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  نـييّ أهمية�قراءة�النصوص�3دبية�0ي�ضوء�تجارب�بعض�اللغو 
  

  محمد�سليم�/د
  ،�الهندنيو�دل
�،�جامعة�إندرا�غاندي�القومية�ا-فتوحة،�مدرسة�اللغات��جنبية،�أستاذ�مساعد

 
ك½;ت�البحوث�و�راء�حول�ا-ناهج�الجديدة�الفريدة�ا-ؤثرة��ي�تعلم�اللغات��جنبية��ي�الغرب،�وهناك�عدد�

� �من ��اللغوي>نغ>;�قليل �مناهج �بوضع �أنفسهم �با-نشود،�اشتغلوا �ظفروا �أرادوا، �بما �ففازوا �جديدة، وطرق
فهل�يمكن�لنا�أن�نتخذ�بعض�ا-ناهج�الجديدة�ا-ؤثرة�الخالية�من�العناء�لتدريس�وتعلم�اللغة�العربية؟�هل�

ع�ى�الوضع�الهندي��نطبقهاونحاول�أن��،يمكن�لنا�أن�نتخذ�منهجا�واحدا�مثل�ا-نهج�ا-باشر�أو�مناهج�أخرى 
اع�الدول�الغربية�ا-تقدمة.�فلو�قبلنا�ا-ناهج�الجديدة�أو�رفضناها�حسب�حاجاتنا�وميولنا�ا-ختلف�عن�أوض

وطبائعنا،�الحقيقة�Ñي�أ�Éا��Pبّد�لنا�أن�نخلع�عنا�ا-نهج�القديم�ونبحث�عن�بعض�ا-ناهج�الطبيعية�ا-عروفة�
  لدى�الغرب�لتسهيل�تعلم�اللغة�العربية��ي�ب�دنا.

بدأت�حركة��ي�البلدان�العربية،�وخاصة��ي�الوPيات�ا-تحدة��مريكية�لتحرير�،�شر��ي�أوائل�القرن�التاسع�ع
،�وساعدت�عوامل�مختلفة��ي�تعزيز�هذه�الحركة،�)١(اللغة�من�ك½;ة�القواعد�ا-حتلة�ا-زعجة�ا-تعبة�الجافة

� �بحركة �ا-عروفة ��جتماعية �والفلسفة ��و«ى، �العا-ية �الحرب �الحرب��.)٢(Behaviouralismم�Õا: فخ�ل
من�الجنود�إ«ى�البلدان�النائية�البعيدة،�ومن��لوPيات�ا-تحدة��مريكية�عددا�كب>;االعا-ية��و«ى،�أرسلت�ا

أهم�ا-شاكل�ال°��واجهوها�تمثلت��ي�عدم�فهم�اللغة��جنبية�والنطق�§�ا،�فتم�تعي>ن�خ`;اء�اللغة��جنبية�
�أغ�ل�القواعد�القديمةلتدري��م��ي�اللغات��جنبية،�فهم�الذي �خلعوا وبدأوا�يعلمون�اللغة�كاللغة��م،��،ن

�عدة�شهور�ح°�Ãفازوا�بما�أرادوا�وظفروا�با-نشود�وهو�جعلهم�قادرين�ع�ى�النطق�والفهم�إ«ى�
ّ
Pولم�يمض�إ

عا-ية�ّد�الحرب�الوتع�.)٣(لدى�معلم��اللغات��جنبية�ح>ن،�أصبح�ا-نهج�ا-باشر�معروفاحّد�ما.�فمنذ�ذلك�ال
نقطة�تحول��ي�تعليم�اللغات��جنبية��ÉÈا�فتحت�الباب�Pتخاذ�ا-ناهج�الجديدة�ا-ؤثرة�لتعليم��الثانية�أيضا

�وا-ناهج� �جانب، �من ��جنبية �اللغات �مدر¶�� �لدى �Dعجاب �ا-باشر�موضع �ا-نهج �فأصبح ��جنبية. اللغات
اشر�أنه�يجب�ع�ى�الطالب�أن�يع`;�منذ�البداية�عن�ا-نهج�ا-ب�مؤيدو الجديدة��خرى�من�جانب�آخر.�ويقول�

أن�يفهم�كل���ðء��ي�نفس�اللغة�ال°��يحاول�تعلمها،�هكذا�تدخل��لفاظ�والجمل��ي�الذهن،�ولو�لم�يستطع�
*را�Îم��ساتذة�الذين��ç�Pتمون�باستخدام�اللغة��جنبية�خ�ل�الدرس،�ويكتفون�ب�;جمة��معان¾�ا،�فطبقا

  �م،�يضيعون�فرصة�سانحة�لتعليم�الط�ب�التعب>;ات�السهلة�البسيطة�ا-عروفة.النصوص��ي�اللغة�
� �كتابه ��ي �بلوز �إيل �إيف، �ذكرها �ذاتية �بتجربة �الحقيقة �هذه �Technique of Language Teachingفلنفهم

�أسر��ما �مع �أسابيع �سبعة �فقضيت �Dنجل>Âية، �اللغة �أ-اني>ن �ولدين �لتعليم �الفرصة �وجدت �"مرة ،�يقول:
لم�أدر�معناها،�فقال�«ي�واحد��ل�الطعام�مع��سرة،�سمعت�ألفاظا�أ-انية�كث>;ةفكلما�ذهبت�إ«ى�بي�Úما�لتناو 

م�Õما�يوما:�يا�سيدي:�إنك�وجدت�فرصة�سانحة�لتعلم�اللغة��-انية،�فما�لك����Pتم�بذلك�؟�قلت�له:�كيف�
� �م�Õا �أفهم �أن �أستطيع P� �وأنا �تشيئا«ي �إنك �بأس، P� �فقال �و�صوات�. �والكلمات �باÈلفاظ �أذنيك م�

�ي�هذا��أن�أبذل�جهدا�والتعب>;ات�الجميلة،�ففي�ذلك�الوقت�لم�أهتم�بقوله�ولكن�بعد�بضعة�أسابيع�حاولت
                                                           

  ن على حتسني اللغة. كانوا ال يستطيعو   كثريةالقواعد كانت حتتل مكانة يف تعليم اللغات األجنبية منذ قدمي الزمان، والطالب رغم قضاء سنوات      ١
أرتور  ،Graham Wallasبدأت هذه احلركة يف العلوم االجتماعية جلعلها قابلة حلل مشاكل ذلك العصر، ومن رّواد هذه احلركة غراهام واالس      ٢

  ، مؤسس مدرسة شيكاغو. للتفصيل راجع:Charles Merriam، وتشارلز مريمي Arthur Bantlyبنتلي 
 O. P. Gauba: “An Introduction to Polital Theory”, p. 30.  

  )، طريقة طبيعية يعترب فيها أنه ميكن تعلم لغة أجنبية مثل اللغة األم، راجع للتفصيل: Direct Methodاملنهج املباشر(   ٣  
S. D. Krashen. “The natural approach of language acquisition in the class room”, p.11  
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�عجبا �زادني �ومما �والجمل��السبيل، ��لفاظ �أن �وجدت �أخرى، �مرة �أ-انيا �زرت �-ا �شهور �عدة �بعد أني
م�Úا�بدأت�تخرج�من�لساني�بغ>;�أن�أشعر،�وربما�كنت�ألتفت�إ«ى�كتفي�والتعب>;ات�ال°��لم�أكن�أظن�أني�تعل

�سواي �ذلك �ليقول �أحد �هناك �يكن �ولم �ذلك �قال �من ��دبية��.)١(Èرى �القطعات �إ«ى �الطالب ولو�استمع
�أن�يزداد�به�عجباالرائع

ّ
Pفأنقل�ع�ى��.وتنغمس�التعب>;ات��ي�ذهنه�بعدما�ما�قرأها�عدة�مرات،�ة�لن�يلبث�إ

� �ودمنة"سبيل �"كليلة �الكتاب �من �التالية �القطعة �ا-ثال :��Ùظ� �نحوهم �أقبل �إذ �ك�مه، ��ي �الغراب "فبينما
عرت�منه�السلحفاة،�فغاصت��ي�ا-اء،�وخرج�الجرز�إ«ى�جحره،�وطار�الغراب�فوقع�ع�ى�شجرة،�ثم�

ُ
يس ى،�فذ

ق��ي�السماء�لينظر:�هل�للظ��Ùطالب
ّ
لجرز�والسلحفاة،�فقالت�،�فنادى�ا؟�فنظر�فلم�ير�شيئاإن�الغراب�حل

إن�كان�بك�عطش،�و�Pتخف،�فإنه��Pخوف�عليك،�فدعا��اشرْب السلحفاة�للظ��Ùح>ن�رأته�ينظر�إ«ى�ا-اء،�
نرى��ي�هذه�القطعة��دبية�البسيطة�كث>;ا�).�٢(الظ�Ù،�فرحبت�السلحفاة�وحييته،�وقالت�له:�من�أين�أقبلت؟

  حسب�حاجاته.من�الجمل�البسيطة�ال°��يمكن�لطالب�استخدامها�

  السلحفاة�غاصت��ي�ا-اء •
 الجرز�خرج�إ«ى�جحره •
 نادى�الغراب�الجرز�والسلحفاة •
• �Ùقالت�السلحفاة�للظ 
 إن�كان�بك�عطش�إشرْب  •
• �Ùرحبت�السلحفاة�بالظ 

�وكذلك� �والجزر، ،�Ùوالظ� �والسلحفاة، �الغراب، �مثل: �الحيوانات �بعض �أسماء �القطعة �هذه ��ي �نجد وكذلك
ق،�نظر،�قال،�شرب،�خاف،�دعا،�رّحب،�وغ>;بعض��فعال،�مثل:�خرج،�

ّ
�ذلك.�أقبل،�وقع،�وطار،�ذعر،�حل

�م ��فعال �مستخدماوهذه �جم��صغ>;ة �يصوغ �أن �للطالب �ويمكن �الرجل،��عروفة �خرج �مث�، ��فعال هذه
�شجرة.�و�ستاذ�هاهنا�يلعب�دوراوقع�الط>;،�نظر�الرجل،�ولو�أراد�أن�يطيل�جملة�Èصناف،�وقع�الط>;�ع�ى�ال

يجعل�من�هذه�الجمل�الفعلية��ي�إرشاد�الط�ب�إ«ى�فهم�نوعية�هذه�الجمل،�وكيف�يمكن�لطالب�أن��بارزا
إن�كان�بك�عطش"،�ويمكن�ل�ستاذ�أن��اشرْب إسمية،�و�ي�القطعة�ا-ذكورة�قالت�السلحفاة�للجرز�"�جم�

� �مثل �بأفعال��مر��خرى، �فعل��مر�ويأتي �استخدام �هاهنا �أخرج،اذهبيشرح ،�� �أنظر، �وغ>;�ارفعأطلب، ،
�صغ>;ة. �جمل ��ي �يستخدموها �أن �الط�ب �من �ويطالب �السهلة��ذلك �الصغ>;ة �القطعة �هذه �طالب فلو�قرأ

إ«ى�قراءة�قصص�أخرى�من�باب�الحمامة�ا-طوقة،��ÉÈا��Pتوجد��طة�الواضحة�ما�لبث�أن�ازداد�شوقاالبسي
نوات�أو�أقل�م�Õا��ي�تعلم�اللغة�العربية�عن�ف¾�ا�ألفاظ�صعبة�و�Pجمل�طويلة،�فطالب�عادي�ق�Ã�äبضع�س

�بسيطة�بناء�
ً
طريق�منهج�صحيح�يستطيع�فهم�مثل�هذه��بيات�بغ>;�أن�ي�;جم�ويمكن�لطالب�أن�يصوغ�جم�

�ا-ذكورة. �القطعة �صغ>�ع�ى �أدبية �قطعة �أن �رأينا �باباهكذا �تفتح �أن �يمكن �بسيطة �سهلة ��ي��;ة للدخول
القواعد�النحوية�والصرفية�والتمرين�ع�ى�ذلك�من�جانب�وخلق�ذوق�أدبي�بستان�اللغة�وتساعده�ع�ى�إخراج�

  للتمتع�بالقصص�الصغ>;ة�والعكوف�ع�ى�قراء��ا�من�جانب�آخر.
ومن�الطرق�ا-ؤثرة�لتدريس�القطعات��دبية�Ñي�ك½;ة�القراءة�وDعادة�وقد�أشار�توني�رائت�إ«ى�هذه�الحقيقة�

القطعات��دبية�ح°�Ãيحب�الطالب�أن�يقرأ�مثل�هذه��بيات�بنفسه��فهو�يقول:��Pبّد�أن�يقّدم�إ«ى�الطالب
ويقول�ايف�ايل�بلوز:�"قد�بدأت�أحب�اللغة�الفرنسية��ي�ا-درسة�حينما�أعطاني��ستاذ��).٣(ساعة�كل�يوم

�فقد�زين�«ي�ما�فيه�من�الجمال�وأصبحت� نفس�القطعة�للنقل�والقراءة�اث���عشر�مرة�خ�ل�أسبوع�واحد.

                                                           
1    Billow, F. L.  “Technique of Language Teaching”, p. 38-39. 

 ابن املفقع، "كليلة ودمنة"، باب احلمامة املطوقة.   ٢
3    Tony Wright: “A psycholinguistic model of grammar learning and foreign language teaching”, p.72.  
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،�وكذلك�يق�;ح�أل`;ت�فيلدمان�لط�ب�اللغة��جنبية�قراءة�القطعات�)١(واضحة�بسبب�Dعادة�الكث>;ة�ا-عاني
�دبية�الرائعة�من��دب��جن�Ù،�فقراءة�القطعات��دبية�تجعل��لفاظ�منقوشة�ع�ى�ذهن�الطالب�عن�

،�وهو��ي�الحقيقة�قد�ة�كث>;اع�ى�قراءة�النصوص�العربي�يؤكد�أيضاطريق��Pشعوري.�والدكتور�محمد�مندور�
�Pو� �محاضرات ��Pتلقى �الفرنسية �"فالجامعات ��دبية، �النصوص �قراءة �ع�ى �ا-ب�� ��üالفرن� �با-نهج أعجب
دروس�عن�العلوم�النظرية�ال°��تتصل�باÈدب،�ف��نحو�و�Pب�غة�و�Pأدب�فرنسا�وإنما�يعالج�كل�ذلك�أثناء�

�ي�نقد��دب�النظري�مثل�ما�نجد��ي�اللغة�Dنكل>Âية��نسية�كتاباهنا�نجد��ي�اللغة�الفر شرح�النصوص،�ومن�
�
ً
)��ي�Cultural�Island.�واللغويون�مثل�جوزيف�ميخائيل�يتكلمون�بتفصيل�عن�خلق�"جزيرة�ثقافية"�()٢(مث�

الصف،�ومع��Ãذلك�أنه�يجب�ع�ى��ستاذ�أن�يخلق��ي�الفصل�بيئة�اللغة��جنبية�ف��ينطق�إ�Pبتلك�اللغة�
ح°��Ãي�شرح�بعض��لفاظ�أو�ا-صطلحات�أو��ي�إفهام�بعض�القواعد�الضرورية�و�Pيحاول�استخدام�اللغة�

�ال�Õاية�لتسهيل�الفهم �إ��Pي �الصف �نقول )٣(Dنكل>Âية�أو�اللغة��م��ي �ولذلك�يمكن�لنا�أن �حقيقة��-. وهذه
�تعلم�اللغة��جنبية�عن�طريق�النطق��يإنه�يسهل��-اع�;ف�§�ا�كث>;�من�اللغوي>ن�الكبار�عن�تجار§�م�الذاتية

  :.S. D. Krashen،�ونجد�مثل�هذه��راء�عند�اللغوي�ا-عروف�كراش>ن�الحياة�اليومية
�نحن ��بتدائية �ا-راحل �قاب��"�ي �يكون �أن �الطالب �من �البيئة��نتوقع �وعن �أسرته �وعن �نفسه �عن للتحدث

.�وهناك�عدد�غ>;�قليل�من�الناس�)٤(�جنبية�ا-س�Úدفة"�حوله�ونركز�ع�ى�القدرة�ع�ى�التعب>;�باستخدام�اللغة
�القواعد� �ع�ى �بالغة �عناية �ركزوا �قد �أ�Éم �ذلك �وراء �والسبب ��خطاء ��ي �الوقوع �يخافون ��Pيزالون الذين

فلم�ت�;سخ��لفاظ�والتعب>;ات��ي�أذها�Éم،�وقد�سم��Ã،ولم�يتعلموا�اللغة�كما�Ñي��ي�صورة�طبيعية�،فقط
�،قطعات�أدبية�رائعة�من�.�فيجب�ع�ى�الطالب�أن�يقرأ�كث>;اPMonitor Over usersء�الناس�كراش>ن�مثل�هؤ 

�السهلة �بالقطعات ��ي��،ويبدأ �وم�;سخة �منقوشة �والتعب>;ات ��لفاظ�والكلمات �لتكون �مرات �عدة ويعيدها
أصبحت�سهلة�فلو�فعل�ذلك�لوجد�بعد�مدة�أن��لفاظ�والجمل�والتعب>;ات�ال°��كان�يظ�Õا�دقيقة،��.ذهنه

�ا-و  ��لفاظ��ي �نفس �يجد �وكلما �لديه �رغبةمعروفة �وبالقطعة �شوقا �بالكلمات �ازداد ��خرى، وهذه��.اضع
لعل�هذا�و �.العملية�يمكن�أن�تؤدي�إ«ى�النطق�باللغة��ي�صورة�فصيحة�والكتابة�ف¾�ا�حول�أي�موضوع�شاء

�الذين�نشاؤا�وت�هو�السبب�أننا�نجد�كث>;ا ��ي�بيئة�هندية�ولك�Õم�كسبوا�قدرة�من�الكّتاب�ا-تفوق>ن رعرعوا
  فائقة�ع�ى�التعب>;��ي�اللغة�Dنكل>Âية�أو�العربية�أو�اللغات��جنبية��خرى.
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