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ملخص البحث
 ويعرب عن آماذلا وآالمها، ذلك ألف األدب حيكي عن تاريخ األمة،إف األدب ىو مرآة األمة ورئتها اليت تتنفس هبا
 كما أنو، فاألدب لو مكانة كبَتة يف إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيو السلوؾ اإلنساين بوجو عاـ،وطموحاهتا
 واألمة اليت تفتقر إىل األدب تفقد،وسيلة ترجي إىل هتذيب الوجداف وتصفية الشعور وصقل الذىن وإرىاؼ السمع
 ولعل من أىم أىداؼ تدريس مادة األدب ىو تعويد التالميذ. ألف األدب ىو جذور احلضارة،وجودىا وتارخيها
 والعمل على، حيث يتعرفوف من خاللو على مواطن اجلماؿ الفٍت يف العمل األديب،على تذوؽ النصوص األدبية
 وتكمن أمهية ىذه الدراسة يف تطوير مستويات تدريس مهارات. ووقوفو على خصائص اللغة اجلمالية،االرتقاء بذوقو
 ويتعلم الطالب النصوص األديبة من خالؿ مقطوعات أدبية سلتارة لتشجيع الطلبة،التذوؽ األديب من قبل ادلعلمُت
 وبالتايل فإهنا هتدؼ إىل رفع مستوى. فالطلبة حباجة ماسة إىل ما ينمي اجلانب الوجداين لديهم،على التذوؽ األديب
األدب العريب من خالؿ التعم وخوض ممار التذوؽ األديب دلعرفة ادلواطن اجلمالية واألساليب الراقية يف العمل
.األديب
. األدب، النصوص األدبية، الوجداف، مهارات، التذوؽ:الكلمات ادلفتاحية
Abstract
Literature is the mirror of the nation and the lungs in which it breathes as literature describes
the history of the nation and expresses its hopes, pains and ambitions. Literature possesses a
prominent position in preparing the soul, shaping the personality and guiding of human
behaviour in general. It is also a way to educate the conscience, purify the senses, and sharpen
the mind. A nation that lacks literature lose its existence and history for literature is the root of
civilization. Perhaps one of the most important goals of teaching literature is to familiarize
students with the taste of literary texts, through which they learn about the beauty of artistic
work in literary work, and embark on enhancing the literary taste, and stand upon the
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characteristics of aesthetic language. The importance of this study is to develop the levels of
skills in stimulating literary taste by teachers, and for the students to learn literary texts through
selected literary pieces to encourage them to enjoy the literature in which it is crucial for
students to develop their emotional aspects. Therefore, it aims to raise the level of Arabic
literature through deepening and embarking on the literary taste to recognise the aesthetic
citizen and the methods of literary work.
Keywords: taste, skills, conscience, literary texts, literature.

المقدمة
إف األدب ىو مقياس حضارة األمم ،فالبد ألي رلتمع يسعى إىل التطور والتميز أف يبدأ بتنمية األدب احلضاري،
وذلك عن طري إبراز أىم ادلزايا اليت تكمن من خالؿ التعم يف ادلادة األدبية ،ولن يكوف ذلك إال عن طري
التذوؽ الفٍت من أجل سرب أموار األدب ومعرفة جوانب القوة والضعف يف العمل األديب.
ويتطلب التذوؽ األديب تفاعالً ونشاطاً إجيابياً الستنباط أساليب اجلماؿ ادلتضمنة ىف العمل األديب ،ويؤكد ذلك
( ) Jad, 1994حيث يرى أف التذوؽ األديب نشاط إجيايب يقوـ بو التلميذ استجابة لنص أديب بعد تركيز اىتمامو
وتفاعلو معو ويتمث ل ىذا النشاط ىف أشكاؿ متنوعة من السلوؾ مثل فهم الفكرة العامة للنص  ،والتعبَت عن معاين
األبيات بأسلوبو مع توضيح سر اجلماؿ ىف اللفظ والًتكيب والصورة.
التذوق األدبي
التعريف واألهمية
يعرفو زتاد بأنو االنفعاؿ بالوسيم أو اللطيف على ضلو شلتع أو منعش ( )Hammad, 1999ويعرفو زكريا إمساعيل
قائالً :أف التذوؽ ىو حسن االنتقاء واستحساف النص وتفضيلو عن مَته من النصوص ،فإف من تذوؽ الطعاـ
واستحسنو أصبح دييل إليو ويطلبو  ،وكذلك نقوؿ إف من تذوؽ النص األديب واستسامو أصبح دييل لدراستو رامباً

فيو ) .(al-Qattawi, 2005ويعرفو مبارؾ إجرائياً  :بأنو رلموعة من ادلهارات اخلاصة بقياس قدرات عقلية تشمل
فهم ادلقروء ،والتأثر بو قبوالً ورفضاً  ،وبياف ىذا احلكم  ،وتقاس بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها ادلعلم على ادلقياس
ككل (.)Mubarak,1993

ويعد التذوؽ األديب ىو احملصلة النهائية لدرس األدب والنقد والبالمة ،وذترة من ذترات تعرؼ أساليبها وشلارستها
شلارسة فعلية سليمة ،والتذوؽ األديب يف أرقى معانيو يعٍت قدرة الفرد إىل إدراؾ نواحي اجلماؿ والقبح يف العمل
األديب ،شلا جيعلو يقبل على قراءة أو مساع عمل ما ،أو ينفر منو ،وفقاً حلظ ىذا النص من ادلقومات اجلمالية.
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أهمية التذوق األدبي في العصر الحديث
اجتهت األمم والشعوب يف العصر احلديث إىل تنمية الذوؽ بشىت الوسائل باعتبار الذوؽ الرفيع يعد عنوانا للرقي
والتذوؽ الصحيح لألدب الذي يقود لغايتو ادلنشودة وىي هتذيب الشعور واألخالؽ وتنقية النفس ولذا كانت تنمية
الذوؽ ىي الغاية األوىل يف تدريس األدب والعمل األديب وىو رسالة جيب أف حيسن فهمها.
سبب اختالف ملكات الذوق

بسبب اختالؼ األفراد فمن النادر أو ادلستحيل أف جتد شخصاف متفقاف فيما يصيباف فيو بسبب تعدد عناصر

التذوؽ منهم من تغلب عليو الفكر ومنهم العاطفة.
وللتذوؽ أمهية كربى بالنسبة للمبدع وللمتلقي على حد سواء ،وتتضح أمهيتو بالنسبة للمبدع بعدما ينتهي من عملو
إبداعاً وتأليفاً ،ويعود ىذا األديب شاعراً أو كاتباً إىل عملو لينقحو أو يراجعو ،فيضيف كلمة ،أو حيذؼ أخرى ،أو
يغَت يف عناصر الصورة األدبية ،أو رمبا يعدؿ فكرة العمل كلية ،وىو يف عملية ادلراجعة ىذه نراه يأخذ مقعده جبوار
ادلتلقي ،فَتى العمل األديب بعُت أخرى مَت العُت اليت أبدعت وأنتجت.)Al-Shayib, 1973(.

أما أمهيتو بالنسبة للمتذوؽ أو ادلتلقي فتربز يف أف ىذا ادلتذوؽ يعايش النص األديب معايشة تكاد تكوف كاملة،
فيشارؾ ادلبدع أفراحو وأتراحو ،يف أمالو وآالمو ،ويسبح معو يف عامل الرؤى واخلياالت .كما أف ادلتذوؽ يف قراءتو
للعمل األديب أو مساعو لو ينفس عن روحو هبذه القراءة أو هبذا االستماع ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى يبعث يف
نفسو التواقة للجمل اإلحساس هبذا اجلماؿ.
ويتمثل ىذا اجلماؿ يف عدة مقومات منها :طرافة الفكرة ،ورتاؿ اللفظ جرساً ومعٌت ،ورتاؿ الصورة تركيباً وبناءً،
ورتاؿ األسلوب تأليفاً وتكويناً ،وأخَتاً صدؽ العاطفة يف النص األديب.)Al-Majali, 1993(.
كيفية سريان تذوق العمل األدبي

إف القارئ ال ديكنو تذوؽ العمل األديب إال إذا فهمو أوال ،وذلك على العكس من تذوؽ الطعاـ والشراب أو

االستمتاع بالعطر الفواح مثال ،إذ الشعور هبا ال حيتاج إىل أف نفهمها أوال بل يقع مباشرة ودوف احلاجة إىل بذؿ أي
جهد من جانبنا.
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أما فهم العمل األديب يقتضي أوال أف نفهم اللغة اليت كتب هبا ،وأف نفهم ثانيا مضمونو ،ويزداد فهمنا لو ويعم إذا
أضفنا إىل ذلك معرفة كل ما نستطيع الوصوؿ إليو من معلومات تتعل مببدعو بالظروؼ اليت أبدعو فيها
.)1995

( Khafaji,

إف التذوؽ يف حقيقتو خربة تأملية ،فكرية ،انفعالية ،تتم من خالؿ االستمتاع باجلوانب ادلعرفية والعاطفية واللفظية
للعمل األديب أو الفٍت ( .)Al-Ashmawi, 1994وأف الفهم مفتاح التذوؽ للنص األديب ،وإدراؾ أسرار اجلماؿ أو
مواطن الضعف يف العمل األديب ،ىنا فقط يصل إىل درجة التذوؽ اليت تعترب إعادة بناء أو إعادة خل للعمػ ػ ػ ػل
األديب.)Madkoor, 2002) .
وال ريب أف القارئ إذا مل يكن عارفا باللغة اليت كتب هبا العمل األديب فلن يفهم منو شيئا ،ومن مث لن يكوف
مبقدوره أف يتذوقو ،على أف يكوف مفهوما أف معرفة اللغة درجات متفاوتة ،فمنّا من يعرؼ اللغة اليت ينتمي إليها
العمل األديب معرفة عامة ،دوف أف يفهم ضلوىا وصرفها مثال ،أو يعرؼ شيئا عن بالمتها يف التعبَت ،كما قد يكوف
زلصولو اللغوي من األلفاظ والتعبَتات مَت كاؼ ،أ و رمبا مل يكن مهيأ للتعامل إال مع لغة العصر الذي يعيش فيو
حبيث ال يستطيع أف يفهم أي عمل أديب ينتسب إىل عصر من العصور األدبية السابقة.

تعليم التذوق األدبي

يعد التذوؽ األديب أحد أىداؼ تعليم اللغة العربية بصفة عامة ،ومن األىداؼ الرئيسة يف تدريس األدب والبالمة،
حيث يهدؼ تدريس األدب إىل التمتع مبا فيو من رتاؿ الفكرة ،وحسن العرض ،ورتاؿ األسلوب وموسيقى اللغة

والسمو بالذوؽ اجلمايل األديب ( .)Abdubari, 2011وتأيت تنميتو نتيجة مزاولة قراءة األدب اجلميل أو مساعو،
إضافة إىل التأثر مبا يف األدب من أفكار وأساليب وتعابَت تظهر يف التعبَت الشفهي أو الكتايب للقارئ أو ادلتحدث
(.)Al-Ali, 1988

وقد ورد التذوؽ األديب كأحد أىداؼ تعليم األدب والنصوص ،فمن خالؿ دراسة األدب يتم تنمية قدرات الطالب
على الفهم والتذوؽ واحلكم وادلوازنة ،ويكوف بإمكاهنم كذلك تذوؽ النص األديب ومن مث حتليلو وبياف خصائصو
الفنية.
وبذلك يتم السمو بالذوؽ اجلمايل األديب نتيجة مزاولة قراءة األدب اجلميل أو مساعو ،فتًتىب لدى الطالب عاطفة
حساسة تؤثر فيما يتخَته منو لقراءتو وفيما ينتجو من ألواف األدب الراقي ،وذلك وف أصوؿ نقدية تتناسب مع
مستوى الطالب (.)Al-Rekabi, 2005
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وبالتايل يتعود الطالب على إصدار األحكاـ من النص الذي يدرسو ويبدي رأيو الشخصي فيو استنادا إىل أحكاـ
موضوعية ،فيتيح الفرصة للملكات األدبية أف تنمو ،وللذوؽ أف يرقى ،وللحس األديب أف يعلو ،وحلب القراءة أف
يزداد ،وذلك بتزويد الطالب مبجموعة من التجارب واخلربات اليت مر هبا أصحاب النصوص من رجاؿ األدب.
إف تنمية التذوؽ األديب واإل حساس باجلماؿ لدى الطالب أمراف ال يعلماف كالقواعد ،وإمنا ديكن البلوغ إليهما
بادلمارسة واحملاولة ادلتكررة ،لتلمس مواطن اجلماؿ ،واجلماؿ ال يدرؾ يف النص إال إذا عايشو القارئ أو السامع،
وألفو وأزاؿ حجاب الغربة مبعاودة القراءة والنظر وقلب الفكر ،وأدرؾ ادلعاين حىت يتصور صور األديب ،ويعيش
خيالو وعاطفتو ،وينتقل مع الشاعر ادلبدع إىل اجلو الذي عاش فيو حُت نط بالشعر ،وصامو فنا وىنا يعيش القارئ
جو النص ويراه بعينو ويسمعو بأذنيو ،ويشعر بو

(.)Al-Akash, 1998

مهارات التذوق األدبي
تنقسم مهارات التذوؽ األديب إىل قسمُت ومها (:)Mandoor, 1984
أوال :مهارات تتعل بالبيت الشعري
.1
.2
.3
.4

القدرة على استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الرئيسية.
القدرة على اختيار أقرب األبيات معٌت إىل بيت آخر.
القدرة على فهم ادلعاين اليت يوحي هبا الشاعر.
القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية وقدرهتا على التعبَت عن أحاسيس الشاعر.

 .5القدرة على إدراؾ الصورة الشعرية ومدى صلاحها يف رسم الشخصيات.
 .6القدرة على إدراؾ مدى أمهية الكلمة يف القصيدة.
 .7القدرة على اختيار أصدؽ األبيات تعبَتا عن أحاسيس الشاعر.
 .8القدرة على إدراؾ الغرض البالمي من الصور البيانية واألساليب.
 .9القدرة على فهم الرمز وتفسَته وإدراؾ ادلعاين الكامنة فيو.
ثانيا :مهارات تتعل بالقصيدة كاملة
 .1القدرة على إدراؾ مدى ترابط األفكار وتوفر الوحدة العضوية.
 .2القدرة على اختيار عنواف يعرب عن أحاسيس الشاعر.
 .3القدرة على إدراؾ ادلعاين التعبَتية مَت ادلباشرة للنص.
 .4القدرة على فهم درجة التواؤـ بُت التجربة الشعرية والصيامة الفنية.
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 .5القدرة على دتثل اجلو النفسي يف القصيدة ومدى استثارة األبيات لو.
 .6التمتع باكتشاؼ ادلفارقة والتفكَت يف دالالت الصور الشعرية.
 .7القدرة على اكتشاؼ التكرار وتقدير أمهيتو ،وكذلك اكتشاؼ العيوب ادلوجودة يف األبيات.
 .8القدرة على إدراؾ مدى صلاح الشاعر يف تبادؿ احملسوسات ،وكذلك بالنسبة إلدراؾ العاطفة ادلسيطرة على
الشاعر يف النص.
وصلد من خالؿ ادلهارات ادلتعلقة بالبيت الشعري أو القصيدة كاملة مدى أمهية الفهم النصي وذلك من خالؿ
الوقوؼ على أبرز األفكار اليت احتوت عليها النص الشعري ،ولن يتأتى ذلك إال عن طري االنسجاـ مع أبيات
القصيدة وفهم مغزاىا.
دور المعلم في تنمية التذوق األدبي
إف أ داء ادلعلم ينعكس على تالميذه ،وىذا ما دعا بعض علماء الًتبية إىل تأكيد احلقيقة اليت تقوؿ بأف كفاءة ادلعلم
يف تدريسو تقاس وحتدد باآلثار اليت يًتكها يف تالميذه .ويصبح من الضروري أف نتحدث عن اإلعداد اجليد للمعلم
بشكل عاـ ،ودلعلم اللغة العربية بشكل خاص .فادلعلم اليوـ اختلف دوره عن معلم األمس ،حيث مل يعد دوره
مقتصرا على تلقُت الطالب ادلعلومات اليت يقررىا ادلنهاج التدريسي ،مث تقومي ذلك العمل باستخداـ االختبارات
ادلختلفة ( .) Nasirat, 2006فالبحوث الكثَتة وادلتزايدة يوما بعد يوـ ،أوجدت نظرة سلتلفة لدور ادلعلم ،وىذا بالتايل
يعٍت أف الكفايات والقدرات ادلطلوبة من ادلعلم ال بد وأف ختتلف.
ويظهر دور ادلعلم جليا واضحا يف تنمية التذوؽ األديب لدى طالبو من خالؿ إديانو بأف كل طالب لديو القدرة على
التذوؽ األديب ،وأنو ديكن التدريب عليو منذ ادلراحل الدراسية األوىل ،وذلك من خالؿ اإلكثار من عقد ادلوازنات
بُت النصوص األدبية ،أو بُت العبارات أو ادلفردات.
وذلك ألف تقدير أي نظاـ من اجلماؿ أمر مستحيل حدوثو ،مامل يتم دترين القارئ على عقد موازنات بُت ألواف منو
يف درجات منوعة من اجلودة ،وتقومي مداىا يف كل لوف (.)Ibrahim, 1978
ىذا باالضافة إىل توافر احلاسة األدبية عند ادلعلم أثناء قراءتو للنص األديب قراءة جهرية ،فادلتعلم يتأثر بأداء ادلعلم،
كما أف األداء اجليد عنصر مهم يف تذوؽ النص األديب.
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وكي ينمي ادلعلم التذوؽ األديب لدى طالبو ينبغي أف يكوف عادلا بأسرار التذوؽ األديب وعناصره ،وأف يتوافر لديو
قدر ال بأس بو من أسرار اللغة العربية وخصائصها ،وقدرهتا التعبَتية ،وقيمة حروفها وألفاظها وأمناط تعبَتاهتا ،ونس
عباراهتا ،حبيث يشعر ادلتعلم باجلماؿ الفٍت يف العمل األديب باإلضافة إىل ضرورة معرفتو بأف الفكرة ال تعلم يف إطار
العمل األديب إال من خالؿ وحدة عضوية يدركها ادلتعلم ،ويتم فهمها وتذوقها ذاتيا بسبب روعة اجلو النفسي الذي
لوف الفكرة ،وأدخلها يف عامل الفن األديب

(.)Sahatah & other, 1988

وينبغي على ادل علم لتنمية التذوؽ أف يكوف عادلا بعلم النحو ،وأال يقف أماـ ألفاظ ىذا العلم ال يتخطاىا ،حبيث
يعرؼ فقط أف ىذا فاعل وذاؾ مفعوؿ ،وإمنا ينبغي أف يتخطى ىذه ادلرحلة إىل مرحلة أعلى وىي البحث عما وراء
ىذه الًتاكيب النحوية ،واألسرار الدافعة لتفضيل ىذا الًتكيب النحوي على ذاؾ

(.)Manna’a, 1994

كما يتعُت على ادلعلم أف تتوافر لديو القدرة على التعليل النقدي ،ألف التذوؽ األديب حيتاج حاجة ماسة إىل عملية
التعليل النقدي ادلستند إىل أسس معرفية وفكرية قادرة على إصدار حكم نقدي وقادرة على تبيُت أىم األسس
اجلمالية والفنية والفكرية العامة يف النص األديب ( ، )Manna’a, 1994وكل ىذا ال ديكن التوصل إليو إال من خالؿ
االعتماد على عملية التحليل وسرب األموار العميقة يف النص.
ويعد التحليل مهارة ضرورية للمعلم ألنو وسيلة مهمة يف إفهاـ ادلتعلمُت ادلغزى الكامن ،واإلدراؾ الواعي دلا يقرؤونو،
كما أنو يساعد على التفكَت يف مواقف احلياة ،وتغيَت مغزى العلوـ واآلداب من معارؼ وإبداعات تكشف وتًتاكم،
إىل أف تكوف أدوات عمل للتفكَت ،وتنمية القدرات على ادلقارنة والنقد ،وتكريسا دلا يتطلبو خطاب العصر من
مقومات التناوؿ الفكري

(.)Sahatah & other, 1988

وىذا ما جي عل عملية التحليل للنص من أحد ادلستلزمات اليت ال ديكن للمتذوؽ للفن الشعري االستغناء عنها ،ألف
ذلك ما يعكس مدى فهم القارئ للنص وتناممو معها ،وزلاولتو يف بذؿ قصارى جهده من أجل الوصوؿ إىل
مبتغاه.
وسائل إلصلاح عملية تنمية التذوؽ األديب من قبل ادلعلم
.1
.2

)(Al-Ali, 1988

أف يؤمنوا بأف كل تلميذ مزود بنصيب من ملكة التذوؽ ،وعلى ادلعلم تعدىا وتنميتها.
أال يقف ادلعلموف عند معاجلة النصوص عند الشرح اللفظي وادلعنوي بل عليهم أف يكشفوا عن نواحي
اجلماؿ والتعبَت وأثره يف النفس.
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.3

أال يستأثر ادلعلموف بالعمل ،بل عليهم أف يشركوا التالميذ معهم.

.4
.5
.6

أف تكوف األحكاـ الفنية اليت ينتهي إليها ادلعلم مع تالميذه أحكاما دقيقة.
أف يكثر ادلعلموف من عقد ادلوازنات بُت النصوص األدبية أو بُت بعض العبارات أو ادلفردات.
اعتماد االستقراء يف حتليل النصوص األدبية والكشف عن أسرار اجلماؿ فيها.

.7

تدريب التالميذ على االحساس بالوزف وااليقاع

فنجد أف ىذه الوسائل تعتمد بشكل كبَت على ادلعلم نفسو ،ونسبة فهم الطالب للنص ادلقروء يرجع إىل طريقة أداء
ادلعلم ،فيكوف لزاما عليو أف يعطي للطالب الفرصة الساضلة وادلناسبة كذلك حىت يتفهموا النص ويستطيعوا التعايش
مع معلمهم أثناء شرحو للنص.
العوامل التي تعيق التذوق األدبي
.1

.2

ملبة احلس النقدي ( سيطرة العقل النقدي) ىذا اجلانب يتعل بادلتلقي للنص األديب إذا ملب عند ادلتلقي
اجلانب العقلي فلذلك جيب أف يتزف اجلانب العقلي مع اجلانب الوجداين ألف عملية التلقي مشولية كلية وال
يغلب عنصر على عنصر آخر فإذا ملب العنصر النقدي فإف ادلتلقي يبحث عن جوانب القصور لذلك جيب
أف ديضي اجلانب العقلي بذات اخلطوات باجلانب الوجداين وذلك إف تعجب مبا تراه يستح اإلعجاب مث
تناقش معو جوانب القصور واخللل بدوف رلاملة أو حتامل.
عدـ الصرب واألناة أو االستجابة للمؤثرات اخلارجية ،إف انعداـ الصرب واألناة يدخلنا يف نتائج ناقصة متعجلة
وحيدث ذلك يف الغالب باستجابة دلؤثرات خارجية يطلب منك العجلة وادلسارعة شلا يؤثر تأثَتا سلبيا يف

.3
.4

ذوؽ ادلتلقي  .جيب أف يكوف ادلتلقي يف ذوؽ معتدؿ جدا ومساحة واسعة يف تأمل بالعمل األديب دوف
استعجاؿ أو تعجل.
عدـ التهيؤ النفسي ( اضطراب النفس وادلزاج).
االنقياد لقناعات أو أىواء سابقة وىذه تتعل بادلتلقي سواء الطالب أو القارئ احلر حبيث يكوف لو رأيو

.5

اخلاص وعدـ االنقياد خلف أراء اآلخرين واحلكم تبعا آلرائهم وأحكامهم (مثل أف يقاؿ إف شعر نزار قباين
كلو عن ادلرأة وال يقرأ ) فبذلك نكوف انقدنا خلف آراء الغَت وجتاىلنا آراءنا اخلاصة.
قلة ادلخزوف الثقايف ادلتلقي البد أف يكوف واسع ادلدارؾ البد أف تكتمل عنده أدوات احلكم األديب والنقدي

.6

أي أف يوسع سلزونو ويتابع مستجدات الثقافة الفكرية واألدبية احلديثة.
ملبة اجل انب الفكري وضعف احلس العاطفي الفعاؿ ،يتشابو مع اجلانب األوؿ واف تتذوؽ النص باجلانب
الفكري والعقلي عن اجلانب الوجداين يقدـ ومياب اجلانب العقلي يقدـ صوره ناقصة وملبتو يقدـ صوره
متحاملة (.)Nafei, 1998
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فنرى أف العوامل السابقة ىي األكثر شيوعا يف احليلولة دوف الوصوؿ إىل عملية التذوؽ األديب ،فمن الشروط اليت
ينبغي أف يتصف هبا الناقد ىو بأف ال يسيطر عليو اجلانب العاطفي ،فالبد عليو أف يكوف مرنا صبورا متقبال جلميع
األمور مهما كانت أوضاعها ،على الرمم من أنو باستطاعتو إبداء رأيو الشخصي ولكنو يذكر ذلك دوف أف يستحوذ
عليو رأيو.
نتائج البحث

بالرجوع إىل ما سب صلد بأنو ينبغي على دارسي األدب التعم والتأمل يف العمل األديب وذلك عن طري التذوؽ

األديب اإلجيايب ،حبيث تتضح لديو فهم النص وبالتايل يكوف باستطاعتو حتليلو ،وىناؾ بعض ادلقًتحات لتجنب
عوائ التذوؽ األديب ،وىذا ما أشار إليو بعض الدراسات السابقة:
.1

تقوية االستعداد الفطري وتنمية موىبة التذوؽ لدى ادلتلقي.

.2
.3
.4

تعهد ملكة التذوؽ بالتهذيب والتدريب على نصوص الرفيعة.
احلرص على عم النظرة التأملية للعمل األديب.
حتليل النص األديب إىل عناصره ليسهل فهمو.

.5
.6

احلرص على تناوؿ نصوص يتوافر فيها االنسجاـ والًتابط.
اإلحاطة بكل جوانب النص ومؤلفو وظروفو ادلختلفة ذات األثر.

الخاتمة

ويف هناية ادلطاؼ صلد بأف التذوؽ األديب ليس فضالً اجتماعياً أو إصلازاً أو رلرد تسلية أو ذلواً بل إنو ضروري للحياة.
فمؤلفو األديبات ىم الذين رأوا وشعروا بالتشوي العجيب للحياة وىم أصحاب النظرة الواسعة واألكثر تأثَتاً ىف

الشعور ،وجيب على ادلتعلمُت أف يضعوا أوالً من بُت األشياء ادلرموبة أف التقييم جيب أف ينتج ويطور ويؤمن من
عقوذلم لتكوف ذلم ردود أفعاؿ بقلة أو بكثرة للنصوص الىت يقرءوهنا ىف حياهتم شلا يؤدي إىل تنمية إحساسهم بالقيمة
ادلتضمنة ىف النص األديب .ويرى ( ( Abdubari, 2011أف التذوؽ لو أمهية كربى بالنسبة للمبدع وادلتلقي على حد
سواء ،فتكمن أمهية التذوؽ بالنسبة للمبدع من حيث أنو أوؿ متذوؽ لعملو عندما يقف من نفسو موقف ادلتأمل دلا
أبدعو خيالو ،وما حققو من روائع ،فبعد أف ينتج القصيدة يعود فيتأملها ،ويشعر بنشوة أكرب عندما يتذوقها ،أما
أمهية التذوؽ األديب بالنسبة للمتلقي فتكمن ىف أف تذوؽ األدب يستثَت عاطفة القارئ وانفعاالتو ،فيجعلو يتفاعل
مع اجلو النفسي ادلسيطر ىف العمل األديب ،فيفرح لفرح األديب  ،وحيزف حلزنو ،ويتفاءؿ لتفاؤلو ،كما أف تذوؽ العمل
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األديب ديكنو من الوقوؼ على ما العمل األديب من أفكار حتمل ىف طياهتا خربات األديب واجتاىاتو وثقافتو ونظرتو
.ضلو الكوف واحلياة
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