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 :المستخمص

هلفت هذا  الر  ج إاى  اكعمف  لى  اشرؾص  ألدبيج  لى تشسيج  اكحريل، وقل وقع 
 تشظعق  اى و اكي اغيم  اشخطقيؽ  خاعمبيج  ألدبيج ال كيخر  لى  ال  ذم معيخر  ال كيخر  اشرؾص 

ودخن مؽ  بمزهخ  ن تذكسل  لى  ال دعيم  لى  اسكعلسيؽ الغج  اعمبيج دلغكهؼ  ألم و اكى أوردهخ،
 و ن تكؾن  اشرؾص قريمة و هلج  اكشخول هتم كيب شخئعج ايه  ال كعسخل فال تكؾن نخدرة ومجهؾر

  اكعميف بهخ مؽ قريلة و  أل سخل  ألدبيج فيمشخ عج  الفكخر و اكشؾيع وو لم  اكقيل  ذهمة  ألديب 
  خاكلسخت  افرحى  خإلتيخنومؽ ثؼ يشرح  اقخئسؾن  لى وضع  اسقمر ت  اكعليسيج  ،ومقخل وقره

 الكلسيذ ايح يذعم  اكلسيذ  خألافج نحؾ هذا  اسفمد ت ويدهل  ليه تعلسهخ  ايؾميجو اقميعج مؽ  احيخة 
  اكيوافغهخ وفهؼ معخنيهخ  دهؾاج ويدم مؽ  الل  اديخق  اعخم الجسلج ويجب   كيخر  اشرؾص 

تحكؾػ  لى رسل قريمة ألن معشخهخ غخاعخ مخ يكؾن  هال يسكؽ  ن يقؾم  اسكعلؼ بكخسيؽ معخيشج مؽ 
 .   افهؼفي تكؾن  كثم صعؾبج  اكي الل  اديخق، وذاػ  لى  كس  اجسل  اظؾيلج 

 
.  اغيم  اشخطقيؽ  خاعمبيج اشرؾص  ألدبيج :الكممات المفتاحية 
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The impact of literary texts and types, standards and 

norms of the concept and objectives of chosen to non 

Arabic speakers. 
 

Dr. Abdul Rahim Abbas Amin Prof. Dr. Sayed El-Sayeh Hamdan 

Khaled Abdullah Salem Al Shammari 

                                 

Abstract: 

 The aim of this study was to identify the literary texts on the 
development of Learning, Eleven criteria were chosen for the selection of 
literary texts for non-Arabic speakers, which are to a large extent 
applicable to learners of Arabic as their mother tongue. And the most 
notable of which include the common structures which are continue to be 
used and are not rare and abandoned, and that the texts are short and 
readily available, non-observance of the fame of the writer, the suitable 
ideas, variety of the literary works and to be documented in poem, an 
article and a story. And then, the makers of educational curricula 
recommended that to bring the standard words which students can use it 
in their daily life, and feels familiarity with these vocabulary and easy to 
learn, preserve and understand the meanings easily through the general 
context of the sentence. And should select the texts that contain short 
sentences, because its meaning is often easy and the learner can guess 
its meaning through the context, unlike long sentences that are more 
difficult to understand. 
Keywords: Literary texts for non-Arabic speakers. 
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 :مفهوم األدب
يشغم إاى  ألدب  لى أنه  اكععيم  اعليغ  اذؼ يكحقق مؽ قم ءته  اسكعج ايح أنه يسثل 

 اكععيم  اعليغ  اذؼ  "   أنه  ألدب(1979" )دمحم  ارخاح  سػ"غذ ًء العقل و اموح، ومؽ ثؼ يعمف 
 و حم  اعيخن ودقج  اسعشي  احيليحقق  اسكعج و الذة  افشيج  سخ فيه مؽ رسخل  اكرؾيم ورو ج 

ؾل فيه  اععض  لى ضمورة تشخول  افمد الغذ ء اكى يرح ". و صخ ج  اغمض وفي  اؾقت  اذؼ يعِّ
ردلا ، يشخدؼ  اععض  زمورة تؾفم  آلد ب و اسؾ يقى الفمد اكى تشسؾ رواه وتدكقيؼ نفده 

ويكسثل  ألدب في دل مخ  ظكه أقالم  ألد خء مؽ شعم و نثم مؽ  ام ؼ  خاكلسخت و نغسهخ . وتكزدى
ثيم في نفس  اقخرغ أو  ادخمع هزة مرلرهخ رسخل مخ ؼو  اظعيعج بأتععم  ؽ  اعخطفج  خاظميقج  اكي 

 . اكرؾيم وادؽ  اكععيم ورو ج  اخيخل

 في  ألدب در  ج أهسيج تغهم و ،  اعمبيج  الغج فموع مؽ هسجم ل  افموع أال  ألدب يعكعمو

 ريل مؽ  ألدبيجنرؾص و اقظع  ل تحكؾيه اسخ ،  الرتيخح و  ادمور  اشفس في يععح ، فؽ رسيل أنه

دمحم شحخدة " ومؽ ثؼ يعمف .  اسثيمة  اسكعج و  افزفخض و اخيخل ،  اعليغج ،ومؽ  احكؼ  اشثم و  اذعم
 صؾر مؽ ، ككخب أو شعم ء مؽ  اقلؼ أصحخب أنكجه مخ كل " :  ألدب  أنه(143 ، 2000 " )زقؾت

 مرلرهخ هزة  ادخمع أو  اقخرغ  نفس في تثيم  ظميقج  اظعيعج  حم أو  اعخطفج  ؽ تععم  اكي  اكالم

 ". اخيخل ورو ج  اكععيم  اكرؾيم وادؽ رسخل

 مشغؾمج مكآافـج ؼف نفس  ألديب تخمج إاى  اقخرغ د  ل تجمبج شعؾريج دخمشج يسثل  ألدب
  اسشكقى ، و اعشخء  افشي  اسكسيز، اكعكس فكم  ألديب ومذخ ما وقيسه  اسؾاىمـؽ  اكـذكيل  الغؾؼ 

ع  اكلسخت  لى وضؾح  افكمة  ويعكل  اكختب في بشخء هذا  اسشغؾمج رشعًخ إاى رشب مو تجخهخته ،
 في مذخردج  اقخرُغ  ألديب فيو ارؾر  ألدبيج و أل يلـج و اسؾ ـيقى ، وإذ  نجحـت تلـػ  اسشغؾمج 

 .(2012، دمحم صخبم  المج ) خطفكه وصل  ألدب إاى غخيكه

ومؽ ثؼ يكخذ  اكععيم  ألدبي مؽ  اكجخرب  اذعؾريج  اسخدة  اكي يدكقي مشهخ  اسشكج  اذؼ يخمره 
و اغشخئي مشـه  رفج –   اذعم في وقل يعلو هذ  و ضحًخ  ألديب أو  اكختب أو  اذخ م إاى  اجسهؾر،

 و اسقخاج دذاػ  سل أدبي ، ألنهخ تـرؾر  ،  خئم فشؾن  ألدبفي  احقيقج مكؾ فم فيواكشه -  خصج
 (.16، ص2006دمحم قظب، )  نفعخل دختعهخ تجخا مؤثم مخ دخاقريلة

ويقّدؼ  ألدب مؽ ايح  اشؾع إاى شعم ونثم ، وتحت دل مؽ  اقدسيؽ  ادخ قيؽ يشـلرج 
ضـموب مـؽ  اكععيم ، فسؽ فشؾن  اشثم  اسدمايج و اسقخل و اقرج  اقريمة و امو يج ، و افؽ  اذعمؼ 

 مؽ أقدخم  اذعم  اغشخئي تكحقق فيـه  عـض  اقرريو اذعم " مشـه  اسـدماي و اغشخئي ،و اسلحسي 
و لى هذ  يكسثل .  شخصـم  اقـّص و رخئص  احكي و احمص  لى وضع إطخر قرري القريلة

 (.281، ص 2000طه و دؼ، )" فيه أيزًخ قلر مـؽ واـلة  اذخريج
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 :هداف دراسة األدبأهمٌة وأ
 يسثل  ألدب  ادجل  ال ئؼ اكم ث  ألمؼ وثقخفكهخ ايح يعي  ألدب مالاؼ  ألمؼ و نكرخر تهخ 
، دسخ يحؾػ  ألدب و أل سخل  ألدبيج نزخل  ألمؼ وثؾر تهخ و اموبهخ  اكي  نكرمت فيهخ دسخ تحؾؼ 

زيخدة واقل دخن اؤلدب دورً  دعيمً  في . أيزخ تلػ  احموب و اسعخرك  اكي  نهزمت و نكدمت فيهخ
م، مسخ يؤدؼ ال مؽ  اخعمة و اسعمفج وتؾ يع  ألفق  اثقخفي اه   أاؾ ن رليلةم و مل داتالميذملردخت  ل

محخاه إاى تؾ يع ملردختهؼ و زيخدة  اقلرة  ل  ال كيعخب ألال ث  اسخضي و اكأقلؼ مع أال ث 
 .  احخضم وتؾقع أال ث  اسدكقعل

وتسثل دروس  ألدب فمصج مؾ تيج الظالب االنظالق في  ؾ اؼ  فكم ضيج  يخايج غيم تلػ 
 عل  اسشعؼ " اعؾ اؼ  اكي تعكسل  لى  اؾ قع  اعلسي  اعسلي  اذؼ يعيذه ويخخبما  افمد، ومؽ ثؼ يمػ 

فمصج مؾ تيج الظالب اكي يكحمرو  مؽ  ثقخل  " :دروس  ألدب  لى أنهخ (35، ص 1999" )إبم هيؼ
 اسشظقيج وتقخ يسهخ  اعقليج واكدكموح فيهخ  قؾل  اظالب وتدكشذق   الر  ج  اعقليج وقؾ نيشهخ وصؾرهخ

 اكفكيم  اسسكع  اسشععح مؽ يشخبيع  احق و اخيم   فيو النظالقمؽ  الاهخ ندسخت  احميج في  امأؼ 
و اجسخل، واقل دخنت دلسخت  الدب  لي ملؼ  اكخريخ دورهخ هخديخ مذت  ه  الندخنيج في ديخريم 

 ". اعؤس و اذقخء فعلد عالمهخ وقذع غيؾمهخ والنت اه  اقلؾب  اشخفمة فدخد  ال خء و ؼ  ارفخء

 ألنه فؽ وذاػ ،  اجسخاي و اكذوق   الغؾؼ   إلدر ك في  غيؼ شأنشعما ونثما  بشؾ يه ألدبول
 تحكؾيه اسخ ، و رتيخح  مور مؽ  اشفس في يععثه  سخ ،  اسكعلؼ الػ و احس ،  ألدبي  اذوق  يشسي رسيل

  عل).  اسثيمة و اسكعج ،  افزفخض و اخيخل ،  اعليغج و احكؼ ، و اشثم  اذعم ريل مؽ  ألدبيج  اقظع

 (92، ص1987،  اعخل

وال يقكرم  اهلف مؽ تلريس  ألدب  لى  إلاسخم  رشؾف  اعالغج و اعيخن وأنؾ ع  اعليع 
و اسحدشخت  اكي تجسل وتزيؽ  اقؾل و اككخ ج  خالغج  اعمبيج بل تسل إاى تعميف  اششء  حزخرتهؼ و 

مخ تمده  ألرل د مؽ  نكرخر ت و نكدخر ت ، بل يسكل دورهخ إاى تشسيج  احس و لق  اموح  اسمهفج 
 مسخ يكؾن و اسذخ م  الندخنيج  اشعيلجوتقليم  افشؾن  اجسيلج و امقيقج ، ودذاػ تشسيج  أل الق  اجيلة 

 .اه  خاغ  ألثم في  الرتقخء  خاسجكسع بممكه  سخ يمتقي  سكخرم  أل الق

ومؽ هذ   اسشظلق فإن تلريس  ألدب يعل أممً   خاغ  ألهسيج افمد و اسجكسع ايح يعسل  لى 
 (.22، ص2016، طخرق بميؼ): مؽ أبمزهخف   ألهل اعليل مؽ قيق تح

 .ن يكعمف  اكلسيذ  لي تم ثه  ألدبي و احزخرؼ و اثقخفي  الل  اعرؾر  اسخكلفجأ -1

 .  اكلسيذ  لي قيسج ومعخدئه ومثله  اكي يؤمؽ بهخ ويكسدػ بهخاخفعؼأن  -2
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ال ث تغييم فكمؼ وورل ني و لؾدي في نفؾس  اكالميذ وتكؾيؽ مهخر ت و تجخهخت أن يكؼ إ -3
 .اليهؼإيجخبيج 

 .نخس و اسجكسع و اظعيعج مؽ اؾاهؼ ل وةتؾ يع  عم ت  اكالميذ وتعسيق فهسهؼ الحيخ -4

اي  ألمؾر و اغؾص اسخ ور ء إتؾ يع ملردخت  اكالميذ  احديج و اموايج وتعسيق نغمتهؼ  -5
 . ألافخظ إاي  اسقخصل و اسعخني

تشسيج قلرة  اكالميذ  لي  اكذوق  افشي و ألدبي وبخاكخاي زيخدة قلرتهؼ  لي  اشقل و اكحليل  -6
 .صل ر  ألاكخم  ألدبيج  اسخكلفجإو

 . اسهخر ت  اقم ئيج  شل  اكالميذ تشسيج -7

 مخ تعلسؾا في دروس  ألدب بيقتشسيج مهخر ت  اككخ ج  إلبل  يج الؼ  اكالميذ مؽ  الل تط -8
في مؾضؾ خت  اكععيم  إلبل  ي وزيخدة قلرتهؼ  لي   كخل م  اخيخل و ارؾر  إلبل  يج في 

 .ككخ ختهؼ مسخ يزيلهخ رونقًخ ورسخالً 

 .  اسؾ هب  ألدبيج الؼ  اكالميذ و اعسل  لي صقلهخ وتشسيكهخ ككدخب -9

تشسيج ملكخت  اكالميذ  الغؾيج وتسكشهؼ مؽ  مكالك نخصيج  اعيخن و اقلرة  لي  -10
 . اخظخ ج و الرتجخل

  احيخة ، فأثما يكسؽ فياؤلدب أهسيج ووعيفج ور خاج إندخنيج يؤديهخ " ويكعيؽ مسخ  عق أن
فى إ ـل د  اشفس وتكؾيؽ  اذخريج ،وتؾريه  ادلؾك  إلندخني ورقيه بؾره  خم ، ايح يؤدػ إاى 

  ؽ فيتهـذيب  اؾرـل ن ،وترفيج  اذعؾر ،وصقل  اذوق ،وإرهخف  احس فظالب  اسمالج  اثخنؾيج 
  صؾرة مكؾ زنجفييحكـخرؾن إاـى تعهـل  اجخنب  اؾرل ن اكى تدكقيؼ نفؾ هؼ وتككسل نسؾ شخريختهؼ 

 .   (252، ص 1991 عل اعليؼ إبم هيؼ، )

ومؽ ثؼ فهشخك ضمورة ملحج الر  ج  ألدب نغمً  ألن  ألدب هؾ  اؾ خء  اذؼ يعي تم ث 
وتخريخ وازخرة  ألمؼ ، ايح أن اليه  اقلرة  لى تشسيج معلالت  اسعمفج و اسعلؾمخت  اكي يحرل 

 ليهخ  افمد في صؾرة مجسؾ ج مؽ  اشرؾص، دسخ أن در  ج  اشص نفده يعخد في  الرتقخء  خاقيؼ و 
 . أل القيخت  اكي يعخني  اكثيم مؽ  اسجكسعخت مؽ غيخبهخ في  آلونج  أل يمة

 :مفهوم النصوص األدبٌة-  

تكعلد  اكعميفخت  اكي أوردهخ  اعخاثؾن و ألد خء و اككخب في  اشقل  ألدبي نغمً  ال كالف 
إبم هيؼ " اسشظلقخت و اخلفيخت  اثقخفيج اكل مشهؼ ، ومؽ أبمز تلػ  اكعميفخت ذاػ  اكعميف  اذؼ أورد 

مخكخرة مؽ  لقظع تلػ  ل" تذيم إاى  اشرؾص  الدبيج ايح يمػ أن  (252، ص 1999)" زدميخ
فكخر أو  لة أتعمض  لي  اكالميذ فكمة مككخملج  اكي  يكؾ فم فيهخ  اجسخل  افشي و  اكي اكم ث  ألدبي

 ."مكم  ظج
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ذاػ "  اشص  ألدبي  أنه  (172، ص 2005" )رؾدت  امدخبي"في  يخق مكرل يعمف و
 قليسج اكم ث  ذؼ يحسل  اكععيم  اجسيل  ؽ  اسعشي  اجسيل و اشرؾص  ألدبيج هي و خء اؾ خء  ل

و أمهخر ت  اظالب  الغؾيج و افكميج و اكععيميج  واليثه ومخدتهخ  اكي يسكؽ مؽ  الاهخ تشسيج
 ".ة اكذويقي

وتحسل  اشرؾص  ألدبيج  اسكعلدة  اكرشيفخت  اكثيم مؽ  اقيؼ و اسثل  اعليخ  اكي تشظؾؼ 
 ليهخ  اجسل و أل ظم  اكي تككؾن مشهخ هذا  اشرؾص اي يكؼ إد خل  أل القيخت  ادخميج د  ل 

تلػ  اشرؾص  ذكل يجعل  اسكعلؼ يككدب هذا  ألشيخء  ككدخ خ بلاًل ن أن يجكهل اكي يكعلسهخ في 
أضف إاى ذاػ أن در  ج  اشرؾص  ألدبيج اهخ دور دعيم في تشسيج  اكذوق  افشي .  يخقخت معخشمة

ومؽ ثؼ يجل  اسكعلؼ في در  ج  ألدب مخمرًخ مؽ در  ج  اسؾ د . اؤلدب أو  اكذوق  ألدبي افشؾن  ألدب
 .  اعلسيج  اجخفج  اكي تككع  خألرقخم و احقخئق و احدخ خت

تعل  اشرؾص  احخضشج  اكي تشقل السكعلسيؽ  اسعخرف و اسعلؾمخت  اكي يم د اهؼ أن      
يكعلسؾهخ و احقخئق و اسفخهيؼ  اكي يم د اهؼ أن يعؾهخ ويحفغؾهخ ودذاػ  اسهخر ت  اكي يم د اهؼ أن 

يفهسؾهخ ، وفيسخ يكعلق  خاشرؾص  ألدبيج فإنهخ تسثل  اؾ خء  اذؼ يحسل  اكم ث  ألدبي اؤلمؼ  ذعما 
ومؽ ثؼ فإن در  ج  اشرؾص  ألدبيج تسثل رؾهم  سليج تعلؼ  الغج اي أن تعلؼ  آلد ب . ونثما

 . اسكعلقج  خالغج ال يكؼ إال مؽ  الل  اشرؾص  ألدبيج

 وص األدبٌةماهٌة النص-  

ال يكخد يكفق  اعخاثؾن في مجخل اغؾيخت  الغج  اعمبيج وآد بهخ  لى تعميف مؾال اسرظلح 
 اشرؾص  ألدبيج نغمً  اكعلد  اسل رس  افكميج  اكي يشكسؾن إايهخ ودذاػ  اخلفيخت  اثقخفيج  اكي 

ومؽ هذ  . يعل مؽ أكثم  اسفخهيؼ صعؾبج ألدبي مفهؾم  اشص يشظلقؾن مشهخ، أضف إاى ذاػ أن 
 اسشظلق يقؾم  اعخاح في  أل ظم  اكخايج بكشخول أبمز  اكعميفخت اسفهؾم  اشص  ألدبي مؽ  اشخايج 

 . الغؾيج و الصظالايج
 

 : التعرٌف اللغوي للنص األدبً -1

 و ِعَهخِرا ونقؾل ء اذيتعشي َرْفْع و اكي  (ن ص ص) مخدةإاى كلسج  اشص  شل  بؽ  اسشغؾر تمرع 
 (. 109، ص 2003 بؽ مشغؾر ، )  نص  احليح أؼ رفعه ومشهخ رخءت  اسشرج الرتفخ ه

  : التعرٌف االصطالحً للنص األدبً -2

في  اؾقت  اذؼ يعلو فيه  اؾصؾل إاى تعميف اغؾؼ اسرظلح  اشص  ألدبي أممً  مسكشًخ فليس ثسج 
 تفخق وإرسخع  لى تعميف  صظالاي اسرظلح  اشص  ألدبي ، ايح ورد هذ   اسرظلح في  اعليل 

ومؽ أبمز تلػ  اكعميفخت . مؽ  الر  خت و اعحؾث  سعخني مخكلفج وفقًخ الديخق  اذؼ ورد فيه
 ندسي نرًخ رسيع  اسلفؾعخت "و اكي تعمف  اشص  ألدبي  أنه " رؾ ن ديعؾ " الصظالايج تعميف 
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ر تب قخ ؼ و )" الدخنيج  اقخبلج الكحليل ، فخاشص مزيج مؽ  اسؾضؾ خت  الدخنيج  اسلفؾعج و اسككؾبج
 (.10، ص 2009دمحم  احؾ ملة، 

" طيفج هعخشيل" اؾ رد في  Julia Kristeva"رؾايخ دميدكفيخ "وفي  يخق مكرل تعمف 
نحلد  اشص دجهخز غيم ادخني يقؾم بكؾزيع نغخم  الدخن  خامبط بيؽ "  لى أنه  (37، ص 2008)

كالم تؾ صلي يهلف  اي  ال عخر  اسعخشم وذاػ بيؽ  نسخط  ليلة مؽ  اسلفؾعخت  ادخ قج  ليه  و 
ومؽ ثؼ تمػ أن الشص  ألدبي  اعليل مؽ  اخرخئص  اسسيزة  اكي مؽ أبمزهخ أن . " اسكز مشج معه

 اشص نكخج مذكمك  ،  اشص مجسؾ ج مؽ  اعالمخت  الدخنيج وغيم  الدخنيج  اسكشخ قج في نغخم معيؽ
 اشص يعل  ،  مؼ أ اشص ال يسكؽ  ن يكؾن  خارخ بل يكل  ل مع نرؾص  ، بيؽ  اسعلع و اقخرغ 
 .مجخاًل دالايًخ و ال ً 

نص معمفي "  ألدبي  أنه   اشص (22 ، ص 2003" ) ذيم إبميم"ومؽ رخنعه يعمف 
تكالقي فيه رسلج مؽ  اسعخرف  الندخنيج  هسهخ  لي  الطالق  اسعمفج  الدبيج وهي ايدت دخفيج 

، ومؽ ثؼ فإن  اقخرغ الشرؾص  ألدبيج فقط يذعم  قرؾر شليل نغمً  ألن  اشرؾص ال "اؾالهخ
تحسل فقط في طيختهخ  اسعمفج  ألدبيج بل أنهخ تحسل  اكثيم مؽ  اسعلؾمخت  اكي تكشؾع بيؽ  اكخريخيج 

و اجغم فيج و افيزيخئيج و ألايخئيج أؼ  اسعلؾمخت ذ ت  اظعيعج  اعلسيج و احيختيج ، ومؽ ثؼ يقع  لى 
قخرغ  ألدب  بء إضخفي في  اكزود  أكعم قلر مؽ  اسعلؾمخت  اعلسيج و  اعسليج  اكي تعيشه  لى 

 .   قم ءة  اشرؾص  اعلسيج وفهسهخ

ومؽ  ألمؾر  اسعكخدة هؾ  اخلط بيؽ مرظلح  اشص  ألدب و اخظخب  ألدبي ايح يكؼ 
 اسزج و اخلط بيؽ هذيؽ  اسرظلحيؽ مؽ  اسخكريؽ و سؾم  اشخس ، واقل تؼ تحليل  اسقرؾد  خاشص 

 إ الغيهوالة تؾ صليج  ألدبي أمخ  اخظخب  ألدبي فهؾ مكعلد  اسعخني ايح يشغم إايه  لى أنه 
نختجج  ؽ مخخطب معيؽ ومؾره إاي مخخطب معيؽ في مقخم و يخق معيؽ يلرس ضسؽ مخ يدسي 
 آلن بكحليل  اخظخب و لي رأؼ بيخر شؾرد مخ تكؾن مؽ ملفؾظ ومقخم تخخطعي وأن  اسلفؾظ يدكلزم 

 يؤدؼ دالاج  ال كعسخلن هذ  أ  كعسخاًل اغؾيًخ  ليه  رسخع  سعشي تؾ ضع  ليه  اسدكعسلؾن الغج و
 (. 15، ص 2016، طخرق بميؼ )معيشج

ومؽ ثؼ يسكؽ  اكسييز بيؽ  اشص  ألدبي  اسككؾب و اخظخب  اسدسؾع في أن  اخظخب 
 اسدسؾع يفكمض ورؾد  اذخص  اسدكسع أثشخء إاقخء  اخظخب في ايؽ يشكؼ تؾريه  اشص  اسككؾب 

إاى مكلقي غخئب ، ايح يقؾم  اشص  لى  الغج  اسككؾبج في ايؽ يعكسل  اخظخب  لى  الغج 
أضف إاى ذاػ أن  اخظخب  اسدسؾع ال يكجخوز  خمعيه إاى آ ميؽ في ايؽ يرل .  اسدسؾ ج

 .   اشص  اسككؾب إاى أريخل أ مػ  خاذكل  اذؼ يكجخوز فيه اخرزؼ  اسكخن و ازمخن

 :نواع النصوصأ-  



النصوص االدبٌة مفهومها وأنواعها ومعاٌٌر اختٌارها وأهداف تدرسٌها لدى غٌر الناطقٌن بالعربٌة 
 خالد عبدهللا سالم الشمري/           أ عبدالرحٌم عباس أمٌن/         دسٌد الساٌح حمدان على/ د.أ

 

 

  -81-  2018                                                       أغسطس العدد السادس  والثالثون

تكعلد أنؾ ع  اشرؾص بكعلد نؾع  اسحكؾػ  اذؼ تذكسل  ليه ايح يكشؾع  اسحكؾػ مؽ 
 اسحكؾػ  ألدبي السحكؾػ  اعلسي ، و اسحكؾػ  ألدبي ايح أنهسخ أبمز أنسخط  اككخ ج ايح تكشؾع 

ومؽ هذ   اسشظلق يسكؽ ترشيف  اشرؾص إاى أنؾ ع مخكلفج وذاػ وفقًخ . اسعخرف  إلندخنيج 
وفيسخ يلي  اكرشيفخت  اسخكلفج الشرؾص وفقًخ الكقدسيؽ  امئيديؽ وهسخ . اؤل لؾب ووفقًخ السؾضؾع

 . أل لؾب و اسؾضؾع

 :التصنٌف من حٌث األسلوب (1
 وص ونصة لسي تقدؼ  اشرؾص مؽ ايح  أل لؾب إاى نؾ يؽ رئيديؽ هسخ نرؾص 

 :ةدبيأ

 تذيم  اشرؾص  اعلسيج إاى ذاػ  اشؾع مؽ  اشرؾص  اذؼ يككب  ظميقج  لسيج :النص العلمً (أ
ويحكؾػ  لى  احقخئق و اسفخهيؼ و اسعخرف  اعلسيج  اكي تكعلق  أمؾر رغم فيج ، تخريخيج ، فيزيخئيج، 
ريخضيختيج ، وغيمهخ مؽ  اعلؾم  اظعيعيج  اكي تكدؼ بلغج  ألرقخم و احقخئق  اثخبكج و اكي تكسيز بؾرؾد 

، ومؽ ثؼ تقلم اخإ....  اسدخاج و اظؾل و احقخئق  اظعيج و اميخضيج و اجغم فيج معخييم ثخبكج مثل 
 اشرؾص  اعلسيج  احقخئق  اثخبكج  اكي يكفق  ليهخ  اشخس وال تخكلف مؽ  يخٍق إاى آ م أو بلٍل إاى 

نكخئجهخ بؾ خئل مخديج محلدة ومعخييم  احكؼ  لي هذا  احقخئق ال يكمك أ مػ ، دسخ أنه يسكؽ   كعخر 
مجخال الجؾ نب  اخخصج  اكي تسيز هذ   افمد  ؽ غيما إنسخ اهخ و قعيج يؤدلهخ  اسشظق وتثعكهخ  اكجمبج 

 . اعلسيج

 ، دسخ تحكؾؼ اغج معخشمة  ومؾضؾ يجوتكسيز  اشرؾص  اعلسيج  أن  الغج  اكي تككب بهخ 
 ، أضف إاى ذاػ تقل أو تكخد   اسرظلحخت  اعلسيج و ألرقخم و إلارخئيختػ ل اشرؾص  اعلسيج 
 المثلج  ، دسخ تكثم في هذ   اشؾع مؽ  اشرؾص محدشخت  اعليعيج و ارؾر  اعيخنيجتخلؾ تسخمًخ مؽ  ل
محسؾد أاسل  اديل ) ، ودذاػ يغلب  لى هذ   اشؾع مؽ  اشرؾص  أل لؾب  اخعمؼ و الالئل و اعم هيؽ

 ،1997.) 

  لى  اشقيض تسخمًخ مؽ طعيعج  اشرؾص  اعلسيج و اذؼ يقلم اقخئق  لسيج ثخبكج :النص االدبً( ب
وقخبلج الكحقق مشهخ ايح تقلم اقيقج  لسيج دقيقج ، فإن  اشرؾص  ألدبيج تشقل  عمة شخريج أو 

في و  اذ تيج ورهج نغم  خصج في ثؾب  اشثم أو  اذعم ، وتكدؼ  اشرؾص  ألدبيج  خافمديج أ
  اكي تسيز  افؽ  ؽ  اعلؼ  شل  اشقخد و لسخء  اجسخل هي  اعشرم  أل خ ي  اذؼ يجعل  افؽ اعمض و

ومؽ ثؼ تغيب في هذا . اه صعغج  ألصخاج و اكي تعل رزءً  رئيدًخ مؽ  اخرخئص  اكي تسيز  ألفم د
مثال  اشرؾص  الغج  اعلسيج وتحزم  اسحدشخت  اعليعيج و اعليع مؽ  اقؾل ومؽ ثؼ يسكؽ أن تقمأ 

فإن قم ءتشخ تكؾن بشخء  لي  رؾصيكشخ  اشفديج " قلعي إنػ تدكؽ في  رسل قرؾر" رسلج 
محسؾد أاسل )   اجسلج  ذكل  خص يخكلف  ؽ  آل ميؽ يكلقىو الركسخ يج و اسعمفيج ودل مشخ 
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ومؽ ثؼ فخاشرؾص  ألدبيج تظلق  اعشخن الخيخل اي تكسيز  الغج  اسككؾبج بهخ . (1997 اديل، 
 .  اكي تخخطب  اؾرل ن و ألاخ يس القج  لرسخايج  لطخقج  لفشيج و ل خ يج  خاح

ومؽ ثؼ يكدؼ  أل لؾب  ألدبي  اكي تككب  ه  اشرؾص  ألدبيج  أن  أل لؾب  اذؼ يككب  ه 
، أضف إاى ذاػ أن أال أبمز مخ يسيز و اؾرل ني اشص ال يكؾن معخشمً  يغلب  ليه  اجخنب  اعخطفي 

 و اكي تعل مرلرً  الرؾر  اعالغيج  اكي تخلق كثمة  ارؾر و اسحدشخت  اعليعيج الغج  ألدبيج هي 
   أل لؾب  اخعمؼ و إلنذخئي  اشرؾص  ألدبيج بيؽتشؾع اسكعج القخرغ اؤلدب نثمً  وشعمً  ، دسخ ت

 : نماط النصوصأ- 

تشؾ ت  اشرؾص مؽ ايح  أل لؾب  اذؼ تككب  ه إاى نرؾص  لسيج تككب  أ لؾب 
معخشم يخلؾ مؽ أؼ نؾع مؽ  اسحدشخت  اعليعيج مثل  اكذعيهخت و  اجشخس و اكشخيج و اشرؾص 

و لى نفس  اؾتيمة تكشؾع  اشرؾص ادب  اشسط أو .  ألدبيج  اكي تككع  خأل خايب غيم  اسعخشمة
إاي  اقمَّ ء مؽ ايح  اشص  م ج إ ل د وإو  اشخقل في أو  اذخ م أ كسل  ليهخ  اكختب ؼ اظميقج  اكي 
، وهشخك  اعليل مؽ أنسخط  اككخ ج مؽ  ( اسزسؾن )افكمؼ  و اعشخء  (اغج ،  أل لؾب ل) اعشخء  افشي 

 ( 7 ، ص 2007،  محفؾظ دحؾ ل): أبمزهخ مخ يلي

 م ج  اشص  اشثمؼ إ اظميقج  اسدكخلمج في بشخء و يكدؼ نسط  ادمد  لى   كخل م :النمط السردي (أ
،   ألال ث  اكي تحمدهخ شخؾص معيشجرميختطالع  اقخرغ  لي مإ  امو ئي  غيج   اشغؼوأ اقرري 

 ، ةو اعخطفيكثمة  امو  ط  اغمفيج  ، غلعج  ازمؽ  اسخضيومؽ أبمز مخ يسيز هذ   اشسط مؽ  اشرؾص 
 .كثمة  ألفعخل  ال اج  لي  احمدجهذ   خإلضخفج إاى 

 م ج  اشرؾص  تقؾم  اشرؾص  اؾصفيج  لى محخكخة  اؾ قع ايح يكؼ إ:النمط الوصفً( ب
 دسخ فيه مؽ  ألاؾ ل و اهيئخت واسخ دخن ء اذيذدم ب اؾصف ويكؼ .  وتسثلهء اذية كخمحخب اؾصفيج 

تي في أادشهؼ مؽ أنسخ يقع  لي  الشيخء  اسمدعج مؽ ضموب  اسعخني دخن إكثم وصف  اذعم ء أ
ومؽ أبمز  اخرخئص  اكي تسيز .  اسؾصؾف  اكي يكمدب مشهخ ثؼ يغهمهخ فيه كثم معخنيأشعما ب

تكؾن في  اعخدة  ألافخظ  ، دسخ أن و  خرريخً أيكؾن فيه د  ليًخ  اشرؾص  اؾصفيج أن  اؾصف قل 
 ،  اسسخثلج و اكذعيه، دسخ يعسل  اكختب في مثل هذ   اشسط مؽ  اشرؾص إاى   كخل م مؾايج ومشخ عج

  اكي تسيز  أل خايب  اعالغيج  امصيشج،  ارؾر  اعيخنيج  اسحدؾ ج و اسجخز تأضف إاى ذاػ أيزًخ 
 اؤلشيخء ازمخن و اسكخن  ، دسخ تغهم دثيمً  إشخر ت تلل  لى  ارفختكسخ يكثم  اكختب مؽ 

  كخل م  افعل  اسخضي اؾصف مخ مزي و اسزخرع اللالاج  لي  احيؾيج  ، ويدؾد  اسؾصؾفج
ومؽ  خايب  النفعخايج   اكختب في مثل هذ   اشسط  ألم ، و الوة  لى ذاػ يدكخلو احمدج و ال كسم ر

 . اكعجب،  اسلح ،  اسعخاغج،  اكسشيأبمزهخ 
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 ل د  اشص إ اكقشيج  اسدكخلمج في  ويذيم  اشسط  اكفديمؼ في  اككخ ج إاى :النمط التفسٌري( ج
 لؾبه ، ويكدؼ هذ   اشسط مؽ  اشرؾص  أن أ اكفديمؼ و  م ره  غيج تحيق غخيج  اسم ل مشه 

 ر عخهمةؼفستو أشمح فكمة مخ  و اكي يعقعهخ  اسم ل إايه  اسعمفجػ  يقلم فيه  اسم ل إل ايحتؾ صلي
فعخل  اسعخيشج أبموز و يكدؼ  اشسط  اكفديمؼ في  اككخ ج ب.  و اعم هيؽدإاي  اذؾ ا مؽ  الل  ال كشخد 

 و اكي تغيب  شهخ  اذ تيج  كخل م  الغج  اسؾضؾ يج ، ودذاػ يكؼ  نكخجتو اسالاغج و اؾصف و الس
 لى بيخن  عب    ذكل رئيس اكفديم ، ويعكسل تقليؼ  ألداج و اؾقخئع و ألمثلجو افمديج ، دسخ يكؼ 

  كخل م  ، دسخ تعكسل  اشرؾص ذ ت  ارعغج  اكفديميج  لى و نصأو اخدثج أعخهمة الوث 
 .   كخل م دلسخت ومرظلحخت تقشيج مخكرج  خاسخدة  اسعمفيج ، ودذاػ يكؼ ضسخئم  اغخئب

 يعكسل  اشسط  إلقشخ ي مؽ  اشرؾص  لى ورؾد  اعليل مؽ  الالئل و احجج ،  :النمط اإلقناعً( د
 (قخرغ / مخخطب / مدكسع )طمف  ال م ايح يقؾم  اكختب  دمد  احجج و اعم هيؽ  اكي تجعل  ل

 مخ يكسيز بمزأومؽ  اكي يحؾل إيرخاهخ اآل م ، شكخايج  إلفكمة  و  لأؼ أو يرل إاى قشخ ج تخمج  خام
مؽ  اشرؾص ورؾد طمفيؽ أالهسخ يقخرع  آل م  احجج  خاحجج و الايل  خالايل إاى أن نسط  ه هذ   ل

مدكقعل، أضف إاى ذاػ  قعل  اسم ل  ختجخا  ل  اسككلؼ مؽ  كخل م ضسيميشجح في إقشخ ه ، دسخ يكؼ 
 اجسل   اؾ الة تلؾ  أل مػ، دسخ يدكخلم  اكختب فكخريكسيز هذ   اشؾع بكل  ي  ألفكخر ايح تكؾال  أل

 ، و يعكسل  اكختب  ذكل رئيس  لى  قل مقخرنخت  اشعؾت  اسععمة ، و اسعخشم ، و اخظخب  اقريمة
/ مثاًل / ذ  إ /  نظالقخ/ اذ  ) عض  اقم ئؽ  الغؾيج اكى يقكشع  اظمف  آل م ، دسخ يدكعسل  افمد 

و  اكشخوب شمط  لم أو  إل خدة أاسقشع  اسكثف  خاككم ر   أل لؾب  ، أضف إاى يكؼ   كخل م ( يم ً أ
 وذاػ مؽ  الل   كخل م  امبط  اسحكؼ بيؽ  اجسل و افقم ت ، دسخ يكؼ  أل لؾب  إلقشخ ي ب ال كظم د

 . امو  ط  ازمشيج و ادععيج  ال كشكخريج و اذمطيج

 يشخريؾ "  خدًة مخ نمػ مقلمخت  ألفالم و اسدلدالت  اكليفزيؾنيج يككب بهخ  عخرة :النمط الحواري( د
مؽ ثؼ يسكؽ و. إشخرة إاى  احؾ ر  اذؼ يكؼ بيؽ شخؾص  امو يج بشخًء  لى  اقرج  امئيدج" واؾ ر

تعكسل  لى  اشسط  احؾ رؼ  ة  اسدمايوص م ج  اشصإ ل د وإ اظميقج  اكقشيج  اسدكخلمج في  اقؾل أن 
و  أكثم وقل يكؾن معخشمأو أ غيج تحقيق غخيج  اسم ل مشه و احؾ ر هؾ تؾ صل دالمي بيؽ طمفيؽ 

  اكي تجمػ بيشهؼ طم ف ألتؾ فم ومؽ أبمز مخ يكدؼ  ه هذ   اشسط مؽ أنسخط  اشرؾص . غيم معخشم
 النقظخع، دسخ يكدؼ بكشؾع ايؾيج  اخظخب و لم  ، ودذاػ كثمة امف  اجؾ ب و ال كفهخم احؾ ر ت ، 

بموز  ، دسخ يكدؼ بفعخل  اقؾلأتجلي  ، أضف إاى ذاػ   و  خرريخً   اذؼ قل يكؾن د  ليخ احؾ ر
 . اجسل  اقريمة ، دسخ يغلب  لى هذ   اشسط   كخل م ضسخئم  اسخخطب
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 م ج  اشص إ ل د وإ اظميقج  اكقشيج  اسدكخلمج في  يذيم  اشط  إليعخزؼ إاى :النمط االٌعازي (هـ
 ، ويكسيز هذت رشخد ت ونرخئح وتعليسخت محلدة افئج مؽ  اسكلقيؽإتؾريه  اذؼ يهلف إاى  إليعخز ب

 ايح يكسيز هذ   اشسط ضسيم  اسككلؼ و اسخخطب، ودذاػ   كخل م  اجسل  النذخئيج و اظلعيج اشسط ب
 . كخل م  الغج  اعديظج خ

 :ا ودراستهة األدبًوصالنص- 

تسثل  اشرؾص  ألدبيج ممآة  اسجكسعخت و اكي تعكس  احزخرة و اثقخفج  اكي هي ميم ث 
 اسجكسعخت ، ايح يسثل  ألدب  سج مؽ  ادسخت  امئيدج  اكي تسيز  اسجكسعخت و اذعؾب  اسخكلفج، 

ومؽ ثؼ يسكؽ  اقؾل . إن  اقخرغ الشرؾص  ألدبيج دخاسذخهل اكدلدل  ألال ث  اكخريخيج وقت وقؾ هخ
 أن  اشرؾص  ألدبيج تموؼ مخ يحلث في ايخة  اسجكسعخت و دروبهخ و تحكي  ؽ مغخهم نهزكهخ 

نكخج  احيخة  اكي يحيخهخ  ألد خء  تخلفهخ و نحظخطهخ فهؾ  لى  اعكس مؽ ذاػ تذيم إاى وو رقيهخ ، أ
 . ازمخن و اسكخن شخخص  عمأال ث وأومخ يرؾرونه مؽ 

 : األدبٌةهداف تدرٌس النصوصأ-  

تكذخ ه أهسيج در  ج  ألدب  ذكل  خم مع  ألهل ف  اكي يفكمض أن يحققهخ  ال رس مؽ 
ال در  ج  اشرؾص  ألدبيج، ايح أن  اشرؾص  ألدبيج هي تلػ  احخضشج  اكي تحؾؼ  ألدب ومؽ ثؼ 

تلخيرهخ و اكي يسكؽ هل ف تلريس  ألدب بؾره  خم أهسيج تلريس  اشرؾص  ألدبيج  ؽ أتخكلف 
 :في  اشقخط  التيج

 

 .تؾ يع  عم ت  اكالميذ وتعسيق فهسهؼ احيخا  اشخس و اسجكسع و اعيئج مؽ اؾاهؼ -1

 .وتجسيلهخ مسخ يؤثم في تحديؽ ايختهؼ الحيخةمدخ لة  اكالميذ  لي  شكقخق معخني ريلة  -2

 .زيخدة معخرفهؼ بشفؾ هؼ وفهسهؼ اهخ  حيح يكسكشؾن مؽ تؾريه ايختهؼ تؾريهخ رشيل  -3

 .  لقيج ركسخ يج اكعمف  لي  اكم ث  الدبي  سخ فيه مؽ قيؼ رسخايج  -4

 . ككدخب ملكخت اغؾيج وصقل  اسؾ هب  الدبيج -5

 اسدخ لة في فهؼ مذكالت  اسجكسع  اذؼ يعيذؾن فيه و الور  اذؼ يجب  ن يلععؾا في ال  -6
 .هذا  اسذكالت

/  اجذع/ مدخ لة  اكالميذ في فهؼ  اظعيعج  الندخنيج وفهؼ  اظعيعج  اعذميج و  القهخ دخاغيمة  -7
 . ال الص/  اؾفخء /  اغلر/  النخنيج 

 .تزيل مؽ ثقخفج  اكالميذ مؽ  الل  اكعمف  لي  اككخب و اذعم ء ومؤافختهؼ -8

 في و اكي تلعب دورً  دعيم ً  نعيلج وقيؼ أفكخر مؽ هتحسل  فيسخ ألدبيج صؾصوتكجلى أهسيج  اؽ

 وذاػ ، ومل رده آفخقهايح تؾ ع  ،  احديج ملردختهكسخ أنهخ تشسي ، و  اعقليج  اكلسيذ  عم ت تؾ يع
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  اسكعلؼ ذهؽ إاي  ارؾر مؽ  اكثيم يقمب أن وأافخعه وأ خايعه وصؾرا  سؾضؾ خته يدكظيع  ألدب أن

كسخ ال يخفى  ليشخ مخ اهخ مؽ دور في . و اكرؾيم  اخيخل  ؽ طميق مأاؾفخً  يعلو  اغميب يجعل وأن ،
تشسيج  اكذوق  ألدبي ، وزيخدة  احس  ألدبي  شل  اكالميذ و اكمويح  شهؼ ، ويخظئ مؽ يغؽ أن درس 

 ألدب دغيما مؽ  الروس أؼ يعخمله دسخدة  لسيج  لى  اكلسيذ أن يلر هخ اكى يرل إاى  المكحخن 
وتقليؼ  المكحخنخت ، فلر  ج  ألدب ال تشكهي  خنكهخء ارج  ألدب بل إن  اكلسيذ يخمج مؽ ارج 

 ألدب مفعسًخ  خاسذخ م  اجسيلج و ألاخ يس  اسمهفج ، مسخ يشعكس  لى  لؾده وشخريكه ، وهؾ مخ 
 (.47، ص 2004شحخدة دمحم زقؾت، ) ال تفعله ارص  اسؾ د  اعلسيج  اجخفج

أضف إاى ذاػ فإن هشخك أهل ف أ مػ يعسل  اقخئسؾن  لى تلريس مخدة  ألب  لى تحقيقهخ 
و اكي مؽ أبمزهخ أن  (182-181، ص1981)"  دمحم  خطم"ومؽ أبمز تلػ  ألهل ف مخ يذدما 

 و اسجكسع  اشخس احيخة فهسهؼ وتعسيق  اكالميذ  عم ت تؾ يعدر  ج  اشرؾص  ألدبيج تعسل  لى 

 ايختهؼ تحديؽ في يؤثم مسخ ، الحيخة رليلة معخني  شكقخق  لىهؼ  خ ل، دسخ أنهخ تاؾاهؼ مؽ و اعيئج

 مؽ يكسكشؾن   حيح ، اهخ وفهسهؼ بشفؾ هؼ معمفكهؼ يخدةتعسل  لى ز ، أضف إاى ذاػ أنهخ وتجسيلهخ

 ، الغكهؼ  ألدبي  خاكم ث  ميفهؼ ، وأ يمً  تفيل در  ج  اشرؾص  ألدبيج في ترشيل ً  تؾريهخً  ايختهؼ تؾريه
  اسجكسع مذكالت فهؼ في  خ لهؼ، دسخ أنهخ ت  لقيج و  ركسخ يج رسخايج قيؼ مؽ  ليه يذكسل  سخ

 . هذا  اسذكالت ال في يلععؾا نأ يجب  اذؼ و الور فيه يعيذؾن   اذؼ
 

 : األدبٌةمعاٌٌر اختٌار النصوص-  

قعل  النكقخل إاى  احليح  ؽ تلريس  اشرؾص  ألدبيج يشعغي أن يشرب  احليح  لى 
 اسعخييم  اكي يزعهخ  اقخئسؾن  لى إ ل د  اسؾ د  اكعليسيج في  احدعخن ايح تحكؼ   كيخر  اشرؾص 

 وقل تكم  ط  ، اثقخفيج و الغؾيج و اشفديج و اكمبؾيج ألدبيج  اعليل مؽ  اسعخييم و اكي مؽ أبمزهخ  اسعخييم 
( 157، ص 2002)"  عل اماسؽ  اشقيب" ، ومؽ ثؼ يمػ  عض ل عزهخ مع وتكل  ل هذا  اجؾ نب 

يشعغي " و اذؼ يمػ أنه   " بؽ  يشخ"مثخل أ  اقل مى اعلسخء أن أبمز تلػ  اعؾ مل هي مخ ذدمهخ  عض 
،  ف أوزنه  قرم وأمكؽ ألن بيؾته أ هل وفغج أ ؼ از من يموؼ  ازرم ثؼ  اقريلة فإن رو يج أ

م  اجهل و يب  ادخف ومخ اح فيه  لي ذويعلأ مؽ  اذعم  سخ قيل في فزل  ألدب وملح  اعلؼ و
ومؽ هشخ يسكؽ  اقؾل ." بم  اؾ اليؽ و صظشخع  اسعموف وقمؼ  ازيف وغيم ذاػ مؽ مكخرم  ال الق

  اجخنب  اثقخفي ايح ردز  لي مؾ ضيع تكعلق  سكخرم  ال الققل  نرب  لى "  بؽ  يشخ"أن  هكسخم 
  خاشرؾص  اقريمة ألن في ايؽ  هكؼ  خالغج  ادهلج ذ ت  اععخر ت  اقريمة ، في ايؽ  هكؼ   خالبكل ء

  إمعخنًخ مشه في مم  خة  اجخنب  اشفديوقعأ هل وتلسس  اجخنب  ألدبي فيهخ أمكؽ وفهسهخ أافغهخ 
 (. 40، ص 2014، يخ م إ سخ يل ، و ر ضيج صخاح )و اكمبؾؼ 
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إن ال كيخر  اسؾضؾ خت  ألدبيج و اشرؾص  ألدبيج  اكي تلرس الظالب أهسيج  خاغج ايح 
 ، دسخ أن  ال كيخر  اجيل  اسكقؽ الشص  ألدبي مذخردج  اذخريج الل ر يؽ د  ل  افرلأنهخ تشذط  ل

يجخبيًخ إيعظي  نظعخ ًخ  ، أضف إاى ذاػ أن  ال كيخر  اسكأني يمفع دو فع  اسكعلؼ اكعلؼ  الغج  ألرشعيج
يعظي السكعلؼ ، دسخ أن هذ  رؾدة  ال كيخر  مور ل ؽ  ألدب ألنه يل ل في نفس  اسكعلؼ  اسكعج و

 (. Laina, 2002, p. 259 )ثم معشي ملة طؾيلجأشعؾر  اثقج  خاشفس اقلرته  لي  افهؼ  اعخم ويعقي 

وهشخك  اعليل مؽ  آلر ء  اسكعلقج بكلريس  اشرؾص  ألدبيج مشفمدة أو مؽ  الل  امبط بيشهخ 
ايح  (14، ص 1984" )اسل ملدؾرأ لي "وبيؽ  الروس  الغؾيج ومؽ أبمز تلػ  آلر ء مخ قلمه 

 ن تلريسوذاػ نغمً  ألتعليسهخ بكعليؼ  الروس  الغؾيج في  ط أن تمت اشرؾص  ألدبيج يشعغي يمػ أن 
ر مؽ تلريدهخ بكاه فخئلة أو نثمؼ أ  اشحؾيج  عم نص شعمؼ   الغؾيج أو  خألامػ  الروس الروس

مشفرلج دسخ أنه يدكحدؽ   كيخر  اسؾضؾ خت  احليثج  ؽ  اشرؾص  اعمبيج  اقليسج ألنهخ تسثل 
 . تالميذغيم  اؾ قع  اذؼ يعيذه  ليسثل و قعًخ  اعرم  احخضم وتم ثًخ ال يم ا  اكلسيذ في 

  ذَم معيخرً  ال كيخر  اشرؾص  ألدبيج اغيم  اشخطقيؽ  خاعمبيج أالَ واقل وقع  ال كيخر  لى 
د مرشلؼ أح"و اكي تشظعق إاى ال دعيم  لى  اسكعلسيؽ الغج  اعمبيج دلغكهؼ  ألم و اكي أوردهخ 

 : كخن مؽ أبمزهخ (701، ص 1986)" هطعيؼ

 . فال تكؾن نخدرة ومهجؾرة ال كعسخلأن تذكسل  لي تم كيب شخئعج ايج  -1

 .أن تكؾن  اشرؾص قريمة و هلج  اكشخول ثؼ يكؾن  اكلرج  عل ذاػ -2

و  لم مشخ عج  ألفكخر  اكى أو محليكه أنكخرهؼ  الدبي إمخ ارعؾبج أ لم  اكقيل  ذهمة  ألديب  -3
 .يحكؾيهخ

 .رل  اكعميف بهخ مؽ قريلة ومقخل وقرج ومدمايج وغيمهخأ اكشؾيع في  أل سخل  ألدبيج مؽ  -4

ومؾضؾ ختهخ  خاقزخيخ و ألال ث  اجخريج و اسعخصمة السجكسع إن ربط محكؾػ  الغج  اعمبيج 
ن دكعت  خالغج  اعمبيج ذ ت  القج معخشمة اكرؾر  اظلعج إ اسحكؾيخت واهخ أهسيج  خاغج نغمً  اكؾن 

ال ث وبهذا  اظميقج  يكؾن ذاػ د فعهؼ اهؼ اكعلؼ  الغج  اعمبيج أاحيختهؼ  اؾ قعيج ومخ يجمؼ فيهخ مؽ 
 مؽ وفي رخنب  ألافخظ البل مؽ مم  ختهخ  شل   كيخر  اشرؾص  ألدبيج أو  شل وضع  اسخدة  اقم ئيج

، 1994 عل اماسؽ شيػ، )  الل   كيخر  اشرؾص ذ ت  اعالقج  اقؾيج  خاحيخة  اؾ قعيج السكعلسيؽ
ومؽ ثؼ يشرح  اقخئسؾن  لى وضع  اسقمر ت  اكعليسيج اسخدة  الغج  اعمبيج  خإلتيخن  خاكلسخت . (109

 افرحى و اقميعج مؽ  احيخة  ايؾميج الكلسيذ ايح يذعم  اكلسيذ  خألافج نحؾ هذا  اسفمد ت ويدهل 
أضف إاى ذاػ .  الجسلج يخق  اعخم  الل  ل دهؾاج ويدم مؽ ليه تعلسهخ وافغهخ وفهؼ معخنيهخ 

رسل قريمة ألن معشخهخ غخاعخ مخ يكؾن  هاًل يشعغي  ليهؼ أيزًخ   كيخر  اشرؾص  اكي تحكؾؼ  لى 
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 كس  اجسل  اظؾيلج  اكي تكؾن وذاػ  لى  اديخق،  الل  معخنيه مؽ  يقؾم  اسكعلؼ بكخسيؽيسكؽ أن
 . أكثم صعؾبج في  افهؼ
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