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  :المقدمة

تستمد من ثقافته وتعبر عـن هویتـه التـي تمیـزه عـن المجتمعـات  كل مجتمع له فلسفة خاصة

األرض المجتمــــع  و ُیعتبــــر، مســــتواه االجتمــــاعي تجســــده و ئــــأبنا وتظهــــر فــــي ســــلوكیات، األخــــرى

لیصــــبح قــــادرًا علــــى العطــــاء  .وتعطیــــه القــــوة والصــــمود والبقــــاء، هؤ الصــــلبة التــــي یقــــف علیهــــا أبنــــا

واالستمرار في الحیاة لبناء ذاته مع أفراد المجتمع بالتعاون والتفاعل الذي ینـتج عنـه حضـارة نابعـة 

  .هویته نكوّ تو ، تمیز بهاینفرد وی، من تاریخ األمة

  .في عملیة التعلیم من قبل وزارة التربیة والتعلیمالمقررة والثقافة تظهر في المناهج الدراسیة 

ــــــة ، وثقافتهــــــا، وهویتهــــــا، وفلســــــطین لــــــم تتضــــــح معالمهــــــا إال بعــــــد مجــــــيء الســــــلطة الوطنی

جــة للوضــع السیاســي تتصــف بازدواجیــة فــي التعلــیم نتیألن مناهجنــا الفلســطینیة كانــت ُ ، الفلســطینیة

جمهوریـة مصــر یتبــع قطـاع غـزة كــان و ، لــألردن فـي مناهجهـاتبعـت الضــفة الغربیـة ف، فـي فلسـطین

ثـم بعـد مجـيء السـلطة الوطنیـة  ،واستمر ذلـك االنقسـام خمسـة وثالثـین عامـاً ، ه العربیة في مناهج

، الهتمـــام بـــالتعلیمبا، كرســـت وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي أقصـــى جهودهـــا لعـــالج هـــذه االزدواجیـــة

وتبـــرز هویتـــه الفلســـطینیة  ، وتـــألیف المنـــاهج الدراســـیة التـــي ُتظهـــر شخصـــیة اإلنســـان الفلســـطیني

وثیقــة االســتقالل  منظمــة التحریــر  وتقالیــده فأصــدرت، ومبادئــه وعاداتــه، وقیمــه، المتمثلــة فــي تراثــه

ألسـس الفكریـة الوطنیـة ا تعتمد في بناء المناهج على مجموعة من األسـس وهـيالتي " الفلسطیني 

، وثقافیــة، ودینیــة، وتظهــر فلســطین دولــة لهــا خصوصــیة حضــاریة، التــي تعــزز الثقافــة اإلســالمیة

  . الفلسطینيتطور المجتمع وتظهر أهمیة التربیة في ، عاطفیةو ، ، وجغرافیة

واألســـس االجتماعیـــة التـــي تعمـــل علـــى مشـــاركة المـــواطنین كافـــة فـــي العملیـــة التربویـــة مـــن 

لتحقیــــق المصــــلحة العامــــة  اً مشــــترك اً وطنیــــ اً لمؤسســــات التربویــــة السیاســــیة وتعتبرهــــا واجبــــخــــالل ا

ـــذات العربیـــةبه وااللتـــزام ئـــللمحافظـــة علـــي التـــراث و إثرا وبـــین ، اللغـــة العربیـــة فـــي التعبیـــر عـــن ال

  .                واستخدام األسلوب العلمي، وتنمیة رصیده الثقافي والتكنولوجي، االنفتاح على الثقافات العالمیة

وخصائصـــه ، حاجـــات المـــتعلم ومیولـــهبمراعـــاة ألســـس النفســـیة التـــي تنـــادي إلـــى ا باإلضـــافة

ولغتـــه  یتـــهوهو ، بوطنـــهالفلســـطیني المعتـــز  ةشخصـــی تظهـــرو ، وتظهـــر ســـماته الفلســـطینیة، العقلیـــة

  .  و تراثه الوطني، العربیة

والتــي تعتمــد علــى نقــل المعرفــة  ،ســتند إلیهــا المنهــاج الجدیــدیاألســس الفلســفیة التــي وكــذلك 

ــــقالتــــي  ،والمهــــارات، والقــــیم ، تنبــــع مــــن إدراك الشــــعب الفلســــطیني لتراثــــه وتاریخــــه الطویــــل والعری

ویــدخل القــرن الحــادي والعشــرین كشــعب ، وانتمائـه الــوطني والقــومي ورغبتــه فــي أن یواكــب العصـر

  )13: 1997، وزارة التربیة و التعلیم (  .منتج في جمیع المیادین

وطنیــــة الســــلطة الشـــرف علــــى وضــــعه وتصــــمیمه تالمنهــــاج الشــــاملة التــــي ُ هـــذه هــــي خطــــة 

ویسترشـد  -أسسـًا وتصـورًا وٕادراكـاً  -،هدف تبني منهاج ینطلـق مـن منطلقـات فلسـطینیةبفلسطینیة ال
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، اقتصــادیاً ، والمنهــاج وســیلة آلیــة لتغطیــة حاجــات المجتمــع الفلســطیني علمیــاً  ، بفلســفة فلســطینیة

ـــــرض ترابطـــــًا وثیقـــــًا وتـــــداخًال بـــــین قطـــــاع التعلـــــیم العـــــام ایـــــلـــــذا یصـــــبح طبیعً ، واجتماعیـــــاً  ، أن نفت

والبـد لهـذه القطاعـات أن تسـاهم ، والتربویـة والثقافیـة األخـرى، واالجتماعیة، والقطاعات االقتصادیة

   .بشكل أو بآخر في تنمیة وتوجیه أنشطة التعلیم العام عبر المناهج الفلسطینیة

  )17: 1997، لغد وآخرون أبو(         

علــى التــي تعمــل علــى بنــاء المنــاهج الفلســطینیة قامــت وزارة التربیــة والتعلــیم  نــري أن وهكــذا

واســتلهام القــیم ، ز قدرتــه علــى التحلیــل والنقــد واإلبــداعیــوتعز  تطــویر شخصــیة المــواطن الفلســطیني

ق الــتالؤم بــین الحقــائق وأن تكــون المنــاهج حلقــة الوصــل فــي تحقیــ ، مــن التــراث العربــي اإلســالمي

ولمســایرة التغیــرات التــي نعیشــها فــي ، التاریخیــة وااللتزامــات الوطنیــة المســتقبلیة للشــعب الفلســطیني

عصــرنا الحــدیث وبنــاء المنــاهج لتراعــي الدیمقراطیــة وتســاعد الطلبــة علــى تحمــل المســئولیة الملقــاة 

  .على عاتقهم

ـــة هـــي  الفلســـفة العامـــةأن )  48 : 2005 ،الشـــمري (ویـــري  فـــي ضـــوئها  یتحـــدد التـــيللدول

ــــاهج الفلســــطینیة التعلیمیــــة بأهــــدافها ــــیم والتقــــویم واألنشــــطة اإلداریــــة، ووســــائلها، المن ، فــــي التعل

  .واإلشراف، والتوجیه

فــي مجتمعــه  اإلنســان ثقافــةجمیعهــا تعمــل علــي تحدیــد  األســس أنممــا ســبق  الباحثــةى وتــر 

  دد معالم شخصیته وتحدید هویته و ذاته و تعمل علي تفرده و تح

، والمبـــادئ، القـــیمفیهـــا عتبـــر أكثـــر المنـــاهج التعلیمیـــة التـــي تظهـــر تومنـــاهج اللغـــة العربیـــة 

ألن اللغــة العربیــة لغــة القــرآن الكــریم  المأثوریــةاالت مجــال خاللهــا مــن تتكــونو ، والتقالیــد، والعــادات

  والبالغیة و اإلبداع األدبي، وتشمل اللغویات، ولسان النبوة

ن اللغـة العربیـة هــي محـور التـراث العربــي إ" :  هقولـبذلــك ) 5:  ت.ب، منظـورابـن (ویبـین 

كانـت اللغـة العربیـة والـدین ، الزاهر حتى لقـد أصـبحت الصـفتان إسـالمي وعربـي صـفتین متـرادفتین

وتتصـف بعبقریـة ال تـدانیها لغـة فـي ، في عز الخالفة اإلسالمیة شیئین مرتبطین ال انفصام بینهمـا

كمــــا تعبـــر عـــن ثقافتنـــا الحاضــــرة  ، وهـــي تعبـــر عــــن تـــراث اآلبـــاء واألجـــداد، اشـــتقاقاتهنتهـــا وارو م

  ."المألوفة

ــد بهــا ُ ) 36: 1985، شــاهین(  ىیــر و  ، أنــزل وُحفــظأن اللغــة العربیــة هــي وعــاء الكتــاب الخال

واإلقبــال  فالعربیــة خیــر اللغــات  ألنهــا أســاس كــل علــم ومناطــه.وكــل معلــم ومــتعلم فــي حاجــة إلیهــا

 كمــــا أنهـــا أمــــتن اللغــــات، إذ هــــي أداة العلـــم ومفتــــاح التفقــــه فـــي الــــدین ، همهــــا مـــن الــــدینعلـــى تف

ألشـرف رسـالة  _تعـالى _فقـد اختارهـا اهللا،  رواقًا وأعذبها مذاقاً أزلقها لسانًا وأمدها و  وأوضحها بیاناً 

إلیجــاز أنــزل بهــا كتابــه المبــین وهــي لغــة او  وســكان جنتــه ،وجعلهــا لغــة أهــل ســمائه ولخــاتم أنبیائــه

  .والبیان واإلعراب والبالغة والفصاحة
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لكلوریــة تســـتمد و الفو  األدبیــةأثورات بتعـــدد مجاالتهــا الدینیــة و بمــا أن المعرفــة تراكمیــة و المــو 

فالمــأثورات الدینیــة  ، فــي منهــاج اللغــة العربیــة ةمــن نتــاج الســابقین فوجودهــا یشــمل مســاحات كبیــر 

    .التابعینو ، للصحابةالسیر و ، مواقفوال، لكریم و الحدیث الشریفالقرآن ا تشمل

أن األدب اإللهــــي والنبــــوي یقــــف علــــى قمـــــة اآلداب ) 111-110: 2006، مــــدأح(  ىیــــر و 

التربیـة التـي تعـود علـى ؤثر فـي طـرق یـدب اإللهي في أعلى مراتب الكمال و اللغویة واإلنسانیة واأل

ـــة ـــالكثیر مـــن  المـــتعلم فـــي كـــل مقوماتـــه وعناصـــر شخصـــیته اللغویـــة والفكریـــة والخلقی ـــة ب واإلبداعی

  .اإلیجابیات

، والخطبـة، والنثـر بأنواعـه المقالـة، ُحـرأنواعـه العمـودي والبالمأثورات األدبیة تشمل الشـعر و 

  .والحكمة والطرائف، والرسالة، والسیر، والمسرحیة

أو الشـعر أو النثـر ،الجیـد مـن المنظـوم والمـأثور "األدب بأنـه )  13:ت .ب،ذهني (یعرف و 

األدب عبارة عن كافة العلوم والمعـارف والخبـرات التـي یلقنهـا و  "یص ألنواعه أو حدوده دون تخص

  . اآلباء لألبناء لیواجهوا بها الحیاة ویسلكوا فیها سلوكًا سلیمًا محمودًا 

والثقافـــة الشـــعبیة ، وتشـــمل الثقافــة الشـــعبیة المادیــة) الشـــعبيالتــراث (لكلوریـــة و المــأثورات الفو 

  .) شعبياألدب ال(القولیة

تحدیــــد هویــــة الفــــرد فــــي  اً هامــــ اً عنصــــر یعتبــــر لكلــــور و الف أن) 40:  1985،مبــــارك ( ىیــــر و 

ویعـد مـر العصـور  ىاألمـم علـویشكل العنصـر األساسـي فـي تـراث  ، عرقیةال هتجماعوانتمائه إلى 

  .واحدًا من أهم عناصر الثروة الثقافیة الشعبیة الحیة

یحـول الفوضـى إلـى نظـام  "الشـعبيالتراث  "لكلور الفو  أنري تف) 9-7: 1981، إبراهیم( أما

وكــل نــوع مــن أنــواع اإلنتــاج األدبــي الشــعبي مثــل الحكایــة الخرافیــة واألســطورة وأســاطیر األخیــار 

  ".نتاج جماعة بعینها ألنه هدف إلى تفسیر جانب من جوانب الحیاةی و واألشرار وغیر ذلك

توضـــح أهمیـــة الـــربط بـــین العقیـــدة واألدب  )الشـــعبيالتـــراث ( الفولكلوریـــة بمـــا أن المـــأثوراتو 

، وتقالیــده، وعاداتــه، وتعمــل علــى تكاملهــا لتكــون شخصــیة الفــرد المتمثــل فــي قیمــه، والحیــاة العامــة

  .  وتمیزه عن الشعوب األخرى، وتوضح هویته، ودینه

، أو حــدیث الــوالدة مفــتعالً ، لــیس دخــیًال مســتورداً تراثنــا ً  "أن) 12: 2006، الحســیني( ىیــر و 

،  حاد عنصـري الزمـان والمكـان الفلسـطینیینیحقق أصالته بتمكنه من اتّ  ل هو تراث عربي أصیلب

  .  "ویبقي خالدًا عبر التاریخ

ت منــذ عالتربیــة والتعلــیم الفلســطینیة قــد وضــ وزارة أن) 5:  2006 ،حمــاد و  األســتاذ(بــین یو 

لــى تنفیــذ الخطــة علــى بــدأت تعمــل عو  نشــأتها موضــوع تطــویر وتحلیــل المنــاهج كهــدف اســتراتیجي

وتـم إنتـاج الكتـب المدرسـیة ، والتحكـیم والتـألیف واإلقـرار، مراحل شملت صـیاغة الخطـوط العریضـة
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ثــم كتــب الحــادي عشــر لجمیــع التخصصــات ومــن ) 2006 -2005(للمرحلــة األساســیة فــي عــام 

  .ضمنها كتاب اللغة العربیة

محتــوى المنهــاج إلــى واقــع ممكــن الكتــاب المدرســي مــا هــو إال المــادة العلمیــة التــي تجســد و 

التـي ، وعلى األنشـطة التعلیمیـة المختلفـة، ألنه یحتوي على المادة العلمیة، للدارس أن یتعامل معه

ال بـــد للكتـــاب أن یـــتالءم مضـــمونه مـــع محتـــوى ، ولتحقیـــق األهـــداف المرجـــوة، تســاعد علـــى الـــتعلم

  )259: 1997، خطه المنهاج. (المنهاج

 اً تباطـــر نـــه أكثـــر وســـائل التعلـــیم االمدرســـي أالكتـــاب  أهمیـــةزیـــد مـــن الباحثـــة أن ممـــا یتـــرى و 

لـذلك ،مسـتمرة فیعتبـر كـالرفیق و المعلـم الـدائم لدیـه ةبصـور  والمنـزل، بالطالب فهـو معـه فـي الفصـل

أجیـال فعالـه وتخـریج یجب أن تكون الكتب علي قدر من الجودة و الشمول لتحقیق التعلم المنشود 

  .في البناء الشامل لشخصیه الطالب ىالدرجة الكبر ب ذا یعتمد علیهل ، و مفیدة في المجتمع

تعتبـــــر حدیثــــــة التـــــألیف وجدیــــــدة علـــــى مجتمعنــــــا ، بمـــــا أن الكتـــــب المقــــــررة فـــــي مدارســــــناو 

وفــي بنـــاء شخصــیة متوازنــة فعالـــة فــي بنـــاء ، كـــر البشــریةفوألهمیــة الكتـــاب وأثــره فــي ، الفلســطیني

ومـدى صــالحیته ، رق الهامـة فـي الحكــم علـى المنهــاجكانـت فكــرة تحلیـل الكتــب مـن الطــ، المجتمـع

  .لبناء شخصیة المتعلم، واألدبیة، دیة لجمیع الجوانب الفكریة والعق جًا شامالً في أن یكون منها

  فكانت دراسات عدیدة في تحلیل الكتب المدرسیة في فلسطین منها دراسة 

للصـف التاسـع األساسـي تحلیل كتاب النصـوص والمطالعـة "وهي بعنوان ) 2006، األستاذ(

تحلیـــل محتـــوى "وهـــي بعنـــوان ) 2006، الصـــادق(ودراســـة ، "فـــي ضـــوء معـــاییر األدب اإلســـالمي

  . منهاج العلوم للصف العاشر وفقًا لمعاییر الثقافة العلمیة

عقــد فــي مجتمعنــا الفلســطیني العدیــد مــن المــؤتمرات والنــدوات التــي تتعلــق بموضــوع كــذلك 

ــیم الفلســطیني فــي ، وتحلیلهــا وتحــدیثهاتطــویر المنــاهج الفلســطینیة  منهــا مــؤتمر التربیــة األول للتعل

_ التربـــوي األول  _مـــؤتمرالو  ، زیـــتؤتمر تطـــویر المنـــاهج فـــي جامعـــة بیر ومـــ، لحـــم تجامعـــة بیـــ

فـي الجامعـة اإلسـالمیة والـذي قـدمت فیـه أبحـاث ودراسـات "التربیة في فلسطین ومتغیرات العصر "

  :منها

اللغـــة العربیـــة الفلســـطینیة فـــي كتـــب تحلیـــل "وهـــي بعنـــوان ) 2004، دااألســـتاذ وحّمـــ(دراســـة 

تقـــویم محتـــوى "وهـــي بعنـــوان ) 2004، اللولـــو(ودراســـة ، "المرحلـــة األساســـیة مـــن منظـــور مـــأثوراتي

منهــــاج العلــــوم الفلســــطینیة للمرحلــــة العلیــــا مــــن الــــتعلم األساســــي فــــي ضــــوء المســــتحدثات العلمیــــة 

تحلیـــل محتـــوى مســـاق الثقافـــة اإلســـالمیة فـــي "وهـــي بعنـــوان  )2004، مـــادحّ (ودراســـة ، "المعاصـــرة

  ". الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة في ضوء قضایا معاصرة

، المصــــدر األول فــــي الحصــــول علــــي المعرفــــة العلمیــــة ر وتــــرى الباحثــــة أن المنــــاهج تعتبــــ

ــــم  ــــزودهو ، والتفكیــــر ،  اإلدراكوبواســــطتها یــــتمكن اإلنســــان مــــن امــــتالك ، وتحقیــــق أهــــداف العل  ت
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 فتكســـبه، ومجـــارات التطـــور الحضـــاري ، لفهـــم واقعـــه  وتوصـــله،  اآلخـــرینالتعامـــل مـــع  بأســـالیب

فمــن خــالل ذلــك ، ةمجتمعــواألعــراف الســائدة فــي ، بالتقالیــد  وتربطــه، والمعرفــة العلمیــة ، الخبــرة 

ن ومعرفـــة مـــواط، جـــدًا لمعرفـــة مـــواطن القـــوة وتعززهـــا  ضـــروريفتقـــویم وتحلیـــل المنـــاهج العلمیـــة 

  . وبذلك تعطي التغذیة الراجعة لعملیة بناء المناهج ، وتعدیلها ، القصور لتحسینها 

والتقــویم ، ومنهــاج اللغــة العربیــة مــن أقــوي المنــاهج الــالزم تعرضــها باســتمرار دائــم لعملیــة التحلیــل 

  .  والتطور الثقافي ، لتتناسب مع التضخم العلمي ،  واألحسن لألفضل

ن مـا ورثـه وأأن اللغـة العربیـة ال تقـف حـائًال أمـام اإلبـداع واإلیضـاح  )15: 2000، عوض( ىیر و 

ذلـــك فـــي یظهـــر فـــي شـــتى المجـــاالت األدبیـــة والعلمیـــة شـــاهد علـــى لغـــة أدبیـــة فائقـــة و  ونالمســـلم

   .الموسوعات العلمیة التي تعبر عن الفكر العربي اإلسالمي العظیم

انب متعـددة منهـا الجانـب الـدیني المتمثـل فـي وكتب اللغة العربیة لها أهمیة كبري بأنها تتضمن جو 

الـذي یحتـوي علـي تراثنـا  األدبـيب نـوالجا، والتشـریعات اإلسـالمیة ، النبویـة والسنة ، القرآن الكریم 

ــــوري الــــذ، والنثــــر ، المتنــــوع الجوانــــب مثــــل الشــــعر  األدبــــي ، ي یخــــتص بالشــــعبوالجانــــب الفولكل

    . في مجتمعه المحلي تهحیا وما انتجة من ثقافات تصور، وبحیاته الیومیة

جدیــد ویحتــوي علــى تراثنــا الــدیني المتمثــل فــي اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر  كتــابوبمــا أن 

وتراثنـــا الشـــعبي الـــذي یحمـــل هویتنـــا وشخصـــیتنا الفلســـطینیة ، ونتـــاج أمتنـــا األدبـــي ،عقیـــدتنا ودیننـــا

ولــم تجــد الباحثـــة دراســات فـــي ،  مــتعلم یأخــذ مكانـــه رفیعــة بنتاجــه العلمـــي، كشــعب عربــي مكـــافح

منطلــق ذلــك كانــت هــذه  مـن،منظــور مــأثوراتي  مــنتحلیـل كتــب اللغــة العربیــة فــي المرحلـة الثانویــة 

الدراســـة لتبحـــث فـــي مـــدي تنـــاول كتـــاب اللغـــة العربیـــة للصـــف الحـــادي عشـــر لعناصـــر المنظـــور 

  ) . فولكلوري ، أدبي ، دیني (المأثوراتي 

  :مشكلة الدراسة

  :دراسة من خالل السؤال البحثي الرئیسي التاليتتحد مشكلة ال

أدبـي  -دینـي(الحادي عشر للمعـاییر المأثوراتیـة ما مدى تضمن كتاب اللغة العربیة للصف 

  ؟)فولكلوري -

  :األسئلة الفرعیة

  :وینبثق من السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة

 لغة العربیة للصف الحادي عشر؟ما المعاییر المأثوراتیة التي یجب أن تتوفر في كتاب ال  

  أدبـي -دینـي(ما مدى تضمن كتاب اللغة العربیـة للصـف الحـادي عشـر لمعـاییر المأثوراتیـة- 

 ؟)فولكلوري

  كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر بالمعاییر المأثوراتیة؟ما التصور المقترح إلثراء 

  :أهداف الدراسة
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  :تهدف الدراسة إلى

 وراتیــة التــي یجــب أن تتــوفر فــي كتــاب اللغــة الغربیــة للصــف الحــادي معرفــة المعــاییر المأث

  .عشر

  معرفـــــة نســـــبة تضـــــمن منهـــــاج اللغـــــة العربیـــــة للصـــــف الحـــــادي عشـــــر لمعـــــاییر عناصـــــر

 ).فلكلوري -أدبي -دیني(المأثوراتیة 

  ــــة للصــــف الحــــادي عشــــر بالمعــــاییر معرفــــة ــــاب اللغــــة العربی ــــراء كت التصــــور المقتــــرح إلث

  .المأثوراتیة

  :الدراسة أهمیة

  :تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي

  أنهـا األولـى مـن نوعهـا فـي محافظـات غـزة التـي  _ةعلـم الباحثـ ودحـد_ في تعتبر الدراسة

تتعلــق بدراســة تحلیلیــة لكتــاب اللغــة العربیـــة للصــف الحــادي عشــر مــن منظــور مـــأثوراتي 

  ).فلكلوري -أدبي -دیني(

 معرفــة خطــوات تحلیــل كتــب لغــة العربیــة فــي قــد تفیــد هــذه الدراســة القــائمین علــى تــدریس ال

 . اللغة العربیة 

 ـــد هـــذه الدراســـة مخططـــ وزارة التربیـــة والتعلـــیم ومراكـــز بحـــوث  يالمنهـــاج ومســـئول يقـــد تفی

 .والمشرفین التربویینطویرها المناهج وت

  منظور مأثوراتيمن  أخرى ن إلى تناول تحلیل كتبین آخر یالدراسة باحثه هذتشجع قد.  

  :سةحدود الدرا

  : الحد الموضوعي 

  تقتصــر الدراســة علــى تحلیــل كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر المقــرر مــن قبــل

  ).2009-2008(وزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسي 

 العربیة بجزأیه للصف الحادي عشر  تقتصر الدراسة على تحلیل كتاب اللغة.  

  :الحد األكادیمي

 للصــف الحــادي عشــر المقــرر مــن  بجزأیــه اللغــة العربیــة سـوف تقــوم الباحثــة بتحلیــل كتــاب

  ) . 2009_ 2008( قبل وزارة التربیة والتعلیم الدراسي

  :الحد الزماني

  2009-2008(الدراسة بإذن اهللا في العام الدراسي تمت هذه .(  

  :مصطلحات الدراسة

فعـل و  أوول مـن قـ األجـدادهـي كـل مـا ورثنـاه عـن :  إجرائیاعامه  المأثورات الباحثةتعرف 

  :علي مر السنین األجیالتناقل عبر و ت الشعبیةو  األدبیةو  الدینیة بأنواعها الثقافةشكل  یأخذ



 8

  

  :المأثورات الدینیة -1

التصور اإلسالمي للكـون واإلنسـان والحیـاة مـن خـالل بأنها  )151: 2000، مدكور(یعرفها 

  .نة النبویةالتعبیر عن تجربة شعوریة منبثقة من القرآن الكریم والس

ن لفــظ اإلســالمیة أعــم عامــه ألالمــأثورات اإلســالمیة أنهــا  )718: 2004،  حمــادو  األســتاذ(یبــین و 

لــــذلك فـــإن المـــأثورات الدینیـــة تشــــمل الكتـــاب والســـنة والســـیر والمواقــــف ، وأشـــمل مـــن لفـــظ الدینیـــة

            .والتعبدیة لدى الطلبة دیةالمختلفة التي تساعد على تدعیم القیم العق

المــوروث الــدیني المتمثــل فــي القــرآن الكــریم والســنة بأنهــا  )133: 2006، الهــروط(یعرفهــا و       

أي كتـاب مـن معنـى مـن معـاني القـرآن الكـریم واألخبـار  فال یجـوز أن یخلـو، وما یتعلق بها النبویة

  .النبویة الشریفة فإنها معدن الفصاحة والبالغة

التــراث الــدیني المتمثــل فــي كــل مــا ورثنــاه مــن ًا هــي رائیــإجتعـرف الباحثــة المــأثورات الدینیــة و 

مجموعـــة األحكـــام الشـــرعیة التـــي نزلـــت فـــي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة والتـــي تـــنظم العالقـــات 

ویـرى نفسـه فیـه مـن خـالل اإلیحـاءات الدینیـة ، اإلنسانیة بـین النـاس فـي المجتمـع الـذي ینتمـي إلیـه

  .التي تؤثر في وجدانه وتفاعله

  

  :المأثورات األدبیة -2

اآلداب المتمثلة في األدب العربـي قدیمـه وحدیثـه ومـا بأنها ) 147: 2000، الهروط(یعرفها 

  .وفها من أجل اإلفادة من منظومة ومنثورةنصدر عنه من نصوص بشتى أشكالها وص

ى هــي اآلداب العربیــة المتناقلــة مــن جیــل إلــف إجرائیــاً ف الباحثــة المــأثورات األدبیــة یــتعر أمــا 

بهـــدف بأســـلوب فنــي مـــرتبط بــالكالم اإلنســـاني البلیــغ وبشـــتى أشــكاله وأنماطـــه و  تراجیــل عبـــر التــو 

  .ةومنثور  ه طالع على منظومنسان وعواطفه ومشاعره من خالل االعقل اإلالتأثیر في 

  :لكلوریةو المأثورات الف -3

فكریـــة والمادیـــة مختلـــف أشـــكال اإلبـــداع الشـــعبي الفیـــري أنهـــا كـــل  )46: 1980، مبـــارك(یعرفهـــا  

المـواد التعبیریـة هـي  نفـإ وبما أن الفن هو القـدرة علـى التعبیـر بمختلـف وسـائل التعبیـر، والوجدانیة

  .من األجداد إلى األحفاد في تواصل ثقافي حياألمم موروثات ثقافیة تتناقلها 

ن عــادات تتصــل بــالتراث الشــعبي لألمــة مــ التــي ثقافــةالفیــري أنهــا  )258: 1997، الشــیخ(أمــا     

ي تحــرص علــى تقدیمــه ذولكــل أمــة موروثهــا الشــعبي الــ، ومعتقــدات ومعــارف وآداب وفنــون شــعبیة

  .بما یتفق مع التطور وتعدیل ما یستحق التعدیل تناعواالق األبنائه

هـــي كـــل مـــا ورثنـــاه مـــن األجـــداد مـــن مـــواد : إجرائیـــاً لكلوریـــة و تعـــرف الباحثـــة المأثوراتیـــة الفو 

  .قالید متنقلة عبر األجیالمادیة محسوسة وعادات وت
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري

  اللغة العربیة: أوالً 

  أهمیتها  

  خصائصها 

 أهمیة تعلیمها 

 أهداف تدریسها 

  

  المنظور المأثوراتي  : ثانیاً 

    المنظور الدیني  

    المنظور األدبي  

   المنظور الفولكلوري  
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اللغـة  : لفصل إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بموضوع الدراسـة الحالیـة وهـيیهدف هذا ا

وكــذلك یشــمل المنظــور  ، وأهمیــة تعلمهــا وأهــداف تدریســها ،همیتهــا وخصائصــهاویتنــاول أ ،العربیــة

إلـــى التفصــــیل عـــن كــــل منظــــور  ویتطــــرق، )الفولكلوریـــة -األدبیــــة -یـــةالدین(المـــأثوراتي بمجاالتــــه 

ـــدیني والمنظـــور ، قـــرآن الكـــریم والحـــدیث النبـــوي الشـــریف وأقـــوال الصـــحابة والتـــابعینیشـــمل ال : فال

والمجـــاالت النثریـــة  الُحـــرو  المنظـــومویتضـــمن الشـــعر بأقســـامه ، أهمیتـــه، أهدافـــه، األدبـــي مفهومـــه

الـذي یشـمل الفولكلـور ) الشـعبيالتـراث (وكـذلك المنظـور الفولكلـوري  ،  الً اوعددها ثالثة عشر مجـ

  :)الشعبي األدب( كلور القوليوالفول، المادي

  :اً تعریف اللغة العربیة لغوی

وأصـُلها لغـٌة مـن لغـا إذا ، مـن اَألسـماء الناقصـةغة اللُّ أن  ")2050: ب ت،ابن منظور( ىیر 

، صــه: مـن قــال یــوم الجمعـة واإلمــام یخطـب لصــاحبه ":تكلــم وفـي الحــدیث: ولغــا یلتغـي لغــة، تكلـم

  ".أي تكلم، فقد لغا

الُلغـة اق تقشـویقـال إن ا ،بـهًج إذا لهـ، ِغـَي بـاألمرل " فیعرفهـا )254: ب ت ،ا ابن زكریـ( أما

  .أي ًیلهُج صاحبها بها، منه

: لغلـغ طعامـه:بعضـهم حكـي: لغ" ن أورد فقد  ):793: ب ت ،مجمع اللغة العربیة(أما في 

  "  رواه دسماً 

أي ، لتــي یلغــون بهــایقــال هــذه لغــتهم ا: النطــق: اللغــو "أن ) 4051: ب ت ، ابــن منظــور( یبــینو 

  ".ینطقون

  : اللغة اصطالحاً 

 ".كل قوم عن أغراضهم هاُیعبر ب أصواتاللغة هي "أن ) 34: ب ت، ابن جني(یعرف 

وتلـك ، اللغـة هـي عبـارُة المـتكلم عـن مقصـوده"ن أبـیعرفها ف) 546: 1986، ابن خلدون( أما

  ". لفاعل بها وهو اللسانمتقررة في العضو ا فعل من لساني فال بد أن تصیر ملكةً  العبارة

إن العالمــة أو الرمــز ، اللغــة مجموعــة عالمــات أو رمــوز" أن) 15: 2006، ةشــیخر ( ىیــر و 

  ".المرموز له في العقل الذي یعلم داللته وبالعكس یستثیر رمزه لیستثیران الشيء

اللغة مجموعـة مـن الرمـوز الصـوتیة یعبـر بهـا اإلنسـان عـن  أن) 6: 2006، عكاشة( یبینو 

ـــة التـــي تحمـــل فـــي  اً ءوتعـــد اللغـــة جـــز  ، فـــي تواصـــله مـــع اآلخـــرین نفســـه مـــن المنظومـــة االجتماعی

  .خواطرها مجموعة من األفكار والمقاصد والرغبات التي تلح علیها وترغب في تحقیقها

  :نشأة اللغة

ــــه قــــد قــــرر )10: 2000، البجــــة( ىیــــر  ــــة ءالعلمــــا بأن تنشــــأ فــــي ، أن اللغــــة ظــــاهرة اجتماعی

لــوال اجتمــاع النــاس بعضــهم و  تهاوأن لــه الفضــل فــي نشــأتنمــو وتتطــور بتطــوره ضــان المجتمــع و أح
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 تمـا كانـلتعاون والتفـاهم وتبـادل األفكـار والتعبیـر عمـا فـي خـواطرهم مـن معـان للبعض وحاجتهم ب

  .اللغة

الهنـــود  هموضـــوع نشـــأة اللغـــة قـــدیم فـــي البحـــث اللغـــوي فقـــد أثـــار  أن) 64: 2007، عكاشـــة(ویبـــین 

العهـد القـدیم قـد تنـاول موضـوع نشـأة اللغـة واختالفهـا إن ویقـال  ،یون اثهم والیونانفبحثوه ضمن أبح

طــار دینــي وبأســلوب إفــي وكــذلك أثــار اهتمــام المســلمین فدرســوه دراســة واعیــة ، فــي ســفر التكــوین

  .مستفیدین من تلك الدراسات عقلي 

و اللغــة اصــطالح  أن اللغــة إلهــام أو وحــي أو توفیــق:تعــدد النظریــات فــي نشــأة اللغــة منهــاو 

    .وتواطؤ واللغة محاكاة األصوات وغریزیة

  )22: 2000، كوردم(،)73: 2007، عكاشة(،)37: 1979، سمك(،)10: 2000، البجة(

ــــزة وٕالهــــام واكتســــاب وممارســــة ألن اللغــــة إلهــــام مــــن اهللا و  تــــرى الباحثــــة أن اللغــــة هــــي غری

ــــق، تكــــریم لــــه  و لإلنســــان _تعــــالى_ نهــــا الفــــرق بینــــه وبــــین أل باإلنســــان وأنهــــا لغــــة إنســــانیة تتعل

وأن اهللا  ، التفـــاهم بـــین الحیوانـــات مـــع بعضـــها الـــبعض بـــدون نطـــقعلـــى ذلـــك الحیوانـــات والـــدلیل 

�َك الَّ�ِذي َخلَ�قَ   قولـهقد ربط اللغة بالقراءة فـي  _تعالى_  َعلَ�قٍ  اْإلِْنس�اَن ِم�نْ  َخلَ�قَ ) 1( اْق�َرْأ ِباْس�ِم َربِّ

َك اْألَ ) 2(   )           1-5:العلق  (   )5(ما لَْم َیْعلَمْ  َعلََّم اْإلِْنسانَ (4) ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي) 3( ْكَرمُ اْقَرْأ َوَربُّ

التفــاهم بـــین األفـــراد ألن تحتــاج لممارســـة داخــل المجتمـــع و  مكتســـبه اللغــةالباحثـــة أن وتــري 

وكـذلك دلیـل  م النطـق لدیـهٕاذا لـم یعـش اإلنسـان فـي بیئـة إنسـانیة فإنـه ینعـدو بالنطق والحـوار یكون 

وتطبیقهــا مــرتبط بالنشــاط  علــى اكتســاب اللغــة أن عملیــة االجتهــاد مــن العلمــاء والقیــاس باألحكــام

  .اللغوي لإلنسان داخل أي مجتمع كان

  :أهمیة اللغة العربیة

  كما جاء في الذكر،آدم علیه السالم _تعالى_ملكة إنسانیة ألهمها اهللا تكمن في أنها 

   َُثمَّ َعَرَضُھْم َعلَى اْلَمالَئَِكةِ  ُكلََّھا آَدَم األَْسَماء َوَعلَّم   )وتعلمها منه بنوه)  50،  البقرة، 

، ددها ویطورهاجما زال اإلنسان یضیف إلیها ویو  ،  والتطور، ولم تتوقف اللغة عن الحركة

 . تطوره صف حركة اإلنسان على األرض وتصور مراحلتوتعتبر مرآة 

                                                        )81: 2006، عكاشة(                                                                 

 ــــادة واســــتنباط  ةأدا تعتبــــر فهــــم القــــرآن الكــــریم والتشــــریع والفقــــه والدراســــات المتنوعــــة والعب

 . لعواطف اإلنسانیةاعر واأسمى المش نع للتعبیر أداةتعتبر و  ،  األحكام

  )14: 2004، ملجال و الدایة(                                                           

 قوى مـن أسـس وحـدة األمـة ورابـط مهـم للشـعوب وتعـد إحـدى دعـائم اسـتقالل األمـم  أساس

 .ركیــزة مــن ركــائز النضــال الفكــري والــوطني والقــوميهــي وكیانهــا السیاســي واالجتمــاعي و 

  )14: 2000، البجة(
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 إحدى اللغات الست الحضاریة في العالم تعتبرو ألي ثقافة القاعدة األساسیة  تمثل.             

  ) 47: 1979، سمك(                                                                   

 ــى جیــــل وفو  أداة التفكیــــر ــــل إلــ هــــم البیئــــة وســــیلة االتصــــال والتفــــاهم ونقــــل التــــراث مــــن جی

جمیـــع أبنـــاء تتســـاعد فـــي و  تبـــادل المعـــارف والنظریـــات والخبـــراتوذلـــك ب والســـیطرة علیهـــا

  )3: 1991، ظافر وآخرون( .الوطن على وحدة الفكر والشعور والقیم والمثل والتقالید

 المعین األساسي للثقافة والعروة والتقوى للتقرب بین المسلمین في كافة أنحاء العالم. 

                    )        107: ت.ب، الجندي(                                                                  

 أداتــه التــي یصــل بهــا إلــى المــدركات وبهــا تــتم العلمیــات و  عامــل مــن عوامــل النمــو الفكــري

  :الفعلیة وهي أداة التفكیر ووسیلته وداؤه فهي جوهرة كما یقول الشاعر

  دلیال على الفؤادِ  اللسانُ  علَ جُ   ماوٕانّ  لفي الفؤادِ  كالمَ ال إنّ 

  )16: 2000، البجة( 

  

  لغــة كــذلك لغــة ســواها و للعلـم ولــیس لــه  الوحیــدة اللغــةهــي  وأصــبحتلغـة الــدین اإلســالمي

  )31: 2003، سالم(. دخلها اإلسالم  يلغة الشعوب الت و سیطرت عليالعلماء 

  مة التي برزت على العالمین في كـل مجـاالت الحیـاةلغة األصانعة الحضارة والتقدم وهي 

  )21: 2006، نصیرات(.والحضارة اإلنسانیة الحدیثة لغة التقنیة وأصبحت ،

  فكــل مســـلم یریــد أن یــؤدي الصــالة علیـــه أن   لغــة الصــالةخالــدة علــى مــر الســنین ألنهـــا

واجـــب  أصـــبحتفبـــذلك مرتبطـــة بـــركن أساســـي مـــن أركـــان اإلســـالم  هـــيیؤدیهــا بالعربیـــة و 

 )17: 2000، الخولي( .على كل مسلم تعلمها

  

 التـــأثیر واإلقنـــاع عنـــد تفاعـــل الفـــرد والمجتمـــع وأداة للتـــذوق الفنـــي وتـــزود الفـــرد  ةأدا تعتبـــر

  .بأدوات التفكیر وتكوین العادات العقلیة وٕادراك األشیاء الجزئیة والكلیة

  )13: 2004، النعیمي(                                                                  

  بـــــین أفـــــراد المجتمـــــع عـــــن طریـــــق الخطابـــــة وكتابـــــة المقـــــاالت والنشـــــرات وســـــیلة للدعایـــــة

واالســتماع إلــى اإلذاعــة وكــل وســائل االتصــال التــي لهــا شــأن كبیــر فــي الحیــاة اإلنســانیة 

 )18، 2002، أبو الهیجاء( .الحاضرة

  

 األقطــار العربیــة جمیــعو  ة أبنــاء العروبــةولغــن والقومیــة غــة الــدیتتصــف بالعالمیــة فهــي ل ،

 .وفي إحیائها إحیاء للدین ومحافظة على القرآن وتمجید الوطن والعروبة

  )14: ت.ب، عبد العال(                                                                 
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  :خصائص اللغة العربیة

 بـــأن اهللا جعلهـــا آیـــة مـــن آیاتـــه  ) 13: 2007،الخریشـــه(كمـــا یوضـــح  تمتـــاز اللغـــة العربیـــة

َمَواِت َواألَْرِض  : عز و جـل  حیث قال َواْخ�تِالُف أَْلِس�َنتُِكْم َوأَْل�َوانُِكْم  َوِمْن آَیاتِِھ َخْلُق السَّ

ســـول وجعـــل اللغـــة أرقــى معجـــزة مؤیـــدة للر ،  )22،الــروم(. إِنَّ فِ���ي َذلِ���َك آلَی���اٍت لِْلَع���الِِمینَ 

معجــزة موســى علیــه الســالم انــدثرت بموتــه أمــا محمــد فمــثًال  محمــد صــلي اهللا علیــه وســلم

��ا لَ��ُھ معجزتــه باقیــة إلــى یــوم الــدین ف _صــلى اهللا علیــه وســلم_ ْكَر َوإِنَّ ْلَن��ا ال��ذِّ ��ا َنْح��ُن َنزَّ إِنَّ

           ) 9،الحجر(     .  لََحاِفُظونَ 

  لغــة الســامیة بأنهــا احتفظــت بعناصــر قدیمــة ترجــع إلــى ال ) 63:  2007عكاشــة ( ى یــر و

ن أول مــن تكلــم بلســان عربــي إســماعیل إ: ویقــال ، مــا احتفظــت بــه الســامیاتماألم أكثــر 

أول مــن فتــق لسـانه بالعربیــة المتینــة : "عـن النبــي صــلى اهللا علیـه وســلم قـال، علیـه الســالم

                       ) 504: 1988، األلباني(  .وهو ابن أربع عشرة سنة، _ علیه السالم_إسماعیل

  كما في اللغات األوروبیة إثبات إليفیها ال تحتاج  الخبریةالجمل.  

  )269: 2000، وحدة متطلبات الجامعة(                                                 

 وترتــاح لمعانیهــا ، وتفهــم بیانهــا، فإنــك تطــرب لســماعها، بیــان اتذ، شــاعرة، لغــة موســیقیة

  )112: 2007، مدكور(. ابةفوق في األداء كالمًا وكتمنحت العربي التو ، وأصواتها

 والثـــاء، والتـــاء، الّتصـــحیف وهـــو التبـــادل بـــین الحـــروف المتشـــابهة شـــكًال كالبـــاءتتصـــف ب ،

  )27: ت.ب، زیدان( .والیاء، والنون

  صــیغة مــن صــیغ الفعــل اشــتقاق مصــادر فنســتطیع مــن كــل كلغــة اشــتقاقیة لهــا قــدرة فریــدة

  )109: 2004، الخطیب.(مفعلیه، مفعالیه، مفعول به، مفعل ،فعل: بأوزان متعددة مثل

  ویمكــــن مالحظــــة هـــذا التغیــــر فــــي أنظمــــة ، نامیـــة فــــي حالــــة تغیــــر دائـــم لغــــةتتســـم بأنهــــا

اذج والنـــاس ینمـــون النمـــ، والمعـــاني والمفـــردات مـــن جیـــل إلـــى آخـــر، األصـــوات والتراكیـــب

  )267: 2002، ندوة اللغة العربیة(. اللغویة التي تناسب حاجاتهم

  123: 1999، صالح و الرشیدي(.والفصحى بین العامیة، الزدواجیةبظاهرة اتتمیز(  

  والعرب أقدر من األمم األخرى في هذا النوع من البیان، باإلیجازتتصف.  

  )17: 1996، الركابي(                                                                  

 مٍ ٕاضـــافة علـــو و العلـــوم التـــي بلغتهـــا الحضـــارات التـــي ســـبقتها اســـتیعاب جمیـــع  هاســـتطاعتبا 

  )31: 2003، سالم(. جدیدة جدیدة بمصطلحات ومفاهیم

  و تــرتبط بـالقلوب كمــا یقــول  البشـریة بالطبیعــةلهـا صــله أًن  ) 75:  2000،عــوض( ىیـر و

 عقـل ، وتنبـت ال فإنهـا العربیـةتعلمـوا :" قال  _ عنهاهللارضي  _ عمر بن الخطاب الخلیفة

 .)907: ت.ب ،الهندي " . ( المروءةتزید في 



 15

  لنــاطق یمكنــه التعبیــر عمــا یریــده بحیــث نجــد أن ا أقــرب اللغــات إلــى قواعــد المنطــقتعتبــر

)                                    14: 2006، األستاذ( .طبیعیةو  بدون تصنع أو َتكلف أو تعنت ألن عباراتها سلیمة

  بلغــت العربیــة بفضــل القــرآن مــن "المستشــرق كــارل بروكلمــان یقــول كمــا  باالنتشــارتتمیــز

والمســلمون جمیعــًا مؤمنــون ، االتســاع مــدى ال تكــاد تعرفــه أي لغــة أخــرى مــن لغــات الــدنیا

ـــذي أحـــل لهـــم أن یســـتعملوه فـــي  صـــالتهم وبهـــذا اكتســـبت بـــأن العربیـــة وحـــدّ  ها اللســـان ال

  ".نیا األخرىالعربیة من زمان طویل مكانة رفیعة فاقت جمیع لغات الد

  )18: 2000، عوض(                                                                 

  تقبلــت بصــدر رحــب نتــاج أفكــار الفالســفة والحكمــاء مــن ســائر األمــم فیقــول شــاعر النیــل

  :لذلك

  وعظات بهِ  عن أيّ  ضقتُ وما ِ      لفظًا وغایةاهللا كتابَ  سعتُ وِ ◌َ 

  مخترعاتِ ل آیاتِ  وتنسیقِ   آلة فن وصم عالیوَ  أضیقُ  فكیفَ 

  )7: 1980، شاهین( 

عـز وجـل أن اللغة العربیة لها أهمیة كبیرة في أنها لغـة الـدین وقـد كرمهـا اهللا و ترى الباحثة 

، قویـة، صـامدة، ورصـبنزول القرآن الكریم باللغة العربیة وهذا أدى إلى بقائها ودوامها علـى مـر الع

وقــد  ،وهــي وســیلة التخاطــب بــین األمــة اإلســالمیة كافــة، هــا لســان النبــوةوأن ، بقــوة الــدین واإلســالم

لفكـــر والثقافـــة والتفـــاهم والتواصـــل یـــبن لأصـــبحت وســـیلة فخصــها اهللا عـــز وجـــل بالطـــابع اإلنســـاني 

بــل أصــبحت وســیلة هامــة فــي حفــظ التــراث الثقــافي واإلســالمي علــى مــر ، ووســیلة للتربیــة، البشـریة

                    " . كمـــــــــا تعلمـــــــــون حفـــــــــظ القـــــــــران  العربیـــــــــةتعلمـــــــــوا "كعـــــــــب بـــــــــن  بـــــــــيأُ  كمـــــــــا قـــــــــال. العصـــــــــور

  )116: 1989،شیبه الكوفي  أبيابن (

  :األهداف العامة للغة العربیة

لتـــدریس اللغـــة العربیـــة أهـــداف عامـــة تهـــدف إلـــى التربیـــة القومیـــة الوطنیـــة تحقیقـــًا لمقاصـــد 

تكــوین المــواطن الصــالح المتــآلف مــع قومــه بوهــي فــي مجملهــا تعنــي اجتماعیــة وسیاســیة وتربویــة 

وهـــذه األهــداف عامـــة مشــتركة بـــین اللغـــة ، المتمســـك بقــیم عقیدتـــه اإلســالمیة الســـمحاء، ومجتمعــه

  )33: 2000، عامر( .العربیة وغیرها من المواد األخرى

 : وتسعي اللغة العربیة إلي تحقیق األهداف التالیة 

 وهـو عنـوان ، وأشـرفها منزلـة، باعتبارهـا أكثـر اللغـات كمـاالً بها واالعتزاز  ءالشعور باالنتما

  )86: 1997، زقوت(. ومظهر وحدتها األمة

  علـــى اســـتخدام المعـــاجم والفهـــارس المبســـطةتـــدریبهم و لـــدى الطالـــب الـــدافع للبحـــث تكـــون 

 .حینما تدعو الحاجة إلى ذلك إلیها العودةلیستطیع  والتدرب علیها

  )34: 1981، معروف(                                                                 
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  تشبع الطالب بالقیم االجتماعیة والروحیة واألخالقیة الخالدة في أمته العربیةزیادة. 

  )33: 2000، عامر(

 دم فـــي طریـــق النمـــو والتقـــالطلبـــة إذ بواســـطتها یســـیر ، تنمیـــة المیـــل إلـــى المطالعـــة الحـــرة

  )17: ت. ب، عبد العال(. األمیةوتحمیه من 

  ـــةتقـــویم ألســـنة  تســـتخدمها بـــین اللغـــة الدارجـــة التـــي المســـافةوالعمـــل علـــى تضـــییق ، الطلب

 .لغة العلم واألدب والتدوین الجماهیر في المحادثات وبین اللغة الفصحى التي هي

)                             59: 1979، سمك(

 وتكنولوجیـــــا المعلومـــــات والمعرفـــــة، واالنترنـــــت، اســـــوباســـــتخدام التقنیـــــات الحدیثـــــة كالح ،

 .ومواكبة التطورات الراهنة والمستقبلیة، والوسائل المعینة الحدیثة

  )7: 1998الفریق الوطني لمبحث اللغة العربیة (

 ویـربط و لتكـوین المـواطن الثـوري الـذي یـرفض التخلـف ، بث الوعي الثوري بین المتعلمـین

  )9: 2006، النعیمي( .و مستقبل أمتهصیر بممصیره و مستقبله 

 عــود بــالخیر ت أن یحســن اســتثمار أوقــات الفــراغ فــي العمــل الصــالح والهوایــات البنــاءة التــي

  )17: ت، ب، عبد العال(. علیه وعلى مجتمعه

ـــة للغـــة العامـــة األهـــداف أن الباحثـــة ىوتـــر  ـــد العربی ـــام ل  ىتعمـــل علـــي تكـــوین فكـــر شـــامل و ت

و تجعــل لدیــه خلفیــه علمیــه تعمــل علــي اتســاع  المعرفــةعلــق بــالعلم و وده بقــدرات تتز الطالــب و تــ

نفـــرق بـــین  أنوالبـــد  ، و اعتـــزازه بلغتـــه و قومـــه المعرفـــةمداركـــه و معرفتـــه و ثقافتـــه فـــي مجـــاالت 

وأن نمیـز فیمـا بعـد أن ، األهـداف العامـة لتـدریس اللغـة العربیـة وبـین األهـداف الخاصـة لكـل نشـاط

وقـد أفـردت المنـاهج العربیــة ، صـة لتحقیـق أي نشــاط أهـدافًا خاصـةكـل درس مـن الـدروس المخصل

وضــع الكتــب التــي تتنــاول  ىالموضــوعات اللغویــة لكــل صــف أو حلقــة وحــددت الشــروط التــي تراعــ

  .متها لرغبات میول التالمیذءومدى مال، وتغطي مفردات المنهاج وأسلوب العرض

  

  :األهداف الخاصة للغة العربیة

  مــن ألفــاظ اللغــة العربیــة الصــحیحة وتراكیبهــا وأســالیبها الســلیمة لبــة الطتمكــین تعمــل علــي

  .لتعلیمبطریقة عملیة شائعة تجذب انتباههم وتصل بهم إلى مستوى معین من ا

  )59: 1979، سمك(

  جتماعیــة االمظــاهر اثــه األدبــي فــي عصــوره المختلفــة و التعــرف علــي الوصــل الطالــب بتر

  .مــا فیــه مــن أســالیب بالغیــة ومفــردات وجمــل وتراكیــبو ، جمالیــةالنســانیة و اإلحضـاریة و وال

  )88: 1997، زقوت(
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  نمــوهم المتكامــل تســاعد علــى ف،الطــالب تنمیــة االتجــاه إلــى األصــالة واالبتكــار فــي نفــوس

  )60: 1979، سمك( .والجسمیة، والجسیمة والوجدانیة والروحیة، في النواحي العقلیة

 ت الحیاتیة التي تمكنـه مـن القیـام بمـا تتطلبـه فنـون بالمهارات اللغویة والخبراالطالب د یزو ت

ـــــة الرســـــائل ـــــوظیفي لكتاب   .وغیرهـــــا، واإلجابـــــة الشـــــفویة، حـــــوارلوا، والمـــــذكرات، التعبیـــــر ال

  )33: 1985، معروف(

 ختارها اهللا تعالى لسعادة عبادهتمسكهم بفضائل الرساالت التي ازیادة ثقة الطلبة ب .  

  )10: 2004، عیميالنُ (

 والتـــدریب علـــى ، عربیـــةتـــذوق فنـــون التعبیـــر وحســـن الجمـــال فـــي اللغـــة الب ســـاساإلح زیــادة

  )18، ت -ب، عبد العال(.  محاكاتها

 وتــــدریبهم علـــى مهاراتهــــا المختلفــــة كــــالفهم الطلبــــة تكـــوین عــــادات قرائیــــة صـــحیحة لــــدى ،

     .عن المقروء بأسالیبهم الخاصةوالتعبیر ، وجودة اإللقاء والتلخیص، والسرعة

  )51: ت.ب ،إسماعیل(

  والتحلیـــل فـــي دروس ، علـــى اســـتخدام التفكیـــر المنطقـــي الســـلیم فـــي العـــرض الطلبـــةتعویـــد

  )89: 1997، زقوت(.والقواعد وغیرها، والنقد، واألدب، النصوص

  منجـزات المبــدعین مـن الكتــاب والبـاحثین والنقــاد علــي  الطلبـةلــدي  طالعسـتالاحــب تنمیـه

ت تبــســتفادة مــن األســالیب األدبیــة الرفیعــة التــي كواال، ین العربــي واإلنســانيیعلــى المســتو 

 .بها تلك المنجزات والتعبیر عنها شفویًا ولغویاً 

  )21: 1998، للغة العربیةا لمبحث الفریق الوطني(                                      

  ومشاعرهم بكل حریة وبلغة سلیمة على التعبیر عن أحاسیسهم الطلبةتشجیع .  

  )51: ت.ب، إسماعیل(                                                                     

 مـــن حیـــث األداء والنطـــق الســـلیم ، القـــدرة علـــى القـــراءة الجهریـــة الســـلیمة  الطلبـــة باســـاكت

  )33: 1985، معروف(                 .وضبط الحركات ومراعاة الوقف في مواقعه

  سرارها وما بها من جمال في أسالیبها ومعانیهاأله عرفمو ، للغة العربیة الطلبةق تذو.        

  )88: 1997،  زقوت(                                                                      

  واســتنتاج األفكــار ، والتعبیــر عنهــا وتنمیــة مهــارة التلخــیص الطلبــة يلــد خاصــةتكــوین آراء

 .  یسة لما ُیسمع أو یقرأالرئ

  )15: 1998، للغة العربیةلمبحث ا الفریق الوطني(                                

  واالنتســاب إلــى األنشــطة المدرســیة مثــل ، علــى اختیــار المفیــد مــن القــراءات الطلبــةتشــجیع

 )52: ت.ب ، إسماعیل( .جماعة الصحافة واإلذاعة المدرسیة أو التمثیل
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 ب لـــدیهم حبـــفی، بیـــرات األدبیــة مـــن الشـــعر أو النثــرمـــن التــذوق ألنـــواع التع الطلبـــةن یتمكــ

  )64: 1979، سمك(.  كسب المعرفة واإلطالع

  الت اللغویة أو األدبیة وتشجیعهمالموهوبین من الطالب في المجااكتشاف.  

  )37: 2000، عامر( 

  الكتابـة بشـكل صـحیح  االخطیة واإلمالئیة حتى یسـتطیعو  تمهاراالطلبة في التنمیة قدرات

 )52: ت.ب،إسماعیل(       .  الخطیة مناحیة الهجائیة أفي ال ذلك كانأ سواء

  

  :األهداف الخاصة لتدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة

 ـــم والقـــدرة علـــى ت، علـــى أســـاس مـــن الثقـــة بـــالنفس متكـــامالً  ءً بنـــا، الطلبـــة بنـــاء شخصـــیة عل

 .اوتطویره، وماتوالمعل، المعارفواستیعاب ، وٕادراكها، األشیاء

  )87: 1997، وتزق(                                                                   

  تنظـــــیم العالقـــــات و ترســــیخ مبـــــادئ الدیمقراطیـــــة التـــــي تحقـــــق التفاعــــل بـــــین الفـــــرد واألمـــــة

  )9: 2004، النعیمي(. عیةاالجتما

  ن مواقــف اآلخــرین بطـرق صــحیحة ضـمإكســابهم مهـارة التحــدث مـع  علـىالطلبــة مسـاعدة

  )20: 2002، جابر(.لصحیحةاللغویة ایب التراكهم باستخداموذلك طبیعیة 

 تطور العقلي واللغويالتتعلق بالجانب المعرفي ك خاصةالطلبة قدرات  إكساب 

  )33: 1985، معروف(

  ًاأللفـــاظ الســـتخدام ، تمكـــین أطفالنـــا وشـــبابنا مـــن فهـــم ألفـــاظ اللغـــة وعباراتهـــا فهمـــًا عملیـــا

  )28: 1958، اإلبراشي( .ترجم تجاربهم وأفكارهمت التيوالعبارات 

  تعـــرف علـــى عظمـــة الماضـــي واإلعـــداد الو  القـــدرة علـــى قـــراءة تراثنـــا األدبـــيتمكـــین الطلبـــة

  )415: 1987، عبد التواب. (للحاضر والتأمل بالمستقبل

  والحــد مــن عملیــة الــتعّلم المـــنّظم، والقــراءة الحــرة ةالكتابــو  حــب المطالعــةتنمــي لــدي الطلبــة 

  )34: 1985، معروف. (للقضاء على األمیة

  ـــیم فـــي بنـــاء شخصـــیته وبلغتـــه وبقـــدرتها علـــى اســـتیعاب المعـــارف ةبـــلالطإقنـــاع  بقیمـــة التعل

  )35: 2000، عامر( .والثقافات والحضارات

  والحـــدیث النبـــوي الشـــریف فـــي تقـــویم اللســـان العربـــي  أثـــر القـــرآن الكـــریممعرفـــة الطلبـــة دور

  )67: 2003، الوائليو  الدلیمي( .ووحدتهالعربیة اللغة ابواسطة وفصاحته 

  عة التفكیـر هـي صـانفـي أن اللغـة العربیـة هـي أداة التثقیـف والتعلـیم و تنمیة الثقة لـدي الطلبـة

  )49: ت.ب،إسماعیل( .داة االتصال والنمو الوجدانيوأ
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ل بـــ المعرفـــةتقتصـــر علـــي مجـــاالت ال  العربیـــة باللغـــة الخاصـــة األهـــداف أن الباحثـــة ىوتـــر   

النطــق و و  كـالقراءةنفسـها  للغــةبافتنمـي القــدرات التـي تتعلـق ،الطالـب ىلــد الخاصـةتتعلـق بالقـدرات 

  .اإلبداعالتي تساعده علي التعبیر و  باألسالیبوده ز التذوق و التعبیر و ت

  :الحادي عشر الصفب الخاصةألهداف ا

  وبواسـطته  فـاهم ومعیـار الفهـمألنه األداة للت، إتقان التعبیرهو  المرحلةالغایة األولى في هذه

  )3: 1996، الّركابي.(یستطیع االتصال بمجتمعه بطریق التحدث أو الكتابة

 تــدریس اللغـة العربیــة فــي هـذه المرحلــة تحدیـدًا وتعمیقــًا وتكمـیًال لمــا وصــلت  مـن أهــم أهـداف

  ) 87: 1981، خاطر وآخرون. (إلیه المرحلة اإلعدادیة

 یم االجتماعیـــــة اإلیجابیـــــة كالمحافظـــــة علـــــى المرافـــــق تعزیـــــز دور القـــــعلـــــي  الطلبـــــة تســـــاعد

یرقـــى  مـــا وكـــل، والممتلكـــات العامـــة والتعـــاون والخـــدمات التطوعیـــة وحمایـــة البیئـــة وتجمیلهـــا

  )159: 2003، الوائليو  الدلیمي(.بالفرد والجماعة

  وتلخــیص مــا ، علــى االســتفادة مــن المكتبــة العربیــة والرجــوع إلــى أمهــات الكتــب الطلبــةتعــود

                         )55: 1900، إسماعیل(  .أه منها وتمكنه من كتابة البحوث منهایقر 

  ة والنقد ویحسن توجیههم في ذلكالقراءعلى اإلكثار في  الطلبةترغب. 

  )67: 1979، سمك(                                                                    

 العربــــي وتذوقــــه مــــن العصــــر الجــــاهلي حتــــى العصــــر  فهــــم األدبعلــــي  الطلبــــة مســــاعدة

  )19: 2006، نصیرات(                                                   . الحدیث

 لیســـتطیع أن یلبـــي حاجـــات المجتمـــع فـــي نـــواحي الحیـــاة المختلفـــةالطلبـــة قل شخصـــیة صـــ ،

  )87: 1981، خاطر وآخرون. (االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

 ــم   تســلیح تفیــده فــي معرفــة  التــي ثقافــةال تثقــف بالكتــابیلیســتطیع أن الطلبــة بالمعرفــة و العل

  )22: 1996، الركابي(. بتجارب اآلخرینو االنتفاع دنیاه قدیمها وحدیثها 

 العربیـة وقـدرتها علـى التعبیـر عـن الفكـر والمعرفـة والوفـاء بمطالــب  مزیـادة ثقـة  الطلبـة بلغـته

  )161: 2003، والوائليالدلیمي ( .أنواع العلوم الثقافة والحضارة ومختلف

 توثیقـــًا ألخـــوة اإلســـالم األمـــة كافـــة والســـعي لنشـــرها بـــین هـــم بلغ تنمـــي لـــدي الطلبـــة االعتـــزاز

  )55: 1900، إسماعیل( .ودعمًا للروابط بینهم

   والــتمكن مــن ، االطــالع علــى قــدر مناســب مــن اآلداب األجنبیــة المترجمــةتفیــد الطلبــة فــي

  .رنة مع مثیالتها في األدب العربيإجراء مقا

  )24: 1998، للغة العربیة الفریق الوطني(                                             

نهـا أتختلـف عمـا سـبق فـي  الثانویـة بالمرحلة الخاصة األهداف أن الباحثةمن وجهه نظر 

ه مـن مواهـب بالغیـه و فنیـه فهي تعمل علي تفجیر مـا بداخلـ ، به الخاصةبقدرات الطالب  متعلقة
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و تسـاعد  الخیالیـةو  العقلیـةو  الفكریـة همواهبـتعمل علي تكامله العلمي العام و الخاص و تنمیه و 

  . یفهم لغته و یخدم وطنه اً ذواق امبدعً  وتعطي لدینا جیالً  ، علي تنمیه الخیال العلمي

  :المنظور المأثوراتي  _ثانیًا  

، وینتج من خاللهـا مجموعـة مـن العـادات ، اإلنسانیة بین أفرادها تبني المجتمعات علي العالقات 

وتتحـدد معـالم المجتمـع وتتسـم بهـا ، تتعاقـب علـي مـر السـنین  التـيوالموروثـات ، والقـیم ، والتقالید 

ویصـبح متمیـزًا ، وهویتـه داخـل مجتمعـه ، وتشكل ثقافته التي تحـدد معالمـه ، ویتمسك بها ، أفراده 

  . الذاتیة في بیئته إلي نطاق العالمیة بین المجتمعات ویخرج من نطاق ، 

ومجاالتهـــا وتصـــبح مـــأثورات تنتقـــل مـــن جیـــل ألخـــر علـــي مـــر ، هـــذه الثقافـــة فـــي طبیعتهـــا وتتنـــوع 

أقــــوال والســــنة النبویـــة الشـــریفة و ،فمنهـــا المــــأثورات الدینیـــة المتمثلـــة فــــي القـــرآن الكـــریم ، العصـــور 

والمـــأثورات األدبیـــة بأنواعهـــا الشـــعریة ، حادیـــث وتشـــریعات مـــن أ تحتویـــه مـــاالصـــحابة والتـــابعین و 

   . وب في بیئتها والمأثورات الفولكلوریة التي تمثل معالم الشخصیة للشع، والنثریة 

 ،والمجتمعــات فــي حركــة وتفاعــل مســتمر فینــتج عنهــا تطــور فــي الحیــاة بجوانبهــا المختلفــة العلمیــة 

ن تظــل حركــة أفیترتــب علــي ذلــك  ،واالقتصــادیة ، السیاســیةو ، واالجتماعیــة ،والثقافیــة  ،والثقافیــة 

وتبقــى تعبــر عــن ، التنــویر مســتمرة لهــذه الموروثــات لتبقــي صــامدة ضــد التیــارات الفكریــة المعادیــة 

، أدبـي ، دینـي (برز أهمیة التفسیر لمجـاالت المنظـور المـأثوراتي فت،  الهویة اإلسالمیة الفلسطینیة

  ) .  فولكلوري 

  :  لباحثة كل مجال من مجاالت المنظور بالتفصیل وسوف تعرض ا

  :الدیني المنظور_ أ 

  .والصحابة والتابعین، والسنة النبویة الشریفة واألثر، یتمثل في القرآن الكریم

  :القرآن الكریم _ 1

علیــــة وســــلم اهللا  ىالمنــــزل علــــي محمــــد صــــل هــــو كــــالم اهللا) 36: 1998،القطــــان ( یعرفــــه 

  .  بتالوتهالمتعبد ،

المتحـــدي بأقصـــر ســـورة ، هـــو كـــالم اهللا المنـــزل علـــى نبیـــه) 48: ب ت، العطـــار(یعرفـــه و 

علــى حســب منجمــًا نــزل ، المكتــوب فــي المصــاحف المحفــوظ فــي صــدور مــن عنــي بحفظــه، منــه

  .                  یشتمل على قصص  وحكم وأحكام بهرت بالغته العقول و الوقائع واألحوال

  :الكریم في اللغة واألدباآلثار التي أحدثها القرآن 

  :  أثر القرآن في اللغة: أ 

 كانـت اللغـات السـامیة متعـددة حیـث  ، فقـد جمـع العـرب علـى هـذه اللهجـة وحد لغة العـرب

  )11: 2009، الكحلوت( .والقبائل العربیة متعددة اللهجات
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 ـــدیني والتربـــوي ی ـــم ال     ن مـــن آیـــات  القـــرآن الكـــریم  تـــتكلم عـــ اً ن كثیـــر ألحـــث علـــي طلـــب العل

 ) 28: 1986،قبالن .  (وهكذا...الكون و السماء وما فیها من كواكب وشهب 

 ألـوان البیـانفسـاعد ذلـك علـي تعـدد فه بمراعاة مقتضـیات الحـال رو تمیزت ألفاظ القرآن وح 

بلـــغ القــرآن الكـــریم و  هكــذا.... واإلیجـــاز، طنــاباإلهــا مثـــل أنواعوكثـــرت الجمــل فتعــددت 

القُـدرة فعمـل علـي زیـادة مهـا أما ةالبشـری تعجـزظـائره الـذروة التـي فقـد بلـغ فـي نمنزلة كبیـرة 

  )274: 1992، القطان.(اللغویة لدى البشر

  والصــرف  ،و البــدیع ،المعــاني والبیــانالبالغــة ك ظهــور علــومســاعد القــرآن الكــریم علــي ،

  )53: 1979، المقدسي(  . والتفسیر والتشریع، حووالن

 اهللا  رضــي_فقـال ابــن عبــاس ، القـرآن الكــریم وتفســیره الشــعر عونــًا للنـاس علــى فهــم أصـبح

  .إذا صعب علیكم شيء من معاني القرآن فالتمسوه في الشعر_ عنه

  )13: 2009، الكحلوت(                                                               

ن بالغــــه بمــــا فیــــه مــــ األدبو  اللغــــة رن الكــــریم ســــاعد علــــي تطــــو آالقــــر  أن الباحثــــة ىوتــــر 

ممــا جــاء مــن  ةجمیــع علــوم البیــان مســتنبط نأو  البشــریة إلبــداعات األولالمرجــع  كــانف صــاحةوف

تعمـل علـي  ةبیانیـ ةتعـرض معجـزات الكـون بصـور  الكریمـة اآلیـاتفكثیـر مـن  ،الذكر الحكـیم  آیات

  بهدف تقریب صوره الدین لدیهم  البشریةوجدان  ةمخاطب

  :  أثر القرآن في النثر: ب 

 بأســـلوبه انفـــرد ألن القـــرآن الكـــریم ، النثـــر الفنـــيازدهـــار ن الكـــریم شـــاهد مـــن شـــواهد القـــرآ

  )48: 1985، مبارك(. لى تمیزه وخصائصه وٕاعجازهدل عالذي ی الممیز

  البالغیـــة التـــي جمـــال التمثیـــل فـــي تفســـیر المعـــاني بالصـــور أثـــر القـــرآن الكـــریم ظهـــر فـــي

 .لقلوبار في یؤثالمجرد بالمحسوس  وٕابراز تعتمد علي الخیال 

  )58: 1979، المقدسي(                                                                 

   ـــدة كالقصـــصا أحیـــا  أبطـــلقـــد وأدب الزهـــد و  وعلـــم التـــاریخ لقـــرآن الكـــریم فنونـــًا أدیبـــة جدی

  )15: 2009، الكحلوت(   .والهجاء الكاذب، سجع الكهان أغراض عدة مثل

    الكــریم مثــل  فــي القــران متنوعــةنجــد قصــص القصصــي فأثــر فــي الفــن كــریم ال للقــرآنكــان

وغیـر ذلـك مـن قصـص األنبیـاء یعقـوب وزكریـا وموسـى  قصه سـیدنامنها  األنبیاءقصص 

ودرســًا وذكــرى لمــن یســتمع كــون عبــرة تلقصــة البقــرة و الهدهــد و ومنهــا قصــص الحیــوان و 

 )111: 2006، الشیخ(. إلیها

   ظهرت كتب اللغة ف، لكثیر من العلماء إلى التبحر في اللغة اً عداف الكریم لقرآنكان ا

 .من األلفاظ  ةمجموعیجمع بین  ًناٍ معی عاً موضو التي تتناول ) اللغویة المعاجم(
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التي تدور حول النباتات والحیوانات وحیاة و والمترادفات في معنى واحد أو معان متقاربة 

  )161: 1968، خلف اهللا(  .العرب وأحوالهم االجتماعیة

  سلسـلة  عبـارة عـن  يظهـور كتـب الطبقـات وهـي كتـب الغریـب وهـعلـي الكـریم ساعد القـران

  . معاني غریبة من القرآنما جاء في و ، من كتب القراءات والوقف واالبتداء

  )161: 1968، أحمد(

 للحقــائق  تصـویرلمـا فیــه مـن  الكـریم المرجــع األول لمعرفـة الحیـاة قبــل اإلسـالم القـرآن یعتبـر

      .سمعوه من أخبار األمم األجنبیة القدیمةوما ألدبیة واالجتماعیة والدینیة ا

  )49: 1975، مبارك(                                                                  

 ومعرفــة تتعلــق بــالقرّان الكــریم  ةجدیــدفقــد وجــدت علــوم ، ســبب فــي خلــود اللغــةالكــریم  القــرآن

 الغـة علـىنشر الـتعلم وطغـت البساعد علي و ، قضى على األمیةوكذلك  ،أسراره وفصاحته

  )51: ت.ب، العطار(.  الكتابة والقراءة أسلوب

  علـــى نشـــأة علـــوم البالغـــة مثـــل  المعتمـــد علـــى صـــور البیـــان بأســـلوبهالقـــرآن الكـــریم ســـاعد

  .وساعد على ازدهار األدب، سیقىوالمو ، واالستعارة، والمجاز، والتشبیه، الكتابة

  )19: 1993، أبو علي(

 أدببتحویلـــه مـــن  وذلـــكالشـــعر  أغـــراضفـــي ظـــاهر بوضـــوح ً الكـــریم فـــي األدب  نالقـــرآ أثـــر 

متنـاثرة ال ضـابط لهــا وال  الغـزل والحماســة واألخـذ بالثـأر والحكــمأغــراض حـول خـاص تـدور 

مشـــاكل الحیـــاة والجماعـــة ویـــنظم أمورهـــا الدینیـــة  هغراضـــأتتنـــاول إلـــى أدب عـــالمي ، نظـــام

  )46: 1960، شوقي( .ویةوالدنی

و  والمثـــل والتشـــبیه كالخطبـــة اإلقنـــاع ســـالیبألن الكـــریم آالقـــر اســـتخدام   أن الباحثـــةوتـــري 

تحمــل فــي طیاتهــا تعــالیم دینیــه قریبــه مــن  أدبیــهنثریــه  نوجــود فنــو ســاعد علــي و  لإلقنــاع الحماســة

  . العقل البشري

  

  :الحدیث النبوي الشریف_  2

ثــر عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم مــن قــول أو ◌ُ  أ وهــو مــایــرادف معنــى الســنة : الحــدیث  

الســنة  مــاأ، علمــي نظــري ولكــن الحــدیث أمــر، أو ســیرة، أو َخلقیــة، أو صــفة ُخلقیــة، فعــل أو تقریــر

  )15-13: 2004، الكحلوتو  الزیان(.أمٌر عملي

  :اً الحدیث اصطالح

بمكـــــارم  الملـــــيءظ و المســــوق للمـــــواع، _صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم _رســــول اهللا كـــــالمالحــــدیث هـــــو  

ا وتوضــیحه، وشــرحها، أصــولها وفروعهــا مــن حیــث بیــان األحكــام الدینیــةإلــى و یهــدف ، األخــالق

  )51: ت.ب، العطار(  .لهدایة الناس
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  :اآلثار التي أحدثتها األحادیث النبویة في اللغة واألدب

  م وتنـــوع علـــى أیـــدي الرســـول علیـــه الســـال تطـــور األدبأن )  17: 1997،الخطیـــب (یبـــین

مختلــــف ل شــــامالً  _علیــــه الســــالمَ  الرســــولَ  _ فكــــان كــــالم _اهللا عــــنهم وانرضــــ_والصــــحابة 

بالشــــعر  فســـاعد علــــي االهتمـــام  األوصـــاف واألنـــواع األدبیــــة المتباینـــة مـــن الكــــالم األدبـــي

  .لیعینهم على فهم معاني ألفاظ القرآن الكریم

 ـــــرئیس فـــــي التربیـــــة تعتبـــــر المعـــــین  ةالنبویـــــاألحادیـــــث  أن) 111 :2006 ،الشـــــیخ( یبـــــین ال

 اللغویـةمـن النـواحي  اإلنسـانتساعد في بناء شخصیه  يالتو  مةالمستقیالصحیحة ومناهجها 

  .باإلیجابیات الالزمة في النشأة الصحیحة تزودهو  والفكریة والخلقیة واإلبداعیة

 یوضـــح القواعــــد العلمیــــة  أصــــبح ن مصــــطلح الحـــدیثى أفیـــر  ) 47:  1983، بــــدران ( أمـــا

وتقســـم ، وضـــعیف، وحســـن، إلـــى صـــحیح اإلســـناد جهـــةخبـــار وتقســـیم الحـــدیث لتصـــحیح األ

  . وطالب الحدیث، ووضع آداب المحدث، وآحاد، المحدثین إلى طبقات من تواتر

  وأصــول النحــو علــى دعــائم ثابتــة قویــة ، إرســاء قواعــد اللغــة) 333: 1959، الصــالح(یفســر

  . اإلسناد في الحدیث قضیه إليیرجع سببها 

  وأصــبحت اللغــة أكثــر تهــذیبًا ، نــه قــد قضــى علــى الســجعأیبــین ف) 52: ب ت، رالعطــا(أمــا

مـن خــالل نهــي الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم  وذلــك وهجـر الحواشــي ورقــت دیباجــة األلفــاظ

  . من السجع والثرثرة

  ـــم الحـــدیث العلمـــاء إقبـــال أن )21: 2007، الكحلـــوت(یوضـــح بینمـــا مـــن مختلـــف  علـــي عل

 یدرسـونه ویحفظونـه ویشـرحونه ویســتنبطون منـه ویستشـهدون بــهعلـي مـر العصــور  األقطـار

ــم كبیــر فــيكــان لــه أثــر  علــى ســاروا واقتــبس منــه الخطبــاء والكتــاب والشــعراء و ، التشــریع عل

  .نهجه

 عــــن  إالال ینطــــق  _علیــــه الســــالم _ن الرســــولأل نتیجــــةیؤكــــد ف) 50: 1960: شــــوقي( أمــــا

نظــرًا لألغــراب والتعســف والكلفــة و اتصــف بكرهــه حیــث   یعــرف جوامــع الكــالم كونــهو  ةحكمــ

العــــرب والمســــلمون أســــلوبه فــــي الكتابــــة طبــــق قــــد فكالمــــه وتراكیبــــه  ةوبالغــــ هتعبیــــر روعــــة ل

 .واألدب

  

  :األثر _3

أثـــــرت : ویقــــال، والحــــدیث، والســـــنة، مــــرادف للخبــــر أن األثـــــر ) 12: 1975، أمــــین( یبــــین

أن الفقهــاء فرقــوا بــین الخبــر و و ، ثــرالمحــدِّث أثریــًا نســبة إلــى األ ویســمى، رویتــه: الحــدیث بمعنــى

واألثـــر هـــو مـــا روي عـــن ، نفســـه_علیـــه الســـالم _الخبـــر هـــو مـــا روي عـــن النبـــي : فقـــالوا، األثـــر 

  .الصحابة من أقوالهم في الشئون الشرعیة
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  :الصحابة والتابعین_  4

ــــت إلینــــا  _صــــلى اهللا علیــــه وســــلم _هــــم أصــــحاب النبــــي   وهــــم الواســــطة الكریمــــة التــــي حمل

 واوالــذین عاصــروه وعاشــوا فــي ظــل الــوحي وتقلبــوا فــي مــدلوالت الوقــائع واألحــداث واتخــذ ،الحــدیث

وشـاهدوا تصــرفاته  الشـریعة وتطبیـق  ســمعوا أقوالـه فـي بیـان القــرآنمـن رسـول اهللا األسـوة الحسـنة و 

  )75: ت.ب، العطار ( .  وأفعاله

  :الصحابة

صـلى اهللا علیـه وسـلم ولـو  النبـي لقـيمن و هالصحابي  بأن )352: 1959، الصالح(یري 

، منهم أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطـاب  هو مسلمو  ومات، مؤمنًا به، ساعة من النهار

  .   وغیرهم من المبشرین بالجنة ،وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب 

  :التابعین

لسـنة الذین حملوا عنهم العلـم ونقلـوا ا، بأنهم تالمذة الصحابة )14: 1975، أمین(و یعرفه 

ووصــلوا أجیــال األمــة بأصــحاب النبــي المــؤتمنین علــى هــدى الرســول ، عــن طــریقهم للنــاس

  .الكریم

  : تابع التابعي

بأنه هو الذي لقي مؤمنًا بالنبي صل اهللا علیه  )358 - 357: 1959، الصالح(ویعرفه 

ر من أما اإلمام أبو حنیفة یعتب، ومات على اإلسالم مثل اإلمام ابن مالك والشافعي، وسلم

  .تابع أتباع التابعین

وتري الباحثة أنه یوجد تكامل بین القرآن الكریم والسنة النبویة و الصـحابة والتـابعین فـالقرآن الكـریم 

كتاب أنزلـة اهللا لهدایـة البشـریة للخیـر وهـو زاخـر بالمعـارف والتوجیهـات والتشـریعات والسـنة النبویـة 

لصـحابة والتـابعین هـم أكثـر النـاس تطبیـق لـه ألنهـم فیها توضیح وتفصیل ألحكام القرآن الكـریم و ا

و  للصــحابة أقـوالو  آثــارمـن جمیـع مـا لــدینا ف ،عاشـوا مـع الرســول وطبقـوا أحكامــه وسـنة رســولهم 

لعملیـه القیـاس فـي التشـریع كـان  نتیجـةللعلـوم و  اً و مفسـر  للشـریعة اً و متممـ یعتبـر مكمـالً   التابعین

  .    فنون عملت علي تنویر البشریة إبداعو  الدنیویةفي ازدهار العلوم  سبباً 

و  األثـرو  السـنةالكـریم و  نمـن القـرآ مـن مصـادر التشـریع  من مجمل ما سـبقوترى الباحثة  

   ،   مثلهاب اإلتیانعلمیه لم یسبق للبشریة  منظومةعلي تكوین ت عملجمیعها  التابعین أقوال

المتمیــز  هالقـرآن الكـریم بإسـلوب لوذلـك بفضـ العلـم علـي مـر العصـور منـارةبـل كانـت العـرب 

    .هذه البالغة تعتبر األساس األول لعلم األدب و فنونه، وما فیه من بالغة و فصاحة 
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، وكـــذلك یكمـــل الجانـــب الـــدیني ، واألدب لـــه أهمیـــه كبـــري فـــي تكملـــة شخصـــیة اإلنســـان الشـــاملة 

ـــة بـــین األفـــراد ، ویثبـــت القـــیم  ـــه خاصـــیة ، والمبـــادئ األخالقی ـــق بالجوانـــب بهـــا یتمیـــز بول أنـــه یتعل

  .عت إلي المعرفة العلم والمعرفةدوالتشریعات جمیعها  السنة النبویةوالقرآن الكریم و ، العلمیة 

وهــو ، أن األدب وســیله هامــه فــي معرفــة اإلنســان بنفســه وبغیــرة )  82:  2004:  طعمیــه(ویــري 

    . فراغ بأوقات ال االستمتاعویحقق له ،  أجدادهبتراث  یوصلهالرابط الذي 

  : المنظور األدبي_ ثانیًا 

  :نشأة األدب

اإلطـالق عنـد الشـعوب فـي  ىعلـ أن األدب لم یكن موجـوداً ) 19: 2005، الهمداني( ىیر 

فقامـــت ظهـــر عنـــدما بـــدأت الشـــعوب تمتلـــك الكتابـــة إنمـــا ، المراحـــل المبكـــرة مـــن حیـــاتهم التاریخیـــة

  .عمال لغویة كاملةمن أجل تسجیل أقوال معینة وأباقتباس نظامًا معینًا 

فــي رســالة حضــاریة خالــدة إلــى اإلنســانیة  ُیعــد األدبأن  یــرى )13: 2008، ســعید(بینمــا 

فعنــدما  فــي طیاتــه المنجــزات الحضــاریةویحمــل ، األزمنــةبــاختالف أقطــار األرض المتباینــة جمیــع 

ه مــن قـــدرات تفاعـــل بمــا تحملـــننقــرأ أدبـــًا كتبــه صـــینیون أو یونــانیون أو رومـــان فنتــأثر بمـــا كتبــوه و 

  .أدبیة

تیجــة ن غایــًة ویتســع نظامــًا ویتعــدد أبــواب أن األدب یرقــى ىیــر ف) 6: 1993، الشــكعه(أمــا 

فــي إنتــاجهم فاســتوى العربــي بــاألعجمي والمســلم بالكتــاني  ونوكثــر المبــدعلتـأثره بالحضــارة العربیــة 

  .بالفقیر يً نوالمرأة بالرجل والغ

والعصــر ، الجــاهليفنجـد العصــر مي بعصــره ُســف اریخیــةالباحثــة أن األدب ارتــبط بالعصـور الت ىتـر 

لفــاطمي والعصــر العباســي األول والثــاني والعصــر األندلســي وعصــر الحــروب الصــلیبیة والعصــر ا

االقتصـادیة فــي عصـره فیعبـر عــن دیـب یتـأثر باألحــداث التاریخیـة واالجتماعیـة و ن األاإلسـالمي أل

  . قضایا مجتمعه بأسلوب أدبي

  مفهوم األدب

ف العواطــ ميســبأنــه الفــن الجمیــل الــذي یعبــر عــن أ) 5: ب ت، خفــاجي وآخــرون(ه یعرفــ

لجمـال الشـكل و المضـمون وقـد حفـظ تاریخنـا  ، وأرفع المعاني ویؤثر في القارئ والسـامعاإلنسانیة 

  .القدیم والحدیث أروع صوره وأخلد ما جاءت به قریحة أدباء وشعراء العرب

لة المؤلفـــــات الفنیــــة لمختلــــف شــــعوب العــــالم ویتصـــــف حصــــاأنــــه ) 19: 2005، الهمــــداني(یــــري 

  .مضمونها الخاص وأشكالها المعبرةفي تحكم تبخصائص وقوانین 
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الكـــالم المفیـــد الـــذي یـــدور حـــول الجمـــال ویـــؤثر فـــي فیـــري أنـــه ) 4: 2005، الحســـیني( أمـــا

یــث األفكــار ولیــتم التــأثیر یجــب أن یكــون واضــحًا ومفهومــًا ومناســبًا لعقلیــة المتلقــي مــن ح ،المتلقــي

  .وجودة الصیاغة

ــــه فــــن مــــن) 25: 2003، الســــالمي(یعرفــــه بینمــــا  تصــــاغ ي فیهــــا الفنــــون الرفیعــــة التــــ بأن

  .النفوس يف مؤثرمتعة وله سحر قوي الجمال و الالمعاني في قوالب من اللغة و 

هــو الكــالم اإلنســاني البلیــغ الــذي یهــدف  بأنــه الباحثــة ىَ تــر  الســابقة بعــد التعریفــات المتعــددة  

لتأثیر في عواطف اآلخرین بأسلوب بالغي وبلغه منظومة أو منثورةا

   :األدب فأهدا

  : ویسعي األدب ألي تحقیق األهداف التالیة 

  یــــة تـــدریب الطـــالب علـــى اســــتنتاج األحكـــام األدبیـــة مـــن النصــــوص والفنـــون الشـــعریة والنثر

  )180: 2000، شحاتة(. بطریقة ذاتیة تلقائیة

 صـــور الطبیعـــة و العواطـــف البشـــریة و الظـــواهر و  جمـــال الفكـــرة التمتـــع بمـــا فـــي األدب مـــن

  )173: 2000، كوردم.(السیاسیة و الطبیعیةو االجتماعیة 

 والوصـول ، والتقـدم، نقل التجارب اإلنسانیة عبر األجیـال لالسـتفادة منهـا وٕاذكـاء روح التوثـب

  )33: ت.ب، ذهني(.  لى األفضلإ

 كـر جامدة فهي ال تقتصر على زمن معـین أو ف له وظیفة أساسیة وهي متجددة وغیر األدب

  )165: 2001، المقابلة( .بلدون غیره تنطلق إلى آفاق المستق

 والسلوك البشـري المسـتنبطة مـن القصـص ذات المغـزى ، االتصال بالمثل العلیا في األخالق

    . ومشكالت اجتماعیة اً ي تعالج أفكار والقصائد الشعریة الت، االجتماعي

  )173: 2000، كوردم(                                                                 

 وجمــال ، هــي تبلیــغ اإلنســانیة مــا فــي الحیــاة والوجــود مــن حــق فــي كــل عصــر األدب غایــة

  )30: ت. ب، هیكل( .للهجة العصر الذي تعیش اإلنسانیة فیه

 109: ت. ب، بد العالع( .بصقل المواهو وقت الفراغ  لءملَ یعتبر خیر وسیلة ِ  األدب(  

 وحركات التجدید فیه، وخصائصه ،التعرف على النثر العربي ومراحل تطوره.  

 )106: 2005، الوائليو  الدلیمي(                                                       

 ومـا یـؤمن بـه ومـا یشـغله مـن اهتمامـات ومـا یحكمـه مــن ، معرفـة خصـائص اإلنسـان العربـي

 )84: 2004، طعیمة( .ما یحرك سلوكه من دوافعو   قیم

 وجمــع ، واســتقراء النصــوصرصــد الواقــع  أهمهــا البحــث علــى أســس مـن عملیــه التعویـد علــى

 .  صحیحة األشباه والنظائر واالستنباط المعتمد على مقدمات

  )154: 2000، عامر(                                                                      
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 وتذوقـه ونقــده ، وٕادراك نــواحي الجمـال فیهــا، قــدرة اإلنسـان علــى فهـم النصــوص األدبیـة زیـادة

  )187: 1980، السید( .وتحلیله لها

و  ىاإلنسـانتقـویم الـذوق  إلـيباختالف فنونـه تهـدف  األدبجمیع مواضیع  أن الباحثة ىوتر 

و  ياإلنســـانثـــل التـــي یـــؤمن بهـــا علـــي القـــیم و المبـــادئ و الم المحافظـــةو  ةاألدبیـــالمواهـــب  ةتنمیـــ

مـنهم و تسـاعد الفـرد فـي التكیـف مـع  سـتفادةاالو  األدبـاءخبـرات  ىو التعرف علـ التسلیةالترفیه و 

االلتــزام بعــادات و تقالیــد و  بــاألخالقفــي نطــاق التمســك  الفنیــة إبداعاتــه إظهــاربیئتــه مــن خــالل 

  .مجتمعه

  

  :أهمیة تدریس األدب

  قطاعـات لجمیـع والمادیـة  تصویرًا شامًال لحیاة اإلنسان كلهـا الروحیـةاألداة التي تصور الواقع

  )171: 2000، كوردم(.  والمستقبل لحاضرفي الماضي واسواء  المجتمع

  ـــدور حـــول ـــة للنـــاسی  أفكـــارتتشـــبع بهـــا تجـــارب أعمـــالهم علـــي شـــكل ویوضـــح  الحیـــاة الروحی

  )92: 2005، الهمداني(.و مشاعره  أحاسیسهو توثر علي  اإلنسان

  یسـتطیع أن یفهـم القـرآن الكـریم  ألن اإلنسان المتـذوق لـألدب ،اً ووطنی اً دینی اواجبً یتمیز بان له

ویكـــون ثقافـــة أدبیـــة عامـــة أساســـها فهـــم قضـــایا األدب ومســـائله ومشـــاكله وفهـــم اللغـــة القومیـــة 

  )6: ت. ب، خفاجة وآخرون( .لألمة

  ار األرض المتباینــة وعبــر جمیــع رســالة حضــاریة خالــدة إلــى اإلنســانیة جمعــاء فــي أقطــیعتبــر

  )13: 2008، سعید(. األزمنة

  اللغـةعلـي معـاني تعـرف یزیادة الثـروة اللغویـة والناتجـة مـن االطـالع علـى األدب فیعمل على 

  )9: 2005، الحسیني(.  علمي بأسلوبو طرق استعمالها 

 ة القصصـیة فـي وفر الوقت والجهد على اإلنسانیة وذلك عن طریق الملكة الشعریة أو الموهبـی

  .فیزكي فیهم روح التوثب واإلقدام ویعمل على التربیة اإلیجابیة للنشء ، العمل األدبي

                                                   )30: ت. ب، ذهني(                                                                       

  صــول إلــى األهــداف النبیلــة والتــأثیر فــي الــنفس اإلنســانیة ألنــه یخاطــب لو مــن وســائل اوســیلة

ــــى  ــــاجي المشــــاعر ویزكــــي الحماســــة فــــي النفــــوس ویحــــرك الوجــــدان ویبعــــث عل العواطــــف وین

  )145: 2001، المقابلة(   .الصحوة اإلسالمیة

 دیــة فمهمتــه كبیــره فــي مواجهــة التیــارات العالمیــة المعا، أداة مــن أدوات مواجهــة الغــزو الفكــري

  )20: 2006، األستاذ( .إلسالمنا وتراثنا وتوظیفها لصالح المجتمع

  فیهـا ویشـمل مجالـه الحیـاة بمـا ألن األدب لثابتة في اإلنسان الحافظ للقیم او الكاشف المعین و

  )139: 1980، السید( . واإلنسانیة، ماعیة النفسیةالحاالت االجتجمیع 
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فـي الحفـاظ علـي التـراث الـذي  البشـریةتبـر معیـار فهـو یع ىكبر  ةأهمی لألدب أن الباحثة ىتر و 

 بیئتـهلنفسـه و  األدیـب بـإخالص إبـداعاتهممنه و تطویره من خـالل  االستفادةمع  األجدادخلفه 

التــي  الهادفــةو المبــادئ مــن خــالل عــرض للموضــوعات  األخــالقبشــریه لنشــر  رســالةفهــو  ،

  .الطبیعةبالجمال في  األحاسیسر و تعمل علي بث االنتماء الوطني وتنقیه المشاع

  : أقسام األدب 

  جمیعها یعتمد على استغالل األلفاظ و  األدب لیس نوعًا واحدًا إنما هو أنواع مختلفة

  )24: 2001، األشقرو  ُطلیمان( .البشریة للتعبیر عن مواقف الحیاة

ألن  الشـــعر علـــى  ونالعـــرب لفطـــرتهم مطبوعـــ أن) 342-341: 1996، الهاشـــمي( ىیـــر و 

  .لدیهمتربیة الخیال تعمل على  بدویةال مطبیعته

ــــة التــــي حظــــي بهــــا فــــي كــــل مــــن   یرجــــع ازدهــــار الشــــعرف) 49: ب ت، هیكــــل( أمــــا    للمكان

لــه مكانــه أســمى مـــن  أصـــبحفالحضــارة اإلســالمیة وعصــور بنــي أمیـــة وبنــي العبــاس واألندلســیین 

لشــعر أفضــل مــن والتفكیــر والعاطفــة والحــس جمیعهــا تصــاغ فــي ا فكانــت الحكمــة والفلســفة، النثــر

  .األدب العربيأساس  النثر بل إن الشعر كان یعتبر

، ونثـر، من الحقائق المسلم بها أن األدب ینقسـم إلـى نظـمأنه ) 161: 1972، عتیق(یبین و 

  .وسماته التي تمیزه عن اآلخر، ولكل منها خصائصه

  .ُحر الالشعر  و، الغنائي أنواعهبالشعر و یقصد به  النظمالقسم األول من األدب 

، تـــرى الباحثـــة أن الشـــعر یعتبـــر المرجـــع األول لـــألدب العربـــي ألنهـــم نظمـــوا الشـــعر منـــذ القـــدم و 

من العصر الجاهلي حتي العصر الحدیث فهو السجل الذي یحتـوي علـي حیـاتهم  معالمهوتحددت 

بـــل هـــو المتـــنفس الوحیـــد ، وأمـــالهم ، ومـــا یتعلـــق بحواســـهم وتقالیـــدهم ، وعـــاداتهم ، ومعیشـــتهم ، 

والهجـاء ، والمـدح ، والفخـر ، لنفس البشریة لمـا یتمیـز بـه الشـعر المقفـي بتعـدد مجاالتـه كالنسـیب ل

  :والشعر الحر كاألتي ، والمثل ، والحكمة ، واإلعتزار ، والوصف ، والرثاء ، 

  :   يالمقف الشعر _  أوال

غالبـًا عــن ُصــور بر عویُ ، الُمقضــيو  المـوزونو الكــالم الفصــیح  بأنـه)  341: 1996،الهاشــمي( هیعرفـ

   .الخیال البدیع

 ، یــــدل علــــى معنــــى المقفــــى و، مــــوزونالقــــول ال أنــــهب) 163: 2007، الحوامــــده وعاشــــور ( ىیــــر و 

  .وٕاصابة الوصف بما ال یشعر به غیرهما في القول من معني بالشاعر ألنه شعر  قائله سميیو 

ي عنــد العــرب ویجمــع بــین الفــن الممتــد طــوال التــاریخ األدبــ أنــهفیــري ) 97: 2004، طعیمــة( أمــا

  .النغم الصوتي والصور الفنیة والنسیج اللفظي والبناء التشكیليمن خواص الفنون كلها 

تعبـــر عـــن تجربـــه شخصـــیه و  بالغـــي بأســـلوبتـــنظم  شـــعریةقطـــع بأنـــه  الباحثـــةتعرفـــه بینمـــا 

  .العبر منهایهدف أخذ 
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  :الشعر  أهمیه   

فطـرتهم وعـاش معهـم  من أبدعوهفقد  ن العربدیوا ریعتب أن الشعر) 515: 1999، المعوش(یري 

كـل فـن مـن فـي   أخبـارهمفیعتبر سـجل یحـوي بـین طیاتـه فهو ، فنًا یالزمهم في نشاطاتهم المختلفة

   .وسائر األحوال، والغناء، والتاریخ، فنون الشعر

  .العربي  األدبفي الُحر و الشعر  )المقفي ( قسمین الشعر الغنائي إليوالشعر ینقسم 

  : المقفى الشعر _  أوالً 

العرب من أقدر األمـم علـى قـول الشـعر بفضـل لغـتهم ن أ ) 515:  1999، المعوش ( ىیر   

صــافي ومشــاعرهم وحاســتهم الفطریــة وخیــالهم ال، وطبیعــتهم الشــعریة، الشــعریة وبیــانهم ومترادفــاتهم

  . الرقیقة

شـعر رسـمي و  قسـمین إلـي المقفـى رالشـع تقسم قد العرب أنى یر ف) 95: ب ت، ذهني( أما

  .شعر شعبي

متفــاوت التفصــیل بــاختالف النــاس فــي صــورهم  يالغنــائ الشــعر أن) 13: 1990، عیــد( ىیــر و 

  .وشمائلهم وأخالقهم ، وأصواتهم وعقولهم وحظوظهم

ـــائ الشـــعرفنـــون  أنى یـــر  )172: 1972، عتیـــق(بینمـــا   األدبفـــي والمجمـــع علیهـــا  متعـــددة يالغن

  .والحكمة، والوصف، والعتاب، االعتزاز، الفخر، والهجاء، الرثاء، المدح، هي الغزلالعربي 

ن الشـــعراء لیســـوا إ "وقـــال الرومـــان، الشـــعر الغنـــائي هـــو أشـــد الفنـــون الجمیلـــة ارتباطـــًا بالموســـیقى 

  ."شاء أن یردده معهم ٕانما لمنو ، ألنفسهممغنیین یترّنمون بشعرهم ویتغنون به 

    :المقفي  ممیزات الشعر

 أصواتها مترابطة بالكلمة السابقة والتالیة كذلك القصیدة والكلمة و بالوحدة في  االلتزام

الوزن یختص بالثاني و  اإلیحاءو المعنى یختص ب والربط بینها على نوعین أحدهما

  )164: 2007، الحوامده، عاشور( .واإلیقاع

 الواقـع  لحـو  یـدورو فهـو شـعر األفكـار واألعمـال الغنائیـة ، یناقش قضـایا ومواضـیع عامـة

، السیاســـــیة والفلســـــفیة واألخالقیـــــة، تمـــــاعي بشـــــكل عـــــام مثـــــل القضـــــایا االجتماعیـــــةاالج

  )21:  2005 ،انيدالهم.(أدب العصور المختلفة بأنهعلیه  ویطلق، والفنیة، والجمالیة

أن للشـــعر مكانـــة عظیمــة فهـــو یتناســـب مـــع جمیــع المســـتویات الثقافیـــة فطبیعـــة  الباحثـــة ىوتــر 

وطریقـة تنسـیق األبیـات التـي تعتمـد علـي ،  ت التـي یتناولهـا والموضـوعا،  وأسلوبه،  هصیاغت

 مـدح مـن أغراضـهفتتعدد ،  واألحاسیس، لحن یؤثر في المشاعر  فیه أعطتوالقافیة ، الوزن 

،  واإلرشـادظ واألمثـال التـي تتسـم بـالوع، رثاء ویسمح بـدخول الحكـم  أو،هجاء  أو،أو وصف 

رآن الكریم والسنة النبویـة فـي صـیاغة شـعریة محكمـة بمقدور الشعراء االستشهاد من الق انهبل 

   . تحقق الهدف المرجو من قائلة 
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  :لشعر الُحرا_  ثانیاً 

یتــیح للشــاعر مــن قواعــد العــروض وزنــًا و  الشــعر المتحــرربأنــه ) 1: 2000، وادي(یعرفــه 

التوقـــف عنـــدما یـــرى القــدرة علـــي ویعطـــي لـــدى  الشـــاعر حریــة كبیـــرة فـــي تشـــكیل الســطر الشـــعري 

  .رورة فنیةض

بعــدد التفعــیالت فــي الــذي ال یتقیــد  الشــعر هــو بأنــه یعرفــهف) 100: 2002، الســماوي( أمــا

  .هي عشر تیتركب من تفعیلة واحدة أو تفعیلتین وقد تصل إلى اثنالبیت الواحد فقد 

  .علي وحده التفعیلةالمنثور في قوالب جدیدة تعتمد  األدبي الكالم أنهوالباحثة تعرفه 

  :الُحرنشأة الشعر 

، الفكریـة فـي األقطـار العربیـة واالنفتـاح علـى الغـرب واالطـالع علـى اآلداب للموجـاتنتیجة   

، الثورة علــــى القــــدیمبـــقـــام مجموعــــة مــــن الشـــعراء المثقفــــون ، والتقلبـــات الوطنیــــة والقومیـــة والتراثیــــة

    )558: 1999، المعوش( ).واألوزان، القوافي(والتجدید في الشكل التقلیدي 

رن عنـــدما اشـــتد تـــأثرهم بـــاألدب الغربـــي فـــي القــــان العـــرب ) 300: ب ت، ســـوقيالد( ىیـــر 

ولكــل ، مقطعــات تختلــف عــدد أبیاتهــا حینـًا وتتفــق حینــًا آخــرالعشـرین أخــذوا ینظمــون القصــیدة إلـي 

اســـتخدام البحـــور الخفیفـــة ومـــن أمثلتـــه الشـــعر المنثـــور والشـــعر ب مقطـــع قافیـــة تســـتقل عـــن أخواتهـــا

  .المرسل

نــازك المالئكــة رائــدة الشــعر الُحــر وبنیــت مزایــاه  أنیعتبــر ف) 102: 2002، الســماوي( أمــا

  . التفعیلةوحده و النغم الموسیقي و  األوزان حریةهي و  أمور:في ثالثة

مركبــــة توحــــد بــــین ، معقــــدة، القصــــیدة الجدیــــدة بنیــــة حیـــة"أن ) 13: 2000، وادي( ىیـــر و 

  ."تناغم مع عصر العولمةن في ین الواقع والتراث وتضم الكو وتجمع ب، الشاعر وعامله

  

  :ممیزات الشعر الُحر

 والعـام ، یتحـدث عـن اإلنسـان ومشـاكله ومعاناتـه فـي وجـوده الخـاص فهـو ةیعتبر رسالة اجتماعیـ

  )587: 1999، المعوش(.ن الحیاة االجتماعیةوتناول موضوعات متعددة م

  تجسـیدیًا وكـان متعـدد ، یحائیـاً اسـتخدام الرمـز وكـان الرمـز أسـلوبًا فنیـًا یتحـدد بكونـه إیعتمـد علـي

  .التاریخیـة منهــا الرمــز التــاریخي والطبیعــي واألســطوري، الرمـوز لیتناســب مــع الحیــاة االجتماعیــة

  )115: 2002، السماوي(

تظهـر  التـي ینفـرد بـالتمیز واالنفرادیـة الذاتیـة و لـدى كـل أدیـب اً خاصـ اً فنـ أنهفتعرفه بالباحثة  أما  

  .بناءه للجملةاللغوي و  أدائهفي طریقة 

وبمــا أنــه شــعر ،  واالســتقاللیة، الباحثــة أن الشــعر الُحــر یعتبــر شــعر التحــرر مــن القیــود  ىوتــر   

، نبــع نتیجـــة للظــروف السیاســـیة التــي تعـــرض لهــا الـــوطن العربـــي ،حــدیث فهـــو شــعر الحریـــات 
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 ،ومــا بــداخلهم مــن رغبــات تحرریــة ،  أحاسیســهمفكانــت ثــورة الشــعراء علــي الشــعر تعبیــر عــن 

المتعـــددة التــي تعبـــر عــن عـــواطفهم  األوزانواســتخدام ، النثـــري متنفســًا لهـــم  أســلوبهفوجــدوا فـــي 

فـــي  المشـــاكل االجتماعیـــةالتـــي تعبـــر عـــن و موضـــوعاته ، ومعانـــاتهم ، ومشـــاعرهم ، المســـتقلة 

  .بهدف البحث عن حلول لمعالجاتها  حیاتهم 

ولـه أهمیـة ، الُحـر یعتبـر مـن فنـون األدب  موترى الباحثة أن الشعر بأنواعه سواء الشعر الغنـائي أ

 كبیـــرة فـــي كونـــه یعبـــر عـــن أحـــداث حقیقیـــة یعیشـــها الشـــاعر وینـــاقش فیهـــا قضـــایا عامـــة ورغـــم أن

إال أنـه باسـتطاعة كـل إنسـان أن یعمـم هـذه التجربـة علـي نفسـه ،بعضها یتكلم عن تجربة شخصیة 

یعبـر عنهـا وتجـارب الحیـاة ، واقـف فجمیع معانیـه وألفاظـه تجـیش بمـا یتعـرض لـه اإلنسـان مـن م، 

، المســتمدة مــن الــدین ، خــالق اإلســالمیة العربیــة األتــدل علــي ، وألفــاظ جزلــة ، وبالغــة ، بحكمــة 

   .   والسنة

  :األتيهو النثر و تتعدد مجاالته و تتمثل في  لألدبلقسم الثاني ا

  :الخطابة_ 1

الجمهـور للمناسـبات الدینیـة مثـل  قطعة نثریة تلقـى أمـامبأنها ) 38: 2000، الكندي(یعرفها 

، وغایتهـــا تحــــریض الجمهــــور، أو الحــــرب، والمناســـبات االجتماعیــــة مثــــل الـــزواج، خطبـــة الجمعــــة

  .وكسب ثقته في موضوع معین

غـه و خیـال بهــدف ببال وجــةز مم لقائیـةهــي فـن مخاطبـه الجمــاهیر بطریقـه إ ةالباحثـتعرفهـا و 

  .اإلقناع

  : الخطابة ةأنش

ـــذ زمـــن بعیـــد وان العـــرب عرفـــأ)  95 2000،  آخـــرونو الســـعافین ( ىیـــر و   إذ ، الخطابـــة من

ویـدل اشـتقاق الخطابـة علـى الطـابع االجتمــاعي ، تقتضـي مطالـب االجتمـاع أن یكـون األمـر كـذلك

   .لهذا الفن األدبي

اإلنســان أوجــد فــن الخطابــة یــوم وجــد نفســه بحاجــة ن أفیــرى ) 265: 1999،المعــوش ( أمــا

والـى إقنـاعهم بصـحة مـا ، المواقف یحتاج فیه إلـى التـأثیر فـي اآلخـرین إلى التعبیر عن موقف من

   .یرمي إلیه من أفكار حول موضوعات الحیاة التي تحتاج إلى شرح أو تعمیم

  :الخطابة أغراض

 إصـالح ذات البـین وٕاطفـاء نـار الحـرب وحمایـة الـدماء ونصـح  عدة مثل تستخدم في أمور

 .الفخر، ود األمالكعق، والدعاء، ذوي السلطان

 )90: 2000، السعافین وآخرون(                                                        

  نصــــح تعتمــــد علــــي ال ألنهـــاوفــــي الحیــــاة االجتماعیــــة ، المنـــافراتو ، فــــي المفــــاخراتكـــذلك

 )41: 1993، الشكعة( .رشاداإلو 
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  ینوخطب العید، ثل خطبة الجمعةم، المیدان الدینيلها أهمیه كبیره . 

 )75: 1983، هیكل(

  قویـــًا أداة فعالـــة وســالحا  تعتبــرأیــام الســلم والحـــرب و خاضــه فـــي السیاســـة تلعــب دور فــي

 )267، 1999، المعوش( .قدمللمجتمع في الرقي والت

  

  :أسالیب الخطابة

 ســـالیب  األفـــي  تتشـــابه فإنهـــاولهـــذا ، تحتــاج إلـــى الحماســـة للتـــأثیر علـــى النفـــوس المســتمعة

 )218: 1972، عتیق( .األجنبیة اآلدابطابة في بین الخبینها و 

  بعـــض المحســنات البدیعیـــة ن تتضــمنها أ ویجــباإلثـــارة و مخاطبــة المشـــاعر تعتمــد علــي

 .زید في التأثیرتالم موسیقى و بعث في الكلت، والتقسیم، كالسجع

 )96: 2000، السعافین وآخرون(

 كاإلشــــارات اإللقــــاء ن یتــــوافر لدیــــه بعــــض الصــــفات الالزمــــة فــــي أ تحتــــاج مــــن الخطیــــب

 )220: 1972، عتیق(. والحیل، واإلیماءات، النبراتو 

  مشافهة ألن التـأثیر فـي اإلفهـام والعقـول یكـون أقـوى ن تكون أمن أسالیب الخطابة الهامة

 .ر وٕاقناعه واستمالتهولذلك وصفت بأنها فن مشافهة الجمهو 

  )266: 1999، المعوش(

  

  :أنواع الخطابة

ختلـف فإنهـا تة تنمو وتتطور وتأخذ الشـكل المالئـم فـي كـل مرحلـة زمنیـة بما أنها ظاهرة أدبی

  : لذلك تتعدد أنواعها ة التي یعالجها الخطیب وما یریدهحسب القضی

وتلقــــى فــــي  ون الدولــــةئیعنــــى بشــــ اً معینــــ سیاســــیاً  تتنــــاول موضــــوعاً  :الخطابــــة السیاســــیة -1

، الداخلیـــة ون الدولـــةئرات وشـــأو المناســـبات الرســـمیة والحزبیـــة والمـــؤتم، المجـــالس النیابیـــة

 )271: 1999،المعوش. (والخارجیة

والترهیـب ، تعنى بالدین وتدعو إلى استقامة السـلوك والترغیـب فـي الجنـة :الخطابة الدینیة -2

             ._ علیه السالم_والصالة على نبیه، مید هللا تعالىوصیغها التح، من النار

  )32: 2004، الخطیب(                                                                 

بســـــمة زعــــة اإلنســــانیة والتشــــریعیة واتســــمت تضــــمنت الــــروح اإلســــالمیة وخصصــــت بالنو     

  )338: 1986، الفاخوري( .البالغة الحق التي أضفاها علیها القرآن الكریم والسنة النبویة
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والعمــل علـــى اإلصـــالح ، نـــاعهـــي إحـــدى وســائل االســـتمالة واإلق :الخطابــة االجتماعیـــة - 3

                           .وٕاصـــــــالح األخـــــــالق، القتصـــــــادوا، والتعلـــــــیم، كالثقافـــــــة، االجتمـــــــاعي فـــــــي شـــــــتى مظـــــــاهره

  )76: 1983، هیكل(

تــدور حــول موضــوع أدبــي یعــالج فیــه الخطیــب مســائل أدبیــة  :الخطابــة األدبیــة والعلمیــة - 4

وهــي تأخــذ صــورة المحاضــرة التــي تقـــوم ، بــالمنطق والعقـــل وعلمیــة تلتــزم، واالســتمالة لإلقنــاع

   .على البحث والتنظیم المنطقي

الخطابــة هــو مــن أهــم فنــون األدب النثریــة ألنهــا لغــة  التخاطــب بــین البشــریة أن فــن الباحثــة  ىتــر و 

ـــق بـــالمجتمع وتناســـب تفكیـــر الجمیـــع قضـــایا جمیـــع  عبـــر عـــنوت النقـــد مـــن اجـــل اإلصـــالح و ، تتعل

ســاعد علــي التفــاهم بیــنهم توهــي مــزیج بــین الذاتیــة والموضــوعیة و ، إلقنــاع اآلخــرین  وب أدبــيبأســل

  .  لكثرة استخدامها في مجاالت علمیة وأدبیة وسیاسة 

  :المقالة_  2

قطعـــة نثریـــة صـــغیرة موحـــدة الفكـــرة تعـــالج بعـــض القضـــایا  بأنهـــا)  36:  2007،الكنـــدي (یعرفهـــا 

  .مضة والعامةالغا

 Essayفــن نثــري ُعــرف فــي األدب الغربــي باســم فیعرفهــا بأنهــا )  48: 2003،خلیــل ( أمــا

  . یفة الیومیة أو األسبوعیةوموضعه الصح، یتناول فكرة عامة بشيء من االختصار

و یعبــر  موضــوع یســتهویه الكاتــبتتعلــق بنثریــة مــوجزة  قطعــةبأنهــا  )34: 1987،الطویــل (یبــین و 

  . وألفاظ معبره، وبعبارة بلیغة، أسلوب حسنعنه ب

ســلوب أوبوالقصـر ،  باإلیجـازأدبیــة تتنـاول موضـوع یتســم ، و تعرفهـا الباحثـة بأنهـا هــي قطعـة فنیـة

  . بالغي وألفاظ تعبر عن وجهة نظرة الشخصیة 

   :ةالمقال ةأنش

القـرن السـادس منـذ فـي اآلداب القدیمـة  ظهـر بذور األدب المقـالي نأ )35: 1987، الطویل(یبین 

هــي ظــاهرة نفســیة مرتبطــة باإلنســان فهــم قضــایا الواقــع ، ظــة الحیــاةألنهــا تقــوم علــى مالح، عشــر

  على األرض 

، شـیئًا قریبـًا مـن قالـب المقالـة وهـو الرسـالةعرفوا  قدیماً  العرب أن) 72-71: 1983، هیكل( ىیر و 

تتناول موضوعًا محددًا وتعرضه بصورة مركـزة ویتصـل الموضـوع بقضـیة حیـة تتـیح فیـه نها إحیث 

  .القضیة عن تلك  الحدیث

  :و منها متعددة أنواع ةللمقال 

النــوع الســهل للكاتـــب حیــث تتــوفر لـــه  مــن وهـــو، وهـــي تشــمل بحثــًا علمیــاً  :المقــاالت العلمیــة -1

وأســـالیبه ، وحســن االســتعداد مــن معرفــة منــاهج البحــث، أدوات البحــث مــن كتــب ومراجــع ونحوهــا

  )25: 1995، شرف( .فكل وقت صالح لكتابتها وٕاعدادها
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والـــدعوة لتحكـــیم العقـــل وٕاتبـــاع المـــذهب ،  الـــروحتـــدعو إلـــى وهـــي التـــي  :قـــاالت الفلســـفیةالم -2

  )112: 2008: علي(. والفلسفة، روحي في كتابة المقالةال

ــاالت األدبیــة -3 الخــاطرة التــي یتناولهــا الكاتــب مــن خــالل موضــوع محــدد وهــي الفكــرة أو  : المق

ول النـــاس ئل التعبیـــر األدبیـــة لینقلهـــا لعقـــویســـتخدم وســـا، حولـــه مختلـــف الصـــور واألشـــكال يوبنـــ

  )231: 1972، عتیق( .والتأثیر في نفوسهم

ارب ألن تجـــ، تتعلـــق بموضــوعات المجتمـــع وهــي كثیـــرة ال حصــر لهـــا :االجتماعیـــة تالمقــاال -4

  . تحاول حلها مشكله من المشكالت اإلجتماعیة و  فتتناول ،الحیاة كثیرة

  )219: 1999، المعوش(                                                                    

 األفكـارو  ض الكتـببعالكاتـب مـن خـالل ملمـح نقـدي لـ هـایبـدع فی هـي التـي :النقدیة المقاالت -5

معتمـدًا فیهـا تفسـیرها ویظهـر أسـلوب الكاتـب محاولـة عرض لنظریات نقدیة كذلك فیها و ، الدواوینو 

  )100: 2008، علي(. أو الموسیقي ، أو اللغوي، البالغيعلى التراث 

، جمــع بــین المقــال الّصــحافي الــذاتي والموضــوعيالمقــاالت التــي ت وهــى :الصــحافیة تالمقــاال -6

األخبـار السیاسـیة واألدبیـة  تنـاول تعضـویًا بالّصـحافة فارتباط  تأخذ شكل المقال السردي وارتبطتو 

  . )29 -28: 2002، السماوي(

  : أهمیة المقالة

  والقـوامیس لالسـتفادة منهـا فـي ،  والـدوریات،  تفید في االطالع على الكتـبنها أ اأهمیتهمن

  )191: 1997، الشیخ(. وكیفیة االقتباس من الكتبكتابة المقاالت 

 اجتماعیـة ومشـاكل ،  تهدف إلى اإلصالح الجماعي عن طریق تناولها لموضـوعات مختلفـة

ها ونبـــذ التواكـــل والتهـــاون بأســـلوب،  وأمـــراض خلقیـــة،  عدیـــدة لمعالجتهـــا كمفاســـد اجتماعیـــة

  )13: 2008، علي(. الجمیل والخیال والفكر الناقد

  یعتمـد علـي لها دور كبیر في الصحافة في شحن الهمم واإلبداع والـدعوة إلـى إقامـة مجتمـع

  )225: 1999، المعوش(. لواالستقال،  والمساواة،  والعدل،  الكفایة

ي التفكیر كالتـدلیل علـى صـحة القضـیة التـي تـدافع عنهـا أو تساعد على تنمیة األسلوب العلمي ف 

االقتبـــــاس واالستشـــــهاد مـــــن القـــــرآن الكـــــریم واألحادیـــــث كـــــذلك و ، الموضـــــوع الـــــذي تتحـــــدث عنـــــه

   .) 191: 1997، الشیخ(.النبویة

ولــه حریــة فــي اختیــار الموضــوع الــذي ، و تــرى الباحثــة أن المقالــة فــن أدبــي یتعلــق بالكاتــب 

وبمــا أنهــا مرتبطــة بالصــحافة تعتمــد فــي أســلوبها علــي الفصــاحة و ، اهیر یقــوم بعرضــه للجمــ

  .واســتخدام الكلمــات المــوجزة الدالـة علــي المعنــي حتــي یـتم تحقــق الهــدف مــن كتابتــه، البالغـة 

ألن قضــــایا اإلنســــان ، والشــــمول ، فتتســــم مواضــــیعها بالعمومیــــة وبمــــا أنهــــا تتعلــــق باإلنســــان 
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كافـــة رغـــم  ةوتصـــلح لإلنســـانی، لـــذلك فیـــتم االســـتفادة منهـــا ، متشـــابهه فـــي جمیـــع المجتمعـــات 

  . اختالف البیئات 

  

  :القصة_  3

یشـــترط فیهـــا ، تـــروي أحـــداثاً ، بینـــة الطـــول، نثریـــة ةهـــي قطعـــ) 49: 2003،خلیـــل (یعرفهـــا 

   .وتنسب إلى راوٍ ، إتقان الحبكة

ــــر و  ــــدي( ىی ، لخیــــالمصــــبوغة با اً د أحــــداثیســــر ، نثــــري، فــــن أدبــــيبأنهــــا ) 37: 2007، الكن

  .أو سلبي بین طرفین للوصول إلى غایة، في صورة صراع إیجابيوتظهر 

عمــل أدبـــي یشــتمل علــى مجموعــة مــن العناصـــر  بأنهــافیــري ) 176: 2001، طعیمــة( أمــا

وتكــون فــي مجموعهــا عمــًال ذا طبیعــة ، الرئیســیة ویتكــون كــل منهــا مــن عــدد مــن العناصــر الفرعیــة

  . خاصة

، تتخـــذ مـــن النثـــر أســـلوبًا لهـــا،  إنســـاني،  فـــن أدبـــيبأنهـــا )  112: 1997 ،الشـــیخ( ىیـــر و  

فــي بنــاء فنــي متكامــل ،  ومكــان مــا،  تــدور حــول أحــداث معینــة یقــوم بهــا أشــخاص فــي زمــان مــا

  تهدف إلى بناء الشخصیة المتكاملة، 

وهمومـه ، بأنهـا نـوع مـن أنـواع األدب الـذي یتنـاول حیـاة اإلنسـان ومشـاكله  الباحثة تعرفها و 

  . لمعالجتها  ةوٕایجاد الطرق اإلیجابی، لنقدها ، والعامة في مجتمعه ، الخاصة 

  

  : القصة أةنش

ـــذ أقـــدم العصـــور و  راســـخ، القصـــة فـــن قـــدیم أن )168: 2003 ،الساریســـي( یبـــین عرفـــت من

المالحـم واألســاطیر وخرافـات شـعبیة وقصــص عالمیـة تناقلتهــا اللغـات القدیمــة  هــاأشـكال خاصـة من

  .في سرد وقائع الرساالت اإللهیة القصة أسلوب اویةواستخدمت الكتب السم

أن القصــة حظیــت باهتمــام كبیــر علــى مــر األزمنــة والعصــور ) 122: 2005، أحمــد(ویــرى 

مـن التـاریخ لألشـخاص  اً وتعتبـر نوعـ،  ألنها تلقي الضوء على الكثیر من صور الحیـاة ومشـكالتها

أحداث الحیاة في كـل صـورة مـن صـورها  فهو یمد جذوره من،  بل إن التاریخ نفسه قصة، والحقب

  .والثقافیة،  واالجتماعیة،  نسانیةاإل

فــي القصــة ووضــع  اً ظــاهر  أن للتــراث األدبــي العربــي أثــراً ) 131: 2008، ســعید(بینمــا یــرى   

لعــالمي ویقــول المستشــرق علــى مســتوى األدب ا بصــماته الالمعــة فــي الشخصــیات واألحــداث وأثــر

دلیل قصـة كلیلـة ودمنـة الـو ، ب العربي أي أدب آخر في نـوع األقاصـیصنه لم یسبق األدإ"كارادفو"

  .قد ترجمت إلى جمیع اآلداب األجنبیة

  .ترى الباحثة أن القصة هي تصویر للواقع وتجسده بحبكة فنیة بهدف اإلصالح
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  :أهمیة القصة

   وعــرض تــاریخ األقــدمین مــن خــالل القصــص التاریخیــة والشــعبیة، تعتبــر أداة لنقــل التــراث ،

 .  طوالتواألحداث والب، وما تشهده هذه القصص من تسجیل للوقائع

                                                                           )171: 2001، طعیمة(                                                                     

 بیئــــة اللســــلیم المتكامــــل فــــي مختلــــف النــــواحي وتهیــــئ والنمــــو ا، تعمــــل علــــى بنــــاء الشخصــــیة

   .واإلرشاد، والمواقف المناسبة للخبرة بعیدًا عن الوعظ، ثقافیةالجتماعیة و اال

  )113: 1997، الشیخ(                                                                    

  ونقـل الخبــرات ، مـؤثرة، ة بصـورة جذابــةوٕاشـاعة الحكمـ، والســلوك، أداة لتهـذیب األخـالقتعتبـر

  )123: 2006، أحمد( .منها بهدف اإلستفادة واألفكار الشخصیة لآلخرین

  بنـاء وفـي  هواتجاهاتـ هأهدافها التربیة الشاملة للفـرد فـي الجوانـب العاطفیـة فتكـون میولـمن أهم

  )183: 1991، طعیمة.(والعقلي واالجتماعي، نظامه القیمي والدیني والوجداني

عناصـر متعـددة وهـي ان القصـة فـي بنائهـا تقـوم علـي النقـد و األدب علماء  نم كثیرواتفق 

  خصیات، والبناء الفني، واألسلوب الفكرة، والحادثة ، والزمن، والبیئة، والش

  )319: 1999 ،المعوش(،)83: 2004، العف(،)115: 1997، الشیخ(

  )18: 1996، نجم(،)180: 2001، طعیمة( 

  :ة من حیث الحجم إلىتنقسم القصو  

هــــي جــــنس أدبــــي عــــرف بعــــد الروایــــة وســــاعدت ) 2002(و یعرفهــــا الســــماوي  :األقصوصــــة -1

كانــت القصــص وقــد  مــن خــالل الحكایــة الشــعبیةفــي األدب العربــي  ونشــأت، الصــحافة علــى نشــره

 ،واهـتم األقصوصـیون لـواقعهم االجتمـاعي یصـفونه، التـي یسـردونها تـرتبط بـالواقع الـذي یحـیط بهـم

  وینتقدون عیوبه 

ظهــر فــي ، لــون مــن ألــوان األدب الحــدیثبأنهــا یعرفهــا ف) 1990(زمــزم  أمــا: القصــة القصــیرة -2

  .وتقع في صفحات قالئل، أواخر القرن التاسع عشر له خصائص وممیزات شكلیة

الحیـاة فـي تصـف وجـه مـن وجـوه هـي و  ،نها حكایة تروي نثراً أ) 1990(یري المعوش : القصة -3

  إلى النهایة  بدایةالوتتبعه منذ التفاصیل أدق في سلوك اإلنسان  تتبع و ، وحركتها، نشاطها

ــة -4 هــي مــن الفنــون القدیمــة مرتبطــة باإلنســان نتیجــة الســتعادة ) 2004(وعرفهــا العــف : الروای

واللغــــة ، ومعــــاییر محــــددة مــــن ناحیــــة األســــالیب، القصــــص االجتمــــاعي وتخضــــع لقــــوانین خاصــــة

  .وسائر عناصر السرد القصصي، واألمكنة، واألزمنة، والشخصیات والحوادث

  :منهاف أنواعهاحیث المضمون تعددت  من أما

  .وتدور حول حدث فكاهي، وباً هي فن یتخذ من النثر أسلو  :القصة الفكاهیة -1

  )119: 1997، الشیخ(
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      . تهمیغ رساالعن تبل_علیهم السالم_تتعلق بقصص األنبیاء وهي  :القصة الدینیة -2

  )168: 2003، الساریسي(                                                                  

وهي تعالج موضوعات أو مشكالت اجتماعیة محلیـة وتهـدف إلـى إصـالح :القصة االجتماعیة -3

  )36: 1979، هیكل( .العیوب األخالقیة المنتشیة في المجتمع

والـــــنظم االقتصـــــادیة  اآلدابقیفـــــي فیهـــــا عـــــرض لفنـــــون هـــــدفها تعلیمـــــي وتث:القصـــــة التاریخیـــــة -4

  )339: 1999، المعوش( .والسیاسیة

  .واألحداث التي تمر بهم، المحبینوهي تعرض صور بعض : القصة الغزلیة -5

  )26: 1996، حسین(

، ونثریـــة، تقـــویم لســـلوك واألخـــالق وتنقســـم إلـــى قصـــة شـــعریة، هـــدفها تربـــوي: القصـــة التربویـــة -6

  .ل في عرضها للهدف القصصيوتستخدم الخیا

تتنــاول مشــاكل شــمل حیــاة اإلنســان و تــرى الباحثــة أن القصــة نــوع مــن األدب النثــري الهامــة التــي تو 

فـي مجتمعــة وتسـتخدم الحكایـة فــي سـردها مـن خــالل حبكـه فنیـة وقالــب  هاندماجـحیاتـه مـن خــالل 

نـي تصـل للهـدف منهـا وهـو ومع تصاعد األحـداث بتـرابط ف، فني مترابط یندمج فیه الخیال بالواقع 

    .بهدف اإلصالح  إیجاد حلول للمشاكل االجتماعیة

     

  : الروایة_  4

 مكتوبـةتخـیالت  عـن مغـامرات عاطفیـه  بأنهـا"مكانتها في النثر  ) 66: 2000،الشرقاوي (ویبین  

  " القراءةالمتعة و  بهدف نثرا كتابه فنیه

، ذي القیمــــة العظیمــــة، ألیف األدبــــي الـــرزیننــــوع مــــن التـــبأنهـــا ) 536: 1987، مكــــي(یعرفهـــا و   

  .والحیاة بأمانة وصیاغة شعریة، والعادات، تسجل األخالقف، التاریخ صور وصورة من

وامتـداد ، واألشـخاص، أنهـا قطعـة نثریـة متعـددة الحـوادثبفیعرفهـا ) 49: 2003، خلیـل(أما 

 .الحبكة فیهالها بناء فني یسمح بتعدد و ، الزمن

لتصــور الواقــع  األحــداثأنهــا نــوع أدبــي یســتخدم األسـلوب النثــري فــي ســرد بتعرفهـا الباحثــة و 

  . في قالب فني محكم العناصر بما فیه من أخالق وعادات وأحداث التاریخ

  

  : نشأة الروایة

وال صــلة ، خارقــة للمــألوف اً كانــت فــي بــدایتها تتنــاول أحــداثأنهــا  )49: 1954، عــون(یـرى و 

وتعتبــر روایــة أســتریه للمؤلــف ، ر حــول موضــوع واحــد هــو الحــبوكانــت جمیعهــا تــدو ، لهــا بــالواقع

  .اعد التألیف الصحیحة للروایةأونوریه دورفیه أول روایة تضع قو 

   )412: 1954، عون(                                                                



 38

 مــا أول قــال أنهــاهم مــن مــنف ها وجــد جدلیــة عــن جــذور ه یأنــفیــرى ) 27: 1990، زمــزم(أمــا 

أنهـا مسـتمدة مـن القـرآن الكـریم فـي قصـص ل قا هم منومن، في مقامات الحریري والهمزاني تظهر 

  )27: 1990، زمزم(. ،األنبیاء

الروایـــة تتمیـــز بالواقعیـــة وتعـــالج قضـــایا تاریخیـــه  نأ)   75: 2002، الســـماوي(یـــرى بینمـــا 

                     .                      وتراجیدیة تمس مشاكل الواقع

، العقـدة، صـّدرها :على أن عناصـر الروایـة تتكـون مـننقاد األدب واتفق  متعددةعناصر الروایة 

               الحوار، تصویر المجتمع، الشخصیات

  ، )175: 2003، الساریسي(، )298: 2000، السعافین وآخرون(، )321: 1996، الهاشمي(

  )26: 1990، زمزم(

 لالزدهـاروهـي قابلـه ، القـرن العشـرین  نهایـةنهـا انتشـرت فـي أ یرىف ) 9:  2000، الشرقاوي ( أما

،  تقریبــاً  عالمیــاً  أدبیــا بســبب كونهــا نوعــاو  األدبمــن حیــث الكــم تهــیمن علــي  أصــبحتو االنتشــار 

  : اسمها یدل علي مسمیات ال تحصي  فأصبحو العالم الحدیث  الطباعةوولیده 

  : منها مختلفة الروایةأصناف 

، وهـو بطلهـا ومـدار أحـداثها، تدور حول تجربـة عاناهـا المؤلـف :وایة التجربة الشخصیةر  .1

 .  فر فیه أهم عناصر الروایةبقالب روائي تتو  عنها ویعبر

 )149: 1979، هیكل(                                                                

قیمتهـــا وفیهـــا وعـــظ وٕارشـــاد وتظهـــر  ثقیـــف الهـــدف منهـــا التعلـــیم و الت :الروایـــة التاریخیـــة .2

  )342: 1999، المعوش(. والسیاسة، واالقتصاد، والمال، في مجاالت العلمالتثقیفیة 

 .االجتماعیة فهي تهتم بالشعب والوضع االجتماعي لهم ومشاكلهم :الروایة الواقعیة .3

  )126: 2002، السماوي(                                                            

مـزیج بین عدد مـن العناصـر القصصـیة وهـي هي نوع یجمع  ":البیانیة"الروایة التهذیبیة  .4

م والقـی، وهـي تعمیـق اإلحسـاس بالمثـل العلیـا، وتهـدف لغایـة تهذیبیـة، بین المقالة والخطابة

 )190: 1979، هیكل(                                                   .اإلنسانیة

وهـي عبـارة عـن نسـیج مـن األعمـال المنطویـة علـى مفاجـآت واألحـداث  :تیة المغـامراروا .5

یـــة التــي تشـــتمل علــى األعاجیـــب وتهـــدف إلــى إشـــباع مــا فینـــا مـــن ذوق والــى إیقـــاظ المخل

  )430: 1954، عون(.  والتأثیر فیها بأسلوب مخالف للواقع

هـوراس وانتشـرت وكونـت  وأسسـها، وهي انجلیزیة فـي أصـولها ":الرعب"الروایة البولیسیة  .6

 )561: 1987، مكي(. عقول األطفال ومشاعرهم غزت، واقعا ثقافیا هاما

و تعــرض تــأثیر یبــرز فیهــا جانــب التحلیــل النفســي لخبایــا نفــس معینــة : الروایــة التحلیلیــة .7

    )115: 1979، هیكل(.  علیها  الظروف
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  : أهمیة الروایة  

  اإلیمــــان لتعـــدیل ســـلوك األفـــراد فــــي و  ادف یـــدعو إلــــي قـــیم الحـــق و الخیـــرمضـــمونها هـــ

  ) 172:  2003، الساریسي . (والتزام باألخالقیات اإلسالمیة ، المجتمع 

  الحیـاة بصـورة تسـاعد وتجـارب ، والخبـرة اإلنسـانیة ، األقدمین وعرض تاریخ ، نقل التراث

  . منها  علي تمثلها واالستفادة

  مــن عملیــة التركیــز  وتزیــد،  وذكــاءه ، أفكــارهوتنمیــة ،  ناإلنســاتعمــل علــي إشــباع خیــال

  )   171:  2001، طعیمة (                                              .الفكري

 لمحاولـة معالجــة ، واالقتصـادیة ، بــاختالف طبقـات الشـعب االجتماعیــة  تصـویر المجتمـع

  .ونشر الفضیلة في المجتمع ، األمراض االجتماعیة و الفساد 

 وخاصــة الروایــات الرمزیــة ففیهــا تمثیــل للحقــائق العلمیــة والفلســفیة و ،  لهــا هــدف تعلیمــي

  )  26:  1990، زمزم . (نقد للمجتمع 

هــداف العامــة األلفــن القصــة مــن حیــث  ةمكملـال مــن األنــواع األدبیــة  أن فــن الروایــة الباحثــةتـرى و

وفـي نفـس  ،بعـض  هم مـععالقـاتو ، حیـاتهمتتعلـق فـي  اجتماعیـةللنقد لما في المجتمع من أمراض 

  .وفي نطاق أوسع وأشمل لتناول القضایا التي تعالجه، وحجم أكبر القالب والحبكة الفنیة 

      

  :یةسرحالم_  5

  : ةالمسرحینشأة 

ــــدم  أن) 10:ب ت  ،الدســــوقي(یبــــین  ، اإلغریقیــــة حیاتالمســــر التــــي عرفهــــا األدب  ترحیاالمســــأق

  .وارتبط بالمعتقدات الدینیة، خاصاً  نظاماً رح ووضع له ویعتبر الیونان أول من اهتم بالمــ

مصــدر ، "فــن الشــعر"أرســطو وضــح  فــي كتابــه  أنبــین ف) 27-26: 1989، حمــادة( أمــا 

 ویحـــب  تـــهطبیعلاإلنســـان محاكیـــا ن أو ،"عمـــال یـــؤدى"ویقصـــد بهـــا ، "دران"كلمـــة درامـــا إلـــى كلمـــة 

وتطـــورت مـــع ، ارتجالیـــةبأنهـــا ویـــري ، ظهـــر شـــعر األهـــاجيوبـــذلك ، المعرفـــة ویمیـــل إلـــى اإلیقـــاع

  .وازن بین التراجیدیا والملحمةكذلك و ، الزمن

تتمثـل فــي بعـض الظــواهر  بســیطة فـي بـدایتها نهـا كانــتأ) 482: 1987، مكــي(یبـین بینمـا 

  .نیوالمهرج، نطیالمحب، نیوالمشعوذ، نیوالحكائ، نیوالمضحك، التمثیلیة مثل خیال الظل

  

  :المسرحیةتعریف 

كــات وتفصــیل لمــا یحــدث مــن حر ، تمثیــل لمــا فیــه مــن أدوار فــي الحــوارهــي الــنص الــذي یصــلح لل

  )39: 2007، الكندي(. رحعلى خشبة المــ

  .رحسلها قواعدها وأصولها على خشبة الم و قصة تمثل انها) 11: ب ت، الدسوقي(یعرفها 
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عرفهـــا أرســـطو بأنهـــا التراجیـــدیا المعتمـــدة  حیةمســـر ال أنیبـــین ف) 29: 1989، حمـــادة( أمـــا

وتســتخدم ، فموضــوعها محاكــاة ألفعــال النــاس، والوظیفــة، والطریقــة، ســا علــى الموضــوع والمــادةأسا

  .ووظیفتها إحداث التطهیر من انفعالي الخوف والشفقة، العرض المباشر لألحداث

، التصــویر الحــي لمعالجــة قضــایا اجتماعیــة یعتمــد علــي  أدبــينــص  بأنهــا الباحثــة تعرفهـاو 

مـن خـالل عرضـها علـي ، بهدف البحث علي حلول جذریة لها ، ات بأسلوب حواري بین الشخصی

  . خشبة المسرح 

 :  المسرحیةأنواع  .1

، وأهــداف المســـرح، رحيســالماهتمـــت ببقــاء العنصــر  وهــي التــي :الكالســیكیة یةســرحالم )1

   .ل العقل واإلنسان المطلقوتدور حو ، ومفهوم محاكاة الواقع للوحدات الثالث

 )452: 1999، المعوش(                                                                

   .ونقدها رغبة في اإلصالح، لمجتمعتتناول قضایا ا :االجتماعیة النقدیة حیةسر الم )2

 )146: 2002، السماوي(                                                               

ــــة حیةســــر الم )3 أو بعــــض الـــــدروس ، علمیــــة عالجــــة قضــــایاوهــــي تــــدور حـــــول م :التعلیمی

  )174: 1997، الشیخ(.التعلیمیة

وتـدور حـول العالقـة بـین ، هي تعبـر عـن موقـف أو وظیفـة سیاسـیة :السیاسیة حیةسر الم )4

  )139: 2003، غنیم( .الحاكم والمحكوم

، تــدور حـول الشـرع وفـرائض الــدین، صـوفي، تنبـع مــن اتجـاه روحـاني :الدینیـة حیةسـر الم )5

    .ونشر األخالق الدینیة، وتنظیم المعامالت، هیر الوجدانوهدفها وتط

  )280: 1958، خشبة(                                                          

بأسـلوب أقـل منزلـة مـن ، فـي التخاطـب مـع النـاس اً خاصـ اً تتبع نوع :الكومیدیة حیةسر الم )6

  )88: 1958، حمادة(. القصد منه إثارة الضحك، ى العامالمستو 

 وتتصف بصیغة ، ملیئة بالمغریات والعواطف العمیقة :الرومانسیة حیةسر الم )7

  )334: 1958، خشبة(.ع بین المثاليویدوي الصرا، مخلوقة بالجد واألسى، الرومانسیة

والتضـحیة فـي سـبیل ، والوالء له، تدور موضوعاتها حول حب الوطن :القومیة حیةسر الم )8

 )174: 1997، الشیخ(. رهیوالعمل على تطو ، بهواالعتزاز ، إعالء شأنه

  

  :حیةسر المأهمیة 

 ـــدور حـــول فـــي مضـــمونها  والمســـرحیة،تصـــویر الواجبـــات اإلنســـانیة فـــي الحیـــاة الواقعیـــة ت

والملهـاة ، فالمأسـاة تعـالج اإلنسـان وعالقتـه بـالكون اإلنسـانیةللقضـایا  تختلف في معالجتهـا

 )1958:369، خشبة(  .ن الفكر لإلنسان مع أخیه اإلنسانتعالج شئو 
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 ألنهـــا تصـــور ، تمثیـــل األعمـــال اإلنســـانیة مـــن جانبهـــا االجتمـــاعي ال مـــن جانبهـــا الفـــردي

وتزیـــد خبـــراتهم فـــي إدراك  فتمـــدهم بتجـــارب حیـــة، مســـتقلین اً وحـــدات مـــن مجتمـــع ال أفـــراد

 )350: ت.ب، دسوقي(  .الواقع

  مــال فــي ر والجتســاهم فــي التفكیــر والتخیــل وحــب الــوطن وكشــف المواهــب وٕادخــال الســرو

 )170: 1997، الشیخ( .نفوس المشاهدین

 ه تتمثــل فــيؤ فســعادة اإلنســان وشــقا ءوشــقاوالحیــاة بمــا فیهــا مــن ســعادة ، تحــاكي األفعــال 

  )97: 1989، حمادة(. العقل ألنه سبب سعادته

  ): الترسل(الرسالة _  6

ر بشــــرط قطعــــة نثریــــة موجهــــة مــــن طــــرف إلــــى طــــرف آخــــبأنهــــا ) 38: 2007، الكنــــدي(یعرفهــــا 

  .اتصافها بخصائص األدب

بأســلوب بلیــغ مــع مراعـــاة و  مخاطبــة الغائــب بلســان القلـــمأنهـــا  ىیــر ف) 39: 1996، الهاشــمي( أمــا

  .أحوال الكاتب والمكتوب إلیه والنسبة بینهما

بیـنهم  المسـافةو مرسـله بهـدف تقصـیر  مكتوبـةبطریقـه  اآلخـرینالتخاطـب بـین بأنها  تعرفه الباحثة

  یع رف أدبي بأسلوب

   :نشأة الرسالة

ــــر  مراتــــب وأعلــــى الأفضــــل لهــــم  نكــــا الرســــائل عنــــد العــــرب ةِ تبــــأن كَ ) 43: 2007، الهــــروط( ىی

حتـى أصـبحت مـن أهـم األجنـاس ، وتنمیقهـا، على تزیین رسائلهمیتنافسون مناصب وكان األدباء ال

  .األدبیة موشخصیته، األسلوبیة موعنوان براعته، الفنیة موتبین قدرته، األدبیة

طبیعـــة الحیـــاة كتابـــه الرســائل  انتشـــارســـاعد علــى ى الســبب الـــذي یـــر ف )79: 2004 ، العـــف (مــاأ

، األمـــم األعجمیـــة عـــن طریـــق النقـــلالعـــرب نتیجـــة لإلطـــالع علـــي أدب  دبـــاءلألالعقلیـــة والفكریـــة 

ووضــعوا لهــا ، وتهــذیبها وتطویعهــا، وبــذل العلمــاء جهــدا كبیــرا فــي تیســیر اللغــة العربیــة، والترجمــة

  .تسهیل مهمة كتاب النثرمما أدى إلي ،عد والمعاجمالقوا

  : لها أنواع متعددة منها : أنواع الرسائل

  :الرسائل الدیوانیة

المكاتبـــات الرســـمیة التـــي تتـــداول بـــین دواویـــن بأنهـــا )  79: 2004،العـــف ( یعرفهـــاو 

  .والخارجیة، وتتعلق بشؤونها الداخلیة، الدولة

  ):االخوانیة(الرسائل األهلیة 

ــا یعر و  ـــمي (فهــ ــا )  41:  1996، الهاشـ ــواقبأنهــ ــائل األشــ ــین ، رســ ــ ــا دارت ب ــي مــ وهــ

ویطلـق العنـان للكاتـب ، والمـودة بینهمـا، والوئـام، وتبـین عواطـف الـود، واألصـدقاء، األقـارب
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واالعتذار واللقاء والهدایا ، فیها بأسلوب بسیط وألفاظ سهلة لتوضح أغراضهم كاالستعطاف

  .وغیرها

  :الرسائل التجاریة

ــا   و ــ ـــي (یعرفهــ ـــائل ال)  235:  1987،مكـــ ــا الرســـ ــ ــاريبأنهــ ــ ـــاط التجــ ـــة بالنشـــ ، خاصـــ

  . وبلغة صحیحة، وباختصار، وتتمیز بدقة ووضوح، والصفقات الخالصة

  

  :الرسائل األدبیة

وٕانمــا ، الرسـائل التـي ال توجـه لشـخص بذاتـهبأنهـا )  223:  1972،عتیـق (یعرفهـا و 

، أشــه مــا یكــون بالمقــاالت فــي العصــر الحــدیث وهــي، یكتبهــا الكاتــب لیقرأهــا النــاس جمیعــا

یهــدف إلــى إثــارة عواطــف القــارئ ، أو عامــا تنــاوال أدبیــا، ویتنــاول الكاتــب موضــوعا خاصــا

  . ومشاعره

  

  :الرسائل الدینیة

تعتمــد و ، لــوعظ واإلرشــادهــي التــي تهــدف إلــي او ) 212:  1993،الشــكعة (ویعرفهــا 

واالقتبـاس مـن آیـات القـرآن ، السـجعار مـن واإلكثـ، خاطب الوجدانوتسهل ال األسلوبعلي 

  . الكریم والحدیث الشریف

  :الرسائل الهزلیة والجدیة

بأنهــا الرســـائل التــي تســـتخدم أســلوب االســـتهزاء  )927: 1986، الفـــاخوري(ویعرفهــا 

واختیـــار ، وتتمیـــز بالبراعـــة وصـــوغ التراكیـــب، أو التهدیـــد والشـــتائم، الـــذم فـــي مكـــان المـــدحو 

  بالمعلومات والمعارف واألمثال واألقوال وحافلة ، األلفاظ

  :الرسائل النبویة

و فتح ، د الهجرةهعظهرت في بأنها الرسائل التي )  23: 1979، المقدسي(ویعرفها 

  و تحتوي علي  معاهدات حربیة،فكانت فیها دعوة لإلسالم، و ما بعد غزوة تبوك، مكة

  . ومهادنات لتقویة مركز المسلمین و نشر اإلسالم 

   :زات الرسائلممی

 م كانــتأ ،المطولــة التــي یــراد بهــا تقییــد منــاظرة أكانــت ســواء، الســجع فــي جمیــع الرســائلبتــزام االل

  . شرح مسألة 

  128: 1975، مبارك(. ومختار األمثال، شعرتتضمن أطایب المن ممیزاتها انها( 
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 شــواقعــن األعــن أغــراض عــدة مثــل التعبیــر ســلوب بعیــد عــن التكلــف و التعبیــر أب التعبیــر ،

 . وغیر ذلك، عتذارواال، واالستعطاف، والتعارف قبل اللقاء والهدایا

 )40: 1996، الهاشمي(                                                                  

 وتحتـوي ، وٕابـراز البراعـة فـي الحیـل اللفظیـة والمحسـنات البدیعیـة، لتسـابق األدبـاء اً میـدان رتعتب

 )67: 1979، هیكل( .لغاز واألحاجيعلى بعض األ

 ال تسیر على أسلوب وال نمط معین وٕانما تتفاوت بتفاوت األغراض ومقتضیات األحوال.  

    )453: 1976، عتیق(                                                                     

 ولجمیـــع ، مـــن األعمــال وٕاســـناد عمــل، أو توصــیات، ففیهــا تهنئـــات، تتنــاول موضــوعات شـــتى

، كـــل مـــا یــــدور مـــن أمـــور وأحــــوالعلــــي وتحتـــوي ، األمـــراء والعمـــال وأولــــي األمـــر، الطبقـــات

 )926: 1986، الفاخوري(. وعواطف، وخواطر

 أو لنقـد اجتمـاعي حـوار أیـدیولوجيتربویـة أو  ایـاتوغ أسـلوب عـرض لغایـات عدیـدة متخدتس.  

  )530: 1987، مكي(

، المنمـق الجمیـل واألسـلوب، فیوجـد األسـلوب المرسـل البسـیط  ةالعربیـ الرسـائلفـي  األسالیبتتنوع 

   .المسجع واألسلوب، الجزل المطول واألسلوب، المركز الدقیق األسلوبو 

  )460: 1954، عون(                                                                       

  

  

 : الرسائل  ةأهمی

وحفــظ ، نــون الكتابیــة المهمــة التــي تحظــي بــدور مهــم فــي تواصــل النــاس تعتبــر الرســائل مــن الف .1

  . فهي الوسیلة األهم في التدوین والتوثیق ، والتعبیر عن حوائجهم ، حقوقهم 

  ) 183:  2008، خلیل والحمادي (                                                            

اة النـاس فـي كافــة المجـاالت مثـل شـكاوي المــواطنین علـي جوانـب مهمــة مـن حیـ األضـواءتسـلط  .2

  . الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة لألمة لي تقاریر سریة حول أمن الدولة و وتحتوي ع

  )    310:  1999،علي (                                                                       

اقــت الشــعر فــي ذلــك لمــا تتمیــز بــه مــن مرونــة ولقــد ف، أداة تعبیــر وعــرض لشــتي الموضــوعات  .3

وتنـوع أغراضـها لهـا هـدف واحـد وهـو النصـح ورغـم اختالفهـا ، لـوزن و القافیـة وتحرر من قیـود ا

  ) 448:  1976، عتیق . (والتهدید بالكلمة المشبعة بإنذار 

ضــع وتســاعد علــي و  الملفــت للنظــر فــي تطــور الكتابــة العربیــةتشــیر إلــي النمــو المبكــر الســریع و  .4

                         . ةوتوثــق العالقــات االجتماعیــ، والفكریــة ،  األســلوبیةفــي إطــار مــن الرشــاقة ، الخــواطر الذهنیــة 

  ) 332:  1968، الشكعة ( 
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  :المقامة _ 7      

مـــداره و ، تتضــمن نكتـــة أدبیــة، أنیقــة التصـــنیف، كتابـــة حســنة التـــألیف بأنهــا  تعــرف المقامـــة

  .ووقائع شتى تعزى إلى أحد األدباء، تسند إلى بعض الرواة، مختلفة، على روایة لطیفة

 )308: 1996، الهاشمي(

أو ، تخـــذ القالـــب الحكـــائيا، هـــي عمـــل أدبـــي) 168: 2000، وآخـــرون نالســـعافی(یعرفهـــا و 

  .ویرویها راوٍ ، ولغتها مسجوعة، عاماً  القصصي طابعاً 

    موعظـــة أو،و فیهــا عبــره ،یرویهــا راوٍ ، أدبیــه،خیالیــه ، قصــیرة ةحكایــ بأنهــا الباحثــةوتعرفهــا 

  . اإلصالحبهدف نكته  أو

فـي أواخـر القـرن الرابـع الهجـري علـى  المقامة ةنشأبین أن قد ف )565: 1993، الشكعة( أما

وكتــب أربعمائــة مقامــة وصــل  هــو المنشــئ األول لفــن المقامــة  ویعتبــر، یــد بــدیع الزمــان الهمــذاني

                                                             .مسین فقطمنها خ

تیـــار  األول المقامـــة ثمـــرة تیـــارین فـــي األدب العربـــي أن) 616: 1986، يالفـــاخور ( ىو یـــر 

، الصــبغة دبأالثـاني فهــو  تیــارال أمـا،ي انتشــر فـي القــرن الرابـع الهجــريأدب الحرمـان والتســول الـذ

  .مبلغا من التأنق والتعقید نو المتراسل فیه الذي بلغ

الحریریـــة ، فـــي اآلداب غیـــر العربیـــة اً للمقامـــات أثـــر  أنیـــري ف) 718: 1993، الشـــكعه( وأمـــا

فترجمهـــــا القاضـــــي حمیـــــد الـــــدین ، فتـــــأثر بهــــا األدب الفارســـــي، ومقامــــات بـــــدیع الزمـــــان الهمـــــذاني

دخلــت المكتبــات قــد هكــذا عــن طریــق المستشــرقین و البلخــي وســماها المنامــة الســكباجیة المحمــودي 

   .األوروبیة الشهیرة

  :المقامة همیةأ

   167: 2000، السعافین وآخرون(.منذ أول األمرفقد أرید بها التعلیم ، هدف تعلیميلها( 

  ففیهــــا األلفــــاظ الغریبــــة، تحتــــوي مــــن شــــتى المعــــارف الشــــائعةتعتبــــر موســــوعة علمیــــة لمــــا ،

  .واألمثال والحكم، اللغویةواألحاجي ، واأللغاز النحویة، والتعبیرات القدیمة

 فیهـــا وكــذلك ،وصــیاغة فنیــة وفصــاحة وبالغــة، تحتــوي علــى مــواعظ أخالقیــة بأســلوب بســـیط

 . جوع له أثر على العامة والخاصةإلحاح واستجداء وسؤال الناس بأسلوب مس

 )478: 1976، عتیق(                                                                    

 وعــــرض األفكــــار الشــــائعة، ومشــــكالتها، تبــــر موســــوعة تاریخیــــة لمشــــاهد الحیــــاة الیومیــــةتع ،

خرة الذعـــــة توصـــــف بطریقـــــة ســـــا، وحـــــرفهم المختلفـــــة، ومســـــاوئهم، وتصـــــویر ســـــمات النـــــاس

  )167: 2000، السعافین وآخرون( . ومغامراتهم، بطوالتهم

 مقامــات هــو التـــرویح لل الغــرض األجلــى حثونیعتبــر البـــا حیــث ویعتبــر الهــدف األول  الترفیــه

 )190: 1986، عباس(.واإلمتاع
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 579: 1993، الشكعة(.قضایاه األخالقیةعیة وتعالج تصور الحیاة االجتماف نقد المجتمع(  

  ال مثـاألحكـم و صناعة لفظیـة و تتخللهـا ال و فیها  یخوأعالم التار ، إشارة إلى وقائع الزمانفیها

  )366: 1979،  المقدسي( لغوي یعتمد علي النكتة االدبیه  بأسلوب

  :عناصر الشكل الفني للمقامة

األشــخاص أهــم  أن و یتكــون مــن الشــخوص المقامیــة والحــوار والحادثــة وهــو البنــاء المقــامي -1

 .یخلقهم الكاتب، ومصدر األعمال، فهم األبطال، عناصر الحبكة

  ) 622: 1986،الفاخوري (                                                              

وبلغـة قـادرة علـى تصـویر ، أسلوب الحكایة المسـرحیة المقامة علي  أسلوب یعتمدو  األسلوب -2

  .الشخصیة اإلنسانیة التي تقدم نماذج إنسانیة بالغة الروعة

 )  168: 2000،و آخرون  السعافین(                                                    

 .وتسـیر نحـو هـدف معـین، ي نظام خاصمتساویة فالائع الجزئیة مجموعة الوق يوه الحادثة -3

  ) . 620: 1986،الفاخوري(

، ثــم اتبعــه الزمخشــري، ونســج علــى منوالهــا الحریــري، أهــم مــن وضــع تقالیــدها بــدیع الزمــان -4

وبــذلك جمــدت المقامــة ولــم ، وٕاظهــار المقــدرة البالغیــة، بالصــناعة واألســلوبغنــي وجمــیعهم 

  ) . 479: 1976،قعتی( .تتطور مع الزمن

  : والترجمة   ةالسیر _  8

  : السیرة _ أ 

بطریقــة ، أو بعضــها ، بأنهــا نــص ســردي یتنــاول حیــاة إنســان كلهــا : )  2003، ةالقواســم(یعرفهــا 

  .وتعتمد علي الكاتب في عرضها ، تجمع بین الحقیقة والخیال 

أو مجموعـة مـن ،یـاة علـم بأنهـا نـوع أدبـي یعـّرف بح)  192:  2000،  وآخرونالسعافین (و یبین 

  .   األعالم و یتابع دورة حیاته ویذكر الوقائع التي جرت له أثناء مراحل هذه الحیاة 

الكاتــب فـــي تتعلـــق بفــن مــن فنـــون النثــر األدبــي الـــذي یتنــاول موضــوعات  بأنهـــا هــا الباحثــة وتعرف

  . ولها هدف تعلیمي ، وتغلب علیها الصفة الذاتیة ، كتابتها 

   :الترجمة _ب 

أو شـكل روائــي  ،هـي عمــل أدبـي مصــوغ فـي قالــب )  289:  2000، الســعافین (یعرفهـا 

ویكشــف فیهــا عــن اســمه وعــن ، ویكــون ملتــزم بالحقیقــة ، وتعتمــد علــي حیــاة الشخصــیة لكاتبهــا ، 

  . غرضه من كتابتها 

، نـــوع مــــن األنـــواع األدبیــــةفتعرفهــــا بأنهـــا  )9: ت.ب، ةلجنـــة أدبــــاء األقطـــار العربیـــ(أمـــا 

  وتختلف في األسلوب تبعًا لحالة أو أكثر تعریفا یطول أو یقصر، ناول التعریف بحیاة رجلیت
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وقدرتــه فــي ،  ثقافــة المتــرجمتتــأثر بو  بعمــق أو بســطحیة العصــر الــذي كتبــت فیــه الترجمــة ســواء  

   .صورة واضحة المعالم عن المترجم لهرسم 

 ةعامـ ةشخصـی ةمـد علـي قصـه حیـاالـذاتي الـذي یعت األدبفن من فنون  بأنها ىتر  ثةحلباوا

 أو التاریخیــة مأ األدبیــة أكانــت ســواء للشخصــیة المعاصــرة األحــداثفــي مجتمــع مــا وتحتــوي علــي 

  .  االجتماعیة

  :  أنواع التراجم

تــراجم فــي كتــب و ، والتــراجم لســنة ســنة ، تعــدد كتــب التــراجم فمنهــا التــراجم حســب العصــور ت

  . وتراجم الرجال المتمیزون ، واریخ البلدان وتراجم في ت، وكتب الطبقات ، التاریخ 

  :ممیزات السیرة 

  ویطغــى ، واألحــداث والمواقــف التــي تمــر بهــا، التعــرف علــى تــاریخ الشخصــیةغایتهــا األولــي

 .)193: 2000، السعافین آخرون( . لیها روح وفكرة وشخصیة المترجمع

  والســوابق، بكــل األحــداث تــب الســیرة المعلومــات والوثــائق الخاصــةاتــوفر للمــؤرخ كییجــب أن ،

 .لشخصیة التي یترجم لهاوالظواهر والظروف التي تحیط با

 )524: 1987، مكي(                                                                     

 ووضــعه ، وتتلــون بثقافتــه، اتــه تحمــل انطباعفهــي تتــأثر بكاتبهــا ف اً مــن حیــث كونهــا أدبــ الســیرة

  )98: 1993، شوانر (. وموقفه من الحیاة ،عياالجتما

 :ممیزات الترجمة 

 تتـوافر فیـه حیـث  والمواقف ترتیبـا متنامیـا، فني متماسك یضمن ترتیب األحداثبناء  تقوم على

والتـــدرج فـــي االنتقـــال مـــن موقـــف ، ویتحقـــق فیـــه الترتیـــب الزمنـــي، الصـــیاغة األدبیـــة المحكمـــة

 )194: 2000، السعافین وآخرون.(آلخر

 یوضــح  أنیحــب لــذلك ســبب مــن أســباب الحكــم علــى المتــرجم  ألنــهالمعاصــرة فر عنصــر تــوا

 )105: ت.ب، لجنة أدباء األقطار العربیة(.  المترجم العصر الذي یعیش فیه

  مقـدرة  لنـا  فتظهـر، التي تنبض بالحیـاة فـي حقائقهـا نسانیتهابإتتمیز و  التراجم بالصدقتتصف

، الفـــوز والفشـــلو  یمـــر بــه مـــن لحظــات الســـعادة والشــقاء ومـــا، الكاتــب فـــي اقتحــام خبایـــا نفســه

 )108: 1983، األشهب(  .الرضا والغضب

 :بین السیرة والترجمة )   112:  2003،  ةسمالقوا (وقد فرق 

بینمـا الترجمـة حیـاة شـخص أخـر یتمتـع بأهمیـة ، موضوع السیرة الذاتیة یتناول حیـاة مؤلـف  -1

  . خاصة ومتفردة عن غیرة 

مــــا الترجمـــة تعتمـــد علــــي ماضـــي الشخصـــیة بین اســــترجاععلــــي الـــذاكرة فـــي  تعتمـــد الســـیرة -2

  . الرسائل والوثائق المذكرات و 
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  . بینما الترجمة أقرب إلي التاریخ ،أسلوب السیرة أقرب إلي القصة  -3

  . تفتقد للصدق والموضوعیة بینما الترجمة أكثر صدقًا و موضوعیة  -4

  : الترجمة في األهمیة تتفق السیرة و 

o   فكانــت عبــارة ، فكــل منهمــا ارتبطــت منــذ نشــأتها بالتــاریخ مــدة طویلــة ، غایــات تاریخیــة لهمــا

 .الوقائع المختلفة في حیاة األفراد دستور یسجل األحداث والحروب و عن 

  ) 192:  2000، السعافین وآخرون (                                           

o   التـدبر فـي نحـو الـوعظ و  تتجـهأخالقیـة و ، تعلیمیـة ، غایـات تربویـة تتعدد فـي الغایـات فمنهمـا

  )  150:  1994، خورشید (. أحوال اآلخرین 

o   الفكاهـــة و إلـــي الســـمر و المیـــل إلـــي اإلمتـــاع و تشـــبع بعـــض حاجـــات اإلنســـان مثـــل حاجتـــه

  )  193:  2003، القواسمة . (والي جانب ذلك تستخدم السخریة الالذعة و النقد ، التسلیة 

  :األدبیة الطرائف_  9

ــــق علیــــه  أرقــــى ألــــوان األدب قدیمــــه یعتبــــر بأنــــه  )7:2000، رضــــوان(یبــــین و  "الفكاهــــة أدب"یطل

الدعابــــة  علــــي یحتــــوي، ویصــــلح لكــــل زمــــان ومكــــان، والشــــمول، فهــــو یمتــــاز باإلنســــانیة، وحدیثــــه

  .الدخول إلى القلب بال استئذانوكذلك   رفطُ وال

المأســــاة والملهــــاة ن أ األدبیــــةف فــــي الطرائــــ أرســــطوقــــول ) 128: 1992، شــــرف(ویبــــین 

  .: والملهاة من أغاني الطبیعة، یم اإللهیةانكلتاهما تنشأ بطریقة مرتجلة فالمأساة من التر 

مالئمـة الطرائـف االدبیـه من مظاهر رقي األمـم أن نجـد  نأ )25: 1966، الحوفي(ى یر و 

   .ان في أي مجتمع ك وعامة الشعب والمثقفین، طفالمثل األختالف الطبقات إل

  :أشكال الطرائف

 حكایــــة قصــــیرة تحكــــي حادثــــة خرجــــت عــــن  بأنهــــا) 15: 2000، رضــــوان(یعرفهــــا و  :النــــادرة

روى بهـــدف تـــأو الحمقـــى هكـــذا و ،  أو الطفیلیـــین،  الســـلوك المعتـــاد مـــن معقـــل أحـــد المـــازحین

 . التسلیة والترویح عن النفس

 وٕان ، فنــون القــولهــي كــل باعــث علــى الضــحك مــن ) 25: 1966، الحــوفي(عنــد  :الفكاهــة

  .اختلفت في االسم

 شـيحبمعنـى الو وهـي فقـال أن الغرائـب جمـع غریبـة  وقد فسرها الصحابي :الشوارد والغرائب  ،

  )48: 1981، أحمد(   .نفس المعنىهي جمع شاردة و  الشواردو 

  . األدبیةالطرائف  أشكالمن  شكل  لكل السابقةالتعریفات  الباحثةو تتبني 

   :تها أهمی)  18،  1962فریحة (ن یبیو  یةأهمیة الطرائف األدب

  وتقدمهم ،  ورقیهم ، ومذاهبهم ،  تتذوقها جمیع الناس علي اختالف سالالتهم .  
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  مـن القیـود و التعصـب  وتحـررهلها أثر فـي الخلـق القـومي فتـؤثر فـي الشـعب فـي نظرتـه للحیـاة

  . و التزمت 

  من الغرور وتنجي ، وتعین علي نقد الذات ، تعمل علي نشاط العقل .  

  فالفكاهــة الراقیــة ال تكــون إال فــي المجتمــع ، تعتبــر مظهــر مــن مظــاهر الرقــي فــي المجتمعــات

  . و روحیًا ، الراقي فكریاً 

 الوعظ واإلرشاد ف اجتماعي وتستخدم في االنتقاد واإلصالح و لها هد .  

بتعــدد  تصــف بــالمرحتاألدبیــة النثریــة  تعتبــر مــن أكثــر األنــواع الفكاهــة  شــكالأن أو تــرى الباحثــة 

ـــدور حـــول فكـــرة واحـــدة وهـــي اســـتخدام الحكایـــة  اأشـــكاله ،  همضـــحك فیـــه ترفیـــ بأســـلوبجمیعهـــا ت

والتنبیـــه للنـــاس للبعـــد عـــن ، وكـــذلك یقصـــد بهـــا الـــوعظ و اإلرشـــاد ، وتخفیـــف عـــن متاعـــب الحیـــاة 

  . القبیح من األلفاظ و المعامالت مع بعضهم البعض 

   

  : الوصیة_  10

وهــي الخبــرة مســكوكة ســكًا ، حكمــة وحیــاة عصــارة نهــاأب ) 365: 1986،ي الفــاخور (یعرفهــا

  . والهدوء، الّدرایةو ، والحنكة، في أسطر تزخر بالمعاني الجلیلة

قــول یهــدف إلــى مــا فیــه صــالح أمــر اآلخــرین أو النهــي كــل  بأنهــا) 189: 2006، حمــدأ(یعرفهــا 

  . بعواقب األموروتحدید سلوكهم بهدف سالمتهم وتبصیرهم ، عما فیه من فساد

وتنتقــل مـن الموصــي إلـى الموصــى ، خالصـة تجــارب الحیـاةفیـري انهــا ): 79: 1999، مقــداد( أمـا

  .أو في صحیفة، إلیه مباشرة

وهــي واجبــه التنفیــذ كمــا جــاء ، اإلصــالحجــل أمــن  النصــیحةأنهــا  األدبیــة للوصــیة الباحثــةتعریــف و 

نَس�������اَن بَِوالِ  _تعـــــــالي _فـــــــي قولـــــــه �������ْینَا اْإلِ �������ھُ َوْھنً�������ا َعلَ�������ى َوْھ��������نٍ َوَوصَّ   َدْی�������ِھ َحَملَْت��������ھُ أُمُّ

  ) . 14، لقمان ( َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

  

  : خصائص وممیزات الوصیة

 عــــز وجــــل  كوصــــایا اهللا، روحــــيو  وفیهــــا إیحــــاء قدســــي، يإلهــــمصــــدرها بــــان  ةتتمیــــز الوصــــی 

ــــین للصــــوفیین ووصــــایا ا، لمــــن أرســــلوا إلــــیهم_علــــیهم الســــالم _الُرســــل ووصــــایا ، ســــلهلرُ  لمتق

  )189: 2006، أحمد( .والزاهدین

  وفیهــا ، الخطــابفــي وشــدة اللهجــة ، والوضــوح، واللــین، واإلیجــاز، بالّرصــانة أســلوبهایتصــف

  )515: 1999، المعوش( .تهدید وأمر باإلصالح

  ویعطیهـــا بعـــدًا مـــن العقالنیـــة تـــنعكس آثـــاره ، یـــنظم حیـــاة األفـــراد دســـتور بأنهـــا ةالوصـــیتعتبـــر

  )79: 1993، المقداد(. یلتزم بهعلى من ، سعادةوال، واألمان، باالستقرار
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وهــــي لغــــة  ، ن الوصــــیة نــــوع مــــن األنــــواع األدبیــــة النثریــــة التــــي لهــــا طــــابع دینــــي أالباحثــــة ى تــــر و 

فیهــا مــزج بــین الطــابع الــدیني و ، ویتمیــز أســلوبها بــالحزم والشــدة ، والحكمــاء _ األنبیــاء و الرســل _

  والدنیوي بهدف الدعوة واإلصالح للبشریة واالستفادة نظرتهم في الحكم علي األمور  

   : والمثل  ةالحكم_  11

  :الحكمة _ أ 

نــــوع أدبــــي یصــــب فیــــه منتجــــه التجــــارب اإلنســــانیة بأنهــــا ) 84: 1993،المقــــداد (یعرفهــــا و 

  .للسلوك المتبع اً أو دستور ، أو قدوة، الخاصة به في قوالب نثریة لتكون قانوناً 

علــي موعظـــة  وي تــالبلیــغ الـــذي یح، الكـــالم المــوجز بأنهــا) 9: ب ت، الســطوحي(یعرفهــا و 

  . وعلمًا نافعاً 

و بـــاللفظ  المتصـــل لفكـــر العمیـــقلتلخـــیص ا نهـــأیبـــین ف) 9: 2001، األشـــقرو  طلیمـــات( أمـــا

  .في داللته على المعنى قةالدیتمیز ب

ــــة هــــاتعرفو  ــــذي قــــل لفظــــه و زاد معنــــاه نهــــابأ الباحث ــــرات  ، القــــول ال و تشــــمل تجــــارب و خب

  . اإلرشادبهدف الوعظ و  اآلخرین

  : ة الحكمأهمیة 

التجــارب التــي مــر بهــا الســابقین و وض المســتمع خــتــوفر علــى فهــي  لهــا قیمــة فنیــة وعملیــة

 .وعظـة و العبـرة كذلك فیها فائدة كبیرة في اختصار الوقت والجهد وكذلك االسـتفادة منهـا واخـذ الم

  )  208: ت .ب، عتیق (

وهــي ، وتـري الباحثـة أن الحكمـة مــن أكثـر األنـواع األدبیــة مرتبطـة بالوصـیة فــي هـدفها و أسـلوبها 

مـــن أجــــل  ةنهــــا تعتمـــد علـــي اســــتخدام األلفـــاظ الجزلـــة والمختصــــرة والهادفـــأخاصـــة ، مكملـــة لهـــا 

ن جمیـــع أنـــواع األدب أبـــل نجـــد ،  اً شـــار بـــل وأكثرهـــا انت، اإلصـــالح والتنفیـــر مـــن األخـــالق الســـیئة 

  .  النثریة والشعریة ال تخلو من حكم هادفة في جمیع آداب العربیة واألجنبیة 

  :المثل _ب 

عــــن خبــــرة  عبــــرت، جمــــل قصــــیرةبأنــــه  المثــــل اصــــطالحاً )  58:  2006، حســــونة (یعــــرف 

ع حكمـــه للشـــار  ســجالته لیصـــدرها فــي الوقـــت المناســبودّونهــا فـــي ، أثبـــت صــحتها الـــزمن، طویلــة

  .وانتقادًا الذعًا للحیاة

ومـا قـدر اإلفـادة ، یعبـر بـه الفـرد عنهـا، خالصـة تجربـةبأنـه ) 126: 1998، شمس(یعرفه و   

، یتسـاوى فیـه العـالم والجاهـلو  منها وما استقر في نفسه من حكم علیها لعامة التجارب لدى النـاس

  .والمثقف واألمي

 وظروفهـا ویالحـظ، یحتفظ الـذهن بحادثتهـا، وصةنه أقصى أفیر  )399: 1982، شلق(أما    

  .فیورده كما هو دون تصرف ،الحادثة المتعلقة بالمثل ي التشابه بین حاضره و مد
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مشـــهور بـــین النـــاس ، ســـائر، والنظیـــر وهـــو قـــول قصـــیر، نـــه الشـــبهأ )399: 2006، حمـــدأ( ىیـــر و 

  ).187: 2006، أحمد( .لیقیس علیها الواقعة الحالیة التي قیل فیها، یرمز لواقعة سابقة

ــــر و و  ــــذي یعتبــــر حصــــیلة نتــــاج اآلخــــرین ألخــــذ العب ــــة بأنــــه القــــول المــــأثور ال تعرفــــه الباحث

  .االستفادة منه في نفس الظروف التي قیل فیها المثل 

  : نشأة المثل

األمثــــال الشــــعبیة بعــــض نجــــد  مــــا كثیــــراً أن  )138: ب ت ،ثشــــع( ىیــــر وفــــي نشــــأه المثــــل 

فأصـبحت دارجـة بــین النـاس علــى  ، آلخــر وانصـهرت فـي المجتمــع نتقلــت مـن شـعبقـد االمتوارثـة 

وهـي بمثابـة حكـم ، أنها تتبع هذا المجتمع وال یعرف اإلنسان هـل هـي مـن تراثـه الشـعبي أم مقتبسـة

وال یسـتطیع اإلنسـان أن یتـذكر األمثلـة الشـعبیة إال بحـدوث موقـف ، تقال في أحداث معینة وتتواتر

  .معین

فیــري أن المثــل یعبــر عــن حــوادث متعــددة فــي موقــف معــین أو  )19: 1995، علــوش(أمــا 

تلــك التجــارب لتطبیقهــا فــي مثــل تجربــة مــن تجــارب البشــریة فــي حیاتهــا الطویلــة ووجــدت صــالحیة 

  .ن بعضها سرى مسرى القانون االجتماعيإمتداولة حتى فأصبحت 

ل التـذكر والعبـرة مثـال مـن أجـاسـتخدم األ القـرآن الكـریمأن  ) 25:  1993،  إبـراهیم(ى وتـر    

ــــه قو والموعظــــة مثــــل  ����اسِ  تعــــالىل                                                                                                                                       )25:إبــــراهیم( لََعلَُّھ����ْم َیَت����َذكَُّرونَ  َوَیْض����ِرُب ّهللاُ األَْمَث����اَل لِلنَّ

، اســـــتخدمت األمثـــــال لتوضـــــیح العقیـــــدةكـــــذلك أن الســـــنة النبویـــــة  )199: 1997، الشـــــیخ( ویبـــــین

مثلـــي ومثـــل : "ومعـــامالتهم یقـــول الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، وشـــرحها وبیـــان األحكـــام للنـــاس

لــوال ، أخــذوا یتعجبــون ویقولــونف، األنبیــاء مــن قبلــي كرجــل بنــي دارًا فأتمهــا وأكملهــا إّال موضــع لبنــة

  ) 225: 1983،الترمذي ( ".موضع اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین

  :ممیزات المثل

كـل مدینـة أو قریـة لهـا مثـل وان  ،مغـزىو لهـا  مادیـةأو  قیمـة معنویـة ذات یحتوي علـى قصـة -1

 .صصها وتراثها وتمیزه عن غیرها من المدن و القرى قمرتبط بخاص بها 

  )65: 2006، حسونة(                                                                       

التـي تغلفــه بغـالف فنـي مــن ، فنـون األدب الشــعبي بـالرمز الحسـي مــع الرؤیـة التأملیـةفـن مـن  -2

 )44: 1993، رشوان(. واإلیقاع اللفظي تبعاً ، بیةالطباعة األد

وحســـن ، وٕاصـــابة المعنـــى، غیـــره وهـــي إیجـــاز اللفـــظیجتمـــع فیـــه أربـــع صـــفات ال تجتمـــع فـــي  -3

  )6: 1993، ماضي(. وجودة التعبیر، التشبیه

  :خصائص المثل

عملیــه و ، أن ینقــل هــذه الحصــیلةولــه وظیفــة فــي ، ومحصــلة خبراتــه، تجــارب اإلنســانحصــیلة  -1

  )42: 1993، رشوان( .االستفادة منه أمر محقق
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ال تكـاد تخلـو وجـودة الكلمـة و ، ولطـف التشـبیه ،ىن المعنوحس، باإلیجاز وجمال البالغةیتمیز  -2

 )174: 1981، إبراهیم(. مم من األمثالأمة من األ

     . راره وٕاعادتـــــهلـــــدى المســـــتمع فیســـــهل تكـــــ بـــــلوســـــهولة فـــــي التق، ســـــهولة اكتنـــــازه فـــــي الـــــذاكرة -3

 )12: 2006، حسونة(

مـن النـاس دون  لـیس حكـرًا علـى فئـة فهـو ةٌیـإسقاط تجربة سابقة على تجربـة حال هیعتبر عملی -4

یكـون خالصـة تجـارب وفلسـفة و ، ویتمیز بجمال األسـلوب وسـرعة الـذیوع وسـعة االنتشـار، فئة

 )42: ب ت، أبو علي(. ناس في الحیاةال

 .ه حسب الموضوعات والمواقف التي یقال فیها تعدد أسالیبت -5

  )181 - 180: 1981، إبراهیم(

  : مجاالت األمثال

یختلـف حسـب و ف والمواضـیع فـي كافـة مجـاالت الحیـاة تعدد مجاالت األمثـال حسـب المواقـ

مواضـیع الحیـاة  بالموضوع فأمثال األسرة تختلف عن أمثال الزواج أو أمثـال اإلنجـاب وهكـذا حسـ

  )45: 1993، رشوان(.

، هـــم فـــي المشـــاكل االجتماعیـــةءنهـــا تتنـــاول تجـــارب النـــاس وآراألمجـــاالت األمثـــال تكثـــر و   

  .بهدف التوجیه واإلرشاد، االقتصادیة والسیاسیة، الدینیة

  : أهمیة األمثال

، ولهــا فــي تــاریخ الفكــر العربــي أهمیــة كبــرى وفــي نفســیة الشـــعوب، تعــد فلســفة الحیــاة األولــى .1

 .ها وقاموا بدراسات في تفسیرهافعنوا ب، مكان واسع التقدیر ولها ،العربیة

  )286: 2006، الحسیني(

فهــو یــتالءم مــع ، امــات روحیــة جمعیــةروح الشــعب مــن إحساســات واهتم هیوضــح مــا فــي قــرار  .2

 )176: 1981، إبراهیم(. طة وطبقة المفكرینطبقات الشعب الدنیا والمتوس

رســم أطــرأ جدیــدة للســلوك أو تــدفع للعمــل أو یو ، لــه أهمیــة بأنــه یعــالج قضــایا فكریــة واجتماعیــة .3

  )187: 2006، أحمد(.أو للتحذیر من سلوك سيء ،الحرص أو اتخاذ الحیطة

  :السویدي أهمیة األمثال في خمس نقاط" كارل باكستورم"وقد لخص   -4

 والخـــزي، والشـــرف، والفقـــر، هم وعـــن الغنـــىئتتحـــدث عـــن ســـعادة مـــن تـــداولها وعـــن شـــقا ،

  .والوضاعة، والعظمة، والعنف، والضعف، والقوة، والقبح، والجمال

 ضـمن تهـزل فـي الوقـت الـذي تت و وتسخر وتمدح، األمثال من الناحیة العلمیة تریح النفس

 .فیه أفكارًا حادة

 وهــــي ملیئــــة بكنــــوز مــــن األحكــــام الســــلیمة، تلقــــى األمثــــال بأســــلوب مــــن المــــدح الحــــاذق ،

 .والمشاركة العاطفیة والسخریة الالذعة، والعدالة، والحكمة العملیة



 52

 ـــم یعبـــر عنهـــا مـــن الناحیـــة إ و ، تتكـــرر فـــي نفـــس األمثـــال عنـــد شـــعوب العـــالم المختلفـــة ن ل

 .الشكلیة بنفس األلفاظ

 

  : المثل في التراث لفلسطیني

نـــه یوجـــد تشـــابه بـــین األمثـــال الفلســـطینیة واألمثـــال أ) 10: 1996، الشـــاعر و الشـــوا( ىیـــر 

فیكــون التشـابه فـي المضـمون والمعنـى رغـم اخــتالف ، وصـیاغتها، العربیـة فـي مضـامینها ومعانیهـا

فـــأدى إلـــى تشـــابه فـــي ، یـــةأو الثقاف، الصــیغ والتراكیـــب نتیجـــة لتشـــابه الظـــروف الحیاتیـــة أو الفكریــة

  .األمثال وتقاربها وتطابقها

فــــي تراثنــــا  مــــاً أن األمثــــال الفلســــطینیة تعتبــــر جــــزءًا مه) 287: 2006، الحســــیني( ىویــــر 

صـــارع مـــن تو  ، الفلســـطینیة بســـرعة االنتشـــار وتتغلغـــل فـــي الوجـــداناألمثـــال وتتمیـــز  ، الفلســـطیني

  .اً وسیاسی، اً اجتماع اً أجل البقاء وهو یعتبر صراع

ـــــي أكـــــد  فقـــــد )6: ب ت، المبـــــیض(أمـــــا     ـــــهعل  أن اإلنســـــان العربـــــي الفلســـــطیني علـــــى تراب

تراثـــًا شــعبیًا یـــنم عــن ســـعة اطـــالع لنـــا األجــداد ك فتـــر ، كـــان إیجابیــًا متفـــاعًال مـــع بیئتــه الفلســطینیة

وأجـــــاد الــــربط بـــــین عناصــــرها بشـــــكل یلفــــت االنتبـــــاه ، إدراك لمالمــــح البیئـــــة الفلســــطینیة  وحســــن،

  .واإلعجاب 

الـــذي یمثــل حكمـــة وتجـــارب ، وتــري الباحثـــة أن المثــل مـــن أقــوى أنـــواع الفولكلــور الشـــعبي القــولي 

، وأســـلوبه مـــوجز ، وهـــو یـــرتبط بحـــوادث ومواقـــف الهـــدف منهـــا االســـتفادة وأخـــذ العبـــر ، الشـــعوب 

بحیـث  بل أنه أكثـر األنـواع الشـعبیة انتشـارًا ویتمیـز بالعالمیـة، تحتوي حكمه ، وكلماته قلیله معبرة 

حتـي أنــه لـو تـم مقارنـة بـین عـدة أمثـال مـن عــدة ، تسـتطیع كـل بیئـة أن تطبقـه وتسـتمد منـه الخبـرة 

  .   والهدف والحكمة من سرده ، بیئات نستطیع معرفة أنها متشابهه في نسق الكالم 

 :الرحالت أدب_  12

ـــة ،قطعـــة نثریـــة قصـــیرةبأنهـــا )  39: 2007،الكنـــدي ( هـــایعرف تكـــون تصـــلح ألن  ،أو طویل

  . نة لتصفها وصفًا أدبیاً أو منطقة معی، تحدث عن رحلة إلى بالدت، كتاباً 

عــــین ب، نهــــا كتابــــات تصــــور أحــــوال النــــاسأتــــري ف)  7: ب ت، العــــرب أدبــــاءلجنــــه ( أمــــا   

  .والحقیقة باألسطورة بأسلوب قصصي، الذي یسند الواقع، وبمخیلة القّصاص، الرّحالة

فــنُّ مــن الفنــون األدبیــة فیــه جوانــب متعــددة مــن  ابأنهــ )268: 2000، الدایــة( عرفهــا بینمــا

واإلثــارة التــي تجمــع بــین الحقیقــة ، والجمــال األســلوبي، واإلبــداع الفنــي، واإلمتــاع اإلخبــاري، الفائــدة

  .التاریخیة والرؤى األدبیة

تهم وتقالیــدهم وتحتـــوي علـــي اعـــادهــي قطعـــه أدبیــه تصـــف أحـــوال النــاس و تعرفهــا الباحثـــة و 

  .المهم الجغرافیة معتاریخهم و 
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  : نشأة أدب الرحالت

العالقــات التجاریــة مــع قلــون بــین الصــحاري والــبالد لالتجــار وازدادت منــذ القــدیم والعــرب یتن

  )661: 1986، الفاخوري( .ار الرحالت في البالد العربیةنتشإلي اأدى ذلك  الصین والهند

  دینیه أواجتماعیه  أوحسب الهدف سیاسیه  تتعدد أنواعها

  :أدب الرحالتیة أهم

 أن الكاتـــب یســـجل مالحظاتـــه وكتاباتـــه باألفكـــار المصـــورة والتحلـــیالت وهـــي قیمـــة كبیـــرة  الهـــ

 )39: 1983، األشهب(. والنظرات الناقدة، یلةالجم

 ومكملـــة لعلــم الجغرافیـــة بمـــا ، لمعلومــات تاریخیـــة تعــد رافـــدًا مــن روافـــد التــاریخ اً عتبــر معرضـــت

وتعتبـر ، وظـواهر حقیقیـة اً وتسـجل أرقامـ، واهر الطبیعـةیقدمه من معلومـات وصـفیة ورصـد ظـ

لكثیــــر مــــن الظــــواهر الثابتــــة والمتغیــــرة فــــي نــــواحي الحیــــاة فــــي المجتمــــع الواحــــد فــــي  اً مرصــــد

  )268: 2000، الدایة( .المجتمعات اإلنسانیة الواسعة

ــــر  ــــة النثریــــة ویعتبــــر موســــوعة جغراأالباحثــــة  ىوت ــــرحالت كــــذلك مــــن األنــــواع األدبی فیــــة ن أدب ال

ومـــر بـــه مـــن مظـــاهر ، وتاریخیــة ومعنویـــة للشـــعوب ألنـــة تعبیـــر صـــادق مـــن الكاتـــب عمـــا شـــاهدة 

بصــدق أثنــاء تجوالــه عبــر رحالتــه فلهــا ، وأحــداث تاریخیــة ســجلها فــي لحظــات عاشــها  ، الطبیعــة 

  .  ألنها شاملة لتاریخ البشریة عبر العصور ، مكانة عظیمة 

  

  :التقریر_  13

تناســب الهــدف تحتــاج كتابتــه إلــى المهــارة والدقــة والخبــرة التــي و  ابــةمــن ألــوان الكت نهــو لــو 

  )88: 1983، األشهب(. منه

، والتقریــر الكتــابي التقریــر اإلداريفمنـه لــدارس األدب وهـو ضــروري  األنــواعمتعــدد  التقریرفـ  

  )60: 2003،آخرونو  صبیح(".الریبورتاج"ي والتقریر الصحاف

  : التقریر اإلداري -1

یتمیــز و ، بنــاء علــى المعلومــات المتــوفرة اً وافیــ اً األســلوب العلمــي ویتطلــب شــرحیعتمــد علــى 

جـال اإلداري والم، والمراسـالت الرسـمیة، في عرض الفكرة ویستخدم في الجامعة أو المدرسةبالدقة 

  )51: 2003، قسم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة(. في التربیة والتعلیم

  :التقریر الكتابي  -2

الح أكــادیمي جـــرى اســتخدامه فـــي العصــر الحـــدیث ُیســمى البحـــث وهــو محاولـــة هــو اصـــط

، واالســـتفادة منـــه، بهـــدف نقلـــه للنـــاس، جـــادة یقـــوم بهـــا الباحـــث الكتشـــاف جـــزء مهـــم مـــن المعرفـــة

  .اً مصغر  اً أدبی اً أو بحث، اً علمی اً ویسمى بحث، والتعلیل، والتحلیل والنقد، فیتناول كتابًا بالدراسة

  ) 61: 1997، وآخرونصبیح (
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  ":الریبورتاج"في االتقریر الصح -3

، ویقــدم فیــه الموضــوع الــذي یریــد الكاتــب التحــدث عنــه، هــو نــوع مــن أنــواع المقالــة الحدیثــة

وعلیـــه أن یبـــدأ ، مســـتعینًا باألســـلوب العلمـــي الـــذي یســـتوفي جوانـــب الموضـــوع، وعرضـــه بوضـــوح

ة یســـردها مســـتمدًا مـــن تجـــارب فـــي بالمقـــدمات التـــي تقـــود للنتـــائج وأن یكـــون الموضـــوع فكـــرة عامـــ

  ) 82: 2008،علي(.الحیاة

  . السابقة لكل نوع من أنواع التقریر التعریفات  الباحثةو تتبني 

  

  :األمور الواجب توافرها في إعداد التقریر 

 والهدف الثقافة واالطالع، حسن اختیار الكاتب الجید دلیل على اهتمام الطالب وذوقه. 

  )53: 2003، لجامعة اإلسالمیةا، قسم اللغة العربیة(

 وتســجیل المالحظــات الســتیعابه ومعرفــة مــنهج ، واألســلوب، القــراءة النقدیــة الكتشــاف األفكــار

 .الكاتب وتسجیل األفكار الرئیسة والثانویة على أساسها یكتب التقریر

  )91: 1983، األشهب(

 مسـرحیة أو ترجمـة الخطة عملیة تنظیمیة تختلف باختالف الكتاب المحـدد إذا كـان قصـة أو. 

  )91: 1983، األشهب(

عنـــوان و ووضــع حاشــیة تحتــوي علــى اســم المؤلــف ، وهــي إعــادة الكتابــة، مرحلــة التحریــر والتنقــیح

  .واعد الكتابةالدكتور مع االعتناء بق و  اسم الطالب و والناشر، المحقق أو المترجمو  التقریر

  )    89:  2008، خلیل و الحمادي (                                                        

یر مــن أهــم األنــواع األدبیــة المرتبطــة بالكاتــب والتعبیــر عــن وقــائع وحقــائق ار ن التقــأالباحثــة وتــرى 

وممـا سـاعد علــى ، فلهـا مكانـة وتـأثیر كبیـر و فعـال فـي نفـوس النـاس ، وحـوادث فـي واقـع الكاتـب 

عــدد اســتخداماتها فــي الصــحافة و المجــالت العلمیــة وتت، والناقــد ،والبســیط  ،العلمــي أســلوبهاذلــك 

  .فأعطاها میزة منفردة في انها تتناسب مع الواقع المعاصر ، والدوائر الحكومیة 

  :الخاطرة_  14

ال تتصــف بصـــفات الفنـــون النثریـــة و  قصـــیرة نثریـــةكــل قطعـــة  بأنهـــا ) 38: 2007،الكنـــدي(هــا عرفی

  .األخرى

ــةثــن فــن بأنهــا) 49 :2003،خلیــل(ویعرفهــا   وموضــوعیةلكنــه أكثــر ذاتیــة ، ري یشــبه المقال

  .الصحیفة الیومیةویعرض في 

فـــي أســـلوب اســـتطرادي تشـــمل ،  قطـــع صـــغیرة بأنهـــایعرفهـــا ف ) 23: 1995 ،شـــرف ( أمـــا

، وتصــطبغ بانفعــاالت المؤلــف،  هوتســجل آراءه التــي یثیرهــا الموضــوع فــي فكــر  وجهــة نظــر الكاتــب

  .رهوتبنى حول خاطر من خواط، وشخصیته
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فـي  الخاصـةالنثـر فیهـا تعبیـر عـن وجهـه نظـر الكاتـب  ألـوانلـون مـن  بأنهـا الباحثةتعرفها و 

  .اقتصادیه  مأسیاسیه  أماجتماعیه  أكانتًء قضیه ما سوا

  :نشأة الخاطرة

علـى شـكل مقالـة ،  نشـأت الخـاطرة فـي ظـل الصـحافةبأنهـا ) 81: 1983،األشـهب (یعرفها 

زالـت الصـحافة تعتمـد علـى األدیـب العـالم لیكتـب خــواطره ومـا ،  ةكلمـ ةثالثمائـال تتجـاوز ، صـغیرة

  . ثابتًا ال یتغیر مود خاص له یحمل عنواناً االیومیة أو األسبوعیة في ع

ــــــر  ، تــــــدور حــــــول مشــــــاعر الكاتــــــب وآرائــــــه نهــــــاأ) 55: ب ت، وآخــــــرونالكــــــراعین ( ىوی

 فمنهــا أقســامهاتتنــوع فــي و ، واالعتــدال ، والنجــوى، وانعكاســات الحیــاة علــى نفســه فهــي أقــرب للبــوح

وصــف مثــل  وصــفالمقــاالت الخاصــة بالو ، النقــد االجتمــاعيالمقالــة التــي تتعلــق بو ، المقالــة الذاتیــة

  .السیرةمقاالت الرحالت و 

  :بعده خصائص الخاطرةوتتمیز 

 وتحتـــاج لكاتـــب ذكـــي، وصـــدق الفكـــرة، وقـــوة األســـلوب، والتصـــویر اللمـــاح، اإلیجـــاز المعبـــر ،

  )81: 1983، األشهب(. لى نقد الذعوتحتوي ع، وتكتب بال عنوان، صاحب وجدان یقظ

 ویقتـــرب مـــن التفاعـــل مـــع العـــادات االجتماعیـــة التـــي ، شخصـــي یبتعـــد عـــن الموعظـــة أســـلوبها

  )56: 1997، صبیح وآخرون(. ظهار عیوبها أو محاسنهاوإ ، یتناولها

 تعتمــــد علـــــى تـــــوارد بـــــل ، والخاتمـــــة، والعــــرض، وال تتقیــــد كثیـــــرًا بالمقدمـــــة، تتصــــف بالمرونـــــة

والعواطــــف ، والخیــــال، والصــــور، وبأســــلوب دقیــــق یبتعــــد عــــن المحســــنات والتكلــــف، الخــــاطرة

  )55: ت.ب، الكراعین وآخرون( .والركاكة واإلسفاف

لفــت نظــر القــارئ إلــى األشــیاء البســیطة ) 82: 1983، األشــهب(كمــا یراهــا  :الهــدف مــن الخــاطرة

  .خواطره في عدة مجلداتوُجمعت ، ر كتابها أحمد أمینومن أشه، الخاطفة التي تمر أمام أعیننا

  : أهمیة الخاطرة 

شــاعره وٕاحــداث یعبــر فیهــا الكاتــب عــن م، تنبــع أهمیتهــا مــن كونهــا فكــرة طارئــة تعبــر عــن مشــاعر 

   . واإلنسان، في الكون والحیاة  وتعبر عن حریة التفكیر، ولها مجاالت متعددة ،  حاسیسهأو ،

  : الیومیات_  15

یــدّون الكاتــب األحــداث ، لــون مــن ألــوان الســیرة الذاتیــة بأنهــا)  525: 1987،مكــي( اهــعرفی

  . تتضمن أحكامًا موجزة، باختصار، وانطباعاته عنها یومیاً 

هــــي قطــــع نثریــــة یتحــــدث فیهــــا األدیــــب عــــن مواقــــف ) 39: 2007، الكنــــدي(یعرفهــــا بینمــــا 

، ي ســجل یحتــوي أنشــطته ومشــاعرهبصــورة أدبیــة مثیــرة وتجمــع فــ، شــاهدها فــي یــوم مــن أیــام حیاتــه

   .وتأمالته في الحیاة
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 أحـداثیمـر فـي یومـه مـن خاص بالكاتـب یسـجل فیـه مـا  أدبينوع  بأنهاتعرفها ف الباحثة أما

  .العبر  ألخذ لآلخرین

  :أهمیتها وممیزاتها

  وبهـــا تعـــرف ، وفـــیض حیاتـــه الداخلیـــة، وهمومـــه، أنهـــا مســـتودع مشـــاعر كاتبهـــامیـــزه  أهـــممــن

  )522: 1987، مّكي(. وهمومه، ر أعماقهیوس، نفسیته

  39: 2007، الكندي( .ن فیها أحداث وتأمالت تهم الناسال تكون للنشر إال أن یكو(  

 ویكتـب ،  مـد علـى العنصـر الـذاتيتوتع، بالتنفیس عنـه، تهدف إلى تخفیف العبء عن الكاتب

 .الذاتیةو  الموضوعیةما بین  االزدواجعن صراعه في الحیاة وتعتمد على 

  )89: 1997، صبیح وآخرون(                                                          

نثریـة مرتبطـة بالــذات ، الیومیـات تتشـابه كـل منهـا فـي أنهـا أنـواع أدبیـة الباحثـة أن الخـاطرة و  ىتـر و 

ل ألن الكاتــب یعبــر فیهـا عمــا یجــو ، وفیهــا نـوع مــن الخصوصــیة مـع جــزء مــن العامیـة ، اإلنسـانیة 

علیــة مــن مواقــف مــن خــالل مــا یمــر ، واقعیــة ، فــي خــاطرة مــع تحلیــل و تســجیل لحــوادث حقیقیــة 

  .أحداث تتعلق به و باآلخرین و 

  : لمناظرةا_  16

یعــرض كــل طــرف أفكــاره ، طـرفین أو أكثــر بــین حــواربأنهــا )  211: 1999، غــااأل(یعرفهـا 

ـــدعیم رأیـــ،  ویقـــدم قراءتـــه لتوضـــیح فكرتـــه،  ویبـــین مواقفـــه أو قناعـــة ،  للوصـــول إلـــى نتـــائج،  هوت

  . ترجیح فكرة على أخرىأو ، أو تغلیب رأي على آخر، مشتركة

القالب الشعري  تأخذ، صورة من التألیف األدبينها أیبین ف) 13: 1999، عبد الفتاح( أما

      .بمناقشة أو مساجلة أدبیة، یأخذ وجهة نظر تغایر وجهة نظر غیره كلُ ، ینظمه أشخاصو 

فیـه صـراع فكـري مـن و ،  أدبـي بأسـلوبحوار یدور بین اثنـین  بأنها المناظرة الباحثةوتعرف 

  . األخر الرأي ٕابطالو  هیأر  إثباتجل أ

  

  :المناظرة نشأة

 كـان للعـرب المنـاظرة من األمور التي ساعدت علي نشـأةأن )  15: 1993،  ةالشكع(یرى 

، أو النیـل مـن آدابهــم، فــع علـیهم بقومـهوبـین مـن یتر ، بیـنهمتـدور قبـل اإلسـالم منـاظرات طریفــة  مـا

وكانـت تتســم ، مـن أمثلتهــا منـاظرة النعمـان بــن المنـذر ملـك الحیـرة مــع كسـرى، وسـلوكهم، وعـاداتهم

   .والحكمة، والبیان،  بالبالغة

فـاألدبي ، ودینـي،  أدبـي،  تـدور فـي أمـرین هاموضوعات أن) 101: 2000، الصدیق( ىیر و 

ي یتعلـــق بالمعتقـــدات الدینیـــة حـــول وجـــود اهللا والخلـــق والحیـــاة بعـــد یتعلـــق بالشـــعر والشـــعراء والـــدین

  .والمعتقدات الربانیة اإلبراهیمیة، الموت
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والنزاعـــات علـــى اختیـــار خلیفــــة ، انتشـــرت المنـــاظرات بعـــد وفـــاة الرســـول علیـــه الســـالموقـــد 

علـــى _ رضـــي اهللا عنهمـــا_علـــي بـــن أبـــي طـــالب و بكـــر الصـــدیق  يمثـــل منـــاظرة وأبـــ، للمســـلمین

  .فةالخال

وكانــــت ، أهـــم میــــدان فـــي التنــــاظر میـــدان المــــذاهب واألدیـــانن أ)  202: 1978، ناعســــة( ىیـــر و 

والغـوص وراء ،  وبراعـة الـدلیل،  وكـانوا یتحـرون قـوة الحجـة، فـي المنـاظرات اً المعتزلة أكثـرهم تفوقـ

   .أدق المعاني

  : أهداف المناظرة

 ناقشـــة القضـــایا التـــي تهمهـــموم، بـــةوالخطا، وتـــدریب قـــدراتهم علـــى اإللقـــاء، توعیـــة الدارســـین ،

 )115: 1983، األشهب(.  ادتهم في صراحة وصدقعن إر وتعبر 

 ر إلدراك مآخذ الشرعطاخوتشحیذ ال،  وتقویة النفس،  ترغب الناس في العلم.  

 )36: 1999، عبد الفتاح(                                                                 

 والتحــدث،  مثــل االســتماعمســاعدة أســالیب ٕاكســاب عــدة و ،  مهــاراتاب عــدة تعمــل علــي إكســ  

  )215: 1999، األغا(.  منطق واالستدالل والتجریب والعرضواستخدام الحجة وال

  

  : خصائص المناظرة

  ًواإلدراك الشــــامل ، وأحكامـــه المنطقیـــة، علـــى العقـــل فـــي جهـــوده االستنســـاخیة تعتمـــد جوهریـــا

 )3: 2000، الصدیق(. بل الخصمالمطروحة من قللمعطیات 

 

 :تتكون من ثالثة أمورنها أخصائص المناظرة أهم 

 ، متضادین أو متباینین في صفاتهما، اإلجماع بین متخاصمین :)األول(

، صــم الســتمالة الســامع لــهوتحــط مــن قــدر الخ، إتیــان كــل منهمــا بأدلــة ترفــع مــن قــدره ):الثــاني(

 )188: 1996، الهاشمي(. وبترتیب محكم، غا حسناالمراجع صو صیاغة المعاني و  ):الثالث(

  وفـي ، أو مواضـیع مـن الواقـع، وأن یناظر فـي واقعـة مهمـة، على المناظر أن یفتي برأیهیجب

  )28: 1999، عبد الفتاح(". لحق ضالة المؤمنفا"، طلب الحق

   طــرة وتراعــي الف،  قریبــة مــن مفهــوم المشــاركینن تكــون أیجــب  ســالیب اإلقنــاعاســتخدام أعنــد

 )213: 1999، األغا( .والعقلیة لهم،  النفسیةوالحالة 

 وأن ، ومـن سـؤال إلـى سـؤال،  على المناظر عدم ممانعـة نظیـره علـى االنتقـال مـن دلیـل آلخـر

 )30: 1999، عبد الفتاح( .یخرج من كالمه جمیع دقائق الجدل

  ُ بیــــان فضــــائله و ،  شــــادة بــــهبقصــــد اإل،  والمباهــــاة بشــــيء مــــا، تبنــــى علــــى التفــــاخرأهــــم أمــــر

  )469: 1976، عتیق(.ومناقبه



 58

  :أنواع المناظرة

ة البــن بــرد األصــغر مثــل رســال،  مــا جــاءت علــى صــورة رســالة وهــي  :المنــاظرة الخیالیــة -1

  .مناظرة بین السیف والقلمعبارة عن  تموجهة للعامر وكان

مثـل ، نهاتدور حول اإلشادة والفخر بمناقب المدن ومزایاهـا ومحاسـ :خیالیةال غیرالمناظرة  -2

یـذكر فیهـا أهـل األنـدلس ، مناظرة للوزیر أبي محمد علي بن حزم یرد على رسـالة للقیروانـي

 )473 -472: 1976، عتیق(. هم وفضائلهمءلماوع

علیهـا الطـابع السیاسـي فـي ثـم غلـب و هي التي تتعلق بالقضایا الدینیة  :المناظرات الدینیة -3

 )531: 1987، مكي( .التربویةعهد الخلفاء الراشدین 

كــان ن كســرى أیقــال ف،  كالمنــاظرة بــین النعمــان بــن المنــذر وكســرى :المنــاظرات السیاســیة -4

 )79: 1999، عبد الفتاح(. مفاخراتهم ومنافراتهمو ، یرغب في سماع محادثاتهم

ـــة -5 ـــاظرات النقدی ـــدور حـــول النحـــو والمواضـــیع األدبیـــة  :المن ـــةالنقدمثـــل المنـــاظرات ت مثـــل  ی

 )2001: 1978، ناعسة(.  ي الیزیدمناظرات الكسائي و 

وشــــحذ ،  لصــــقل الــــذكاء، لصـــةتهـــدف لغایــــات تربویــــة خا :المنــــاظرة التربویــــة والفلســــفیة -6

  )533: 1987، مكي( .الذاكرة

، نــواع األدبیــة التــي تتســم بالعمومیــة ألنهــا تقــوم بــین أفــراد الباحثــة أن المنــاظرة مــن أكثــر األتــرى و 

وهــي مــن أفضــل األنــواع النثریــة فائــدة ألنهــا ، كریــة ف صــراعاتو  ، علــي المنافســات العلمیــة تقــومو 

، والتفكیـــر الناقـــد ، التفســـیر و ، العلیـــا فـــي التفكیـــر كالتحلیـــل  تعتمـــد علـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات

الصــراعات الفكریــة بــین والحــوادث و  توتعطــي القــدرة علــي الحكــم علــي األمــور مــن خــالل المناقشــا

   .األفراد 

رتبط بفكــر یــو  نــه عظیمــة بــین البشــریة ألنــه یخــتص بالعقــل البشــريمكا لــهوتــرى الباحثــة أن األدب 

تخــذ رمــز لبیئتــه ومــا فیهــا وهمومــه التــي تُ ،  مشــاكلهومواهبــه فــي التعبیــر عــن ، وقدراتــه ، اإلنســان 

ویبقـي فـي اسـتمرار ،  ثقافتـهابتدعـه مـن ، بلیـغ ، فنـي  بأسـلوبمن قضایا إنسانیه یحاول معالجتها 

،  اإلحســاسالشــكل الشــعري الــذي یتمیــز بلحــن یمــس  أخــذتســواء ،  فكــري لیبحــث عــن حلــول لهــا

فجمیعهـا تتشـابه فـي ، والشكل النثري الذي یعتمد علـي السـرد القصصـي ویحـاكي الطبیعـة البشـریة 

 التشـــریعات ، القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة(وتعتمـــد علـــي مصـــادر التشـــریع ،  وأســـلوبها،  أهـــدافها

، واألخالقیـــات التـــي تعمـــل علـــي تقـــویم الشخصـــیة ، والمبـــادئ ، یم فـــي اســـتنباط القـــ  )اإلســـالمیة 

وتعمـــل علـــي الـــربط بـــین لغتـــه ، وتقـــوي لغتـــه ، وتجعلهـــا شخصـــیة ســـویة داخـــل البیئـــة ، وتكاملهـــا 

وتربطـه بتراثـه بمـا فیـه مـن ، ولغته العامیة في تعامله علـي المسـتوي الشـعبي ، وآدابها ، الفصحى 

واألوهـام فــي ، مــع ثقافتـه الشــعبیة التـي تعتمــد علـي الخیــال و ،وفنیـة ، وتاریخیــة ، معلومـات علمیـة 

   . تفسیر األمور 
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  ) :الشعبي التراث( ي الفولكلور المنظور _ ثالثاً  

وأصـلها فـي ، "عـادات وتقالیـد الشـعب"لكلور و تعني كلمة ف) الشعبي لتراثا(لكلور و مفهوم الف

 loreأمـا كلمــة لــور ، تعنـي شــعب folkفولــك فكلمـة " مـأثورات الشــعب"تعنــي  ياألدب االسـكندیناف

  )9: 2005، حسونة(. فتعني المعرفة والحكمة

ویعتبــر تــوفر أدلــة  ، وجمعیــة الفلكلــور االنجلیزیــة" بــولیم جــونز"ویــرتبط اصــطالح الفلكلــور 

وقــد حــددت ، )دراســة مخلفــات الماضــي الــذي لــم یــدون(ویقصــد بــه ، أطلــق علیهــا هــذا المصــطلح

لكلـــــور بأنـــــه مقارنـــــة وتحقیـــــق الموروثـــــات مـــــن و عمـــــل الف) 1877(فـــــي عـــــام  الجمعیـــــة االنجلیزیـــــة

  .والمأثورات التي ما تزال باقیة حتى اآلن، والعادات، المعتقدات القدیمة

وتقالیـــــده ، علــــم یعنــــى بعــــادات شــــعب مــــا وروحــــهبأنــــه ) 25: 2005، الحســــیني(ویعرفــــه  

  .وأقواله المأثورة المحفوظة شفویاً ، وحكایاته

مجموعة السـلوكیات التـي یمارسـها مجموعـة مـن بأنه ) 3: 2001، عه والعبادلهجم( ىو یر  

، والملــبس، واألغــاني، والتقالیــد، شــامال بــذلك أصــول العــادات، فــي زمــن مــا، النــاس فــي منطقــة مــا

  .والبیع والشراء وهكذا ةوطریقة ممارسة الحیاة في الزواج والزراع، والمسكن

ـــهبیـــري ف) ذ: 2001، الســـهلي( أمـــا     إحـــدى مســـتویات الثقافـــة  یعتبـــرالثقافـــة الشـــعبیة و  أن

عبــر تحــوالت التــاریخ ، والعــاطفي، ویتعلــق بــالتكوین الروحــي، والقومیــة لشــعب مــا، العامــة الوطنیــة

ویتحــرك ، فــي الــوعي الجمعــي أساســیاً  لیصــبح جــزءاً ، أو مجهــول، الشــعبي الــذي یكتبــه فــرد معلــوم

  .عواطف الجماهیر ویؤثر في، عبر الماضي والحاضر والمستقبل

  : لكلورو مادة الف

وتضــم ، التــراث األدبــي والتــراث الشــعبي، لكلــور یضــم نــوعین مــن التــراث معــاو مصــطلح الف

  األمثــــال و النكــــات و القصــــص الشــــعبیةو  ألســــاطیرات و الخرافــــا مــــادة الفلكلــــور حســــب التعریفــــات

اإلسـاءات ، اإلیمانیـةواألقسـام و  باتبلمسـو ا  اللعنـات و  التبریكـاتو  والتعاویـذ، الترانیمو  الحزازیرو 

  . ة وجمل التحیة والوداعواإلجابات التقلیدیة المقننة والمقاهرة والمعایر   اللفظیة

  )27: 2005، الحسیني(

وتشـمل األزیـاء ، نـه یشـمل الثقافـة الشـعبیة المادیـةأ) 720: 2004 ،األستاذ و حمـاد(ویري  

والـــــرقص ، وأشـــــغال اإلبـــــرة، والتطریـــــز، لبســــیطةوالحـــــروف الشـــــعبیة ا، والمـــــآثر الشـــــعبیة، الشــــعبیة

  .األسلحة والسیف، الشعبي

ـــینو  الـــذین لكلـــور مـــن خـــالل علمـــاء االنثرویولوجیـــا مـــاده الفو  ان )14: 2003، حســـونة( یب

ــــا كمــــرادف لمصــــطلح ف ــــذي یســــتخدمه دارســــو الثقافــــات و یســــتخدمون اصــــطالح انتوجرافی لكلــــور ال

لـور فـي معظمهـا هـي مـواد االنتروبولوجیـا االجتماعیـة التـي لكو ویرى اسبینیوزا أن مـواد الف، الشعبیة
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ویكـــون مصـــدرها حقـــائق التـــاریخ ، والمتحضـــرة، والقرویـــة، المتبربـــرة ابتنوعهـــ األقطـــارجمعـــت مـــن 

  .االنتروبولوجیة

مـن خـالل تفاعلــه  معنویـةمادیــه و  إبـداعاتمـن  اإلنسـان أنتجـهكـل مــا بأنـه  الباحثـةتعرفـه و 

  . جیل إليمن جیل ة هیتناقل مشافداخل بیئته و 

  

  ): الشعبيالتراث (لكلور و ممیزات الف

  خــتالف طبقــاتهم ســواء أكانــت ارغــم  ،یقــدم لكــل فــرد مــن أفــراد األمــة دون تمییــز بینهــا ســواء

 .جمیعاً یؤثر في وجدانهم فالطبقة العاملة  مأ ،الطبقة المثقفة  مأ، الطبقة االجتماعیة

  )32: 1993، رشوان(                                                                      

 یساعد على نهضة الحركة الفنیة بشكل عام فالفن یزداد كلما اقتربنا من الشعب.    

  )33، 2005، الحسیني(                                                                    

  اإللهـي السـرمدي"ي إلى عالم الـزمن المقـدس یحاإلنسان باألحاسیس المرهفة فهو یفیه یتمیز" 

فاإلنســان الشــعبي یحــاول أن یعــیش هــذا الــزمن عــن طریــق ، األشــیاء اءفنــي مــع نــالــذي ال یف

    .إحیاء الحفالت القدیمة فهو بذلك یجدد حیاته ویشعره بتجدید نفسه وحیویته

 )12: 1981، إبراهیم(                                                                     

  وأي دراسـة بـدون الفنـون الشـعبیة سـتبقى ، دعامة مـن دعـائم الثقافـة والفكـر لـدى الشـعبیعتبر

 )33: 2005، الحسیني( .ناقصة ومبتورة بدونه

 ــــر عــــن شخصــــیة ، یتناقــــل بطریــــق الروایــــة الشــــفویة ویشــــترك فــــي تألیفــــه أكثــــر مــــن فــــرد ویعب

 )34: 1993، رشوان( .فیعبر عن الغیر، لفردیةا وال تظهر فیه الشخصیة، الجماعة

 م أوسـاط اجتماعیـة ویضرب جذوره فـي صـمی، تقلیدي ینتقل وفقا لنماذج وصیغ محددة القوالب

 )ذ : 2001، السهلي( .مستواها الثقافيویتماثل ،شدیدة التالحم

  فترات زمنیةیتعرض لبعض التغیرات الشكلیة في ، االستمرار والتواصلله مقدره على.      

 )4: 2005، حسونة(                                                                      

 ألن الوجـدان ،فال فرق بین المنشـئ وبـین المنشـد أو المـؤدى، یتمیز باإلبداع والتذوق فیه واحد

  )36:1993، رشوان(  .في آن واحد قوالتذو ،الجمعي هو المبدع

 ومــع الكــون كلــه، تــي تكشــف عــن تجــارب الفــرد الشــعبي مــع نفســهغنــي بــالمغزى والرمــوز ال ،

 )14: 1981، إبراهیم(.لعالم كله یتحدث من خالل الرموزاف

  الـزمن كلمـا وجـدنا لـه أكثـر مـن صـورة أو أكثـر مـن بـه فكلمـا امتـد ، باالنتشـار والخلـودیتصـف

اة الفكریـة والروحیـة نتعـرف بواسـطته علـى الحیـ و بتراثنـایمتاز بالعراقة فهو یحتفظ لنـا و  شكل

 )37: 1993، رشوان( . ة ألسالفنا القدماءواالجتماعی
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  یتــأثر بالبیئــة ویتعامــل مــع المنــاخ فهــو یصــف دنیــا النــاس فــي أحالمهــم وأحــادیثهم ووضــعهم

 .السیاسي واالجتماعي

 ـــه أدوات تعبیـــر، ویتطـــور ،كـــائن حـــي ینمـــو ویتـــدرج ـــه طباعـــه ، ووســـائل تصـــویر،ویكبـــر ول ول

  )5: 2005، حسونة( .إقلیم أو شعب له آداب خاصة به فكل، وممیزاته

ـــةتـــري  الســـابقةمـــن مجمـــل الممیـــزات  فـــي  الســـهولةو  یةفبالشـــفاالفولكلـــور یتمیـــز  أن الباحث

 أو ةبطبقــ اً المجتمــع معــا فهــو لــیس خاصــ أفــرادیعمــل علــي تــرابط  و جیــل إلــياالنتقــال مــن جیــل 

هـــو مــا یجعلـــه وســلوكیاتهم و  الیومیـــةشــتهم ینبـــع مــن خـــالل معی ألنــه األفـــرادبجمیــع  إنمـــاة مجموعــ

  .یعبر عن ثقافتهاو  بالبشریة اً مرتبطو  اً مستمر 

  

  

  :أهمیة الفولكلور

 حسـونة(. والحضور الـدائم للحضـارة العربیـة یبرز الوجود العربي، أحد أعمدة العلوم اإلنسانیة ،

2003 :10(  

 ذ: 2001، السهلي(.الفطري الجمعي في عصر ما له دور كبیر بأنه یتعلق بدرجة الوعي(  

 ــــدات وعــــادات، یســــجل حركــــة الشــــعوب فــــي البیئــــات ــــد،  فكــــل بیئــــة لهــــا أفكــــار ومعتق ، وتقالی

  )24: 2005، الحسیني(. مالت موروثةومعا

  ُ◌ یظهــر مــدى التماثـــل والتــداخل فــي المـــأثورات الشــعبیة العربیــة وتأثیرهـــا المتشــابه فــي ســـلوك

 .وحیاته،  وعصره،  وفي تصوراته لقضایا ماضیة،  المواطن العربي

  )10: 2006، حسونة(                                                                     

 وثــائق  بعــض نصوصــه، ســجل یحفــظ الموروثــات العربیــة مــن تــاریخ وبطولــة وعــادات وفنــون

  )4: 2005، حسونة(. شعریة واضحة

  جــه الفــرد الــذي یعــیش فــي جماعــةیو  فــنفهـو فـن لكــل مــا فیــه مــن إمكانیــات لغویــة وتصــویریة 

  )14: 1981، إبراهیم(  .ا ونظامها الذي اصطلحت علیهنحو وحدتها وتماسكه فیدفعها

  یســاعد علــى البنــاء االجتمــاعي الــذي یعتبـــر أهــم العوامــل فــي اســتقرار المجتمعــات وبنـــاء

  )5: 2005، حسونة( .مستقلةالشخصیة ال

  ن یزداد كلما اقترب من الشعبفالف، على نهضة الحركة الفنیة بشكل عامیعمل.            

  )33: 2005، الحسیني(                                                                 

 بالتقـدم العلمــي  ةتمیـز ر المیتصــدى للحضـارة العلمیـة فـي العصــر الحاضـفهـو  ةكبیـر  أهمیتـه

 .ته وثقافتهالذي ینذر بتغیرات جذریة في حیاة اإلنسان وتهدد إنسانی

  )32: 2005، الحسیني(                                                                 
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  یحــدد معالمــهیعبــر عــن شخصــیه الفــرد و المجتمــع و نــه أالكبــري  أهمیتــهمــن  الباحثــة ىتــر و 

 یخیــةالتار  حـداثباألیـرتبط و بـین الشـعوب بــل نفــرق میـز و ن نأنسـتطیع ه و بواســطته هویتـه و كیانـو 

   .  بها یتأثرو  بیئةفي أي  االجتماعیةو  االقتصادیةو 

  : )التراث الشعبي ( الفلسطیني الفولكلور

ثقافـــة الشـــعب الفلســـطیني التـــي تراثنـــا الفلســـطیني نبـــع مـــن  أن) 15: 2003،حســـونة (ى یـــر 

الذي صنعها بنفسه وبین مالمـح شخصـیته القومیـة هو و ،  وتطوعت،  تراكمت منذ نشأته وانتشرت

  .انبعثت من ضروریات حیاتهالتي  من جمیع جوانبها

نــه مــا زال یمثـل الشــعب الفلســطیني بتركیبــة حضــاریة ذات أ ىفیــر ) 5: ب ت، المبــیض( أمـا

  .  بدء التاریخ بعض منذ تراكمت بعضها مع، طبقات ثقافیة سمیكة متمیزة بالتفاعل

ث الفلسـطیني ودراسـته بعـد بدأ االهتمام الواسع بجمـع التـرانه أ) 13: 1983، حداد( ىو یر  

فظهـــــرت مؤلفـــــات ودراســـــات تهـــــتم بدراســـــة التـــــراث الشـــــعبي ، وخارجهـــــا، داخـــــل فلســـــطین، النكبـــــة

  .جدیدة الفلسطیني وال تزال من حین آلخر تظهر أعماالً 

إنمـا هـو تـراث ،  اث شـعبنا الفلسـطیني لـیس ولیـد الصـدفةتر  أن) 12: 2005، الحسیني( ىیر بینما 

ویتخلـــد ، لته بتمكنـــه مـــن اتحـــاد عنصـــري الزمـــان والمكـــان الفلســـطینیینیحقـــق أصـــا، عربـــي أصـــیل

صــحبه جغرافیــة األرض العربیــة إلــى أن یــرث اهللا األرض ببامتــداده فــي أعمــاق التــاریخ ویتواصــل 

  .وما علیها

  

  : الفلسطیني)التراث الشعبي ( أهمیة الفولكلور

 فــالتراث ، ویؤصــلها، یــدعمهایعمــل علــى إثبــات الهویــة الفلســطینیة و كونــه فــي  واضــحة هتــهمیأ

  .شعببشكل عام یشكل جزءًا مهمًا وحیویًا من مكونات الهویة الثقافیة ألي 

  )4: 2001، العبادسةو  جمعة(                                                              

 وٕانسـانیتها، ایعد تعبیرًا صادقًا عن الشخصیة الفلسـطینیة بأبعادهـا وعمقهـا وعطائهـا وانتمائهـ  ،

ي وبنــــاء دولتهـــا كمطلـــب قــــوم،  واســـتقاللها،  وحـــرارة صـــمودها وتعلقهــــا بحریتهـــا،  وعروبتهـــا

  )13: 2006، حسونة. (وأخالقي غیر عدواني

  وبالعالقــات والعــادات االجتماعیــة فــي فلســطین فاســتخدم ،  بــاألرض الطیبــة المعطــاءةمــرتبط

 . بتاریخه وحیاته االجتماعیة اً تبطمر كان و والدبكات والزجلیات ،  الغناء كالعتابا

  )7: 2005، حسونة(                                                                       

  توضـح مـدى تكامـل الثقافـة و  الحیاة الشـعبیة الفلسـطینیةفیه علي  المعلومات المتضمنةتحتوي

باطهـــا العضـــوي بـــاألرض وبـــالحیز وارت، الفلســـطینیة مـــع الثقافـــة العربیـــة ومـــدى خصوصـــیتها

  )XIX: 2001، كناعنة، مهوي(. رافي الذي نشأت فیهالجغ
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  وشــوهت الجغرافیــا، ضـد الروایــة الصــهیونیة التـي زیفــت التـاریخیعتبـر أداة للــدفاع عـن وطننــا ،

 )5: 2001، السهلي( .حضارة لیس لها على اإلطالق وزعمت لنفسها

 ثـم یربطـه بـالتراث العـالمي وبمسـیرة ،  العربـي األوسـع یـربط التـراث الفلسـطیني المحلـي بـالتراث

  XVII) :2001، كناعنةو  مهوي(.اإلنسانیة ككلالحضارة 

  نشــرهایالشخصــیة الوطنیــة الفلســطینیة ویرســخ القــیم والمعــارف الثقافیــة و  إثبــاتیســاعد علــى ،

  )17: 1985، حداد( .ویبث الروح القومیة الفلسطینیة

 ویعمــل علــى تكــوین ، وتراثــه، ذي یعــیش خــارج أرضــه بماضــیهیــربط بــین الجیــل الفلســطیني الــ

  )16: 2003، حسونة( .ء الوطن في الداخل والخارجوحدة ثقافیة كاملة بین أبنا

یعمــل علـــي الشــعب و  أفــرادفــي عملیــه التــرابط بـــین  ةكبیـــر  أهمیــهللتــراث  أن الباحثــة ىوتــر 

فهــو الجــذور  الفلســطینیةتقالیــده و وعاداتــه  أخالقــهوالتمســك بقیمــه و  الحیــاةحقــه فــي هویتــه و  إثبــات

  فلسطین   أرضهالتي تثبته في 

  : التصدي لهاو ، محاوالت طمس التراث

  :خطیرة قد تدمر هویتنا ومنهاكبیرة و محاوالت طمس تعرض تراثنا الفلسطیني ل   

إســـرائیل أن تســـرق الفلســـطیني محاولـــه  التـــراث مـــن محـــاوالت طمـــس)  5: 2001، الســـهلي(یبـــین 

  .لألرض اي الفلسطیني بعد سرقتهالتراث الشعب

ـــــینو    ـــــه اإلســـــرائیلیون فـــــي أن تظهـــــر الفـــــرق الف) 12: ب ت، حســـــونة( یب لكلوریـــــة و مـــــا یفعل

تحیـي الحفـالت بالدبكـة وعـروض األزیــاء ، اإلسـرائیلیة فـي أوروبـا والعـالم بـالزي الشـعبي الفلسـطیني

  .على أنه التراث اإلسرائیليكل ذلك الفلسطینیة القدیمة 

فیري من محـاوالت الطمـس السـطو علـى جوانـب مـن التـراث )  20: 2005، حسینيال( أما   

والصــــناعات الحرفیــــة ، ومعــــدات الحصــــاد، أدوات الحراثــــة، الفلســــطیني مثــــل المنســــوجات القشــــیة

الســطو علــى المــأكوالت الشــعبیة الفلســطینیة وتقــدیمها فــي المطــاعم و ،  الفلســطیني والــزى والترابیــة

وســرقة األغنیــة الشــعبیة ،  وكــذلك ســرقة الموســیقى والغنــاء. الت إســرائیلیةالعالمیــة علــى أنهــا مــأكو 

رغبــة فــي تــدمیر التــراث لفلســطیني للقضــاء ،  الفلســطینیة بتغییــر بعــض مفرداتهــا أو الزیــادة علیهــا

  .على هویته وكیانه الفلسطیني

  

  : طرق التصدي للطمس

خــــل فلســـطین وخارجهــــا داالعلمیـــة والثقافیــــة واالجتماعیـــة زیـــادة نشــــاط بعـــض المؤسســــات  -1

الصــــهیوني لحمایـــة الهویــــة الثقافیـــة والحضـــاریة لشــــعبنا الفلســـطیني مثــــل بالتصـــدي للغـــزو 

ل ومطـــــرزات وصـــــناعات حرفیـــــة غتولـــــت مســـــئولیة تشـــــكیل مشـــــا التـــــي" مدصـــــا"، مؤسســـــة

  )22: 2005، الحسیني.(لتسویقها للخارج
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یجـــــب تـــــدوین هـــــذه للحفـــــاظ علـــــى المـــــأثورات الشـــــعبیة مـــــن االنـــــدثار والتحریـــــف والســـــطو  -2

  )15: 1985، حداد(. من الضیاع  مأثورات لحفظ تراثناال

وانتشـــار الثـــوب الفلســـطیني برســـومه ، لزخـــارفااالهتمـــام بالصـــناعات واألوانـــي الفخاریـــة و  -3

  )31: 2003، حسونة. (الهندسیة الرائعة

  )22: 2005، الحسیني(. اإلكثار من المشاركة في المؤتمرات والحفالت الدولیة -4

وتقالیـــده مـــن أجـــل اإلبقـــاء علـــى الشخصـــیة ،  یبقـــي الفلســـطیني علـــى عاداتـــهأن ُ ضـــرورة  -5

هـذه العـادات نقـل و ،  لـدفاع عـن مقدسـات األمـة وحضـارتهالكخـط أول ،  الفلسطینیة الذاتیة

  )11: 2005،حسونة( .والتقالید لألجیال القادمة

تقالیــده  اداتـه و الفلسـطیني بع یتمسـك الشــعب أن السـرقةالتــراث مـن  لحمایـة الباحثـةتـري و 

الحــــق فیـــه فیجــــب علــــي لـــه  یكثـــر مــــن النشـــاطات التــــي تثبــــت أنوذلــــك بــــیكـــون الحــــامي لـــه  أنو 

نشــره بــین تكثــف مــن نشــاطها فــي  أن بأنواعهــاوســائل االتصــال المؤسســات والجمعیــات والمثقفــین و 

    .دول العالم 

  ) : التراث الشعبي (أقسام الفولكلور 

قــولي  و فولكلــور) الثقافــة الشــعبیة(فولكلــور مــادي قســمین  إلــي)  التــراث الشــعبي(ینقســم الفولكلــور 

  .) الشعبي األدب(

ألزیـاء الشـعبیة وتشـمل العـادات والتقالیـد وا  : )الثقافـة المادیـة ( المـاديالفولكلـور  - :القسم األول 

، شـعبيوأشـغال اإلبـرة والـرقص ال، والحـرف الشـعبیة والتطریـز، واألكالت الشـعبیة، والعمارة الشعبیة

  .والطب الشعبي واألسلحة البسیطة

، واألســـــطورة، والقصـــــة، شـــــمل الســـــیرةیو  )الشــــعبي  األدب(  يالقـــــول الفولكلـــــور - :ي ثـــــانالقســــم ال

ـــــة، والخرافـــــة ـــــة، والحكای ـــــة، والبكائیـــــات، واألغنی ـــــرات ، واألمثـــــال، والرقـــــي،  والمـــــدائح النبوی والتعبی

خیــــال (ومظــــاهر الفرجــــة ، والنــــوادر، والنكــــات، زواأللغــــا، والنــــداءات الشــــعبیة، والكنایــــات الشــــعبیة

  )721: 2004، وحماد  األستاذ(.  أقوال السحر، صندوق الدنیا) لالظ

، بــاألفراد  مــرتبط بأنــهجمیعــا تشــابه ی) الشــعبي التــراث (الشــعبي  الفولكلــورغــم ان وتــرى الباحثــة ر 

أغلــــب ســــمات فمــــثًال ،  لكنهــــا تختلــــف فــــي ســــماتهاالســــمات الســــائدة فیهــــا و  أخــــذیبالبیئــــة و  تــــأثروی

  :  ) المادیة ةالشعبالثقافة (المادي الفولكلور 

بواسـطتها نسـتطیع تفریـق مجتمـع و ، جیـل  إلـيتشترك جمیعها في انها شفاهیة و تتناقـل مـن جیـل  

  :فمثال ه ختلف في سمات كل فرع من فروعأنه م إال األخرعن 

  :التقالید و العادات_1

هــــي ظـــاهرة اجتماعیـــة مــــن ظـــواهر الحیـــاة االجتماعیــــة  )106 :1981، الجـــوهري(یعرفهـــا    

  .وتوجد في كل مجتمع ولها وظیفة داخله،  اإلنسانیة وحقیقة من حقائق الوجود االجتماعي
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 تبـرز كثیـرًا مـن خصائصـه،  العـادات لـدى شـعب مـا أنفیـري ) 69:  1985، عبـاس( أما

فــي جمیــع أطــوار ومالزمــة لــه  عبوغالبــًا مــا تبقــى العــادات مــع الشــ،  وتعلــن عــن نوعیــة أصــالته، 

  .وتتأثر بأوضاع الشعب النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، حیاته

فـي بیئتـه  اآلخـرینخـالل تفاعلـه مـع  اإلنسـانكل سلوك یخرج من  وهف الباحثةتعریف  أما

  في المجتمع  باألحداث تتأثرو  االستمراریةطابع  تأخذمع تكرارها و 

  :تماعیةالسمات الرئیسیة للعادات االج

 رائـدة وتصـبح ،  والطاعـة الصـارمة،  وظاهرة تتطلب االمتثال االجتمـاعي،  قوة معیاریة تعتبر

  )110: 1981، الجوهري( .للقانون

 یـــة  تحــدد وُتشـــكل البعـــد الموجـــه للســلوك وتـــرتبط بمجموعـــة القـــیم المســتندة إلـــى المعـــارف العلم

  .المجتمع افأهدق یعالمه  لتحقل ٕادراكبسلوكه و والمعرفیة المتعلقة 

  )28 -27: 1992، الفرحان(                                                              

  تتناقل من جیل إلى آخر فهي الولد عن الوالد والوالد عن الجدتعتبر إرث.      

  )6: 1989، عباس(

  ل فــي الحفــالت واالتجاهــات فتســتمد أصــولها مــن الحیــاة الشــعبیة وتتمثــ،  فــي المواضــعتتعــدد

    .مواضیع  وهكذا.... الدینیة والموالد واألعیاد وحفالت الزواج ومظاهر العاطفة 

  . )111 -110: 1993، رشوان(                                                          

  

   : الفلسطینيبالشعب  الخاصة بعض العادات والتقالید

 عنـــد قطـــف الزیتـــون أو حصـــاد القمــــح" العونــــه"ین مثـــل التعـــاون االجتمـــاعي بـــین الفلســـطینی ،

  )73: 1989، عباس(  .فیسرع الناس في المساعدة) ناديالم(ون الناس عن طریق میعل

  ـــدین فـــي اختبـــار مـــثال یـــتم  ،خاضـــه بهـــم  الـــزواج فـــي عـــاداتالكـــذلك بعـــض عـــن طریـــق الوال

وكســوة األهــل مـــن  المهــر فــي الــزواج معــاداتهكــذلك مــن و ، ویفضــل زواج األقــارب،  شــریكته

 )91 -90: 1985، عباس( .العریس

  : المعتقدات -2

هــي التصــورات العقائدیــة للمجتمعــات القدیمــة ارتبطــت بالكائنــات ) 100: 1965، العنتیــل(یعرفهــا 

  .بحث عن طعامی اإلنسانمنذ بدا ،الحیة

ــي تحـــرك النـــاس ان ) 102: 1981، الجـــوهري( ىیـــر و    المعتقـــدات واألفكـــار واألحاســـیس التـ

،  وهكـذا... والشـهب، والبـرق، إزاء الظواهر الطبیعیة العادیـة والشـاذة لتصـورات النـاس عـن الـزالزل

والنـــوم ورؤیـــة المســـتقبل بأنواعهـــا ووســـائلها ، أســـرار الظـــواهر الفیزیقیـــة والنفســـیة كـــاألحالمكـــذلك و 

  .المختلفة تتشابه في مختلف أجزاء العالم
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فهــي  ،مــن أهــم أقســام الفولكلــور الشــعبي المــادي معتقــدات وال الباحثــة أن العــادات والتقالیــد ىتــر و  

فهـــي فـــي بعـــض المواقـــف تكــــون ،الثقافـــة التـــي تعتبـــر الدســـتور المـــتحكم فـــي تصــــرفات الشـــعوب 

 ،بعــد جیــل  ألن النــاس تتوارثهــا جــیالً  ،حكــام الشــرعیة ألن بعضــها یصــل لدرجــة اإبــل ، كالقــانون 

تعـارض معهـا یعـرض للـنقض  فـأي خـالف أو ،مـع ملهم وتفاهمهم في المجتاتعوتؤثر في حیاتهم و 

، دات والتقالیــد المعتقــدات الحســنة ارغــم اإلخــتالف فــي طبیعتهــا فمنهــا العــ،فــي نظــرهم ،والهجــوم 

  .ورغم ذلك تلتزم بها البشریة في أي مجتمع كان، ومنها السیئة 

  

  :الشعبیة األزیاء -3

، عوبذي یمیـزه عـن غیـره مـن الشـلكل شعب زیه الخـاص الـأن ) 45ت .ب، شعت (یبین         

  . له األجیال عن بعضها البعضهذا الزي تراث شعبي تتناقو ،  ویعتز ویتباهى ویتفاخر به

 المالبــس الشــعبیة فــي أي مكــان تكتســب صــفاتها أن) 45: ب ت، وآخــرون كناعنــة( ىیــر و    

  .ع والفكروالمجتم،  والثقافة،  واالقتصاد،  والتاریخ،  ووظائفها بالتوافق مع البیئة، 

األزیــاء الشـــعبیة وأشــكال التــزیین مـــن العوامــل األولیـــة  أنفیـــرى ) 17: ب ت، المســلم( أمــا   

  .وخصوصًا لدى النساء لكثرتها وتنوعها،  واألساسیة للهویة الوطنیة

وقواعــــد  فیهــــا األزیــــاء الشــــعبیة وأشــــكال التــــزیینأن  علــــي) 341: 1978، العنتیــــل( یبــــینو    

مرتبطــــة بــــأغراض جمیعهــــا علیهــــا والنقــــوش التــــي تطــــرز ،  والزخــــارف،  اواســــتعماالته،  ارتــــدائها

  .شعائریة أو سحریة

  

  : أهمیة األزیاء الشعبیة

  مــن خــالل  رؤیتــه دعنــ اآلخــربهــا یســتطیع الفــرد معرفــة هویــة الفــرد فلهــا أهمیــة سیاســیة كبــرى

  )211: ت.ب، شعت. (زیه الشعبي الذي یرتدیه

 ــــف عــــن مالبــــس النســــاءمرتبطــــة بالعقیــــدة الدینیــــة فمالبــــس ا ویجــــب أن تكــــون ، لرجــــال تختل

   . معنيولها هدف و  فیهامحددة  واأللوان،  المالبس ساترة

  )45: ت.ب، كناعنة وآخرون(                                                      

  وتــــدل علـــى رقــــي األمـــة وعلــــى المســــتوى ،  مـــن عناصــــر الحضـــارة اإلنســــانیة اً عنصــــر تعتبـــر

والفنــون الزخرفیـــة وتــدل علــى مســتوى الدولــة االقتصـــادي ،  ي المــادي للبلــد كــالحرفالحضــار 

  )17 :ب ت،المسلم(.وتعطي علماء اآلثار والتاریخ األبعاد الثقافیة والحضاریة المفتقدة

أداة صــالحة فیهـا لمجتمـع الفلسـطیني یجـد ان إفـ : مالبـس الشـعبیة الفلســطینیةلل بالنسـبةو 

  )56: ت.ب، وآخرون كناعنة(. آماله وعواطفهیمه و للتعبیر عن أفكاره أو ق
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منـــاطق تصـــمیمها بجمیـــع فـــي مرتبطـــة بالمنـــاطق  األزیـــاء نأ) 218: ب ت، شـــعت( ىیـــر و   

تمـي إلیهـا األثـواب تننسـتطیع تحدیـد المنطقـة أو القریـة التـي  لثوب الفلسـطینيفعن طریق ا فلسطین

  .والنسیج،  واأللوان،  ونوع القطبة، وفقًا لنمط التطریز المطرزة

ادي وتـــرى الباحثـــة أن األزیـــاء الشــــعبیة تعتبـــر نـــوع مهـــم مــــن أنـــواع الفولكلـــور الشـــعبي المــــ  

فالمجتمعـات تختلـف فـي ، فهم عنـوان وشـكل للبیئـة لكـل مجتمـع كـان المرتبطة بالشعوب وثقافتها و 

، هـا الجغرافیـة بمناخهـا و طبیعت اً كبیـر  اً وتـرتبط ارتباطـ، طریقة اختیارها لألزیاء حسب طبیعة البیئة 

وهـــي الـــرابط ، تطـــور الحضـــارات فیهـــا عبـــر العصـــور ت و وبواســـطتها نســـتطیع الحكـــم علـــي البیئـــا

  .  أبناء شعبة  ناألقوى لإلنسان في بیئته مع جزورة ومع اآلخرین م

  :الطب الشعبي -4

منذ وجود اإلنسـان علـى األرض وخـالل رحلتـه فـي الحیـاة عنـدما یمـرض كـان یلجـأ للطبیعـة   

والــرازي  ابــن ســیناعلمــاء العــرب مثــل وكــان ،  أو الصــدفة،  فــاع بأعشــابها عــن طریــق التجربــةنتلال

  . من األعشاب یمكن الشفاء بها من األمراض اً من الذین اكتشفوا كثیر 

نـــه یوجـــد فـــي كـــل المجتمعـــات األطبـــاء التقلیـــدیون أ) 147: 1993، رشـــوان( ىیـــر و      

ویعتمــدون  وتختلــف مــن منطقــة ألخــرى،  الجولهــم طــرق ونظــم خاصــة بهــم یســتخدمونها فــي العــ

  .على خبراتهم التي استمدوها من تجارب السنین الماضیة

هــي مهنــة متوارثــة و ،  والمعتقــدات،  هــو التــداوي بــالخبرة) 417: 2006، الحســیني(یعرفــه و    

  .وتعتمد على التجربة أو على الشعوذة أو الخرافة،  یتناقلها األبناء عن اآلباء

  :كبري أهمیهللطب الشعبي 

  وتقالید المجتمعات التي تمارس العالج به،  أساسیًا من عادات اً جزءفهو یعتبر. 

  )26: 2007، غنیم(

 وتعتمــد علــى الثقــة ،  والتســلیم،  لــه حكمــة وهــي اإلیمــان أن ىیــر ف) 119: ب ت، شــعت( أمــا

ا یقــال فیقبــل المــریض الــدواء بــنفس هادئــة فیكــون لــه أثــر فعــال كمــ،  والحكــیم،  بــین المــریض

  ."اً نفسی إن المرض یكون سببه عامالً "

الشــعب  أن) 94: 1985، عبـاس( ىیـر مـن االهتمـام ف جـزءلطـب الشـعبي فـي فلسـطین نـال ا

الفلســـطیني یـــؤمن بفاعلیـــة الوقایـــة مـــن المـــرض بطریقـــة العـــالج الشـــعبي وســـاعدهم طبیعـــة المنـــاخ 

ه واألعشـاب البریـة التـي تفیـد فـي والغـور وتعـدد األشـجار والفواكـ، والجبـل، ووجـود السـهل، المعتدل

  .استخدامها إلكساب الحصانة والقوة من األمراض

وتتــأثر طــرق ، الطــب الشــعبي یعتبــر مــن أقــوي أنــواع الفولكلــوري المــرتبط بالبیئــة وتــرى الباحثــة أن 

ا كانـت بیئـة ریـف أوقـري أو مـدن استخدام الطـب الشـعبي حسـب معتقـدات وعـادات البیئـة نفسـها إذ
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 واالعتمـــاد علیـــة كبیـــر  فـــي العـــالج  افـــة األفـــراد علـــي طریقـــة اســـتخدام الطـــب الشـــعبيوتـــؤثر ثق، 

  .ویعتبر وجودة مكمًال للعالج بالطب الحدیث ،  االعتقاد  به كبیر جداً و  ،باإلیمان 

  :الرقص الشعبي -5

انبثــق مـــن  حیـــث ونتـــاج الحیــاة نفســها،  إبــداع النــاسبأنـــه ) 143: 1965،العنتیــل (یعــرف 

وأعیـــــادهم واحتفــــاالتهم وطقوســـــهم التـــــي ،  نـــــاس لــــیعكس أعمـــــالهم التــــي یقومـــــون بهــــانشــــاطات ال

   .ه مرآة تعكس تاریخهمأنیعتبر واالجتماعیة و ،  لخاصةا وعاداتهم،  یمارسونها

تعبیر جسـدي عـن انفعـاالت اإلنسـان وأحاسیسـه فـي حـاالت  أنه) 76: 1985، حداد( ىیر و 

  .مختلفة

 -جمـــاعي(مناســـبات ال رقـــص همنـــف رقصلـــمـــن ا متعـــددةً  اً اعـــأنو ) 132: 1962، الجـــوهري(ویبـــین 

فئــات  وأطبقــات لورقــص  ومواكــب الصــوفیة، ذكــر، مــرتبط بالمعتقــدات مثــل زارورقــص ،  )فــردي

 ).والبدو -كالغوازي(محددة 

رقصـة  وبـالد الشـام  فلسطیني في  من أشهر الرقصات الشعبیة أن )13: 2006، حسونة(ویذكر 

  رب بالقدمضبسبب ال، أي ترجها، األرض" تدبك"نها ألبذلك وسمیت ) بالدبكة(سمیت 

أو األرغــول  ألشـبابهوتكـون علـى أنغـام ،  ویقـوم بهـا الرجــال والنسـاء، علـى األرض مـن حـین آلخـر

  ).أعتابا -مشعل -الجّرة -غزّیل -ظریف الطول -دلعونا(مثل  وتصاحبها أغانٍ 

  : ونداءات الباعة في فلسطین األسواق الشعبیة

األسـواق و تعقد في القرى والمدن الصـغیرة  الشعبیة األسواق أن) 149: 1985، عباس( ىیر 

لهـا أوقـات محـددة فـي و والصـناعیة ،  والحیوانیـة،  الحاصـالت الزراعیـة تعـرض فیهـا عـادةً الشـعبیة ُ 

یظهر فیها نداءات الباعة والمتجولین المقیمین في الدكاكین  وأحادیـث النـاس علـى و ، أیام األسبوع

وفــي ،  وفــي األعــراس، والحمایــل،  وفــي منــازل العــائالت البنــادروفــي األجــران علــى ،  اطبالمصــ

  .  یعتبر من الموروث الكالمي الشعبيو  البیوت

وهویتهــا فمــثًال اللهجــة المحلیــة تعبــر عــن أصــالة الشــعوب  أن) 195: ب ت، شــعت( ویبــین  

  . عوب به تمیزه عن غیره من الش خاصةنجد الشعب الفلسطیني له ألفاظ 

الرقص واألسواق ونداءات الباعة المتجولون تعتبـر جمیعهـا مـن أنـواع الفولكلـور و ترى الباحثة أن 

  .بل ویتطبع بثقافة الشعوب ،بالبیئة بشكل كبیر  الشعبي المادي وهو یتأثر ویرتبط

  :العمارة الشعبیة_6

قســیم تُ و ،  صــورعلــي مــر الع األمــمعنــد جمیــع ،مــن التــراث الشــعبي  الشــعبیة العمــارةتعتبــر 

أمـا  ) الـّدار(یطلـق علیهـا اسـم القدیمـة المنـازل ف،   المنازل إلى قسمین منازل قدیمة ومنـازل جدیـدة

  .  والحدیث في بنایاتها وأثاثهاالمنازل الحدیثة وجدت مزیج بین التقلیدي 

  )167 -164: 1985، حداد(                                                        
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  :الشعبیة اآلالت_7

مـــن التـــراث  رالشـــعبیة تعتبـــصـــناعة األدوات واآلالت  أن) 47: 1981، الحســـیني( ىیـــر و 

  .القرویة بالحیاة المرتبطةخشبیة ات متعددة منها الصناعات القد وجدت صناعو عبي الش

  .المطرقة والشاحوطة كتستعمل في البناء و  حجریةالصناعات وال

ران واألفـــــ، دوات منزلیـــــة كـــــأدوات طحــــن الحبـــــوبذكـــــر بعــــض أ) 76: 1985، حـــــداد( أمــــا

وتصـنع مــن ،  الربابـة، الطبـل ،  مثــل الـدف: اآلالت الموسـیقیةواألوانـي المنزلیـة وبعـض ، والمواقـد

أقــام  هرتبــاط الفلســطیني بــاألرض وعبـر تاریخــه الطویــل لیــوفر احتیاجاتــنتیجــة إلو ،  سـیقان القصــب

  المراكب، التماثیل، الصلبان، القباقیب، نادیقالص، منها الدواشقحیاته  صناعات لتسهل علیه

أن العمــارة واآلالت الشــعبیة كــذلك تعتبــر مــن أنــواع الفولكلــور المــادي فبنــاء المنــازل  وتــرى الباحثــة

واآلالت ، یعبـــر عـــن شخصـــیة ســـاكنها ، وتصـــمیمها علـــي شـــكل مـــا ، وترتیبهـــا ، وطـــرق فرشـــها 

  .تمع المستخدمة في البیئة أكبر تعبیر عن مستوي المج

  :األكالت الشعبیة_8

فتوجـــد عـــادات منهــا مـــا هـــو مـــرتبط بـــآداب  مكملـــه للتــراث الشـــعبيتعتبــر األكـــالت الشـــعبیة    

یزخـــر الفلســـطیني ولجانـــب ذلـــك  الشـــعبعامـــه ومصـــطلحات وتقالیـــد عنـــد  ممارســـاتلهـــا لمائـــدة و ا

م فـــي المناســـبات المطـــبخ الفلســـطیني بـــأنواع كثیـــرة مـــن األكـــالت الشـــعبیة قـــدیمًا وحـــدیثًا والتـــي تقـــد

  )384:  2006،الحسیني( .كاألعراس واألعیاد للضیوف

  :التطریز والنقوش على المالبس الشعبیة_ 9

ــــــراث الشــــــعبي فیــــــري المالبــــــس الشــــــعبیة تتمیــــــز  أن) 18: ب ت ،المســــــلم (یعتبــــــر مــــــن الت

رة وتنتشــر الوحــدات الزخرفیــة فــي األمــاكن الظــاه،  وخاصــة مالبــس المناســبات واألعیــاد، بــالتطریز

  .من المالبس

،  القمــاش، الترتــر،  الخــرز،  بــرةمــن أدوات التطریــز اإل أن) 113: 1993، رشــوان( ىویــر    

  .البراقع واألثواب،  للمالبس على الطرح والمنادیلع على مختلف األجزاء وتوض

التطریــــز علــــى الثــــوب الفلســــطیني  خاصــــةبرعــــت المــــرأة الفلســــطینیة فیــــه و  الفلســــطینیةوالتطریــــز 

وتتعــدد فــي أشــكالها لوحــدات  زخرفیــهویتكــون مــن وحــدات ،  ورونقــه الجمیــل،  بأصــالتهالمشــهور 

صـبحت حرفـة تـدرس فـي المعاهـد التـي یشـرف علیهـا وأ وأشكال هندسیة،  دالالت،  أدوات زخرفیه

  .الجئین لفلسطینیینووكالة الغوث ل، االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة

  )216 - 215: ت.ب، شعت(

الشـــعبیة والتطریـــز والنقـــوش علـــي المالبـــس الشـــعبیة كـــذلك یعتبـــر مـــن  أن األكـــالتوتـــرى الباحثـــة 

ال تشــترك ، بهــا خاصــة ، ألنــه یغلــب علیهــا الطــابع الــذاتي لكــل بیئــة ،الفولكلــور المــادي الشــعبي 
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ومثـال یـدل علـي ذلـك التطریـز علـي المالبـس ، معها بیئة أخري بل هـي تعبیـر عـن ذات الشـعوب 

    .   طته نستطیع التمییز بین مدینة ومدینة أو قریة وقریة ُأخري في بیئة فلسطین بواس

  :الشعبیة األسلحة_10

 ألنــه الشــعب الفلســطینيعنــد  خاصــةً  اً ظروفــ الشــعبیةلالســلحه  أن) 229: 2006، الحســیني( ىیــر 

والتضـحیات مـن االسـتعمار ، وتاریخـه حافـل بـالبطوالت والتحـدیات، عانى من ویالت الدهر الكثیـر

اًء ورجــاًال بأســلحة بســیطة مثــل ســوكــان یناضــل ن، الممالیــك واألتــراك حتــى النكبــة وحكــم انيالبریطــ

       .والخنجر رفیق دربه، بالمسدسیناضل الفالح والبدوي  وكان،وكانت ترمز للقوة والعزة، البارودة

 أن األسـلحة مـن الفولكلـور المـادي الـذي یعبـر عـن الظـروف الخاصـة التـي تتعـرض وترى الباحثة 

تختــرع أســلحة ،ألن الشــعوب لتــدافع وتحمــي نفســها بمــا تتعــرض لــه مــن أذى ، لهــا أي بیئــة كانــت 

عـن األخـر هكـذا تتـأثر األسـلحة حســب  فمـن نطـاق بیئتهـا لهـذا فكـل بلـد تتمیـز بنـوع سـالح فتختلـ

   .  الطبیعة الجغرافیة للبیئات 

  ):النیاحة(البكائیات _11

وقیـــل ،  ء المــرأة فـــي المنــزل وخـــروج الرجــل للعمـــلوســـاعد ذلــك بقـــا ، النیاحــة إبـــداع نســائي

  .واالبنة،  والحبیبة،  والزوجة،  واألخت،  أغلب البكائیات على لسان المرأة األم

   :و الكنایات  النداءات_12

علـــى ألســـنة الباعـــة فـــي األســـواق تُـــَرّدُد یتبـــع فـــروع األدب الشـــعبي النـــداءات التـــي نـــوع هـــو 

وجمـــل ،  وتخـــرج فــي بعـــض األحیــان ذات تراكیـــب مســوقة ، بیــوتالشــعبیة أو فـــي الشــوارع بـــین ال

  . السامعین مصنوعة فیها اإلیجاز والتشبیه وفیها الطرافة مما یلفت انتباه

  )76: 2000، جامعة القدس المفتوحة(

  .  ) النیاحة (التعریف السابق للنداءات والكنایات والبكائیات تتبني الباحثة و 

ألمــور المتعلقــة بالثقافــة الخاصــة بالبیئــة ألنهــا تــرتبط امــن  تو الكنایــا تعتبــر البكائیــات والنــداءاتو 

   .ورغم ذلك ُتعد من اآلدب الفولكلوري، وتوجد في حاالت خاصة ، نب الشخصي لألفراد ابالج

  :األلعاب الشعبیة -13

 و،  مــن أقــدم مظــاهر النشــاط البشــريأنهــا  نشــأة األلعــاب الشــعبیةفــي )  5: 2005،حســونة (یــرى 

،  والجسـمانیة الشــاقة،  وأبعـاده الســاذجة،  بكـل آفاقــه يالطفــولالنشـاط  رز صــورة مـن صــوربـأهـا أن

   .والعقالنیة التي تحتاج إلى مهارة وٕابداع ممیزین

 أن األلعــاب الشـعبیة وجــدت مـع وجـود اإلنســان وواكبـت نشــأته) 47: 1997، الشـیخ(یبـین و 

  .استلهموا منها ثقافتهم ومعارفهمو ،  فقد مارسها الصبیة في الحي،  وصاحبت تطوره، 
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یـــري أن المتتبـــع لأللعـــاب الشـــعبیة علـــى مســـتوى دول العـــالم ف) 11: 2005، حســـونة(أمـــا  

كونــه صــورة ألحــد مظــاهر ،  یجــد انــه ال توجــد أمــة مــن األمــم تخلــو مــن مثــل هــذا النشــاط الشــعبي

  .لحیاة البیئیة التي تعیشها األمةمن صور االنشاط الطبیعي وصورة 

  : ف األلعاب الشعبیةتعری

یشــكل جــزءا مــن اإلرث االجتمــاعي ،  نشــاط ریاضــيبأنهــا   )11: 2005، حســونة(یعرفهــا 

  . دق من أجل الترفیه والتنشیطارسه برغبة وصتمو ،  تتناقله األجیال جیال بعد جیلو للمجتمع 

، للحــدكــل لعبــة یمارســها العامــة منــذ المهــد إلــى ابأنهــا تعرفهــا ف) 142: 1981، إبــراهیم(أمــا 

  .یتوارثها الناس عبر األجیال كنوع من التقالید الشعبیة، رولكلو فوهي مثل أشكال ال

  . و تتبني الباحثة تعریف إبراهیم لأللعاب الشعبیة

  :أهداف األلعاب الشعبیة

 توضــیح مــا فیهــا مــن طاقــات مادیــة ومعنویــة عــن طریــق تســخیرها لخدمــة الحیــاة المعاصــرة ،

  )11: 2005، حسونة.(بأبعاد التراث في كل أشكالهحداث وعي شامل إفي لتسهم و 

  فهـــي تحتــــوي علــــى أهـــازیج وأغــــاني یرددهـــا األطفــــال أثنــــاء ، ألطفــــالافــــي إثـــراء أدب تســـاهم

لیـد وٕاكسـابه عـادات وتقا الطفـل  وتعمـل علـى بنـاء شخصـیته، تربویة ساميولها هدف ، اللعب

 )47: 2000، الشیخ(. وقیم مجتمعه

  ین الجماعــات مــن خــالل ألــوان اللعــب المختلفــة التــي تــتم بــو ذلــك ،التــرابط االجتمــاعيتقــوي

 )27: 1996، الخولي(. الصغیرة

  التـي تعتبـر مـن أخطـر  ةخاصـة فـي مرحلـة المراهقـ، القوة والطاقـة الزائـدة لـدى الشـباباستنفاد

 )13: 2005، حسونة(.الفرد واالجتماعي في حیاة، والنفسي، مراحل النمو الدیني

ــــین و  ـــابأ) 147-146: 1993، رشــــوان(یب ــــواع فمنهــــا  ن األلعـ البســــیطة الفردیــــة متعــــددة أألن

 .ألعاب السیركوالجماعیة والعاب أصحاب المهارات الخارقة و 

  :ممیزات األلعاب الشعبیة  

، وقلــة تكالیفهـــا، لهـــا ممیــزات جعلتهــا تأخـــذ مكانــة بــارزة متنوعـــة أن )19: 2005، حســونة( ىویــر 

وتــدرجها فــي األداء ، القــوانین المعقــدةن وخلوهــا مــ، اســبتها للجمیــعومن، وبســاطة أدواتهــا ومعــداتها

عـــن جمیـــع مظـــاهر  نا ومعبـــرةً وتـــرتبط بعاداتنـــا وتقالیـــدٌ ، البســـیط وٕامكانیـــة ممارســـتها فـــي كـــل مكـــان

  .حیاتنا

  : األلعاب الشعبیة الفلسطینیة

شــعبها أن األلعــاب الشــعبیة فــي فلســطین تعتبــر جــزءا مــن ثقافــة ) 52-51: ب ت، شــعت(یــري و 

،  وتمــــارس فــــي مختلــــف الطبقــــات واألجنـــــاس، وعنصــــرا فعــــاال مــــن عناصــــر التــــراث الفلســــطیني
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الجــــنس والنــــواحي العقلیــــة و مثــــل المكـــان و  ،حســـب عــــده أمــــور واألعمـــار ولكــــل المواســــم وتقســــم 

  . الجسدیة 

بط أن األلعـــاب الشــعبیة تعتبــر مـــن أكثــر أنـــواع الفولكلــور الشــعبي القـــولي الــذي یـــرت وتــرى الباحثــة

فهــي الطریقــة فــي تقضــیة وقــت فــراغ ، والبیئــة التــي تــدور فیهــا األلعــاب  ،بصــغار أفــراد المجتمــع 

فهـي ثابتـة ، وتتمیز ببقائها علي مدار السنین ال تتغیر وال تتبـدل مهمـا اختلفـت األجیـال ، األطفال 

ة خاصـة بهـا وأكثر أهدافها تدور حول التسلیة والمرح وتتشابه جمیع الشعوب بـأن لهـا ألعـاب شـعبی

   .  

  :األعمال الدرامیة -14

ة الشــعبیة تعتبــر الجانــب المرئــي جــفــي كتــاب مظــاهر الفر  )108:1993، الســویفي(وذكرهــا    

  :وهما نوعین ،  "فرحة"ن فن الدراما قول إمن الدراما الشعبیة من منطلق قولنا 

مثـل فـي ثالثـة أمـور وهمـا التي تعتمد علي التمثیل الغیر مباشـر وتت الفرجةالنوع األول هو مظاهر 

:  

وتعتمــد علــى التقلیــد والتحــاور بــین عــدد مــن ، مــن أقــدم مظــاهر الفرجــة الشــعبیة :خیــال الظــل  - أ

  .عن معنى ما یقصد إیصاله للمتلقيمتوسل بالحركة واإلیمائیة للتعبیر ، الشخوص

از جـو امباشر عن طریـق الـدمى وعـرائس األالهو ثاني مظهر یستعین بالتمثیل غیر  :األراجوز  -  ب

والقطـن ،  والقـش، والسـلك والـورق،  والتي تصنع من القماش مع االستعانة بالحصى والخشـب

 .وهكذا.... والجلید

ثالــث مظـــاهر الفرجــة التــي تتوســل بالصـــورة والــدمى فــي عروضــها وتســـمى  :صــندوق الــدنیا  -  ت

  .بصندوق العجب أو السفیرة عزیزة

  :باشر تتمثل في أمرینالنوع الثاني من الفرجة التي تعتمد على التشخیص الم

وٕالقـاء النكـات وتتشـابه مـع عـروض ، یعتمـدون علـى التقلیـد :جوقة المحنطین: األمر األول 

أنهـــا وتختلـــف فقـــط فـــي ، خیـــال الظـــل فـــي األســـلوب واألداء والحـــوار والتمثیـــل والموســـیقى والهـــدف

  .العاملین والكادحین  و من ،موضوعاتها مقتبسه من الحیاةو ،شخوص مباشرة

ــان حلقــة یجتمــع فیهــا المتســامرون للســهر والســمر والتســلیة وهــو عبــارة عــن  :ي الســامرالث

وهــو عــرض شــعبي تقــدم فیــه مجموعــة مــن الفصــول المتنوعــة الشــعبیة یجتمــع حولــه أبنــاء الشــعب 

   .ومناسبتهم السعیدة في لیالي األفراح ولیالي الحصاد المقمرة

هـذا الفـن أي معلومـات علـي أن وجـد أنـه ال تفترى )  81:  2000، جامعة القدس المفتوحة (  أما

 )صـندوق العجـب(فكـان مـا یعـرف فـي فلسـطین اسـم ،  عرفه الشعب الفلسطیني إال صندوق الـدنیا

،  أبـــو زیـــد الهاللـــي، عنتـــرة: هـــو جهـــاز لعـــرض صـــور شـــعبیة لمشـــاهیر الســـیر الشـــعبیة مثـــل وهـــو

  .   ل في القرىوهذا الجهاز یحمله الحكواتي على ظهره ویتجو ،  الزناتي خلیفة
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جمیعهـــا ف ،الســامر مــن  خیـــال الظــل واألراجــوز وصـــندوق الــدنیا والجوقـــة و  وتــرى الباحثــة أن كـــالً 

هـدفها اإلضــحاك و التســلیة ، وتمضــیة أوقــات الفــراغ ، رامیــة یلتــف النــاس حولهــا للفرحــة و أعمـال د

ــــــــــــــــــــــــین    .ة وهي توجد في كل بیئ ستفادة من التجاربالاوتحمل في طیاتها بعض التنبیهات و  ویب

الدراما الشعبیة هي ذات الفعل الـذي تقـوم بـه الجماعـة لتعبـر مـن أن )  134:  1993، السویفي (

ـــه عـــن وجودهـــا وموقفهـــا وأفكارهـــا تجـــاه القـــوى المهـــددة لوجودهـــا ســـواء قـــوى غیبیـــة  أكانـــت  خالل

اعتمــدت و ، تســلط أفــراد الجماعــة نتیجــة للطبیعــة فــي المجتمــع معــن الجماعــة أ یبــةغر  مأســطوریة أ

الجماعـــة علـــى مقـــدراتها اإلبداعیـــة المعتمـــدة علـــى التخیـــل الجمعـــي وتختـــار شخوصـــها مـــن العـــالم 

  .المبدع وتجسید فكر وأحالم وآمال الجماعة

        

بعضـها  مـع هـا تتكامـلأنالمادیـه جمیعهـا  لثقافـةلمـن خـالل مـا سـبق مـن ذكـر  الباحثة ىو تر       

بـه و تعبـر عـن شخصـیته و  خاصـةتعتبرهـا الفرد و عن شخصیه  واضحةتعطي صوره و ،  البعض

  . األخرىالتمیز في نطاق بیئته مقارنه بالبیئات و  الخصوصیةتعطیه من 

القولي تري الباحثـة أن كـل بیئـة تتعـدد فیهـا أنـواع الفولكلـور  من مجمل ما سبق ذكره من الفولكلور

یعبـر عـن ، شـدید التماسـك ، متـرابط ، ویتكامل مع بعضة البعض في بناء شـكل محكـم ، الشعبي 

خـر األتمیـز كـل شـعب عـن ، ماضي وتاریخ الشعوب و مـا ورثتـه تلـك الشـعوب مـن ثقافـات مادیـة 

وجمیعهــا تعطــي ، صــول لألفضــل للو  ألنــه نــاتج مــن تفاعــل األفــراد مــع بیئــتهم فــي تحقیــق ذاتهــم، 

ممــا یعطــي ، وبمــا أن كــل بیئــة تخــتص بثقافــة مختلفــة عــن األخــرى ، صــورة واضــحة عــن البیئــة 

   . االنفرادیة بین الشعوب 

  

  

  :)الشعبي  األدب(القولي  الفولكلورالقسم الثاني 

فهــو یصـور وجــدان أفــراد الشــعب ، بأنــه یعتبـر ثــروة قومیــة )  118: 1983األشــهب (ویـرى 

وبأســـالیب متنوعــــة فـــي مناســــباتهم ، ویعبـــرون عنهــــا بعفویـــة ، وتطلعـــاتهم المســــتقبلیة ، وأمـــالهم ، 

  .  االجتماعیة

فهــو ویعتبــر الجــزء األهــم فــي ثقافــة الشــعوب ) األدب الشــعبي  (تتعــدد مجــاالت الفولكلــورو 

األداة التي تربطه بماضیه التقلیدي وتحتوي بین طیاتها األحـداث التاریخیـة التـي مـرت بـه وتوضـح 

م طبیعــة الحیــاة االجتماعیــة مــن عــادات وتقالیــد وأســالیب تتعلــق بــه وتبــین انجــازات أبنــاءه مــن علــو 

لتنـدمج بمـا فیـه مـن حضـارة ، وتنبع من لحظات تاریخیه تبقي مسـیطرة علـي مـدار السـنین ، وفنون

مـــن عراقـــه وأصـــالة الماضـــي أصـــیله وتخـــتلط بالحضـــارة المعاصـــرة لتعطـــي ثقافـــة جدیـــدة ممزوجـــة 

  : ومنها أنواعه وتتعدد ، تطور الحاضر بحداثة و 
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  : القصص الشعبي  -1

عبي ألنـــه مــــرتبط بالحیـــاة الیومیـــة للشـــعوب ویتعلـــق بــــأدق یعتبـــرمن أهـــم أشـــكال األدب الشـــ

تفاصیل اإلنسان ویحاكي جمیع الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بلغة عامیة قریبـة مـن 

  . عقلیة األفراد باختالف طبقاتهم ومستواهم العلمي 

  

  :  تعریف القصص الشعبي

أو  ، وذج مـــــن الحكایـــــات المكتوبــــــةبأنـــــه كـــــل صــــــیغة أو نمـــــ)  162:  2006، أحمـــــد ( ویعرفـــــه

  . طویلة  أعوامالمتعاقبة  األجیالورثتها ، المنطوقة 

بأنــه نــوع مــن أنــواع الحكایــات الــذي یتخــذ أحداثــة  ) 331:  2003،  الحوامــدهعاشــور و (ویبــین 

والحقیقیـة بهـدف ، من خیال لیس موجودًا فـي واقـع الحیـاة مـع انسـجام تـام بـین الشـخوص الخیالیـة 

  . شكالت األخالقیة واالجتماعیة في مجتمعاتهم حل الم

ـــذي یـــردده القـــاص علـــى الشـــعب فـــي المقـــاهي )  322:  1979، بـــدوي (أمـــا  ـــه الفـــن ال ، فیـــرى أن

  . لیرفه علي الناس في أوقات فراغهم 

ویســــتخدم اللغــــة العامیــــة ، األدب المتعلــــق بحیــــاة الشــــعوب  أنــــواعنــــوع مــــن بأنــــه الباحثــــة  وتعرفــــه

وأخالقیة في قالب خیـالي ألخـذ العبـر ، ویناقش قضایا اجتماعیة ، سنات البالغیة الممزوجة بالمح

 .    

  

  : نشأة القصص الشعبي 

أن األدب القصصـــي عامـــة هـــو جزئیـــة فـــي  منظومـــة جزئیـــات  ) 133:  2008،ســـعید (  یـــرىو  

ات األدبیـة مـع بصـم النتاجـاتوتـنعكس فـي ، تشـكل فـي مجموعهـا اللوحـة الثقافیـة فـي المجتمعـات 

  . اإلبداع الفردي المؤثرة فیها 

فكـــان العـــرب ، اجتماعیـــة ، أن القصـــص یعتبـــر خاصـــیة إنســـانیة )  81:  2004،العـــف ( ویبـــین 

فـــي الجاهلیـــة یتســـامرون شـــفاهیة بروایـــة الخرافـــات واألســـاطیر والحكایـــات التـــي ال تخضـــع لقواعـــد 

  . محددة 

جـد كثیـر مـن القصـص تتنـاول قصـص فیـرى أن بعـد اإلسـالم تو )  330:  1999، المعـوش ( أما 

وأصــبحت أكثــر تركیــز فــي ، وغیرهــا مــن القصــص ، والحــروب ، والممالیــك ، والشــعوب ، األنبیــاء 

  .العصر الحدیث 

أن الفـن القصصــي الشـعبي قــد أزدهـر وتطــور علـي مــر العصــور )  182:  1967، ســالم (ویـرى 

وقصــص ، ة فــي ألــف لیلـة ولیلــة ویتمثـل فــي مجموعاتــه المتمیـز ، وخاصـة فــي بـالد مصــر والعــراق 

  . الحیوان في كتاب كلیلة ودمنة 
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    : خصائص القصص الشعبي 

ولـه ، یمزج بین اإلبداع الـذاتي والجمـاعي الـذي یشـكل عصـب الحیـاة فـي الثقافـات علـي الـدوام   .1

  )  133:  2008، سعید . (استقاللیة متطورة بتطور تلك الثقافات 

ویوجـد الكثیـر منـه فـي كتـب المصـنفات ، والتجارب العدیدة ، قع تنعكس دالالته الفنیة علي الوا  .2

 . مثل سیرة بني هالل وغیرها من القصص الشعبیة 

   )   331:  1999، المعوش (                                                            

جابة للمضــــامین واالســــت، المباشــــر إلــــي التــــراث القصصــــي التــــاریخي  تیتمیـــز أســــلوبه بااللتفــــا  .3

  .  والمتغیرات الحضاریة التي تطرح نفسها علي أبناء تلك الجیل ، والقضایا العصریة 

  ) 11:  1983،رزق (                                                                    

 هاتبـرغم اخـتالف موضـوع، والفردیـة ، یتشابه فـي هدفـه وهـو خدمـة نفـس الحاجـات االجتماعیـة  .4

  . أو من عصر إلي  أخر ، من مكان إلي أخر ،وتغیر ظروفه القصصیة ، 

  )  18:  1983، العنتیل (                                                                

لــم یســـتطیع أي أدب أن ، وفیــه عبقریــة قصصــیة عاشــت بــین النــاس ، ه بالبالغــة یتمیــز أســلوب .5

  )  182:  1967، سالم . (بها ویسایرهاویأخذ بأسبا، یحظي بها 

  : أهمیة القصص الشعبي 

 فقـد ترجمـت الكثیـر مـن القصـص الشـعبیة العربیـة   عمـل علـي تطـور الفـن القصصـي األوروبـي

  . كان لها آثار واضحة في األدب الغربي ،  لیلة ولیلة وألف ،  مثل كلیلة ودمنة

  )  132:  2008، عید (                                                                     

  خاصــة فــي المجتمعــات التــي ، ونشــر الفضــائل بیــنهم ،  الــنشءیعتبــر عامــل قــوي فــي تهــذیب

، فیجـد المقهـور فیهـا متنفسـًا لـه ، وكبت الحریات ، والفساد ، تنتشر فیها المشاكل االجتماعیة 

 . یع اإلفصاح عنها وأمنیاته المكبوتة التي ال یستط، وتحقیقًا ألماله 

     )  329:  2003،  ةعاشور والحوا مد(                                                      

 وقــد اســتخدم القــرآن الكــریم الكثیــر مــن ، والعبــرة ویبــث معــاني الــدعوة اإلســالمیة  العظــة ثبــتی

   ) 331:  1999، المعوش . ( ءقصص األنبیا

وتختلــف كــل منهــا فــي ، الشــعبیة  الحكایــةو ، الشــعبیة  الســیرة و ، ســطورة األ، وتتعــدد فروعــة ومنهــا 

      : والهدف منها كاألتي  التي تعالجهاوالمواضیع ،  والعرض، األسلوب 

  :األسطورة_ أ  

، الحادثـة القدیمـةبأنهـا  )16: 1988، حسـن( ویعرفهـا األسـطورةنواع القصص الشعبي أ من

وتتنـاول مختلـف النشـاطات االجتماعیـة مـن ، الخرافات أحیاناً إلي التي تصل ، وفة بالمبالغاتفالمح

  یةوصناع، وحربیة، أدبیة
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ــــل(أمــــا     قصــــة تقــــدم كأنهــــا وقعــــت بالفعــــل فــــي العصــــور بأنهــــا  یعرفهــــا) 9: 1983، العنتی

، كمـــــا تفســــر آلهـــــتهم، ومـــــا وراء الطبیعــــة، قصــــة تفســـــر مــــأثورات النـــــاس حــــول العــــالم، الماضــــیة

  .ومعتقداتهم الدینیة وغیرها، قافیةالثسماهم و ، وأبطالهم

ــــر و     ــــرتبط ببدائیــــة البشــــر حیــــث كــــانوا یمارســــون الســــحر) 6: 2000، غریــــب( ىی ، بأنهــــا ت

  .لتفسیر ظواهر الطبیعة، فكریاً ، ویؤدون طقوسهم الدینیة التي كانت تعتبر سعیاً 

ـــذین ذهبـــوا فیهـــا مـــذاهب شـــبأنهـــا ) 20: 2003، حســـونة(وعرفهـــا     ، يتَ حكایـــات القـــدماء ال

  . فاشتملت على میزات مشتركة بین الشعوب وتلونت بألوان الراوي

الفلسـفة مبـدآ لتفسـیر وتتخذ من المنطق و نها قصه خرافیة یسودها الخیال أوتعرفها الباحثة 

   .قضاء الوقتو  ظواهر الكون و یتناولها الناس في أمسیاتهم للتسلیة

هـا تـرتبط ببدایـة أن نـرى أة األسـطورةعنـدما نتتبـع  نشـبأنه )  260: 1997،الشیخ (و یبین 

النظـرة الفكریــة  اإلنسـانیة حیـث كـانوا یمارسـون الســحر ویـؤدون طقوسـهم الدینیـة التــي كانـت تصـور

  . في تفسیرهم للظواهر الطبیعیة

، نهــا عالمیــة فأســطورة الخلــق وحــدت عنــد جمیــع الشــعوبأ) 18: 1988، حســن(ى و یــر  

ن اإلنسـان قـد تـدین منـذ أوائـل إ" مـوللر"السـماویة ویقـول  مأالوثنیـة  أكانـت وأصحاب الدیانات سواء

   " .عهده ألنه أحس بروعة المجهول

  :الهدف من األسطورة

ألحـــداث فـــي عـــالم مـــا قبـــل عصـــر العلـــم تفســـیر ا أنهـــا تهـــدف إلـــي )11: 1983، العنتیـــل( ىیـــر  -1

وتعتمـــد علـــي الخیـــال فـــي  واألرض وتكیفـــه فـــي المجتمـــع، وتحكـــي عـــن خلـــق اإلنســـان والحیـــوان

  .تفسیر الظواهر العلمیة

اإلنســان الن اإلنســـان بطبیعتــه یمیــل إلـــي ذهــن أنهــا تتناســـب مــع  )24: 1988، حســین(ویــرى  -2

النــــاس مـــــا زال یتـــــأثر باألقاویـــــل فكثیـــــر مـــــن ، وجــــذب االنتبـــــاه ةتكبیــــر الشـــــيء الصـــــغیر لإلثـــــار 

 .والخوارق

یلة حـــاول اإلنســـان عـــن طریقهـــا أن یضـــفي فتـــرى أن األســـطورة وســـ )18: 1981، إبـــراهیم(أمـــا  -3

 حقــائق الحیــاة العادیــة معنــى فلســفیًا تعمــل علــى إخــراجیعطــي لأن و ، تجربتــه طابعــًا فكریــاً علــي 

 .داخلیة في شكل موضوعيال دوافعه

أو تبریــــر ، تـــدعیم عــــادات وتقالیــــد قبلیــــة معینــــةأنهــــا تســــاعد علــــي ) 99: 1999، علــــي(ویبـــین  -4

تنتمــي للواقــع وتســعى لتحقیــق هــدف محلــي محــدد فهــي ، مجتمــعمعتقــدات وأعــراف ســائدة فــي ال

 .مسبقاً 

ـــــط اإلنســـــان بعصـــــر مـــــا قبـــــل الكتابـــــة أنهـــــا اســـــتطاعت  ) 378: 1980، الحجـــــاجي(یـــــرى و  -5 رب

  الحاضرة وهي لذلك أصبحت ممثلة لتجربة اإلنسان الماضیة في حیاته  ةحضارة المعاصر بال
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  :أنواع األساطیر

  .ادة باختالف أشكالها أو طریقتهابوهي ترتبط بعملیات الع ) :الكونیة(األساطیر الطقوسیة  -1

                                     )28: 1993، حسین(                                                                       

، ونیــةهــي نمــط مــن األســاطیر الكونیــة التــي تحــاول أن تعلــل ظــاهرة كو  : التعلیلیــةاألســاطیر  -2

 .لمنطقي في تفسیر األشیاءوتستخدم األسلوب ا،  تكون بشكل قصصي

 )28: 1981، إبراهیم(                                                                      

أو كتابـــات فــي ممارســـات  اً نمــط مـــن األســاطیر التــي تســـتخدم رمــوز هـــي  : الرمزیــةاألســاطیر  -3

  . سید لقوى الطبیعةتجهي اآللهة تعتمد في تفسیرها علي ان حیث ،إلحیاء ذكرى الموتى

                        )96: 1999، علي(                                                                         

فلـم ، نـوع مـن األسـاطیر التـي تسـاعد اإلنسـان علـى تحدیـد مفهومـه للكـون: األساطیر الخلقیـة  -4

 .أضفى علیها إحساسه وشعوره إال و،اهرة كونیة لم تشغل اإلنسان القدیمتوجد ظ

 )31: 1988، حسن(                                                                        

وهــــي فـــرع مــــن التــــاریخ ، وهـــي التــــي تتضـــمن واقعــــًا تاریخیـــًا فــــي القـــدم :التاریخیــــة ألســـاطیرا -5

  )3: 1993، نحسی(. األعمال الخارقةو 

الهامــة المـؤثرة فــي ســلوك مـن أشــكال التعبیــر الشـعبي شــكل الباحثــة أن االسـطوره  ىوتـر 

والخیـال وهـي مـن أكثـر األنـواع المرتبطـة  الحركـةاإلشـارة والوصـف و ألنها تعتمد علي ، البشریة 

وتســتخدم أســلوب ، قــائق الحوتكــون منافیــة للوقــائع و ، خرافــات وتعتمــد علــي قصــص ال، بالخیـال 

منتشــرة قبـل اإلســالم كانـت األســاطیر ولـذلك تــري الباحثـة ان ، تعتمــد علـي الالمعقــول المبالغـة و 

ـــدثرت ألنهـــا تتنـــاقض مـــع المفـــاهیم الدینیـــة فـــي خلـــق الكـــون و تفســـیر  و بعـــد مجـــئ اإلســـالم ان

  ._ سبحانه و تعالي_التي ترجع جمیع ما في الكون للخالق ظواهره 

  :السیرة الشعبیة _ب   

لـون مـن بأنهـا )  49: 1993،حسـین (یعرفهـا مـن أنـواع القصـص الشـعبي الهـام و ثـاني نـوع 

 . ویدور حول البطوالت والفروسیة، رالذي یتراوح بین النثر والشع،  القصص الطویل

ـــه لـــه قواعـــده) 44: ب ت، خورشـــید(و یعرفهـــا   ولـــه بنـــاؤه ، وأصـــوله، هـــي فـــن مســـتقل بذات

 .والسیاسیة التي استقل وتمیز بها،  جتماعیةوله أهدافه الفنیة واال،  الفني الخاص به

أنهــا تحــوي حــدیثا عــن فــي التعریــف الحــدیث للســیرة ) 35: 1980، خورشــید وذهنــي(ویبــین 

   .وقاموا بدور عرفهم التاریخ فعالً ، أو عن جماعة، شخص

فیهـــا تغنــي وتمجیـــد ، وملحمــة طویلــة، نهــا حكایــة شـــعبیةأ ىیـــر ف) 63: 1993، رشــوان(أمــا 

 .فحقق آمالها، البطل الذي التفت حوله األمة سیرة أو، عةسیرة الجما

  . وتتبني الباحثة تعریف رشوان للسیرة 
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تتـدرج كلمـة السـیرة إلـى مصـطلح بأنـه  ) 36: ب ت، خورشـید( یرى: نشأة السیرة الشعبیة 

بــین ذاتیــة الفنــان وبــین موضــوعیة التنــاول فــي رســم األحــداث وشخصــیات لهــا تجمــع فهــي ، الروایـة

  .تاریخي مع حریة الذات المنشئة في االختیار في رسم الشخصیات مع التاریخأثر 

  :خصائص السیرة الشعبیة 

 والتسلسل وتعكس البیئة والمجتمع اللذین تجري فیهما األحداث، تتسم بالفخامة.  

 )98: 1993، رشوان(                                                                     

 تصـرفاته فـي تتسـم ، ذات قـوة خارقـة وهـي تظهر أعلى من اإلنسان الطبیعـيخصیات فیها الش

 .بالغة واإلفراط في الخیالوالم بالالمعقولةوأعماله 

 )36: 1980، ذهنيو  خورشید(                                                            

  و تتعلـق بالجانـب األدبـي ، مؤلـف وموقفـهفهي توضح وجهة نظر ال، الذاتیةعلي السیرة تعتمد

بثقافتــــه   وتتــــأثر تتلــــون و مؤلفهــــافهــــي تحمــــل انطبــــاع ، أكثــــر مــــن الواقــــع وحقائقــــه التاریخیــــة

  )64 -63: 1993، رشوان(. وقفه من الحیاةووضعه االجتماعي وم

  تقـــدس األســـالف وأرواح  التـــي  الكثیـــر مـــن الخرافـــات بـــالالمعقول فیـــدخل فیهـــاتتمیـــز الســـیرة

مـن خـالل عرضـها لسـیرة أنسـاب عائلـة مـن العـائالت ومـا یطـرأ ، ح ابوحكایـات األشـ، جداداأل

 )228: 1967،صالح( .على كل جیل من أحداث

  ا وتـــدافع قضـــیة هامــة مــن القضـــایا العادلــة التـــي تهــم الجماعــة لحظـــة إبــداعهالســیرة تتضــمن

شــغله قضــیته فتدفعــه قضــیة فردیــة تكــون المنطلــق للقضــیة العامــة فالبطــل فیهــا ت ببجانــ عنهــا

  .فهو یعبر عن آمال الجماعة وأحالمها، لیدافع عن قضیة عامة تهم المجتمع ككل

  أشكال السیرة الشعبیة

تها علـى غایصـتعتمـد فـي مـا فمنهـا  : أشـكال ثالثةتتمثل في  ومتنوعةمتعددة  السیرة أشكال

ســیر  أو النثریــةلســیرة مثــل فــن اتعتمــد صــیاغتها علــى النثــر منهــا مــا و ، مثــل فــن المالحــم  الشــعر

   .جمع في صیاغتها بین الشعر والنثرن التي هيو  والسیر الشعبیة،  األنساب

  )48: 1993، حسین(

الباحثــة أن الســیرة الشــعبیة نــوع مــن أنــواع الفولكلــور الشــعبي القــولي المــرتبط بــأفراد البیئـــة تــري و 

فقصصـها تـدور حـول أبطـال ،  فـي أسـلوب مبـالغ فیـه، واألحداث التي تمـر فـي حیـاتهم ، وحیاتهم 

  .   وهي تعتمد علي خیال اإلنسان ، وهمیة تعیش بقدرات مخالفة لحقیقة اإلنسان 

ــة الشــعبیة_ ج   )  57: 1993،رشــوان( هــاعرفیثالــث نــوع مــن أنــواع القصــص الشــعبي و  :الحكای

تــرتبط و ، وتصــوراته، وتخیالتــه، وواقعــه، بأنهــا ذاكــره قدیمــة تعبــر عــن مشــاعر وأحاســیس اإلنســان

   .ها في الواقعثتأملیة لتحسن التعبیر عن حدو ، طیه صیغة خیالیةعبالواقع وت
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أن الحكایـــة فـــي األدب األلمـــاني هـــي الخبـــر الـــذي یتصـــل ) 119: 1981، إبـــراهیم( ىر وتـــ

وهــي خلــق ُحــر للخیــال الشــعبي ، بحــدث قــدیم ینتقــل عــن طریــق الروایــة الشــفویة عــن جیــل آلخــر

  .خوص ومواقع تاریخیةأو ش، ینسجه حول حوادث مهمة

معنــى واســع یشــمل كــل  : األولیــان الحكایــة لهــا معنفیــرى أن ) 63: 2003، حســونة( أمــا 

ُیحكــى شــفویًا بــین النــاس بشــكل خــاص ، وهــو خــاص وضــیق : الثــانيو  ،ویــروى شــفویاً ، مــا یحكــى

ــــالواقع ا ــــاتهم الیومیــــة وأحــــداثهم  الجتمــــاعيالحكایــــات التــــي تتصــــل ب ــي حی ــــذي یعیشــــه النــــاس فــ ال

  .التاریخیة

ي وتنقــل مــن جیــل إلــى جیــل ابتــدعها الخیــال الشــعبي اإلنســانانهــا قصــة : الباحثــة تعرفهــا و 

، ینســجها بأســلوب مشـــوق عــن حــوادث وشــخوص ومواقـــع تاریخیــة ممزوجــة بالخیـــال بطریــق راٍو◌ِ 

  .وتتطور وتختلف مع تطور العصور

  :  الحكایة الشعبیة الفلسطینیة

ویرجـــع ،  یســـتطیع أحـــد التعـــرف متـــى بـــدأت بالتحدیـــدالبـــان )  53: 2006،حســـونة (یبـــین 

متأدبین ثم أهملتها الطبقـات الخاصـة وتلقتهـا واحتفظـت بهـا بعـد مـا أخـذت الطـابع  اهها إلى رو تشأن

وظلت تحمل فكرة الجّدة تحكـي حكایاتهـا أو خرافاتهـا لألجیـال لطالمـا ومـا زال الفلسـطیني ، الشعبي

   .الشاطر حسن ومن أمثلتها.  یتناقلها أبًا عن جد

ن فــن الحكایــة الشــعبیة الفلســطینیة فــن متطــور وأســلوبه إ) 9: 2001، كناعنــةمهــوي ( ىیــر و   

   .عبر األجیال والمتناقلةحدیث الرجال ویتداول في ، غیر مصطنع ویتمیز بضروب من الكالم

 ومــا زال، تراثنــا الفلســطیني غنــي بالمعتقــدات الخرافیــة أنیــري ف) 69: 2003، حســونة( أمــا   

وقـواه ، أصـبحت بقایـا تـأمالت الشـعب الحسـیةف حتى الیوم لكن التقدم التكنولوجي والفكـري أضـعفها

  .وخبراته منها وجود الغول مدعمة بأسماء أشخاص وأمكنة

واللهجــة الدارجــة مــن أهــم معــالم ) العامیــة(ودونــت الحكایــات الفلســطینیة باللهجــة الدارجــة 

وتقالیــده ، رة كاملــة عــن المجتمــع الفلســطیني وعاداتــههویــة الشــعب الفلســطیني وتــزود الســامع صــو 

  ):2001ْXV، كناعة، مهوي( .وثقافته

  

  :سمات الحكایة الشعبیة

، وأنهـا مـن صـنع الجماعـة اإلنسـانیة والمجتمـع اً فردیـ ولیسـت عمـالً ، ثمـرة تفكیـر إنسـانيتعتبـر  -1

  )58: 1993، رشوان(.مؤلف تنسب لعدد من الرواةوهي مجهولة ال

 .أو شخصیات محددة، على مكان محددال ینص ، لم غیر واقعيتتحرك في عا -2

 )77 -76: 1993، حسین(                                                                  
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 . لـى أنهـا حقیقـةوقرائـه وٕاقنـاعهم بهـا ع، وقدرتـه علـى التـأثیر علـى سـامعیه، تعتمد على الـراوي -3

 )18: 1983، العنتیل(

وعن عـادات وتقالیـد األسـرة أو القبیلـة وتظهـر ، براز سلسلة نسب األسرة أو القبیلةتدور حول إ -4

  .العالقات بین األفراد وتوضح الحقوق والواجبات السائدة في المجتمع

                          )120: 1981، إبراهیم(                                                                     

حســـب ، والحـــذف، واإلضـــافة، ألنهـــا تخضـــع للتغییـــر والتبـــدیل ،تتصـــف بالمرونـــة فـــي بنیتهـــا -5

  )77: 1993، حسین( .والثقافي واالقتصادي عوامل التعبیر االجتماعي

 

 أو عـن عالقـات اجتماعیـة، مد في أسلوبها على الخیال فتتكلم عـن القـوى الخارقـة للطبیعـةتتع -6

ـــین اإلنســـان والحیـــوان والفكاهـــة ، والســـخریة المـــرة، وتســـتخدم النقـــد الـــالزم، أو عـــالم الجـــان، ب

  )60: 1993، رشوان(  .ارة العبرة من األحداثالضاحكة ومنها إث

  

  :الهدف من الحكایة الشعبیة

فالحكایــــة الشــــعبیة إحــــدى ،   تعبــــر عنــــه مــــن خــــالل ســــرد األحــــداث،  لهــــا هــــدف اجتمــــاعي -1

ــــى القــــیم وترســــیخها كــــالكرمالمرتكــــزات فــــي ال ،  والوفــــاء،  ةوالشــــجاع،  مجتمــــع للمحافظــــة عل

 . واإلخالص واحترام المرأة والحض على العمل ومحاربة الكسل،  والشرف

  )65: 2003، حسونة(                                                                       

أو ، بأسـلوب رقیـق، صـیحة فـي أمـر یخـص السـلوكتستخدم لیؤكد المتحدث نقطة ما أو یقـدم ن -2

  .لیبدي وجهة نظر مخالفة لما یقدمه اآلخرون في موضوع ما

 )10: 2001، كناعنة، مهوي(                                                               

الحیـاة لها وظیفة نفسیة فهي المتنفس لإلنسان مـن ضـغوطات ن أ الحكایة الشعبیة أهدافمن  -3

 )78: 1993، حسین( .االجتماعیة

واألطبــاء فـي أنهــم یبحثــون عــن ،  تتمشـى مــع مــا یـدعو إلیــه الشــعراء والفالســفة وعلمـاء الــنفس -4

 )66: 2003، حسونة(  .یة تدعو للبهجة والسرور والفرحسعادة اإلنسان فالحكایة الشعب

           . الشعبیة والنزعة الدینیة التشویق واإلثارة وتصویر الواقع والمحافظة على التقالیدتتمیز ب -5

  )59: 1993، رشوان(                                                                      

  

وهـي مكملـه للسـیرة ، الفولكلور الشعبي القولي المـرتبط بالبیئـة  ترى الباحثة أن الحكایة من أنواعو 

الشـــعبیة التـــي تهـــدف إلـــي اســـتخدام الالمعقـــول فـــي ســـرد  واألســـاطیر الشـــعبیة المرتبطـــة بالثقافـــة، 

   .ٕاثارة وهدف من سردها وفیها تشویق و ، اقعها غیر حقیقي وو ، األحداث 
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لـــذلك لــه مكانـــه خاصــة لـــدیهم الیومیـــة لألفــراد الباحثــة أن القصـــص الشــعبي مـــرتبط بالحیــاة  ىوتــر 

بالخرافــات والخیــال  تتــأثرالتــي ،  و تــركیبتهم البشــریة، فهــو یحــاكي عقــولهم ، بكافــة أنحــاء العــالم 

   .  والهدف منها ، ةأي قصأن یفهم فرد مهما كانت ثقافته فیستطیع أي ، الفكري 

  :  الشعبیة غنیةاأل_ 2

، الشعبیة هي ترجمة فوریة للمشاعر واألحاسـیس األغنیة)  23:  2007، الهندي (یعرفها 

أكسبها میزة العفویة والصـدق ولهـا ترتبط مع الحالة النفسیة التي تهیمن على الشخص مما 

  .أوزان وجسور خاصة بها

ركن مـن أركـان علـم الفولكلـور وهـي قصـیدة شـعریة  بأنها ) 32:  1998، غرنیطة (یري و 

وهــي مجهولـــة ، تعتمـــد موســیقاها علـــى الســماع ولـــیس علــى نوتـــة موســیقیة مكتوبـــة، ملحنــة

والعمــال ســاكني  مــة مــن النــاسســمع بــین األمیــین والعاوتنتشــر وت، النشــأة مرتبطــة بالشــعب

  .األحیاء الشعبیة 

التــي األغنیــة عرفهــا بأنهــا  بولیكافیســكي فیــري أن  ) 115:  1993، رشــوان ( أمــا   

وتتناقـل مـن جیـل ، وال تـرتبط بمبـدع، وملحنهـا، ومؤلفهـا، تنتسب إلى الشـعبیة فهـو صـاحبها

  .و التدوینتعتمد على الذاكرة الشعبیة دون حاجة للتسجیل أو  ،لجیل شفهیاً 

  

  :نشأة األغنیة الشعبیة

نهـا تـؤدى عــن أتختلـف عـن أشــكال الفنـون الشـعبیة فــي  أنهــا )237: 1993، إبـراهیم(تـرى 

الشـــعب وتوضـــح المالمـــح األساســـیة لبنـــاء المجتمـــع وهـــي مرتبطـــة ب طریـــق الكلمـــة واللحـــن

  . والشخصیة الشعبیة التي تعیش فیها  ، الشعبي

األغنیة الشائعة في المجتمع الشعبي وتشمل شعر ا أنه )115: 1993، رشوان(یرى  و

    .وموسیقى الجماعات الریفیة التي تتناقل آدابها عن طریق الروایة الشعبیة

من سماتها كثرة اإلیقاع والتنعیم وأنها لغة أن  یرىف) 67 -64: 2005، الحسیني (أما 

ا الرئیسیة وصفتها فالوزن والنغم والتطریب والرنین من عناصره، أناقة وزخرف ومبالغة

  .األصلیة

مما و ،ترافق الكتابات األدبیة ذات الطابع التاریخي فیرى أنها  )254: 1967، صالح(أما 

وهي متجددة في الشكل ،  رتباطها بالحركات الوطنیة المختلفةاشیوعها وانتشارها أدي إلي 

تتعدي بحت صرنا الحدیث أصبحت األغنیة الشعبیة جنسًا أدبیًا وأصعوفي ، والمحتوي 

  الحدود الوطنیة 
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  :خصائص األغنیة الشعبیة

ــا أن ، والصـــدق ألنهـــا تنبـــع مـــن القلـــب،تتمیـــز بالعفویـــة -1 لهـــا أوزان وقوالـــب خاصـــة بهـ

البـاحثون علــى بحــور الخلیــل بــن أحمــد  هــاویرجع، تختلـف عــن أوزان الشــعر الفصــیح

ـــك الحـــس الفطــــري و  ــول أنهـــا أوزان ال یـــدركها إال مـــن یمتل ـــبعض اآلخـــر یقـ األذن وال

  الموسیقیة

صورة صادقة عن المجتمع وبیئته الطبیعیة فهي تتحدث عن العادات والتقالید تعتبر  -2

ـــرابط األســـري والكـــرم والشـــجاعة ـــل الت ـــة مث إذا أرد باحـــث أن أنـــه و ، والقـــیم االجتماعی

ـــعبه وثقافتـــــه ـــیته وعقلیـــــة شــ ـــى شخصــ ـــرف علــ ـــا والتعــ ـــع مــ ــون  ، یـــــدرس مجتمــ وأن یكـــ

 .س األغنیة الشعبیةموضوعي في حكمه علیه أن یدر 

  )36 -35: 2007، الهندي(                                                         

ذي موضــوع مشــترك یعكــس ،  تنبثــق مــن أصــل واحــد فهــي األمــمعنــد جمیــع  تتشــابه -3

  .والعادات المالزمة لتلك الشعوب،  والحالة النفسیة، البیئة

التـوازن ، للحن للتعبیر عـن إحسـاس أو شـكلإعادة فقرة اخاصة بها مثل  لها صفات -4

 تكییف األلحان مع تكرار الفقـرات مـع فقـرات أخـرى مرادفـة أو معاكسـة، بین الفقرات

ثــم تصــل إلــى ،  وتوازنــاً ، ثــم إعــادة الفقــرة األساســیة لتكــّون مــن ذلــك شــكًال هندســیاً ، 

 .الذروة أو القمة

  )40: 1998: غرنیطه(                                                             

وهـذا ال یوجـد ، یستطیع كـل شـخص أن یشـترك فـي أداء األغنیـةف لها صفة الجماعة -5

ثم أصبحت الجماعة ، كانت في األصل إبداع شخص واحدو  ،في األغاني األخرى 

، وآمالهــا وأحالمهــا،  عــن مشــاعرهاوتبــدل فیهــا حتــى أصـبحت تعبــر ، تعــدلترددهـا و 

  )16: 1993، رشوان( .لعامةوفكرها وحیتها ا

ــا أكثــــر مــــن شــــكل فــــي  -6 ــون لهــ ــات الشــــعبیة ویكــ ــم بالشــــیوع وتزدهــــر فــــي المجتمعــ تتســ

  .وهي واسعة االنتشار ویصاحبها الحین ویدون نص مكتوب، المجتمع الواحد

  )65: 2000، القدس المفتوحة(

ومــن الصــعوبة أن یبقــى ، والحیویــة فهــي تتغیــر وتتبــدل باســتمرار، تتصــف بالمرونــة -7

لیتناســب مــع ، ص األغنیــة علــى حالــه وقــد تتــدخل المعنـى فیــه بالزیــادة أو النقصــاننـ

  .المناسبة كاألفراح واألحزان فیساعد على أن تظل محفورة في أذهان الناس

  )117: 1993، رشوان(
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ــًا یعــیش فیــه التــراث فــي ثنایاهــا -8 فهــي تعتبــر لغــة ، قصــداً ، مقصــودًا إلیــه، تعتبــر كیان

والــنغم مــن ، والوعــاء الــذي یحــتفظ بالموســیقى، الجمــاهیر العصــر المحتلــة لطموحــات

  )13: 2005، حسونة.(الناحیة التراثیة

  :وظائف األغنیة الشعبیة

 تســتطیع فهــم حیثیــات العصــر الــذي أنشــئت فیــه عتبــر ســجًال لســلوكیات العصــر فیهــا ت

  )4: 2001، العبادلة، جمعة(.  األغنیة من خالل مفرداتها 

 والترفیه عن  ، وللترفیه عنهالنفسیة اء اإلنسان من األمراض غراض نفسیة مثل شفلها أ

وأصـــبح النـــاس ،  وأصـــبحت مســـاعد لفـــن الـــرقص أو التمثیـــل،  نفســـه مـــن عنـــاء العمـــل

 .تجاربهم ففیها وثائق تاریخیة ومضامین تعلیمیة ووطنیة حصادیعتبروها 

 )73 -72: 2005: الحسیني(                                              

  

 الهمـــة  وتشـــحذ، تعـــین النـــاس علـــى إنجـــاز األعمـــال الشـــاقة والصـــعبة فهـــي ترغـــب فیهـــا

ــا ــًا للعواطــــف المكبوتــــة، علیهــ ـــا متنفســ ــدون فیهـ ـــانیة ، فیجــ ــاعر اإلنسـ ــیس والمشــ ولألحاســ

  )118: 1993، رشوان(.المقهورة

 نيوالـدی، تثیر في النفس أرقى األحاسیس وأنبل العواطـف وتـربط اإلنسـان بتراثـه اللغـوي 

وتقـــیم روابـــط تصـــطنع فـــي ،  وتؤكـــد علـــى الوجـــدان االجتمـــاعي،  والقـــومي والـــوطني، 

ـــهم الوطنیــــــة ـــــة،  نفوســ ـــاون،  والقومی ــودة،  والمحبــــــة،  والتعـــ ــ ـــذبهم،  والمـ ـــى ،  وتهـــ وترقـــ

  )111: 2006، أحمد(.مشاعرهم

  :أنواع األغاني الشعبیة

، فنــانون متمیـــزونویؤلفهـــا ویلخصــها حــدیثًا ، أغنیــات ذات الصــیغة والطــابع الشــعبي  

ویقـدون أغنیـة ذات مضـمون وطـابع یعبـر ،  ومنهم جامعیون أو خریجو المعاهـد الموسـیقیة

وتتــأثر مــع مــرور ، ولفتــرة مــن الــزمن، عــن صــورة شــعبیة أحبهــا النــاس وانتشــرت بشــكل مــا

  .الزمن وتمحى ألنها ال تصمد أمام اإلبداع واإلنتاج الیومي الجدید

، الخطبة(أغاني الطفولة وأغاني األفراح ، لى عدة أقساموتنقسم األغنیة الشعبیة إ  

  )119: 1993، رشوان( .والبكائیات، واألغاني الدینیة، وأغاني العمل) الختان، الزواج

  :األغنیة الفلسطینیة

باألرض  هاطاارتب نتیجة التراث الفلسطینيظهرت في أنها ) 7: 2005، حسونة(یرى 

وهو یشق األرض الطیبة " العتابا"ى شعبنا الفلسطیني وبالعالقات االجتماعیة ولطالما غن
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والزجلیات وسامرهم كالدبكة وسهراتهم ، وفي مواسم الزیتون والعنب وأعراسهم، بمحراثه

  .یغنون متفائلین بالخیر والبركة ویطربون لربط الماضي بالحاضر

ته تعطي صورة صادقة عن المجتمع الفلسطیني وبیئأنها  )25: 2007، الهندي(یرىو 

  .وعاداته وتقالیده وقیمه ألن فیه حیاة للشعب الفلسطیني وثقافته

وفي العصر ، من الصعب التكهن إلى عمرها الزمنيأن فیرى ) 25: 2007، الهندي(أما 

الحدیث أصبح معروف تحدیدها واسم مؤلفها ألنها تتناول أحداث الشعب المنكوب الذي 

ن المنفذ المحرر وهذا یعود إلى ما على وضعه ویلتمس طریق التحریر ویبحث ع یفجع

  .م1948بعد سنة 

تستخدم األغنیة الفلسطینیة اآلالت الموسیقیة  فیرى أنها) 8 -7: 2005، حسونة(أما 

  ).الفقاشات والطبل والدف والنقارة والربابة والعود والقانون وآالت النفخ: (الشعبیة مثل

  

  :خصائص األغنیة الشعبیة الفلسطینیة

ــامي ، قصــــر الجمــــل   ــابع المقــ والزخرفــــة ، وأبعــــاد اللحــــن  ، والجاذبیــــة اللحنیــــة ، والطــ

  )76 -75: 2005، الحسیني.(واإلیقاع ، اللحنیة

  :ممیزات اللحن في األغنیة الشعبیة الفلسطینیة

، الجمل الموسـیقیة فـي أغلبهـا قصـیرة جـدًا ال تتجـاوز مأُزوراتهـا الثمانیـة : قصر الجمل -1

ومــن ممیزاتهـا أن تزیــد حــالوة فــي اللحــن ومرونــة تجــذب ، وتكــراراً  وتتكـرر هــذه الجمــل مــراراً 

  .المستمع

البعـد هــو المسـافة مـا بـین الصـوتین واحــد یكـون الحـد األدنـى والثـاني الحــد :أبعـاد اللحـن_2

وتقــاس المســافات واألبعــاد بمــا تحویــه مـن درجــات وتســمى تبعــًا للمقیــاس مســافاتها ، األعلـى

  )أي مرتبة الدیوان أو االوكتاف(تنحصر في طبقة واحدة  تتراوح بین الثانیة والخامسة

  )41_  40: 1998، عرنیطه(

ـــامي -3 ـــام :الطـــابع المق ــا مق ـــة علـــى المقامـــات العربیـــة فتغلـــب علیهـ ــا الشـــعبیة مبنی أغانینـ

أما األغاني الدینیة والمدائح النبویة والمولد تغلـب علیهـا ، )الراست والسبكا(ومقام ) البیاتي(

  والحجازالعجم (مقام 

ــاه مـــنخفض:الجاذبیـــة اللحنیـــة -4 ـــة فـــي اتجـ ــون الجاذبیـــة اللحنی ـــك ، تكـ ــي ذل ــاطرنا فـ وتشـ

ـــكندینافی ـــس االســ ـــة والهنغاریـــــة بعكــ ــیر اللحـــــن  ةالشــــعوب التركیــ ــا ســـ ـــاوى فیهـــ واأللمانیـــــة تتســ

  . النخفاضياالصعودي و 
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، المركبــةذو حیویــة ومرونــة تكثــر فیــه األوزان الثنائیــة و ، أغلبهــا إیقاعهــا بســیط:اإلیقــاع_ 5

  .فأغاني البدو یغلب علیها طابع الحركة والنعم لیالءم مناسباتهم من زواج وختان

  )76_ 76 : 2005، الحسیني(                                                        

  :األسالیب البالغیة التي تتكرر فیها األغنیة الشعبیة

  .طب علیه وهو طلب المتكلم إقبال المخا :النداء_  1 

  .وهو طلب شيء من المحبوب صعب المنال  : يالتمن -2

، مل، وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوم من قبل وأدواتها اللغویة هل : االستفهام_3 

  ) 48_ 49: 2007، الهندي.(بم، كم، متى، كیف

  :أنواع األغاني الشعبیة الفلسطینیة

  )36 -35: 2005، سونةح( الدلعونا وظریف الطولو   ابالعتا -:الزجل -1

وهو من األلوان الشعبیة التي تفیض براءة وبشرًا وتتردد في صدق أغاني یوم الزفة  -2

وعاطفة تلهب الحب فینا فتستمر الدموع فتنساب وحین نسمعها تهیج في ، وأصالة

  )133: 2006، الحسیني(نفوسنا نسائم الصبا والحب والحیاة واألمل 

  :شعبیة الفلسطینیةالنزعة الثوریة في األغنیة ال

الشـعب فــي كــل أمــة خاضــع للنــواحي السیاســیة واالجتماعیــة واالقتصــادیة وهــي تحــدد   

ــدمات  ـــات والصـــ ــن النكبــ ـــدهر الكثیـــــر مــ ـــالت الــ ــن ویـ ــانى مـــ ـــعب الفلســــطیني عـــ ــاره والشــ مســ

  .فاالحتالل الممالیك واألتراك واالنجلیز والتركي فكان الشعر الحربي

  :مثل

  ش الجهاد یا حامي وطناجی  هبت النار والبارودي غنى

  )260 -259: 2005، الحسیني(                                                    

  

  :شعبیةال النكتة_ 3

قــول یثیــر فینــا الدهشــة والتعجــب والضــحك ، ویوجــد بأنهــا )  19:  1962،فریحــة (یعرفهــا 

والمفـــاجئ المثیـــر  وٕادراك ضـــةالمتناق األقـــوالفـــي النثـــر والشـــعر وهـــي ذات قـــدرة عقلیـــة علـــى خلـــق 

  .مع الموقف الذي تخلقه بوالتجاو 

أنها تلعـب دورًا رئیسـًا فـي حیاتنـا النفسـیة فهـي :في أهمیة النكتة) 9: 1982، خربوش( ىویر 

وتبعــث الصـفاء والتفــاؤل فیهـا وتــریح ، تطهیـر للــنفس ألنهـا تصــرف األلـم وتحــرر الـنفس مــن قسـوته

    .فاألعصاب وتشرح الصدر وتقوم االختال
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  :أهداف النكتة

  هــي وقایتنــا مــن آالم المشــاركة الوجدانیــة التــي قـــد " ماكــدوجال"مــن أهــداف النكتــة كمــا یقــول

 .نحو ما نتأثر بمصائبنا الشخصیة ىتترتب على تأثرنا بمصائب الغیر عل

  )17: 1992، شرف(

 ف مـنهم وكشـجانب سیاسي تظهر فیه انتقادات لسیاسة الحكام والخلفاء والـوالة والسـخریة  فیها

 )27: ت. ب، عبید(. لجهلهم وغفلتهم

 قـل تعین على نقد ذواتنا وتنجینا مـن شـرور الغـرور الـذي یـدفع بنـا إلـى اعتبـار ذواتنـا مركـز الث

  )18: 1962، فریحه(. واألهمیة في الكون

  : الشعبیة األلغاز _4

أصـًال وفـي ، شـعبي وهـو عمـل أدبـي، قدم األسطورة والحكایـة والخرافـة، شكل أدبي قدیم هو  اللغز

بــین ثلــل األصــحاب فــي األمســیات ، تطــرح للســؤال عــن معناهــا، أصــله عبــارة عــن كلمــات محیــرة

      )191: 1981، إبراهیم( .الجمیلة

  

  :أهمیة اللغز

  مـا یزیـد مینشر البهجة والسرور في نفوس الناس نتیجة للوصول إلى الحل بعد منافسـة شـریفة

  )184: 2006، أحمد(. النفس واالعتزاز بهاالثقة ب

  نالبدائییكما هو الحال في ألغاز  وسیلة سحریة تكشف عن موقف غامضیعتبر. 

 )200: 1981، إبراهیم(                                                                   

 أســـماؤها بـــالطرائف  ترتبطــإشخصــیات كثیـــرة فـــي تراثنــا العربـــي األصـــیل مــل علـــي إشـــهار یع

 )179: 2006، أحمد(  .صیة أشعب مثل نوادر جحاوشخ، شخصیة جحاوالنوادر ك

  مشــكالت والتــدریب علــى حــل الو االبتكــار الفكــري  اإلبــداعيفــي تنمیــة التفكیــر لــه دور كبیــر

  )194 -193: 1997، الشیخ(. والخروج من األزمات

ور الشـعبي القـولي والنكـت الشـعبیة تتشـابه فـي كونهـا مـن الفولكلـ زرى الباحثة أن األغنیة واأللغـاتو 

بــل وكـــذلك تحتــوي فــي طیاتهـــا  ،وجمیعهــا تتمثــل فــي كونهـــا للترفیــة والتســلیة  وقضـــاء وقــت مــرح 

  .واالستفادة من خبرات اآلخرین ، التوعیة واإلرشاد والتنبیه 

  

  : ىالرق _ 5

ي حــدإوهـي  ،ا مــن العـالج الشـعبي الــدیني نهـأ) 206 :2007، غنـیم(مفردهـا رُقیـُة ویعرفهــا 

والوصــفات العالجیــة التــي خلفهــا المــوروث الثقــافي والمعتقــدات التــي نشــأت وتنمــو داخــل  ،الطــرق

  .الوجدانیة البشریة
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  :ثر الرقیة بالقرآن الكریمأ

ولـه تـأثیر فـي نفـس  ،بالراحـة والطمأنینـةمن اإلحساس  اً یعطي كثیر القرآن الكریم وتالوته ن سماع إ

دلــت آیــات كثیــرة تبــین ذلــك ففــي وقــد ن األمــراض اإلنســان ومشــاعره و تفكیــره وفیــه شــفاء للنــاس مــ

ـــــا ُهـــــَو ِشـــــَفاٌء َوَرْحَمـــــٌة ِلْلُمـــــْؤِمِنیَن وََال َیِزیـــــُد الظَّـــــاِلِمیَن ِإالَّ َخَســـــاًرا" قولـــــه تعـــــالى ـــــْرَآِن َم ُل ِمـــــَن اْلُق ـــــزِّ "        َوُنَن

  )82:اإلسراء(

و فـــي عـــالج  فســـیةالن الصــحةفـــي  أهمیـــة الكـــریم نآن للقــر أذلـــك  ) 146: 2006الهمـــص،(ویبــین 

بــاهللا تعــالي قــوه خارقــه تمــد  اإلیمــانمصــدرها ان فــي  النفســیة األمــراضو  الشخصــیةاالضــطرابات 

  .و تجنب القلق و الوساوس  الحیاةروحیه تجعله قادرًا علي تحمل مشاق  بطاقة اإلنسان

ات طـابع دینـي في الُرقي أنهـا مـن أنـواع الفولكلـور الشـعبي القـولي المـرتبط بالبیئـة وذ وترى الباحثة

والشـعوب ، والُرقـي مـن أكثـر األنـواع انتشـارًا فـي جمیـع البیئـات ، بهدف الوعظ في ترك المعاصي 

وهــــي مرتبطــــة بــــبعض الخرافــــات والمعتقــــدات ، تــــؤمن بهــــا بقــــدر كبیــــر فــــي إزالــــة الضــــرر والشــــر 

رغـم اخـتالف  وتوجد عند الجمیع من الشعوب، والعادات والتقالید الشعبیة مثل إزالة الحسد والعین 

  .  بیئاتها 

   

  : الدینیة األغاني_6

والتــــاریخ ، الشــــعر الــــذي یــــدور حــــول الســــیرة النبویــــة  بأنهــــا )  43:  1986، الهاشــــمي ( ویعرفهــــا

، التـــي عاشـــها النبـــي صـــلي اهللا علیـــه وســـلم  اإلیمانیـــةوالتجـــارب ، قـــائع الو ویتضـــمن و ،اإلســـالمي 

  . ارة اإلسالمیة والحض، وكذلك یستعرض بطوالت عظماء اإلسالم 

  

  : نشأة األغاني الدینیة 

 وأغراضــــهبظهــــور اإلســــالم اصــــطبغ الشــــعر فــــي ألوانــــه  أنــــه ) 286:ت . ب ، القاضــــي (یــــري و 

ذلــــك محاولـــــة الشــــعراء محاكــــاة المعـــــاني ومـــــن أبــــرز ،  وألفاظــــه، ً◌فـــــي معانیــــة  وظهــــر واضــــحا

  . والتعالیم الدینیة وآیات القرآن الكریم ، اإلسالمیة 

وذكــر _ صــلي اهللا علیــة وســلم _أنــه أصــبحت شخصــیة النبــي )  44:  1987، لقــاعود ا(ویــرى  

ـــدین ، وشـــرح عقیدتـــه ، وأخالقـــه ، صـــفاته  ـــق بالجهـــاد والـــرد علـــي مفتریـــات ، ومفـــاهیم ال ومـــا یتعل

  .  وظاهرًا لدي الشعراء ومن أشهرهم حسان بن ثابت ، الخصوم أمرًا أساسیا 

بالمناســـبات الدینیـــة كـــالحج  تارتبطـــأنهـــا فتـــري  ) 76:  2000، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة (  أمـــا

وكانـت ، التـراث الفلسـطیني ارتبطـت األغـاني الدینیـة بموسـم الحـج ونجد في والمولد النبوي الشریف

كمـا هــو  وفــي مناسـبة المولــد النبـوي الشــریف، واســتقبالهم مـن أغــان دینیـة، متصـلة بتودیــع الحجـاج

  . اإلسالمیةفي جمیع الدول 
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  : الدینیة  األغاني أنواع

، المنشــــدین فــــي لیــــالي رمضــــان بالمســــاجد  أو، بهــــا القــــراء یبتهــــل  وهــــي التــــي: التواشــــیح _ أ 

صـلي _ وهي عبارة عن شـعرا عمودیـا یتنـاول الرسـول، األثیر في المناسبات الدینیة عبر  ونسمعها

  . ال یعدد مناقبه ویتوسل به ویتشفع إلي الخالق األعظم جل وع_ اهللا علیة وسلم 

والمعاهــــد ، ونظـــم التعلـــیم فــــي المـــدارس ، تعتبـــر مــــن خصـــائص عصـــرنا وحــــدة  :األناشـــید _ ب

واكتســاب أهــداف تربویــه ال ، والجامعــات وعرفتــه كوســیلة لــزرع القــیم الفاضــلة فــي أعمــاق التالمیــذ 

  . لجانب االعتزاز بالوطن والدفاع عن الدین ، تستطیع المواعظ المجردة تحقیقها 

  )  407:  1987، القاعود (                                                                

  : الدینیة  األغانيأهمیة 

واالستشـهاد ، والوجدانیـة ، التـي تجلـت فـي نظـرتهم الجمالیـة ، اإلسـالمیة  األمـةعبـر عـن قـیم ت .1

قفـه المنســجمة مــع مواو ، واخــذ العبــر مـن قصصــه ، البالغـي  هســلوبأوالتـأثر ب، بـالقرآن الكــریم 

  . الدیني في اإلعالء والتسامح غرضه الفكري 

 فیـــهونظمـــوا ، حتـــوي علـــي التـــاریخ اإلســـالمي وحضـــارته ي تفهـــ، النزعـــة القومیـــة  إلـــيدعو تـــ .2

   .علیة وسلم صلي اهللا_  لقصائد من خالل سیرة محمدالكثیر من ا

  )  227:  1986، الهاشمي (                                                             

وتعمـــل علـــي القضـــاء علـــي ، وعـــن وجـــدانها الجمـــاعي ، تعبـــر عـــن روح الجماعـــة اإلســـالمیة  .3

  . العصبیات القومیات و 

بــــاهللا و تجلـــت باإلیمــــان العمیـــق  التـــيواألحاســـیس الروحیـــة الســــامیة ، تتضـــمن المثـــل العلیــــا  .4

  )  286: ت  . ب، القاضي . (االستسالم لقضائه و االعتزاز باإلسالم 

وُیعبـر عنهـا ، فـي تصـویر لمقـدرة اهللا الفائقـة  اعتقاد اإلنسان بوجود اهللا ویظهر واضحاً  توضح .5

  )  376:  2001، زیتوني . ( في ذكر الثواب والعقاب والتسلیم لمشیئة اهللا وٕارادته 

 ،وتظهــر صــفات البیئــة اإلســالمیة فــي فكرهــا ، تشــمل وقــائع الــدعوة اإلســالمیة ونصــرة الــدین  .6

  )  67:  1987، القط . (وعالقاتها االجتماعیة ،وأخالقها 

  -محمــد صــلي اهللا علیــه وســلم _ وشخصــیة الرســول ، رفــع الشــبهات التــي أثیــرت حــول الــدین  .7

  )  325:  1987، القاعود . (وتطورت وأصبحت سالح للمقاومة ضد الیهود و المشركین 

  :المهرجانات الدینیة

كثیـر مــن ) اإلسـالمیة -المسـیحیة -الیهودیــة(ألنبیـاء فلسـطین أرض األدیـان ومهـبط ا  

، بقاعها وجبالها وقراها ودیارهـا فیهـا شـيء یثیـر فـي نفـوس أصـحابها ذكریـات دینیـة مختلفـة

ـــي  ــولي فــ ـــراهیم المتبـــ ـــام إبــ ـــا ومقــ ـــي طبریــ ـــكینة فــ ـــت ســ ـــام الســ ـــة مثـــــل مقــ فـــــالمزارات التاریخیــ
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هكــذا جمیعهــا تــرتبط بغنــاء ... م وتوجــد أعیــاد واحتفــاالت دینیــة منهــا ســتنا مــری، ....أســدود

  :دیني مسیحي مثل

  ظهرت السجدة للثالوث  باعتمادك یارب في نهر األردن

وتعتمــد ، مــرتبط بالخیــال الشــعبي وخاصــة األدب  القــولي أن جمیــع أنــواع الفولكلــورتــري الباحثــة و 

عتمــد علــي وت، المبالغــة  أســلوبوتســتخدم ،  عالواقــوتكــون متعارضــة مــع حقــائق ، علــي الخرافــات 

ومادتهــا مرتبطــة بالعــادات والتقالیــد ، مرتبطــة بعــالم منــافي لمــا فــي المجتمــع  حــداثهاأو ،  الالمعقــول

ورغــم ذلــك ، و تتطلــع إلــي عــالم روحــي وتهــدف إلــي التخفیــف عــن همــوم البشــریة ، المنافیــة للعلــم 

ألفـــراد فهـــي مـــرآة الشـــعوب وتتضـــمن تاریخهـــا وحضـــارتها وهـــي أســـاس لتثبیـــت الهویـــة و تماســـك ا

   .باألرض والوطن 

وتكمــــل ، مترابطـــة ) فولكلـــوري ، أدبــــي ، دینـــي (الباحثـــة أن مجـــاالت المنظــــور المـــأثوراتي  ىوتـــر 

وهـو مــا تهــدف ألیــه ، وتكــوین اإلنســان لیصـل ألــي الكمــال ، وتعمــل علـي تشــكیل ، بعضـها بعضــًا 

الكــریم  القــرآن_ درة الــدین اإلســالمي المتمثــل فــي المــأثور الــدیني بمصــا وخاصــة، جمیــع األدیــان 

والمبـــادئ ، فجمیعهـــا تتفـــق علـــي هـــدف وهـــو التمســـك بـــالقیم  ،النبویـــة واألحكـــام الشـــرعیة  والســـنة

وتعتبـــر الدســـتور والمرجـــع األساســـي فـــي الرجـــوع إلیـــة للحكـــم علـــي القضـــایا اإلنســـانیة ، األخالقیــة 

  . الشائقة 

واللغـة ،  النثریـة فجمیعهـا تتعلـق بـالفكر و ، الشـعریة  سـواء فنونـهوالمأثور األدبي الذي یتمثل بتعدد 

لتعطـي نتـاج فنـي ، ومواقـف بشـریة متوارثـة علـي مـر العصـور ، وتحتوي علي تجارب ، والثقافة ، 

 یعتبــرف، واألحكــام التــي یــدعو إلیهــا القــرآن الكــریم والتمســك بهــا ، والقــیم ، یحتــوي بداخلــه المبــادئ 

، تاریخیـة مـرت بعالمنـا العربـي  وأحـداث، وخلقیـة  ، واجتماعیـة، موسوعة تحتوي علي قیم جمالیة 

  . من خالل نظره إسالمیة تتحكم  في طریقة التعامل بین البشریة 

،  همومــهویعبـر عـن ، الـذي یعبـر عــن شخصـیة الشـعب ) األدب الشـعبي (والمـأثورات الفولكلوریـة 

بنظـــرة تأملیـــة  حیاتـــهالمكـــافح فـــي ، الفـــرد البســـیط  یتمنـــاهویحتـــوي علـــي مـــا ،  وطموحاتـــه،  وأمالـــه

ویحكـم علـي األمـور مـن منطلـق معرفتـه ، ولغتـه العامیـة ،  بأسـلوبهویعبر عنهـا ، وحیاته ، لواقعه 

والخرافـات البعیــدة ، خیالیـه تعتمـد علـي الحكـاوي  جانـبوتتخللهـا ، التـي تتسـم بالبسـاطة ، الشـعبیة 

مـن ، اتحقیقـه لهـعلـي ختلفة الملیسقط علیها ما یتمناه من طموحات عجزت الظروف ، عن الواقع 

  . منطلق ذلك نتج األدب الشعبي الخاص بالفرد داخل بیئته 
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 انتشـاروالفولكلوریـة تعمـل علـي ، واألدبیـة ، الباحثة أن عملیة التكامل بین المأثورات الدینیـة  ىوتر 

فتصــبح  ،لیســتفید منهــا اآلخــرون ، الثقافــة المحلیــة وتحولهــا مــن نطــاق الذاتیــة إلــي نطــاق العالمیــة 

    .لدي المجتمعات  ثروة قومیة 
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  الفصل الثالث

  

  الدراسات السابقة

  ًدراسات حول تحلیل الكتب بوجه عام : أوال  

 

  ًدراسات حول تحلیل كتب اللغة العربیة :ثانیا  

 

  ًالدراسات األجنبیة : ثالثا  

 

  



 92

للدراســات الســابقة فــي مجــال الدراســة مــن خــالل اطــالع الباحثــة  یشــمل هــذا الفصــل عرضــاً 

فقـــد اســـتطاعت جمـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة التـــي لهـــا عالقـــة بموضـــوع  ،علـــي األدب التربـــوي

و قــد اختــارت الباحثــة البعــد الزمنــي لترتیــب الدراســات الســابقة بحیــث تكــون متسلســلة مــن ،دراســتها

لـي ثـم قامـت الباحثـة بتصـنیف هـذه الدراسـات حسـب الموضـوع الـذي تناولتـه إ، القـدیم  إليالحدیث 

  : ثالثة محاور علي النحو التالي

 ه عامجدراسات حول تحلیل الكتب بو  :المحور األول.   

 دراسات حول تحلیل كتب اللغة العربیة :المحور الثاني.  

 الدراسات األجنبیة: المحور الثالث.  

  :دراسات حول تحلیل الكتب بوجه عام  _المحو األول 

  ): 2006(دراسة الصادق _ 1

هـــدفت الدراســـة إلـــي تحلیـــل محتـــوي العلـــوم للصـــف العاشـــر وفقـــا لمعـــاییر الثقافـــة العلمیـــة كأحـــد و 

أهـــداف تـــدریس العلـــوم الحدیثـــة و أعـــدت الباحثـــة أداة الدراســـة قائمـــة معـــاییر للمجـــاالت الواجـــب 

) 5(موزعـة علــى ) 35(فقراتهـا  دعـد ةطینیة وكانـت بصـورة اسـتبانتضـمنها فـي منـاهج العلـوم الفلسـ

 )0.88(ثـــــم معامـــــل الصـــــدق والثبـــــات لالســـــتبانه بمعامـــــل ألفاكرونبـــــاخ فكانـــــت الدرجـــــة .  أبعـــــاد

ائي لجمـــع ســـلوب اإلحصـــاســـتخدمت األو ، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي والنســـب المئویـــة

والهندســـة الوراثیـــة ، أن مســـتحدثات البیئـــة والطاقـــة توصـــلت النتـــائج إلـــيو ، تاالبیانـــات، واالختبـــار 

و أظهــرت أن مســتحدثات  والعلــوم الزراعیــة لــم تأخــذ درجــة االهتمــام المناســبة فــي محتــوى المنــاهج

وارتیـاد ، أن مسـتحدثات االتصـاالتو %)60(رجة متوسطة نسـبتها أقـل مـن العلوم الطبیة توافرت بد

  %)75(دة بنسبة الفضاء والتربیة العلمیة توافرت بدرجة جی

و أن المناهج الفلسطینیة الحدیثة تظهر توظیف مسـتحدثات التربیـة العلمیـة بصـورة واضـحة 

 ىتوصــي إلـــو  ولكنهــا تحتــاج إلــى الـــربط بالبیئــة وتنمیــة المهـــارات التــي یحتاجهــا الواقـــع الفلســطیني

اسـب عمـر الطالــب وجیـه انتبـاه القـائمین علــى المنـاهج العلـوم ألهمیــة المسـتحدثات العلمیـة بمــا ینبت

ربـط منـاهج العلـوم بواقـع القضـایا العلمیـة فـي و ، وواقـع الثقافـة السـائدة فـي فلسـطین ،وقدراته العقلیة

دویـــة عملیـــة یوتزویـــد الطالـــب بمـــا یحتاجـــه مـــن مهـــارات  ،المجتمـــع الفلســـطیني والبیئـــة الفلســـطینیة

جیـــا فـــي حیاتـــه الیومیـــة ومهـــارات عقلیـــة تســـاعده علـــى الحیـــاة فـــي مجتمـــع یســـتخدم العلـــم والتكنولو 

تحلیــل وتقــویم منــاهج العلــوم فــي ضــوء مــا یســتجد مــن مســتحدثات علمیــة وتكنولوجیــة  ةاســتمراریو 

  .وتربویة وتطویرها 

  ):2004(دراسة اللولو _  2

تقـویم منهـاج العلـوم الفلسـطینیة للمرحلـة العلیـا مـن التعلـیم األساسـي فـي ضـوء " هدفت الدراسـة إلـي

معلمــــًا ) 60( اتـــم اختیــــار العینـــة بطریقــــة عشـــوائیة یبلــــغ عـــددهو " لمعاصــــرةمیـــة االمســـتحدثات العل
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لمـادة العلـوم الـذین یقومـون بتـدریس العلـوم لمرحلـة ، معلمـة) 36(، معلماً ) 24(ومعلمة تكونت من 

أعــدت الباحثــة أداة و).والتاســع، الثــامنو ، الســابع(التعلـیم األساســي والــذین یقومــون بتــدریس الصــف 

وكانــت بصــورة  ،عــاییر للمجــاالت الواجــب تضــمنها فــي منــاهج العلــوم الفلســطینیةالدراســة قائمــة م

ثـم معاملـة الصـدق والثبـات لالسـتبانه بمعامــل .  أبعـاد) 5(موزعـة علـى ) 35(فقراتهـا  دعـد ةاسـتبان

اســــتخدمت لباحثــــة المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي و اســــتخدمت او ) 0.88(فاكرونبـــاخ فكانــــت الدرجــــة أل

ـــائج الدراســـة و  لمئویـــةالتكـــرارات والنســـب ا والهندســــة ، أن مســــتحدثات البیئـــة والطاقـــةأظهــــرت نت

أظهــــرت أن مــــام المناســــبة فــــي محتــــوى المنــــاهج و الوراثیــــة والعلــــوم الزراعیــــة لــــم تأخــــذ درجــــة االهت

أن مســــتحدثات و %) 60(جــــة متوســــطة نســــبتها أقــــل مــــن مســــتحدثات العلــــوم الطبیــــة تــــوافرت بدر 

أظهـرت النتــائج و %) 75(تـوافرت بدرجــة جیـدة بنســبة ربیـة العلمیــة وارتیـاد الفضــاء والت، االتصـاالت

بصــورة واضــحة ولكنهــا  أن منــاهج الفلســطینیة الحدیثــة تظهــر توظیــف مســتحدثات التربیــة العلمیــة

و توصـي الدراســة فــي . تحتـاج إلــى الـربط بالبیئــة وتنمیـة المهــارات التـي یحتاجهــا الواقـع الفلســطیني

المنــاهج العلــوم ألهمیــة المســتحدثات العلمیــة بمــا یناســب عمــر الطالــب توجیــه انتبــاه القــائمین علــى 

وربــط منــاهج العلــوم بواقــع القضــایا العلمیــة فــي  ،وقدراتـه العقلیــة وواقــع الثقافــة الســائدة فــي فلســطین

 ،دویــة عملیـــةیوالبیئــة الفلســـطینیة وتزویــد الطالـــب بمــا یحتاجـــه مــن مهـــارات  ،المجتمــع الفلســـطیني

   .اعده على الحیاة في مجتمع یستخدم العلمومهارات عقلیة تس

  ):2001(دراسة الشراري _  3

الدراســة إلــى تقــویم كتـاب الریاضــیات للصــف األول المتوســط مـن وجهــة نظــر المعلمــین فــي  هـدفت

العینــــة علــــى معلمــــي الصــــف األول المتوســــط فــــي منطقــــة  تاقتصــــر و المملكــــة العربیــــة الســــعودیة 

وتشـمل العینـة مجتمـع الدراسـة وأعـد الباحـث أداة الدراسـة وهـي معلمـًا ) 74(ویبلغ عـددهم ، الجوف

 -محتـــوى الكتــــاب(فقــــرة موزعـــة علــــى مجـــاالت التقــــویم األربعـــة وهــــي ) 69(اســـتبانه تكونــــت مـــن 

وتـم ، استخدم الباحث المـنهج الوصـفي التحلیلـي).الشكل العام للكتاب -التقویم -الوسائل واألنشطة

وتم التأكد مـن ثبـات االتسـاق الـداخلي لـألداة باسـتعمال ، ینالتأكد من صدق األداة وصدق المحكم

توصــلت نتــائج الدراســة إلــي قیمــة التقــدیر و  .قوهــي نســبة عالیــة للصــد) 945=(معادلــة كرونبــاخ 

ـــــة ـــــت كـــــانو  التقـــــویمي للكتـــــاب بصـــــورته اإلجمالی ـــــدیرات ،إیجابیـــــًا فكان %) 59(نســـــبة المرتفـــــع للتق

أن الكتـــاب المقـــرر مـــن كتـــب بـــتوصـــي و  ج مرضـــیةوهـــي نتـــائ%) 3(والمتـــدني %) 38(والمتوســـط 

زیـــادة تعزیـــز دلیــل المعلـــم للكتــاب المقـــرر والكتـــب و  .لطــالب ا مئـــالریاضــیات للمرحلـــة تناســب وتال

 .بحــاث فــي تقــویم كتــب الریاضــیات للمراحــل المختلفــة والكتــب المنهــاج األخــرىاألزیــادة  .األخــرى

وٕاعــداد كتــب الریاضــیات بــااللتزام بالمعــاییر االهتمــام المســتمر فــي الجهــات المســئولة عــن تكــالیف 

  .الواجب توافرها في كتب الریاضیات

  ):2001(دراسة حّماد _  4
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تقـــویم مـــنهج التربیـــة اإلســـالمیة هـــدفت الدراســـة إلـــى وقـــد "بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر التربـــوي األول

حلیــل مــنهج اقتصــرت الدراســة علــى ت،  لتحدیــد مــوطن الضــعف وتــدعیمها للمرحلـة األساســیة العلیــا

، الثـامنو ، لسـابعا(التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسـیة العلیـا بمحافظـات غـزة وتشـمل كتـب الصـف 

 .لمرحلـة األساسـیة العلیـالقائمة بأهداف التربیة اإلسـالمیة : عد الباحث عده أدوات وهيأو ).التاسعو 

بطاقــة مالحظــة  .ثباتهــاوالتأكــد مــن صــدقها و ، قائمــة بنــود مصــادر تقــویم منهــاج التربیــة اإلســالمیة

بنـاء  ، بناء برنامج مقترح للمرحلة األساسیة العلیا وفق مـا أظهرتـه النتـائج .لقیاس عناصر المنهاج

اســـتخدم  .واســـتخدم الباحـــث المنهـــاج التحلیلـــي المســـحي، إحـــدى وحـــدات الصـــف التاســـع وتجریبهـــا

ألهـــداف بعضـــها یعتبـــر أن نتـــائج تتعلـــق با:وتوصـــلت النتـــائج إلـــي ) ت(النســـب المئویـــة واختبـــار 

وعـدم تنظیمـه علـى  ،وعدم ارتباط المنهاج بالواقع الفلسـطیني ،وبعضها جوانب ضعف ،جوانب قوة

بوســائله التعلیمیــة  ،يٌ أن یســتفید مــن الكتــاب المدرســو أســاس التكامــل بــین فــروع التربیــة اإلســالمیة 

وتوصـي إلـي ضـرورة  .ةواسـتخدام السـبورة بطریقـة علمیـة منظمـ، المتنوعة لتوضیح بعض المفـاهیم

ربـط المـادة و  .المحتـوى فـي صـورة وحـدات متكاملـة ةمراعـاو إیجاد أهداف محددة للتربیـة اإلسـالمیة 

أن و  .العلمیـة فــي المحتــوى باحتیاجــات المــتعلم ومشــكالته وواقعــه االجتمــاعي والقضــایا االجتماعیــة

ربـــه العـــادات واالتجاهـــات محاو  .یتضــمن المحتـــوى بعضـــًا مـــن األدعیـــة المـــأثورة للممارســـة الیومیـــة

و تقـویم معلمــي . و أن یخضـع للتقــویم المسـتمر للتعـرف علــى جوانـب القــوة. والقـیم غیـر اإلســالمیة

  .الدراسةلهذه معدة المالحظة الالتربیة اإلسالمیة في ضوء بطاقات 

   ):1998( وعوض ةدراسة روا شد_  5

نویة بجمهوریة السودان فـي ضـوء مفهـوم هدفت الدراسة إلى تحلیل وتقویم كتب كیمیاء المرحلة الثا

مـــا درجـــة اشـــتمال كتـــب كیمیـــاء المرحلـــة : مـــن خـــالل الســـؤال التـــالي، واالشـــتراكیة، الثقافـــة العلمیـــة

ومـــا درجـــة اشـــتراكهما للطلبـــة؟ وتفـــرع عـــن ، الثانویـــة بالســـودان علـــى محـــاور أربعـــة للثقافـــة العلمیـــة

الصـــفوف الثانویـــة الثالثـــة فـــي الســـودان  وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن كتـــب .الســـؤال ثمانیـــة أســـئلة

ي بلیــغ مجمــوع صــفحاتها تــال، مــن مجمــوع صــفحات كــل كتــاب% 15وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

، لتحلیــل المحتــوى إلــى مكونــات الثقافــة العملیــة، بــاب فــي هــذه الكتــب 18صــفحة وأبوابهــا ) 500(

فصـــــولها  تصـــــاوخـــــال ، وأشـــــكالها، ومـــــن عـــــدد محـــــدد لكـــــل محتویـــــات هـــــذه الكتـــــب ورســـــوماتها

  ةعد الباحث أداأو  .حسب رومي لتقدیر معامالت اشتراكیتها، ونشاطاتها

عـــداد أربعـــة نمــاذج لجمیـــع البیانـــات واحـــد لتحلیــل المحتـــوى إلـــى مكونـــات الثقافـــة إالدراســة  وهـــي  

وكان متوسط نسبة التوافق فـي التحلیـل وفـق ، والثالثة األخرى لتقدیر معامالت االشتراكیة، العلمیة

نســبة توافــق التحلیــل بعــد (فــي حــین أن مقــدار معامــل كابــا ، للكتــب الثالثــة% 90.4النمــاذج هــذه 

ـــغ ) حـــذف الصـــدفة م اســـتخدام نظـــام ثـــ .وأدخلـــت بیانـــات التحلیـــل إلـــى جهـــاز الحاســـوب، 0.86بل

spss . لصـــفوف الثالثـــة تشـــتمل  علـــى مكـــون المعرفـــة لوأظهـــرت النتـــائج أن معظـــم كتـــب كیمیـــاء



 95

ثــم مكـون التفاعــل بـین العلــم ، وتـاله مكــون العلـم لطریقــة للبحـث واالستقصـاء ،العلمیـة بنسـبة كبــرى

ولـم تتفـق درجـات االشـتمال هـذه الكتـب ألي ، وأخیرًا مكون كطریقة للتفكیـر ،والتكنولوجیا وللمجتمع

ـــــة ـــــة مـــــع المعـــــاییر التربوی باســـــتثناء مكـــــون العلـــــم كطریقـــــة للبحـــــث ، مـــــن مكونـــــات الثقافـــــة العلمی

وأظهرت النتائج انخفـاض معـامالت اشـتراكیة عـرض  ،اب كیمیاء الثاني الثانويواالستقصاء في كت

 تواألشـكال وخـال صـا تالمحتوى والنشاطات لكتب كیمیـاء الصـفوف وانعـدامها لمجـاالت الرسـوما

  .وأوصت الدراسة بإعادة صیاغة محتوى هذه الكتب، الفصول

   ):1996(دراسة التركي _  6

ى كتـب األحیـاء بالمرحلـة الثانویـة مـن حیـث معالجـة القضـایا البیئیـة هدفت الدراسة إلى تقویم محتو 

وحـدة تتنـاول بعـض هـذه القضـایا لتالمیـذ الصـف األول الثـانوي فـي المملكـة لالملحـة وٕاعـداد مرجـع 

و كانــت عینــه الدراســة  تتمثــل فــي . اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــيو العربیــة الســعودیة 

 .المقتـرح لطـالب الصـف األول الثـانويقضایا التي تناولها مرجع الوحـدة اختیار عشر قضایا من ال

فـي  یشمل مجتمع الدراسة علي  جمیع القضایا البیئیة المحلیة في كتب األحیـاء بالمرحلـة الثانویـةو 

أحـــدهما الســــتطالع رأي  ،الدراســـة وهـــي اســـتبیانان ةعـــد البحــــث أداوأ. المملكـــة العربیـــة الســـعودیة

رجـــع الوحـــدة واآلخـــر الســـتطالع رأي المحكمـــین حـــول م، القضـــایا البیئیـــة المحكمـــین حـــول بعـــض

توصــلت النتــائج إلــي أن هنــاك قضــایا بیئیــة ملحــة لــم تتناولهــا كتــب األحیــاء و . الدراســیة المقترحــة

یعــــرض مقــــرر و   )انتشــــار التــــدخینو  -حــــوادث الســــیارات(للمرحلــــة الثانویــــة علــــى اإلطــــالق مثــــل 

وال تـربط بینهـا مـا ، ایا البیئـة الملحـة بصـورة مختصـرة ومتنـاثرة ومجـزأةاألحیاء للمرحلة الثانویـة قضـ

وتوصــي الدراســة ضــرورة االهتمــام بمشــكالت البیئــة وعمــل دراســات . عــدا الفصــل المتعلــق بــالتلوث

میدانیة لها على الطبیعة وٕادخال منهج للتربیة البیئیة في المرحلـة الثانویـة أو المتوسـطة و مراجعـة 

أن یركــز و  یة المختلفــة فــي ضــوء معــاییر لمعرفــة إســهامها فــي تحقیــق التربیــة البیئیــةالمنــاهج الدراســ

  .محتوى األحیاء على القضایا البیئیة الملحة في البیئة

  :األولالتعقیب على دراسات المحور 

حیـث تفیـد ، ترى الباحثة أن التحلیل من الخطوات المهمة في عملیة تحسین وتطـویر الكتـب  

  .احي القصور والضعف ومعالجتها وتحدیث الكتب حسب التطور العلميفي الوقوف على نو 

ویمكــن توضــیح عالقــة الدراســة الحالیــة بالدراســات الســابقة المتعلقــة مــن خــالل تبیــان أوجــه   

  .االتفاق وأوجه الخالف التي تمیز تلك العالقة

 م الكتــب اتفقــت هــذه الدراســة مــع ســائر تلــك الدراســات فــي أنهــا تناولــت موضــوع تحلیــل وتقــوی

  .ومحتویاتها
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  1996(اتفقت هذه الدراسة في استخدام أداة الدراسة لتحلیل المحتـوى كمـا فـي دراسـة التركـي (

فـي حــین اختلفـت بعــض الدراسـات فــي اسـتخدام االســتبیان كـأداة للتقیــیم كمـا فــي دراسـة اللولــو 

 ودراسة ، )2001(ودراسة الشراري ، )2004(اد ودراسة حمّ ، )2004(

 ).2006(وبینما كان االختبار أداة لدراسة الصادق ، )1998( وضوع ةروا شد

  اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السـابقة فـي عینـة الدراسـة حیـث كانـت الدراسـة مـن معلمـي

ـــو ، )2001(ومعلمـــات للمراحـــل التعلیمیـــة كمـــا فـــي دراســـة الشـــراري  ، )،)2004(ودراســـة اللول

ودراســـة حّمـــاد ، )2006(دق افـــي دراســـة الصـــبینمـــا كانـــت عینـــة الدراســـة مـــن الطـــالب كمـــا 

)2004.( 

  مــع ، اتفقــت هــذه الدراســة فــي تنــاول المرحلــة التعلیمیــة العلیــا فتناولــت الصــف الحــادي عشــر

، ) 1996( ودراســة التركــي )  1998(وعــوض  ةروا شــدودراســة ، )  2006(دراســة الصــادق 

ودراســـــة الشـــــراري ، عـــــة فكانـــــت لمســـــتوي الجام) 2004( بینمـــــا اختلفـــــت مـــــع دراســـــة اللولـــــو 

 . فكانت للصف األول المتوسط ، ) 2001(

  حیـــث تناولـــت هـــذه الدراســـة كتـــاب اللغـــة ، اختلفـــت هـــذه الدراســـة فـــي اختیـــار المـــواد التعلیمیـــة

ودیـن ،تـاریخ  وكیمیـاء ، بینما جمیـع الدراسـات كانـت فـي كتـب أخـري مثـل الحسـاب ، العربیة 

 .وأحیاء وعلوم ، 

  ي اســتخدام التحلیــل اإلحصــائي وهــو التكــرارات والنســب المئویــة ومعامــل الدراســة فــ هــذهاتفقــت

 2001( ودراسـة الشـراري،  ) 2004( ودراسـة اللولـو،  ) 2006( مع دراسة الصـادق االرتباط

ـــ،  )  ةودراســـة روا شـــد،) ت(اختبـــار  ماســـتخدافـــي  ) 2004( ادبینمـــا اختلفـــت مـــع دراســـة حّم

  ) .   ( spssم اإلحصائي في استخدام برنامج الرز )  1998(وعوض 

 اتفقت هذه الدراسة مع جمیع الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج الوصفي. 

  وكـذلك دراسـة الصـادق ، )2009(أجریت هذه الدراسة في محافظات قطاع غزة بفلسطین عام

ة جریـت فـي المملكـة العربیـأ بینمـا، )2004(ودراسة حّمـاد ، )2004(ودراسة اللولو ، )2006(

بینمـــا أجریـــت فـــي ، )1996(التركـــي (ودراســـة ، )2001(الســـعودیة دراســـة كـــل مـــن الشـــراري 

  ).1998(وعلي  ةالسودان دراسة روا شد

  : دراسات حول تحلیل كتب اللغة العربیة_  الثانيالمحور 

  ): 2006(دراسة األستاذ _  1

دیــد معــاییر األدب تحالمي وخصائصــه هــدفت إلــي تحدیــد مفهــوم األدب اإلســإلــي  ســةراالدهــدفت 

ســع األساســي وفقــا اإلســالمي الواجــب توافرهــا فــي محتــوى كتــاب النصــوص والمطالعــة للصــف التا

محتـــوى كتـــاب المطالعــــة وهـــو ، الدراســـة مـــن مجتمـــع الدراســـة تكونـــت عینـــةللتصـــور اإلســـالمي و 

وهــو عبــارة عــن جــزأین یــدرس كــل منهمــا فــي فصــل دراســي ، والنصــوص للصــف التاســع األساســي
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، وتشتمل عملیة التحلیل على جمیـع الـدروس المتضـمنة فـي كـل جـزء بمـا فـي ذلـك المحتـوى، واحد

  .األنشطة والتقویمو 

قائمــة بمعــاییر األدب وفــق التصــور اإلســالمي لتحلیــل : أعــدت الباحثــة لــذلك أداتــین أولهــاو  

  .كتابي المطالعة والنصوص للصف التاسع

ل اسـتخدامها فـي تحلیـل كتـابي النصــوص أداة تحلیـل المحتـوى التـي أعـدت مــن أجـ: والثانیـة

وقامـــت الباحثـــة بحســـاب الثبـــات لـــألدوات عـــن .  والمطالعـــة فـــي ضـــوء معـــاییر األدب اإلســـالمي

 – 5.83(والثبــــات عبـــــر االنخفـــــاض وحصــــر الثبـــــات بـــــین ، طریــــق حســـــاب الثبــــات عبـــــر الـــــزمن

مالت معـــــــا، النســـــــب المئویـــــــة، التكـــــــرارات(اســـــــتخدمت الباحثـــــــة عـــــــدة أســـــــالیب إحصـــــــائیة )5.91

ـــــي حصـــــول كتـــــاب النصـــــوص والبالغـــــة ).االرتبـــــاط ـــــائج الدراســـــة إل ) الجـــــزء األول(و توصـــــلت نت

النصـوص (بینمـا حصـل الجـزء األول ، )301(بتكرار 28.4(على الترتیب األول بنسبة ) المطالعة(

) المطالعــــة) (الجــــزء الثــــاني(مــــا أ)297(بتكــــرار %) 28.1(علــــى الترتیــــب الثــــاني بنســــبة ) األدبیــــة

النصــوص ) (الجـزء الثـاني(وحصـل ، )247(بتكـرار %) 23.4(الترتیـب الثالـث بنســبة  حصـل علـى

وبهــذه النتیجــة تبـــین أن ، )213(بتكــرارات عــددها %) 20.1(علــى الترتیــب الرابــع بنســـبة ) األدبیــة

توصـي الباحثـة إلـي أن یسـهم محتـوى و المطالعة تتوافر فیها المحاور السابقة أكثر من النصـوص  

، المطالعــة للصـف التاسـع فــي توضـیح أهــم خصـائص مـنهج اللغــة وهـي الربانیــةكتـاب النصـوص و 

وأن یعمــل محتــوى كتــاب النصــوص والمطالعــة علــى تنمیـــة ، الواقعیــة، یجابیــةاإل، التــوازن، الثبــات

ربــط موضــوعات كتــاب المســلمین و الــوالء للــدین اإلســالمي فــي نفــوس الطلبــة والحفــاظ علــى كرامــة 

وخفایــاه وحــل مشــكالته وأن یســتفید مخططــو المنــاهج مــن ، المعاصــرالنصــوص والبالغــة بــالواقع 

  .قائمة المعاییر التي وضعتها الباحثة والقیام بدراسات میدانیة أخرى

  ): 2004( حمادو ، دراسة األستاذ_  2

تحلیــــل كتــــب اللغـــة العربیــــة الفلســـطینیة فــــي المرحلــــة األساســـیة مــــن منظــــور  هـــدفت الدراســــة إلـــى

واقتصــــرت الدراســــة علــــى كتــــب اللغــــة العربیــــة ).الشــــعبیة -األدبیــــة -الدینیــــة المــــأثورات(مــــأثوراتي 

المقـررة فـي المرحلـة األساسـیة مــن الصـف األول األساسـي وحتـى الصـف السـابع وعــددها ، بجزأیهـا

فكانــت نســبة الصــدق ، وتــم حســاب الصــدق والثبــات لــألداة، وتشــمل مجتمــع الدراســة، كتابــاً ) 26(

جمیـع كتـب اللغـة العربیـة المقـررة علـى طلبـة علـي  مجتمـع الدراسـة شـملو )0.88(والثبات ) 0.82(

كتابـًا ) 11(كتابـًا للمرحلـة األساسـیة الـدنیا و) 15(، )كتاباً  26(المرحلة األساسیة بفلسطین وعددها 

أعـــد الباحثـــان معیـــارًا للتحلیـــل وهـــو و ). 2004، 2003(للعـــام الدراســـي ، للمرحلـــة األساســـیة العلیـــا

، األدبیــــة، معــــین لعناصــــر المأثوراتیــــة الدینیــــة فوتــــم إعــــداد تصــــنی، تي المقتــــرحالمنظــــور المــــأثورا

و اســتخدم المــنهج الوصــفي التحلیلــي واســتخدم الباحثــان للمعالجــات اإلحصــائیة بعــض . الفلكلوریــة

وتوصــلت النتــائج إلــي اعتمــاد المنــاهج الفلســطینیة بالدرجــة ) النســب المئویــة -التكــرارات(األســالیب 
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%) 10(بنســـبة  اً مـــأثور ) 1512(لجانـــب المـــأثوراتي فنســـبة توافرهـــا فـــي منـــاهج اللغـــة األولـــى علـــى ا

فــــي ) اً مــــأثور  1012(و، %)33(فــــي المرحلــــة األساســــیة العلیــــا بنســــبة ) مــــأثور 50(موزعــــة علــــى 

) الفولكلـــور(و أظهــرت النتـــائج أن المــأثورات الشــعبیة %). 66.9(المرحلــة األساســیة الـــدنیا بنســبة 

كثــرة المــأثورات وأظهــرت . فــي منــاهج اللغــة العربیــة مقارنــة بالدینیــة واألدبیــةًا وافر أقــل المــأثورات تــ

خلـو المنـاهج مـن و ، أظهرت و أن المأثورات األدبیة في منـاهج اللغـة العربیـة عالیـه بالدینالمتعلقة 

ة بشـكل االهتمـام المأثوراتیـب الدراسـةالمأثورات الشعبیة المتعلقة باألغـاني الشـعبیة والدینیـة وتوصـي 

انتبــاه مصــممي المنــاهج الدراســیة  تواعتبــار تنمیتهــا هــدفًا أساســیًا فــي المنــاهج الدراســیة ولفــ، عــام

ضــرورة التخطــیط لمراعــاة مبــدأ التــوازن ، إلــى أهمیــة تضــمین المنــاهج باألنمــاط المتعــددة للمــأثورات

  .والشمول والتكامل في تضمین عناصر المناهج الدراسیة المأثوراتیة

  ): 2004(، و آخرون بوفرسن  دراسة_  3

بثانویـــة المقـــررات ) 21(و) 11(العربیـــة  ةإلـــى التعـــرف علـــى أهـــداف مقـــرري اللغـــ هـــدفت الدراســـة

عینــه  الدراســة علــى معلمــي ورؤســاء األقســام والمــوجهین بنظــام المقــررات  تواقتصــر  ،بدولــة قطــر

لـدلیل المعلـم كمصـدر  اً سـتندم، وبطاقـة مالحظـة ةاسـتبان، وأعـد الباحـث أداتـین ،في التعلیم الثانوي

وهـــي عبـــارة عـــن  .واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي .أساســـي ألهـــداف اللغـــة العربیـــة

والثـاني دراسـة میدانیـة تناولـت اسـتطالع آراء معلمـي ، الجزء األول اإلطار النثـري وأدبیاتـه، قسمین

لتفریـــــغ ) SPSS(حصـــــائي واســـــتخدم الباحـــــث برنـــــامج الـــــرزم اإل.اللغـــــة العربیـــــة ورؤســـــاء األقســـــام

و .والمتوسـطات الحسـابیة، ومعامـل الثبـات كرونبـاج ألفـا، والنسـب المئویـة، والتكرارات، تاالستبیانا

أن األهــداف العامـة للغـة العربیــة منبثقـة مـن األهــداف العامـة للتربیـة بدرجــة :توصـلت الدراسـة إلـي 

ینبثـق مـن األهـداف العامـة ) 21-11(اللغـة المقـررة  فومعاییرهـا أهـدا ،وتراعي خصائصـها ،كبیرة

، نهــا محــددةإوتتــوافر فیهــا الخصــائص والمعــاییر مــن حیــث .لتــدریس اللغــة العربیــة بمراحــل التعلــیم

: وأنهــــا تنمــــي مهــــارات اللغــــة األربــــع.شــــاملة بجوانــــب الخبــــرة، واقعیــــة، واضــــحة، ةوغبمصــــ، كافیــــة

كمـــل أهـــداف غة ســـلوكیة وتیاومصـــوغه صـــ، الكتابـــة بدرجـــة كبیـــرة، لقـــراءةا، المحادثـــة، االســـتماع

لتجنـب التـداخل ) 21-11(إعادة النظر باألهـداف الخاصـة بـالمقررین و توصي ب 21، 11(المقرر

وٕاعــداد  ،ٕاضـافة أهـداف تؤكـد ربـط المحتـویینو صـیاغة األهـداف الســلوكیة و  .بـین أهـداف المقـررین

  .وثائق األهداف بجمیع مستویاتها وربطها بالبیئة

  ): 2003(، دراسة السعدي_  4

مـــدى تضـــمین كتـــب اللغـــة العربیـــة للصـــفوف األساســـیة الثالثـــة  علـــى تعـــرفالهـــدفت الدراســـة إلـــى 

تكونــت عینــة الدراســة علــى مجتمــع الدراســة الــذي یتكــون مــن مجمــوع كتــب . األولــى حقــوق الطفــل

كتــب ) 6(فــي األردن وعــددها ، )الثالــث، الثــاني، األول(المرحلــة األساســیة للصــفوف الثالثــة وهــي 

أعــد .والثــاني فــي الفصــل الدراســي الثــاني، عــة إلــى جــزأین أحــدهما فــي الفصــل الدراســي األولموز 
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مــن  اً مســتند، اً حقــ) 35(الباحــث أداة الدراســة علــى صــورة قائمــة حقــوق الطفــل التــي تحتــوي علــى 

) ب المئویـة النسـ، التكـرارات(اسـتخدم الباحـث عـدة أسـالیب إحصـائیة .اتفاقیة حقوق الطفل العالمیـة

أن أعلـــى نســـبة لتضـــمین حقـــوق الطفـــل فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة للصـــفوف لت النتـــائج إلـــي وتوصـــ

أن أســئلة االســتیعاب أقلهــا فكــان فــي مجــال الحمایــة و  أمــا، األولــى كانــت الحقــوق فــي مجــال النمــو

أمـا فیمـا یتعلـق بالصـور التكمیلیـة فقـد عبـرت .التي تتعلق بحقوق الطفل كانت نسبتها متدنیة للغایـة

تضــمین حقــوق  :بـــتوصــي الدراســة . مــن الصــور عــن حــق مــن حقــوق الطفــل ونســبته جیــدةالعدیــد 

أو ، الطفــل فــي كتــب الصــفوف الثالثــة األولــى علــى نحــو یماثــل مــا جــاء فــي قائمــة حقــوق الطفــل

زیـادة تركیـز األسـئلة االسـتیعابیة التـي تقـیس األفكـار الرئیسـة و  توزیعها بشكل متوازن غیر عشـوائي

تقـدیم صـور تعلمیـه .اللغـة العربیـة للصـفین الثـاني والثالـث علـى حقـوق الطفـلللنصوص فـي كتـابي 

  .في كتب اللغة العربیة للصفوف األولى تهدف إلى التعبیر بشكل عن حقوق الطفل

  ):2002(دراسة الجرف _ 5

تصــمیم دروس القــراءة فــي كتــب القــراءة للمــرحلتین المتوســطة والثانویــة للبنــات "هــدفت الدراســة إلــي 

اقتصــرت عینــة الدراســة علــى تحلیــل مكونــات  ،ة الســعودیة دراســة تحلیلیــة وصــفیةلكــة العربیــبالمم

دروس القــراءة فــي كتــب القــراءة المقــررة علــى طالبــات المــرحلتین المتوســطة والثانویــة وحــدد بطریقــة 

عشــوائیة مــن مجتمــع الدراســة وهــو جمیــع دروس القــراءة فــي كتــابي القــراءة للفصــلین األول والثــاني 

أعـدت الباحثـة قائمـة  ،المقـرر علـى صـفوف المـرحلتین المتوسـطة والثانویـة) 2002(ام الدراسي للع

مكونــات درس للمعــاییر تصــمیم دروس القــراءة وهــي عبــارة عــن ثالثــة محــاور رئیســة وهــي معــاییر 

ـــة لـــدرس القـــراءة وثـــم معـــامالت صـــد ق ثبـــات األداة القـــراءة ومعـــاییر للشـــكل العـــام ومعـــاییر جمالی

دروس القـراءة  نأ نتـائج الدراسـةأظهـرت و ، النسـب المئویـةالتكرارات و استخدمت و ، لعلمیةبالطرق ا

في كتب القراءة المقرر على كل صفوف المرحلتین المتوسطة والثانویة تحتـوي علـى أقـل عـدد مـن 

وأن تصـمیم كـل كتـب القـراءة قـد تـم بمعـزل عـن .المكونات وینقصها الكثیر من المكونات األساسـیة

ألخـــرى عنـــد اختیـــار نصـــوص القـــراءة وترتیبهـــا وٕانمـــا بطریقـــة عشـــوائیة و توصـــي الدراســـة الكتـــب ا

بإعادة تصمیم دروس القـراءة فـي كتـب القـراءة لصـفوف المـرحلتین المتوسـطة والثانویـة علـى النحـو 

أن یتكون درس القراءة في كل صف دراسي من ثالثـة أجـزاء و جـزء تمهیـدي سـابق للـنص  :التالي

أن یشـــتمل الجـــزء التمهیـــدي الســـابق للـــنص علـــى قائمـــة بمحتویـــات الـــدرس وأهـــداف و ، . المقـــروء

أن تضــاف توجیهـات وتعلیمــات الهامشــین األیمــن .الـدرس أو المهــارات التــي سـیتدرب علیهــا الطلبــة

دة وٕاعــا. التــي تلــي الــنص المقــروء وٕاضــافة أمثلــة محلولــة مــع األســئلة والتــدریبات، واألیســر للــنص

دریبات التــي تلــي نصــوص القــراءة بحیــث تكــون علــى شــكل مجموعــات تتكــون تصــمیم األســئلة والتــ

  .كل مجموعة من عدد من المفردات
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  ):2002(دراسة طموس _ 6

هــدفت الدراســة إلـــى معرفــة مســـتوى تقــدیرات معلمـــي اللغــة العربیـــة التقویمیــة لكتـــاب لغتنــا الجمیلـــة 

باتجاهــاتهم نحــو  تك التقــدیراومعرفــة عالقــة تلــ، المقــرر للصــف الســادس األساســي بمحافظــة غــزة

ومعلمــة مــن الــذین یدرســون الكتــاب أو قیــد  معلمــاً ) 205(تكونــت عینــة الدراســة مــن   .التحدیث

اســـــتخدم الباحـــــث   الدراسة موزعین على مدارس قطاع غزة وتم اختیارهم بطریقة عشوائیة منظمة

ث المنـاهج وتـم التأكـد مـن ومقیـاس لالتجاهـات نحـو تحـدی، أداتین وهما استبانه لتقویم أبعاد الكتاب

والثبـــات بطریقـــة التجزئـــة التصـــنیفیة ، صـــدقها وثباتهـــا بطریقـــة صـــدق المحكمـــین والمقارنـــة الطرفیـــة

اســـتخدم الباحـــث عـــدة أســــالیب   واتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وطریقة ألفا كرونباج

ســتخدم الوســط الحســابي وا، )spss(وهــي برنــامج الــرزم اإلحصــائیة للعلــوم االجتماعیــة  ،إحصــائیة

وتوصــلت النتــائج إلــي . ومعامــل ارتبــاط بیرســون 2واالنحــراف المعیــاري والنســب المئویــة واختبــار كــا

ــــدیرات المعلمــــین التقویمیــــة اإلجمالیــــة للكتــــاب بلغــــت  وهــــي نســــبة عالیــــة حســــب %) 75.7(أن تق

ــــةالمســــتویات التــــي اعتمــــدتها ا ــــز بوضــــو   وأن أفضــــل الجوانــــب فــــي.لدالل الطباعــــة  حالكتــــاب یتمی

اشــتماله علــى فهــرس للمحتویــات وخلــوه مــن األخطـــاء ووجــود أهــداف وتركیــز علــى القــیم ووجـــود ب

أظهــرت النتــائج بعــض جوانــب الضــعف فــي  .عالمــات تــرقیم والتــزام بالتشــكیل النحــوي فــي الكتــاب

وعــدم وجــود ، الكتــاب فــي عــدم مناســبة عــدد صــفحات الكتــاب لمســتوى الصــف والحصــص المقــررة

وتوصـي .وافتقـاره إلـى الخطـب ویطغـى علیـه المقـاالت األدبیـة، شاملة في نهایة كل وحـدةاختبارات 

أو تقلــیص محتـــوى ، فــي زیــادة حصــص اللغــة العربیــة بحیــث یناســب محتــوى الكتــاب قیــد الدراســة

ضــرورة وجــود اختبــارات شــاملة فــي نهایــة كــل یناســب مســتوى الصــف الســادس األساســي و الكتــاب ل

ضـرورة تـوفیر دلیـل المعلــم .دمـة تناسـب مسـتوى الصــف السـادس األساسـيواحتوائـه علـى مق، وحـدة

واحتـواء الكتـاب علـى ، لكتاب لغتنا الجمیلـة أن تنتهـي كـل وحـدة بخالصـة مناسـبة تـرتبط باألهـداف

وعقــــد لقــــاءات دوریــــة للمعلمــــین والمشــــرفین والمســــئولین عــــن  .بعــــض الخطــــب والمقــــاالت األدبیــــة

  حات في مجال تألیف وٕاخراج الكتابالمناهج لتبادل الخبرات والمقتر 

  ): 2002(دراسة األغا _  7

والكشــف عــن مســتوى ارتبــاط محتــوى كــل ، إلــى معرفــة أهــداف التربیــة ثنائیــة اللغــة الدراســة  هــدفت

اقتصــرت الدراســة علــى محتــوى كتــاب  .والقــراءة االنجلیزیــة فــي فلســطین، مــن كتــاب القــراءة العربیــة

قائمـة أهـداف التربیـة : األولـىا أعـد الباحـث أداتـین للدراسـة وهمـیـة و جلیز القراءة العربیـة والقـراءة االن

موزعـــة علـــى ســـتة مجـــاالت رئیســـة  اً هـــدف) 58(لبحـــث وتضـــمنت لیب اثنائیـــة اللغـــة مســـتعینا بأســـا

  ).القیم، المعارف، الكتابة، القراءة، المحادثة، مهارات االستماع(

لكتــابین لمــادة علمیــة تســاهم فــي تحقیــق من ایأداة تحلیــل المســتوى لمعرفــة مــدى تضــ: الثانیــة

اتبـع الباحـث المـنهج البنـائي والمـنهج . ثم التأكد من ثباتها وصدقهامن أهداف التربیة ثنائیة اللغة و 
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لحساب الثبـات اسـتخدم الباحـث معـامالت االتفـاق بـین تحلیـل الباحـث وتحلیـل و ، الوصفي التحلیلي

ومعامــل ، والنســب المئویــة، التكــرارات(لیب التالیــة واســتخدمت الدراســة األســا، أربعــة بــاحثین آخــرین

و توصلت للنتائج أن في كتاب القراءة العربیة جاءت مهـارات الكتابـة فـي المرتبـة األولـى ).االرتباط

وجـــــاءت المعـــــارف بنســـــبة %) 29.4(وحصـــــلت مهـــــارات القـــــراءة علـــــى نســـــبة %) 36.6(بنســـــبة 

المحادثـــة حلـــى بالمرتبـــة األخیـــرة بنســـبة ومهـــارات %) 6.4(ومهـــارات االســـتماع بنســـبة %) 16.5(

علــى المرتبــة األولــى بنســبة ) النســخ(فــي كتــاب اللغــة االنجلیزیــة حــازت مهــارات الكتابــة و  %)2.8(

، %)17.8(أمـا المعـارف فنسـبتها ، %)21.5(أما مهارات القـراءة حصـلت علـى نسـبة ، %)33.9(

ــــة علــــى نســــبة  وحصــــلت مهــــارة، %)14.3(أمــــا مهــــارات االســــتماع حصــــلت علــــى نســــبة  المحادث

و توصـــي بضـــرورة األخـــذ بعـــین %).2.3(وفـــي المرتبـــة األخیـــرة جـــاءت القـــیم بنســـبة ، %)10.2(

االعتبــار لــدى جهــات االختصــاص ومصــممي المنــاهج فــي لجــان بنــاء المنــاهج الفلســطینیة نســب 

یم  فــي مجــال المحادثــة و القــ ءتوزیــع المهــارات والمعــارف والقــیم بحیــث تكــون متوازنــة شــاملة وٕاثــرا

وعـرض المسـرحیات وتوجیـه األسـئلة المفتوحـة ، كتاب اللغة العربیة وذلك من خالل سـرد القصـص

زیــادة حصــص مــادة البالغــة فــي اتهم الخاصــة وأســمائهم وعنــاوینهم و وســؤالهم عــن حیــ، للتالمیــذ

مـا تطـویر منهـاج البالغـة بلغة العربیة في المرحلـة الثانویـة و الجدول األسبوعي المخصص لمادة ال

أن و ، أهـــداف منهـــاج البالغـــة صـــیاغة واضـــحةصـــیاغة ءم مـــع أهـــداف التربیـــة الفلســـطیني و یـــتال

تراعـــى  نوأامـــة یراعـــي المنهـــاج التكامـــل بـــین فـــروع البالغـــة خاصـــة وبـــین فـــروع اللغـــة العربیـــة ع

ـــدغیـــة قـــیم ومبـــادئ المجتمـــع اإلســـالمي و النصـــوص البال لیل ضـــرورة إعـــداد المعلمـــین وتزویـــدهم ب

القیـــام بعـــدة دراســـات أخـــرى حـــول مـــادة البالغـــة فـــي المراحـــل دریس مـــادة البالغـــة و یســـاهم فـــي تـــ

  .األخرى

  ):2001(دراسة التلولي _  8

إلــى معرفــة مــدى تــوافر القــیم فــي كتــب القــراءة والنصــوص المقــررة علــى الصــفوف الدراســة هــدفت 

 قـــدة الدراســـة عینـــو كانـــت .الســـابع والثـــامن والتاســـع مـــن مرحلـــة التعلـــیم األساســـي بمحافظـــة غـــزة

، الثـامن، السـابع(قتصرت الدراسة على تحلیـل محتـوى موضـوعات القـراءة فقـط مـن الكتـب الثالثـة ا

یر للقیم الواجـب توافرهـا فـي الكتـب الثالثـة فـي ضـوء أدبیـات البحـث فـي یوأعد الباحث معا) التاسع

حـــث معادلـــة واســـتخدم البا) 157(ون مـــن عشـــرة مجـــاالت رئیســـة یتـــدرج تحتهـــا تتكـــو ، مجـــال القـــیم

مـن أبـرز مـا توصـلت إلیـه الدراسـة مـن نتـائج مـا و .للتأكد من ثبات التحلیل) Holitsi(هولتسي 

أن القـــیم بمجاالتهـــا المختلفـــة متـــوفرة إلـــى حـــد كبیـــر فـــي كتـــب القـــراءة والنصـــوص للصـــفوف :یلـــي

فـــي كتـــاب ف، اُّ ومرتبـــة تنازلیـــ ةلقــیم موزعـــة علـــى المجـــاالت الرئیســت اكانـــ .الســابع والثـــامن والتاســـع

ــــیم الدینیــــة  ــــیم السیاســــیة والوطنیــــة ، %)23.41(الصــــف الســــابع نجــــد الق والقــــیم ، %)21.93(والق

والقــــــــــیم االقتصــــــــــادیة ، %)11.39(والقــــــــــیم الشخصــــــــــیة واألخالقیــــــــــة ، %)15.05(االجتماعیــــــــــة 
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ـــــیم التربویـــــة ، %)9.03( ـــــیم الصـــــحیة ، %)3.65(والقـــــیم البیئیـــــة ، %)7.95(والق ، %)2.79(والق

فـي كتـاب الصـف الثـامن نجـد أن القـیم االجتماعیـة 2.1(والقـیم الثقافیـة ، %)2.58(مالیـة والقیم الج

، %)16.49(والقـــیم الشخصـــیة واألخالقیـــة ، %)16.75(والقـــیم السیاســـیة والوطنیـــة ، %)24.08(

ــــــیم االقتصــــــادیة ، %)7.85(والقــــــیم الصــــــحیة ، %)8.90(والقــــــیم الدینیــــــة  ــــــیم ، %)7.32(والق والق

والقــــــــیم البیئیــــــــة ، %)2.87(والقـــــــیم الثقافیــــــــة ، %)6.54(والقــــــــیم التربویــــــــة ، )%7.32(الجمالیـــــــة 

والقــــیم االجتماعیــــة ، %)21.29(و فــــي كتــــاب الصــــف التاســــع نجــــد أن القــــیم الدینیــــة %) 1.83(

والقـــــــیم ، %)11.82(والقـــــــیم الثقافیـــــــة ، %)13.33(والقـــــــیم الشخصـــــــیة واألخالقیـــــــة ، %)18.06(

والقــیم ، %)7.31(والقــیم االقتصــادیة ، %)9.98(والوطنیــة  ةاســیوالقــیم السی، %)11.18(التربویــة 

  %)0.43(والقیم البیئیة ، %)2.58(والقیم الجمالیة ، %)4.08(الصحیة 

  ):2001(دراسة العرجا _  9

هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد القــیم الدینیــة المتضــمنة فــي كتــابي القــراءة واألدب للصــف الثــاني عشــر 

واألدب للصـــف ) ذي الموضــوعات المتعــددة(بتحلیــل كتــابي القــراءة  قــام الباحــث .بمحافظــات غــزة

أعـد الباحـث قائمـة بـالقیم و ) 2001، 2000(الثاني عشر وكانت العینة تشمل مجتمع الدراسة لعـام 

مجــاالت  هوتكونــت مــن تســع، الدینیــة الواجــب تضــمنها فــي كتــابي القــراءة واألدب بمحافظــات غــزة

، والبیئـــي، والعلمـــي، والسیاســـي، واالقتصـــادي، واالجتمـــاعي، واألخالقـــي، المجـــال البعـــدي: (وهـــي

لمعالجـــــات اإلحصـــــائیة أســـــالیب واســـــتخدم ا   .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي )والجمالي

وتظهــر النتــائج أن نســب المجــاالت بشــكل عــام وقیمهــا ). الرتــب، النســب المئویــة، التكــرارات(منهــا 

وجــود العدیــد  .اءة واألدب للصـف الثــاني عشــر بمحافظــات غــزةالفرعیـة متدنیــة جــدا فــي كتــابي القــر 

مــن القــیم الفرعیــة فــي جمیــع المجــاالت لــم تــرد علــى اإلطــالق فــي الكتــابین وهــي تحتــاج إلــى إثــراء 

، التــأدب فــي طلــب العلــم، األمانــة، الحــج، الصــوم، الزكــاة، اإلیمــان بالمالئكــة(علــى ســبیل المثــال 

وتوصـي إلـي زیــادة  .تنظـیم الحــدائق وتنسـیقها، إتقـان العمـل، جســمنظافـة ال، مراعـاة الفـروق الفردیـة

وكــذلك المشــرفین بــالقیم الدینیــة ، اهتمــام القــائمین علــى تــألیف كتــابي القــراءة واألدب فــي فلســطین

ألنهــا الموجــه األساســي لبــاقي القــیم و ینبغــي التركیــز علــى هــذه القــیم عنــد تــدریس القــراءة واألدب 

ینبغـــي أن تتضــمن بــرامج تـــدریب و . ارســتها واإللمــام بهـــا فــي حیــاتهمممحتــى یــتمكن التالمیــذ مـــن 

  .معلمي اللغة العربیة القیم الدینیة الالزمة لتالمیذ المرحلة الثانویة وأسالیب إكسابهم لهم

  :الثانيالتعقیب على دراسات المحور 

لطلبــة تــرى الباحثــة أن تحلیــل كتــب اللغــة العربیــة مــن الخطــوات المهمــة فــي عملیــة تمكــین ا

واالعتـزاز ، للغتهم وامتالكهم القدرة علـى الطالقـة اللغویـة واألدبیـة والتـذوق الحسـي والبالغـي لـدیهم

  .بهویتهم العربیة ودینهم اإلسالمي

  :أوجه االتفاق وأوجه الخالف التي تمیز تلك العالقة
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 اب اللغـة اتفقت هذه الدراسة مع سائر تلك الدراسات في أنها تناولـت موضـوع تحلیـل وتقـویم كتـ

  .العربیة

 لتحلیـــل ، اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع جمیـــع الدراســـات فـــي اســـتخدامها للمـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي

 .موضوع محتوى المنهاج لتلك الكتب

 فــي اختیــار عینــة البحــث حیــث كــان عنــد الباحثــة  مــع بعــض الدراســات اختلفــت هــذه الدراســة

ه الدراســـة فـــي اختیـــار عینـــة فـــي حـــین اتفقـــت هـــذ، كتـــاب اللغـــة العربیـــة للصـــف الحـــادي عشـــر

البحـث حیـث كانـت عنـد الباحثـة مرحلـة واحـدة وهـو كتـاب اللغـة العربیـة للصـف الحـادي عشـر 

وعنــــد األغــــا  )2001(وعنــــد العرجــــا ، )2002(وطمــــوس ، )2006(وعنــــد كــــل مــــن األســــتاذ 

 .العینة كانت كتابي القراءة العربیة والقراءة االنجلیزیة) 2002(

  ف ر ودراسـة الجــ،  )2004(مـاد واألســتاذ عــدة مراحـل كمــا فـي دراســة حبینمـا نجـد عینــة تشـمل

كـان اختیــار العینـة عبـارة عــن بینمـا فــي بعـض الدراسـات  ،)2001(ودراسـة التلـولي ، )2002(

 ).2002(كما في دراسة طموس  على الكتاب المعلمین للحكممجموعة من 

 وأفرعهاقویم كتب اللغة العربیة اتفقت هذه الدراسة مع جمیع الدراسات في تناولها لتحلیل وت  . 

  ـــة التعلیمیـــة فتناولـــت الصـــف الحـــادي عشـــر  الدراســـةاختلفـــت هـــذه بینمـــا ، فـــي تناولهـــا للمرحل

واألغــــا )  2003( ودراســـة الســـعدي ، كانـــت للصـــف الثــــاني عشـــر )  2001(دراســـة العرجـــا 

لــیم األساســي بینمــا بــاقي الدراســات كانــت فــي المرحلــة التع، للصــف األول األساســي ) 2002(

 . العلیا 

  والنســب ، اتفقـت هــذه الدراســة مــع الدراسـات فــي اســتخدام األســلوب اإلحصـائي وهــو التكــرارات

)  2004(ودراســــة بوفرســــن وآخــــرون)  2002(بینمــــا اختلفــــت مــــع دراســــة طمــــوس ، المئویــــة 

 . لتفریغ اإلستبانات والنسب المئویة )   spss(فاستخدمت برنامج الرزم اإلحصائي 

 ت هــذه الدراســة مــع العدیــد مــن الدراســات فــي اختیــار قائمــة معــاییر كأحــد أدوات الدراســةاتفقــ ،

حیــث ارتبطــت قائمـة المعــاییر كمــا فـي دراســة الجــرف ، لكنهـا اختلفــت معهـا فــي طبیعــة القائمـة

 ).2001(التلولي ، ) 2001(العرجا ، )2002(

  یر مــع اســتبیان للــرأي كمــا معــایأداتــین قائمــة  مكونــة مــن كانــتفواختلفــت فــي بعــض الدراســات

مكونـــة مـــن ) 2002(ودراســـة األغــا ) 2002(ودراســة طمـــوس ،  )2006(تاذ دراســـة األســـفــي 

 .أداتین للتحلیل 

  فــي قائمــة المعــاییر وطبیعتهــا فــي أنهــا ) 2002(اتفقـت هــذه الدراســة مــع دراســة حمــاد واألسـتاذ

 .تعتمد على نفس المنظور لتحلیل الكتاب
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، )2006(وتتفـق مـع دراسـة األسـتاذ ، )2009(قطـاع غـزة بفلسـطین عـام أجریت هذه الدراسة فـي 

و وبینمــا دراســة ، )2001(ودراســة العرجــا ، )2001(ودراســة التلــولي ، )2004(وحمــاد واألســتاذ 

  .قد أجریت في المملكة العربیة السعودیة) 2002(الجرف 

  : ألجنبیةالدراسات ا: المحور الثالث

   ):2008(سحاق ادراسة _  1

الـــنهج القـــائم علـــى التفكیـــر فـــي التعلـــیم والـــتعلم لتـــدریب المعلمـــین قبـــل  معرفـــةفت الدراســـة إلـــى هـــد

اســـتبانه آلراء المعلمـــین : واســـتخدم الباحـــث أداتـــین للدراســـة األولـــى، الخدمـــة فـــي الفیزیـــاء المـــالیزي

اج الوصـفي واسـتخدم الباحـث المنهـ، قائمة للمعاییر التي یجـب توافرهـا فـي منهـاج الفیزیـاء: والثانیة

  .التحلیلي

وكانت عینة الدراسـة تتمثـل فـي تحلیـل محتـوى الفیزیـاء الـذي یـدرس فـي كلیـة التربیـة جامعـة   

ومجموعــة ، إنـاث) 80(و، ذكـوراً ) 33(إلـى جانــب اختیـار عینـة مـن الطلبــة بعـدد ، صـباح المالیزیـة

ســتخدام التحلیـل القــائم مـن المعلمـین ذوي الخبــرة فـي المــدارس االبتدائیـة وكانـت نتــائج الدراسـة أن ا

علـى التفكیـر یــؤدي إلـى فهـم أفضــل وأعمـق للفیزیــاء وأسـالیب محتـوى الــدورة والممارسـات التعلیمیــة 

ــم مفــاهیم الفیزیــاء، والتــدریب العملــي ، وتســاعد علــى تحدیــد المشــاكل مــع الطــالب والقــدرة علــى تعل

وتــدریس الفیزیــاء ، الفیزیــاءإدخــال التحلیــل القــائم علــى التفكیــر فــي طــرق تــدریس بوتوصــي الدراســة 

وتحلیــل محتــوى الفیزیــاء مــع مجموعــات أخــرى ، مــن مفــاهیم الفیزیــاء فــي المحتـوى رواإلكثــا، الـذاتي

  .وزیادة دورات تدریب المعلمین، من مدرسي الفیزیاء

  ):2008(دراسة غیتاشیو _  2

ت عینـة الدراســة وكانـ، وهـدفت الدراسـة إلـى تحلیـل كتــب المرحلـة األساسـیة فـي مـدارس آدیــس آبابـا

تشتمل علـى كتـب المراحـل األساسـیة األول والثـاني والثالـث والرابـع المقـررة فـي مـدارس آدیـس أبابـا 

وكانت عملیة التحلیل شاملة من حیث النوعیة والكمیة من النصوص والرسوم مـن أجـل ، االبتدائیة

ات الكتـب لهـا طـابع تحلیـل مسـاهمتها فـي تحقیـق التماسـك االجتمـاعي وتحدیـد مـا إذا كانـت محتویـ

وكانـــت نتـــائج الدراســـة تشـــیر إلـــى أن ، وهـــل یشـــتمل علـــى المبـــادئ الثقافیـــة وقضـــایا التنـــوع، عرقـــي

معظــم محتویــات الكتـــاب المدرســي الــذي یصـــور الجماعــات العرقیــة والخلقیـــة الثقافیــة غیــر محـــدد 

جموعــــة وأن عــــدد الصــــفحات المخصصــــة لتنــــوع الثقافــــات ضــــئیل جــــدًا بالمقارنــــة مــــع م، المعــــالم

الصفحات الواردة في الكتب المدرسیة وأن معظـم قضـایا التنـوع موزعـة علـى فصـول ومحـددة وأنهـا 

وتـــوحي الدراســـة باالهتمـــام أكثـــر بالثقافـــات والتوســـع فـــي محتویـــات الكتـــاب ویجـــب ، ســـیئة الســـیاق

  .استغالل القضایا بطریقة فعالة في الكتاب

   ):2006(دراسة أورمان _  3
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تحلیــل نصــوص مــن كتــب المرحلــة الثانویــة مــن التــاریخ الــذي یســتخدم  معرفــة هــدفت الدراســة إلــى

  .حالیًا في أمریكا

واثنــین مــن الوالیــات المتحــدة ، مــن كنــدا اثنــین، وكانــت عینــة الدراســة تتكــون مــن أربعــة كتــب  

وأعـد الباحـث أداة الدراسـة عبـارة ، "أوكالهومـا، أونتـاریو وسـتیلووتر، التي تطبق في مدارس تورینتو

وســـیادة ، ن قائمـــة تحتـــوي علـــى معـــاییر التحلیـــل مـــن حیـــث التربیـــة الوطنیـــة والواقـــع االقتصـــاديعـــ

وكانــت نتــائج ، والصــراع التــاریخي بــین البلــدین، والتفاعــل االقتصــادي بــین الــدول، الملكیــة والقومیــة

ي واتفقــت كتـــب التــاریخ الكنـــد، بینــت وجـــود إغفــال فـــي التفاعــل التـــاریخي بــین البلـــدینقـــد الدراســة 

فــي عـرض المواضــع لمناقشــة توسـیع الوطنیــة والصـراع العســكري والنشــاط ، واألمریكـي فــي السـلبیة

وأن النصـوص األمریكیـة تشـتمل علـى ، االقتصادي والسـهولة الوطنیـة واالتصـاالت والتربیـة والبیئـة

وتوصــــي الدراســــة بزیــــادة النصــــوص ، قــــدر كبیــــر مــــن المعلومــــات التــــي تتعلــــق بالتــــاریخ الكنــــدي 

وٕاقامـــــة دراســـــات مماثلـــــة بـــــین دول أخـــــرى ، وتوضـــــیح العالقـــــات بینهمـــــا، یخیـــــة عـــــن البلـــــدینالتار 

  .واالستفادة من مقیاس التحلیل في كتب أخرى

  ):2004(دراسة عبد الرحمن _  4

وتكونـت عینـة ، وفي المرحلـة الثانویـة فـي باكسـتان) ءكیمیا(الدراسة إلى تحلیل منهج العلوم هدفت 

ین مــن معلمـ) 4(مـن جمیــع أنحـاء باكســتان و اً معلمـ) 80(موزعـة علــى  اً معلمــ) 640(الدراسـة مـن 

، مــن كــل مــدارس الحــدود الشــمالیة لباكســتان اً معلمــ) 20(نجــاب ومــن الب) 400(منطقــة اتحادیــة و

ــــاب مــــن حیــــث  ــــیم الكت ــــى معــــاییر أعــــدها الباحــــث لتقی واســــتخدم أداة الدراســــة اســــتبیان یحتــــوي عل

وكانــــت نتــــائج ، واســــتخدم المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي) قــــویموالت، األنشــــطة، المحتــــوى، األهــــداف(

الدراســة تشــیر إلــى عــدم مشــاركة المعلمــین فــي عملیــة تطــویر المنــاهج وتقیــیم الكتــب أمــر ضــروري 

لـــم تكـــن كاملـــة وال تتفـــق مـــع  ءمحتـــوى المنـــاهج الدراســـیة للكیمیـــا أنو ، لتطـــویر المنـــاهج الدراســـیة

ق وأســالیب التــدریس للمعلمــین تعتمــد علــى التلقــین وأن طــر ، احتیاجــات وتطلعــات العصــر الحــدیث

أنــه یجـــب عنــد اختیـــار منهــاج العلـــوم ببــدًال مـــن الــتعلم والفهـــم والتحلیــل والتقـــویم وتوصــي الدراســـة 

وكــــذلك تــــدریب ، للثانویــــة أن یرتكــــز علــــى تنمیــــة المهــــارات العلمیــــة والمواقــــف العملیــــة والمصــــالح

تمد المناهج الدراسیة علـى التطبیـق والتحلیـل والتركیـب أن تعبالمعلمین حسب االحتیاجات العالمیة 

  .والتقویم والمهارات العلمیة

  )2002(دراسة الجالد و یونؤ _  5

تقــویم منــاهج التربیــة اإلســالمیة فــي المــدارس اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة مــن  هــدفت الدراســة إلــى

تكونــــت عینــــة و) 2002 -2001(وجهـــة نظــــر المعلمــــین والطلبـــة فــــي تایالنــــد فــــي العـــام الدراســــي

طالبـًا وطالبـة مـن مجتمـع الطلبـة ) 217(عـددهم و معلمـًا ومعلمـة مـن المجتمـع ) 117(الدراسة من 

ــ المؤهــل العلمــي والجــنس، وكــان توزیــع أفــراد العینــة حســب متغیــرات الخبــرة) 1.680(  ةأدا توتمثل
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فقــــرة ) 99(هــــا مـــن الدراســـة فـــي اســــتبانتني واحـــدة للمعلمـــین وأخــــرى للطلبـــة تتكــــون كـــل واحـــدة من

ـــتملت علـــــى أربعـــــة مجـــــاالت هـــــي أهـــــداف التربیـــــة اإلســـــالمیة ـــــة، اشــ ، والمحتـــــوى والمـــــادة التعلیمی

نســـب المئویـــة والرتـــب بمعادلـــة التكـــرارات وال(والتقـــویم و اســـتخدم الباحـــث ، واألنشـــطة، واألســـالیب

التربیـة اإلسـالمیة  كانـت تقـدیرات المعلمـین المتعلقـة بأهـداف :ةوقد أظهرت النتائج  اآلتی .مانسبیر 

وأظهــرت النتــائج المتعلقــة بــالمحتوى والمــادة .بینمــا كانــت تقــدیرات الطلبــة عالیــة جــداً ، بدرجــة عالیــة

إذ اتفــق كــل مــن المعلمـــین ، التعلیمیــة أن تقــدیرات كــل مــن المعلمـــین والطلبــة كانــت بدرجــة عالیـــة

تحدیـد الكتـب المقـررة و كانـت  فـي یاً أساسـ اً والطلبة علـى أن تحقـق أهـداف التربیـة اإلسـالمیة محـور 

أظهــرت أن تقـدیرات كــل مــن المعلمـین والطلبــة كانــت بدرجــة قــد النتـائج المتعلقــة بأســالیب التـدریس 

عالیــة أمــا بالنســبة لتقــدیراتهم بالوســائل التعلیمیــة فكانــت بدرجــة متدنیــة وبالنســبة لألنشــطة التعلیمیــة 

وأظهــرت النتــائج بعــدم وجــود  .كانــت عالیــة أمــا تقــدیراتهم بمجــال التقــویم، كانــت بدرجــة متوســطة 

بــین اســتجابات الطلبــة علــى مجــاالت عناصــر المنهــاج ) α ≥ 0.05(فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

لصــالح الطالبــات وبینــت عــدم وجــود ) المحتــوى والمــادة التعلیمیــة(فــي مجــال  تعــزى إلــى الجــنس إال

ن علـى مجـاالت عناصـر المنهـاج بین استجابات المعلمـی) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة 

ـــــرة وعـــــدم وجـــــو  ـــــرات ســـــنوات الخب ـــــة إحصـــــائیة  دتعـــــزى لمتغی بـــــین ) α ≥ 0.05(فـــــروق ذات دالل

ضــــوء نتــــائج  يفـــ اســـتجابات المعلمــــین علـــى مجــــاالت عناصـــر المنهــــاج تعــــزى للمســـتوى العلمــــي

للمرحلــة  میة المقــررةوتعــدیل كتــاب التربیــة اإلســال الدراســة كانــت التوصــیات اآلتیــة ضــرورة تطــویر

حـــث مســـئولي المـــدارس علـــى اإلكثـــار مـــن األنشـــطة التعلیمیـــة ســـواء أكانـــت فـــي داخـــل الثانویـــة و 

واالهتمـــام بتنویعهـــا و تشـــكیل لجـــان دائمـــة لتقـــویم منـــاهج التربیـــة اإلســـالمیة ، المـــدارس أم خارجهـــا

 وتطویرهــا بحیــث تضــم علمــاء ومتخصصــین فــي المجــاالت الشــرعیة والعلمیــة والتربویــة و توظیــف

متخصصین بمناهج التربیة اإلسـالمیة فـي وزارة التربیـة التایالندیـة والمـدارس اإلسـالمیة والحكومیـة 

  .رات التربویة للمعلمین والمشرفینوعقد الدو 

  ): 2000( مدراسة عبد السال_  6

هــدفت هــذه الدراســة إلــي تحلیــل محتــوي كتــب اللغــة االتصــالیة فــي المــدارس الثانویــة المالیزیــة فــي 

ة الخلقیــة و اســـتخدم الباحــث المــنهج الوصـــفي التحلیلــي و تكونــت أداه الدراســـة مــن تصـــمیم التنمیــ

الباحــث لمعــاییر صــیغت بشــكل عبــارات لمعرفــه مــدي توافرهــا فــي المحتــوي و كانــت عینــه الدراســة 

تشــمل مجتمــع الدراســة وهــو الكتـــب الخمســة لكتــب اللغــة العربیـــة االتصــالیة المقــررة فــي المـــدارس 

االتصــالیة  و أســفرت نتــائج الدراســة إلــي أن توظــف الوســائل اللغویــة فــي الكتــب العربیــة ،المالیزیــة 

إقنـــاع المتعلمـــین بو یوصـــي الباحـــث  ، وهـــي قابلـــه للتحســـن )  64و55(عادیـــه و متوســـطه بنســـبة

و ، بالممارسـات الخلقیــة فــي التــدریبات و تضــمنها فــي األهــداف الخلقیــة و تطــور أســلوب عرضــها 

  . ب البالغیة في الجذب إلي الممارسات الخلقیة استخدام األسالی
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  ):1999(دراسة إبراهیم _  7

هــدفت الدراســة إلــي تحلیــل المــنهج األساســي لتعلــیم اللغــة العربیــة و مقــررات قســم اللغــة فــي كلیــه 

الدراســــة عبـــارة عــــن قائمـــه معــــاییر  ةعـــد الباحـــث أداوأ، بجامعـــه بكــــین  اللغـــات الشـــرقیة و آدابهــــا

من حیث المـادة العلمیـة و إخراجهـا و المهـارات اللغویـة و محتویـه العلمـي ووسـائل  تتضمن تحلیالً 

ــــي ، التــــدریب و طریقــــه التــــدریس  و كانــــت عینــــه ، و اســــتخدام الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیل

وأسـفرت نتـائج  ربعـةاأل هئـالدراسة تتكون من مجتمع الدراسـة وهـو كتـاب اللغـة العربیـة المقـرر بأجزا

و ،  یشأن الكتـــاب یشـــیر إلـــي نســـبه قلیلـــه عـــن اإلســـالم و لكنهـــا خالیـــه مـــن التشـــو الدراســـة إلـــي 

تتناسـب المفــردات الـواردة مــع البیئــة و فیـه تیســیر للدارسـین العربیــة مــن الصـینیین و یمتــاز الكتــاب 

  و معالمها الحضاریة  ةسالمیاإل ولكنه أهمل الثقافة. بالترتیب و التنظیم 

لثقافــة االســالمیه و أن ال یطبــق هــذا الكتــاب لغیــر الدارســین و یوصــي الباحــث باالهتمــام با

  . لغیر الناطقین للعربیة 

  :تعقیب على دراسات المحور الثالثال

  تــرتبط دراســة المحــور الثالــث بدراســة الباحثــة فــي أمــور كثیــرة ویمكــن توضــیح عالقــة الدراســة

  .لتي تمیز تلك العالقةالحالیة بالدراسات السابقة من خالل أوجه االتفاق وأوجه الخالف ا

  اتفقــت هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـات فـــي تحلیـــل محتـــوى ومقـــررات الكتـــب للغـــة العربیـــة والكتـــب

 .األخرى

  اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـات فـــي أنهـــا تعتمـــد علـــى تحلیـــل كتـــب اللغـــة فـــي حـــین دراســـة

 .في تقویم مناهج التربیة اإلسالمیة) 2002(الجالد 

 بینمـا اختلفـت مـع دراسـة ، میـع الدراسـات فـي تنـاول المرحلـة الثانویـة اتفقت هذه الدراسـة مـع ج

 .فتناولت مرحلة الجامعة ) 1999( إبراهیم  ةو دراس)  2008( اسحاق 

  جمیـــع  فتناولـــت كتـــب اللغـــة العربیـــة بینمـــا، الدراســـة فـــي تناولهـــا للمـــادة العلمیـــة  هـــذهاختلفـــت

والـدین والفیزیـاء والكیمیـاء واللغـة االتصـالیة  الدراسات تناولت مواد دراسیة مختلفة مثـل التـاریخ

فـي تناولهـا للغـة العربیـة ) 1999( لكنها اتفقـت مـع دراسـة إبـراهیم ، وكتب المرحلة األساسیة  

 .    

  اتفقـت هــذه الدراســة فــي اســتخدام أداة الدراســة مــن حیــث قائمــة معــاییر مــع دراســة عبــد الســالم

حیــث كانـــت أداة ، )2002(ت مــع دراســة الجــالد واختلفــ، )1999(ودراســة إبــراهیم ، )2000(

 .الدراسة استبانه

   فـي فلسـطین ) 2009( أجریـتفقـد اختلفت هذه الدراسة في المكـان الـذي أجریـت فیـه الدراسـة

أجریــت فــي ) 1999(ودراســة إبــراهیم ، أجریــت فــي تایالنــد) 2002(بینمــا دراســة عبــد الســالم 

  .بكین
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  :عام على الدراسات السابقةالتعقیب ال

  اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي أن معظــم الدراســات الســابقة بحثــت فــي تحلیــل

  .وتقویم محتویات كتب اللغة العربیة أو الكتب األخرى

  بینما اختلفت هـذه الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة فـي معیـار التحلیـل وهـو المنظـور المـأثوراتي

أفادت الدراسة الحالیـة مـن الدراسـات السـابقة فیمـا وقد ، )2004(ما عدا دراسة حماد واألستاذ 

 :یلي

  .تحدید معیار المنظور المأثوراتي الالزم لتحلیل كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر -1

االطـــالع علـــى عـــدد مـــن أدوات التحلیـــل والتـــي كانـــت فـــي معظمهـــا قـــوائم للمعـــاییر الـــالزم  -2

 .توفرها في الكتب

 .خالل االطالع على نتائج تلك الدراساتاالستفادة من تجارب اآلخرین من  -3

االسـتفادة مـن التوصــیات التـي خرجــت بهـا تلـك الدراســات وخاصـة تلــك التوصـیات المتعلقــة  -4

 .بضرورة تحدیث الكتب الدراسیة

  

  

  

  

  

 عالفصل الراب                                 

 الطریقة واإلجراءات                          

 منهج الدراسة 

 وعینتها ع الدراسةمجتم 

 عشر يتوصیف كتاب اللغة العربیة للصف الحاد 

 أدوات الدراسة 
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 اإلجراءات التنفیذیة للدراسة   

  

  

  الفصل الرابع

 أدوات الدراسة وٕاجراءاتها

 ،ومجتمع الدراسة وعینتهـا ،تحتوي منهج الدراسة ة والتيهذا الفصل إجراءات الدراسیتناول 

ووحــدة  وخطــوات وأســلوب تحلیــل المحتــوى ،لعربیــة للصــف الحــادي عشــراي اللغــة وتحلیــل كتــاب

 .والمعالجة اإلحصائیة ،ةیالتحلیلخطوات الووحدة التسجیل والعد و  وفئات التحلیل التحلیل

 :منهج الدراسة .1

بأنــه   )18:   2000،األغــا (اعتمـدت الباحثــة فـي هــذه الدراســة المـنهج الوصــفي التحلیلــي ویعرفـه 

 یمكـن الحصـول منهـا علـى معلومـات أو قضـیة موجـودة حالیـاً  أو حـدثاً  الـذي یـدرس ظـاهرة المنهج

 .دون تدخل الباحث فیها جیب عن أسئلة البحثت

 :مجتمع الدراسة وعینتها .2

كتـاب اللغـة العربیـة للصـف الحـادي عشـر  وهـو عبـارة ینحصر مجتمع الدراسة وعینتهـا فـي  

 "العلـوم اللغویــة"الكتــاب الثـاني هــو و  "العـة واألدب والنقـدالمط"الكتـاب األول هــو  ،عـن أربعـة كتــب 

بحیــث تقــوم  -2009)  2008(ن فــي العــام الدراســيیوالمطبقــفــي فلســطین للصــف الحــادي عشــر 

یبلــغ التــي الباحثــة بتحلیــل محتــوى الوحــدات التــي یشــتمل علیهــا الكتابــان للفصــلین األول والثــاني و 
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 .للفصل الثاني انثنوا للفصل األول اثنان  ا أربعة كتبهعدد

 :حافظة خان یونسمتوصیف كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر ب .3

 توصیف كتاب المطالعة واألدب والنقد للصف الحادي عشر بمحافظة خان یونس :أوالً 

وهو كتاب من تألیف فلسطیني تم اعتماده مـن وزارة التربیـة والتعلـیم الفلسـطینیة وفقـًا للخطـة 

قامت بطباعته وزارة التربیة والتعلیم الفلسـطینیة وتـم توزیعـه فـي منـاطق  فلسطینيالشاملة للمنهاج ال

وهــو مكــون مــن جــزأین األول عــدد (2006-2005)وهــو مــن طبعــة  ، الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة

صــفحة  (162)والثــاني عــدد صــفحاته  . دراســیةات وحــد  (3) ویحتــوي علــى) 162( هصـفحات

  .وحدات دراسیة (4) ویحتوى على 

  

 توصیف كتاب العلوم اللغویة للصف الحادي عشر  :ثانیاً 

تـــم اعتمـــاده مـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم الفلســـطینیة وفقـــًا ، وهـــو كتـــاب مـــن تـــألیف فلســـطیني

ــیم الفلســطینیة وتــم توزیعــه ، للخطــة الشــاملة للمنهــاج الفلســطیني قامــت بطباعتــه وزارة التربیــة والتعل

وهـو مكـون مـن جـزأین األول عـدد  (2006-2005)مـن طبعـة  في مناطق السلطة الفلسطینیة وهو

صـفحة ویحتـوي   (82)والثـاني عـدد صـفحاته ، وحـدات  (4)صفحة ویشـتمل علـى  (82) صفحاته

  .وحدات (4) على

  : أدوات الدراسة .4

  :قائمة معاییر المنظور المأثوراتي  _  أوالً 

تلــك القائمــة فــي تحلیــل كتــاب اللغــة لكـي تتوصــل الباحثــة إلــي قائمــة المنظــور المــأثوراتي واســتخدام 

  :العربیة للصف الحادي عشر قامت الباحثة بالخطوات التالیة 

اإلطـــالع علـــي األدب التربـــوي المتعلـــق بموضـــوع المنظـــور المـــأثوراتي مـــن مقـــاالت وأبحــــاث  -1

  .ودراسات ورسائل علمیة 

قامـت بـه الباحثـة مـن اإلطـالع إعداد القائمة األولیة لمعاییر المنظور المأثوراتي بناٍء علـي مـا  -2

فولكلـوري ،أدبـي دینـي  (علي الدراسات السابقة التي تختص بالمنظور المأثوراتي ومجاالته الثالثـة 

. (  

توزیــع القائمــة األولیـــة لمعــاییر المنظــور المـــأثوراتي علــي مجموعــة مـــن المختصــین فــي اللغـــة  -3

ومؤشــراتها الفرعیــة منتمیــة إلــي المنظــور  رإذا كانــت المعــاییمــا لمعرفــة وتحدیــد ،العربیــة و آدابهــا 

  . وقد تم تجمیع آرائهم والتدقیق فیها واالستفادة منها في الوصول للقائمة النهائیة ،المأثوراتي 

  .بعد ذلك تم صیاغة قائمة المعاییر بصورتها النهائیة حیث تم حذف وتعدیل بسیط فیها  -4

  :أداة تحلیل المحتوي  _  ثانیاً 

هـــدفت األداة إلــي اســـتخدامها فــي تحلیــل كتـــاب اللغــة العربیـــة للصــف الحـــادي :داة الهــدف مــن األ
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 ،ووحدتـه  ،وعینـه التحلیـل  ،عشر من منظور مـأثوراتي واشـتملت األداة علـي الهـدف مـن التحلیـل 

ورصــد التكــرارات فــي الكتــاب المــراد تحلیلــه  ،وضــوابط عملیــة التحلیــل  ،ووحــدة التســجیل  ،وفئاتــه 

  : احثة ببناء األداة متبعة الخطوات التالیة وقد قامت الب،

طـالع علـي األدب لتحقیق أهداف الدراسـة مـن خـالل اال معرفة طرق تحلیل المحتوي المناسبة -1

  .  التربوي المتعلق بالدراسة 

التعــرف إلــي مــدي تــوافر  ىتحدیــد الهــدف مــن عملیــة تحلیــل المحتــوي حیــث هــدفت الدراســة إلــ -2

فــــي كتــــاب اللغــــة العربیــــة للصــــف الحــــادي عشــــر ) فولكلــــوري ،أدبــــي ،ینــــيد(المنظـــور المــــأثوراتي 

  .  ومدي تركیز المحتوي وشموله بتلك المعاییر ،للمنهاج الفلسطیني 

حیـــث اشــتملت عینــة التحلیـــل علــي تحلیــل كتـــاب اللغــة العربیــة المقـــرر ،تحدیــد عینــة التحلیــل  -3

والمـدارس الخاصـة بقطـاع  ،یـة والتعلـیم علي الصف الحادي عشر في المدارس التابعـة لـوزارة الترب

  : غزة وهذا الكتاب مكون من كتابین وهما 

ألول ا كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد ویشــمل الجــزء األول والجــزاء الثــاني علــي مــدار الفصــلین  -أ

  . والثاني 

   .ثانياألول وال كتاب العلوم اللغویة ویشمل الجزء األول والجزء الثاني علي مدار الفصلین  -ب

5 

  تحدید محاور التحلیل :  

  : اعتمدت الدراسة علي ثالثة فئات وكل منها تحتوي علي معاییر رئیسیة وهي 

  .مؤشرات فرعیة ) 3(ویحتوي علي :محور المأثورات الدینیة _ أ

  . اً فرعی اً مؤشر ) 16(ویحتوي علي :محور المنظور األدبي _ ب

  . مؤشرات فرعیة ) 3(ویحتوي علي : نظور الفولكلوري محور الم_ ج

 أسلوب تحلیل المحتوى: 

بـل هـو األداة التـي  یعتبـر أسـلوب تحلیـل المحتـوى مـن األسـالیب التـي یسـتند إلیهـا المـنهج الوصـفي

 .یعتمد علیها الباحثون في مجاالت بحثیة وتحلیلیة متعددة المجاالت

ویفـك  لیجزئهـا معقـدة یهـدف إلـى تجزئـة ظـواهر كلیـة لیلـيبأنـه أسـلوب منهجـي تح  :وتعرفـه الباحثـة

 .منظمة موضوعیة تعقیدها بمعاییر علمیة

 فئات التحلیل: 

  .فئات التحلیل  -بنود القائمة - سوف تلتزم الباحثة بالمأثورات

 وحدات التحلیل: 

ر إلـى لذا فقد كانـت وحـدة التحلیـل كـل سـیاق ذي معنـى یشـی، لقد اعتمدت الباحثة على كل مأثور 

 .مأثور في محتوى كتاب اللغة العربیة المقررة على الصف الحادي عشر
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 وحدة التسجیل والعد: 

اتخــذت الباحثــة الحــزم الحســابیة كوحــدة للتســجیل والعــد یــتم عــن طریقهــا حســاب عــدد مــرات  

  .التكرار لكل مأثور

  صدق أداة تحلیل المحتوي حساب :  

أداة تحلیـل المحتـوي قامـت الباحثــة صـدق تأكــد مـن للو ، تـم صـدق األداة بطریقـة صـدق المحكمـین 

  : بالخطوات التالیة 

دروس مـــن كتـــابي المطالعـــة و األدب والنقـــد ) 4(الوحـــدة األولـــي المكونـــة مـــنفقـــد تـــم اختیـــار  -أ 

حیــث ،للصــف الحــادي عشــر كعینــة عشــوائیة اســتطالعیة لتحلیــل أنــواع المــأثورات المتضــمنة فیهــا 

وتبــین مــن ل مــرتین متتــالیتین بفاصــل زمنــي مدتــه ثالثــة أســابیع تقریبــًا قامــت الباحثــة بــإجراء التحلیــ

  .التحلیل شمول قائمة معاییر المنظور المأثوراتي في محتوي الكتاب 

عــرض قائمـــه المعـــاییر علـــي مجموعـــة مــن المحكمـــین ذوي الخبـــرة فـــي مجـــال األدب العربـــي  -ب

اللغـة العربیـة  معلمـيمـن اثنـین لك علي وكذلك علي اثنین من المشرفین و كذ ، والتربوي والمناهج

واتضــح مــن اتفــاق المحكمــین علــي ،) 1(الحــادي عشــر كمــا هــو موضــح فــي ملحــق رقــم  للصــف

  .قائمة المعاییر لالستخدام في تحلیل كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر  مةءمال

 أداة الدراسة وكیفیة ثباتها: 

ــــى الكثیــــر مــــن األدب اللغــــوي ّطــــبعــــد اال  والتربــــوي ذي العالقــــة والدراســــات الســــابقة الع عل

فقــد اســتطاعت الباحثــة إعــداد قائمــة تحتــوي علــى العناصــر المأثوراتیــة التــي تلبــي حاجــة  والمراجــع

 :هذه الدراسة وتوصلت الباحثة للتصنیف التالي

 واألحادیــث  ،م آیـات مـن القـرآن الكـری :وتضـم ثالثـة أنـواع وهـي  :المـأثورات الدینیـة

 .فة وسیر للصحابة والتابعینالنبویة الشری

 والشـعر الُحـر وتشـمل الشـعر المقفـى،  اً مـأثور وتضـم اثنـي عشـر  : المـأثورات األدبیـة 

 والمســرحیة والحكــم والنصــائح والقصــص والمقامـات والتقــاریر والرســائل والخطابـة

والمقـاالت والخـواطر  والسـیر والتـراجم والـرحالت ,والوصـایا واألمثـال واألقـوال المـأثورة

 .والطرائف والنوادر المناظراتو 

 األســـطورة ( الشــعبیة وهــي القصــص مــأثوراتوتضـــم ثالثــة   :المــأثورات الفولكلوریــة

 .واألغاني الشعبیة واألغاني الدینیة )والحكایة الشعبیة والسیرة الشعبیة 

  ثبات أداة تحلیل المحتوي:  

قامـــت الباحثـــة  ثـــم  التحلیـــل للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة، تـــم إثبـــات أداة تحلیـــل المحتـــوي عبـــر الـــزمن و 

وتـــم اســـتخدام معادلـــة ، بــإجراء التحلیـــل مـــرتین متتــالیتین بفاصـــل زمنـــي مدتــه ثالثـــة أســـابیع تقریبــًا 

  )   1(هولستي كما هو موضح في الجدول رقم 
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 (1)الجدول 

 نتائج تحلیل دروس الوحدة األولى من كتاب المطالعة واألدب والنقد عبر الزمن

 

    
 
 

        
 1 1 6 6 - - 7 7 100% 
 - - 7 5 -- 7 5 83.3% 
 3 3 10 10 - - 13 13 100% 
 - - 6 5 - - 6 5 90.9% 

 44 29 26 - - 33 30 90.9% 
 100% 94.5% 100% - 

أن قـیم معامـل هولسـتي التـي تعبـر عـن ثبـات التحلیـل مرتفعـة علـى  (1) یالحظ من الجـدول

   .یل یتسم بالثبات صعید المأثورات أو على صعید الدروس ، مما یؤكد أن التحل

  ضوابط عملیة التحلیل :  

  : تخضع عملیة تحلیل المحتوي لعدة ضوابط 

أو أهـداف مـن األهـداف العامـة للمرحلـة  ّیاً عملیة التحلیل تتم في ضوء المحتوي فقط وال تشمل أ_أ

  . الصف الحادي عشر أو أسئلة الدروس 

    .كل وحدة و فئة استخدام القائمة المعدة لرصد النتائج و رصد تكرار _ ب

 التحلیلعملیة  خطوات: 

 :اتبعت الباحثة الخطوات التالیة أثناء عملیة التحلیل

 قـراءة دقیقـة وواعیـة بهـدف التعـرف  قـراءة النصـوص الـواردة فـي كـل كتـاب علـى حـدة

  .على المأثورات المتضمنة في المحتوى

 نة فــي قائمــة التحلیــل لتحدیــد مــدي تضــمن المحتــوي للمعــاییر المتضــم ةالبــدء بعملیــ

 .التحلیل 

 وحـدة التحلیـل( اً مـأثور  ويأو فقـرات تحـ تجزئـة الوحـدات الدراسـیة إلـى جمـل قصـیرة ( 

 ... فحسـب طبیعـة الـنص فقـد تكـون آیـة أو حـدیثًا أو نصـًا نثریـًا أو بیتـًا مـن الشـعر

 .وهكذا

  تحدید المأثور حسب كل مجال مـن مجـاالت المـأثورات الرئیسـة وهـذه المجـاالت هـي

 .والمأثور الفولكلوري والمأثور األدبي ور الدینيالمأث

  ثــم  اً ضـمنی مظـاهرًا أ كـانألمتضـمن فــي الـنص سـواء ا )فئـة التحلیـل(تحدیـد المـأثور

 .تطبیقها وفق التصنیف المستخدم في الدراسة

 رصد المأثورات وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل مأثور ظهر في المحتوى. 

 جـــداول تكراریـــة عـــن طریـــق الحـــزم إلـــي  حویلهـــا وتصـــنیفها وت تفریـــغ نتـــائج التحلیـــل
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حتــي یمكــن تفســیرها و  ئویــةثــم إیجــاد النســب الم )وحــدة التســجیل والعــد(الحســابیة 

  ضمن يمأثور فرعكل للتكرارات التعلیق علیها وكانت ا

 :مجاالت المأثورات من خالل المعادلة

 مجموع تكرارات المأثور الفرعي الواحد
 ×100 

 مجال الذي ینتمي إلیه المأثورمجموع تكرارات ال

 

 :أما بالنسبة إلیجاد النسبة المئویة للمجال ككل فیكون بالمعادلة التالیة

 مجموع تكرارات المجال
 ×100 

 المجموع الكلي لتكرارات المجاالت بشكل عام

  

 خطوات الدراسة:  

 ــــك لالســــتفادة منهــــا ــــى الدراســــات الســــابقة ذات العالقــــة وذل فــــي اإلطــــار  االطــــالع الواســــع عل

 .النظري

 

 بـــالمنظور المــأثوراتي الواجـــب تضـــمنها فــي كتـــاب اللغــة العربیـــة للصـــف معــاییر  إعــداد قائمـــة

 .الحادي عشر

  عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمعلمـین للتعـرف علـى مـا یجـب زیادتـه وحذفـه مـن

 .مما یؤكد صدق هذه القائمة ةالتي تم إعدادها من قبل الباحث القائمة

 حلیــل محتــوي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر فــي ضــوء قائمــة معــاییر المنظــور ت

 .المأثوراتي 

  وضــــوابطه ، ووحداتــــه ، وفئاتـــه ،تحلیـــل المحتــــوي بمـــا تتضــــمنه مـــن تحدیــــد لعینـــة التحلیــــل ،

 . وصدقة وثباته  ،وخطواته 

 شـتها  وتفسـیرها و تفریـغ البیانـات فـي صـورة تكـرارات ونسـب مئویـة وتنظیمهـا فـي جـداول ومناق

 .التعلیق علیها 

  صیاغة التوصیات وفي ضوء نتائج الدراسة. 

 المعالجة اإلحصائیة: 

  : تم استخدام األسالیب اإلحصائیة إلجابة عن أسئلة الدراسة 

 . التكرارات والنسب المئویة   - أ

  . معامالت االرتباط   -  ب
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  الفصل اخلامس  

  ها و توصياتهانتائج الدراسة و تفسري

  

 تفسیرهاو   مناقشتهاو  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  

 تفسیرهاو  مناقشتهامتعلق  بالسؤال الثاني و النتائج ال 

 تفسیرهامناقشتها و متعلقة بالسؤال الثالث و النتائج ال 

  االدراسة ومقترحاتهتوصیات 
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بعـد ، و تفسـیرها   إلیهـامـن التوصـل  الباحثـة التـي تمكنـت الدراسـةیعرض هذا الفصل نتائج 

 العربیـــة اللغـــةلتحلیـــل كتـــاب  ثوراتیـــهاالموهـــي قائمـــه تحتـــوي علـــي العناصـــر  الدراســـة ةأداتطبیـــق 

عـرض بعـض التوصـیات التـي تتصـل بهـذه النتـائج  إلـي الباحثـةثم تخلص  .للصف الحادي عشر 

 .  

  تفسیرهانتائج الدراسة و 

  : بالسؤال األول ومناقشتها وتفسیرها المتعلقة النتائج _ أوًال 

مــا المعــاییر المأثوراتیــة التـي یجــب أن تتــوافر فــي كتــاب اللغــة " :علــى  الســؤال األولویـنص 

  ".؟ العربیة للصف الحادي عشر

كمـا تـم _ بهـذا السـؤال  المتعلقـة اإلجـراءاتهذا السـؤال قامـت الباحثـة بتطبیـق  نولإلجابة ع

  : إلي الباحثةصل الرابع و توصلت لفالحدیث عنها بالتفصیل في ا

 والتربـوي ذي ، وذلك بعد اطالع الباحثـة علـى األدب اللغـوي، إعداد قائمة بالمعاییر المأثوراتیة

 : مجاالت وهي ةثالثوتم التوصل إلى تصنیف القائمة إلى ، العالقة

 واألحادیــث  ,آیــات مــن القــرآن الكــریم :وتضــم ثالثــة أنــواع وهــي  :المـأثورات الدینیــة

 .النبویة الشریفة وسیر للصحابة والتابعین

 والشـعر الُحـر وتشـمل الشـعر المقفـى،  اً مـأثور وتضـم اثنـي عشـر  : المـأثورات األدبیـة 

 والمســرحیة والحكــم والنصــائح والقصــص والمقامـات والتقــاریر والرســائل والخطابـة

ت والخـواطر والمقـاال والسـیر والتـراجم والـرحالت ,والوصـایا واألمثـال واألقـوال المـأثورة

 .والطرائف والنوادر والمناظرات
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 واألغـــاني الشـــعبیة  الشـــعبیة وهـــي القصـــص مـــأثوراتوتضـــم ثالثـــة   :المـــأثورات الفولكلوریـــة

  .واألغاني الدینیة

والنقـــد  البالغـــةالمتخصصـــین فـــي  تـــم عـــرض هـــذه القائمـــة علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء و

وذلــك للتعــرف علـــى آرائهــم بمــا یتعلـــق ،  الدراســـةو المعلمــین و شــرح لهـــم الغــرض مــن  األدبو 

وبمــا یتعلــق بمــدى أهمیتهــا أو مــا ،  ومــع إضــافة أو حــذف مــا یرونــه مناســباً ،  بهــذه المــأثورات 

ـــة اللغـــةیجـــب أن یشـــتمل علیـــه كتـــاب   األخـــذللصـــف الحـــادي عشـــر مـــن مـــأثورات وبعـــد  العربی

ل تحلیــل محتــوى القائمــة فــي صــورتها النهائیــة مــن أجــ أصــبحتباالعتبــار مــا حــذف منهــا حتــي 

  .الكتاب في ضوئها

  

  : وتفسیرها  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ثانیًا 

مــا مــدى تضــمن كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر : "ویــنص الســؤال الثــاني علــى

  ".؟)فولكلوري -أدبي -دیني(لمعاییر المأثوراتیة 

فـي  رللصـف الحـادي عشـتاب اللغة العربیة تحلیل كقامت الباحثة بهذا السؤال ن لإلجابة ع

ویتكــون مــن كتــابین وهمــا كتــاب المطالعــة  ،ةضــوء القائمــة التــي تــم إعــدادها مســبقًا مــن قبــل الباحثــ

واألدب والنقــد وكتـــاب العلـــوم اللغویـــة وكـــل كتـــاب عبـــارة عـــن جـــزأین ُیـــدرس كـــل منهمـــا فـــي فصـــل 

  . وقامت الباحثة بتفسیر النتائج ، دراسي واحد 

كتـاب اللغـة بالمـأثوراتي  لمنظوراالقسم األول یتعلق بـ،الباحثة اإلجابة على قسمین  و نسقت

ر النتـائج المتعلقـة یومناقشـة وتفسـ ،بوجـه عـام للفصـل األول والثـاني  العربیة للصف الحـادي عشـر

) ج.ب.أ(المــأثوراتي كــذلك بوجــه عــام فــي كتــاب اللغــة العربیــة  ن مجــاالت المنظــورمــبكــل مجــال 

یتعلــق بــالمنظور المــأثوراتي فــي كــل كتــاب مــن كتــابي اللغــة  القســم الثــانيو ، الباحثــة  حســب تــرقیم

 العربیــة للصــف الحـــادي عشــر المتمثـــل فــي كتــاب المطالعـــة واألدب والنقــد وكتـــاب العلــوم اللغویـــة

كمــا  وتــم تنســیق األرقــام وتسلســلها طبقــًا لمــا قامــت بــه الباحثــة ، ) ج .ب.أ(للفصــل األول والثــاني 

  :الجداول التالیة توضحها

  : القسم األول 

للصــف الحــادي عشـــر اللغــة العربیــة كتــاب فــي  نظور المــأثوراتيالنتــائج المتعلقــة بــالم

العربیـة  كتـاب اللغـةالنسب المئویة للمنظور المـأثوراتي فـي التكرارات و  یوضح) 2(جدول رقم وال

:  

  )2(الجدول رقم 

للصف الحادي  كتاب اللغة العربیة ثوراتي فيالتكرارات والنسب المئویة ألشكال المنظور المأ

  عشر
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 الكتاب

 ياتالمنظور المأثور 
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 الفلكلوري األدبي الدیني

 % ك % ك %  ك

  60.22 433  10.16 44  79.67 345  10.16 44 المطالعة واألدب والنقد

  39.77 286  6.99 20  76.22 218  16.78 48 العلوم اللغویة

  100 719  8.90 64  78.30 563  12.79 92 المجموع الكلي

  

  :ما یلي) 2(ویالحظ من الجدول رقم 

نــه بلــغ مجمــوع المــأثورات أنجــد  المــأثوراتيبــالمنظور  المتعلقــةمــن خــالل اســتعراض النتــائج   

موزعـــة  ورةمـــأث) 719(فــي كتـــابي المطالعـــة واألدب والنقـــد والعلـــوم اللغویـــة للصـــف الحـــادي عشـــر 

وبینمــا ، %) 60.22(مــأثورة فـي كتـابي المطالعــة واألدب والنقـد بنسـبة ) 433: (علـى النحـو التـالي

  %).39.3(مأثورة في كتاب العلوم اللغویة بنسبة ) 286(

  ،   ) 30. 77(وبنسبة )  563(فقد حصلت المأثورات األدبیة علي المرتبة األولي بعدد 

وقـــد ، %)12.8(مـــأثورة وبنســـبة ) 92(المرتبـــة الثانیـــة بعـــدد  وقـــد حصـــلت المـــأثورات الدینیـــة علـــى

  %).8.5(مأثورة بنسبة ) 64(حصلت المأثورات الفولكلوریة على المرتبة الثالثة بعدد 

الباحثة كثرة المأثورات األدبیة في كتاب اللغة العربیـة للصـف الحـادي عشـر الهتمـام  فسروت  

وأنمــــاط المــــأثورات ، ســــببه كثـــرة أنــــواع أن وواضــــح ، كبیــــرال يالمنـــاهج بالجانــــب المــــأثوراتي األدبـــ

والنثــر بأنماطــه المتعــددة كالخطابــة والرســالة ، فهــي متعــددة مثــل الشــعر بأنواعــه المختلفــة، األدبیــة

  .وهكذا.... والمسرحیة

لشــریف وســیر ابینمــا المــأثورات الدینیــة اقتصــرت علــى ثالثــة أنمــاط القــرآن الكــریم والحــدیث   

حیــث تــرى الباحثــة االهتمــام الواضــح بالمــأثورات الدینیــة إلــى المكانــة الدینیــة ، الصــحابة والتــابعین

وأسـاس التمسـك بالـدین ، وبخاصة القرآن الكریم الذي یعتبـر مصـدر التشـریع، لدى نفوس المسلمین

  .والعقیدة

ألن إتقــان المكانــة األدبیــة فتعتبــر مصــدر الفصــاحة والبیــان ، وكــذلك لجانــب المكانــة الدینیــة  

فاإلتقـان یـؤدي إلـى المهـارة المطلـوب تحقیقهـا ، فنـون اللغـة العربیـة  إتقـانالمأثورات یؤدي إلي هذه 

  .في أهداف التعلم

علــي  وعنــدما تشــكلت خطــة المنهــاج الفلســطیني الجدیــد تــم وضــع أســس لهــذا المنهــاج بنــاء  

ركــزت علــى  فقــد، فقــد شــملت أســس وأهــداف هــذا المنهــاج علــى المــأثورات الدینیــة واألدبیــة ،أهدافــه
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واالعتــزاز باللغــة ، والرجــوع للتــراث األدبـي، مــن القــرآن الكـریم هاواسـتنباط، التمسـك بــالقیم واألخــالق

  .العربیة المستوحاة من القرآن الكریم والتراث األدبي

وتــرجح الباحثــة ذلــك ، بینمــا نجــد المــأثورات الشــعبیة أقــل المــأثورات تــوافرًا فــي اللغــة العربیــة  

  :لعدة عوامل منها

  المكانــة األدبیــة للمــأثورات الشــعبیة متدنیــة مقارنــة بالمكانــة التــي تتمیــز بهــا المــأثورات الدینیــة

، بأنـه توجـد مشـكله فـي األدب العربـي وهـي انقسـام ) 158: ت. ب، عـوض (ویرى  .ةواألدبی

ذلـك االنقسـام یكبـر ویـزداد فـي مجـال الحكــم ، ازدواج بـین التـراث الرسـمي والتـراث الشـعبي  أو

 وأصالة من األدب التقلیدي ، فنجد أن األدب الشعبي أقل رفعة ، أو التقییم بینهما ، 

  اللهجة العامیة للمأثورات الشعبیة تعمل على عدم كثرتها فـي منهـاج اللغـة العربیـة فیـؤدي إلـى

تنـاقض أهـدافها التـي تـدعو إلـى التمسـك باللغــة العربیـة الفصـیحة مـن الناحیـة الدینیـة والقومیــة 

 أو الثنائیة اللغویة ، اللغوي  االزدواجأن )  30:  2000، عامر (ویرى . معاً 

 والعلـم والسـوق وبـین لغـة األدب، بین الحیاة الیومیة التي تعتبر لغة التخاطـب فـي البیـت والشـارع 

   . عتبر عقبة في تعلم اللغة وتعلیمها ی

  فة موضـــوعاتالمنهـــاج الفلســـطیني وخاصـــة اللغـــة العربیـــة یعمـــل علـــى صـــعوبة إضـــاطـــول ،

وتحتـــوي علـــى كـــم كبیـــر مـــن ، ومـــأثورات أخـــرى مثـــل المـــأثورات الشـــعبیة ألنهـــا تتمیـــز بـــالطول

واألعمـال ، واألغـاني الدینیـة، وحكایاتها، والسیر الشعبیة باختالف أزمانها، األساطیر بأنواعها

 .) 728:  2004،وحماد اذ األست( وهكذا.... الدرامیة

نســبة ال بــأس %) 8.5(مــأثورة وبنســبة ) 61(ورات الشــعبیة الباحثــة أن مجمــوع المــأث فســروت

ـــم یغفـــل كتـــاب اللغـــة العربیـــة فـــي أضـــوا، بهـــا مقارنـــة بالمـــأثورات األدبیـــة والدینیـــة ه لهـــذه ئوبـــذلك ل

  .) 2004(وهو ما اتفقت به هذه الدراسة مع دراسة األستاذ وحماد  المأثورات

الثالثـة المجـال الـدیني والمجـال االتهـا مجمجاالت المنظور المـأثوراتي بالنتائج المتعلقة ب

  :    ومناقشتها وتفسیرها األدبي والمجال الفولكلوري

  :المجال الدیني :)أ (

فــي كتــاب اللغــة ومناقشــتها وتفســیرها  مــن الســؤال الثــاني )أ( مجــال الــدینيالنتــائج المتعلقــة بال

   : المئویةالنسب یوضح التكرارات و  )3(الجدول رقم و العربیة للصف الحادي عشر 

كتاب اللغة  3

العربیة

 الكتاب
المجموع  المأثورات الدینیة

 الكلي

النسبة 

 صحابة وتابعین الحدیث الشریف القرآن الكریم المئویة
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 % ك % ك %  ك

   47.82 44  22.72 10  15.90 7  61.36 27 دالمطالعة واألدب والنق

   52.17 48 0 0  2.08 1  79.91 47 العلوم اللغویة

  100 92  10.86 10  8.69 8  80.43 74 المجموع الكلي

  :ما یلي) 3(نالحظ من الجدول رقم 

بلـــغ مجمـــوع المـــأثورات الدینیـــة فـــي كتـــابي المطالعـــة واألدب والنقـــد والعلـــوم اللغویـــة للصـــف   

  :مأثورة موزعة على النحو التالي) 92(لحادي عشر ا

ــــد بنســــبة ) 44(   ــــاب المطالعــــة واألدب والنق ) 48(بینمــــا كانــــت %)  47.82(مــــأثورة فــــي كت

  %). 52.17(مأثورة في كتاب العلوم اللغویة بمعدل 

، %)80.43(مـأثورة بنسـبة ) 74(فقد حصلت مأثورة القرآن الكریم المرتبة األولـى فقـد بلغـت   

یــدل علــى مــدى اهتمــام واضــعي منــاهج هــذا الكتــاب علــى القیمــة العالیــة وللمكانــة العظیمــة  وهــذا

  .وتأكیدهم على مدى حفظ الطالب لآلیات لقرآنیة، للقرآن الكریم

          

، %) 8.69( مــأثورات بنســبة) 8(بینمــا حصــلت مــأثورة الحــدیث الشــریف المرتبــة الثالثــة فقــد بلغــت 

، هتمــام بالحـدیث النبــوي الشـریف باعتبــاره المفســر آلیـات القــرآن الكــریمعلــى اال اً ویعطـي هــذا مؤشـر 

  .ویدفع للمكانة الشارحة والمفسرة للقرآن والشرع

مــأثورات بنســـبة ) 10(وبینمــا حصــلت مــأثورة الصـــحابة والتــابعین المرتبــة الثانیــة فقـــد بلغــت   

وتقـــدیرًا ، دین اإلســـالميوهـــذه النســـبة تبـــین أهمیـــة الصـــحابة والتـــابعین ومكـــانتهم فـــي الـــ%) 10.8(

  .ألعمالهم یوضح لواضعي المنهاج مدى رغبتهم في زرع التعاون والتكافل بین الطالب

  

  

  

  

  : المجال األدبي ) ب(

كتـاب اللغـة  فـي  وتفسـیرهاومناقشـتها  من السؤال الثاني )ب( مجال األدبيالمتعلقة بال النتائج 

  .التكرارات و النسب المئویة  یوضح) 4(والجدول رقم  للصف الحادي عشرالعربیة 

  )4(الجدول رقم                                     

التكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات األدبیة في كتابي المطالعة واألدب والنقد والعلوم 

اللغویة للصف الحادي عشر
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  المأثورات األدبیة

الشعر 

  المقفى

الشعر 

  الحر 

  

  الخطابة

التقاریر 

  والرسائل 

القصص  

  والمقامات

  

  المسرحیة
الحكم 

  والنصائح

األمثال 

واألقوال 

  المأثورة

  الوصایا

السیر 

والتراجم 

  والرحالت

المقاالت 

  والخواطر 
  المناظرات

الطرائف 

والنوادر

  18  3  23  17  45  65  21  9  13  6  66  51  لمطالعة واألدب والنقد

14.78 19.13 1.73 3.76 2.60 6.08 18.84 13.04 4.92 6.66 0.86 5.21 0.86

  109  35  0  0  0  12  51  12  0  0  0  0  

0.5  16.05  0  0  0  5.50  23.39  5.50  0  0  0  0  0.45

  160  101  6  13  9  33  116  57  17  23  3  18  

28.41  17.93  1.06  2.30  1.59  5.86  20.60  10.12  3.01  4.08  0.53  3.19  0.71
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  :ما یلي) 4(یالحظ من الجدول رقم 

بلـــغ مجمـــوع المـــأثورات األدبیـــة فـــي كتـــابي المطالعـــة واألدب والنقـــد والعلـــوم اللغویـــة للصـــف 

  :مأثورة موزعة على النحو التالي) 563(التاسع 

) 218(بینمــا كانــت ، %)61.27( ورة فــي كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد بمعــدلمــأث) 345(  

  :موزعة كالتالي%) 38.7 2( نسبةمأثورة في كتاب العلوم اللغویة ب

 % ) 28.41(بنســــبة  )160(فقــــد حصــــلت مــــأثورة الشــــعر المقفــــى المرتبــــة األولــــى فكانــــت   

ثــم تــأتي فــي ، % ) 17.93(بنســبة  ثورةمــأ) 101(ثــم المرتبــة الثانیــة الشــعر الُحــر فكانــت ، مــأثورة

ثـــم % )  20.60(بنســبة  مــأثورة) 116(المرتبــة الثالثــة مــأثورة الحكــم النصــائح فقـــد حصــلت علــى 

مــأثورة ثــم المرتبــة الخامســة مــأثورة المســرحیة ) 57(المرتبــة الرابعــة مــأثورة األمثــال واألقــوال فكانــت 

  .مأثورة) 33(فكانت 

بنســــبة   مــــأثورة) 23(م والــــرحالت المرتبــــة السادســــة فكانــــت وحصــــلت مــــأثورة الســــیر والتــــراج  

ثــم ، % ) 3.19(بنســبة  مــأثورة) 18(ثــم المرتبــة الســابعة مــأثورة المنــاظرات فكانــت ، % ) 4.08(

  .%) 0.71(بنسبة  مأثورة) 17(الوصایا حصلت على المرتبة الثامنة فكانت بنسبة  مأثور

 2.30(بنســبة  مــأثورة) 13(تبــة التاســعة فكانــت وحصــلت مــأثورة الرســائل والتقــاریر علــى المر   

بنســــبة  مـــأثورات) 9(ثـــم حصـــلت مـــأثورة القصـــص والمقامـــات علــــى المرتبـــة العاشـــرة بعـــدد ، % )

ـــــى  ةالخطابـــــ وحصـــــلت مـــــأثورة، % )  1.59( فكانـــــت المرتبـــــة )  1.06(مـــــأثورات بنســـــبة ) 6(عل

 مـأثورات) 4(فكانـت  ةالثانیـة عشـر ثم مأثورة الطرائف والنوادر حصلت على المرتبة  ،ةالحادیة عشر 

  .% )  0.71(بنسبة 

  

   :المجال الفولكلوري ) ج(
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كتــاب فــي ومناقشــتها وتفســیرها  مــن الســؤال الثــاني) ج(لمجــال الفولكلــوري النتــائج المتعلقــة با

  : یوضح التكرارات و النسب المئویة  )5(جدول رقم والللصف الحادي عشر اللغة العربیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(م الجدول رق

للصف الحادي  كتاب اللغة العربیةالتكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات الشعبیة في 

  عشر

 الكتاب

 الشعبیةالمأثورات 
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 األغنیة الدینیة األغنیة الشعبیة القصص الشعبیة

 % ك % ك % ك

  71.01 49 89.79 44 0 0 10.20 5 المطالعة واألدب والنقد

  28.98 20 0.65 13 0.35 7 0 0 العلوم اللغویة

  %100 69 82.60 57 10.14 7 7.24 5 المجموع الكلي

  

  :ما یلي) 5(یالحظ من الجدول رقم 

بلغ مجموع المأثورات الفولكلوریة فـي كتـابي المطالعـة واألدب والنقـد والعلـوم اللغویـة للصـف   

  :النحو التاليمأثورة موزعة على ) 69(الحادي عشر 

مــــأثورة فــــي ) 20(و، %)71.01(مــــأثورة فــــي كتــــاب المطالعــــة واألدب والنقــــد بنســــبة ) 49(  

توضـــح االهتمــــام الضـــئیل مــــن واضـــعي المنــــاهج للغــــة %) 28.98(كتـــاب العلــــوم اللغویـــة بنســــبة 

مقارنـــــة ، العربیـــــة للصـــــف الحـــــادي عشـــــر بالمـــــأثورات الشـــــعبیة مـــــن نســـــبة وجودهـــــا فـــــي الكتـــــابین

  .الدینیة واألدبیة بالمأثورات



 124

المرتبة األولى من ضـمن المـأثورات الشـعبیة فكانـت علي  الدینیة ة األغنیةفقد حصلت مأثور   

) 7(بینمـــا حصـــلت مـــأثورات األغنیـــة الشـــعبیة علـــى عـــدد %) 82.6 0(مـــأثورة بنســـبة ) 57(بعـــدد 

  %).7.24(بنسبة ) 5(على عدد القصص الشعبي بینما حصلت مأثورة ، %) 10.14(بنسبة 

المــــأثوراتي المتعلقــــة بــــالمنظور ) ج.ب.ا(لنتــــائج المتعلقــــة بالقســــم األول تعلیــــق عــــام علــــي ا

  :نستنتج من السابق ما یأتيفي كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر  ومناقشتها وتفسیرها

مــأثورة بنســبة ) 92(تــوافر المــأثورات الدینیــة فــي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر   

فتعتبــر مصـــدرًا للـــدین ، وتعـــزو الباحثـــة ذلــك إلـــى المكانـــة الدینیــة لهـــذه المـــأثورات%) 100( ةمئویــ

والعلـــوم اللغویـــة والشـــرعیة وٕاتقانهـــا یـــؤدي إلـــى إتقـــان العلـــوم وتحقیـــق األهـــداف المرجـــوة مـــن خطـــة 

  .المنهاج الفلسطیني

بنســبة  مــأثورة) 563(كثــرة المــأثورات األدبیــة فــي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر   

وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى كثـــرة مجـــاالت وأنـــواع التـــراث األدبـــي بشـــقیه الشـــعري ، %)100(مئویـــة 

وفصــاحة وبالغــة األمــة  ماهیــةوالنثــري تــؤدي إلــي إحیــاء التــراث العربــي الشــامل الــذي یعبــر عــن  

  .و الحفاظ على ما ورثوه من عادات وتقالید وفصاحة وبالغة وبیان،  العربیة

نتیجـة الرتباطــه بـالقرآن الكــریم واشــتماله علـى صــور البیــان  بكثــرةباحثـة تــوافره كـذلك تعــزو ال  

  .الرائع واألسالیب البیانیة التي كانت أساسًا في نشأة علوم البالغة والنقد األدبي

مـأثورة وتعـزو الباحثـة ذلـك إلـى عـدم اإلكثـار منهـا رغبـة ) 69(فكانت قلة المأثورات الشعبیة   

وهـو مـا اتفقـت  میة واألدب العامي باعتباره مناقض للفصاحة والبالغة العلمیـةفي االبتعاد عن العا

  .)  2004(معه هذه الدراسة مع دراسة األستاذ وحماد 

  

  

  :الثاني القسم 

للفصـل الدراسـي األول و الثـاني  حسب تقسیم الباحثة في مناقشة و تفسیر كتابي اللغة العربیـة

  :ب و الكتاب الثاني العلوم اللغویة وهما كتاب المطالعة و النقد واألد، 

وهــو  الكتــاب األولفــي  ومناقشــتها وتفســیرها النتــائج المتعلقــة بــالمنظور المــأثوراتي بوجــه عــام

  یوضح) 6(جدول رقم وال ".الحادي عشركتاب المطالعة واألدب والنقد للصف 

واألدب والنقـد للصـف  فـي كتـاب المطالعـةللمنظور المأثوراتي بوجه عـام النسب المئویة التكرارات و 

  .الحادي عشر
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  )6(الجدول رقم 

التكرارات والنسب المئویة ألشكال المنظور المأثوراتي في كتاب المطالعة واألدب والنقد للصف الحادي 

  عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدة  

 ةالدراسی

 المنظور المأثوري
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 لوريالفلك األدبي الدیني

 % ك % ك %  ك

 األول

  15.7 33  0 0  16.8 29  20 4 ىاألول

  39.7 83  35.2 6  43.1 74 15 3 ةالثانی

  44.4 93  64.7 11  40.1 69  65 13 ةالثالث

  48.26 209   38.63 17  49.85 172 45.45 20 المجموع

 الثاني

  10.8 24  0 0  9.2 16  33.3 8 األولى

  40.7 90  37.5 9  43.9 76  20.8 5 یةالثان

  24.4 54  29.1 7  23.1 40  29.1 7 الثالثة

  25 56  40.7 11  23.6 41  16.6 4  الرابعة

  51.73 224 61.36 27  50.14 173  54.54 24 المجموع

  100 433 10.16 44 79.67 345 10.16 44 المجموع الكلي

  

  :ليمن الجدول السابق نستخلص ما ی

ـــد للصـــف الحـــادي عشـــر    ) 433(بلـــغ مجمـــوع المـــأثورات فـــي كتـــاب المطالعـــة واألدب والنق

مـــأثورة فـــي كتـــاب المطالعـــة واألدب ) 209: (موزعـــة علـــى النحـــو التـــالي%) 100(مـــأثورة  بنســـبة 
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مـــــأثورة فــــي كتــــاب المطالعــــة واألدب والنقـــــد ) 224(و ، %)48.62(والنقــــد للفصــــل األول بنســــبة 

  %).51.73(سبة للفصل الثاني بن

ــــة األولــــى بعــــدد    ــــة علــــى المرتب ــــة بنســــبة ) 345(فقــــد حصــــلت المــــأثورات األدبی مــــأثورة أدبی

بینمـا الفصــل الثــاني ، %)49.8 5(مــأثورة بنســبة ) 172(موزعـة علــى الفصـل األول ، %)79.67(

  %).79.67(مأثورة بنسبة ) 345(بعدد 

%)  10.16(مــأثورة بنســبة ) 44(دد لمرتبــة الثانیــة بعــا وقــد حصــلت المــأثورات الدینیــة علــى  

مـأثورة ) 44(بینمـا فـي الفصـل الثـاني ، %)45.45(مـأثورة بنسـبة ) 20(موزعة على الفصـل األول 

  %). 10.16(بنسبة 

  

  

مــــــأثورة بنســــــبة ) 44(بینمــــــا حصــــــلت المــــــأثورات الفولكلوریــــــة علــــــى المرتبــــــة الثالثــــــة بعــــــدد   

بینمــــا الفصــــل الثــــاني ، %)38.63(ســـبة مــــأثورة بن) 17(موزعـــة علــــى الفصــــل األول %) 10.16(

  %).61.36(مأثورة بنسبة ) 27(

المتعلقـة بالسـؤال الثـاني  فـي الكتـاب ) فولكلـوري ، أدبي ، دیني (مجاالت المنظور المأثوراتي  

  : األول 

  

  :المجال الدیني ) أ(

كتـاب األول فـي ال ومناقشـتها وتفسـیرها مـن السـؤال الثـاني )أ( لمجـال الـدینيالنتائج المتعلقة با

التكـرارات و  یوضـح) 7(رقـم  والجـدول كتـاب المطالعـة واألدب والنقـد للصـف الحـادي عشـروهو 

  :النسب المئویة ذلك 

  

  )7(الجدول رقم 

التكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات الدینیة في كتاب المطالعة واألدب والنقد للصف 

  الحادي عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدات 

 الدراسیة

 المأثورات الدینیة
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 صحابة وتابعین الحدیث الشریف القرآن الكریم

 % ك % ك %  ك

 الفصل األول

 20 4 0 0 33.3 1 27.27 3 ىاألول

 15 3 16.6 1 0 0 18.18 2 ةالثانی

 65 13 83.3 5 66.6 2 54.54 6 ةالثالث
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 45.45 20 0.6 6 42.85 3 40.74 11 المجموع

 الفصل الثاني

 33.3 8 50 2 100 4 12.5 2 ىاألول

 20.83 5 25 1 0 0 25 4 ةالثانی

 29.16 7 25 1 0 0 37.5 6 ةالثالث

  16.6  4  0  0  0  0  25  4  الرابعة

 54.54 24 0.4 4 57.14 4 59.25 16 المجموع

   100 44  22.72 10  15.90 7  61.36 27 المجموع الكلي

  :السابق ما یلي) 7(ن الجدول رقم نالحظ م

) 44(بلغ مجموع المأثورات الدینیة في كتاب المطالعة واألدب والنقـد للصـف الحـادي عشـر 

مـأثورة فـي كتـاب المطالعـة واألدب والنقـد ) 20: (موزعة علـى النحـو التـالي )10.16(بنسبة  مأثورة

عـــــة واألدب والنقــــد للفصـــــل مــــأثورة فـــــي كتــــاب المطال) 24(و ، %)545.4(نســـــبة بللفصــــل األول 

  %). 54.54(الثاني بنسبة 

وحصــلت ، %)61.36(مــأثورة بنســبة ) 27(فقـد حصــلت مــأثورة القــرآن الكــریم علــى المرتبــة األولــى 

و ، %)22.72(مـأثورات بنسـبة ) 10(مأثورات حول الصـحابة والتـابعین علـى المرتبـة الثانیـة بعـدد 

  %).15.90(مأثورات حول الحدیث الشریف بنسبة ) 7(

  

    : المجال األدبي) ب( 

فـي الكتـاب األول  ا وتفسـیرهاهومناقشـت مـن السـؤال الثـاني)ب(لمجال األدبـي با النتائج المتعلقة

التكــرارات و  یوضــح) 8(الجــدول رقــم  كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد للصــف الحــادي عشــر وهــو

  .ذلك النسب المئویة

  

  

  )8(جدول رقم 

نواع المأثورات األدبیة في كتاب المطالعة واألدب والنقد للصف التكرارات والنسب المئویة أل 

  الحادي عشر
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الوحدات 

  الدراسیة

  المأثورات األدبیة

الشعر 

  المقفى

الشعر 

  الحر 

  

  الخطابة

التقاریر 

  والرسائل 

القصص  

  والمقامات

  

  المسرحیة
الحكم 

  حوالنصائ

األمثال 

واألقوال 

  المأثورة

  الوصایا

السیر 

والتراجم 

  والرحالت

المقاالت 

  والخواطر 
  المناظرات

الطرائف 

والنوادر

  2  3  3  0  7  9  0  2  2  0  0  0  ى

  0 0 0 28.57 66.6 0 22.5 25.92 0 18.75 100 14.28 100

  5  0  4  4  15  22  1  0  1  1  1  19  ة

  51.35 100 25 14.28 0 100 55 55.5 50 25 0 35.71 

  7  0  9  4  5  19  0  1  4  3  0  18  ة

  48.64 0 75 57.14 33.3 0 47.5 18.51 50 56.25 0 50 

37  1  4  7  3  1  40  27  8  16  3  14  

72.54 1.51 66.6 53.84 33.3 4.76 61.53 60 17.7 69.5 100 77.7 33.3

  1  0  3  2  2  6  0  0  2  1  0  0  ى

  0 0 50 33.3 0 0 24 11.1 22.2 42.85 0 33.3 

  3  0  1  0  8  10  18  3  3  0  34  0  ة

  0 52.30 0 50 50 90 40 44.4 0 14.28 0 100 

  0  0  0  3  3  9  0  1  1  1  13  7  ة

  50 20 50 16.6 16.6 0 36 16.6 33.3 0 0 0 100

  0  0  3  4  5  0  2  0  0  0  18  7  الرابعة

  50 27.69 0 0 0 10 0 27.7 44.4 42.85 0 0 
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14  65  2  6  6  20  25  18  9  7  0  3  

27.45 98.48 33.3 46.15 66.6 95.23 38.46 40 52.94 30.43 0 16.6 .6

  51  66  6  13  9  21  65  45  17  23  3  18  

14.78 19.13 1.73 3.76 2.60 6.08 18.84 13.04 4.92 6.66 0.86 5.21 0.86

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المأثورات األدبیة

المجموع 

الكلي
الشعر 

  المقفى

الشعر 

  الحر 

  

  الخطابة

التقاریر 

  والرسائل 

القصص  

  والمقامات

  

  المسرحیة
الحكم 

  والنصائح

األمثال 

واألقوال 

  المأثورة

  الوصایا

السیر 

والتراجم 

  والرحالت

المقاالت 

  والخواطر 
  المناظرات

الطرائف 

  والنوادر

  0  0  2  2  0  9  7  0  3  3  2  1  

 0 0 28.57 66.6 0 22.5 25.92 0 18.75 100 14.28 100 16.86

  1  1  1  0  1  22  15  4  4  0  5  0  

51.35 100 25 14.28 0 100 55 55.5 50 25 0 35.71 0 43.02

  0  3  4  1  0  19  5  4  9  0  7  0  

48.64 0 75 57.14 33.3 0 47.5 18.51 50 56.25 0 50 0 40.11

37  1  4  7  3  1  40  27  8  16  3  14  

72.54 1.51 66.6 53.84 33.3 4.76 61.53 60 17.7 69.5 100 77.7 33.3

  0  1  2  0  0  6  2  2  3  0  1  0  

 0 50 33.3 0 0 24 11.1 22.2 42.85 0 33.3 0 9.24

  34  0  3  3  18  10  8  0  1  0  3  0  
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 52.30 0 50 50 90 40 44.4 0 14.28 0 100 0 43.93

  13  1  1  1  0  9  3  3  0  0  0  2  

 20 50 16.6 16.6 0 36 16.6 33.3 0 0 0 100 23.12

  18  0  0  0  2  0  5  4  3  0  0  0  

 27.69 0 0 0 10 0 27.7 44.4 42.85 0 0 0 23.69

14  65  2  6  6  20  25  18  9  7  0  3  

27.45 98.48 33.3 46.15 66.6 95.23 38.46 40 52.94 30.43 0 16.6 66.6

  51  66  6  13  9  21  65  45  17  23  3  18  

14.78 19.13 1.73 3.76 2.60 6.08 18.84 13.04 4.92 6.66 0.86 5.21 0.86

  :ما یلي) 8(نالحظ من الجدول رقم 

ادي عشـــر بلـــغ مجمـــوع المـــأثورات األدبیـــة فـــي كتـــاب المطالعـــة واألدب والنقـــد للصـــف الحـــ  

مــأثورة فــي كتــاب المطالعــة ) 172: (موزعــة علــى النحــو التــالي % ) 100(بنســبة  مــأثورة) 345(

بینمــــا مجمــــوع المــــأثورات األدبیــــة فــــي كتــــاب ، %) 49.8 5(واألدب والنقــــد للفصــــل األول بنســــبة 

    %). 50.14(مأثورة بنسبة ) 173(المطالعة واألدب والنقد للفصل الثاني 

ــــى فقــــد حصــــلت مــــأثورات  بنســــبة  وحصــــلت مــــأثورة، مــــأثورة) 66(الشــــعر الحــــر علــــى المرتبــــة األول

ــــــة بعــــــدد  %)19.13( ــــــة الثانی ــــــى المرتب ، % ) 18.84(بنســــــبة  مــــــأثورة) 65(الحكــــــم والنصــــــائح عل

ـــة الثالثـــة بعـــدد  وحصـــلت مـــأثورة األقـــوال ، مـــأثورة) 51(وحصـــلت مـــأثورة الشـــعر المقفـــى علـــى المرتب

وحصــــلت مــــأثورة الســــیر ، % ) 14.78(بنســــبة  مــــأثورة) 45(عــــدد واألمثــــال علــــى المرتبــــة الرابعــــة ب

  .% )  6.66(بنسبة  مأثورة) 23(والتراجم والرحالت على المرتبة الخامسة بعدد 

ومــأثورة ، % ) 6.08(بنســبة  مــأثورة) 21(وحصــلت مــأثورة المســرحیة علــى المرتبــة السادســة بعــدد   

أمــــا مــــأثورة ، صــــلت علــــى المرتبــــة الســــابعةوح، % ) 5.21(بنســــبة  مــــأثورة) 18(المنــــاظرات كانــــت

وحصــــلت مــــأثورة الرســــائل ، % )  4.92(بنســـبة  مــــأثورة) 17(علــــى المرتبــــة الثامنـــة بعــــدد الوصـــایا 

ومـأثورة القصـص والمقامـات ، % )  3.76(بنسـبة  مـأثورة) 13(والتقاریر علـى المرتبـة التاسـعة بعـدد 

  .% )  60.  2( بنسبة مأثورات) 9(حصلت على المرتبة العاشرة بعدد 

وتسـاوت مـأثورة المقـاالت ، مـأثورات) 6(وحصلت مأثورة الخطابة على المرتبة الحادیة عشـر بعـدد   

مـــأثورات لكـــل واحـــدة ) 3(فـــي المرتبـــة الثانیـــة عشـــر بعـــدد ، والخـــواطر مـــع مـــأثورة الطرائـــف والنـــوادر

  .منهما
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  :المجال الفولكلوري ) ج(

مـن الكتـاب  ومناقشـتها وتفسـیرها مـن السـؤال الثـاني )ج( ريلمجـال الفولكلـو با النتـائج المتعلقـة

ـــد للصـــف الحـــادي عشـــراألول وهـــو  ـــاب المطالعـــة واألدب والنق ـــم  والجـــدول كت  یوضـــح) 9(رق

  :ذلك التكرارات و النسب المئویة

  

  

  

  

  

  )9(الجدول رقم 

نقد للصف التكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات الشعبیة في كتاب المطالعة واألدب وال

  الحادي عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدات 

 الدراسیة

 الشعبیةالمأثورات 
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 األغنیة الدینیة األغنیة الشعبیة القصص الشعبیة

 % ك % ك %  ك

 الفصل األول

 0 0 0 0 0 0 0 0 ىاألول

 35.29 6 36.36 4 0 0 100 2 ةالثانی

 64.70 11 73.33 11 0 0 0 0 ةالثالث

  38.63 17 38.46 15 0 0 40 2 المجموع

 الفصل الثاني

 0 0 0 0 0 0 0 0 ىاألول

 33.33 9 37.5 9 0 0 0 0 ةالثانی

 25.92 7 29.16 7 0 0 0 0 ةالثالث

  40.74  11  33.33  8  0  0  100  3  الرابعة

 61.36 27 61.53 24 0 0 60 3 المجموع

   100 44  88.63 39  0 0  11.36 5 المجموع الكلي

  :ما یلي) 9(نالحظ من الجدول السابق رقم 

بلــغ مجمــوع المــأثورات الفولكلوریــة فــي كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد للصــف الحــادي عشــر   

مــأثورة فــي كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد للفصــل ) 17: (مــأثورة موزعــة علــى النحــو التــالي) 44(
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مــأثورة فــي كتــاب المطالعــة واألدب والنقــد للفصــل الثــاني بنســبة  )27(و، %)38.63(األول بنســبة 

)61.36 ( %  

  مأثورة بنسبة ) 39(وقد حصلت مأثورة األغنیة الدینیة على المرتبة األولى بعدد   

مــأثورات بنســبة ) 5(وحصــلت مــأثورة القصــص الشــعبیة علــى المرتبــة الثانیــة بعــدد ، %)88.6 3(

)11.36.(%  

ة الشــعبیة لــم تحصــل علــى مرتبــة أو مكانــة بــین المــأثورات بحیــث كانــت بینمــا مــأثورة األغنیــ  

  .وهذا یوضح مدى إهمال محتوى الكتاب للمأثورات الشعبیة%) 0.00(معدمة وبنسبة 

    

ومناقشــتها وتفســیرها  مــن الســؤال الثــاني) ج.ب.أ(النتــائج المتعلقــة لكــل مــن المجــاالت الثالثــة 

  : لمطالعة و النقد واألدب في الكتاب األول وهو كتاب ابوجه عام 

كثـرة المـأثورات مـن السـؤال الثـاني فـي الكتـاب األول )ج.ب.أ(النتائج المتعلقـة بالمجـاالت الثالثـة 

عشــر فقــد بلــغ  األدبیـة وتوافرهــا فــي كتــابي المطالعــة واألدب والنقــد والعلـوم اللغویــة للصــف الحــادي

یـــة المـــأثورات األدبیــــة فـــي بنــــاء وســـبب ذلـــك نتیجــــة ألهم%) 100(مـــأثورة بنســــبة ) 563(عـــددها 

وكذلك لمدى ارتبـاط المـأثورات بالفصـاحة والبالغـة واإلحسـاس األدبـي ، شخصیة الطالب المتكاملة

أنـواع المـأثورات األدبیـة بصـورة كثیـرة  تولـذلك تعـدد، الذي یدفع إلى تحقیـق أهـداف الـتعلم لطالبنـا

  .أو النثري بحیث ال یمكن خلو مناهجنا منها بصورها الشعري، وكبیرة

تتناســب مــع لن بنســب مختلفــة كــوأنواعهــا ول عــدادهاإتـوافر المجــاالت المأثوراتیــة األدبیــة فــي   

  .قدرات الطالب العقلیة

مــــأثورة بنســـــبة ) 44(فــــي نســـــبة المــــأثورات الدینیــــة فقــــد كانـــــت مجموعهــــا  اً نالحــــظ ارتفاعــــ       

دب والنقـــد للمــأثورات الدینیـــة وهــذا مؤشــر جیـــد علــى مــدى احتـــواء كتــاب المطالعــة واأل%) 10.2(

مما یعزز المكانة الدینیة من قرآن كریم وأحادیث وسـیر الصـحابة والتـابعین ، للصف الحادي عشر

  .لدى طالبنا واالقتداء بما فیه من حكم ومواعظ دینیة تعمل على تعدیل السلوك لدى طالبنا

محتــــوى كتــــاب المطالعــــة  نالحـــظ نســــبة المــــأثورات الشــــعبیة قــــد حظیــــت باهتمــــام قلیــــل فــــي       

ویؤكـــد علـــى عـــدم اهتمـــام الكتـــاب للمـــأثورات %) 9.5(مـــأثورة بنســـبة ) 41(واألدب والنقـــد فكانـــت 

وهـو مـا اتفقـت بـه هـذه الدراسـة مـع دراسـة األسـتاذ وحمـاد   الشعبیة بأنواعها رغم تفاوتهـا فـي النسـب

)2004  (.  
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اتي بوجــه عـام فــي الكتــاب الثـاني مــن كتــاب المنظور المـأثور بــ النتـائج المتعلقــة:الكتـاب الثــاني 

وهــو العلــوم اللغویــة للصــف الحــادي  ومناقشــتها وتفســیرها اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر

 النســب المئویــة للمنظــور المــأثوراتي فــي كتــاب التكــرارات و  یوضــح) 10(جــدول رقــم والعشــر 

  العلوم اللغویة للصف الحادي عشر

  

  

  

  

  

  )10(الجدول رقم 

رات والنسب المئویة ألشكال المنظور المأثوراتي في كتاب العلوم اللغویة للصف الحادي التكرا

  عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدة  

 ةالدراسی

 المنظور المأثوري
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 الفلكلوري األدبي الدیني

 % ك % ك %  ك

 األول

 23.31 38 20 2 20.16 25 37.93 11 ىاألول

 33.74 55 60 6 29.83 37 41.37 12 ةالثانی

 25.76 42 20 2 27.41 34 20.68 6 ةالثالث

 0 0 0 0 22.58 28 0 0  الرابعة

  56.99 163  50 10  56.88 124  60.41 29 المجموع

 الثاني

 10.56 13 10 1 9.57 9 15.78 3 األولى

 47.96 59 30 3 48.93 46 52.63 10 الثانیة

 19.51 24 20 2 17.02 16 31.57 6 الثالثة

 21.95 27 40 4 24.46 23 0 0  الرابعة

  43.10 123  50 10  43.11 94  39.58 19 المجموع

  100 286  6.99 20  76.22 218  16.78 48 المجموع الكلي

  

  :ویالحظ من الجدول السابق ما یلي

مـأثورة موزعـة ) 286(دي عشـر بلغ مجموع المأثورات في كتـاب العلـوم اللغویـة للصـف الحـا  

  :على النحو التالي



 134

) 123(بینمـــا ، %)56.99(مـــأثورة فـــي كتـــاب العلـــوم اللغویـــة للصـــف األول بنســـبة ) 163(  

  %).43.10(مأثورة في كتاب العلوم اللغویة للفصل الثاني بمعدل 

، %)76.22(مـأثورة بنسـبة ) 218(فقد حصلت المأثورات األدبیة على المرتبة األولـى بعـدد   

بینمــا %) 16.78(مــأثورة بنســبة ) 48(الثانیــة بعــدد  المرتبــةبینمــا حصــلت المــأثورات الدینیــة علــى 

  %)6.99(مأثورة فولكلوریة بنسبة ) 20(حصلت المأثورات الفولكلوریة على المرتبة الثالثة بعدد 

  

:ذلك والنسب المئویة في یوضح التكرارات ) 11(رقم ول 

  )11(الجدول رقم 

التكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات الدینیة في كتاب العلوم اللغویة للصف الحادي 

عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدات 

 الدراسیة

 المأثورات الدینیة
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 صحابة وتابعین الحدیث الشریف القرآن الكریم

 % ك % ك %  ك

 لفصل األولا

 37.93 11 0 0 0 0 37.93 11 ىاألول

 41.37 12 0 0 0 0 41.37 12 ةالثانی

 20.68 6 0 0 0 0 20.68 6 ةالثالث

 0 0 0 0 0 0 0 0  الرابعة

  60.41 29 0 0 0 0 61.70 29 المجموع

 الفصل الثاني

 15.78 3 0 0 100 1 16.66 3 ىاألول

 52.63 10 0 0 0 0 50 9 ةالثانی

 31.57 6 0 0 0 0 33.33 6 ةالثالث

  0  0 0  0 0  0  0  0  الرابعة

  39.58 19 0 0 100 1 38.29 18 المجموع

   100 48  0 0  2.08 1  97.91 47 المجموع الكلي
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  :ما یلي) 11(نالحظ من الجدول رقم 

رة مــأثو ) 48(بلــغ مجمــوع المــأثورات الدینیــة فــي كتــاب العلــوم اللغویــة للصــف الحــادي عشــر   

%) 60.41(مأثورة فـي كتـاب العلـوم اللغویـة للفصـل األول بنسـبة ) 29: (موزعة على النحو التالي

  %).39.58(مأثورة في كتاب العلوم اللغویة للفصل الثاني بنسبة ) 19(بینما 

وقـد ، %)97.91(مـأثورة بمعـدل ) 47(فقد حصلت مأثورة القـرآن الكـریم علـى المرتبـة األولـى بعـدد 

بینمـا لـم ، %) 2.08(مـأثورة بنسـبة ) 1(الحدیث الشریف على المرتبـة الثانیـة بعـدد  حصلت مأثورة

نتیجـة لعــدم وجودهـا فـي كتــاب  % ) 0( نسـبةب ) 0(عــدد  تحصـل مـأثورة الصــحابة والتـابعین علـى

  .)  0( بنسبة )  0( فكان عددها  العلوم اللغویة في الفصلین األول والثاني

  :المجال األدبي 

فـي الكتـاب الثـاني  ومناقشتها وتفسیرها من السؤال الثاني) ب(تعلقة بالمجال األدبي النتائج الم

كتــاب العلــوم اللغویــة للصــف الحــادي عشــر  لكتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي عشــر  وهــو

  : في ذلكلنسب المئویة التكرارات وا یوضح) 12(جدول رقم وال

  )12(جدول رقم 

  المأثورات األدبیة في كتاب العلوم اللغویة للصف التاسع التكرارات والنسب المئویة ألنواع

الوحدات 

  الدراسیة

  المأثورات األدبیة

الشعر 

  المقفى

الشعر 

  الحر 

  

  الخطابة

التقاریر 

  والرسائل 

القصص  

  والمقامات

  

  المسرحیة
الحكم 

  والنصائح

األمثال 

واألقوال 

  المأثورة

  الوصایا

السیر 

التراجم و 

  والرحالت

المقاالت 

  والخواطر 
  المناظرات

الطرائف 

والنوادر

  0  0  0  0  1  8  0  0  0  0  5  11  ى

  18.96  25  0  0  0  0  23.52  9.09  0  0  0  0  

  0  0  0  0  1  8  1  0  0  0  7  20  ة

  34.48  35  0  0  0  100  23.52  9.09  0  0  0  0  100

  0  0  0  0  7  9  0  0  0  0  5  13  ة

  22.41  25  0  0  0  0  26.47  63.63  0  0  0  0  

  0  0  0  0  2  9  0  0  0  0  3  14  الرابعة

  24.13  15  0  0  0  0  26.47  18.18  0  0  0  0  

58  20  0  0  0  1  34  11  0  0  0  0  

53.21  57.14  0  0  0  8.33  66.6  91.66  0  0  0  0  100

  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  5  ى

    0  0  0  0  0  23.52  0  0  0  0  0  
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  0  0  0  0  0  11  7  0  0  0  5  24  ة

      0  0  0  63.63  64.70  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  1  11  ة

      0  0  0  27.27  5.88  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  9  11  الرابعة

      0  0  0  9.09  5.88  100  0  0  0  0  

51  15  0  0  0  11  17  1  0  0  0  0  

46.78  42.85  0  0  0  91.66  33.3  8.33  0  0  0  0  

  109  35  0  0  0  12  51  12  0  0  0  0  

50  16.05  0  0  0  5.50  23.39  5.50  0  0  0  0  100

  

  

  )12(جدول رقم 

  التكرارات والنسب المئویة ألنواع المأثورات األدبیة في كتاب العلوم اللغویة للصف التاسع

الوحدات 

  الدراسیة

  المأثورات األدبیة

الشعر 

  المقفى

الشعر 

  الحر 

  

  الخطابة

التقاریر 

  والرسائل 

القصص  

  لمقاماتوا

  

  المسرحیة
الحكم 

  والنصائح

األمثال 

واألقوال 

  المأثورة

  الوصایا

السیر 

والتراجم 

  والرحالت

المقاالت 

  والخواطر 
  المناظرات

الطرائف 

والنوادر

  0  0  0  0  1  8  0  0  0  0  5  11  ى

  18.96  25  0  0  0  0  23.52  9.09  0  0  0  0  

  0  0  0  0  1  8  1  0  0  0  7  20  ة

  34.48  35  0  0  0  100  23.52  9.09  0  0  0  0  100

  0  0  0  0  7  9  0  0  0  0  5  13  ة

  22.41  25  0  0  0  0  26.47  63.63  0  0  0  0  

  0  0  0  0  2  9  0  0  0  0  3  14  الرابعة

  24.13  15  0  0  0  0  26.47  18.18  0  0  0  0  

58  20  0  0  0  1  34  11  0  0  0  0  

53.21  57.14  0  0  0  8.33  66.6  91.66  0  0  0  0  100

  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  5  ى

    0  0  0  0  0  23.52  0  0  0  0  0  
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  0  0  0  0  0  11  7  0  0  0  5  24  ة

      0  0  0  63.63  64.70  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  1  11  ة

      0  0  0  27.27  5.88  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  9  11  الرابعة

      0  0  0  9.09  5.88  100  0  0  0  0  

51  15  0  0  0  11  17  1  0  0  0  0  

46.78  42.85  0  0  0  91.66  33.3  8.33  0  0  0  0  

  

  :ما یلي) 12(یالحظ من الجدول رقم 

مـأثورة ) 218(بلغ مجموع المأثورات األدبیة في كتـاب العلـوم اللغویـة للصـف الحـادي عشـر   

مــــــأثورة فـــــي كتــــــاب العلــــــوم اللغویـــــة للفصــــــل األول بنســــــبة ) 124: (موزعـــــة علــــــى النحـــــو التــــــالي

  %).43.11(اني وبنسبة مأثورة في كتاب العلوم اللغویة للفصل الث) 94(بینما بلغ ، %)56.88(

    

  بنسبة  مأثورة) 109(فقد حصلت مأثورة الشعر المقفى على المرتبة األولى بعدد       

بنســـبة  مـــأثورة) 51(وقـــد حصـــلت مـــأثورة الحكـــم واألمثـــال علـــى المرتبـــة الثانیـــة بعـــدد ، % ) 50(

بنســـبة  ثورةمـــأ) 35(وقـــد حصـــلت مـــأثورة الشـــعر الحـــر علـــى المرتبـــة الثالثـــة بعـــدد ، % ) 23.39(

)16.05 ( %.  

    

وقــد تســاوت مــأثورة المســرحیة مــع مــأثورة األمثــال واألقــوال المــأثورة علــى نفــس المرتبــة الرابعــة      

وقــد حصــلت مــأثورة الطرائــف والنــوادر علــى ، لكــل منهمــا % ) 23.39(بنســبة  مــأثورة) 12(بعــدد 

  .ثورات األدبیةمأثورة ویعتبر نسبة قلیلة من المأ)  1(المرتبة الخامسة بعدد 

    

أمــا بــاقي المــأثورات مــن الخطابــة والتقــاریر والرســائل والقصــص والمقامــات والوصــایا والســیر      

%  0( بنسـبة )  0(فكانـت جمیعهـا بعـدد  والتراجم والمقاالت والخواطر والمنـاظرات علـى أي نسـبة

  .بل كانت مفتقدة وتجاهلها الكتاب، في محتوى كتاب العلوم اللغویة )

  

  

  :المجال الفولكلوري 
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مـن الكتـاب  ومناقشـتها وتفسـیرها مـن السـؤال الثـاني) ج(النتـائج المتعلقـة بالمجـال الفولكلـوري 

ــاب العلــوم اللغویــة  ــاب اللغــة العربیــة وهــو كت ــاني لكت التكــرارات  یوضــح) 13(الجــدول  رقــم و الث

  :في ذلك النسب المئویة و 

  

  

  

  

  

  )13(الجدول رقم 

ویة ألنواع المأثورات الشعبیة في كتاب العلوم اللغویة للصف الحادي التكرارات والنسب المئ

  عشر

الفصل 

 الدراسي

الوحدات 

 الدراسیة

 الشعبیةالمأثورات 
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 األغنیة الدینیة األغنیة الشعبیة القصص الشعبیة

 % ك % ك %  ك

 الفصل األول

 20 2 12.5 1 50 1 0 0 ىاألول

 60 6 62.5 5 50 1 0 0 ةالثانی

 20 2 25 2 0 0 0 0 ةالثالث

 0 0 0 0 0 0  0  0  الرابعة

  50 10 61.53 8 28.57 2 0 0 المجموع

 الفصل الثاني

 10 1 20 1 0 0 0 0 ىاألول

 30 3 60 3 0 0 0 0 ةالثانی

 20 2 0 0 40 2 0 0 ةالثالث

  40  4  20  1  60  3  0  0  الرابعة

  50 10 38.46 5 71.42 5 0 0 المجموع

   100 20  65 13  35 7  0 0 المجموع الكلي

  

  :ما یلي) 13(یالحظ من الجدول رقم 

مـأثورة ) 20(بلغ مجمـوع المـأثورات الشـعبیة فـي كتـاب العلـوم اللغویـة للصـف الحـادي عشـر   

، %)50(بة مـأثورات فـي كتـاب العلـوم اللغویـة للفصـل األول بنسـ) 10: (موزعة علـى النحـو التـالي

  %).50(مأثورات في كتاب العلوم اللغویة للفصل الثاني بنسبة ) 10(بینما 
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، %)65(مـأثورة وبنسـبة ) 13(علـى المرتبـة األولـى بعـدد الدینیة فقد حصلت مأثورة األغنیة   

مــــأثورات بنســــبة ) 7(بینمــــا حصــــلت المــــأثورات فــــي األغنیــــة الشــــعبیة علــــى المرتبــــة الثانیــــة بعــــدد 

)35.(%  

فــي  % ) 0(بنســبة )  0( فكــان عــددها  لــم تحصــل مــأثورة القصــص الشــعبیة علــى أي نســبة بینمــا

  %).0.00(محتوى كتاب العلوم اللغویة للفصلین األول والثاني فكانت نسبتهما 

ومناقشـتها وتفسـیرها بوجـه  من السـؤال الثـاني )ج _ب _ أ(بالمجاالت الثالثة  المتعلقةالنتائج 

: للصـف الحـادي عشـر  العلـوم اللغویـةتـاب اللغـة العربیـة وهـو كتـاب فـي الكتـاب الثـاني لك عام

    

%) 43.1(مـأثورة بنسـبة ) 286(یالحظ كثرة المأثورات األدبیة فـي كتـاب العلـوم اللغویـة فقـد كانـت 

فـــي الكتـــابین المطالعـــة واألدب والنقـــد والعلـــوم اللغویـــة ویعـــزز ذلـــك المكانـــة األدبیـــة عنـــد واضـــعي 

رهـا لمـا تتمیـز بـه مـن تنـوع فـي مجاالتهـا فیـؤدي إلـى التكامـل العقلـي والوجـداني وكثرة تواف، المنهاج

  .لدى طلبنا

كـــذلك تـــوافر مجــــاالت المـــأثورات األدبیـــة بأنواعهــــا المختلفـــة الشـــعریة والنثریــــة یعمـــل علــــى   

  .التكامل في شخصیة طالبنا

ـــــرة المـــــأثورات الدینیـــــة فـــــي كتـــــاب العلـــــوم اللغویـــــة وتوافرهـــــا بعـــــدد    أثورة بنســـــبة مـــــ) 48(كث

 القـرآن الكـریم أو الحـدیث الشـریف أو الســیر مؤشـر علـى االهتمـام بـالتراث الـدیني ســواء%) 97.9(

  .ویعزز الدین لدى طالبنا

فــي كتــاب العلــوم الغویــة %) 100(مــأثورة بنســبة ) 48(بالنســبة للمــأثورات الفولكلوریــة كانــت   

  .تعتبر نسبة قلیلة ومؤشر إلهمالها

ومناقشـــتها  كتـــاب اللغـــة العربیـــة للصـــف الحـــادي عشـــرائج المتعلقـــة بالنتـــتعلیـــق عـــام علـــي 

  :) فولكلوري  ،دبي ،   دیني( مأثوراتيمن منظور  وتفسیرها

) 51(كثـرة المــأثورات الشـعریة فــي كتـاب اللغــة العربیـة للصــف الحـادي عشــر إذ بلـغ عــددها 

ــــد للف) 66(للشــــعر المقفــــى  ــــاب المطالعــــة واألدب والنق ــــاني للشــــعر الحــــر فــــي كت صــــلین األول والث

للشـــعر الُحـــر فـــي كتـــاب العلـــوم اللغویـــة للفصـــلین األول والثـــاني ) 35(للشـــعر المقفـــى و ) 109(و

أي فنـون فقــد  فـي نفـوس العـرب منــذ القـدم ولـم تحـظَ مكانـة الشــعر العربـي إلـى وترجـع الباحثـة ذلـك 

  .قیل أن الشاعر لسان قبیلته

جارب في القصائد الشـعریة وتجـارب القـدماء فقـد ما یحتویه الشعر القدیم من قیم ومواعظ وت  

  .كان یقال أن الشعر دیوان العرب

مــا لــه مــن تــأثیر فــي نفــوس اآلخــرین و  ولــهمــا یتمیــز بــه الشــعر العربــي مــن ســهولة الحفــظ   

  .في تغییر السلوك والوجدان البشري هفعالی
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فـي  ،ر والمنـاظراتقلة القصص والمقامات والمقاالت والخـواطر والـرحالت والطرائـف والنـواد  

وترجـع الباحثـة ذلـك إلـى تناولهـا بعـدد  ،بل تنعدم فـي كتـاب العلـوم اللغویـة، المطالعة واألدبكتاب 

قلیــل نتیجــة لطــول المنهــاج أدى إلــى اســتخدامها بنســب قلیلــة وانعــدامها فــي كتــاب العلــوم اللغویــة 

، األمـور ال تتـوفر فیهــا راجـع إلـى طبیعـة الكتـاب حیـث یعتمـد علـى البالغـة والصـرف والبیـان وهـذه

  .إنما تكثر في الشعر بنوعیه المقفى والُحر واألقوال واألمثال والحكم وبعض الوصایا

  

  

قلـــة التقـــاریر والرســـائل فـــي كتـــاب اللغـــة العربیـــة كـــان یجـــب أن یكثـــر فیـــه ألنـــه یتناســـب مـــع       

والتفكیــر ، اإلبــداعي مرحلــة الحــادي عشــر والمســتوى العقلــي للطلبــة ألنــه یعمــل علــى تنمیــة التفكیــر

  .الناقد ویساعد على القدرة على الحوار والمناقشة لدى طالب الحادي عشر

كثرة الحكم واألمثال واألقوال المـأثورة فـي الكتـابین وذلـك یرجـع إلـى سـهولة عرضـها وسـهولة 

وكــــذلك تتمیــــز باإلیجــــاز وعمــــق الــــدالالت ، حفظهـــا والتــــدریبات التــــي تعقــــب دروس اللغــــة العربیــــة

وربمـا یكـون اهتمـام مـؤلفي الكتـاب إلـى ، عاني التي تحملهـا باعتبارهـا خالصـة تجـارب اآلخـرینوالم

  .ما تحتویه من مواعظ وقیم واتجاهات تناسب في تعدیل سلوك الطالب

ألن مســـرحیة واحـــدة ، غیـــر جیـــد اً قلـــة المســـرحیات فـــي كتـــاب اللغـــة العربیـــة ال یعتبـــر مؤشـــر   

رجـوة منهـا مثـل التعـرف علـى أسـلوبها والكاتـب ومـا تحتویـه تكفي للوصول إلى تحقیـق األهـداف الم

  .من إرشادات داخلها

قلة المناظرات كان یجـب أن تكثـر منهـا فـي كتـاب اللغـة العربیـة ألن المنـاظرات تعمـل علـى 

  .تعلم الطالب الحوار البناء والمناقشة والتفكیر الناقد وٕابداء الرأي والتفكیر اإلبداعي

، كانــت مــأثورة األغــاني الدینیــة متــوافرة بنســبة جیــدة) الشــعبیة(ولكلوریــة بالنســبة للمــأثورات الف

ــدیني لألغنیــة الدینیــة ، نســبتها ضــعیفة تعتبــر ومــأثورة األغــاني الشــعبیة ویرجــع ذلــك إلــى الطــابع ال

أمـــا بالنســـبة للقصـــص الشـــعبیة بمـــا أنهـــا تعتمـــد علـــى ، واألغنیـــة الشـــعبیة مرتبطـــة بـــالتراث الشـــعبي

واألسـاطیر فلـم توجـد فـي كتـاب اللغـة العربیـة نتیجـة لألسـلوب العلمـي واألهــداف  الخیـال والخرافـات

الموضــوعة للمنهــاج الفلســطیني التــي تعتمــد علــى مجــاراة التطــور الحضــاري والعلمــي فــي العصــر 

  .)  2004( دوهو ما اتفقت به هذه الدراسة مع دراسة األستاذ وحما الحدیث

  : وتفسیرها ثالث و مناقشتهابالسؤال ال المتعلقةالنتائج : ثالثاً 

ثراء كتاب اللغـة العربیـة للصـف الحـادي عشـر ما التصور المقترح إل: "كان نص السؤال هو

  بالمعاییر المأثوراتیة؟

  :یمكن اإلجابة عنه كما یلي
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أن المـــــأثورات )  13(إلـــــى جـــــدول ) 2(یالحـــــظ مـــــن خـــــالل الجـــــداول الســـــابقة مـــــن جـــــدول   

  لكنها تفاوتت درجات توافرها حسب نسبتها المئویةو بمجاالتها توافرت في الكتابین 

  :بالنسبة للمأثورات الدینیة 

 ولكـن بمجاالتهــا تختلــف ، ) % 12.79( بنســبة )  92(بعـدد  فكانـت المــأثورات الدینیـة متــوافرة

فــــي توافرهــــا فــــي الكتــــاب فمــــن المــــأثورات التــــي یجــــب أن تكــــون متــــوافرة مــــأثورات الحــــدیث 

 أكثـرباالستشـهاد   وذلـك  العربیـة اللغـةموضوعات كتـاب ا في التركیز علي دمجهو الشریف 

وجودهــا مكانــة فــي المجتمــع الن ل بــین األفــراد  التــي تمــس العالقــات الشــریفة األحادیــث نمــ

  .روح الترابط بینهم  ثوتب عظیمة

 فهــم  وكــذلك اإلكثــار مــن ســیر الصــحابة والتــابعین لالســتفادة مــن مــواقفهم وتجــاربهم العظیمــة

  .شوا وعاصروا الرسول علیة الصالة والسالم الذین عا

   بالنسبة للمأثورات األدبیة

ها ســبكانــت نفــي مجاالتهــا و اختلفــت  هــا لكنو )  % 79.30( بنســبة و ) 563(بعــدد  تواجــدت

غیــر متوازنــة فكــان یجــب اإلكثــار مــن المنــاظرات والتقــاریر والرســائل واإلكثــار مــن الســیر والتــراجم 

  براتهم وخ أسلوبهم  لالستفادة من

  بســـیط و ســهل یعمـــل علـــي  بأســـلوب األدبیــة بالمـــأثورات واضـــحةنصــوص  إدمـــاجفالعمــل علـــي

  .  الطلبةالتكامل المعرفي و الوجداني لدي 

 ألنهـــا تســـاعد علـــى تنمیـــة فـــي الكتـــاب  النثریـــةبـــین النصـــوص  التركیـــز علـــى الطرائـــف والنـــوادر

  .التفكیر واالنتباه والتركیز والدقة في المالحظة

 أدبــــي،دینــــي (بــــالمنظور بــــاختالف مجاالتــــه  التوعیــــةام بتوظیــــف الــــدرس اللغــــوي فــــي االهتمــــ  ،

و  اإلحســــانو التفــــاهم و  المواســــاةكالعـــدل و  ئتنمیــــه المبــــاد إلـــيیــــؤدي  ألنــــه) فولكلـــوري 

    .  اآلخریناحترام 

  و بـأقوالفـي المجتمـع  األفـرادبالعالقـات بـین  المتعلقةو  باألخالقیات الخاصةربط الموضوعات 

  . من خبراتهم  لالستفادةو التابعین  الصحابةمواقف 

  العلمیـةالترابط بین القول و العمل مـن جمیـع القـائمین فـي عملیـه التـدریس فـي توظیـف المفـاهیم 

  بالمأثورات

  :مأثورات الفولكلوریة بالنسبة لل

  ي كانـت بدرجـة ضـعیفة فـي الكتـابین فعلـى واضـعلكنهـا )  %8.90(بنسبة و ) 69(تواجدت بعدد

ألنهـــا  ؛منهـــاج اللغـــة العربیـــة وخاصـــة الصـــف الحـــادي عشـــر تـــوافر المـــأثورات الفولكلوریـــة

تحــافظ علــى التــراث الشــعبي والهویــة الفلســطینیة واإلكثــار مــن القصــص الشــعبیة ألنهــا أكثــر 

باإلمكـــان ســـردها بلغـــة بأنـــه  وتتمیـــز، لجمیـــع المســـتویات العقلیـــةمناســـبة المـــأثورات الشـــعبیة 
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وتحمــل فــي طیاتهــا أحــداث التــاریخ ، لــى المعــاني والــدالالت التــي تحملهــاوٕاضــافة إ، فصــیحة

  .السابق وتعمل على فهم الوقائع البشریة في الحاضر والمستقبل

  الفولكلوریـــة بالمـــأثورات المتعلقـــة و النصـــوص فـــي تزویـــد المفـــاهیم اللغـــةاســـتغالل التـــرابط بـــین 

 . ي الفولكلور  األدبتشمل  المطالعةدروس في كتاب  بإضافة

  لتحدید الهویة الفلسطیبیه يالفلسطین يربط موضوعات الكتاب بالتراث الفولكلور 

    

 للغـة العربیـة باألغـاني الدینیـة أكثـر حتـى تنمـي اإلحسـاس الـدیني الـذي یعمـل ا یجـب إثـراء كتـاب

  .على الترابط بین أفراد المجتمع الفلسطیني

  توصیات الدراسة ومقترحاتها: ثانیاً 

  :عنه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما یليفي ضوء ما أسفرت 

  .التركیز على المأثورات بوجه عام في كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر -1

فــي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي )  الشــعبیة(زیــادة مســاحة المــأثورات الفولكلوریــة  -2

 .عشر ألهمیتها في تنمیة القیم الوطنیة لدى الطلبة

ن األحادیــث النبویــة الشــریفة فــي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الحــادي یضــماإلكثــار مــن ت -3

 .عشر لما لها من أثر دیني وأدبي وروحي لدى الطلبة

لفـت انتبـاه القـائمین علـى تـألیف كتـاب اللغــة العربیـة للصـف الحـادي عشـر لالهتمـام أكثــر  -4

 .طلبةمن أقوال الصحابة والتابعین ألنه یعمل على تنمیة مبدأ الشورى لدى ال

مراعــاة التــوازن والشــمول بـــین مجــاالت المــأثورات عامــة فـــي كتــاب اللغــة العربیــة للصـــف  -5

  .الحادي عشر بطریقة تؤدي لتكامل المعرفة للطلبة

، تحـدیث كتـب اللغــة العربیـة عامــة للمرحلـة الثانویـة بحیــث تركـز األهــداف علـى المــأثورات -6

 .ومراعاة المرحلة العمریة للطلبة

  الثانویــــة المرحلـــةلطلبـــه  الالزمـــة بالمـــأثورات العربیــــة اللغـــةمعلمـــین  تزویـــد بـــرامج تـــدریب -7

 . تدریسها  أسالیب

  :المقترحات

  :تعرض الباحثة بعض االقتراحات

 القیام بإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالیة في تحلیل كتب المواد الدراسیة األخرى. 

 ةأثر إثراء اللغة العربیة بالمأثورات على سلوكیات الطلب. 

  بناء برنامج مقترح في اللغة العربیة یتضـمن المأثوراتیـة وبحـث أثـره علـى التحصـیل واالتجـاه

 .نحوها

 بناء برامج تثقیفیة في البرامج المدرسیة تحتوي على المأثوراتیة بتنوع مجاالتها. 
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  بحث أثر تدریب المعلمین على توظیف المـأثورات فـي تدریسـهم لهـا ومعرفـة اتجاهـاتهم نحـو

 .سالتدری

 رفي المناهج وتطوی اإثراؤهیحتوى على المأثورات التي یجب  بحیث إصدار دلیل المعلم. 

  

  

  قائمة

  املراجع
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  :المصادر

  :القرآن الكریم

عبـد اهللا محمـد بـن أبـي شـیبه إبـراهیم بـن عثمـان ابـن ، ابـن أبـي شـیبه، ابن أبي شیبه الكوفي -1

، "بــن أبــي شــیبه فــي األحادیــث واآلثــارمصــنف ا): 1989(أبـي بكــر بــن أبـي شــیبه الكــوفي 

رقـم الحـدیث ،  طبعـه وعلـق علیـه األسـتاذ سـعید اللحـام، كتـاب فضـائل القـرآن، الجـزء السـابع

 .لبنان -بیروت، الطبعة األولى، الناشر دار الفكر،) 29915(

، الجــزء األول، تحقیــق الــدكتور عبــد الحمیــد هنــداوي، الجــزء األول، الخصــائص، ابــن جّنــى -2

 .لبنان -بیروت، تب المصریةدار الك

 مصر_دار الفكر، الجزء األول، ابن خلدون -3

  .مصر، دار المعارف، المجلد الخامس، لسان العرب، ابن منظور -4

مصـر – القـاهرة،الثانیـة الطبعـة،الثـاني  الجزء المعجم الوسیط:  ) ت.ب(مجمع اللغة العربیة -5

 . 

ـــامالمنهــــاج الفلســـطیني ا): 1997(إبـــراهیم أبـــو لغــــد وآخـــرون  -6 الخطــــة .  ألول للتعلــــیم الع

  .فلسطین -رام اهللا، مركز تطویر المناهج، الشاملة

، ")الفـتح الكبیـر(الجامع الصغیر وزیادتـه "): 1988(محمد ناصر الدین األلباني ، األلباني -7

دار النشـر المكتــب ، المجلــد األول، )4346(أشـرف علــى طبعـه زهیــر الشـاویش رقــم الحـدیث

 .لبنان -بیروت، ةالطبعة الثانی، اإلسالمي

بـاب مـا جـاء مثـل " سـنن الترمـذي):" 1983(،محمد بن عیسي بن سوره الترمـذي ،الترمذي  -8

، الجـــزء الرابـــع،) 3022(الحـــدیث رقـــم ،النبـــي و األنبیـــاء صـــلي اهللا علـــیهم و ســـلم أجمعـــین 

  .مصر ، دار الفكر ،الطبعة الثانیة 

الخطــوط العریضــة لمنهــاج اللغــة ): 1998(الفریــق الــوطني لمبحــث اللغــة العربیــة وآدابهــا  -9

  .اإلدارة العامة للمناهج، السلطة الوطنیة الفلسطینیة وزارة التربیة والتعلیم، العربیة وآدابها

كنـز العمـال فـي سـنن "): ب ت(العالمة عالء الدین علـى المنقـي بـن حسـام الـدین ، الهندي -10

الناشـر ، المجلـد األول، ) 32309(رقـم الحـدیث،اعتنى بـه إسـحاق الطیبـي، "األقوال واألفعال

 .لبنان -بیروت، بیت األفكار الدولیة

 .1997، وزارة التربیة والتعلیم، وثیقة االستقالل الخطة الشاملة للمنهاج -11



 145

  

  

  

  :الكتب العربیة

الطبعـــة ، أســـالیب وطـــرق تـــدریس اللغـــة العربیـــة): 2002(أبـــو الهیجـــاء فـــؤاد حســـن حســـي  - 1

 .دناألر  -عمان، دار المناهج للنشر، الثانیة

الطبعــة ، دراسـة تحلیلیـة، األمثـال العربیــة والعصـر الجــاهلي): ت.ب(محمـد توفیــق ، أبـو علـي - 2

 .دار النفائس، األخیر

ــي اللغــة ألبــي زیــد األنصــاري): 1981(محمــد عبــد القــادر ، أحمــد - 3 ــوادر ف ــاب الن الطبعــة ، كت

 .مصر -القاهرة، دار الشروق، األولى

 -القـــاهرة، دار الشـــروق، الطبعـــة الثانیـــة، ويأدب الحـــدیث النبـــ): 1975(بكـــري شـــیخ ، أمـــین - 4

 .مصر

، مكتبــــة األنجلــــو المصــــریة، الطبعــــة السادســــة، مــــن أســــرار اللغــــة): 1978(إبــــراهیم ، أنــــیس - 5

 .مصر -القاهرة

الطبعـة ، قراءات نظریـة ونمـاذج تطبیقیـة، آداب األطفال): 2006(سمیر عبد الوهـاب ، أحمد - 6

 .األردن، عمان، دار المسیرة، األولى

 

، المكتبــة الوطنیــة، طبعــة األولــيال، طــرق تــدریس اللغــة العربیــة :)ت .ب(زكریــا ، ســماعیل إ   - 7

 . األردن _عمان 

ـــي األدب الشـــعبي): 1981(نبیلـــة ، إبـــراهیم - 8 ـــر ف ، دار غریـــب، الطبعـــة الثالثـــة، أشـــكال التعبی

 .مصر -القاهرة

، راهیم حمــادةترجمـة وتــدقیق دكتـور إبـ، كتــاب أرسـطو فــن الشـعر): 1989(إنجـرام بـاي ووتـر  - 9

 .مصر -القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة

، مؤسســــة ابــــن رشــــد، الطبعــــة األولــــى، فــــن الكتابــــة وأســــالیبها): 1983(رشــــدي ، األشــــهب - 10

 .فلسطین -القدس

، الطرق الخاصة في التربیة لتدریس اللغة العربیة والـدین): 1958(محمد عطیة ، ياألبراش - 11

 .مصر -القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة الثانیة

 -غــزة، الطبعــة األولــى، أســالیب الــتعلم والتعلــیم فــي اإلســالم): 1991(إحســان خلیــل ، األغــا - 12

 .فلسطین
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الطبعــة ، أصــول تــدریس العربیــة بــین النظریــة والتطبیــق): 2000(عبــد الفتـاح حســن ، البجـة - 13

 .األردن -عمان، دار الفكر، األولى

الطبعـة ، األسـس النظریـة والمنهجیـة، زء األولالجـ، علم الفولكلور): 1981(محمد ، الجوهري - 14

 .فلسطین -القاهرة، دار المعارف، الرابعة

  

  .لبنان _دار الكتاب اللبناني وبیروت  ،الفصحى لغة القرآن ):ت .ب(، الجندي  - 15

-1933، األسطورة في المسـرح المصـري المعاصـر): 1970(أحمد شمس الـدین ، الحجاجي - 16

، دار الثقافــة للنشــر، الطبعــة األولــى، ن األســطورة والمســرحالكتــاب الثــاني الوظیفــة بــی -1970

 مصر -القاهرة

 دراسات في الفولكلور الشعبي الفلسـطیني التـراث الغنـائي): 2005(خلیل محسن ، الحسیني - 17

 .األردن، عمان، دار جریر، الطبعة األولى، 

دار ، ولــىالطبعــة األ، الفكاهــة فــي األدب أصــولها وأنواعهــا): 1966(أحمــد محمــد ، الحــوفي - 18

 .مصر -القاهرة، النهضة مصر

دار ، الطبعــة الثانیـــة، تطــور األســـالیب الكتابیـــة فــي العربیـــة): 2007(عیــد حمـــد ، الخریشــة - 19

 .األردن، عمان، المناهج للنشر

الــدار ، الطبعــة األولــى، قطــوف مــن ثمــار األدب اإلســالمي): 1997(علــي أحمــد ، الخطیــب - 20

 .القاهرة -مصر، المصریة اللبنانیة

، دار الفــالح، الطبعـة األولـى، أسـالیب تــدریس اللغـة العربیــة): 2000(محمـد علــي ، وليالخـ - 21

 .األردن -عمان

 -دمشــق، دار الفكــر، الطبعــة األولــى، فــي األدب العباســي): 2000(محمــد رضــوان ، الدایــة - 22

 .سوریا

، دار الفكــر العربــي، الطبعــة األولــى، نشــأة النثــر الحــدیث وتطــوره): 1976(عمــر ، الدســوقي - 23

 .مصر -لقاهرةا

ـــي األدب الحــــدیث): ت.ب(عمــــر ، الدســــوقي - 24 دار الفكـــــر ، الجــــزء األول، الطبعـــــة األولــــى، فــ

 .مصر -القاهرة، العربي

اتجاهـات حدیثـة فــي ): 2005(سـعاد عبـد الكـریم عبــاس و  الــوائليو  طـه علـي حسـین، الـدلیمي - 25

 .األردن -عمان، عالم الكتب الحدیث، الطبعة األولى ،تدریس اللغة العربیة

ــــاس و  الــــوائلي، طــــه علــــي حســــین، الــــدلیمي - 26 ــــد الكــــریم عب ــــة ): 2003(ســــعاد عب اللغــــة العربی

 .األردن -عمان، دار الشروق للنشر، الطبعة األولى، مناهجها وطرائق تدریسها
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 -دمشـق، دار الفكـر، الطبعـة األولـى ،طرق تدریس اللغة العربیـة): 1996(جودت ، كابيالرُ  - 27

 .سوریا

دراسـات فــي الحـدیث الشــریف ): 2004(عـدنان محمــود ، حلـوتالكو  رمضـان إســحاق، الزیـان - 28

 .فلسطین -غزة، الطبعة الثانیة، وعلومه

التــــدریس العــــام ) : 1999(ســــمیر یـــونس أحمـــد ، ســـعد محمــــد مبـــارك وصـــالح ، الرشـــیدي  - 29

 .  مصر _القاهرة ، مكتبة الفالح ،  وتدریس اللغة العربیة

مكتبــة ، الطبعــة األولــى، ألدب اإلســالميمعــالم ا): 2003(عمــر بــن عبــد الــرحمن ، الساریســي - 30

 .الكویت، الفالح لنشر

 -عمــان، دار الشــروق، الطبعــة الثالثــة، أســالیب التعبیــر األدبــي): 2000(الســعافین وآخــرون  - 31

 .األردن

 -مركــز النشــر الجــامعي، دراســة أجناســه، األدب العربــي الحــدیث): 2002(أحمــد ،  الســماوي - 32

 .تونس

دار ، الطبعــة األولــى، طــرق تــدریس األدب العربــي): 2003(جاســم محمــد عیــد ،  الســالمي - 33

 .األردن -عمان، المناهج للنشر

 ،موســوعة المصــطلحات والتعبیــرات الشــعبیة الفلســطینیة): 2001(محمــد توفیــق ،  الســهلي - 34

  .فلسطین -جنین، مركز جنین للدراسات اإلستراتیجیة، الطبعة األولى

الــدار المصــریة ، المســرح المصــري الحــدیث التــراث الشــعبي فــي): 1993(مختــار ،  السـویفي - 35

 .لبنان -بیروت، اللبنانیة

، الجـــزء األول، المـــوجز فـــي طرائـــق تـــدریس اللغـــة وآدابهـــا): 1980(محمـــود أحمـــد ، الســـید - 36

 .بیروت -دار العودة، الطبعة األولى

ــدار ، الطبعــة الثالثــة، األدب فــي موكــب الحضــارة اإلســالمیة): 1993(مصــطفى ،  الشــكعة - 37 ال

 .مصر -القاهرة، ةة اللبنانیالمصری

أدب األطفـــال وبنـــاء الشخصـــیة منظـــور تربـــوي ) :  1997(محمـــد عبـــد الــرؤوف ، الشــیخ _ - 38

  اإلمارات _ دبي ، دار القلم ، الطبعة األولي ،  إسالمي

ــــوعة األمثــــــال الشــــــعبیة ): 1996(ســــــمیر محمــــــد ، رعالشــــــامــــــازن محمــــــود و ،  الشــــــوا - 39 موســ

 .مصر -القاهرة، دار سلمى للنشر -ألولىالطبعة ا، الكتاب األول -الفلسطینیة

، دار الشـــروق "  طـــرق تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة) "  2005(هـــدي علــي جـــواد ، الشــمري  - 40

 . عمان األردن ، الطبعة األولي 

الطبعـــة الحادیـــة ، علـــوم الحـــدیث ومصـــطلحه عـــرض ودراســـة): 1979(صـــبحي ،  الصـــالح - 41

 .لبنان -بیروت، دار العلم للمالیین، عشرة
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الشــركة ، الطبعــة األولــى، المنــاظرة فــي األدب العربــي اإلســالمي): 2000(حســین ،  یقالصــد - 42

 .مصر -القاهرة، لونجمان، المصریة العالمیة

الـدار المصـریة ، الطبعـة األولـى ،المقالة في أدب العقاد): 1987(عبد القادر رزق ،  الطویل - 43

  .مصر -القاهرة، اللبنانیة

 .الجامعة اإلسالمیة غزة، دراسات في اللغة العربیة): 2004(عبد الخالق محمد ،  العف - 44

ــات الشــعبیة): 1983(فــؤاد ،  العنتیــل - 45  -الریــاض، دار المــریخ، الطبعــة األولــى، عــالم الحكای

 .السعودیة

، الطبعــة األولــى، ؟ دراســات فــي التــراث الشــعبيالفولكلــور مــا هــو): 1965(فــوزي ،  العنتیــل - 46

 .مصر -القاهرة، دار المعارف

دار ، الطبعـة األولـى، الجامع في تاریخ األدب العربي األدب القـدیم): 1986(حّنا ، الفاخوري - 47

 .لبنان -بیروت، الجلیل

ـــین األصـــالة و المعاصـــرةالمنهـــاج ) : ت . ب ( اســـحق احمـــد ، الفرحـــان  - 48 دار "  التربـــوي ب

 . عمان األردن ، الطبعة األولي ، الفرقان 

 -القـاهرة، مكتبـة وهبـة، الطبعـة الخامسـة، نمباحـث فـي علـوم القـرآ): 1981(مناع ،  القطان - 49

 .مصر

"  شــعر الفتــوح اإلســالمیة فــي صــدر اإلســالم) : ت . ب( النعمــان عبــد المتعــال ، القاضــي  - 50

 . طباعة المؤلف ، النسخة األخیرة 

الطبعـة ، دار النهضـة العربیـة ،  فـي الشـعر اإلسـالمي األمـوي)  1987( عبـد القـادر ، القط  - 51

 .بنان ل_ بیروت ، األولي 

، دار الوفـاء ،  محمد صلي اهللا علیة وسلم في الشـعر الحـدیث) :  1987(حلمـي ، القاعود  - 52

  .  مصر _ القاهرة ، الطبعة األولي 

الجامعة ، محاضرات في األدب اإلسالمي واألموي): 2009(یوسف شحده ،  الكحلوت - 53

 .غزة، اإلسالمیة

للحیــاة العلمیــة نحــو كتابــة وظیفیــة العربیــة ): 2007(خالــد بــن ســلیمان بــن مهمــا ،  الكنــدي - 54

 .األردن، عمان، دار المسیرة، الطبعة األولى، جدیدة

الطبعـــة ، دار البركـــة ،  مهـــارات اللغـــة العربیـــة) ت . ب (احمـــد نعـــیم وآخـــرون ، الكـــراعین  - 55

  . األردن _ عمان ، األولي 

ــــة األدب): 1993(عزیـــــز ،  الماضـــــي - 56 ، بـــــيالعر  بدار المنتخـــــ، الطبعـــــة األولـــــى، فـــــي نظریـ

 .لبنان -بیروت
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الطبعـــة ، مالمـــح الشخصـــیة الفلســـطینیة فـــي أمثالهـــا الشـــعبیة): ت.ب(عرفـــات ،  المبــیض - 57

 .مصر -القاهرة، إصدار الهیئة المصریة العامة للكتاب، األولى

، الجغرافیــــا الفولكلوریــــة لألمثــــال الشــــعبیة الفلســــطینیة): ت.ب(ســــلیم عرفــــات ،  المبــــیض - 58

 .مصر -القاهرة، لمصریة العامة للكتابمطابع الهیئة ا، الطبعة األولى

، الطبعـة األخیـرة، تاریخ الترسل النثري عنـد العـرب فـي الجاهلیـة): 1993(محمـود ،  المقداد - 59

 .سوریا -دمشق، دار الفكر

مكتبـــة ، الطبعـــة الثالثـــة، فصـــول فـــي فقـــه اللغـــة): 1978(رمضـــان  عبـــد التـــواب،  المقدســـي - 60

 .مصر -القاهرة، الیازجي

دار ، الطبعـة السادسـة، تطور األسالیب النثریة في األدب العربي): 1979( أنـیس،  المقدسي - 61

 .لبنان -بیروت، العلم للمالیین

األزیـــاء والزینـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربیـــة ): ت.ب(عبـــد الـــرحمن ، عبـــد العزیـــز،  المســـلم - 62

 .اإلمارات العربیة -مركز زاید، المتحدة

دار ، الطبعـــة األولـــى، ب ودلیـــل الباحـــثُمرشـــد الخطیـــ): 2002(عبـــد الـــرحمن ، المصـــطاوي - 63

 .لبنان -بیروت، المعرفة

ـــي الحـــدیث نمـــاذج ونصـــوص): 1999(ســـالم ، المعـــوش - 64 دار ، الطبعـــة األولـــى، األدب العرب

 .لبنان -بیروت، المواسم

دار أســـامة ، الطبعـــة األولـــى، الشـــامل فـــي تـــدریس اللغـــة العربیـــة): 2004(علـــي ، الُنعیمـــي - 65

 .األردن -عمان، للنشر

، الجـــزء األول، جـــواهر األدب فـــي أدبیـــات وٕانشـــاء لغـــة العـــرب): 1996(أحمـــد ،  اشـــمياله - 66

 .لبنان -بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى

ــي الشــعر الحــدیث فــي ســوریة) :  1986( محمــد عــادل ، الهاشــمي  - 67 مكتبــة  أثــر اإلســالم ف

 . األردن _ الزرقاء ، الطبعة األولي ، المنار 

ــي عــالج الســحر و العــین و ): 2006(تــاح عبــد الغنــي عبــد الف،اٍلهمــُص  - 68 ــاني ف المــنهج الرب

 . غزة-الجامعة اإلسالمیة، الطبعة األولي، تقریظ سالم احمد سالمه ، المس الشیطاني

الطبعــة ، النثــر الفنـي عنــد لسـان الــدین بــن الخطیـب): 2006(عبـد الحلــیم حسـین ،  الهـروط - 69

 .األردن، عمان، دار جریر، األولى

الطبعة ، هتومصطلحاالحدیث النبوي الشریف تاریخه ): 1983(بدران أبو العنین  ، بدران - 70

 .مصر -اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، األولى

ـــد أحمـــد ،  جـــابر - 71 ـــة): 2002(ولی ـــدریس اللغـــة العربی ـــة، ت ـــة وتطبیقـــات عملی ، مفـــاهیم نظری

 .األردن -عمان، دار الفكر، الطبعة األولى
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، المكتبــــة الوطنیــــة، الطبعــــة األولــــى، المــــأثورات الشــــعبیة): 2000( جامعـــة القــــدس العربیــــة - 72

 .األردن -عمان

الطبعـة ، األغاني الشعبیة الفلسطینیة في قطـاع غـزة): 2001(جمیل ، لعباسةو  خالد، جمعة - 73

 .فلسطین -غزة، یصدر عن الهیئة العامة لالستعالمات، األولى

صـادر ، الطبعـة األولـى، البّصةالمجتمع والتراث في فلسطین قریة ): 1985(یوسف ،  حداد - 74

 .فلسطین، عن مركز األبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة

ــطورة عنــــد العــــرب فــــي الجاهلیــــة): 1988(حســــین الحـــاج ،  حســـن - 75 ، الطبعــــة األولــــى، األســ

  .لبنان -بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

، الطبعـة األولـى، ح وأبعـادمالمـ، التراث الشعبي الفلسطیني): 2006(خلیل إبـراهیم ،  حسونة - 76

 .فلسطین، غزة، مكتبة الیازجي

، الطبعــة األولــى ،الحزازیــر واأللعــاب الشــعبیة الفلســطینیة): 2005(خلیــل إبــراهیم ،  حســونة - 77

 .فلسطین -غزة، مكتبة الیازجي

، الطبعــة األولــى، األغنیــة واألغنیــة السیاســیة الفلســطینیة): 2005(خلیــل إبــراهیم ،  حســونة - 78

 .فلسطین -غزة، جيمكتبة الیاز 

المؤسســة ، الطبعــة األولــى، الفولكلــور الفلســطیني دالالت ومالمــح): 2003(خلیــل ،  حســونة - 79

 .فلسطین -رام اهللا، الفلسطیني لإلرشاد القومي

ــل الشــعبي العربــي الفلســطیني): 2002(خلیــل إبــراهیم ،  حســونة - 80 ، الطبعــة األولــى، عــن المث

 .فلسطین -غزة، مكتبة الیازجي

 -القصـــة فـــي األدب العربـــي حتـــى العصـــر الحـــدیث): 1996(وس نـــور علـــي فـــرد،  حســـین - 81

ــل نموهـــا -مقوماتهـــا -تاریخهـــا  -مدینـــة نصـــر، دار الفكـــر العربـــي، الطبعـــة األولـــى، عوامـ

 .القاهرة

طرق تدریس اللغة العربیة والتربیـة الدینیـة فـي ضـوء االتجاهـات ): 1981(خاطر وآخرون  - 82

 .مصر -القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانیة، ةالتربویة الحدیث

، الطبعـة األولـي ، دار جهینـة للنشـر ،  المرشـد فـي التـدریس)  2002( سـلیمان ، خلف اهللا  - 83

 .  لبنان _ بیروت ، عمان األولي 

ــــد المــــنعم وآخــــرون ، خفــــاجي  - 84 دار  األدب الجــــاهلي نصــــوص ودراســــة) ت . ب (محمــــد عب

 . لبنان _ بیروت ، الطبعة األولي ، الخلیل 

الطبعـة ، أشهر المذاهب المسرحیة ونماذج من أشـهر المسـرحیات): 1958(دربنـي ،  خشبة - 85

 .مصر -القاهرة، المطبعة النموذجیة، األخیرة
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، دار المیســــرة، الطبعــــة األولــــى، مــــدخل لدراســــة الشــــعر العربــــي): 2003(إبــــراهیم ،  خلیــــل - 86

 .األردن -عمان

دار الشـــركة المصـــریة ، ألولـــىالطبعـــة ا، أدب الســـیرة الشـــعبیة): 1994(فـــاروق ،  خورشـــید - 87

 .مصر -القاهرة، لونجمان، العالمیة

ــة الســیرة الشــعبیة): 1980(محمــود ، ذهنــيو  فــاروق،  خورشــید - 88 دراســة فنیــة نقدیــة ، فــن كتاب

 .مصر -القاهرة، دار أقرأ، الطبعة الثانیة، للسیرة الشعبیة عنترة بن شداد

الطبعـــة ، ات جامعـــة الیرمـــوك منشـــور ، أدب الفكاهـــة األندلســـي ) : 1982(حســـین ،وش یـــخر  - 89

  .لبنان  -بیروت ،األولي 

مكتبــة األنجلـــو ، الطبعـــة األولــى ، تـــذوق األدب طرقــة ووســائله) : ت .ب(محمــود ، ذهنــي  - 90

  . مصر -القاهرة ، المصریة 

الفولكلــور والفنــون الشــعبیة مــن منظــور علــم ): 1993(حســین عبــد الحمیــد أحمــد ،  رشــوان - 91

 .مصر -اإلسكندریة، مكتب الجامعي الحدیثال، الطبعة األولى، االجتماع

 -القاهرة، مكتبة األسرة، الطبعة األولى، طرائف العرب ونوادرهم): 2000(محمد ،  رضوان - 92

 .مصر

 –، الطبعة األولى، غزة  المرشد في تدریس اللغة العربیة): 1997(محمد شحادة،  زقوت - 93

 . فلسطین 

دار الكتاب ، الطبعة األولى ،ة والحیاةتأمالت في األدب والفلسف): 1990(محمود ،  زمزم - 94

 .مصر - القاهرة، الحدیث

 .دار الهالل، اللغة العربیة كائن حي): ت.ب(ُجرجي ،  زیدان - 95

مركز زاید للتراث ،  اإلنسان في الشعر الجاهلي)  2001(عبد الغني احمد ، زیتوني  - 96

 . اإلمارات العربیة _ العین ، الطبعة األولي ، والتاریخ 

 -القــاهرة، دار المنـار، الطبعــة األولـى، اللغــة العربیـة واإلسـالم): 2003(د محمـد رشـا،  سـالم - 97

 .مصر

ــة واالتجاهــات): 2008(ســعاد جبــر ،  ســعید - 98 دار ، الطبعــة األولــى، ســیكولوجیا األدب الماهی

 .األردن، إربد، الكتب

هـا فن تدریس التربیة اللغویـة وانطباعاتهـا المسـلكیة وأنماط): 1979(محمد صـالح ،  سمك - 99

 .القاهرة -مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة األولى، العملیة

دار ، ترجمــة عبــد الكبیــر الشـــرقاوي" مــدخل إلــى نظریـــات الروایــة"): 1994(بییــر ،  شــارتییه - 100

  .المغرب -الدار البیضاء، توبقال
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 -القـاهرة، مكتبـة وهبـه، الطبعة األولـى، عوامل تنمیة اللغة العربیة): 1980(محمد ،  شاهین - 101

 .رمص

–القــاهرة ، الطبعــة األولــي ،  المشــترك اللفظــي نظریــة و تطبیــق ): 1980(محمــد ، شــاهین  - 102

   .مصر

  لبنان–بیروت ، دار الّرواد ، العادات و التقالید الفلسطینیة ) ت .ب(محمد سلمان ، شعت  - 103

دار ، الطبعـة األولـى، أدب المقالة من المعاصرة إلـى األصـالة): 1997(عبد العزیز ،  شرف - 104

 .لبنان -بیروت، لالخلی

 -الشــركة المصــریة العالمیــة، الطبعــة األولــى، األدب الفكــاهي): 1992(عبــد العزیــز ،  شــرف - 105

 .مصر -القاهرة، لونجمان

دار عــالم ، الطبعــة األولــى، التفســیر اإلعالمــي ألدب المقالــة): 1990(عبــد العزیــز ،  شــرف - 106

 .القاهرة -مدینة نصر، المعرفة

، بیــروت، دار الــرّواد للنشــر، عــادات والتقالیــد الفلســطینیةال): ت.ب(محمــد ســلیمان ،  شــعث - 107

 .لبنان

صـــادر عـــن ، الطبعـــة األولـــى، ابـــن الرومـــي فـــي الصـــورة والوجـــود): 1982(علـــي ،  شـــلق - 108

 .لبنان، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات

دار ، الطبعة األولى، األقوال في الحكم واألمثال رئدوا): 1997(عبد الحافظ ،  صشمّ  - 109

 .لبنان - بیروت، لالخیا

ــر): 1997(صــبیح وآخــرون  - 110 ــة والتعبی ــن الكتاب  -عمــان، المكتبــة الوطنیــة، الطبعــة األولــى، ف

  .األردن

 -القـاهرة، دار المعـارف، الطبعـة العاشـرة، العصـر العباسـي الثـاني): 1996(شـوقي ،  ضیف - 111

 .مصر

، ارفدار المعـــ، الطبعـــة الحادیـــة عشـــر، العصـــر العباســـي األول): 1966(شـــوقي ،  ضـــیف - 112

 .مصر -القاهرة

، دار المعــارف، الطبعـة الخامسـة، الفـن ومذاهبــه فـي النثـر العربــي): 1960(شـوقي ، ضـیف - 113

 .مصر -القاهرة

، تصـویرها، إعـدادها، األسس العامة لمنـاهج تعلـیم اللغـة العربیـة): 2004(رشـدي ،  طعیمة - 114

 .القاهرة -مصر، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، تقویمها

، الطبعـة األولـى، مناهج تدریس اللغـة العربیـة بـالتعلیم األساسـي): 2001(دي رشـ،  طعیمة - 115

 .مصر -القاهرة، دار الفكر العربي
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، أعالمـــه، أغراضـــه، قضـــایاه، األدب الجـــاهلي): 2001(األشـــقر عرفـــان و  غـــازي،  طلیمـــات - 116

 .سوریا -دمشق، دار الفكر، الطبعة األولى، فنونه

الطبعــة ، التــدریس فــي اللغــة العربیــة): 1984(ف یوســ، الحمــاديو  محمــد إســماعیل،  ظــافر - 117

 .الریاض، دار المریخ، األولى

أســـالیب تـــدریس اللغـــة العربیـــة بـــین ): 2007(محمـــد فـــؤاد ، لحوامـــدها راتـــب قاســـم، عاشـــور - 118

 .األردن، عمان، دار المسیرة، الطبعة األولى، النظریة والتطبیق

ســالیب تــدریس اللغــة العربیــة بــین أ) : 2003(محمــد فــؤاد ، الحوامــده و راتــب قاســم، عاشـور - 119

 .األردن -عمان، دار المسیر، الطبعة األولى، النظریة والتطبیق

، طــرق التــدریس الخاصــة باللغــة العربیــة والتربیــة اإلســالمیة): 2000(فخــر الــدین ، عــامر - 120

 .مصر -القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الثانیة

المطبعـــة ، الطبعـــة األولـــى، ســـطینيالمـــوروث الشـــعبي الفل): 1989(فـــؤاد إبـــراهیم ،  عبـــاس - 121

 .مصر -القاهرة، الفنیة الحدیثة

دار الموقـــف ، الطبعـــة األولـــى، مـــدخل إلـــى الفولكلـــور الفلســـطیني): 1985(فـــؤاد ،   عبـــاس - 122

 .مصر -القاهرة، العربي

ـــین ): 1999(ســـید صـــدیق ، عبـــد الفتـــاح - 123 موســـوعة منـــاظرات األذكیـــاء ومحـــاورات الُبلغـــاء ب

ــافرات والمفــاخرات  -القــاهرة، مكتبــة الــدار العربــة للكتــاب، الطبعــة األولــى، الجــزء األول، المن

 .مصر

، الطبعــة الثالثــة ، مكتبــة الخــانجى ، اللغــة فقــهفــي  أصــول) :1987(رمضــان ، عبــد التــواب  - 124

  . مصر _القاهرة 

 .مصر -القاهرة، الطبعة األولى، أدب الفكاهة عند الجاحظ): 1982(أحمد الغفار ،  عبید - 125

ــي األنــدلس): 1976(لعزیــز عبــد ا،  عتیــق - 126 دار النهضــة ، الطبعــة الثانیــة، األدب األندلســي ف

 .لبنان -بیروت، العربیة

دار ، الطبعة األولى، علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربیة): 2006(محمود ، عكاشة - 127

 .مصر، القاهرة، النشر للجامعات

، الطبعة األولى، الصحفيمعالم المقال األدبي و ): 2008(عبد الرحمن  عبد المجید،  علي - 128

 .القاهرة، مصر، دار الكتاب الحدیث

دار األهالي ، الطبعة األولى، سومر أسطورة وملحمة): 1999(فاضل عبد الواحد ، علي - 129

 .سوریا -دمشق، للطباعة والنشر

 -القــــاهرة، مكتبــــة األنجلــــو المصــــریة، دراســــات فــــي النقــــد واألدب): ت.ب(لــــویس ،  عـــوض - 130

 .مصر
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، مختـــارات مـــن األمثـــال الســـائرة فـــي القـــرآن والحـــدیث): 2003(القـــادر محمـــد عبـــد ،  غنــیم - 131

 .األردن -عمان، دار الكرمل، الطبعة األولى، والعربیة الزاهرة

الطبعــة ، الطــب الشــعبي الممارســات الشــعبیة فــي دلتــا مصــر): 2007(محمــد أحمــد ،  غنــیم - 132

 .مصر، القاهرة، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، األولى

صـدر عـن ، الطبعـة الثالثـة، الفنون الشـعبیة فـي فلسـطین): 1998(یسرى جوهیة ،  غرنیطة - 133

 .السلطة الوطنیة الفلسطینیة من سلسلة عالمات هویة اآلخر

، دار أسـامة للنشـر، الطبعـة األولـى، موسـوعة األسـاطیر والقصـص): 2000(سـعید ،  غریب - 134

 .األردن -عمان

 .لبنان - بیروت، دار الجلیل، الطبعة األولى، ند العربالفكاهة ع): 1962(أنیس ،  فریحه - 135

ترجمة وتعلیق الدكتور حسن ، نظریة األنواع األدبیة): 1954(البي سي . م_فینیسنت  - 136

 .مصر -اإلسكندریة، دار المعارف، عون

، منشــورات عویــدات، الطبعــة األولــى، مــع القــرآن فــي الــدین والــدنیا): 1986(هشــام ،  قـبالن - 137

 .لبنان -بیروت

، الجامعـة اإلسـالمیة، محاضـرات فـي فـن الكتابـة والتعبیـر): 2003(قسم الجامعـة اإلسـالمیة  - 138

 .فلسطین -غزة

صـادر عـن لجنـة ، الطبعـة األولـى، المالبـس الشـعبیة الفلسـطینیة): 1982(كناعنة وآخرون  - 139

  .فلسطین -البیرة، األبحاث االجتماعیة والتراث الشعبي الفلسطیني

دار الكتـاب العربـي ،ترجمـه رشـدي صـالح ،  "علـم الفلكلـور:") 1969(الكزندرهجرتي  ، كراب - 140

  .القاهرة مصر ،

              ، الفن القصصي، فنون األدب العربي): 1956(لجنة من أدباء األقطار العربیة  - 141

 .مصر -القاهرة، دار المعارف، الطبعة األولى، الرحالت

التــراجم ) 2(الفــن القصصــي، العربــيفنــون األدب ): 1955(لجنــة مــن أدبــاء األقطــار العربیــة  - 142

 .مصر -القاهرة، دار المعارف، والسیر

ــع): 1975(زكــي ،  مبــارك - 143 ــي القــرن الراب ــي ف دار ، الطبعــة األولــى، الجــزء األول، النثــر الفن

 .لبنان -بیروت، الجلیل

ـــع الفولكلــــور): 1985(مصــــطفى ،  مبــــارك - 144 ، الطبعــــة األولــــى، دلیــــل الباحــــث القطــــري لجمـ

 .قطر -الدوحة

الطبعة األولي ، ُأصوله وتطوره ومناهجه ،  األدب المقارن) : 1987(الطاهر أحمد ،ي مك - 145

  .القاهرة _دار المعرف ،  
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، ترجمة أحمد علي الهمداني، المدخل إلى علم األدب): 2005(مجموعة من الكتاب الروس  - 146

 .األردن - عمان، دار المسیرة، الطبعة األولى

ـــةمهـــارا): 2002(عبـــداهللا علـــي ،  مصـــطفى - 147 ، دار المســـیرة، الطبعـــة األولـــى، ت اللغـــة العربی

 .األردن -عمان

دار ، الطبعـة الرابعـة، خصائص العربیـة وطرائـق تدریسـها): 1991(نایف محمـود ،  معروف - 148

 .لبنان -بیروت، النفائس

قـــول یـــا طیـــر نصـــوص ودراســـة فـــي الحكایـــة ): 2001(شـــریف ، كناعنـــةو  إبـــراهیم،  مهـــوي - 149

مؤسســـة الدراســـات ، وترجمـــة جـــابر ســـلیمان وٕابـــراهیم المهـــويتحقیـــق ، الشـــعبیة الفلســـطینیة

 .لبنان -بیروت، الفلسطینیة

الكتابــة الفنیــة فــي مشــرق الدولــة اإلســالمیة فــي القــرن الثالــث ): 1978(حســني ،  ناعســة - 150

 .سوریا -دمشق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، الهجري

ــة): 2006(صــالح ،  نصــیرات - 151 ، عمــان، دار الشــروق، ولــىالطبعــة األ، طــرق تــدریس العربی

 .األردن

  . لبنان_ دار صادر بیروت ، ولي الطبعة األ، فن المقالة: )  1996(نجم محمد یوسف   - 152

إلـى  1919األدب القصصي والمسرحي في مصر مـن أعقـاب ثـورة ): 1979(أحمـد ،  هیكل - 153

 .مصر -القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، قیام الحرب الكبرى الثانیة

 -لونجمــان -الشــركة المصـریة العالمیــة" جمالیــات القصــیدة المعاصـرة"): 2000(طـه ،  وادي - 154

 .مصر -القاهرة، الطبعة األولى
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  :الرسائل الجامعیة

تحلیـــل كتـــاب النصـــوص والمطالعـــة للصـــف التاســـع "):: 2006(نبیلـــة ســـعید ،  األســـتاذ .1

كلیـــة ، رةرســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــو  ،"األساســـي فـــي ضـــوء معـــاییر األدب اإلســـالمي

 .غزة -الجامعة اإلسالمیة، التربیة

ـــــة والقـــــراءة ):" 2002(ممتـــــاز رمضـــــان ، األغـــــا  .2 تحلیـــــل محتـــــوى كتـــــابي القـــــراءة العربی

 "االنجلیزیـــة للصـــف األول االبتـــدائي بفلســـطین فـــي ضـــوء أهـــداف التربیـــة ثنائیـــة اللغـــة 

  .غزة -الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،

تحلیــــل محتــــوى العلــــوم للصــــف العاشــــر وفقــــًا "): 2006(منــــى عبــــد الفتــــاح ، الصــــادق  .3

كلیـة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، "لمعاییر الثقافة العلمیة ومـدى اكتسـاب الطلبـة لهـا

  .غزة -الجامعة اإلسالمیة، التربیة

دب الصـف القیم الدینیة المتضمنة فـي كتـابي القـراءة واأل"): 2001(باسم فایز ، العرجا  .4

الجامعـــة ، كلیـــة التربیـــة، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،"الثـــاني عشـــر بمحافظـــات غـــزة

 .غزة -اإلسالمیة

تقــویم كتــب الریاضــیات للمرحلــة المتوســطة فــي ):"2001(عــامر عــواد محمــد ، الشــراري  .5

جامعــــة عــــین ، كلیــــة التربیــــة ، "المملكــــة العربیــــة الســــعودیة مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــین

 .مصر -شمس

تقــویم معلمــي اللغــة العربیــة لكتــاب لغتنــا ): 2002(رجــاء الــدین حســن زهــدي ،  وسطمــ .6

ــــة المقــــرر للصــــف الســــادس األساســــي فــــي فلســــطین وعالقتــــه باتجاهــــاتهم نحــــو  الجمیل

 .غزة -الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "التحدیث

  :الدوریات 

تحلیــل كتــب اللغــة العربیــة "): 2004(، عبــد الفتــاحخلیــل ، محمــود حســن وحمــاد، األسـتاذ  -1

بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر التربــوي " الفلسـطینیة فـي المرحلـة األساسـیة مـن منظــور مـأثوراتي

المنعقــد فـي الجامعـة اإلسـالمیة فـي الفتــرة ، "التربیـة فـي فلسـطین وتغیـرات العصـر،  األول

  .فلسطین -غزة، الجزء األول، م24/11/2004-23من 

تقــویم محتــوى كتــب األحیــاء بالمرحلــة الثانویــة مــن "): 1996(عثمــان بــن تركــي ،  التركــي -2

ـــة رســـالة ، "حیـــث القضـــایا البیئیـــة الملحـــة وٕاعـــداد وحـــدة تتنـــاول بعـــض هـــذه القضـــایا مجل

 .العدد الرابع والعشرون، الخلیج العربي

ـــــب القـــــراءة للمـــــرحلتین "): 2002(ریمـــــا ســـــعد ،  الجـــــرف -3 تصـــــمیم دروس القـــــراءة فـــــي كت

ـــة للبنـــات بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة و متوســـطة والثانال مجلـــة  ،"دراســـة تحلیلیـــة وصـــفیة"ی

 .السنة الثالثة والعشرون، العدد السادس والثمانون، رسالة الخلیج العربي
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دراســة تحلیلیــة لحقــوق الطفــل فــي كتــب اللغــة العربیــة "): 2004(عمــاد توفیــق ،  الســعدي  -4

العلـوم التربویـة ، مجلة جامعة الملك سـعود، "ي األردنللصفوف األساسیة الثالثة األولى ف

 .المجلد السابع عشر، )1(والدراسات اإلسالمیة 

مـــن تقـــویم محتـــوى العلـــوم الفلســـطینیة للمرحلـــة العلیـــا ): "2004(فتحیـــة صـــبحي ،  اللولـــو -5

بحـــث مقــــدم إلـــى مــــؤتمر ، "المعاصـــرةالتعلـــیم األساســـي فــــي ضـــوء المســـتحدثات العلمیــــة 

المنعقــد فــي الجامعــة اإلســالمیة  ،"التربیــة فــي فلســطین وتغیــرات العصــر"، التربــوي األول

 .فلسطین -غزة، الجزء الثاني، م24/11/2004-23من الفترة 

بثانویــــة ) 21، 11(دراســــة تحلیلیــــة ألهــــداف اللغــــة العربیــــة "): 2004(بوفرســــن وآخــــرون  -6

 .العدد لعاشر ،السنة الخامسة، مجلة الثقافة والتنمیة "نظام المقررات بدولة قطر

ــــــي ، حّمــــــاد  -7 ــــــة اإلســــــالمیة فــــــي الجامعــــــات "): 2004(شــــــریف عل تحلیــــــل مســــــتوى الثقاف

بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر التربـــوي ، الفلســـطینیة بقطـــاع غـــزة فـــي ضـــوء قضـــایا معاصـــرة

المنعقــد فــي الجامعــة اإلســالمیة فــي الفتــرة ، التربیــة فــي فلســطین وتغیــرات العصــر، "األول

 .فلسطین -غزة، ء األولالجز ، م24/11/2004-23من 

دراســة تحلیلیــة وتقویمیــة لكتــب كیمیــاء "): 1998(عــوض عمــر ، علــيو  إبــراهیم، اشــدة و ر  -8

مجلـة  ،"المرحلة الثانویة بجمهوریـة السـودان فـي ضـوء مفهـومي الثقافـة العلمیـة واإلشـراكیة

 .الجزء األول، العدد الثالث والعشرون، كلیة التربیة
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  )1(امللحق رقم 

  لقائمة املعايري قائمة بأمساء السادة احملكمني

  

  وزارة التربیة والتعلیم  دكتوراة  في اللغة العربیة  خلیل حماد. د  -1

  عبد المعطي األغا.د.أ  -2
دكتــــــــــوراة فــــــــــي المنــــــــــاهج وطــــــــــرق 

  التدریس
  الجامعة اإلسالمیة

  داوود حلس. د  -3
دكتــــــــــوراة فــــــــــي المنــــــــــاهج وطــــــــــرق 

  التدریس
  الجامعة اإلسالمیة

  محمود األستاذ. د  -4
المنــــــــــاهج وطــــــــــرق  دكتــــــــــوراة فــــــــــي

  التدریس
  جامعة األقصىال

  ثقافي بسفارة فلسطین بقطرالمستشار ال  دكتوراة في اللغة العربیة  یحیى األغا. د  -5

  حیاة األغا. د  -6
دكتــــــــــوراة فــــــــــي المنــــــــــاهج وطــــــــــرق 

  التدریس
  بخانیونس نمدیرة مدرسة عبد الرحم

  م بخان یونسمدیریة التربیة والتعلی  مشرف اللغة العربیة  بسام صیام. أ  -7

  مدیریة التربیة والتعلیم بخان یونس  مشرفة اللغة العربیة  اكتمال عدوان. أ  -8

  مدرس ثانوي بخان یونس  آداب لغة عربیة  سلیسان  یوسف األسطل. أ  -9

  مدرس ثانوي بخان یونس  آداب لغة عربیة  سلیسان  محمد جعفر األغا. أ  -10
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  ا األوليةقائمة باملعايري يف صورته) 2(ملحق رقم 

  

  غزة -الجامعة اإلسالمیة

  الدراسات العلیا

  كلیة التربیة

  قسم المناهج وطرق تدریسها
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  حفظه اهللا    / .....................................................السید

  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
  

ـــى  ــول عل ــاهج وطـــرق تقـــوم الباحثـــة بإعـــداد دراســـة للحصـ ــي المنـ درجـــة الماجســـتیر فـ

  :التدریس بعنوان

����������������������������������������������������������� �
  

  .وهذا یتطلب بناء قائمة للمنظور المأثوراتي الواجب تضمنها في كتاب اللغة العربیة

ملیة تحلیـل ولهذا تتشرف الباحثة بأن تعرض على سیادتكم القائمة التي سیتم في ضوئها ع

  :فالرجاء التكرم باالطالع علیها وٕابداء الرأي فیها من حیث، محتوى الكتاب

  .مدى وضوح صاغتها -1

 .ها لمعاییر المنظور المأثوراتيبناسُ تمدى  -2
  

  .أرجو ذكرها) تعدیل -حذف -إضافة(وٕان كان لكم أیة مقترحات 
  

  وتفضلوا قبول فائق االحترام والتقدیر
  

  الباحثة

  ارقیة فخري األغ
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  حتليل احملتوى

  
  )3(ملحق رقم 

  

 الكتاب

 ياتالمنظور المأثور 
المجموع 

 الكلي

النسبة 

 المئویة
 الفلكلوري األدبي الدیني

 % ك % ك %  ك

  60.22 433  10.16 44  79.67 345  10.16 44 المطالعة واألدب والنقد

  

  

  

  

  

  )4(ملحق رقم 

  

 الكتاب

 ياتالمنظور المأثور 
المجموع 

 ليالك

النسبة 

 المئویة
 الفلكلوري األدبي الدیني

 % ك % ك %  ك

  39.77 286  6.99 20  76.22 218  16.78 48 العلوم اللغویة
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  كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي قامت الباحثة بتحليله

  

  : الدرس الخامس 

  : الدرس السادس 

   :الدرس السابع 

 : الدرس الثامن 

  : الدرس التاسع 

  : الدرس العاشر 

  : الدرس الثاني عشر 

  : الدرس الثالث عشر 

  : الدرس الرابع عشر 

  : الدرس الخامس عشر 

: الدرس السادس عشر 

: الدرس السابع عشر 

: الدرس الثامن عشر 

  المیزان الصرفي : الدرس الخامس 
  االسم المقصور :الدرس السادس 

  االسم المنقوص : رس السابع الد
 االسم الممدود : الدرس الثامن 
  التصغیر : الدرس التاسع 
  النسب : الدرس العاشر 
  البالغة العربیة : الوحدة الثالثة 

  معني البالغة ووظیفتھا : ألول االدرس 
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 التشبیھ المفرد : الدرس الثاني 
  التشبیھ التمثیلي : الدرس الثالث 
  بیھ الضمني التش:الدرس الرابع 

  الجناس : الدرس الخامس 
 الطباق : الدرس السادس 
  المقابلة : الدرس السابع 

  العروض : الوحدة الرابعة 
  علم العروض و مصلحاتھ : الدرس األول 
  مراجعة : الدرس الثاني 
 البحر المتقارب : الدرس الثالث 
  بحر الھزج :الدرس الرابع 

  
  ي الجزء الثان: كتاب اللغة العربیة 

  )المطالعة واألدب والنقد (
  المطالعة:الوحدة األولي 
  اإلسالم وحریة التعبیر :الدرس األول 
  التنمیة الزراعیة في فلسطین : الدرس الثاني 
  ھجرة العقول العربیة : الدرس الثالث 
  األدب العباسي : الوحدة الثانیة 
  مدخل إلى األدب في العصر العباسي : الدرس الرابع 

  فتح عموریة : خامس الدرس ال
  رثاء البصرة : الدرس السادس 
  الشرف الرفیع : الدرس السابع 
  )مد التجار والتجارة (من رسائل الجاحظ : الدرس الثامن 
  إضاءات حول األدب العباسي : الدرس التاسع 
  النقد في العصر العباسي : الدرس العاشر 
  الوحدة الثالثة 

  دب في عصر الحروب الصلیبیة والممالیك مدخل إلى األ: الدرس الحادي عشر 
  فتح الرھا : الدرس الثاني عشر 
  من خطبة المسجد األقصى : الدرس الثالث عشر 
  إضاءات حول األدب في عصر الحروب الصلیبیة و الممالیك : الدرس الرابع عشر 

  األدب األندلسي : الوحدة الرابعة 
  مدخل إلى األدب األندلسي : الدرس الخامس عشر 
  ) ھب لي وصلك (موشح : الدرس السادس عشر 
  أضحي التنائي : الدرس السابع عشر 
  قصة حي بن یقظان : الدرس الثامن عشر 
  إضاءات حول األدب األندلسي :  الدرس التاسع عشر 

  
  الجزء الثاني : كتاب اللغة العربیة 

  )العلوم اللغویة (
  المراجعة العامة في النحو : الوحدة الخامسة 

  التمییز ، الحال ، اء ثناالست: بعض المنصوبات : رس األول الد
  الشرط ،التعجب ، النداء : أسالیب 
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البدل، العطف ، التوكید ، النعت : التوابع 

  من علم النحو : الوحدة السادسة 
  إعمال المصدر 

  الفاعل إعمال اسم  :الدرس الخامس 
  إعمال صیغ المبالغة : درس السادس ال

  إعمال الصفة المشبھة باسم الفاعل: الدرس السابع 
  إعمال اسم المفعول: الدرس الثامن 
 اسم الفعل: الدرس التاسع 
  حروف الجر: الدرس العاشر

  اإلضافة  : الدرس الحادي عشر 
  البالغة العربیة : الوحدة السابعة 

الحقیقة والمجاز

)التصریحیة والمكنیة ( ةاالستعار

التمثیلیة ةاالستعار

  المجاز المرسل

  الكنایة: الدرس الخامس 
  السجع :  الدرس السادس
  الوحدة الثامنة 

البحر الطویل

بحر الرمل

بحر الرجز

الحر الشعرموسیقا 

  


