیر العلمى:أوال: تعلی
ى    ة ف ى إشباع الرغب رار، أو ف التفكیر ھو نشاط عقلى یساعد فى تحدید وصیاغة أو حل مشكلة، أو فى اتخاز ق

  )63-23: 12)، (14: 33( الفھم، أو فى البحث عن إجابات، أو فى البحث عن معان، ویعد التفكیر أھم وظائف اللغة.
 اظ التى یستعملونھا، حیث رأى أن األلفاظ مفتاح للتفكیر.فقد طالب سقراط مخاطبیھ أن یحددوا األلف  
 .وجعل افالطون الحوار منھجا فكریا للبحث فى الفلسفة  
 .ورأى أرسطو أن األلفاظ واألقیسة قوالب، یصوغ فیھا اإلنسان أفكاره  
 .وفى العصر الحدیث اعتبر بعض المفكرین، وبخاصة البرجماتیون، األلفاظ خططا للتفكیر  
  أصحاب المنطق الوضعى أن الكلمة ذات المعنى ھى الجدیرة بالبحث.ورأى بعض  
  یس إال ردود ة ل ات العقلی مى بالعملی ا یس دون أصوات، وأن م دیثا ب یس إال ح ر ل لوكیین أن التفكی ورأى بعض الس

  أفعال جسمیة ولفظیة.
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وز         ار، وأن الرم ـر عن األفك ـة للتعبی م أن  وفى ضوء ما سبق یتبین أن اللغة ضروری ن المھ ر، وم ة للتفكی الزم
  )67-31: 17( نفرق بین أنواع مختلفة من التفكیر:

  التفكیر الذى یعتمد على استرجاع معلومات مخزونة فى الذاكرة، ویتمثل ھذا النوع من التفكیر فیما یأتى: - 1
  تعرف أشیاء مماثلة لما یعرفھ الفرد، أو مما ھو بھ من مواقف مشابھة.-أ

  تذكر أمثلة.-ب
  ھم المعانى، وإن كانت فى مواقف مختلفة، أو فى أشكال مختلفة.ف-ج

ا اإلنسان ویصل  - 2 ى یتعرض لھ ائق الت التفكیر التقاربى: ویتمثل فى التحلیل، والربط والتكامل بین المعلومات والحق
  بذلك إلى إجابات متوقعة، ومعروفة لآلخرین مسبقا.

د الف - 3 ن عن ار م اد أفك ب إیج دى: ویتطل ر التباع و التفكی ا ھ رد مم دأ الف ھ یب د، وفی رى جدی ار فك راح مس رد، أو اقت
ات  ك المعلوم ین تل رى ب ة، أو ی ر تقلیدی دة غی تخدامات جدی ا اس رى لھ ھ ی ات، ولكن ائق ومعلوم ن حق روف م مع

  والحقائق عالقات متمیزة.
د ال - 4 ى تحدی اع األسلوب العلمى ف ة، واتب د: وھو حل المشكالت باستخدام طرق منطقی مشكلة، وإیجاد التفكیر الناق

كالت  ى مش لوب الحل عل یم اس م تعم ات، ث ائج والتبع یم النت ل، وتقی دیل األمث تعمال الب ة، واس ول بدیل ة حل مجموع
  مشابھة مستقبال.

ر العلمى  - 5 ة، وسمات التفكی ا متكامل ى أنھ ا عل التفكیر العلمى: ھو الذى یجمع بین أنواع التفكیر السابقة، وینظر إلیھ
  یة، والموضوعیة، والتراكمیة، والتنظیم، والبحث عن األشیاء.تكاد تنحصر فى المنھج

  )130-104: 17(وتتمثل خطوات التفكیر العلمى فیما یأتى:  - 6
  اإلحساس بالمشكلة.-أ

  تحدید المشكلة.-ب
  جمع بیانات عن المشكلة.-ج
  فرض الفروض، واختبار مترتباتھا.-د

  حل المشكلـة.-ھـ
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  *وفیما یلى عرض موجز لكل منھا:
ل حساس بالمشكلةاإل-أ ف یتحدى العق ة تعرف المشكالت، والمشكلة ھى موق ذ كیفی یم التالمی : یقصد بھذه الخطوة تعل

كلة  ل : (مش د، مث بع بع م تش ع ل راد المجتم دى أف ة ل ة أو برغب ة بحاج كلة مرتبط ون المش د تك ر، وق ر التفكی ویثی
یم أن نصوغ المشكلة الترفیھ) ، وقد تعودنا عندما نتحدث عن طری -التعلیم -المواصالت ى التعل قة حل المشكالت ف

روا، وأن یشعروا بوجود  دركوا، وأن ی ذ أن ی تعلم التالمی للتالمیذ، ونطالبھم بمحاولة حلھا، ولكن المطلوب ھنا أن ی
  مشكلة.

ل، ویسبب یود موقف بھ خلل أو خطأ، أو موقف تبدأ ھذه الخطوة عندما یتبین لنا وج تحدید المشكلة:-ب ا تحدى العق لن
ى جوھر  ك المشكلة أو القضیة، یركز عل ر عن تل و إیجاد أفضل تعبی نوعا من التوتر، والھدف من ھذه الخطوة ھ
ى  ھ إل ى تدفع ى حل المشكلة، والت ى تساعده ف ئلة الت نقاط الجدال حولھا، ومن المفید أن یحدد المفكر مجموعة األس

د التفكیر فى حلول متنوعة وبدائل مختلفة، وتعبر األسئلة  عادة عن جوانب المشكلة المختلفة التى یرید المفكر أن یج
  لھا أفكارا، وحلوال مناسبة.

ى حل  جمع المعلومات والبیانات:-ج ى تساعد ف الھدف من ھذه الخطوة ھو تحدید المعلومات والبیانات الالزمة، أو الت
ر داء ال راد إب راھین المرتبطة بالقضیة الم ة والب ع األدل ـة، أو تجمی وذج المشكل د لنم د یخطئ المؤی ا ق ا، وھن أى فیھ

ر  ذا غی ات، وھ ات أو بیان ى معلوم ول دون حاجة إل د الحل دع یستطیع أن یج التفكیر اإلبداعى، بقولھ إن المفكر المب
ذه  ع ھ لیمة، وتجمی ر س ا ستكون غی صحیح، حیث أن مھارة إیجاد الحلول دون أن تبنى على معلومات وبیانات غالب

ى المجال المرتبط المعلومات واألدلة ت رأى ف كون من خبراتنا السابقة، ومن المحیطین بنا، ومن أصحاب الخبرة وال
ات، ویخضعھا  ن معلوم ھ م ا نصل إلی ل كل م د؛ لیحل ر الناق دخل التفكی ا یت بالمشكلة، ومن القراءات والبحوث، وھن

  ذاتیة..إلخ.للمنطق، ویمیز بین الصواب والخطأ، وبین الرأى والحقیقة، وبین الموضوعیة وال
ا فرض الفروض واختبار مترتباتھا-د ى سنختار أفضلھا، أم ة للمشكلة، والت ول الممكن ى الحل ر ف ذلك التفكی : ویقصد ب

اول  ى تن دة ف ادات الجام ة، والع ب التقلیدی ن القوال ا م ر تفكیرن ى تحری وة ف ذه الخط ل ھ ایا فتتمث بة للقض بالنس
دة ا، وال ینبغى التسرع الموضوعات، ومحاولة إیجاد أفكار، وآراء جی اد القضیة، وتكشف عن جوانبھ ، توضح أبع

ة أو  ول المختلف ن الحل در م ر ق تج أكب فى إصدار الرأى، أو اختیار الحل، بل تعطى أطول فرصة للعقل والتفكیر؛ لین
ة،  ار المعروف ا أوال، ھى األفك ى تفكیرن أتى إل ى ت ار الت ة أن األفك ذه ال المتنوعة، فمن المعروف فى ھذه المرحل وھ

داع  ادة باإلب ف ع یس )223: 39(تتص دة، ول ار جدی ار أفك ى ابتك دأ ف ار نب ك األفك ار تل ن استحض ى م د أن ننتھ ، وبع
ل،  دى المراح ذه إح ر، وھ ى التفكی ل عل دریب العق و ت ا ھ دف ھن ن الھ ى األفضل، ولك ذه ھ ون ھ بالضرورة أن تك

  والمھارات المھمة فى التفكیر.
ك : سبق التأكیحل المشكلة-ھـ ات النظر، وذل دائل، أو وجھ د الب ار أح د على أھمیة عدم التسرع فى اتخاذ القرار، واختی

د التوصل  ن بع ة، ولك حتى ال نوقف انسیاب األفكار الجدیدة، ونتیح الفرصة للتفكیر فى أكبر قدر من الحلول الممكن
وال لمش ار، سواء كانت حل ذه إلى بدائل متعددة ینبغى التوقف؛ لتقییم تلك األفك یال لقضیة مطروحة، وھ كلة، أو تحل

وة ر -الخط املى للتفكی وذج التك ى النم رة ف ى األخی رأى  -وھ ل أو ال ع الح ذلك نخض ة؛ ول ة األھمی ى غای ر ف تعتب
ائص، ونعمل  لمجموعة معاییر حاكمة؛ للتأكد من سالمتھ، ومناسبتھ، واكتشاف ما قد یشوب الحل من أخطاء، أو نق

  على تحسینھا.
وى ال و            احثین أن المحت یوجد فرق بین أن نقول للطالب فى ماذا یفكر، وأن نعلمھ كیف یفكر. ویرى بعض الب

  یعلم التفكیر، ولكن الجھود المقصودة والھادفة لتعلیم التفكیر، ھى التى تعلم التفكیر.
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ر، وإیمانا من الباحث بأھمیة النظرة التكاملیة لكل من المحتوى والطریقة، فیرى أن المح   م التفكی وى أیضا یعل ت
  )45-5: 38(إذا تم بناؤه وفقا ألسس وإجراءات تستھدف تعلیم التفكیر العلمى. 

  ثانیا: خصائص الخطاب العلمى:
ى    ادا عل وعات، اعتم ى الموض ى النظر إل ة ف وى، وطریق ر اللغ ات التعبی ن تنظیم وع م و ن الخطاب العلمى ھ

دلی ة، أو بال ع بالتجرب ان المقن ل والبرھ ن أجل العق ار أو الظواھر م ى األفك ة ف ة المتحكم ن األسباب الغائی ل للكشف ع
  )6-25( السیطرة علیھا عقلیا بالفھم والتعلیل والتشكیل.

  )172-151: 12(ح، واإلیجاز، والدقة، والتوثیق. ووضطاب العلمى بالتركیب السلیم، والویتمیز الخ  
  واإلمالء؛ لتكون الجملة معبرة عن الفكرة تعبیرا سلیما. : وھو االلتزام بقواعد النحو والصرفالتركیب السلیم - 1
ك الوضوح - 2 ى ذل : وھو استعمال المادة اللغویة استعماال بینا، یعبر بجالء عن الحقیقة العلمیة الموضوعیة،  مبتعدا ف

ى  اقض ف اس أو تن اھیم أو القی ى المف نم عن غموض ف عن المبالغة، وعن كل استعمال غامض للوحدات اللغویة، ی
  األفكار. 

د الصیاغة  اإلیجاز: - 3 ال تزی ا، ف ین الفكرة ذاتھ ة، وب وھو وجود توازن بین الشكل اللغوى الذى یعبر عن فكرة معین
ا  ة، ومم ادة اللغوی رة والم ین الفك افؤ ب اواة أو تك ك مس ى ذل رة، ویترتب عل ات الفك نقص عن متطلب ة، وال ت اللغوی

  راء.یناقض اإلیجاز اإلسھاب فى توسیع األفكار واآل
ى الدقة - 4 ة عل ات، واستخدام مبتكر وصارم للوحدات اللغوی ین المترادف ة ب روق اللغوی ى الف : وھى تصرف ذكى ف

  مستوى المفردة، أو على مستوى الجملة، أو على مستوى الفقرة.
ات مرالتوثیق - 5 ل كالم، دون إثب تم نق ھ، : وھو إیراد الشواھد بالطرق المتعارف علیھا فى المراجع العلمیة، فال ی جع

  وال یتم االستناد على شاھد إال بعد التأكد من صحة وصدق شھادتھ.
  ومن أظھر ما تعتمد علیھ المادة اللغویة التى یبنى علیھا الخطاب العلمى:         

  التعریف اإلجرائى للمصطلحات. - 1
ة، - 2 ى عن الكالم صفة العمومی ذى ینف ى التخصیص ال ة، وعل ى الجزئی ة،  استعمال الكلمات التى تدل عل دم الدق وع

  مثل: (خصوصا، بصفة خاصة، على سبیل المثال ال الحصر).
ل :  - 3 ردة، مث ة المج ن الحقیق الم م ع الك ن موق ة ع ر بدق ى تعب رجیح الت ال والت رات االحتم ردات وتعبی تعمال مف اس

  (تحتمل، من المحتمل، یرجح).
  م، بئس).عدم استعمال افعال الرجاء، والتمنى، والمدح، والذم، مثل( لعل، لیت، نع - 4
  عدم استعمال األفعال التى ال یعرف فاعلھا من خالل النص، مثل: (زعموا، قالوا، ادعوا). - 5
ى  - 6 د المعن راث إال بتحدی دین، أو الت عدم استعمال المفردات التى تحمل معنى مسبقا، یعود إلى میادین السیاسة، أو ال

  المقصود بھا؛ ألنھا تستدعى تلقائیا الفھم االنحیازى.
المفردات التى تفرض االستنتاج، فتدل على كیفیة بناء األحكام، انطالقا من استقراء الظواھر المدروسة، استعمال  - 7

  .، لذلك).…مثل: (بما أن، نظرا لـ
  عدم استعمال المفردات المترادفة التى تعبر عن المعنى عینھ، دون التنبیھ إلى الفروق المعنویة التى تتضمنھا. - 8
ر استعمال أفعال المقاربة ال - 9 ر المعب ا، وغی رر علمی ر المب دة عن الجزم غی دریجیا، مبتع ى ت تى تجتھد لمقاربة المعن

  عن حقیقة الواقع، مثل: (كاد، قرب، أوشك).
  استعمال أفعال التضمین التى تحدد نوعیة العالقة بین المقدمات والنتائج، مثل: (یتضمن، یفترض، ینتج). - 10
  التوثیق. - 11
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اه التعصب اللغوى؛ ألن "التعصب إن االھتمام بخصائص الل           یس معن ة ل ة العربی غة العلمیة الالزمة لتعلیم اللغ
ا  ة، ال دخل فیھ ارات میتافیزیقی ة باعتب ط اللغ ى رب دعو بعضھم إل ى ت اللغوى ظاھرة طبیعیة مع طفولة األمم، وھى الت

ة" و ة ھى: "العبری ة المالئك ى صفحة السماء للعلم التجریبى، فقد ادعى الیھود أن لغة الرب، ولغ أن أول شئ كتب عل
ال السریان  بلھم ق ة، وق ى الجن السابعة بید هللا ھو حروف ھذه اللغة، كما ادعى الفرس أن لغتھم ستكون لغة التخاطب ف

ن مون م ان یس ان الروم ى السریانیة، وك ى اآلخرة ھ ة الحساب ف ة، ولغ ل الجن ة أھ ة  أن لغ اھم بالالتینی ن التف ال یحس
  )66: 21(ذلك أنھ من الھمج، ومن األجناس السفلى من البشر. یا، ویعنون بربرب

ى    ة الت ة العلمی ان خصائص اللغ إن االھتمام بخصائص اللغة العلمیة الالزمة لتعلیم اللغة العربیة یتلخص فى بی
ة ت ذا العصر، فاللغ ع ھ ا یتناسب م ى یجب تعلیمھا للطالب وكیفیة تعلیمھم التفكیر العلمى، والخطاب العلمى بم سیر عل

ى  لیم ف تخدام س وح واس ن وض داللتھا م ا ل دار م ة بمق ة للكلم ة الحقیقی ون القیم اس، وتك رى الن ذى یعت ور ال نة التط س
ن  ة م ة اقتصادیة حقیقی ا قیم د أن تغطیھ ى اإلقتصاد، الب د ف ة النق ر ورق د كبی ى ح ى الكالم تشبھ إل المجتمع، فاللفظة ف

ا، و یم المصطلح علیھ ن الق د عن أن تكون قصاصة ورق، ال الذھب أو غیره م ة النق ذا الغطاء ال تخرج ورق دون ھ ب
  )364 -362: 35( حول لھا، وال قوة.

  ثالثا: تعلیم اللغة من خالل األدب باستخدام الكمبیوتر:
ؤدى    د، وھى ت ق مع خصائص العصر الحاضر، وال المستقبل بالتأكی یبدو أن األسالیب اللفظیة التقلیدیة ال تتف

دم العلمى إلى انصراف  ى التق التالمیذ عن متابعة الدرس، وال یكفى الحفظ، واالستظھار لمواجھة العصر الذى یقوم عل
  والتكنولوجى.

  )95-91: 96( وتكاد تتلخص أھمیة تعلیم اللغة من خالل األدب باستخدام الكمبیوتر فیما یأتى:  
  س.أصبح الكمبیوتر من الوسائط المھمة فى التعلیم، وانتشر فى المدار - 1
  ازدادت المادة التعلیمیة المتیسرة سواء فى اسطوانات مدمجة أو مذاعة ثراء وتنوعا. - 2
  ازداد عدد التالمیذ الذین یملكون أجھزة كمبیوتر شخصیة. - 3
  یتزاید دور األقمار الصناعیة والقنوات التعلیمیة فى العدد والخدمات. - 4
  ت الحیاة.یتزاید دور االنترنت والمستفیدین منھ بإطراد وفى كافة مجاال - 5
ا یشا - 6 ھ وقتم ى بیت ن ف ى المدرسة فحسب ولك یس ف رة ل ء سوف یتیسر للتلمیذ أن یحصل على المادة التعلیمیة الغزی

  التى یرغب فیھا. وبالقدر والمعرفة والشكل
  إن المعرفة المتاحة للطفل الصغیر الیوم تفوق ما كان متاحا ألكبر العلماء بمكتبتھ من عشر سنوات مضت. - 7
ة اازدادت الم - 8 رة بسرعة بفضل مشروعات التنمی ى السنوات األخی ة، واقع العمرانیة على خریطة مصر ف لمتالحق

  .لألفراد  الحاجات التعلیمیةبالتالى  تتطورو
  یتطلب استخدام الكمبیوتر قدرة الفرد على اختیار كلمات مفتاحیة للبحث. - 9

ا ھو فى السنوا حةلوم والتكنولوجیا والتربیة الصحیسوف یزداد دور الع - 10 ر مم رة أكث ة بدرجة كبی ت العشر القادم
  كائن حالیا.

ك دور             ى ذل اوت ف وتر، ویتف ن خالل األدب باستخدام الكمبی ة م یم اللغ دة لتعل د أسالیب عدی لكل ما سبق توج
ذه االست إن ھ الى ف د، وبالت نھج المقی ة المعلم والتلمیذ، كما تتفاوت االستراتیجیة ما بین المنھج الحر والم راتیجیة التعلیمی

  یمكن أن تكون مشتركة، وفیما یلى معالمھا.
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  معالم استراتیجیة تعلیم اللغة من خالل األدب باالستقصاء باستخدام الكمبیوتر:
      Computer Inquiry Learning Strategy )96 :1-26) ،(96 :91-95) ،(97 :1 -21(  

  الھــدف:-1
  وس.ضع أھدافا عامة لموضوع الوحدة والدر  

  التساؤالت:-2
  ضع مجموعة من التساؤالت المحددة لكل درس كأمثلة یمكن أن یبنى علیھا التلمیذ تساؤالتھ.  

  المصــادر:-3
  دة من المصادر من كتب أو أفالم فیدیو أو بالكمبیوتر یمكن أن یستعین بھا التلمیذ.أعرض مجموعة محد  

  مسارات البحث:-4
ھ    ة  Searchیستطیع التلمیذ أن یجرى بحث ات مفتاحی أن یحدد كلم ات تحدد مسار  Key Wordsب ذه الكلم وھ

  بحثھ. وھى أساس البحث فى الواقع.
  البحــث:-5

ى    ا یصل إل ھ، وغالب ددھا بنفس ى ح ة الت ات المفتاحی ع بفضل الكلم ن موق ر م ات أكث ى محتوی ذ عل ع التلمی یطل
  مجاالت تفوق ما توقعھ.

  معاودة البحث:-6
ور    دم العث ة ع ى حال ى ف دل ف دة أو یع ات جدی ار كلم وف یخت ذ س إن التلمی لیة ف اؤالت األص ات للتس ى إجاب عل

  الكلمات ویعاود البحث.
  النتیجــة:-7

  یصل التلمیذ إلى معارف تحل المشكلة التى بدأ البحث بھا. -
  یأخذ نسخة أو أكثر مطبوعة. -
ى صورة  - دمھا ف ا ویق ى حصل علیھ ات الت ى المعلوم ذ باستفاضة عل ع التلمی ارى مختصر یطل ر اختب تقری

Paper Writing  
  تساؤالت منبثقة:-8

  م التلمیذ مع التقریر بعض التساؤالت التى انبثقت عن البحث، وتحتاج إلى مزید من البحث.دیق  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  37  

  

  .األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة لتنمیة حدیثةالتجاھات الاملخص 
   

  
  

ن فى ھذا البحث المعروضة -فى ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة     ة یمك ات الحدیث یص االتجاھ ة تلخ  لتنمی
  :فیما یأتي األدب كمدخل لتعلیم اللغة العربیة

  
  أوال: من االتجاھات الحدیثة فى تعلیم األدب:

  استخدام المدخل األخالقى. - 1
  استخدام المدخل الفنى. - 2
  استخدام المدخل النفسى. - 3
  استخدام المدخل االجتماعى. - 4
  ى.استخدام المدخل التكامل - 5

  
  تعلیم كافة فروع اللغة العربیة من خالل األدب: ثانیا: من االتجاھات الحدیثة

  تعلیم القراءة من خالل األدب. - 1
  تعلیم التعبیر من خالل األدب. - 2
  تعلیم القواعد النحویة من خالل األدب. - 3
  تعلیم القصص. - 4
  تعلیم الشعر. - 5

  
  ى:ثالثا: من االتجاھات الحدیثة االتجاه نحو تعلیم األدب العلم

  تعلیم التفكیر العلمى. - 1
  تعلیم الخطاب العلمى. - 2
  تعلیم اللغة من خالل األدب باستخدام الكمبیوتر. - 3
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  قائمة المراجــــع

  

  أوال: المراجع العربیة:
  م).2001، ترجمة دمحم مصطفى بدوى (القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، العلم والشعرأ.أ. ریتشار دز:  - 1
د  - 2 و عب ة (أب ن قتیب لم): أب ن مس كل هللا دمحم ب ل مش ریمتأوی رآن الك اھرة: دار الق قر (الق د ص ید أحم ق: الس ، تحقی

  م).1973، 2التراث، ط
  م).1994، 3، المجلد األول (بیروت: دار صادر، طلسان العربأبن منظور:  - 3
ن المثنى) - 4 ر ب دة (معم و عبی از أب رآن الكریممج انجى،الق ركین(القاھرة:مكتب الخ ؤاد س ق دمحم ف ، 2،ط2ج،تحقی

  م)1970
  م).1996، 1(القاھرة:الشركة العربیة للنشر والتوزیع،ط جمالیات النص الشعرى لألطفالأحمد فضل شبلول:  - 5
ى   :أسماء إبراھیم على شریف - 6 ة األول ى الصفوف الثالث ة ف ى تطویر منھج اللغة العربی ة ف ة االبتدائی ن المرحل م

  م).2002ه، (جامعة عین شمس: كلیة التربیة، رسالة دكتورا  مصر
ر):  - 7 ن جری رى (دمحم ب ل آى الطب ن تأوی ان ع امع البی ریمج رآن الك اھرة: دار الق اكر (الق ود دمحم ش ق محم ، تحقی

  م).1971، 6، 1،3،5المعارف، األجزاء: 
ب القرآن الكریممعانى الفراء (یحیى بن زیاد):  - 8 اھرة: دار الكت ى النجار (الق ، تحقیق أحمد یوسف نجاتى ودمحم عل

  م).1955، 1جـ المصریة،
اد):  - 9 ن زی ى ب راء (یحی انى الف ریممع رآن الك ریة الق ة المص اھرة: الھیئ لبى، (الق ماعیل ش اح إس د الفت ق عب ، تحقی

  م).1973، 3العامة للكتاب، جـ
اا.م. بوشنسكى:  - 10 ى أوروب ون الفلسفة المعاصرة ف ة والفن وطنى للثقاف س ال ت: المجل ى (الكوی ة، عزت قرن ، ترجم

  م).1992، 165عرفة، العدد واآلداب، عالم الم
  م).1992، 2، ترجمة الطاھر احمد مكى،(القاھرة:دار المعارف،طمناھج النقد األدبىانریك اندرسون امبرت، - 11
  م).1995، 1(بیروت:دار الفكر اللبنانى،طدراسات فى اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلمھاانطوان صیاح:  - 12
یھ:  - 13 رینب.ترش رن العش ى الق ى ف ة ، األدب الفرنس ة العمرانی اھرة: مطبع اھر (الق د ط ق حام ة وتعلی ترجم

  م).1992لألوفست، 
  م).1992(المغرب، الدار البیضاء: دار الثقافة،  اللغة بین المعیاریة والوصفیةتمام حسان:  - 14
  م).2000؟ترجمة وتقدیم،دمحم غنیمى ھالل(القاھرة:الھیئة المصریة العامة للكتاب،ما األدبجان بول سارتر: - 15
  م).2001، ترجمة خیرى حماد (القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، الفردیة قدیما وحدیثا: جون دیوى - 16
وىحسن حسین زیتون، كمال عبد الحمید زیتون:  - 17 ة  البنائیة: منظور أبستمولوجى وترب ة االسكندریة، كلی (جامع

  م).1992، 1التربیة، ط
  م).1991، 1: الدار المصریة اللبنانیة، ط(القاھرة أدب الطفل العربى: دراسات وبحوثحسن شحاتھ:  - 18
  م).1992، 1(القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة، ط تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیقحسن شحاتھ:  - 19
  م).1993، 1(القاھرة: الدار المصریة البنانیة، ط أساسیات التدریس الفعال فى العالم العربىحسن شحاتھ:  - 20
  م)1990، 2، مدخل إلى معرفة اللغة (دمشق، دار القلم، طنساناللسان واإلحسن ظاظا:  - 21
  م).1997، (القاھرة: دار المعارف، التعلیم والمستقبلحسین كامل بھاء الدین:  - 22
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ون واآلداب، طرائق الحداثةدایموند ویلیامز:  - 23 ة والفن وطنى للثقاف س ال ت: المجل ادر (الكوی د الق اروق عب ة ف ، ترجم
  م).1999یونیو، ، 246عالم المعرفة، العدد 

ة،  المصطلح: خیار لغوى، وسمة حضاریةسعید شبار:  - 24 اب األم اف والشئون اإلسالمیة، كت (قطر: وزارة األوق
  م).2000، 1، ط78العدد 

  م).2002؟ (القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، ما ھى النھضةسالمة موسى:  - 25
  م).1992، 7(القاھرة: دار المعارف، ط رهالبحث األدبى، طبیعتھ، مناھجھ، أصولھ، مصادشوقى ضیف:  - 26
نصصالح فضل:  - 27 ة،  بالغة الخطاب، وعلم ال الم المعرف ون واآلداب، ع ة والفن وطنى للثقاف س ال ت: المجل (الكوی

  م).1992، أغسطس، 164العدد 
  م).2002، 2(القاھرة: مركز الحضارة العربیة، ط إنتاج الداللة األدبیةصالح فضل:  - 28
  م).1994، 3(القاھرة: دار المعارف، ط قد الروایةدراسات فى نطھ وادى:  - 29
ودة:  - 30 ز حم د العزی ا المقعرةعب دد  المرای ة، الع الم المعرف ون واآلداب، ع ة والفن وطنى للثقاف س ال ت: المجل (الكوی

  م).2001، أغسطس 272
  م).2002، 1(القاھرة: دار الشروق، ط اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجودعبد الوھاب المسیرى:  - 31
  م).1993، 3(القاھرة: دار المعارف، ط دراسات فى النقد األدبىعبده عبد العزیز قلقیلھ،  - 32
رون:  - 33 ونس وآخ ى ی ى عل ةفتح ة العربی یم اللغ رق تعل ات  ط ع الجامع تراك م یم باالش ة والتعل (وزارة التربی

  م).1991المصریة:برنامج تأھیل معلمى المرحلة االبتدائیة،دار روتابرنت للطباعة، 
  م).1993(القاھرة: عالم الكتب،  التدریس، أھدافھ، أسسھ، أسالیبھ، تقویم نتائجھرى حسن ریان: فك - 34
اس:  - 35 ان كولم ادفلوری ة واالقتص دد  اللغ ة، الع الم المعرف ون واآلداب، ع ة والفن وطنى للثقاف س ال ت: المجل (الكوی

  م).2000، نوفمبر 263
ة ع ك.م. نیوتن: - 36 رن العشرین ترجم ى الق اكوبنظریة األدب ف ى الع اھرة: عین للدراسات والبحوث  یسى عل (الق

  م).1996، 1اإلنسانیة واالجتماعیة، ط
اریخماریا لویزا بریزى:  - 37 ة المدینة الفاضلة عبر الت وطنى للثقاف س ال ت: المجل و السعود (الكوی ات أب ة عطی ، ترجم

  م).1997سبتمبر  225والفنون واآلداب، عالم المعرفة، العدد 
(القاھرة: مطبوعات كلیة التربیة، جامعة عین شمس،  البرنامج التعلیمى القائم على الكفایاتة: محمود كامل الناق - 38

  م).1997
  م).1991، 1، (القاھرة: المركز القومى للبحوث التربویة التنمیة،  طاإلبداع والتعلیم العاممراد وھبھ:  - 39
ة، (الكویت: المجلس الوطنى للثق محاورات مع النثر العربىمصطفى ناصف:  - 40 الم المعرف ون واآلداب، ع افة والفن

  م).1997، فبرایر 218العدد 
  م).1990، 1، (بیروت: دار العلوم العربیة، طالنقد األخالقى، أصولھ وتطبیقاتھنجوى صابر:  - 41
  م).1995: بنیة القصیدة، ترجمة دمحم فتوح أحمد (القاھرة: دار المعارف، تحلیل النص الشعرىیورى لوتمان:  - 42
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  جع األجنبیة:ثانیا: المرا
43- AZADE SEYHON: LANGUAGE AND LITERARY STUDY AS CULTURAL 

CRITICISM (U.S.A, UM1: ADFL BULLETIN, VOL. 26, NO.2, 1995). 
44- BIERSCHENK, INGER: DISCOVERY OF COMPETENCE AT THE EDGE OF 

LITERATURE AND SOCIETY (SWEDEN: LUND UNIVERSITY, 
1997). 

45- BOYATZIS, CHRIS J.: “LET THE CAGED BIRD SING”: USING 
LITERATURE TO TEACH DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 
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