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اهلوية واللغة من منظور 
  تربوي

  
  
  
  
  
  

  :إعداد

   الدویلةعیدعبیر. د

  أستاذ مساعد في أصول التربیة

  المعھد العالي للفنون الموسیقیة
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ترتبط اللّغة ارتباطاً قوياً وية اإلنسان، فهي مكون أساسي من مكونات متيزه عن اآلخرين، 
ومتاثله مع من يشاركونه فيها، وهي الوعاء احلافظ لتارخيه وتراثه، وهي الرابط املتني الّذي يربط الفرد 

ون امللحظ األول الذي يصنف ولعلّها تك. بأمته وأهله وأرضه، فال شيء كاللّغة يعرب عن هوية الناس
  .الناس عند من خيتلط م ويتحدث معهم

ومن وجهة نظر معاصرة لعلوم اللّغة فإنّ اهلُوية الدينية والوطنية والعرقية تتشكل باللغة، وتتشكّل اللّغة 
ن تكون دراسة ا، فأي دراسة للّغة حتتاج أن تدخل اهلُوية يف عناصرها األساسية إذا كانت دف أ

كاملة وغنية وذات مغزى؛ ألن اهلُوية تقع يف صميم ما تعنيه اللّغة، ويف آلية عملها، وكيفية تعلّمها 
  .)١(وكيفية استعماهلا، كلّ يوم، من كلّ شخص و يف كل وقت 

وإذا كانت كلّ اللغات ترتبط وية من يتكلّمها فإن اللّغة العربية هلا خصوصية فريدة عند 
أهلها من العرب، وعند عامة املسلمني من غري العرب، ألّا لغة كتاب اهللا الذي أنزله على رسوله 

لوب املاليني من املسلمني من قدسية القرآن بلسان عريب مبني، ولذلك تكتسب العربية قدسيتها يف ق
  .الكرمي الذّي ميثّل دستور حيام ومرجعيتهم يف كلّ شؤوم الدنيوية واألخروية

ولكن اللُّغة العربية تواجه يف هذا الزمن حتديات عظيمة وصعوبات مجة، فال يكفي أن 
دت، بل إّا تواجه ما هو أصعب من ذلك، تتصدى لتنافس اللّغات األجنبية اليت انتشرت وعمت وسا

فهي تعاين من زهد أهلها ا، وانصرافهم عنها، وعدم التفام إليها، ولذلك فهي أحوج إىل تكاتف 
اجلهود العلمية واملادية والبشرية، إلعادة االعتبار هلا، وللنهوض ا بني أهلها أوالً، ويف مجوع 

  .ه ثالثاًاملسلمني ثانياً، ويف العامل كلّ
ويف هذه الورقة سنتعرض إىل يف مفهوم اهلوية، ومستوياا، وفهم الفرق بني اهلوية واالنتماء، 

  .ومن مث وقفة، مع عالقة االنتماء واهلوية باللغة من منظور تربوي
  
  
  
  
  

                                     
(١) john E joseph, Language and Identiy: National, Ethnic.Religious, 
Palgrave Macmillan, New York, ٢٠٠٤ ,p ٢٢٤ 

شروق          : وانظر وى التحول، دار ال وت وق یم الثب نھاد الموسى، اللغة العربیة في العصر الحدیث، ق
  .٦٦-٥٨، ٢٠٠٦عمان، 

Yasier Suleiman, The Arabic Language and National Identiy, 
Georgetown University press, Washington, D.C, ٢٠٠٣, P ٣٣-٢٧ 
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  :يف مفهوم اهلوية
من هذا و. فيديد والتعريتميز مفهوم اهلوية بطبيعته امليتافيزيائية اليت تدفعه خارج دائرة التح     

املنطق يتجنب كثري من الباحثني استخدامه، ويتهيب بعضهم توظيفه، وهم إن وظفوه يتجنبون 
ومع هذه الصعوبة املعلنة فإن هذا املفهوم ميتلك قابلية سحرية للظهور يف خمتلف املقوالت . فهيتعر

. وذلك ألن عموميته ودرجة جتريده عالية جدا وتفوق عمومية أغلب املفاهيم املقابلة واملعارضة له
  . أي أا تبتعد كلما اشتد املرء يف طلبها"الشبحية"فمفهوم اهلوية من املفاهيم 

من : بة على سؤال االنتماءاإلجاب يكونودخل املبسط جدا يف تعريف اهلوية املهو : ؤال االنتماء س
  ن؟ هل حنن عرب أم مسلمون؟ هل حنن قبائل أم عشائر أم طوائف؟حن

عن هوية اإلنسان ما هي السمات واخلصائص اليت تعرب : ويف دائرة هذا املدخل يشار إىل سؤال املاهية
 وأبدع ، أثق بنفسي،إنين كائن ميتلك شروط القوة واالقتدار: "من أنا": ل كأن أقووكيفية الشعور ا

  .ة اهلوية ومكونااوهذا السؤال حيدد لنا بني. احلياةيف جمال 
 من اخلصائص والسمات اليت تعطي للفرد أو اجلماعة وحدا قسن: فاهلوية بالتعريف البسيط أيضاً هي

  .يتها واجتاهات انتمائهاومتيزها ودرجة تكاملها وماه
 من املشاعر الداخلية اليت تتمثل يف الشعور باالستمرارية والتمايز والوحدة فاهلوية هي وحدةُ

 من العناصر املادية والنفسية املتكاملة اليت جتعل واهلوية تأسيسا على ذلك هي وحدةُ. والدميومة
 تعريفا للهوية قوامه "جان فرميون"يورد  و.الشخص يتمايز عما سواه ويشعر بتباينه ووحدته الذاتية

إن اهلوية إحساس متماسك بالذات وهي تعتمد على قيم مستقرة وعلى قناعة بأن أعمال املرء وقيمه "
  . )١( "ذات عالقة متناغمة فاهلوية شعور بالكلية وباالندماج ومبعرفة ما هو خطأ وما هو صواب

  
  

  :وباختصار فإننا منيز يف مفهوم اهلوية بني ثالثة مستويات
 يف كينونة  هذا املوضوعويتجلى:  الكينونة املوضوعية للهوية ونقصد بذلكموضوع اهلوية  - أ

اجتماعية تتبدى خارجيا بصورة مستقلة عن وعي الناس وإرادم وجتري حركة هذه الكينونة 
فاتمع العريب يشكل وحدة اجتماعية مستقلة عن . على أساس الوحدة واالنسجام والتكامل

                                     
ات    ) ١( ي الثقاف ون، تالق ان فریم وم      ج ة العل ر، مجل ي المعاص ر العرب ة، الفك ات الدولی والعالق

 .٩١، ص)٩٣-٨٤ص ص (، ١٩٨٤ كانون الثاني، ٩٢اإلنسانیة، عدد، 
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فية وعينا وإرادتنا بصورة موضوعية شئنا أم أبينا وذلك يف املستوى الثقايف فهناك روابط جغرا
  .وثقافية وتارخييه تربط بني أطراف هذا الوطن وحتقق وحدته

جد موضوع اهلوية يف نسق من املفاهيم وقد ي:  أو الوعي املوضوعي باهلوية:بنية معرفية اهلوية  - ب
 األفكار اليت فاهيم تشكل ما يسمى بوعي اهلوية وهياردة اليت يبدعها العقل اإلنساين وهذه امل

والوعي املوضوعي ميثل معرفة .  الذي يشكل وحدة ثقافية تارخيية وجغرافيةتتصل باتمع العريب
 .باهلوية ومكوناا

قد يكون الوعي باهلوية : بنية تعرب عن وجدانية مشاعر اهلوية أو الشعور الوجداين باهلوية  - ت
عض ومبثالنا السابق فإن ب. فمعرفة الشيء ال تفرض والدة مشاعر حنوه. موضوعيا مبعناه املعريف

العرب يدركون عناصر الوحدة الثقافية اليت تربط العرب ببعضهم البعض تارخييا وجغرافيا 
 .ولكنهم ال حيملون أية مشاعر سلبية كانت وإجيابية حنو هذا املوضوع

  إن هذا الوعي يولدأي. وعلى خالف ذلك فإن الوعي باهلوية قد يولد شهوراً وجدانياً وانفعالياً ا
ونعين بالتمثيل الوجداين عندما .  إىل هذه اهلوية والدفاع عنها ومتثلها وجدانياًباالنتماء اً إجيابياًأحساس

  . يتم تغذية الوعي املوضوعي باهلوية مبشاعر احملبة والوالء واالجنذاب واإلميان
  

  :بني اهلوية واالنتماء
على بساط يتشاكل مفهوم اهلوية واالنتماء يف تقطاعات عدة تطرح نفسها منذ زمن بعيد 

إذ غالباُ ما يستخدم أحدمها مكان اآلخر يف األدبيات االجتماعية املعاصرة إذ يدخل . البحث العلمي
  .مفهوم االنتماء يف تكوين مفهوم اهلوية ويشكل عنصراً من عناصره

فاالنتماء هو إجابة . ويشكل االنتماء جذر اهلوية االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية
ية يف صيغة من حنن؟ واالنتماء أيضاً هو صورة الوضعية اليت يأخذها اإلنسان إزاء مجاعة عن سؤال اهلو

أو عقيدة، كما أنه يشكل جمموعة الروابط اليت تشد الفرد إىل مجاعة أو عقيدة أو فلسفة معينة، وقد 
بدوره يأخذ صورة شبكة من املشاعر، ومنظومة من األحاسيس اليت تربط بني الفرد واتمع، وهذا 

يؤسس أيضاً موعة من العالقات املوضوعية اليت تتجاوز حدود املشاعر إىل منظومة من الفعاليات 
فالفرد يف القبيلة يشكل صورة مطابقة لصورا، إذ . والنشاطات اليت يتبادهلا الفرد مع موضوع انتمائه

ة لقبيلته بكل ما تنطوي حيمل روحها وجيسد معانيها ويستلهم عاداا وتقاليدها، إنه صورة مصغر
وهذا يعين أنه يطابقها ويعرب عنها، وتلك هي صورة اهلوية ألن . عليه من معان ومشاعر وقيم وعادات

  .مفهوم اهلوية يعين املطابقة بني شيئني يف نسق وحدة واحدة
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منا يكون ومييل الباحثون، يف جمال علم االجتماع التربوي، إىل أنّ حتديد االنتماء االجتماعي للفرد إ
العامل ا لثقايف الذايت الذي يأخذ صورة الوالء جلماعة معينة : حسب معيارين أساسيني متكاملني مها

أو عقيدة حمددة، مث العامل املوضوعي الذي يتمثل يف معطيات الواقع االجتماعي الذي حييط بالفرد 
 مسألة االنتماء يعرب عن أقصى فالوالء وهو اجلانب الذايت يف. أي االنتماء الفعلي للفرد أو اجلماعة

دمج بني الذات الفردية "حدود املشاركة الوجدانية والشعورية بني الفرد ومجاعة االنتماء فالوالء حالة 
يف ذات أوسع منها، وأمشل، ليصبح الفرد ذا الدمج جزءاً من أسرة أو من مجاعة، أو من أمة، أو من 

 )١(اإلنسانية مجعاء 

فقد ينتمي الفرد بالضرورة إىل قبيلة ولكنه ال يشعر بالوالء هلا، وعلى خالف ذلك فقد ال ينتمي املرء 
فاالنتماء الفعلي يفرض نفسه ويتجاوز . إىل قبيلة حمددة ولكنه قد يكون قبلياً مبفاهيمه وتصوراته

د وأبعاد العامل الذايت وذلك كله مع اعتبار إمكانية التطابق بني العنصرين، فقد يكون املرء  حدو
عربياً ومؤمنا بعروبته، أو مسلما مؤمنا بإسالمه يف اآلن الواحد، وهذه هي حالة التطابق بني االنتماء 

لوجية ضرورية، وإذا كان الفصل بني هذين العاملني يعود إىل اعتبارات منهجية سوسيو. والوالء
لتحليل ودراسة االنتماء االجتماعي لألفراد، فإن الباحثني يدركون بعمق مدى التأثري املتبادل القائم 

فاالنتماء هو شعور الفرد باالرتباط باجلماعة . بني العاملني يف حتديد هوية االنتماء االجتماعي للفرد
منها، واإلشارة الدائمة إىل االنتماء والسيما يف وميله إىل متثيل أهدافها والفخر حبقيقة أن الفرد جزء 

 )٢(حلظات اخلطر 

ويف هذا السياق ميكن التمييز أيضاً بني االنتماء وشعور االنتماء، فاالنتماء هو حالة موضوعية 
إىل قومية معينة كالقومية العربية فمن يتكلم العربية ويعيش يفرضها واقع احلال كأن ينتمي اإلنسان 

أما شعور االنتماء فقد . على أرض العرب هو عريب بالضرورة وال ميكنه اخلروج من دائرة هذه اهلوية
يتطابق مع البعد املوضوعي النتمائه وقد خيالفه أو يتناقض معه فالعريب الذي يتكلم العربية ويعيش 

 تأخذه مشاعر االنتماء اىل العروبة حبا وافتداء واقتداء وعلى خالف ذلك قد على أرض العرب قد
تغيب لديه هذه املشاعر وتضعف لديه روابط العروبة وأحاسيسها فتحدث املفارقة بني واقع االنتماء 

  .ومشاعره
وإذا كان الواقع املوضوعي يفرض على اإلنسان جمموعة من االنتماءات فإن هذه االنتماءات 

فنسق االنتماء يعين الوضعية اليت يأخذها اإلنسان إزاء .  نسقاً تتكامل فيها أو قد تتعارضتأخذ
. وضعيات انتماءات متعددة، واليت تأخذ سلما ترتسم على مدرجاته اجتاهات االنتماء املختلفة

                                     
 .٣٩١، ص ١٩٩٠ ـ زكي نجیب محمود، قیم من التراث، دار الشروق، بیروت ) ١(
 ١١٧ـ عبدالمنعم المشاط، التعلیم والتنمیة السیاسیة، مرجع سابق، ص ) ٢(
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ن العريب فاإلنسا. فاإلنسان حمكوم بعدد من االنتماءات اليت قد تتعارض أحياناً وتتناسق أحياناً أخرى
اليوم تتخطفه جمموعة من مشاعر االنتماء كالعروبة واإلسالم والقبلية والطائفية والوطن، وإزاء هذه 
التعددية قد يقع يف صراع اهلوية واالنتماء، الن بعض هذه االنتماءات يعارض بعضها اآلخر 

يب حممود عن نسق ومن هذه الزاوية يتحدث زكي جن. كالتعارض بني انتماء القبلية وانتماء الوطن
االنتماء يف صورة متكاملة تبدأ بالوطن وتنتهي باإلسالم حيث يعلن بأنه مصري، عريب، مسلم، مث ال 

وتأسيسا . )١(يهمه بعد ذلك أن تضاف إىل هذه األبعاد الثالثة أبعاد أخرى كاالنتماء األفريقي وغريه 
فاملصري مصيب إذا قال إنه " على مفهوم نسق االنتماء لدى زكي جنيب حممود بني العروبة واإلسالم

ألنه عريب مبعىن أنه يتجانس مع سائر العرب يف منط ثقايف (...) ينتمي إىل العروبة وإىل  اإلسالم معاً 
األمة اإلسالمية جبانب واحد وهو واحد متعدد اجلوانب والفروع، أما املصري املسلم فهو ينتمي إىل 

جانب العقيدة، وليس بالضرورة أَنْ تكون بقية جوانب احلياة الثقافية مشتركة بني املصري 
 )٢(والباكستاين واإلندونيسي من املسلمني غري العرب 

الية فإن درجة الشعور باالنتماء قد تأخذ مسارات متباينة حيث وانطالقا من هذه اإلشك  
وهذا يعين أنه ميكن حتديد سلم انتماء كل فرد وفقاً ألولوية . تتباين درجات شدا بني شخص آخر

فقد يشعر اإلنسان بعروبته أوال وبدينه ثانياً وبقبيلته ثالثاً وبطائفته رابعاً وبوطنه يف الدرجة . انتماءاته
وهنا ميكن القول بأن سلم االنتماء قد يتحدد ويتشكل يف بوتقة من الظروف والفاعليات . سةاخلام

ومن هنا . اإلنسانية واالجتماعية اليت حتدد للشخص انتماءاته ونسق أولويات مشاعره اخلاصة ويته
  .ةميكن التمييز بني موضوعية االنتماء وصورته الذاتية اليت تتعلق مبشاعر االنتماء الذاتي

لقد شكلت قضية أولويات االنتماء واحدة من القضايا اليت عاجلها زكي جنيب حممود بعمق واهتمام 
فرمبا كانت العقيدة " كبري حيث يرى أن نسق االنتماء ال يتكامل مع نسق األمهية، حيث يقول

نية، اإلسالمية من حيث األمهية أهم جوانب حياته، وقد يكون هذا  األساس هو املشاركة الوجدا
فهذه املشاركة الوجدانية بيين وبني مسلم الصني أو روسيا، دون أن يغري هذا املوقف الوجداين من 

  )٣(حقيقة كون إسالمي أهم جانب من جوانب حيايت 

  

  

  

                                     
 .٢٦/١١/١٩٨٥ زكي نجیب محمود، فالق الحب والنوى، األھرام، في -  )١(
 .٣٥٩، ص ١٩٨٤ زكي نجیب محمود، في مفترق الطرق، دار الشروق، بیروت -  ) ٢(
 .٣٥٩ زكي نجیب محمود، في مفترق طرق، مرجع سابق ص -  )٣(
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  :وقفه
وحنن اآلن على مفترق طرق حنو إرساء البناء املتني ألمة العرب والكيان العريب املوحد، وال 
شك قضية اللغة العربية ودورها التربوي والنفسي مرتبطة بقوة ذا االجتاه الذي نريده، وباألهداف 

بية ونعطيها ما تستحقه من السامية اليت نريد حتقيقها ألمتنا وجمتمعاتنا العربية، فإما أن نعتين باللغة العر
العناية فنشيد بذلك مانطمح إليه من تطوير شخصيتنا احلضارية لتكون أكثر قرباً من ثوابتنا الفكرية 
والثقافية، وأشد ارتباطاً بتراثنا العريب، وبذلك نكون قد عززنا بقوة وجدية وعقالنية فكرة االنتماء 

نا وشاباتنا، كما نكون قد جددنا  وجلونا صورة هويتنا الصادق ألمتنا وجمتمعاتنا العربية بني شباب
وتضمن لنا وألجيالنا القادمة عدم الذوبان يف اتمعات األخرى اليت . العربية اليت متيزنا عن اآلخرين

وإما أن نتخذ الطريق . تسعى على طريق مؤمرات العوملة أن تسيطر علينا وعلى خريات بالدنا
خطورة املكانة اليت حتتلها اللغة العربية وآدابها ومضامينها الفكريةُ والنفسية فنسلم ونتجاهل .. املخالفة

واجلماليةُ الفنيةُ يف التنمية التربوية فتكون النتيجة خلالً خطرياً مع نظرة األجيال القادمة ملستقبلها 
ا الفكرية مما يؤدي بعد وإفساح اال بصورة واسعة لسيطرة الثقافة الغربية على ثقافتنا العربية وثوابتن

  .ذلك إيل ضياع البالد والعباد
ومع إمياننا بالتطور اإلجيايب الذي بدأنا نلحظه يف اآلونة اآلخرة يف ميدان اللغة العربية على 
درب األهداف السامية اليت أشرنا إليها إال أننا نريد املزيد، واملزيد هو الذي جيعلنا نشعر باإلكبار 

  . ألنفسنا من حيث إن لغتنا العربية أهم مكون من مكونات شخصياتنا وثقافتناواالحترام والتقدير
ومن هذا املنطلق فنحن مجيعاً مسؤولون عن بذل أقصى اجلهد بالبحث والدراسة والتحليل 

  .لوضع اللغة العربية يف موضعها الصحيح واالرتفاع ا إيل حيث يليق ا مقامها مادةً وتعليماً
جه بقوة إيل هذا االجتاه مدفوعةً بإحساسي باملسؤولية وراغبةً يف حتّملها وقد وجدت نفسي تت

فوجدت أن الكثري من املهتمني بشؤون .. أو جزء منها، وقد قمت باالطالع والبحث يف هذا الصدد
اللغة العربية وتعليمها يرون أا غارقة يف بعض املتاهات اليت بط بعزمية القائمني على أثرها 

 لتعليمها، بل وجدوا أن هذه املتاهات تميت يف مواقف تدريسها فاعلية األثر و إجيابية واملتصدين
الثمرة، فالبد من تناول هذه املتاهات بشيء من التحليل قصداً إيل نشر النور يف ظلماا لعل ذلك 

إلثراء فكرنا يحدثُ يف شأا أمراً جديداً، وهذا اجلديد الذي نطمح إليه هو فتح كنوز لغتنا العربية 
التربوي وفكر أجيالنا القادمة، فإن املضامني الفكرية والفنية والثقافية يف لغتنا العربية وأدبنا العريب 

وسوف نقدم . بشعره ونثره تعد ثروةً هائلة إلغناء الفكر العريب واإلنساين وخصوصاً الفكر التربوي
  ..بعض األدلة على ذلك الحقاً
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له باحلديث هو ما استشعرته يف تفكري البعض من أن اللغة العربية يف وأول شيء نريد أن نتناو
: الوطن العريب ذات طبيعة وأهداف منفصلة عن التعليم بعامة وعما يهدف إليه، وكأم يقولون

ادرسوا اللغة العربية مبعزلٍ عن بقية العناصر التربوية اليت تبين كيان التعليم يف املدارس، وهذه النظرة 
 نظرة معتمة غري منطقية وال واقعية، فال جيوز الفصل بني فروع اللغة العربية وفنوا وبني الشك هي

املضامني التربوية اليت حتققها تلك الفروع والفنون واليت من أمهها توظيف اللغة يف احلياة العامة كلها 
ن مل يكن يف بناء مبا يؤدي يف اية املطاف إىل بناء العنصر األهم يف شخصية املواطن العريب إ

الشخصية بكليتها، ذلك أن العريب يف وطنه العريب يفهم الناس ويفهمه الناس ويتبادل معه املنافع، وهو 
يقضي حوائجه عن طريق اللغة العربية، فهو ا يقرأ الصحيفة اليومية فيستنري ويزداد معرفة ويسري يف 

  .اً ويته العربية الوطنيةطريق النمو السليم ويتعزز انتماؤه ألمته ويزداد متسك
  

  :االنتماء، واللغة، من منظور تربوي

إنّ املتتبع لآلثار األدبية املختلفة من شعرٍ أو نثر يف أي جمتمع من اتمعات، وخصوصاً اتمعات  -

العربية القدمية واحلديثة،بعني فاحصة، البد أن يلحظ أن الشعراء واألدباء قاموا على الدوام بتتبع فكرة 

االنتماء للمجتمع تتبعاً مقصوداً مستمراً، معززين هذه الفكرة بكل ما أوتوا من قدرات لغوية وفنية 

 .وإبداعية

ا كل املعول يف إجناح فكر والوجدان على السواء، وعليهففكرة االنتماء إذن هي حمور جوهري يف ال

 يقتضي هو من أبرز أهداف التربيةمثالً و" إعداد املواطن الصاحل"فمن املعروف أن . العملية التربوية

يف هذا اهلدف حتقق هذه املعرفة، فاالنتماء " املواطن"وكلمة .. ، إىلَ أي شيء ينتمونمن األفراد معرفة

يكون للوطن، وللمجتمع الذي يعيش عليه، وهذا االنتماء سيشكل أكرب دافعٍ لدى كل فرد من أفراد 

لسفته وثقافته وتراثه، وحجم تطلعاته وأمانيه وضرورة اتمع لكي ينسجم معه، ويعمل بإحياء من ف

لتربية احلركة الفاعلة اخلالقة اليت تتمخض يف النهاية ته، وبدون هذا الدافع ال تتحقق لمواجهة مشكال
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عن عزمية قوية تبذل كل اجلهود املمكنة يف فهم ظروف اتمع، ومعرفة حجم تطلعاته، مث حتليلها، 

  . وضع اخلطط املنهجية لتحقيقهاوتبويبها وتنظيمها مث

ولكي نؤكد قوة دافع االنتماء يف التفاعل اإلجيايب مع أهداف التربية يف أي جمتمع من اتمعات  -

وملاذا هو ذه ! ما هو؟ وكيف يتشكل: فنتساءل.. البد أن نتحدث قليالً أو كثرياً عن حقيقة االنتماء

 يف شحن األفراد بالطاقة النفسية الالزمة اليت ستشكل فبعد ذلك ميكن أن ندرك أثره الكبري.. القوة؟

 .الدوافع الذاتية لدى كل فرد منتمٍ لتنمية جممعته وتقدمه، وبالتايل لتحقيق أهداف التربية فيه

إن حقيقة االنتماء قضية شعورية نفسية شديدة اخلصوصية، متصلة بالعواطف واملشاعر، تنشأ يف  -

دها وختتلط ا املشاعر سرية واالجتماعية عموماً، مث ترفداخل الفرد وتتشكل تدرجيياً مع النشأة األ

والتراثية والبيئية الوطنية والبيئية، مث املشاعر القومية والدينية ومع كل مكونات اتمع الثقافية 

. اجلغرافية، حبيث تصبح يف النهاية جزءاً ثقافياً فكرياً انفعالياً عاطفياً قوياً يف شخصية الفرد االجتماعية

 بح عالمة بارزة علىومن الطبيعي جداً أن يتجه هذا االنتماء حنو اللغة القومية أو الوطنية حبيث تص

وأساليبها، مث أدبها من شعرٍ ونثر مسات خاصةً مشحونةً هذا االنتماء، وتكتسب مفرداا وتراكيبها 

 .باإلحياء والتأثري، وقابلة دائما للتعبري عن حقيقة االنتماء وقوته، واجتاهاته

-  تخدممن اللغات وسيلة عميقة للتأثري يف املشاعر واألفكار، واست واألدب من شعرٍ ونثر يف أي لغة

تمع إلعداد والقيم األخالقية والوطنية واالجتماعية اليت يعتمدها أي جمدائماً لتأصيل املفاهيم التربوية 

 ،هذه القضايا األدبية من شعر ونثر، واملتصلة باملشاعرقاً مع فلسفته وأهدافه، وسأفراده إعداداً متنا

لتأثري لدى اإلنسان، ليست فقط عنصراً عميق التأثري، بل هي من أكثر وسائل التربية صلةً مبراكز ا

ودفعه إىل خدمة جمتمعه والتفاعل معه .  وحتديد صورة انتمائه تمع وتراثه ومنط ثقافتهتشكيل فكْرِهو
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ومنها مثالً ... والنماذج األدبية اليت تؤكد هذه احلقيقة أكثر من الكثري. بإجيابية سلوكية ملحوظة

 ": احلياةنظرات يف: "ة عنواادأبيات ألمري الشعراء أمحد شوقي حيث يقول يف قصي

    احلياةُ بنا ولكن قضقَها جماالً    ومل تالسوِء ضي زحام       

  ولكن سابقُوا املوت اقتتاال        براحتها بنيهالْتومل تقْ

  وإخالصاً لزادتهم مجاال       ولو زاد احلياةَ الناس سعياً

ع ترى اً ولستجِد لَترىهِيلوعاً بالصغائر واشتغاال       مو  

األحياء باال        عيشاً األحياِءوليسوا أرغد ولكن أنعم  

  قاال ممهمركْأَوإن قالوا فَ      عالًً فخري الناس ف،لواإذا فع

       دماً حراً، وأبناًء وماال  وا األوطانُ أعطَمهتلَأَ سوإنْ

دق متوهج عن سعة احلياة وانفتاح جماهلا للعمل، ففي هذه األبيات حتدث الشاعر ضمن انفعال صا

وأن هذه السعة ال تضيق إال بسبب االزحادم على املطامع والشهوات األنانية، وهو يقدم تفسرياً 

 تلك املطامع والشهوات، وأم لو استبدلوها بالعمل احلقيقي  هو  احلروب ويبني أن سببهاسيملآ

أهل : لفئة اليت ترغب التربية يفٍ إنشائها وإعدادها ومساها ألحسوا بالسعادة واجلمال، مث وصف ا

عرب عنه يف اال التربوي بالوصول عن طريق التربية وهو ما ي... الواجب، فذكر أن هدفها الكمال 

فهم : مث وصف هذه الفئة بصفات عديدة... سان اخلرية يف خدمة نفسه وجمتمعه قدرات اإلنإىل أقصى

 التوازن  بالصغائر، وهم ال يهتمون بالرفاهية، ولكن بالسعي للوصول إىلَأهل جد وال يشتغلون

 احلياة وحتدياا، مث هم أهل خربة ومهارات لذات اللذين يؤسسان لالنفتاح على باالنفسي والرضى

مث هم يف النهاية يصلون إىلَ اهلدف التربوي األعلى املنشود .. ففعلهم خري األفعال وقوهلم خري األقوال

  .هو التضحية بكل غال ونفيس يف سبيل منو اتمع وتقدمه وسالمته وعزتهو
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 أمحد شوقي عن طريق اللغة واألدب هااألول أليست هذه املعاين اليت طرق: وحنن نتساءل هنا تساؤلني

أليس ... والثاين ! وتسعى إىلَ إكساا ألفرادها .هي من أبرز القضايا اليت تتضمنها املناهج التربوية

أسلوب الشاعر يف عرض هذه القضايا التربوية شديد التأثري فيمن يفهم ويعي مثل هذا النمط من 

أليس جواب التساؤل األول يتعلق مبوضوعات التربية ومضامينها، :  ومثة تساؤل ثالثالشعر واألدب؟

  التربية؟وجواب التساؤل الثاين يتعلق بوسائل 

ا إين مل أعرض منوذجاً من النثر مك.. إن ما قدمته جمرد منوذج واحد من الشعر العريب املعاصر  -

ن األذهان أن املوضوعات اليت يتناوهلا أهل األدب يف جمال النثر وليس غائباً  ع...األديب

اً أو نفسياً أو غري و بنائيوالشعر مل تترك جماالً فكرياً أو عقلياً أو تربوياً أو تراثياً أو عاطفياً أ

مما يؤكد أنّ للغة وظيفة أساسية للغاية يف تأسيس الفكر ... ة أفضل معاجلةذلك إال وعاجلت

د ي أحدنا قصيدة شعرية من الشعر اجلوليستعرض... التربوي ومناهجه وأساليبه ووسائله

حوث فسيجد أن هذه املقالة أو ليستعرض مقالةً أو حبثاً من املقاالت أو الب... حديثاً وأقدمياً 

  . وسائل تطبيقهاهلبأو ذلك البحث يدعم أفكارنا التربوية، ويثري مناهجنا وأهدافنا، 

عباس حممود العقاد الذي يسميه : ومثة قصيدة شعرية أخرى لألديب الكبري والشاعر أيضا -

 :يقول فيها.. البعض فيلسوف الشعراء 

  راو صغوشيخ ود ل    ب الكربا صغريَ يطل

  وذو عملٍ به ضجِرا    ي عمالً وخالٍ يشته

  ويف تعبِ منِ افتقرا    ورب املالِ يفِ تعبٍ

هم قد انفطرا          وذو األوالد مهمومبوطال  

   بهرايوقد يشكو الذ    ومن فَقَد اجلمالَ شكا
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  وال يرتاح منتصراً    ى املرء منهزماًويشق

  فإنْ يظفر به فَترا   بغي اد يف هلفوي

  ضراسوى اخلصمني إن ح   ماهلا حكَمَ شكاةَُ

  ؟ أم هم حريوا القدرا     روا مع األقدارفهل حا

ويتناول .. ففي هذه القصيدة يتعرض الشاعر ملواقف الناس املتباينة مع حتديات احلياة وصعوباا

ن النفسي دون جدوى حسب رأيه، ا احلثيث للتوازهتطلعات النفس البشرية، وإحباطاا، وسعي

رة  من طرف خفي إىلَ ما يراه من ضرو– رمبا –شرياً وم.. مظْهِراً تناقضات هذه النفس البشرية

ومشرياً كذلك إىل أنّ جزءاً كبرياً من التوازن ...  مبا تتيحه احلياة لنا دون أن نبتئس أو نسخط الرضى

ومشرياً كذلك إىل ..  وسعة األفقا عن طريق الفكر والتأمل والرضىنالنفسي إمنا نصنعه حنن بأنفس

  ..ضرورة الفهم العميق حلقيقة احلياة

واملتأمل يف هذه املعاين يدرك أنه ميكن استثمار مثل هذه األبيات استثمارا كبرياً يف علم النفس 

ة العصبية، ويف دورات  يف دورات الربجمة اللغوي– كما يقول بعض التربويني –التربوي، فهي مفيدة 

  .إدارة العمر، ودورات الوعي بالذات، ويف التعامل مع التوتر النفسي

 
  

  

  

  

  

 


