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امللّخص
تعتــرب اللغــة مــن أهــم وســائل التواصــل بــن البــرش ، وُتــويل عنايــة خاصــة بمناهــج التعليــم املعــارصة. واإلملــام 
بــاألدب جــزء ال يتجــّزأ مــن تعّلــم أيــة لغــة يف العــامل. والنصــوص األدبيــة  تعمــل عــى تنميــة مهــارات الطلبــة 
اللغويــة والتعبرييــة والذوقيــة. ومــن بــن النصــوص األدبيــة الــذي حظــی حظــوة عاليــة هــو الشــعر ألننــا حــن 
ــدة التــي  ــار املحتــوی اللغــوي وانتقــاء النصــوص الشــعرية اجلي ــة. واختي نقــرأه أو نســمعه نشــعر باللــذة الفني
تتوفــر فيهــا املواصفــات الالزمــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا عمليــة دقيقــة نظــرًا ملــا يكتنفهــا مــن 
ــث. هــذا والشــعر  ــم واملجتمــع واجتاهــات العــرص احلدي ــة واملتعل ــق باملعرف عوامــل وأســس ومتغــريات تتعل
ــق  ــري والتعمي ــري احلــي التقدي ــل لغــة مبدعــة  حتمــل التعب ــة ب ــه ال يعــّد اللغــة لغــة عادي املعــارص يف حــد ذات
الــداليل. ومــن جانــب آخــر يعــّد مصــدرًا خصبــًا للتعليــم. مــن هــذا املنطلــق يعــرض هــذا البحــث جهــودًا يف 
ــًا  ــًا للتدريــس غني ــق الشــعر املعــارص وحيــاول أن يعــّرف مصــدرًا موثوق ــة عــن طري ــم اللغــة العربي جمــال تعلي
باملصــادر اللغويــة و يوضــح ذلــك مــن خــالل نمــوذج مــن شــعر الشــاعر املعــارص نــزار قبــاين، معتمــدًا عــيل 
املنهــج الوصفــي والتحليــيل حيــث توصــل إيل أن الشــعر املعــارص يســتطيع أن يــؤدي دورًا مهــًا يف تقويــة البنــى 
ــزون  ــة واملخ ــاءة اللغوي ــن الكف ــد م ــة تزي ــة متنوع ــردات لغوي ــوي مف ــه حي ــه ألن ــارات اللغوي ــة وامله التعليمي
اللغــوي وتنمــي القــدرة عــى الفهــم، ويمكــن اســتخدامها مــن حيــث مميزاهتــا كالتكــرار و الطابــع احلــواري 
والــرسد القصــي والصــورة الشــعرية يف العمليــة التعليميــة لغــري الناطقــن بالعربيــة،  وقــد يكــون منطلقــًا يف 

بنــاء منهــج جديــد مناســب لطــالب الناطقــن بغريهــا يف العــرص احلــايل.
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 املقدمة
ــة،  ــی اللغ ــز عل ــة. واألدب يرك ــة اللغ ــة لدراس ــادة األولي ــو امل ــا إّن األدب ه ــايل إذا قلن ال نغ
ولغــة الشــعر بنــاء حــّی متكامــل. وذلــك نظــرًا ألمهيــة أهــداف تدريــس األدب، وبالتحديــد 
ــاد  ــا ع ــة ألهن ــظ الّلغ ــى حف ــل ع ــر تعم ــم ونث ــن نظ ــة م ــوص األدبي ــريب، فالنص األدب الع
ــن  ــف ع ــث املختل ــعر احلدي ــا الش ــث اخرتن ــذا البح ــی ه ــة. وف ــان األم ــظ كي ــوص حلف مرص
القديــم فــی أســاليبه ومضامينــه وصــوره وبنائــه الفنيــة وبإمكانــه أن يســتعمل بشــكل مبــارش 
ــم اللغــة عــى نحــو واســع، ويوفــر مــادة صاحلــة يف أغلــب األحــوال إلعــادة  فــی جمــال تعلي
إنتاجــه مــن قبــل املعلــم ، بــا ينعكــس بشــكل مبــارش عــى مســتويي التحــدث والكتابــة خاصــة 
إذا اختــريت نــاذج جيــدة، مــع عــدم إمهــال األدب القديــم ألن فيــه نصــوص رائعــة وصاحلــة 
ــن وذلــك مــن  ــم الّلغــة. و أول مــن تطــرق لتوظيــف النــص الشــعري كان مــن املفرسي لتعلي
حيــث جــواز االستشــهاد بــه. فالنــص الشــعري خصــب فيــه الــدالالت التــي جتعــل منــه أكثــر 
مناســبة لتوظيفــه يف جمــاالت االســتعال املختلفــة كالتوظيــف اللغــوي والبالغــي واملعجمــي 
ــم واملعــارص نالحــظ أّن لغــة الشــعر  ــن الشــعر القدي ــة ب ــد املقارن والنحــوي والــرصيف. وعن
املعــارص لغــة قريبــة إلــی  واقــع حياتنــا وألفاظهــا ســهلة بســيطة بعيــدة عــن الغمــوض، ويف هذا 
الشــعر ال تســتعمل غالبــًا األلفــاظ الغريبــة املهجــورة والتــي ال ُيــدرك معناهــا إاّل باخلــوض يف 
املعاجــم اللغويــة. هــذا وفــی جانــب اخلصائــص الفنيــة األخــری كالوحــدة املوضوعيــة ومــا 
إلــی ذلــك جتعــل الشــعر املعــارص مــاّدة صاحلــة لتعليــم اللغــة كــا تســاعد املتعلــم علــی خلــق 

الطاقــة التخيليــة وترقــى بقدراتــه اإلبداعيــة وتنمــی ذوقــه وإحساســه باللغــة األجنبيــة.
أمــا رضورة هــذا البحــث فتكمــن يف ابــراز نــدرة االهتــام بالنصــوص الشــعرية والســيا 
ــج  ــبة ملنه ــة املناس ــري التعليمي ــية ذات املعاي ــردات األساس ــي باملف ــّص غن ــارص كن ــعر املع الش
ــا   ــاورة، ك ــية واملح ــات األساس ــة احلاج ــي لغ ــث ه ــا، حي ــن بغريه ــث للناطق ــم احلدي التعلي
ــًا  ــق واقع ــه خيل ــًا ألن ــًا تعليمي ــأن يكــون نّص ــة الشــعر املعــارص ب ــان قابلي ــی بي يلفــت النظــر إل
وســياقًا لغويــًا غــري متوفــر فــی بلــد غــري ناطــق باللغــة وهــذا الســياق إنــا يمّثــل العــامل األجنبــی 
ــم أی لغــة جیــب التعــّرض لثقافــة  عــامل اللغــة والثقافــة الــذي أنتــج هــذا األدب. وطبعــًا لتعّل
أصحاهبــا ومــن جهــة أخــرى ســيكون هــذا البحــث حافــزًا لدراســات أخــری حــول تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا مــن خمتلــف جوانبهــا. ومــن ثــم تنــاول شــعر نــزار قبــاين الــذي 
ــوى اللغــوي مــن  ــارص املحت ــه املفــردات كعنــرص مــن عن ــاز ب ــا متت يســتويف معايريهــا نظــرًا مل
خــربات تعليميــة للناطقــن بغــري العربيــة. إضافــة إلــی ذلــك أنــه شــاعر ذائــع الصيــت متميــز 
فــی لغتــه وجتاربــه الشــعرية وصــوره الفنيــة املتنوعــة، وقصائــده حافلــة بمعجــم وصفــي رائــع. 
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ــدًا  ــة معتم ــة احلديث ــج التعليمي ــع املناه ــی م ــًا يتاش ــًا تعليمي ــون نص ــة أن يك ــه قابلي ــعره ل وش
علــی اخلطــة الوصفيــة  التحليليــة. 

أسئلة البحث
تكمن صياغة إشكالية البحث يف هذا السؤال: 

ما هی مواصفات شعر نزار قّباين التي جتعله مناسبًا لتعليم اللغة؟

الدراسات السابقة
هنــاك جتــارب عمليــة كثــرية يف حقــل تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا مــن قبــل املراكــز 
اجلامعيــة واملعاهــد كــا أقيمــت مؤمتــرات متنوعــة ســواء يف اخلــارج أم يف الداخــل منــذ عقــود 
عــّدة والتــزال تلــك التجــارب تتقــدم نحــو التكامــل. وثمــة دراســات كثــرية عــن تعليــم اللغــة 
ــرق  ــا: كتاب«ط ــب منه ــم الكت ــر أه ــال بذك ــق املج ــی لضي ــا، نكتف ــارج بلدن ــی خ ــة ف العربي
علــی  فيــه  املؤلــف  ركــز  الــركايب)2002م(  جــودت  للدكتــور  العربيــة«  اللغــة  تدريــس 
خصائــص مــدّرس اللغــة العربيــة وكيفيــة تعاملــه مــع الطلبــة كــا ذكــر مناهــج تعليميــة عديــدة 
تفيــد املعّلمــن، وكتــاب »املهــارات اللغويــة: مســتوياهتا، تدريســها، صعوباهتــا«)2004م( 
لرشــدی طعيمــة، ركــّز فيــه املؤلــف علــی حمــور تعليــم املهــارات الصوتيــة واســتخدام املدخــل 
االّتصــايل يف تعليــم مهــارات الّلغــة وأتــی بقائمــة تفصيلّيــة  للمهــارات التــي ينبغــي أن حتظــی 

باالهتــام فــی خمتلــف برامــج تعليــم اللغــة.
ومــن أهــم الدراســات فــی إيــران: أطروحة دكتــوراه بعنوان«دراســة مــدى فاعليــة تدريس 
األدب العــريب املعــارص تواصليــًا عــى مهــارة الــكالم لــدى طــالب العربيــة اإليرانيــن« ملريــم 
جالئــی)1391ش( وهــي دراســة جتريبيــة عــى عينــة مــن الطــالب اإليرانيــن يف جامعــة 
إصفهــان لتطبيــق املدخــل التواصــيل يف حتســن مهــارة الــكالم فقــط مــن املهــارات األربعــة.

مرحلــة  يف  اللغويــة  املهــارات  لتعليــم  منهــج  »ختطيــط  بعنــوان  دكتــوراه  وأطروحــة 
البكالوريــس ألقســام اللغــة العربيــة وآداهبــا يف ضــوء مبــادیء تعليــم اللغــة األجنبيــة« 
بــإرشاف عيســی متقــي زاده للطالــب دانــش حممــدي )1393ش( يف جامعــة تربيــت مــدّرس، 
ــام  ــة يف أقس ــارات اللغوي ــم امله ــة لتعلي ــج احلالي ــزات املناه ــم مي ــی أه ــا إل ــب فيه أشــار الكات
ــع  ــدارس واملجتم ــات ال ــل حاج ــام بتحلي ــة وق ــات اإليراني ــا يف اجلامع ــة وآداهب ــة العربي اللغ

ــة.  ــارات اللغ ــم مه ــی تعّل ــراين إل اإلي
ــنة 1391ش،  ــن س ــان مب ــة لس ــور يف جمل ــن منش ــي وآخري ــم جالئ ــة مري ــال للمؤلف ومق
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العــدد10 بعنوان«تدريــس القصــة القصــرية ملتعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بغريهــا يف إيــران 
ــة. ــة التعليمي ــة يف العملي ــف القص ــال توظي ــي يف جم ــايل« وه ــل االتص ــوء املدخ يف ض

ــارص يف  ــعر املع ــن  دور الش ــات إىل تبي ــك الدراس ــرض تل ــه مل تتع ــح أن ــبق يتض ــا س  ومم
ــتويف  ــي يس ــّص غن ــف بن ــتقلة والتعري ــة مس ــة بصف ــن بالعربي ــري الناطق ــة لغ ــة التعليمي العملي
ــة  ــم اللغ ــًا لتعلي ــدرًا غنّي ــه مص ــارص بوصف ــعر املع ــی الش ــّرق إل ــا مل تتط ــعرية. ك املعايريالش

ــا. ــن بغريه ــة للناطق العربي

أضواء علی تعليم اللغة العربية للناطقنی بغریها
ــدى  ــة ل ــة األدبي ــة والكفاي ــارات اللغوي ــر امله ــة لتطوي ــيلة مهم ــعرية وس ــوص الش  إن النص
ــة ألهنــا تنــوع  ــه االبداعي ــاء رصيــده املعجمــي وملكت ــة مــن خــالل إغن متعلمــي اللغــة العربي
مــن مكونــات التعابــري واأللفــاظ وهــو مــن املطالــب الروريــة يف حقــل تعليــم اللغــة العربيــة 
ــدى  ــدور ل ــذا ال ــام هب ــبة للقي ــعرية مناس ــوص ش ــار نص ــب اختي ــا ، اذ يتطل ــن بغريه الناطق
الــدارس، والــدارس للشــعر احلديــث مــن غــري الناطــق بالعربيــة جیــد فرصــة تعليميــة للتعــرف 
عــى اجلوانــب االبداعيــة يف النصــوص مــن خــالل اســتعال اجلــرس املوســيقي يف االصــوات 
ــرب  ــي تعت ــة والت ــعرية املختلف ــارب الش ــتخدمة يف التج ــة املس ــب املتنوع ــردات  والرتاكي واملف

قريبــة مــن جتاربــه احلياتيــة. 
وتدريــس الشــعر العــريب احلديــث للناطقــن بغــري العربيــة يف املســتويات املتقدمــة يعكــس 
االســتخدام احلقيقــي للغــة اذ يــرى البعــض أن املــواد التعليميــة األصيلــة  وهــي التــي مل ُتصمــم 
لأغــراض التدريســة  أفضــل مــن املــواد التعليميــة املصنوعــة ألهنــا حتتــوي عــى لغــة أصيلــة 

وتعكــس االســتخدامات احلقيقــة للغة)جــاك ريشــارد،2001: 357(.
ــه  ــل درس ــى جع ــة ع ــدرس اللغ ــن م ــي تع ــائل الت ــري الوس ــن خ ــعرية م ــوص الش فالنص
ــزود  ــى الت ــاعدهم ع ــالب وتس ــدى الط ــوي ل ــم اللغ ــو املعج ــى نم ــاعد ع ــة تس ــة لغوي تنمي
بقــدر طيــب مــن الثقافــة العربيــة واإلســالمية  متمثلــة فيــا أنتجــه الفكــر العــريب واإلســالمي 
مــن أعــال أدبيــة إبداعيــة وكذلــك تدريــب الطالــب عــى تــذوق االدب الرفيــع واالســتمتاع 

به)املليجــي، 2012: 121(
ــا يســاعد املتلقــي عــى ختطــي حواجــز االتصــال باللغــة  ــوى م وجیــب أن يكــون يف املحت
العربيــة الفصحــى مرتفقــًا بــه و متدرجــًا معــه، فقــد أظهــرت الدراســات أن مشــاكل املتعلمــن 
ترتكــز يف املفــردات وهــي أكثــر أنــواع األخطــاء تــواردًا، ألهنــا ال تنتــج تعبــريًا مفهومــًا، فيؤدي 
ذلــك إىل انقطــاع يف التواصــل، واملفــردات األساســية قضيــة قديمــة حديثــة، إذ وقــف عندهــا 



37 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة األولی، العدد الثاين، ربیع وصیف 1438/1396

ــن  ــواء، مدرك ــد س ــى ح ــن ع ــن واملتعلم ــج واملعلم ــي املناه ــن وواضع ــن الباحث ــري م الكث
أمهيتهــا العلميــة التعليميــة والرتبويــة، لالنتقــال باملتعلــم عــى نحــو مــدروس مــن الســهل إىل 
ــم  ــواد تعلي ــا يف م ــا وتقديمه ــن رضورة رصده ــب، مؤكدي ــيط إىل املرك ــن البس ــب، وم الصع
العربيــة، ومنطلقــًا يف حتديــد مســتويات املتعلــم اللغويــة العامــة واخلاصــة، ويف تقويمهــا وفــق 
معايــري حتــدد ماهيتهــا وتوزيعهــا وأمههــا شــيوعها معنــى ومبنــى، وقابليتهــا للتعلــم والتعليــم.
)الراجحــي،1992م:189(. وال بــد أن يكــون هنــاك تعريــف للمنهــج و وضعــه يف مرتبــة رفيعــة 
ــن  ــرًا م ــامل كان متأث ــة يف الع ــم اللغ ــة لتعلي ــة املاضي ــود الثالث ــور يف العق ــم ألن التط يف التعلي

ــة) جــريال وجاليســون، 1366ش:5(. املناهــج احلديث
ــم  ــن تعلي ــالف الشاســع ب ــة االخت  وجیــب أن ُيراعــی يف مقــررات الناطقــن بغــري العربي
ــف يف  ــج ختتل ــاء مناه ــي بن ــة ، فينبغ ــة أو أجنبي ــة ثاني ــا كلغ ــة أم وتعليمه ــة كلغ ــة العربي اللغ
ــة واألســاليب  ــة والثقافي ــة والفكري مداخلهــا ومنهجيتهــا وحمتوياهتــا وطبيعــة املســائل اللغوي
والطرائــق التــي تقــدم هبــا عــن تلــك التــي يتــم تدريســها للناطقــن هبــا بأفضــل املناهــج 
ــو  ــج ه ــي املناه ــه واضع ــي تواج ــة الت ــكالية احلقيقي ــري أن اإلش ــًا. غ ــًا ال ُمرغ ب ــاء ُمرغِّ ــا ج م
ــًا  ــدم واقع ــة، تق ــق باللغ ــاًل للناط ــت أص ــة ُكتب ــا ومتنوع ــوق هب ــة موث ــوص أصلي ــار نص اختي
ــًا موجــودًا بالفعــل، وتكــون يف الوقــت نفســه تتمتــع بطابــع تعليمــي. وهــذا أمــر ال بــد  لغوي
ــوع  ــق تن ــوي وف ــتواها اللغ ــوع يف مس ــي تن ــة يعن ــوص األصلي ــوع النص ــه، فتن ــل في ــن التأم م

موضوعاهتــا ومؤلفيهــا. 
ولكــن مــا هــي الكلــات التــي ينبغــي تدريســها يف اللغــة الثانية.حيــث يعتمــد هــذا األمــر 
ــي يعرفهــا الناطــق  ــاح للتدريــس، ليســت كل الكلــات الت عــى األهــداف وعــى الوقــت املت
األصــيل هــي بالــرورة مفيــدة ملتعلمــي اللغــة الثانيــة الذيــن ليــس لدهيــم إال وقــت حمــدود 

ــاردز،2001م:26(. ــاك ريتش للتعلم)ج
 إن تنميــة املهــارات اللغويــة ضمــن النصــوص األصليــة والتــي تســتويف املعايــري املناســبة 
تســاعد عــى تكويــن خمزونــًا لغويــًا ثريــًا داعــًا ومكمــاًل ملفــردات تلــك النصــوص التي تشــكل 
ــًا  ــًا مطلوب ــة وقــدرًا تعليمي ــة اللغوي ــدًا مــن املفــردات األساســية ولتحقيــق  الكفاي معهــا رصي
ــة املفــردات. وتعنــي  ــات املناســبة واملتنوعــة عــى مســتوى دالل لــدي املتعلــم تكــون بالتدريب
الكفايــة هلــذا املســتوى معرفــة املعنــى احلــريف واملعنــى املجــازي واملعــاين املختلفــة للمشــرتك 
ــرب  ــرون،2006م:165(. ُيعت ــحدة وآخ ــًا وتضادًا(،)فارح،ش ــا )ترادف ــات بينه ــوي والعالق اللغ
ــب  ــن أصع ــرى م ــات األخ ــن باللغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــج التعليمي ــداد املناه إع
األمــور التــي يواجههــا املســؤولون يف هــذا احلقــل وذلــك ألهنــا تقــوم عــى أســس عــّدة و هــذه 
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ــوي والثقــايف.  ــن الرتب ــا هــو خــاص باجلانَب ــم ومنهــا م ــا هــو خــاص باملتعل األســس منهــا م
وهنــاك تعاريــف ملفهــوم املنهــج ومــن بينهــا أنــه نظــام متكامــل مــن احلقائــق واملعايــري 
ــة إىل  ــة تربوي ــا مؤسس ــي تقدمه ــرية الت ــانية املتغ ــارات اإلنس ــربات وامله ــة واخل ــم الثابت والقي
املتعلمن)طعيمــة، 1989م: 125(، ويبقــى العثــور عــى هــذا النــوع مــن النصــوص ضالــة 

ــا.  ــن بغريه ــة للناطق ــج العربي ــتغلن يف برام املش

اإلجراءات املتخذة لتنمية املهارات اللغویة 
إن النصوص الشعرية هلا امهيتها اخلاصة يف جمال تدريس املهارات اللغوية األربع :

ففــي جمــال االســتاع البــد مــن اســتخدام الوســائل الســمعية املتناســبة مــع التقنيــات 
احلديثــة، ويكــون االســتاع بصــورة تدرجیيــة، والبــد أن يتــدرب الطالــب عــى فهــم املســموع 
مــن املعلــم والوســائل الســمعية بصــورة مناســبة، والبــد مــن إجــراء تطبيقــات متنوعــة حتــى 

ــة عــى األســئلة املتعلقــة بالنــص. يتمكــن املتلقــي مــن اإلجاب
ــًا  ــص مراعي ــاء الن ــاول إلق ــدًا حي ــتاع جي ــد االس ــي بع ــإن املتلق ــكالم ف ــارة ال ــة مه ولتنمي
أســاليب اإللقــاء الشــعري، والبــد مــن إعطــاء الفرصــة للمتعلمــن للمكاملــة واملحــاورة 
واملناقشــة حــول مضمــون الشــعر وأفــكاره والتحــدث وهلــذه العمليــة تطبيقــات خمتلفــة 
ــدروس. ــعري امل ــص الش ــرأي يف الن ــداء ال ــن إب ــن املتعلم ــب م ــة كأن يطل ــاليب متنوع وأس
أمــا معاجلــة القــراءة فتكــون بطــرق متعــددة فيمكــن تنويــع القــراءة مــن صامتــة ثــم 
جهريــة ثــم متعمقــة، والبــد مــن تدريــب املتعلمــن عــى قــراءة النــص قــراءة جيــدة خاليــة مــن 
األخطــاء ومتكنــه مــن التعــرف عــى معــاين الكلــات والصــور املتنوعــة وفهمهــا مــن خــالل 

النــص املقــروء.
ــی  ــرف عل ــدة والتع ــورة جي ــص بص ــة الن ــي بكتاب ــوم املتلق ــة يق ــارة الكتاب ــال مه ويف جم
الشــكل الكتــايب للنــص، والبــد مــن إجــراء متاريــن يســتطيع الوقــوف فيه عــى الكتابة الشــعرية 
والرتاكيــب اللغويــة والقواعــد النحويــة ومــدى انســجامها ملتطلبــات النظــم الشــعري. ومــن 
املستحســن اســتخدام شاشــات العــرض والوســائل احلديثــة واالســتعانة هبــا أثنــاء الــدرس.

و ينبغــي أن يكــون املعلــم عــى علــم بــكل جديــد يف ميــدان تعليــم اللغــات ويعــي طبيعــة 
ــراد تعليمهــا للمتعلمــن. وينبغــي أن يألــف املتعلــم  ــة وعنارصهــا ومهاراهتــا امل اللغــة العربي
ــة عندمــا يســتمع  الصــوت العــريب وأن يكــون قــادرًا عــى نطــق األصــوات وأن يفهــم العربي
ــة كل منهــا  ــع فهــم دالل ــب م ــردات وتراكي ــن مف ــا يســمعه م ــح م ــكل صحي ــرر بش ــا ويك هل
واالســتخدام الصحيــح هلــا ثــم يعــرب تعبــريًا صحيحــًا عــن بعــض مــا حيتــاج إليــه يف املواقــف 
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التــي يمــر هبــا، وأن يتعــرف عــى طريقــة التواصــل اللغــوي والتعامــل مــع أهــل اللغــة. 

   اخلصائص التعليمية لشعر نزار قباين 
يقــول نزارعــن بســاطة تعبــريه:» الثقافــة ال تتناقــض مــع بســاطة التعبــري، البســاطة ال تعنــي أن 
ــاًل يف نفــس  ــًا، فبإمكانــك أن تكــون بســيطًا ومجي تكــون ســاذجًا أو هبلــوالً أو ســطحيًا أو أمي
الوقت«)قبــاين، 2007م: 94(، ونســتعرض امليــزات االجیابيــة يف جمــال تعليــم املفــردات اللغويــة 

يف شــعر هــذا الشــاعر الفــّذ وهــي كــا يــيل:

ألف:  قصائده الشعریة 
ــعرية  ــوص الش ــار النص ــا يف اختي ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي ــي يف جم ال نكتف
املناســبة فقــط بــل يســتوجب التفكــري يف املارســة التطبيقيــة أيضــًا. فــإذا كان هدفنــا هــو لفــت 
االنتبــاه للشــعر املعــارص كمصــدر مــن مصــادر تعليــم املفــردات األساســية فــال بــد مــن اختيــار 
قصائــد حتقــق هــذا اهلــدف مــن شــعر الشــاعر قبــاين املنتخــب كنمــوذج تطبيقــي وفــق ضوابــط 

هــي:
ــتوى  ــه  مس ــى في ــث ُتراع ــت بحي ــة إذا أنتقي ــة التعلمي ــب العملي ــرية: تناس ــد قص - قصائ
اســتيعاب املتعلــم وتناســب قدراتــه اللغويــة باعتبــاره غــري ناطــق بالعربيــة. وتشــمل اختيــار 
مقّطعــات شــعرية قصــرية للهــدف نفســه، و يمكننــا اختيــار مقاطــع مــن قصائــد طويلــة متثــل 
موضوعــًا واحــدًا متكامــاًل. ويف هــذا الســياق يمكننــا أيضــا االســتفادة مــن قصائــد كاملــة ال 

ــاة مفرداهتــا ســهلة اإليقــاع. تتجــاوز مفرداهتــا صفحــة واحــدة وقصائــد مغن
- كــا يستحســن اختيــار قصائــد ختلــو مــن اســتدعاء مضامــن مــن الــرتاث العــريب 

والشــخصيات التــي ال خــربة للمتعلــم هبــا والتــي يصعــب عــى املتعلــم  فهمهــا .
- كذلــك ُيؤخــذ يف االعتبــار أن مضمــون القصائــد املختــارة ختلــو مــن التطــرف يف اآلراء 
السياســية، وأن تكــون ذات مضامــن أخالقيــة وأهــداف تربويــة وحتتــوي عــى مــواد حيويــة 

ذات معنــى.
ــي  ــث تلب ــة بحي ــة والثقافي ــة االجتاعي ــن الناحي ــوع م ــد أن تتن ــارة ال ب ــد املخت - القصائ
حاجــات املتعلــم االتصاليــة باللغــة ومتثــل املجتمــع العــريب بقيمــه اخلاصــة وطابعــه الفريــد.
- والبــد أن نشــري إىل أن مــن األفضــل اختيــار قّطــع شــعرية متكاملــة بــدالً مــن الشــواهد 
الشــعرية التــي متثــل أناطــًا  كالميــة مبتــورة مــن ســياقاهتا وموضوعاهتــا، ألننــا نحــرم الطالــب 
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ــة  ــعري أو املقطوع ــص الش ــة الن ــا يف حال ــعري، أم ــت الش ــة للبي ــة املعرفي ــة اخللفي ــن دراس م
الكاملــة فــإن الــدارس ســيعيش يف جــو النــص مــن حيــث التعريــف بالشــاعر ومعرفــة أســباب 
النــص وهــذا كلــه سيســهم يف تنميــة الرصيــد اللغــوي للطالــب وتعزيــز اجتاهاتــه نحــو 
التعلم.»يعــد نــزار قبــاين حالــة شــعرية خاصــة يف ســياق تطــور الشــعر الســوري املعــارص مــن 
الناحيــة الفنيــة أيضــًا، فقــد عايــش الشــاعر مرحلــة كالســيكية جديــدة وعــارص الرومانتيكيــة، 

وتفاعــل مــع إرهاصــات الشــعر احلديــث )شــعر التفعيلة(«)القنطــار،1997م:180(.

ب: مفردات لغته الشعریة 
ــة التــي متكنهــم  ــد الدارســن بالقــدرة والكفــاءة اللغوي إّن اهلــدف مــن تعليــم املفــردات تزوي
مــن اســتخدامها يف واحــد مــن األغــراض املتعــددة كقــراءة األدب أو االســتاع للمذيــاع وفهم 

احلــوار أو اســتخدامها بصفــة عامــة يف االتصــال بمــن يتكلمــون هبــا )الناقــة، 1985م: 33(.
 يعــد نــزار مــن الشــعراء العــرب الذيــن يملكــون ثــروة لفظيــة غزيــرة، والثــروة اللفظيــة 
ــة بــن املتكلمــن، ومفــردات  ــد األلفــاظ اجلاري هبــذا املعنــى ليســت يف الواقــع إال مجلــة رصي
ــزاج  ــع إىل امل ــة ترج ــات مهم ــن اختالف ــا تتضم ــد ولكنه ــد بعي ــة إىل ح ــروة متداخل ــذه الث ه

الفــردي والنشــأة واحلرفــة والبيئة)اوملــان، 1975م:23(.
 جیمــع الباحثــون دراســًة وحتليــاًل ونقــدًا عــى أن لغــة شــعر قبــاين لغــة واقعيــة اســتمدت 
مفرداهتــا مــن احليــاة اليوميــة، وأهنــا لغــة ثالثــة اختــذت موقفــًا وســطًا بــن الفصحــى والعاميــة 
لذلــك جــاءت ســهلة وبســيطة وتلقائية،وخاليــة مــن الغمــوض والتعقيــد وقريبــة مــن اللغــة 

ــة )الطالــب، 2008م:125(. املحكي
ــن  ــي مل تك ــد والت ــد الواح ــردات ذات البع ــارشة واملف ــة املب ــى اللغ ــزار ع ــد ن ــد اعتم  لق
حتــوي إحيــاءات عــدة فاملفــردات يســرية حتمــل معناهــا اخلارجــي فقــط وال حتتــاج إىل اســتبطان 

ــي، 1986م:551(. ــاظ )النابل األلف
 يقــول الشــاعر نــزار:»أول مــا شــغل بــايل حيــث بــدأت أكتــب هــو اللغــة التــي أكتــب هبــا 
ــمح  ــن تس ــي مل تك ــة الت ــذه اللغ ــب ه ــة...إىل جان ــا عظيم ــة ألفاظه ــاك لغ ــت هن ــع كان وبالطب
ــتبكة  ــة مش ــيطة متحرك ــر نش ــرف اآلخ ــة يف الط ــت العامي ــا كان ــة معه ــع الكلف ــد أن يرف ألح
بأعصــاب النــاس وتفاصيــل حياهتــم اليوميــة، بــن هاتــن اللغتــن كانــت اجلســور مقطوعــة 
... ومــن هنــا كنــا نشــعر بغربــة لغويــة عجيبــة بــن لغــة نتكلمهــا يف البيــت ويف الشــارع ولغــة 
ــطر  ــت تش ــات كان ــة اللغ ــا بقي ــن تعانيه ــي مل تك ــة الت ــة اللغوي ــذه االزدواجي ــا ...ه ــب هب نكت
أفكارنــا وأحاسيســنا وحياتنــا نصفــن، لذلــك كان البــد مــن فعــل يشء إلهنــاء حالــة الغربــة 
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ــا  ــة منطقه ــة األكاديمي ــن اللغ ــذ م ــة تأخ ــة ثالث ــاد لغ ــو اعت ــل ه ــا وكان احل ــا نعانيبه ــي كن الت
وحكمتهــا ورصانتهــا، ومــن اللغــة العاميــة حرارهتــا وشــجاعتها وفتوحاهتــا اجلريئــة، إن لغتــي 

ــاين،1982م:120-119(. ــة« )قب ــذه اللغ ــي إىل ه ــعرية تنتم الش
وهبــذا نســتطيع أن نجــد يف أشــعاره لغــة مزجــت بــن ثالثــة اســتعاالت لغويــة عــى 

مســتوى املفــردات وهــي:
- استعال فصيح  يمثل اللغة املكتوبة.

- استعال ما يمثل اللغة املحكية وهو الغالب يف شعره، ومن أمثلته:
دوس، حلــو، الشــتا، يشــيل، راح، ويظهــر هــذا االســتعال يف العبــارات املتداولــة أيضــًا 
ــربًا،  ــربًا ش ــرشق، ش ــرب وال يف ال ــروف، ال يف الغ ــى احل ــاط ع ــان، النق ــان زم ــن زم ــل: م مث

ــم. ــه،...واهلل كري ــا، طــول حيات ــا كتبن ــا كن ــًا يف كالم، حلنا...م كالم
ــت،  ــك، س ــت، خّلي ــا، خت ــا، بحاهل ــتنظر، الكتبته ــل، اس ــل: أزامي ــي، مث ــتعال عام - اس

ــش. ــرت، الكورني ــة الزع منقوش
ــة التــي تتوســط  ولقــد أطلــق الشــاعر عــى اللغــة التــي يســتخدمها مصطلــح اللغــة الثالث
القامــوس ولغــة العامــة، وتعتــرب هــذه اللغــة أهم ميــزات نــزار الشــعرية والتي حولته إىل شــاعر 
متفــرد بــن معارصيــه، فمــع اعتــاده عــى األلفــاظ الســهلة التــي يتحــدث هبــا النــاس غــري أنــه 
اســتطاع أن يصــوغ هــذه األلفــاظ يف تراكيب شــعرية صعبــة التقليد)الوصيفــي،2002م:320(، 
ــو  ــاعر ه ــان، والش ــل اإلنس ــفر داخ ــو الس ــعر ه ــك: »إن الش ــن ذل ــزار ع ــاعر ن ــول الش ويق
ذلــك املســافر األزيل يف النفــس البرشية«)قبــاين،1981م:84(. ال بــد أن نســلم بــأن الشــعر 
ــة،  ــة الفصيح ــذ اللغ ــاب نب ــى حس ــس ع ــة ولكــن لي ــًا مــن هلجــة العام ينبغــي أن يكــون قريب
ونســتطيع أن نستشــهد بــا قالــه نــزار يف هــذا املجــال:»مل أســقط القامــوس كلــه مــن حســايب 
ألن اغتيــال لغــة بأكملهــا هــو نــوع مــن اجلرائــم املســتحيلة، أنــا قتلــت مــن املفــردات مــا هــو 
مقتــول فعــاًل أي املفــردات التــي تصلبــت رشايينهــا وختشــبت مفاصلهــا ومل تعــد قــادرة عــى 
املــي أو عــى الكالم...ومهمتــي كشــاعر أن ألتقــط الشــعر مــن أفــواه النــاس وأعيــده إليهــم« 
ــن االســتعاالت  ــي جیــب اختيارهــا مــن شــعره ومــن ب )العكــش، 1979م:85(. إن اللغــة الت
ــا  ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة يف مناه ــت مطلوب ــي بات ــورة والت ــة املذك الثالث
هــي بالتأكيــد اللغــة الفصيحــة ألن األلفــاظ العاميــة مشــوهة وتنتــرش يف الشــارع العــريب 
وختتلــف مــن بلــد إيل آخــر. والبــد مــن اإلشــارة إىل أن األســلوب الصحيــح لتعليــم العربيــة 
هــو تعليــم الفصحــى؛ وذلــك ألن الــذي جیيــد الفصحــى فســوف يفهــم العامّيــة، ومــن يتعّلــم 
ــم الفصحــى بالقــدر املناســب، ونضيــف  ــه ليــس بالــرورة يســتفيد منهــا يف تعّل ــة فإّن العامي
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هنــا أّن تعّلــم الفصحــى أســهل مــن تعّلــم العاميــة بكثــري، وليــس صحيحــا مــا يشــاع مــن أّن 
العامّيــة أســهل مــن الفصحــى، إىل جانــب ذلــك هنــاك عاميــات متعــددة مــن قطــر ألخــر ويف 
ــة  ــري اللغوي ــد ذات املعاي ــاء القصائ ــن انتق ــد م ــدة. فالب ــى واح ــا الفصح ــد، بين القطرالواح
ــتطيع  ــى يس ــان و...( حت ــة الفنج ــدة ، قارئ ــع جري ــاء، م ــت امل ــن حت ــالة م ــة نحو)رس املطلوب

ــة مــن أي عيــوب. ــة بلغــة ســليمة خالي ــة واملحادث ــة أن جیيــدوا القــراءة والكتاب الطلب

ج: التكرار
ــر أو  ــد والتقري ــد التأكي ــو يفي ــرار فه ــن التك ــن ف ــاذج م ــة بن ــب البالغي ــت الكت ــد احتفل وق
التثبيــت و...والتكــرار املوجــه واملفيــد هــو الــذي يزيــد مــن االنتبــاه والرتكيــز ومعرفــة معنــى 
مــا يتعلمــه الفــرد والبــد أن يكــون مقرونــًا بتوجيــه املعلــم، أمــا التكــرار األصــم ال فائــدة منــه 

ــم. ــة التعلي يف عملي
ــرار  ــّد التك ــة. يع ــة العربي ــردات اللغ ــن مف ــري م ــن كث ــدوا ع ــّراء ابتع ــد لق ــرار مفي إن التك
أســلوبًا الفتــًا يف شــعر قبــاين، إذ ال تــكاد قصيــدة واحــدة ختلــو مــن تكــرار اللفــظ، مفــردة أو 
عبــارة أو تركيبــًا أو اشــتقاقًا مــرة أو مرتــن أو مــرات كثــرية، ومــن تكــرار املعنــى وهــي ظاهــرة  
ــات  ــدًا لغاي ــا تأكي ــأ إليه ــاص، يلج ــكل خ ــعر بش ــام، ويف الش ــكل ع ــة، بش ــة يف العربي معروف
دالليــة )الطالــب،2008م:98(. يكــرر نــزار ألفاظــًا ويتجنــب ألفاظــًا أخــرى، ويــؤدي التكــرار 
لديــه وظيفــة فنيــة، ويتجــى التكــرار يف الــروح العامــة أو التكــرار يف القصيــدة الواحــدة، حيث 
تــرد اللفظــة فيهــا أكثــر مــن مــرة كــا يبدومــن خــالل تكــرار البيــت، و يعتــرب نــزار أســتاذ هــذا 
الفــن األســلويب بــن الشــعراء الســورين، فهــو يكــرر الكلمــة أو مشــتقها يف البيــت الواحــد 
ضمــن عالقــات لغويــة أو نحويــة كإضافــة الكلمــة إىل مثيلهــا )وأبحــر يف جــرح جرحــي أنــا( 
أو التأكيــد اللفظــي)يف ذرى موطنــي األنيــق األنيــق( أو العطــف التوكيــدي )ويف جــرس 
الديــر يبكــي يبكــي( أو اجلمــع بــن املذكــر واملؤنــث )لــو تقبلــن دعــويت فإننــي مميــز يبحــث 

عــن مميــزة( ويكــرر أحيانــًا عبــارة كاملــة:
عينــــــاك يا دنيــــــــــــا بال آخر                حدوها دنيـــــــــا بال آخر 

)القنطار، 1997م:197( 
فالتكرار هنا موظف توظيفًا جيدًا.

 ومــن أمثلتــه الكثــرية أيضــًا: »يســمعني حــن يراقصنــي ... يأخــذين... يزرعنــي... 
حيملنــي...ي هدينــي... خيــربين... تنســيني...« )املصدرنفســه:183(، اغضــب... اجــرح... 
ــل  ــت أمث ــل كن ــق ب ــايض مل أعش ــا يف امل ــه:250(، »فأن ــدر نفس ــن... إذهب...«)املص ــّدَد... ك َه
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دور العشــق«)قباين، 2002م:322(. يقــول الوصيفــي يف كتابه:»وقــد كان لثقافــات الشــاعر 
بــارز يف لغتــه ال ســيا اللغــات األجنبيــة وخاصــة الفرنســية واإلنجليزيــة  املتعــددة دور 
ــق  ــن ضي ــج ع ــزار نات ــعر ن ــرار يف ش ــن أن التك ــاد م ــض النق ــره بع ــا ذك ــا م ــبانية، أم واإلس
ومخســائة  ألفــًا  وكانــت  الشــاعر  مفــردات  حرصنــا  فقــد  مــردود  قــول  فهــذا  مفرداتــه  
ومخســن مفــردة لغويــة بــرصف النظــر عــن اشــتقاقات هــذه املفــردات فلــم تدخــل يف احلــرص 
وبذلــك يكــون نــزار مــن أكثــر الشــعراء العــرب ملكيــة للفظــة واللفظــة الشــعرية عــى وجــه 
ــم  ــوب لتعل ــرار املطل ــاج إىل تك ــان حيت ــذا فاإلنس ــي،2002م:381(. وهك اخلصوص«)الوصيف
خــربة معينــة، فنجــد الطالــب لكــي يســتطيع أن حيفــظ قصيــدة مــن الشــعر ال بــد أن يكررهــا 

ــرات.  ــدة م ع
وللتكــرار أمهيــة تعليميــة معروفــة، فهــو باإلضافــة إىل أنه يســّهل مقروئية النــص، يضاعف 
ــد  ــتدعائها عن ــة اس ــزداد رسع ــك ت ــيخها، وبذل ــم وترس ــرة املتعل ــرر يف ذاك ــت املك ــن تثبي م
احلاجــة ويفــي أســلوب تكــرار املعنــى يف شــعر نــزار قبــاين إىل أنــواع عالقــات دالليــة تنشــأ 
ــدة  ــب،2008م:285(، ويف القصي ــام )الطال ــكل ع ــعره بش ــريًا يف ش ــر كث ــردات تظه ــن املف ب

الواحــدة بشــكل خــاص، ومنهــا عالقــة التضــاد وعالقــة االشــتال.
ومــن أمثلــة عالقــة التضــاد:« فــإن مــن بــدأ املأســاة ينهيهــا، وأن مــن فتــح األبــواب 
يغلقهــا، وأن مــن أشــعل النــريان يطفيهــا... أرفــع مرســايت وألقيهــا... مــازال يقتــل أحالمــي 
وحيييها...«)قبــاين، 2007م:340(، »...إذا يقتلنــي حييينــي... يــا طعــم الثلــج وطعــم النــار، 
ونكهــة كفــري ويقينــي... يكتبنــي فــوق اجلــدران ويمحوين«)املصــدر نفســه:378-379(. وهنا 
ــات  ــى وينطلــق إلثب ــن الصــورة الشــعرية واملعن ــًا ماب ــة فكري حيــاول الشــاعر إحــداث املقارن
أطرافهــا مــن خــالل ضديــة اآلخر.ويقــول يف قصيدة »دعــوة إىل حفلــة قتل«:»فاقتلينــي نائًا أو 
صاحيــًا، اقتلينــي ضاحــكًا أو باكيــًا، اقتلينــي كاســيًا أو عاريًا«)املصــدر نفســه:443(. وجیســد 
ــه:226(. ــاعر)املصدر نفس ــه الش ــا يبغي ــذا م ــا وه ــف صوره ــاة يف خمتل ــات احلي ــاق ثنائي الطب

وهكــذا فقــد نجــح الشــاعر يف هــذه املقابــالت. ومــن أمثلــة عالقــة االشــتال: 
وجهــك حمفــور عــى مينــاء ســاعتي / حمفــور عــى عقــرب الدقائــق/ وعقــرب الثــواين/ 
حمفــور عــى األســابيع / والشــهور والســنوات/ مل يعــد يل زمــن خصــويص / أصبحــت أنــِت 

الزمــن )املصــدر نفســه:511(.
فاالشتال يف احلقل الدال عى الزمن يف القصيدة السابقة هو:

ــه  ــن أمثلت ــن. وم ــن، الزم ــنوات، زم ــهور، الس ــابيع، الش ــواين، األس ــق، الث ــاعة، الدقائ س
أيضــًا، االشــتال يف احلقــل الــدال عــى متعلقــات املــرأة يف املقطــع الســابع والعــرشون يف 
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ــه:243(. ــدر نفس ــه )املص ــدة ل قصي
فســاتن، أثــواب، ذهــب، عطــر، مســاحيق، أمشــاط، مــرآة. وهلاتــن العالقتــن أمهيــة كبرية 
يف تعليــم املفــردات، حيــث التضــاد أمــر حتمــي عــى عمليــة التفكــري والتعليــم ومتكــن هــذه 
العالقــة  املتكــررة املتعلــم مــن التعــرف عــى املفــردات ومعانيهــا ومســاعدته عــى التدريــب 
عليهــا، تدريبــًا مثمــرًا وتطبيقــًا وظيفيــًا هلــا يف آن. كــا أن لالشــتال أمهيــة تعليميــة، إذ إن معنــى 
مفــردة مــا يســتدعي معــاين مفــردات أخــرى موجــودة يف القصيــدة، وهــذا يســهل عــى املتعلــم 
مــن ربــط معــاين املفــردات بعضهــا ببعــض بنــاًء عــى نظريــة  احلقــول الدالليــة التــي تــرى أن 
املعــاين ال توجــد منعزلــة الواحــدة تلــو األخــرى يف الذهــن، وإلدراكهــا ال ُبــّد مــن رابــط كل 

معنــى منهــا بمعنــى أو بمعــاٍن أخــرى«) عــزوز، 2012م:12(.

د: احلوار
ــه  ــًا يمثل ــوارًا خارجي ــواء كان ح ــواري س ــع احل ــل الطاب ــاين حتم ــعر القب ــد ش ــن قصائ ــري م كث

ــا: ــن أمثلته ــًا، وم ــوارًا داخلي ــب أو ح ــد يف الغال ــوت واح ص
- قصيدة » رسالة من امرأة حاقدة« )قباين،2007م:155(.

- وقصيدة » أحى خرب« )املصدر نفسه:223(.
- وقصيدة » ال ماذا أقول له« )املصدر نفسه:241(.

- وقصيدة »مئة رسالة حب« )املصدر نفسه:577-496(.
- وقصيدة » ال حتسبن مجيلة« ) املصدر نفسه:631(. 

ويمكــن اســتثار احلــوار حســب نوعيــة التدريبــات التــي جتعــل املتعلــم يســتحر الصوت 
ــدة نفســها،  ــدة عــى شــكل حــوار حقيقــي يســتلهم مفــردات القصي ــاين الغائــب يف القصي الث

ومثــال ذلــك: املقطــع الثــاين عــرش مــن قصيدة«كتــاب احلــب«:
ــم  ــا كلمته ــك م ــا عن ــي/ أن ــلن يف أحداق ــوك تغتس ــم/  ملح ــا أخربهتــم لكنه ــك م ــا عن أن
لكنهــم/ قــرأوك يف حــربي ويف أوراقــي/ للحــّب رائحــة وليــس بوســعها / أن ال تفــوح 

مــزارع الدراق)املصــدر نفســه:350(
حيث يمكن أن نحول القصيدة إىل احلوار التايل:

املرأة: هل أخربت أحدًا بقصتنا / عنّا؟
الرجل: أنا عنِك ما أخربهتم لكنهم ملحوك تغتسلن يف أحداقي

املرأة: حاول أن تتذكر، ممكن تكلمت أمام أحد.
الرجل: أنا عنِك ما كلمتهم لكنهم قرأوِك يف حربي ويف أشعاري.
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املرأة: إذن، كيف عرفوا بذلك؟
الرجل: للحّب رائحة وليس بوسعها أن ال تفوح مزارع الدراق.

ويمكــن أيضــًا مطالبــة املتعلــم أن يكتــب احلــوار بــن االثنــن بلغتــه مســتخدمًا مفــردات 
القصيــدة نفســها.

 هـ : الرسد القصيص
مــن األســاليب األســلوبية التــي اعتمدهــا نــزار يف بنــاء القصيــده اســلوب القــص داخــل بنــاء 
القصيــدة، والقــص مفهــوم نثــري يســتتبع احلــوار وهــذا يتطلــب قــدرات عاليــة مــن الشــاعر، 
وقــد اعتمــد نــزار القــص واحلــوار كــا ذكرنــا ســابقًا عــن وعــي ألهنــا يكثفــان التجربــة 

ــن،1999م:216(. ــم )بروي ــزالن املفاهي ــعرية وخيت الش
يســاعد الــرسد القصــي يف غــرس القيــم وامليــول واإلجتاهات،وُيمّكــن املتعلــم مــن 
ــارات،  ــالل العب ــن خ ــب م ــة والرتاكي ــة اللفظي ــراء احلصيل ــة، وإث ــردات اللغوي ــاب املف اكتس
ويســاعد يف زيــادة املشــاركة اإلجیابيــة للمتعلمــن يف احلصــة خاصــًة اذا كان مصحوبــًا بطــرح 
ــى  ــل ع ــر ويعم ــمع والنظ ــوص الس ــى اخلص ــواس وع ــتحضار احل ــتدعي اس ــئلة. ويس األس
ترســيخ التعليــم والتعلــم وبقــاء أثــر التعلــم، كــا يقلــل امللــل الــذي يصيــب بعــض الطلبــة، 
باإلضافــة إىل أنــه يوفــر فرصــة لإلبــداع والقــدرة عــى التحليــل لدهيــم ويوفــر جــو مــن املتعــة 
ــاين، وال  ــعر قب ــي يف ش ــرسد القص ــر ال ــم. يكث ــم للتعل ــن حبه ــد م ــم، ويزي ــلية عنده والتس
تــكاد ختلــو قصيــدة مــن قصائــده مــن ملــح أو إشــارة مســتمدة مــن بنيــة القــص. وتنتــرش هــذه 
الســات يف قصائــده األوىل لكنهــا تظهــر وتتعمــق بوضــوح أكثــر يف دواوينــه األخــرية، ومــن 

ــه: أمثلت
- قصيدة  »مع جريدة« )قباين،2007م:121(

- وقصيدة  »كلات« )املصدرنفسه:184-183(
- وقصيدة »بانتظار سيديت« )املصدر نفسه:343( 

-وقصيدة  »التعاريف« )املصدر نفسه:622(.
والــرسد القصــي يف شــعر القبــاين ينطــوي عــى بنــى مشــهدية واضحــة متــر يف خطــوات 
منظمــة متكاملــة، حيــث اخلطــوة األوىل تفــي إىل الثانيــة وهكــذا، ممــا يعنــي أن املتعلــم 
يســتطيع أن يبنــي يف ذهنــه عنــارص القصــة التــي تتطلــب، بالــرورة، تنظيًا يف حفــظ مفرداهتا، 
واملثــال التــايل تطبيــق عــى ذلــك: قصيــدة » مــع جريدة«)املصــدر نفســه:121( تنطــوي عــى بنيــة 
مشــهدية تصــور دخــول رجــل إىل مقهــى، هيئتــه، وجــود امــرأة يف املقهــى، اضطــراب املــرأة، 
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ســكون الرجــل، رشبــه القهــوة، قراءتــه اجلريدة،خــروج الرجــل، تركــه اجلريــدة، حــزن املــرأة، 
شــعورها بالوحــدة. ويف قصيــدة »فاطمــة تشــرتي عصفــور احلــزن« يقــول:

العشق يكتبني ..ويمحوين/ وقلبي ريشة محراء / يعكسها اهلواء )قباين، 1992م:192(
فالقصيــده عــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا الطباعــي إال أهنــا حتمــل تكثيفــًا لتجربــة شــاعر 
ــة اســتخدم الــرسد القصــي واعتمــد  ــري عــن هــذه التجرب ــه، وللتعب ــاة وعارصت عــارص احلي
ــة )العشــق  ــدون مقدمــات بعــرض احلال ــارشة وب ــدأ مب ــق النقــاط، وهــو يب الفــراغ عــن طري
يكتبنــي( ثــم حالــة التحــول النقيضــة )ويمحــوين(، ويف هــذا الســطر الشــعري تكمــن قصــة 
كاملــة، قصــة رجــل عــاش احلــب وامتهــن العشــق وتــدرج يف مراتبــه حتــى أصبــح العشــق هــو 
املتحكــم فيــه ويف أفعالــه وإرادتــه ومصــريه، وتــأيت احلركــة القصصيــة الثانيــة متمثلــة يف وصف 
ــة  ــي ريش ــب )وقلب ــة القل ــي حال ــة األوىل وه ــن احلال ــه م ــة يف اآلن ذات ــة والناجت ــة املقابل احلال
ــًا يشــكل يف  محــراء(، وهكــذا يف بقيــة القصيــدة حتقــق كل وحــدة مــن وحداهتــا مقطعــًا رسدي
جمملــه عنــوان القصيــدة والــذي يــأيت نفســه بشــكل قصي)فاطمــة تشــرتي عصفــور احلــزن( 
ــور  ــن عصف ــا وع ــن عنارصه ــث ع ــتدعي البح ــوقة تس ــة مش ــي وراءه قص ــوان خيف ــو عن فه
ــة  ــي فاطم ــن ه ــا؟ وم ــل معه ــاذا فع ــرتته؟ وم ــن اش ــن أي ــة، وم ــرتته فاطم ــذي اش ــزن ال احل

ــن،1999م: 217-216(. ــًا؟) بروي أساس
ويمكــن اســتثار الــرسد القصــي يف القصيــدة ويف العمليــة التعليميــة و ذلــك مــن خــالل 
متثيلهــا متثيــاًل حمكيــًا أو حتــى صامتــًا، أو كتابــة القصيــدة عــى شــكل قصــة نثريــة خللــق مواقــف 
تعليميــة يكــون فيهــا للطالــب الــدور الفاعــل واألســاس وحتــى يشــعر كل طالــب بــأن هــذه  
املواقــف هلــا صلــة بخرباتــه. وهــذه األســاليب جتعــل املتعلمــن حيســون بمتعــة ومحــاس أكثــر 
للــادة املدروســة. إن األنشــطة الصفيــة حُتــول الفصــل الــدرايس إىل بيئــة تواصليــة تشــبه 
ــه  ــن آرائ ــدث ع ــب يتح ــل الطال ــا وجتع ــاركة فيه ــون املش ــب الدارس ــي يرغ ــدف لك ــة اهل بيئ

وانفعاالته)جــاليل وآخــرون، 1392ش:44(. 

و: الصورة الشعریة
نــزار قبــاين شــاعر صــورة بالدرجــة األوىل، وخيــال املــرء أن يف داخلــه مصنعــًا مدهشــًا للصــور، 
ــن كل  ــورة م ــق الص ــى تتدف ــة حت ــورة حموري ــام ص ــن أو أم ــف مع ــه موق ــع نفس ــا أن يض وم
جانــب، وختــرج الصــورة عــن حدودهــا القديمــة املعهــودة وتكتســب معنــًا جديــدًا خيرجهــا 

عــن حــدود املعنــى اللغــوي املعــروف )القنطــار،1997م:198(.
 فالشــاعر نــزار أحــد الشــعراء املعارصيــن الذيــن اتــكأوا عــى مفهــوم الصــورة يف تشــكيلها 
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ــل  ــة ومح ــور جزئي ــة وص ــور كلي ــن ص ــا ب ــده م ــورة عن ــردات الص ــت مف ــي، وتنوع اإلبداع
ــن  ــاعريته. وح ــه ش ــت عن ــا تفتق ــه، وم ــن أن حتتمل ــا يمك ــاة م ــات احلي ــن توهج ــورة م الص
ســئل نــزار عــن ذلــك أجاب:»الصــورة الشــعرية يــا ســيدي صــورة جیــب أن تكــون مدروســة 
ونظاميــة وخاضعــة للمراقبــة، أنــا ال أومــن بالتداعيــات وال أومــن بالكتابــة امليكانيكيــة ...أنــا 
ــدًا يف  ــياء أب ــذه األش ــل ه ــة يف مث ــن باملجاني ــاعرًا ال أوم ــوين ش ــم ك ــة رغ ــورة املنطقي ــع الص م
شــعر مثــاًل تقــرأه اآلن حتــس أن ليــس بــه يشء، الصــورة هلــا منطــق مثــل اللغــة، مثلــا أرفــض 
اللغــة الســائبة أرفــض الصــورة املجانيــة التــي ال يمكــن ألحــد أن يفهمهــا أو يســتوعبها أي ال 

توجــد روابــط هبــا« )برويــن: 1999م،112(.
ــص  ــب الن ــن وتركي ــة يف تكوي ــارص املهم ــد العن ــرب أح ــازي تعت ــب جم ــورة كرتكي  إن الص
الشــعري، فهــي متثيــل مرســوم، ويســتعن هبــا الشــاعر لُيقــرب إىل أذهاننــا املعــاين املجــردة عــى 

هيئــة صــورة ملموســة.
نــزار قبــاين شــاعر يريــد أن حيــول كل يشء إىل شــعر بــا يف ذلــك حجــارة األرض ونوافــذ 
البيــوت وأعمــدة الكهربــاء وكــرايس املقاهــي..، ويف طريقــه لتشــكيل الصــورة يبــدأ بتشــعري 
ــردات  ــتخدم مف ــذي يس ــاعر األول ال ــد الش ــه ُيع ــعرية، ولكن ــات ش ــاة إىل كل ــردات احلي مف
عنــد النظــر إليهــا منفصلــة عــن الســياق تبــدو أبعــد مــا تكــون عــن الشــعر، إالّ أنــه ال جیعــل 
ــة...  ــذه الرحل ــه يف ه ــذك مع ــك، يأخ ــق عقل ــه، ال يره ــن قصيدت ــك وب ــف بين ــوض يق الغم
ــة عــن صوره)املصــدر نفســه:113(.  ومــا عليــك إالّ أن تســرتخي وحتلــم وتســتمتع بعــوامل هبّي
ولتوافــر هــذا العنــرص يف نصوصــه الشــعرية يســتطيع املعلــم توســيع خيــال الطلبــة وإطــالق 
ــص  ــا يف الن ــة م ــالل إبان ــن خ ــذوق م ــم والت ــى الفه ــم ع ــة قدراهت ــم وتنمي ــان ألفكاره العن
ــدور  ــا ي ــًا ب ــل غالب ــي تتص ــتعارات والت ــبيهات واالس ــال يف التش ــن اجل ــن مواط ــعري م الش

ــذوق األديب.  ــن  الت ــم م ــاة ومتكينه ــم يف احلي حوهل
ــد  ــى واح ــد ومعن ــد واح ــردات ذات بع ــارشة ومف ــة مب ــى لغ ــعره ع ــاين يف ش ــد قب اعتم
اخليــال  وعــن  الغمــوض  عــن  بعيــدة  الــداليل  التصويــر  أو  التعبــري  يف  واحــد  وتفســري 
ــة  ــس بالغ ــذي يعك ــوس ال ــر املحس ــي والتصوي ــري الواقع ــح إىل التعب ــاز املجنّ ــق واملج املحّل
الوضــوح التــي تؤاخــي بــن الــدال واملدلــول فــا بينهــا، بحيــث يصبــح أحدمهــا عــن 

الثاين)الغــزي،1999م:48(.
 وقــد أظهــرت الدراســات اإلحصائيــة أن املفــردات التــي تتصــل بالعــامل املحســوس 
%95 يف أحــد أشــعار قباين)فضــل،1995م:87(، وهــذا يعنــي أن الصــورة  الطبيعــي متثــل 
الشــعرية فيــه قابلــة للتعليــم والتعلــم حيــث يتعــرف املتعلــم عــى املعنــى احلــي جنبــًا إىل جنب 
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مــع املعنــى املجــازي. ومــن أمثلتــه العديــدة:«...ذّوب يف الفنجــان قطعتــن، ويف دمــي ذّوب 
ــاين،2007م:121(، »... ســجل لديــك إذن مــا أنــت جتهلــه، تاريــخ حبــك يل  وردتــن ...«)قب
تاريــخ ميــالدي...« )املصــدر نفســه:349(، »...أ توفيــق، لــو كان للمــوت طفــل، ألدرك مــا 
هــو مــوت البنــن، ولــو كان للمــوت عقــل ســألناه كيــف يفــرس مــوت البالبــل والياســمن...« 
ــذ  ــع من ــا مقتن ــور، وأن ــز للجمه ــف خيب ــعر رغي ــع أن الش ــا مقتن ــه:462(، »...فأن ــدر نفس )املص

ــأن املــاء هــو اجلمهــور ...« )املصــدر نفســه:744(. ــأن األحــرف أســاك. وب بــدأت ب
ــال بالتجســيد مزجــًا  ــن يمزجــون اخلي ــن الذي ــزار مــن طليعــة الشــعراء املعارصي  ويعــد ن
فنيــًا رفيعــًا حيــث تتــآزر املحسوســات مــع املشــاعر الوجدانيــة اخلاصــة بــذات الشــاعر وتســبح 
يف آفــاق اخليــال لتنتــج يف النهايــة صــورة رفيعــة البنــاء، ذلــك ألن اخليــال يقــوم بالــدور 
األســايس يف تشــكيل الصــورة الشــعرية وصياغتهــا، فهــو الــذي يلتقــط عنارصهــا مــن الواقــع 
املــادي املحســوس وهــو الــذي يعيــد التأليــف بــن العنــارص واملكونــات لتصبــح صــورة للعــامل 

الشــعري اخلــاص بالشــاعر بــكل مــا فيــه مــن مكونات)الوصيفــي،2002م:463(. 

 ز :غناء قصائد  لقباين
جیــب أن ننظــر للموســيقى كتقنيــة مســاعدة يف التعلــم بشــكل أرسع، ولكننــا ال نتحــدث عــن 
حتويــل الفصــول التعليميــة إىل حفــل صاخــب، بــل اســتخدام النغــات املنتظمــة لزيــادة القــدرة 
عــى التعلــم، فهــي أداة هامــة للتذكــر واســرتجاع التفاصيــل الدقيقــة، لقــد ثبت أن للموســيقى 
ــد مــن القــدرة عــى التعلــم وتذكــر املعلومــات،  ــا املــخ ممــا تزي تأثــريات عــى الذاكــرة وخالي
ــًا يتذكــر املعلومــة بــكل بســاطة. وللموســيقى  ــد الطالــب اللحــن املوســيقي باطني وحــن يعي
ــن  ــاه ولك ــع اإلنتب ــدية م ــة اجلس ــن الراح ــة م ــًا إىل حال ــؤدي فعلي ــاع ت ــن اإليق ــن م ــط مع نم
باســرتخاء دون توتــر عصبــي، واملوســيقى تفعــل يف دقائــق معــدودة مــا حيتاجــه ألســابيع كاملة 
مــن املارســة اجلديــة للتأمــل، وقــال مندليــس:» ال يمكــن أن تعــرّب عــن املوســيقى بالكلــات 
ليــس ألهنــا غامضــة بــل ألهنــا أكثــر دقــة مــن الكلــات نفســها« )بــدرة،2012م: 120(. يقــول 
نــزار قبــاين مكــررًا  كلمــة فالــريي: » الشــعر رقــص، والنثــر مــي« وقصــد بالرقــص اإليقــاع 

ــار، 1997م:200(. )القنط
ــة موســيقية  ــاًل:» كانــت تســتويل عــيّل حال ــة األوىل قائ ــه الثالث ــزار عــن دواوين يتحــدث ن
تدفعنــي يف أكثــر األحيــان إىل أن أغنــي شــعري بصــوت عــاٍل كــا كان يفعــل الشــاعر اإلســباين 
لــوركا، كانــت احلــروف األبجديــة متتــد أمامــي كاألوتــار، والكلــات تتمــوج مــن اإليقاعــات، 
ــل أن أفكــر  ــو أفكــر بالنغــم قب وكنــت أجلــس أمــام أوراقــي كــا جیلــس العــازف أمــام البيان
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بمعنــاه وأركــض وراء رنــن الكلــات« )قباين،1982م:60-61(.لــذا أقبــل كثــري ومــازال 
يفعــل، مــن املشــتغلن باملوســيقى عــى انتقــاء قصائــد عديــدة مــن شــعر قبــاين و حتويلهــا إىل 
ــن  ــا م ــا فيه ــعود،2008م:46(، ومل ــو الس ــا )أب ــعرية فيه ــيقى الش ــر املوس ــة، لتواف ــال غنائي أع
وضــوح املوضــوع وســهولة إدراكــه، ومــن قــرب املعنــى ومجالــه مــن نفــوس املتلقن)حمــراث، 
1999م: 29(، وملــا متتــاز بــه مــن مفــردات متداولــة بســيطة ومجــل قصــرية بلغــة مبــارشة جتنــب 

املتلقــي عنــاء التفســري واحتــاالت التأويــل.
فاملوســيقى الداخليــة تنتــج مــن انســجام احلــروف ضمــن الكلمــة والكلــات ضمــن 
ــن اســتغالل  ــي هبــا حس ــا املوســيقى اخلارجيــة فنعن ــب، أم ــن الرتكي ــة ضم اجلملــة واجلمل

الشــاعر للبحــر العــرويض والقافيــة والــروي.
واســتثار هــذه األغــاين أي القصائــد يف تعليــم العربيــة ذو فوائد كثــرية، فالغناء واملوســيقى 
يريــح املتعلــم مــن األجــواء اململــة للتعليــم التقليدي، ويدخلــه إىل أجــواء التعليم االســتمتاعي 
ــى  ــة ع ــة املعروض ــاين احلديث ــيا وأن األغ ــددة، س ــواس املتع ــم احل ــه املتعل ــتخدم في ــذي يس ال
الشاشــات أو أمــواج اإلذاعــات تســاهم يف جتســيد مفــردات األغنيــة أي القصيــدة ومعانيهــا 
املتكــررة أصــاًل يف القصيــدة واملتكــررة غنــاًء أو كــا نســتطيع أن نقــول قــراءة مصاحبــة باللحــن 

ليســهل عــى املتعلــم بعــد ذلــك فهمهــا وحفظهــا.

تدریس العنارص اللغویة من خالل النص الشعري
ــو  ــي ه ــدأ تعليم ــم مب ــة، وأه ــراءة صحيح ــص ق ــراءة الن ــون بق ــوات، ويك - أوالً: األص
تعويــد األذن عــى اجلــرس املوســيقي للغــة الشــعر العــريب ولنظــم االصــوات داخــل مفرداهتــا.
-  ثانيــًا: املفــردات، ويكــون بتحديــد املفــردات الرئيســة يف النــص وبــرشح معنــى الكلمــة 
وذكــر املتضــادات واملرتادفــات واحلقــول الدالليــة املنتميــة إليهــا وموضعها يف النص الشــعري 
ــة، واألمــر التعليمــي الثــاين بخصــوص املفــردات  ــة والفني وارتباطهــا بحاجــة املتلقــي الثقافي
يتعلــق بعــرض الكلمــة يف صــور شــعرية متعــددة، فتعلــم الكلمــة ال يتحقــق إال إذا تــم نطقهــا 
نطقــًا صحيحــًا، وفهــم معناهــا، واســتعملت يف ســياق لغــوي صحيــح، واســتخدمت يف 
ســياق مناســب بعــد هتجيهــا وكتابتهــا ومعرفــة طريقــة االشــتقاق منها)فوزان،1432هـــ: 245(
ثالثــًا: الرتاكيــب، ويتــم تدريــس الرتاكيــب املختلفــة يف النــص ورشحهــا ومناقشــتها مــع 
الــدارس بطريقــة واضحــة وبيــان اجلانــب الوظيفــي هلــا يف ســياق النــص الشــعري، وتعليــم 
ــى  ــود ع ــى التع ــة ع ــة العربي ــن للغ ــاعد املتعلم ــعري يس ــص الش ــالل الن ــن خ ــب م الرتاكي
اســتعال هــذه الرتاكيــب يف ســياقات متنوعــة ، وباســتخدام هــذه الرتاكيــب يطــور الــدارس 
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ــة. ــه االبداعي ــة وقدرات ــه التعبريي ــع إمكانات ــلوبه ويوس أس

النتائج
إن النصــوص الشــعرية مــن خــري الوســائل التــي تســاعد القائمــن عــى تدريــس اللغــة العربيــة 
و ذلــك مــن خــالل خلــق جــو تعليمــي مناســب وجعــل الــدرس تنميــة لغويــة ألنــه انعــكاس 

الســتخدام اللغــة حقيقيــًا.
ــري  ــة لغ ــم العربي ــج تعلي ــدم يف برام ــي تق ــوص الت ــن النص ــري م ــاك الكث ــم أن هن ــا نعل ك
ــة  ــة والتدرجیي ــة والســياقية واألمثل ــر فيهــا مواصفــات كالغائي ــد أن تتواف الناطقــن هبــا، وال ب
والوضــوح والتناســبية والســهولة والشــيوع حتــى يكــون املنهــج مبنيــًا عــى أســس صحيحــة 
لغويــة، تربويــة ونفســية. ولكــن الشــعر احلديــث لــه ســات وخصائــص ختتلــف عــن الشــعر 

ــة. ــيقية املختلف ــة واملوس ــه الفني ــه أو بنيات ــاليبه أو يف مضامين ــواء يف أس ــم س القدي
فمــن خــالل النــص الشــعري يتــم تدريــس األصــوات واملفــردات والرتاكيــب، ومعاجلتهــا 

مــن حيــث املعنــى واللفــظ واجلملــة والعبــارة ومناقشــتها ثــم وضعهــا يف ســياقات اخــرى.
 أيضــًا يتــم توظيــف أفــكار النــص الشــعري ولغتــه وأســاليبه يف إنتاجــات يقــوم هبــا 

املتعلمــون مــع مراعــاة التــدرج وحاجــات املتعلمــن ومســتوياهتم
ــة  ــتاع ومكامل ــن اس ــع م ــة األرب ــارات اللغوي ــة امله ــى تنمي ــعرية ع ــوص الش ــل النص تعم
ــة، حيــث يقــوم املتعلــم  ــة قــدرات الطــالب اإلبداعي ــة، ألهنــا تعمــل عــى ترقي وقــراءة وكتاب
باالســتاع للنــص مرتــن أو أكثــر وأن يقــرأه قــراءًة جيــدًة وعــن طريــق حفــظ النــص وكتابتــه 
ثــم التحــدث عنــه تتــم هــذه العمليــة. لــذا البــد مــن اختيــار نصــوص شــعرية مناســبة للعمليــة 

التعليميــة مــن حيــث الكتابــة والقــراءة والنطــق أي انتقــاء النصــوص ذات التعابــري الســهلة
 املواصفات التعليمية لشعر نزار قباين الشاعر املعارص كنموذج تعليمي: 

ــى  ــردات ذات املعن ــث املف ــن حي ــة م ــة التعليمي ــة العملي ــن الناحي ــده م ــب قصائ - تناس
واملســتخدمة يف احليــاة اليوميــة.

 - مفرداتــه اللغويــة ذات بعــد واحــد و تســتمد معانيهــا مــن احليــاة اليوميــة وتعتمــد عــى 
اللغــة املبــارشة. 

- كثــرة طابــع التكــرار يف قصائــده وهــذا لــه أمهيــة تعليميــة ألنــه يضاعــف تثبيــت املكــرر 
يف ذاكــرة املتعلــم.

- حتمــل قصائــده الطابــع احلــواري حيــث يمكــن اســتثار هــذه امليــزة يف تدريبــات جتعــل 
املتعلــم حيــول القصيــدة إىل حــوار حقيقــي باســتخدام مفــردات القصيــدة أو لغتــه.
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ــوي  ــه اللغ ــراء خمزون ــن إث ــم م ــاعد املتعل ــذا يس ــعره وه ــي يف ش ــرسد القص ــرة ال - كث
وزيــادة املشــاركة يف الصــف، كــا يمكــن اســتثار هــذه امليــزة يف متثيلهــا أو كتابــة القصيــدة عــى 

شــكل قصــة نثريــة .
وهذه حماولة يف جمال التعليم حيث ستظل خاضعة للتطوير والتعديل.
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Abstract

Since language is the most important means of communication among 
human beings, contemporary teaching methods put a great emphasis 
on this fact. Literary texts are an indispensable part of acquiring every 
language, and Arabic literary texts are the best texts to increase linguistic 
and oral skills of students and among these texts, poetry has more 
chance since it causes artistic pleasure for readers. Selecting linguistic 
content and filtering outstanding poetic texts that embody curriculum 
criteria of Arabic is very important since these texts should include 
factors and variables related to science, society, culture, and attitudes 
of modern age.  In this regard, contemporary poetry is a productive 
language that contains senses and expressions. This study is an attempt 
to apply contemporary poetry to teach Arabic to non-Arabs. The goal 
of the study is to present a new source for teaching fundamental words 
in accordance with an expressive and analytical method. It can be a 
starting point to adopting a new approach to teaching Arabic to non-
Arab students in the current age.
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