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دور االدب في المرحمة الثانوية والسياسات التعميمية تجاهه في تكوين الوعي القومي
محمد صالح أحمد حسن
مستخمص

المركز القومي لممناهج والبحث التربوي ،بخت الرضا

ىدفت الدراسة الى توضيح دور االدب في المرحمة الثانوية في بمورة االماني القومية .ولموصول الى ذلك قام الباحث
بتحميل مقررات المطالعة واالدب في المرحمة الثانوية لمعرفة مدى اشتماليا عمى موضوعات تتناول قضايا سودانية.

أيضا قام الباحث بعرض وتحميل آراء لتربويين ومفكرين و أدباء كتبوا حول أىمية دور االدب والسياسات التعميمية
تجاىو في بمورة األماني القومية وبناء الشخصية الوطنية ،وقد خمص الباحث الى عدد من النتائج اجابت عن
التساؤالت التي طرحيا الباحث ،واتضح ان االدب السوداني ينبغي ان يكون ىو المركز الذي تدور حولو

الموضوعات ،كما اتضح من خالل تحميل المقررات ان الجرعة الوطنية قميمة في محتوياتيا .وقد اوصى الباحث
بتعديل مفردات المطالعة واالدب في المرحمة الثانوية بحيث يكون ِ
اال لدب السوداني ،الكاتب السوداني ،الموضوعات
والقضايا السودانية ىي المحور االساسي لمحتويات تمك المفردات.
Abstract
The objective of the paper is to bring forth the role of literature in secondary education
at the national level in crystallizing national expectations. The researcher analyzed the
literature and reading textbooks in secondary stage to find the extent to which it
contains topics about Sudanese issues, The researcher also presented and analyzed the
opinions of educators , thinkers writers on the important role of literature and of
educational policies towards it in the crystallization of national aspirations and the
building of patriotic character. The findings arrived by the researcher where that
Sudanese literature should the locus around which topics should revolve. It also became
evident through curriculum analysis that the patriotic dose is small in its contents. The
researcher recommended the amendment of the contents of the
secondary school
Arabic reading and literature textbooks to make Sudanese literature , authors , topics
and issues the fundamental axis of those texts.
1-1مقدمة:
تحديات المرحمة تقتضي التدقيق فيما نقوم بتدريسو من أدب وتاريخ وثقافة لنصنع الشخصية التي تستطيع أن تظل

ذات مميزات خاصة ومالمح تميزىا وتبرزىا وتمنعيا من الزوبان.

أن المناىج الدراسية يجب أن تساىم في بناء

شخصية وطنية قوية ليا مالمحيا الثقافية وشخصيتيا القوية الراسخة ومميزانيا المستمدة من تاريخ وثقافة وحضارة

أالمو.مع دخول العصر الحالي ىناك مخاوف من انزالق األجيال وتبعيتياألن العولمة وما أنتجتو من منتجات تجعل
عمى القائمينبأمر المناىج أن يحرصوا حرصاً شديداً عمى أن يضمنوا مناىجيم ومق اررتيم كل ما يضم الطفل إلى

وطنو وما ينتمي إلى ثقافتو باعتباره كياناً اصيالً ال شخصيو ىزيمة ضائعة المالمح .أن البمدان في ضوء العولمة
وتطور تكنولوجية المعمومات واالتصال انقسمت إلى محموعتين تشمل المجموعة األولى البمدان المنتجة لممعمومة
في شكل اكتشافات عممية في مختمف الميادين ،واختراعات الالت جديدة غير معروفة من قبل ،وضع تقنيات
حديثة ،ووضع استراتيجيات مبتكرة ،وطرائقعمل لتمبية حاجات الشعوب والمجتمعات .ويؤكد المتخصصون بمجال
التسويق ،أن بيع ىذه االكتشافات والمعمومات والتكنولوجيات الحديثة يرافقو في ذات الوقت تمرير ،أو قل بيع غير

معمن لثقافة المنتج ولعاداتو الحياتية ،ولمغتو،ولدينة ،ولمالمح شخصيتو ،والتجاىاتو .ومن ضمن المشترين ليذه

البضاعة ،الدول والمجتمعات غير المنتجة ليا ،فتستيمكيا ،وفي ذات الوقت تستيمك ثقافة المنتج ،وعاداتو ،ونمط
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حياتو عمى حساب ثقافيا الوطنية ،وعاداتيا ،وتراثيا ،وحتى لغتيا في بعض األحيان.والحاصل تراجع تدريجي

لمشخصية الوطنية في مختمف مكوناتيا ،واىدار لثقافتيا وحضارتيا ،وتاريخيا .فالعالقة بين المنتج والمستيمك

عالقة ىيمنة األول عمى الثاني بكل ىدوء ،ذلك ألنيا مبنيو عمى إشباع الحاجة لدى المستيمك  .1حاليا في السودان

ىناك صيحات من تراجع الروح الوطنية ،وتاخر القومية ،ودعواتالدخال التربية الوطنية ضمن مقررات المدارس
كمادة منفصمة .فما دور االدب في المدارس الثانويةفي بناء الشخصية السودانية؟ ما حال االدب الذي يدرساليوم
في المدارس الثانوية في السودان؟ ىل يعمل عمى بناء الشخصية السودانية وتميزىا وتمسكيا بثقافتيا وحضارتيا؟

ىل يعمل عمى بناء امة؟ شعب لو سماتو ومميزاتو؟ ىل يعرض تجربة ابناء البمد عظماؤىم ،عمماؤىم ،حكماؤىم،
انجازاتيم ،مفاخرىم ،مناقبيم ،مساوئيم ،خاسائرىم ،مباذليم ،عاداتيم ،تقاليدىم،قيميم ،اخالقيم ،كيانيم
وىويتيميعرض تراثيم؟ ىل يعمل عمى نمو وتعزيز الحاسية الوطنية؟ وباختصار ىل يناقش كل ما يخصيم

كمجموعة ذات خصوصية يعرف بالبيئة المحيطة بيم؟ اذن كيف يمكن التحكم بوسائل تعريف الذات االجتماعية في
الزمان والمكان؟
 1-2أهمية الدراسة:

ىذا البحث يوضح دور االدب في غرس الروح الوطنية ،ويبين مدى التصاق مقررات المطالعة واالدب لممرحمة

الثانوية بقضايا البمد والبيئة والثقافة والحضارة السودانية .وبذلك فيو يعمل عمى تنبيو القائمين عمى امر التربية
والمناىج لاللتفات الى مواطن الخطر فيما يخص الوطنية والقومية.
 3-1أهداف الدراسة :

 كشف وضعية االدب المعروض فيكتب المطالعة واالدب لمتعميم الثانوي من حيث تناولو وعرضو لمثقافة والبيئةالسودانية ،وما يضم الطفل الى وطنو.
 بيان دور االدب في بث الوعي القومي ومساىمتو في بناء الشخصية السودانية. -اقتراح بعض السياسات التعميمية لتدريس االدب في المداس السودانية.

 4-1فرضيات الدراسة:

 ما مدى اشتمال مقررات المطالعة واالدب لمصف واالول والثاني والثالث الثانوي عمى الموضوعات التي تتناولقضايا سودانية ،او كتبيا سودانيون؟
 ما الدور الذي يجب ان يطمع بو االدب في بث الوعي القومي ونشوء الحاسية الوطنية؟ أي السياسات التعميمية يمكن تبنييا لتقوية دور االدب في بعث الروح الوطنية؟ -ما المعالجات التي يمكن القيام بيا لتعزيز دور االدب في تكوين الذاتية والكينونة الوطنية؟

 5-1منهج الدراسة:

سيقوم البحث بتحميل كتب المطالعة واالدب لممرحمة الثانوية في السودان لمعرفة مضامينيا القومية ومدى مساىمتيا
في بناء الشخصية السودانية االصيمة .كما سيقوم الباحث باالطالع عمى بعض المراجع لبيان دور االدب في اعالء
االماني القومية ،والسياسات التعميمية الضرورية لبموغ تمك االماني.

سيقسم الباحث الموضوع الى عدة عناوين

يعرض من خالليا آراء لكتاب تناولوا الموضوع ثم يناقش تمك االراء فيما يخص دور االدب في المدارس الثانوية.
اخي ار سيقوم الباحث بعرض ما توصل اليو مننتائج لتمك التحميالت والمناقشات ويقدم توصياتو لمعالجة الموضوع.

 1البرًاهج العربي لتحسيي جىدة التعلين  ،الوٌظوت العربيت للتربيت والخقافت والعلىم ،حقيبت تذريبيت في هجال كفاياث القرى  ،21ص42
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سيقوم البحث بعرض غايات التربية السودانية ،واىداف المدرسة الثانوية ،واىداف المغة العربية ومفرداتيا في
المرحمة الثانوية باعتبارىا الموجيات االساسية لبناء محتويات كتب المغة العربية.

فمسفة وغايات التربية السودانية: 1

في ضوء المتغيرات التي يمر بيا السودان والعالم من حولو وتأسيساً عمى توجيات الدولة التي تيدف إلى تنشئة

جيل مؤمن بربو منفعل بقضايا وطنو معد إعداداً قويماً لبناء سودان الغد متميز في شخصيتو بين الشعوب ،في
ضوء ذلك كمو كان ال بد من أن تتبنى الدولة غايات لمتربية في السودان تعكس فمسفتنا التربوية.

وأن تكون ىذه الغايات حاكما لكل مؤسسات التوجيو التي تقدم رسالة تربوية لمشباب وأن تيتدي تمك المؤسسات في

وضع أىدافيا التفصيمية بالغايات اآلتية :تقوية روح الوحدة الوطنية في نفوس الناشئة ،وتنمية الشعور بالوالء لموطن
وتعمير وجدانيم بحبو والبذل من أجل رفعتو.
أهداف المغة العربية :

 /1ربط الطالب بحضارة أمتو العربية واإلسالمية ووقفو عمى تراثيا األدبي والعممي والفكري بما يحفزه لحب لغتو
واالعتزاز بيا.
 /2صقل قدرات الطالب وترقية ميارات المغة التي تتصل بالقراءة والكتابة والتعبير واالستماع.
 /3تمميكو القدرة عمى توظيف ما تعممو في المغة ,واستخدام خبراتو المستمدة من الخبرات البشرية في حل ما يواجيو
من المشكالت االجتماعية ,والبيئية والسكانية وكل ما يتصل بحياتو.
 /4إكسابو القدرة عمى استخدام المراجع والمعاجم والتماس المعمومات في مظانيا.
 /5تنمية قدرتو عمى التفكير السميم والنظرة الموضوعية إلي األشياء والحكم الصحيح عمييا.
 /6تدريبو عمى البحث واالستقصاء والتمخيص والموازنة والمفاضمة وابداء الرأي فيما يق أر.
 /7صقل أذواق الطالب ووقفيم عمى مواطن الجمال في لغتيم وتنمية مواىبيم وحفزىم عمي اإلبداع فيما يكتبون
واالستمتاع بما يقرؤون.
 /8تزويد الطالب بالقدرة عمى تتبع ما يسمعو واستخالص األفكار الجوىرية منو.
 /9وصل الطالب بماضي أمتو وحاضرىا وتحقيق انتمائو العربي واألفريقي .
 /10تنمية روح البحث واالطالع لدي الطالب وحفزه عمي التثقيف الذاتي .
أهداف المدرسة الثانوية:2

 /1تمكين الطالب من معايشة القيم الدينية واالجتماعية التي تربي عمييا في المرحمة السابقة.
 /2تزويد الطالب بثقافة متنوعة عن جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وضروب العمل المختمفة.
 /3إتاحة الفرصة لممقدرات الخاصة والميول الفردية بالتشكل والنمو بصورة أفضل.
 /4إعداد القطاع األكبر من الطالب لمدراسة المتخصصة في الجامعات والمعاىد المتخصصة.
 /5نشر المعرفة العممية والتقنية بين جيل الشباب.
 /6المساىمة في تطوير البيئة االجتماعية لممجتمعات المحمية.
1الوركز القىهي للوٌاهج والبحج التربىي :وحيقت التعلين الخاًىي ،ص ص ( )21-20
2الىحيقت الخاًىي ،الورجع السابق ،ص ص ( )71 -69
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مفردات المغة العربية

أوال األدب وتاريخه :الصف األول :العصر الحديث  ،الصف الثاني :العصر العباسي  ،الصف الثالث :العصر

الجاىمي  /العصر اإلسالمي  /عصر بني أمية.

اغراض التعميم :في الفترة االولى لالستعمار كانت االغراض كما حددىا قرفث تتمخص في التآم الشقة بين التعميم

والخدمة السياسية( االدارية ) البريطانية  ،1التحيز لمريف  ،التخمي عن التمقين  .يقول عبدالمجيد عابدين " 2التعميم في
السودان كان إلى عيد قريب وربما ال يزال كشكولياً ال يعرف التعمق وال يتجو إلى تكوين الشخصية المجتيدة

المتصرفة ،والى الجوانب الحية المتصمة بالبيئة والمجتمع ،ييدف الى التوظيف قبل التثقيف ويصد النفس عن

مواصمة القراءة واالطالع وبأخذ مادة العمم من السطح دون إمعان أو تعمق"  .ولذلك فاألمل معقود عمى المدارس
النظامية والدراسات الجامعية أوالً وقبل كل شيء .ويقول محمد أحمد المحجوب وعبد الحميم محمد

3

"إن التعميم ال

يفي بالغرض منو إال إذا أعد الطالب لمكفاح في خضم الحياة ليجدوا الرزق الحالل ،وفي ذات الوقت يفتح عيونيم

ليروا الجمال والفن ويحسنوا تقديرىما ،ويزيل غشاوة القموب لتحب وتقدر كل نبيل من الصفات اإلنسانية"

 .اال ان

اىداف التعميم في السودان تطورت واصبحت ييبنى كثير من القيم والميارات التي رأى التربويون انيا ضرورية

الحداث النيضة ،وقد ظير ذلك جميا في االىداف التي خرج بيا مؤتمر التعميم 1973م ومؤتمر التعميم 1987م.
تحميل حال السودان:

4

مقال محمد عشري الصديق ماذا وراء األفق  :نحن في حاجة الى األدب الصادق الجرئ ،البسيط المعقول ،ونحن
في حاجة الى نظر جديد ننظر بو الى الشرائع واآلداب والفمسفة واالديان والى كافة الشئون ،ونحن الى أآلن لم نكن
امة كما يقول لنا الغربين وال تزال بالدنا مجيولة لدى العالم ،وال نزال فقراء في الروح ميازيل مسنين عجافاً جائعين
ضائعين بال مال أو كيان ،ال تاريخ لنا وال فنون وال آداب وال عموم وال صناعات وال حرف ،ال يزال عظماؤنا ىم

عظماء الفتك والحروب والتدمير ،فال شاعر وال فيمسوف وال كاتب وال فنان وال مصمح يالقيكفي تاريخ ىذه البالد،
وليس بيننا من يعد من رجال العمم أو رجال العمل ،وليس لمسمم عندنا انتصارات كما لمحرب وأرضنا سيمة واسعة
جرباء ليس عمييا من آثار العبقرية والنبوغ إال النزر اليسير .فيل تغير ىذا الحال الذي وصفو الصديق؟ واقع الحال
يقول ان الوضع قد تغير قميال ،ولكن ىل ىذا التغيير مقبول؟ لقد عمت االصوات في اآلونة االخير تنبو الى ان

البالد في خطر داىم نتيجة لضعف الروح الوطنية ،ازدياد النزعات العنصرية وىجرة يومية لمشباب والعقول ،وتغيير
لمون البشرة ،وتقميد اآلخر ،والثقة في االجنبي ورفض الوطني ،بل ووصل الحد ان انفصل جزء من الوطن.

احتياج السودان لنوع معين من االدب:

ان السودان في ىذه المرحل التي يمر بيا والمخاطر التي يتعرض الييا في حاجة الى طرق واساليب تعيد التوازن

الى المجتمع وتحافظ عميو متماسكا يستفيد من افكار وجيود ابنائو ويظموا لو مخمصين .تدريس االدب واحدة من
الطرق التي يمكن عن طريقيا تيذيب النفوس وترقية الذوق وبناء الشخصية ،فأي نوع من االدب يحتاجو السودان
ليضمنو في مناىجو؟  .لقد ربط محمد أحمد محجوب وعبدالحميم محمد االدب بالوطنية ويظير ذلك في قوليم"إن
األدب الخالص والفن الرفيع لن يزدى ار في بمد ناشيء ،ولن يكون ليما شأن غير أن يوقظا الشعور ويذكيا نار

الوطنية .5ويرى قرفث  1ان لالدب مردود ايجابي تجاه القيم الدينية والقومية حيث قال " كنا نتعمم من مدرسينا في
1ف.ل .قرفج :تجربت في التعلين ،دار جاهعت الخرطىم للٌشر 2014م( ،ص )45
2عبذالوجيذ عابذيي:دراساث سىداًيت ،دار التأليف والترجوت والٌشر جاهعتالخرطىم 1972م (ص )75 -74
3هحوذ أحوذ هحجىب وعبذ الحلين هحوذ :هىث دًيا ،هطابع االهرام التجاريت ،هصر 1986م ( ص )40
4علي الوك :هختاراث هي االدب السىداًي(،ص )31
5هحوذ أحوذ هحجىب وعبذالحلين هحوذ :هرجع سابق (ص.)138
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المرحمة في المرحمة االولية ومن اولئك الذين يأتون الينا في فرق التمرين ،ما ىو الشيء الذي من المرجح ان

ينجذبوا اليو ،ما الشيء الذي سيدرسونو عن اقتناع .اي شيء ذو جاذبية بالنسبة ليم يمكن ان يساعد في تدريس
المغة العربية :أي مثل تشير الى االسالم أو تطور القومية السودانية  .يقول المورد ىيمي في كتابو مسح افريقيا مشي ار
الى المجتمعات الحديثة المتجانسة ومستقرة نسبيا"في مثل ىذه المجتمع فان الوظيفة الرئيسية لمتعميم ىي المحافظة
عمى استم اررية الحضارة ،وذلك بان تنقل لالجيال ليس فقط المعرفة المتراكمة بل المعايير المكتسبة من القيم

والسموك .2وىكذا فانو يمكن مالحظة ان كل الدعوات تؤكد ضرورة التركيز عمى الوطنية والمحافظة عمى المكتسبات
الحضارية ونقميا من جيل الى جيل .وبذلك فأنالسودان يحتاج الى االدب الذي يحمل ىذه القيم ويعمييا.
القومية:

قال قرفث :في بداية التعميم الغربي في االقطار غير الغربية كانت الجاذبية لمتالميذ غالبا مادية صرفة .ان التعميم

وسيمة لتحسين وضع المرء لمحصول عمى وظيفة .لكن قبل مرور وقت طويل اختمط مع ىذا الدافع آخر اقل انانية،
ىو تأمين معرفة كافية ( وعميو سمطة) لتحرير القطر من االجنبي والحصول عمى الذي يبدو ان يكون المساواة مع
بقية االمم في العالم .ىذه الرغبة المتقدة بالقدر الذي تحممو من االيثار ،ذات قوة كبيرة كقوة دافعة يتجاىميا التعميم.

لم يكن الجدال حول اذا ما تدرس التربية الوطنية كمادة منفصمة أم ال ،كان حول إذا ما كان واجبا تمكين المدرسين

وكبار التالميذ من معرفة ان تعميميم ييدف عن قصد لممساىمة في االماني القومية .اعتقد انو يجب تمكينيم.
ىدفنا ان نجعل التعميم يساىم بعدد من الطرق .عمى سبيل المثال في مقرر الجغرافيا الذي درس مبك ار في السنة
الثالثة االولية ،كان ىدف القصص عن كيف تعيش االسر في مناطق مختمفة من السودان خمق شعور بالتفيم

والتعاطف بين السودانيين بالرغم من اختالفاتيم .قوبل ىذا اليدف باستجابة فورية من المدرسين وثناء من سودانيين
بارزين شرح ليم اليدف .قبل ذلك في السنة الثانية ،نظمت زيارات لتشكيمة من المواطنين الذين يخدمون المجتمع

عندما تم ادخال الواجبات ( الطرق التي يمكن ان تساىم بيا) ليس فقط الحقوق .3باخذ مثال من الطرف االخر كان

نقاشنا مع المدرسين حول االخالق والتدريب الخمقييرتكز عمى أي الصفات ُيحتاج الييا أكثر في أمة ناشئة .بالطبع
كان لتمك االفكار والمواقف واالنشطة أكثر من قيمة وطنية وفي ظروف واوقات اخرى يبني المرء جاذبيتيا االولية
عمى الدين ،االفتخار بالماضي ،أو حتى المصمحة الذاتية .اذن لمدين واالفتخار بالماضي والمصالح الذاتية دور في
الجاذبية واثارة الدوافع لمتعمم والمساىمة في نمو االماني القومية والوطنية.

ىنا يمكن السؤال عن ان ايراد االدب

االجنبي ىل يبعث في نفس الطالب تساؤالت عن لماذا لم يتم تناول االدب السوداني؟ ىل ىناك ادب سوداني
يتطرق لمختمف الجوانب التي يتناوليا االدب؟ أم انو يقتصر عمى الوان معينة،ولذلك تم حجبو في ىذه المرحمة؟ أم

انو سيء والذي عرض خير منو؟

ان الوعي في االختيار لالدب القومي وادراجو في المناىج ،والمقررات ،ىذه

العممية لن تتم اال اذا كان ىناك الوعي والفكرة والخبرة والممارسة والجرأة والمبادرة والتقييم والقيادة واتخاذ القرار
والحوار والمتابعة .كما يجب ان نوفر الجو الذي يجعل الطالب يتفيم ىذا الدور ويتفاعل معو ،عندىا يمكنو ان
يستوعبو ليكون ذلك الدور طاقة محركة ،ويستطيع الطالب ان يفيم دورىفي المجتمع من خالل معرفتو الدقيقة

لتفاصيل ثقافة مجتمعة وتوجيات شعبو.

ان طريقة عرض االدب تؤدي دور كبير في استيعاب ذلك االدب،

والحماس لدراستو ،ومن ثم تمثل القيم التي يحوييا والتي ىي بدورىا قيم المجتمع التي تحمل الخصوصية التي تميز

ذلك االدب والثقافة ومن ثم الشعب واالمة ويعطييا لونيتا الخاصة وكينونتيا الذاتية .يقول عبد اليادي الصديق  4في
1ف.ل.قرفج :تجربت في التعلين ،هطبعت جاهعت الخرطىم 2014م( ص )103
2ف.ل.قرفج :الورجع السابق(ص )127
 3ف.ل.قرفج :الورجع السابق (ص )178-177
4عبذ الهادي الصذيق :اصىل الشعر السىداًي ،دارجاهعت الخرطىم للٌشر 1989م (ص )135
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في كتابو اصول الشعر السوداني ان الشاعر السوداني ظل يبحث عن عن منطقة يكتشف فييا اصول لغوية ينفذ

من خالليا الى وجدان القارئ السوداني -أي المسان القومي -ولتأكيد ذلك يقتبس قول عبد الحميد يونس عن المسان
القومي " والمسان القومي المةمن االمم العمود الفقري الذي يقيم كيانيا ويربط جزئياتيا ويحتفظ بجوارحيا .وليذا
المسان مكانو الممتاز في االفراد والوحدات االجتماعية في االطار القومي .ونحن نالحظ انو في كتب المطالعة
واالدب لممرحمة الثانوي في السودان تم تناول االدب من خالل المسان القومي – المغة العربيةواالدب العربي عموما
ولكن لم يتم االلتفات الى االدب السودانيالذي صنعو السودانيون في بيئة ومواقف واماكن سودانية .يقول نغوجي

واثيونغو ،المغة في خصو صيتيا ال في شموليتيا .يقول قرفث  :1الصفات الجيدة نحتاجيا لالمة الناشئة :المسئولية
المبادرة القيادة التعاون ،التنظيم.
اغراض االدب واهدافه:

2

يقول عبدالمجيد عابدين ان أغراض الحركة األدبية األولى كانت تتجو في خطوط سيرىا ،وفي مجاالت نشاطيا
الى ثالثة أغراض رئيسية :فالغرض األول ىو بث الوعي القومي في نفوس الناس فمفتوا أنظار الناس الى األرض
التي درجوا عمييا ،والى المجتمعات الكبيرة والصغيرة التي يعيشون فييا ،والى الواقع الذي يحسونو في حياتيم

اليومية الخاصة ،وحياتيم في األدنية والمجالس والمدارس بشتى مظاىرىا .والغرض الثاني ىو تنشئة الشباب

المثقف عمى الروح الفنية الصحيحة ،فأشاعوا بما قدموا من الشعر وما أوردوا من نقد أدبي ،وما تحدثوا عنو في
مقاالتيم وقصصيم ،روحاً تتجو الى النفوس الواعية فتيذبيا ،والى العواطف المتييئة فتصقميا ،والى األذواق فتعمل
عمى ترقيتيا وتقويميا.

الغرض الثالث ىو نشر الدعوات اإلصالحية االجتماعية المختمفة التي تتعمق بعادات

السودانيين واختالفيم وأساليب حياتيم  .واألدب عند المحجوب وسيمة لتحفيز األذىان وايقاظ النيام والسبيل الى
التحرر الوطني.يقول " :لقد كنا ننشد الحرية وىي عنا بعيدة ونمتمس موضعيا ونحن عنيا محرومون ،وليذا تعشقنا
الجمال ألن الجمال ىو الحرية وتعمقنا باألدب ألن األدب ىو الوسيمة الى الحرية والتعبير عن الجمال

 ."3وىكذا

فباالضافة الى تيذيب النفوس وتنمية الذوق فيناك اىداف اخرى يسعى الييا االدب من قبيل غرس وتنمية الوروح

الوطنية والقومية والعمل عمى التحرر الوطني.

دواعي تدريس االدب القومي :ان االدب القومي ىو منتج جماعة معينة ليا خصوصيتيا التي تميزىا عن غبرىا.
وقد وضح ذلك محمد عشري حبث قال:كيف يسيل عمينا أن نفرق بين امتين تتكممان لغة واحدة  ...إننا بعد أن
نكتشف كل الفوارق وتظير كل المميزات ،ونحدد نقط التالقي واالفتراق ،نشاىد ظاىرة غريبة غاية في التعقيد

والصعوبة ولكنيا في المحل األول من االعتبار نظ اًر لقيمتيا التاريخية وأثرىا في الكتابة األدبية عموماً وفي األدب
القومي خصوصاً .واإلصطالح المقصود ىنا ىو طريقة التعبير الخاصة بأمة أو شعب كتمك العبارات والجمل
واأللفاظ ،التي تموح فييا فطرة األمة وحيمتيا.4

مراحل نمو الحاسية الوطنية :أن معرفة سبل القومية وخصائصيا أمر راجع أوالً وقبل كل شيء ،إلى تمك الحاسة
القومية التي يكتسبيا المرء بعد عدة تجارب واختبارات ،يتنقل فييا األديب بنفسو،وبارشاد من حولو من النقاد ،بين

طرق مختمفة من القول والتفكير ،وبين اتجاىات متعددة من المذاىب واألساليب ،حتى ييتدي في أثناء سيرة األدبي

الى نفسو ويميز باختباره الشخصي بين ما يصمح لبيئتو وما ال يصمح  . 5وىكذا فان تعريض الطالب الى ادب بالده

1ف.ل.قرفج :هرجع سابق(ص )178
2عبذالوجيذ عابذيي :هرجع سابق(ص )70-69
3هحوذأحوذ هحجىب وعبذالحلين هحوذ :هرجع سابق (ص )57
4هحوذ عشري الصذيق :الورجع السابق (ص )215-213
5عبد المجيد عابدين  ،مرجع سابق ،ص65
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وبمسان شعبو الذي يعبر عن خصوصية معينة تعكس ثقافتو يؤدي الى نمو الحاسية الوطنية ويعمل عمى تطور

القومية.

دور االدب في اعالء القومية وغرسها :ان األدباء الطامحين في أحياء اآلداب القومية يخمق بيم أن يتعمقوا في
حياة األوساط االجتماعية كميا وان يتآنسوا بأسموب حياتيا ويحيطون بأفكارىا وامزجتيا ،وخفايا أفئدتيا ،ويألفون

مثميا العميا ومثميا السفمي ،وخرافاتيا وأساطيرىا وقصصيا واشعارىا ،باالجمال كل ما يتعمق بما يدعوه الغربيون
ويدرسون باسم ( ادب العشب ) (اراء وخواطر العشري – االدب القومي ص  )215التعابير والجمل الخاصة بشعب
او امة كثي ار ما يصوغيا العامة وفييا جزء كبير خاص بالمعيشة وعالئق الحياة الفردية والحياة االجتماعية (

العشري ص  )214-213ثم يصقمون ما يقدرون عمى صقمو من حكايات وامثال ويبرزونيا في ادبيم محاولين رفع
الجميور الى مستواىم وتغذية مواىبو ،حتي يجاوب انفعاالتيم ،ويكون صدى لخواطرىم ،ويرضى بقيادتيم لو .ومن
ثم يستطيعون كتابة األدب القومي الصحيح (العشري ص  . )215األدب الخالد ال يجد مادتو إال في حياة الناس،
والقصة ال تكون مؤثرة جديرة بالقراءة ناىيك عن أن تظفر بالخمود إال إذا كانت وقائعيا من صميم الحياة التي

يحياىا الناس ،ويضفي عمييا األديب روعة الفن في األسموب والحوار ويكسوىا ثوباً قشيباً من نسيج الحياة.1
أي ادب ندرس؟ -تحميل الكتب:

لموقوف عمى ما تشتمل عمية كتب المطالعة واالدب في المرحمة الثانوية في السودان ،قام الباحث بتحميل تمك الكتب

من خالل النظر في محتويات ومضامين الموضوعات التي اشتممت عمييا ،وخمصت نتائج التحميل الى اآلتي:
 /1اشتمل كتاب المطالعة واالدب الصف االول عمى ثمانية وثالثين موضوعا منيا ثمانية موضوعات لكتاب
سودانيين أو تصف البيئة السودانية وامور الحياة وقضايا الشعب.

 /2اشتمل كتاب الصف الثاني الثانوي عمى ستة وثالثين موضوعا منيا ثالثة موضوعات تناولت قضايا سودانية.
 /3لم يتعرض كتاب الصف الثالث لمسودان بأي حال من االحوال.
السياسات التعميمية لألدب:

ان الميم في أولويات السياسة التعميميةلألدب السوداني ،ىو البحث عن منظور تربوي قومي تحررينري فيو أنفسنا

بوضوح في العالقة مع أنفسنا ومع اآلخرين في الكون .ىذا يمكن النظر إليو من ناحية كتابو األدب وأيضا بتدريس
األدب فيالمدارس وبالمناىج النقدية .وبتعبير آخر ما دام األدب السوداني موجود فكيف ينبغي أن نقدمو إلي الطفل
وبأي طريقة.؟ يتطمب األمر ىنا عمميتين :اختيار المادة ،والموقف منيا،أو تفسيرىا .ىاتان العمميتان تؤثران وتتأثران
باألساس الوطني والطبقي الختيار المادة المنتقاة والموقف منيا واخي اًر األساس الوطنيوحتى الطبقي الختيارات
ومنظورنا سيؤثر ويتأثر باألساس الفمسفي الذي نتظر منو إلى الواقع وىو أمر اليمكن تجاوزه( .2ص .)136

ثالثة مبادئ رئيسية يجب أن توجو السياسات التعميمية تجاه األدب:
 /1أن ثقافة شعب عنصر جوىري في تعريف نظرتيم إلي العالم .ومن خالليا يمكن تكييف العمميات الذىبية.
 /2أن سياسة تعميمية سميمة تجاه االدب ىي التي تمكن الطالب من دراسة ثقافة وبيئة مجتمعيم أوال ،ومن ثم في
عالقتيا مع ثقافة وبيئة المجتمعات االخري لكي تكون منابع االليام وطنية.

 /3ومن اجل أن يكون التعميم المقدم ايجابياً،وذاامكانات خالقةلمستقبل السودان ،يجب أن ينظر إليو باعتباره جزءاً
جوىرياً من العممية المستمرة لمتحرر الوطني والوصول الى القومية.

 1هحوذأحوذ هحجىب وعبذالحليووحوذ :هرجع سابق( ص)102
ً 2غىجي واحيىًغى :تصفيت استعوار العقل  ،هؤسست االبحاث العربيت لبٌاى 1987م( ص )136
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كيفية االختيار :ينبغي أن تتوافر في االختيار الموازنة بين الجودة األدبية ،والصمة االجتماعية ،ومتعة السرد .الغاية
أن نغرس في الطالب حباً نقدياً يشجع متابعتو في السنوات الالحقة ،ويضمن أن ىذه المتابعة ستكون مثمرة باعتبار

طبيعة المجتمع السوداني ،نوصي بتوجيو االنتباه إلى األدب المعبر عن مجتمع يتغير ،وبتامين أن يشمل ىذا ،تنوع

تجربة مختمف طبقات المجتمع.1
النتائج:

بالنسبة لمسؤال االول  :ما مدى اشتمال مقررات المطالعة واالدب لمصف واالول والثاني والثالث الثانوي عمى
الموضوعات التي تتناول قضايا سودانية ،او كتبيا سودانيون؟ اتضح:

 /1كتاب المطالعة واالدب الصف االول اشتمل عمى ثمانية موضوعات لكتاب سودانيين أو تصف البيئة السودانية
وامور الحياة وقضايا الشعب ،بنسبة  %21من اجمالي موضوعات الكتاب.
 /2كتاب الصف الثاني الثانوياشتمل عمىى ثالث موضوعات تناولت قضايا سودانية ،بنسبة

 %8من اجمالي

الموضوعات.
 /3لم يتعرض كتاب الصف الثالث لمسودان بأي حال من االحوال.

 /4ما تم تناولو من موضوعات تتحدث عن الوطن وحياة الناس وثقافة الشعب ،خاصة في كتاب االول الثانوي ،فيو
اشارات واضحة ان ىناك ادب يحمل الثقافة ومالمح المجتمع ،وانو اذا تم تكثيفو وتعزيزه ،سيكون لو دور كبير في
نشوء وتغذية الروح القومية والوطنية وابراز المثل العميا.
 /5غبش المنظور الوطني.
السؤال الثاني :ما الدور الذي يجب ان يطمع بو االدب في بث الوعي القومي ونشوء الحاسية الوطنية؟ يتضح:

 /1ان يكون االدب وسيمة لمحرية -ان تكون مادتو من حياة الناس – الحكايات واالمثال.
 /2يمجد العظماء ويبرز دورىم ،ينشئ ويستميم طريقة التعبير الخاصة بالشعب.
 /3يعمل عمى تغذية مواىب الجميور.
 /4يقومبصياغة وصقل عالئق الحياة ويبرزىا لرفع مستوى الجميور.
 /5يعمل عمى نمو االحساس بالكيان والذاتية.

 /6يستخمص الصفات الجيدة التي تحتاجيا االمة ويعرضيا في ثوب قشيب.
 /7رفع وابراز رغبة المساواة مع العالم والتحريض عمييا كقوة دافعة لمتعمم.
 /8تقوية روح الوحدة الوطنية في نفوس الناشئةوتنمية الشعور بالوالء لموطن.
 /9ابراز المثل التي تشير الى االسالم وتطوير القومية السودانية واالماني الوطنية واالتجاىات والطرق المختمفة من
القول والتفكير واالساليب والمذاىب وعرض ما يصمح وينتمي لمبيئة.
السؤال الثالث :أي السياسات التعميمية يمكن تبنييا لتقوية دور االدب في بعث الروح الوطنية؟

من خالل ما تم ايراده من آراء فقد وجد الباحث ان خير السياسات التعميمية التي يمكن ان تفيد السودان في ىذه

المرحمة ىي السياسات التي تركزعمى تدريس االدب والثقافة والقضايا السودانيةوالتي تصف البيئة السودانية وتعمي

االماني القومية وقضايا التحرر الوطني ،وتدفع الطالب لمتطمع لممساواة مع العالم.
السؤال الرابع :ما المعالجات التي يمكن القيام بيا لتعزيز دور االدب في تكوين الذاتية والكينونة الوطنية؟ اتضح:

 /1ينبغي تدريس االدب السوداني ألنو يحمل آثار القومية في ثناياه.
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 /2االىتمامبدور المدرسة الثانوية قي أخذ الريادة في استميام ادب الشعب والتعبير عن ثقاافتو.

 /3عمل برنامج لتكوين الشخصية المجتيدة لمحاربة الكسل والتعمق في الجوانب الحية المتصمة بالبيئة واالمجتمع.
 /4ابراز العظماءمن السودانيين في المحاالت المختمفة والتعريف بإسياماتيم لتفاخر بيم االجيال وتقتدي.
 /5الوعي الى ان ما يصنع امة ىو طريقة التعبير الخاصة بيا والتي تموح فييا فطرة االمة وحيمتيا.
يعرف الطفل بتجربة شعبو وحكاياتو وأمثالو ومثمو العميا.
 /6توجية السياسات التعميمية ناحية ما َ
 /7ان تتوفر في االدب لمقررات المرحمة القانوية الجودة االدبية والفنية والصمة االجتماعية ومتعة السرد.
 /8االنتباه الى االدب المعبر عن مجتمع يتغير وان يشمل تجربة مختمف طبقات المجتمع.
 /9أن يكون االدب السوداني مركز تدور حولو االداب االخرى وينظر لالشياء حسب صمتيا بقضايا السودان.
 /10توجيو االدب نحو المجتمع والنظر في المراحل التي يمر بيا الشعب والمتطمبات والفجوات.
مناقشة النتائج :قبل ما يقرب من مئة عام دعا محمد عشري الى حاجة السودان الى االدب البسيط الجريء ،واتفق
معو محمدأحمد محجوب وعبدالحميم محمد في ان لالدب دور كبير في غرس الروح الوطنية وبمورة االماني القومية.

وبرغم ذلك نجد ىذا الخمو الكبير لمقررات المرحمة الثانوية من ادب البالد وبعدىا عن المحمية .ان المحمية ىي التي

تقود الى العالمية والتميز كقومية ليا مميزاتيا الخاصة وكينونتيا الذاتية .وعميو فان الباحث يرى ان المعادلة جاءت
مقموبة ،فالواجب كان ان يتم تدريس االدب السوداني ومن خاللو يتم التعرض النواع االدب االخرى جاىمي كان أم

سالمي أم حديث .أي ان يتم النظر الى االشياء من منظور سوداني ،أي النظر الى االشياء بحسب صمتيا بكل ما
ىو سوداني ،يرى الباحث ان ىذا ما كان يقصده محمد عشرى حين قال "نحن في حاجة الى نظر جديد ننظر بو

الى الشرائع واآلداب والفمسفة واالديان ،وكافة الشؤون" .ىكذا يمكننا ان نصل الى المنظور التحرري والى مركزية

االدب السوداني .نجد ان برنامج االدب في المرحمة الثانوية افتقر الى رغبة المساواة مع العالم والتحرر الوطني كقوة
دافعة لمتعميم.وىناك افراط في الميل الى العروبة والشرق ىناك ايضا افراط في الميل الى العروبة والشرق وسيطرة
وسيادة لالدب الخارجي ما قد يؤدي الى ضياع الشخصية واالحساس باليوبة ،والتعمق باالخر وتمجيده ،ورؤية المرء

نفسو من خارج نفسو وبالتالي سيولة االستالب والذوبان أو التماىي مع الغير.

ما تم استعراضو من آراء ليؤكد

الدور الميم جدا لألدب السوداني تكوين وتعزيز االماني القومية والذاتية السودانية.
التوصيات

أىم توصيات البح يجب تعديل مفردات المطالعة واالدب في المرحمة الثانوية بحيث يكون االدب السوداني،الكاتب
السوداني ،الموضوعات والقضايا السودانية ىي المحور االساسي لمحتويات تمك المفردات.
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