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الباب األول :النص األدبي والقراءة في خطاب البيداغوجيا
الفصل األول :محددات النص األدبي
أوال :مفيوم النص األدبي :أ -في الفكر العربي
ب -في الفكر الغربي
ج -في الخطاب المؤسسي
ثانيا :وظائف النص األدبي
ثالثا :خصائص النص األدبي
الـفـصـل الـثانـي :النص األدبي المدرسي (التعميمي)
أوال :ضوابط النص المدرسي ومبادئو:
 .1سمطة قانون التربية والتعميم
 .2النص والشرعية المدرسية
 .3النقل الديداكتيكي وانحراف النص
 .4مبدأ االختيار بين الضرورة واإلكراه
 .5مبدأ المزاوجة الوظيفية الجدلي
ثانيا :تعريف النص األدبي المدرسي:
أ  -معايير الشكل
ب -معايير المضمون 


الـفـصـل الـثالـث :القراءة؛ بين اآللـية والغاية
أوال :مفيوم القراءة:
أ -القراءة في المستوى األفقي :
مقوماتيا - :التعرف
 النطق الفيمب – القراءة في المستوى العمودي
ثانيا :استراتيجيات القراءة
ثالثا :القراءة وتكوين المعنى
رابعا :القراءة األدبية

الباب الثاني :تعميمية المغة العربية؛ المعوقات والمنهج واألدوات
الفصل األول :معوقات تعمم المغة العربية
أوال :االزدواجية:
أ -المغة األم
ب -الميجة
ج -العامية
ثانيا :تعمم اكتساب المغة األجنبية
ثالثا :لغة المعمم
رابعا :لغة وسائل اإلعالم
خامسا :تعامل المجتمع مع المغة العربية الفصيحة
الفصل الثاني :التعميمية وخطاب اإلصالح في المنظومة التربوية الجزائرية
أوال :تأسيس في الخطاب البيداغوجي اإلصالحي:
 -1ثابت المنطق والمنطمق
 – 2بين االكتساب والتعمم
 – 3من منطق التعميم إلى منطق التعمم
ثانيا :التعميمية :مقاربة في المفيوم والنشأة
 -1في مفيوم التعميمية
 -2في نشأة التعميمية

 -3مرتكزات التعميمية:
 -1.3المفاىيم الفاعمة:
أ _ العقد التعميمي
ب  -النقل الديداكتيكي
ج  -التصورات
د  -اليدف العائق
 -2.3نظرية التعمم المعرفية
 -3.3تشومسكي والممكة المغوية ،وعمماء االجتماع
ثالثا :استثمار التعميمية في وظائف المغة
الفصل الثالث :ضوابط الدراسة النصية في المرحمة الثانوية بالجزائر؛ (منظور الكفاءات)
أوال :رصانة الخطاب المدرسي
ثانيا :نظرية الوحدة بديل نظرية الفروع
لث :المدخل االتصالي خيار تعميمي استراتيجي
ثا ا
رابعا :قراءة النص التعميمي؛ البديل اآلخر :
أ -نقد الطريقة الكالسيكية لدراسة النص األدبي التعميمي
ب -دراسة النص؛ معادل المقاربة النصية
خامسا :مفيوم المقاربة النصية
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إلاهداء
إلى الساحل في ليلة الفاجعة...
ثالحقني هظساثه الدافئة ،وٍطازدوي سؤاله الصامد؛ أًن وضعد السحال؟
 ...إليك والدي ثصحبك دعىات العمسٍات ،وألاحفاد من بىين وبىات

و إلى كل زاحل في هيجا املجهىل ٌشق طسٍقا للعبىز ،وٍسسم للقادمين من
بعيد دزبا ٌسخشسفىن في أفقه هىز اليقين ،فتزهى أحالمهم اليافعة... ،
 .....وإليها هي صاحبة الجاللة...

شكس خاص
من لم ٌشكس الىاس لم ٌشكس هللا جعالى؛ هكرا جعلمد ،وبها ثأدبد .وفي لحظة البىح ،وأها
أخط ذًل البحث ،ازجسمد صىزة أسحاذي الفاضل (صالح الدًن شزال) في مخيالي..
لقد كان كبيرا ًنزل منزلة الكباز وهى ًصبر علي ،وكان فاضال وهى ًحجاوش عن بعض
ممازساجي العاثسة ،وكان خلىقا وهى ٌعلمني ،فخاهحني لغتي ،ولم أجد من عبازات الشكس
إال أن أهمس :شكسا أسحاذي!
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مقدمة
يت ُمعمِّما ،كفي زمف كلكجي عالـ النصكصَّ ،
أف التعمُّـ كاف لحظة
أف ُس ِّم ُ
ُ
أدركت منذ ْ
بأف َّ
يمتد عمرىا في أزمنة الكجكد،
كعي ،مازاؿ يعيشيا اإلنساف اليارب مف جيمو ،كالمتمسؾ ْ

كالحريص عمى بقاء َتك ُّى ِجيا مضيئا ُي ِّ
جن ُبو عثرات اليكل ،كمزالؽ المساف في لحظات الطيش
كالنسيافَّ .
يتكلَّد بماء المغة في رحمياَ ،لي ْخ ُرج إلى
لكف التعمـ الناتج عف لحظة الكعيَّ ،إنما َ
نص األنا المكجكد .ىذا األنا الكائف في المكاف بالنص المنطكؽ ،كالراحؿ
مجسِّدا َّ
عالـ الكاقع َ
عبر الزماف بالنص المكتكب .كفي كال الحالتيف ،سيظؿ يعيش الكجكد داخؿ عالـ المغة.

لقد َّ
ظؿ النص يخضع لمرمزية التي أبدعيا الكعي ،فقد احتكاه بالحرؼ المكتكب ،كما كاف
ٍ
ت فييا مف
قد احتكاه بالصكت المنطكؽ .كعمى الرغـ مف ذلؾ ،فقد أ َْك َجد لنفسو
لحظات تََفمَّ َ
ىذا الكعي ! لك َّػنو لـ يخػػرج عف ككنو لغة .أال يصاغ الكعي داخؿ المغة دكف أف نكجد لػػو
ِ
أف يتكاجد في عالـ المغة؛ َّ
ألف الكجكد إنما يتحقؽ
كنيا كال رمزا؟ لقد كاف عمى ُمنتج النص ْ
بيا ،كفي عالميا .كسيفقد اإلنساف كؿ كعي بذاتو ،ككؿ إحساس باالنتماء إلى جنسو خارج
ىذا العالـ.
كبيف التعمـ كالمغة مسافة المغة في بنائيا الزمني ،حيف ظمت تتشكؿ نصا ماثال ،ما زاؿ

يحمؿ إلينا سؤاؿ القمؽ كالحيرة؛ كيؼ نتعمـ المغة التي ُكِل ْدنا داخميا؟ َّ
إف كعي اإلنساف بأىمية
ِ
اح الذم
إدراكو لعالـ المغة ،ىك الذم سيظؿ يدفعو لمتعمـ ،بؿ كىك الذم سيظَ ُّؿ
العنصر الم ْم َح َ
َ
نحك تعمُّـ المغة َّأكال .لقد أدرؾ اإلنساف اليكـ َّ
أف االكتساب المغكم إنما ىك قدرة فطرية،
يدفعُ َ
تساعده عمى تحريؾ دكاليب االتصاؿ لمتعبير عف األغراضَّ ،
لكف تعمُّ َميا ىك الذم سيسبح بو
في فضاءات البحث المعرفي ،ليعرؼ ذاتو ،كيتعرؼ إلى غيره ،فيتكاصؿ معيـ ،ثـ ينقؿ
إلييـ ،كمنيـ كنكز عالميا.
َّ
إف الحرص عمى تعمُّـ المغة ،ىك حرص عمى التناغـ مع الذات ،كعمى االنسجاـ معيا،
كمع اآلخر ،الذم يقاسميا التصكر لحدكد العالقة بيف الػ (أنا) كالػ (ىك) ،فتنبني معالـ ىكية
الجماعة المغكية ،متجذرة بكينكنتيا في تربة المكاف ،كممتدة بزمف أجياليا في أعماؽ التاريخ،
ال تعرؼ االندثار ،كال تنمحي بفعؿ حادثات الزمف  ،ألنيا ستككف حينئذ قد َّ
تزكت مف المغة،

أ

مقدمة
حيف َمَنحتْيا ياء النسبة ،فصارت األرض أرضػِ(م) ،كالتاريخ ت ارثػِ(م) ِ
كفكر(م) ،كنحف
الجماعة في عالـ المغة كالكجكد.
ىكذا كانت المغة تبني األكطاف كاليكيات ،كتميز بألسنتيا بيف األجناس .كىكذا ظمت
تنسج بأدكاتيا فمسفة ،تمتحؼ أطركحات الجدؿ ،كتسعى إلى تفكيؾ مقكالتيا النصية بمقاربات
ِ
الم َحَّينة في ذلؾ.
التعميـ ،منذ ُكجدت الرغبة فيو ،كبمنطؽ التعمـ ،منذ أف فصمت المعرفةُ ُ

وستبقى المغة دكما ،الظاىرة االجتماعية كاإلنسانية البارزة كالمتأصمة ،التي ال تنفؾ تجمب
األنظار إلييا في اكتسابيا كتعمميا ،كتغرم العمماء كأىؿ الفكر لمنظر في نظاميا ،كالبحث
عف أنجع السبؿ في صناعتيا .كما أنيا ستبقى عنصر التجميع الفاعؿ لمجماعة المغكية
الكاحدة ،التي ستككف حريصة عمى أف تجعؿ منيا ممكة راسخة بيف أفرادىا.
َّ
كلعؿ المجتمع الجزائرم كاحد مف أبرز المجتمعات ،التي عاشت تجربة محاكلة طمس
ؼ في لغتو إباف االحتالؿ الفرنسي.
استُ ْي ِد َ
ىكيتو ،كمحك كؿ دليؿ عمى تاريخ كجكده ،حيف ْ
ليذا بذؿ الجيكد المعتبرة بعد االستقالؿ مف خالؿ المدرسة (مؤسسة التعميـ) ،في إطار
سياسة شاممة ألجؿ إعادة االعتبار لكؿ مقكمات الشخصية الكطنية ،كخاصة منيا المغة.
كىك بيذا يجعؿ منيا ركيزة أساسا ،فعمد في مرحمة معينة إلى جعؿ المغة العربية لغة
التكاصؿ الرسمي ،كالتي عمى أساسيا يبنى الخطاب الكطني بِ ْأب َع ِاده العربية كاإلسالمية.
كعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة ،كالتحكالت التي مرت بيا ىذه المدرسة ،كما عرفتو مف

ؽ
ب عمييا تجاكزه إلى ما يمكف َع ُّده إنجازا ،حقَّ َ
ص ُع َ
إصالحات ،فإنيا ظمت تراكح مكاناَ ،
األىداؼ السياسية العامة ،كخرج مف إطار التصكرات كالتنظير إلى مجاؿ الممارسة
كالتطبيؽ .كال أدؿ عمى ذلؾ مف؛
 -1لغة الفئات االجتماعية عمى اختالفيا ،كالتي تخمط بيف فصيح كعامي كأجنبي ،مما

أف تككف كعاء لعمـ .كيكفي أف يتابع الباحث
ألف تُعبِّر عف فكر ،كال ْ
جعميا ىجينة ال تصمح ْ
الجزائرم – بعض المثقفيف -كىـ يدلكف بتصريح إذاعي أك تمفزيكني ،ليدرؾ حقيقة الكاقع
المغكم المترىؿ كالعجز في التعبير.
ب
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 -2لغة المعمـ الذم ال يزاؿ مضط ار إلى استخداـ العامية في أثناء شرح الدرس ،كتقديـ
المعارؼ لتالميذه ،سكاء بدعكل النزكؿ إلى مستكل قدرات التالميذ المغكية ،أك بدعكل أىمية
حصكؿ الفائدة المعرفية.
 -3لغة التالميذ في المدرسة الجزائرية (في مرحمتييا األساسية كالثانكية) ،التي باتت تستند
إلى غير لسانيا حتى يتحقؽ التكاصؿ؛ بسبب ضعؼ رصيدىـ المغكم كتأخره .كلعؿ ىذا

راجع في جانب منو ،إلى َّ
أف تعميـ المغة العربية في مدارسنا ،في مرحمتيو؛ التعميـ األساسي
كالثانكم ،ظؿ يجرم عمى النمط التقميدم (إلى ما قبؿ سنة

2008ـ) ،دكف اإلفادة مف

التطكرات كالقفزات اليائمة التي حدثت في تعميـ المغات القكمية في العالـ.
حقيقة ،ـ ا زاؿ الميتمكف بتعميـ المغة العربية  ،يؤكدكف عمى َّ
أف الكضع المغكم يعرؼ
تدىك ار كبي ار في بالدنا ،كأف المساف عندنا بات ىجينا  ،ال ُيعبِّر عف ىكية  ،كال ينسجـ مع
مالمح الشخصية  ،بأبعادىا القكمية كالتاريخية كالدينية ،مما ظؿ يدفع بالمسؤكليف – منذ
االستقالؿ -إلى إدخاؿ اإلصالحات  ،كالتحسينات الالزمة ألجؿ النيكض بالعربية  ،كجعميا
لغة تكاصؿ كتخاطب يكمي .كلعؿ المتتبع لجممة ىذه اإلصالحات  ،كالتحسينات  ،في مرحمة
التعميـ الثانكم تخصيصا ،بحكـ أنيا مرحمةٌ كسيطٌ بيف التعميـ األساسي كالتعميـ الجامعي،
ِّ
ُ ٍِّ
كفييا َّ
الم َكجِّو الذم يحرص عمى
تتبدل
مالمح متعمـ ،يتدرب عمى إنتاج المغة ،بمعية المعمـ ُ
تعديؿ سمككو ،كيجعمو أكثر إدراكا ككعيا بأدائو المغكم ،يككف قد ك قؼ على مالحظة ثابتة،
المنتَج في لحظة اإلبداع،
ىي؛ َّنن تعميم العربية ،ظل يقوم عمى انتقاء النموذج المغوي ُ
يَع ُّدد الركيزة
والماثل بين يدي القارئ (المتعمم) نصا ،هو
النص األدبي الذي ما زال ُ
عموم ها (النحو والصرف واإلمالء

األساسية في عرض المغة ،ثم ُيتْ َبعُ بالتعرف لى
مم ِ
س غراسها في حصتي التعبير
حرص العملية التعميمية عمى تَ ُّد
والبالغة والعروض)  ،وتَ ُ
الشفوي والكتابي.
ؿقد ظمت جيكد الباحثيف ( خاصة دعاة اإلصالح) تركز – في غالبيتيا – عمى ضركرة

كيؾ النص األدبي كفيمو؛ كتمكيف المتعمـ ( المقبؿ عمى مرحمة
جعؿ عمكـ المغة آليات ؿ تؼ
الطفكلة المتأخرة كالتي تتميز بالحيكية كالتحفز؛ لما فييا مف طمكحات الشباب كأحالميـ) مف
ج
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االعتماد عمى القدرات الفردية في التحميؿ كاالستنتاج كالتذكؽ ،كاصدار األحكاـ؛ فيك في ىذه
المرحمة يقبؿ التكجيو ،كيميؿ إلى االشتغاؿ في مجاؿ المحاكلة ،كمكاجية التحديات الفكرية،
كالتفاعؿ مع المعارؼ العممية كاألدبية التي تعبر عف انشغاالتو ،كاىتماماتو .لكف يبدك أف
المتعمـ ،في منظكمة المقاربة باألىداؼ ،ظؿ يتشكؿ في لغتو ،كفي فكره بعيدا عف األىداؼ
المرصكدة ،ؿقذا أسَّس ( القانكف التكجييي لمتربية الكطنية لعاـ 2008ـ  /اإلصالح األخير )
لتكجو مختمؼ لمعممية التعميمية ،حيث َّ
ُّ
تبنى االعتبارات السابقة

 ،لكف مف منظكر مقاربة

جديدة ،ىي المقاربة بالكفاءات.
كاألكيدَّ ،
أف النص األدبي لو القدرة عمى عرض المغة العربية

 ،في صكرتيا الراقية

( االنضباط بقكاعد العمكـ المغكية المختمفة  ،كااللتزاـ بأساليب العرب في الكالـ ،ناىيؾ عف
الجانب الفني المشكؽ) ،كما أف لو القدرة عمى التعبير عف كضعيات لغكية مختمفة  ،تقترب
مف كضعيات المتعمميف المغكية  ،في مختمؼ مراحؿ العمر؛ بما تنقمو مف تجارب الحياة
المتنكعة عبر الزماف كالمكاف.
َّ
األدبي  ،يبقى في المحصمة – عمى اؿرغـ ـ ما يممكو مف طاقات – إبداعا
النص
لكف
َّ
َّ

فرديا ،ال يمكنو رصد المغة في كؿ تجمياتيا .كانطالقا مف ىذه الحقيقة ،يرل بعض الباحثيف
َّ
ت مف دالالتيا الكاقعية
أف تعميـ العربية يبقى غير ذم جدكل  ،طالما أنو يستند إلى لغة  ،تَتََفمَّ ُ
التي يحتاجيا المتعمـ  ،إلى دالالت يفرضيا التأكيؿ بحكـ اإلبداع .كليذا  ،فنحف ال ُنعمِّـ المغة
العربية ،بؿ ُنعمِّـ األدب العربي كنقده ؟!
كمف ىنا سيبني ىذا المشركع تساؤالتو ،كىي؛
 -1إذا كاف تعميـ األدب بما يعرضو مف نماذج لغكية راقية كممتعة ،يستمزـ بالضركرة تعميـ
َّف األداء المغكم عند ـ جمكع المتعمميف؟
المغة العربية ،فؿماذا ال تَ
محس ُ
 -2لماذا ال ينتج المتعمـ لغة راقية ،عمى الرغـ مف تعاـ ؿق مع نصكص أدبية ،تظؿ تستدرجو
لممحاكاة؟
 -3أال يجد المتعمـ ما يغريو في النص األدبي ،فيتفاعؿ معو ؟
د
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 -4ما حقيقة الفعؿ القرائي الممارس عمى النص؟ أال ي ِ
النص ،مف خالؿ تشريح
يد ُـ المتعمـ
َّ
َ
جسده ،كتفكيؾ عناصره ،ألجؿ إعادة بنائو ،كمف ثمة ،تَحقُّؽ فعؿ القراءة فيو؟
 -5ىؿ بإمكاف المقاربة النصية أف تككف بديال فاعال في دراسة النصِّ ،
يمكف مف التخمص
مف ممارسات الطريقة التقميدية المحككـ عمييا بالعقـ؟
 -6أيككف تعمُّـ المغة ،تعمُّما لتَ َذ ُّك ِ
ؽ الفف كالجماؿ؟ أـ ىك تعمُّ ٌـ لغرض كظيفي ،ينبع مف
ُ
الضركرة الممحة لمعالجة العجز المتفاقـ في التعبير عف األفكار كاألحاسيس ،كمنو ،تحسيف
الفعؿ التكاصمي مع اآلخريف؟
ىذه تساؤالت ،كأخرل قد يطرحيا البحث في ثناياه ،كيحاكؿ اإلجابة عنيا في مكاضعيا.
إف أىمية ىذا المشركع  ،تكمف في أنو يحاكؿ أف يترصد حقيقة الزعـ  ،بأف األدب كفيؿ
بأف يقكـ المساف  ،كم ِّ
ب لغة المجتمع  ،ؿترقى إلى مستكل ،ما زاؿ يراكد أحالمنا – نحف
ىذ َ
ّ
العرب  ،-كما زلنا ال نجد لو التحديدات المكضكعية ،حيف تكزعت طمكحاتنا بيف
َ
ض طاقاتيا في إطار (نحك النص)،
"معيارية" ت َشكمَ ْ
تع ِر ُ
بالنم َذجة  ،كأخرل "فصيحة" ْ
ت ْ

لغة

كىذا

منذ ما قبؿ ( ابف خمدكف) إلى كقتنا الحاضر  ،في ظؿ كجكد تكجو عممي يدفع بتعميـ المغة
نحك التكاصؿ كالكظيفية.
كلئف كانت ىذه األىمية  ،ىي الدافع الرئيس كراء قيامي بيذا البحث ،فإف تجربتي المينية
في حقؿ التعميـ الثانكم منذ قرابة عشرية ،ستككف حاف از آخر مشجعا عمى رصد ىذه الحركية
التي تبقى دكف فاعمية ،ما لـ أستكعب مقكالت التعميمية ،التي ما كنا (مجمكع المعمميف) في
األسرة التربكية الجزائرية ،منشغميف بيا ،أك لنا مف االىتمامات بيا ،ما يجعمنا ننخرط في
مشركع اإلصالح التعميمي الذم يستمد رؤيتو منيا بسالسة كاقتناع .لقد كانت الدعكة إلى
اإلصالح ،كما زالت في اعتقادم إلى اليكـ ،يكتنفيا كثير مف الغمكض ،في ظؿ غياب
الم َّ
كجيَة إلى رجاالت التعميـ ،لغرض التككيف كالتأطير ،كتكضيح أىمية
المنابر العممية ُ
اعتماد المقاربة بالكفاءات مقاربة تربكية ،كالمقاربة النصية مقاربة تعميمية لمغة .إف ىذا

المشركع ال يزعـ لنفسو أبدا ،أنو سيقدـ حمكال لمشاكؿ مطركحة في مكضكع تعميمية المغة
ه
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العربية ،كليس ىذا طمكحو ،كانما سيعمؿ عمى تممس معالـ تعمـ المغة العربية ،في ظؿ
المقاربة الجديدة ليفيميا ،كيعييا ،مف منظكر عممي باألساس ،كفي ظؿ تفاعؿ المتعمـ
المزعكـ .ليذا سيعمد إلى الكصؼ كالرصد ،مع التحميؿ كتسجيؿ الممحكظات المناسبة ،بما
يساعد عمى تبيف مكاطف اإلفادة ،أك يستدعي االنتقاد.

كمف ىنا كاف عنكاف ىذا المشركع:

( النص األدبي وتعميمية المغة العربية  -دراسة وصفية لواقع التفاعل المغوي لدى تمميذ
التعميم الثانوي العام في الجزائر  .) -كقد قسمت بحثي إلى ثالثة أبكاب .مع مدخؿ كخاتمة.
كاشتمؿ كؿ باب ثالثة فصكؿ.
أما المدخؿ فقد عرضت فيو أىـ معالـ الكاقع المغكم لمتمميذ الجزائرم  ،الذم يتسـ بحركية
لغكية مؤثرة ،بالضركرة ،في إنجازه الكالمي؛ فبيف ازدكاجية أك تعددية لغكية تصؿ أحيانا حد
الصراع ،سيعرؼ المتعمـ تنازعا ىكياتيا .كادراكا مف المدرسة في المرحمة الثانكية ،ليذا
األمر ،سترصد النص األدبي بما فيو مف طاقات جمالية ،كتشكيقية لتعميـ كتعمـ المغة
العربية .ليذا تناكلت في الباب األكؿ:

النص األدبي كالقراءة في خطاب البيداغكجيا

؛

فتطرقت في الفصؿ األكؿ إلى محددات النص األدبي ،لغرض تبيف المفيكـ الذم يتبناه
الخطاب البيداغكجي ،الذم يتربص بجيكد النقاد كالمسانييف ،كأصحاب تحميؿ الخطاب كعمـ
ثقافات
يفات كثيرةٌ ،تراثية كمعاصرة ،كتقاسمتو
عت ىذا
ٌ
المصطمح تعر ٌ
النص؛ حيث تناز ْ
َ

متعددة ( عربية كأجنبية غربية ) .ثـ بحثت في كظائفو ،مف خالؿ البحث في كظائؼ المغة
عمكما ،بحكـ أف النص مجت أز لغكم ،يحقؽ التكاصؿ ،كالتعبير ،كيؤدم الكظيفة الشعرية،
كالميتا-لغكية ،كغيرىا مف الكظائؼ .كمنو ،كاف لزاما عمى الباحث أف يحدد جممة
الخصائص التي تضبطو .فيتميز عف الخطاب ،كعف الالنص .كفي الفصؿ الثاني عرضت
ؿلنص األدبي المدرسي ؛ فناقشت ضكابطق كمبادئو  ،التي تجعمو نصا تعميميا ،عندما تحكمو
سمطة قانكف التربية كالتعميـ  ،كالشرعية المدرسية ،كعندما يخضع لمبادئ النقؿ الديداكتيكي،
كاختيار المحتكل ،كالمزاكجة الكظيفية بيف تعميـ المغة ،كتعميـ األدب .ثـ استخمصت تعريفا
و
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لمنص المدرسي ،مراعيا مع ايير الشكؿ  ،كـ عايير المضمكف .كفي الػفػصػؿ الػثالػث :تناكلت
القراءة؛ بكصفيا آلػية بيا نتعامؿ مع النص؛ فنتمقى مف خاللو الرسالة التكاصمية ،كنحمميا،
كنفيميا ،كنتذكؽ جماليتيا ،ألجؿ ىذا ستصبح غاية في حد ذاتيا .مف ىنا ،كاف ال بد مف
تحديد مفيكـ القراءة  ،الذم سيتجمى في مستكييف؛ القراءة في المستكل األفقي  ،بمقكماتيا:
التعرؼ كالنطؽ كالفيـ ،ثـ القراءة في المستكل العمكدم  ،عندما يتجاكز القارئ (المتعمـ)
كمتأمال في
حدكد القراءة الخطية السطحية ،ليغكص في أعماؽ النص ،مناقشا كمحمِّال،
ِّ
طبيعة بنائو ،كنسقو الجمالي .كالقارئ بيف ىذيف المستكييف يمكف أف يقؼ عمى معنى قرائي،
قد ال يجمع بالضركرة بيف المستكييف ،عندما يمارس

استراتيجيات القراءة  .لكف في كؿ

حاالت فعمو القرائي ال بد أف يصؿ إلى تككيف المعنى .ألجؿ ىذا ،كاف مف الممكف أف تتميز
قراءةٌ عف قر ٍ
اءة .كمنو ،كانت القراءة األدبية مفيكما ،نيض ماثال أماـ البحث ،كاستدعى
تعريفو.
أما الباب الثاني  ،فعنكنتو؛ تعميمية المغة العربية  :المعكقات ،ك المنيج ،ك األدكات .كقد
ك َّ

بحثت مف خاللو في الفصؿ األكؿ ؛ معكقات تعمُّـ المغة العربية  ،فيي متعددة ،أسيمت في
ت تعرقؿ كؿ محاكالت الرقي بتعميـ المغة
إيجادىا ظركؼ سياسية كأخرل اجتماعية ،ظمَّ ْ

العربية .ثـ تكقؼ البحث بعدىا ،في

الفصؿ الثاني  ،عمى خطاب اإلصالح في المنظك مة

َّس ؿلخطاب البيداغكجي اإلصالحي  ،كنظر في
التربكية الجزائرمة ،كعالقتو بالتعميمية ؛ فأس َ
المككنة لو ،مف منط ٍ
منطمؽ لإلصالح ،بدءا مف التمييز بيف
ت َّأنو
جممة عناصره
ِّ
ٌ
ؽ َ ،ثب َ

مفيكـ االكتساب ك مفيكـ التعمـ ،إلى ضركرة االنتقاؿ مف منطؽ التعميـ إلى منطؽ التعمـ .
الضكء عمى
البحث
أف يسمِّط
ُ
كمنو ،كاف مف البديييْ ،
َ

التعميمية ،بكصفيا عمما استدعتو

بق في المفيكـ كالنشأة  .ثـ نظر في مرتكزاتق؛ مف مفاىيـ
قار َ
المنظكمة التربكية الجزائرية .ؼَ
فاعمة ،ؾالعقد التعميمي  ،ك النقؿ الديداكتيكي  ،ك التصكرات ،ك اليدؼ العائؽ  .ثـ َّ
رك َز عمى
العالقة بيف ىذا العمـ ك نظرية التعمـ المعرفية  .كما َّ
قد َمو ( تشكمسكي) في ىذا المجاؿ عف
ز
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الممكة المغكية ،كعمماء االجتماع عف الممكة التبميغية .ككيؼ استثمرت التعميمية في كظائؼ
المغة ،مف ىذا المنظكر .كبقي لمبحث في الفصؿ الثالث أف يتطرؽ ؿضكابط الدراسة النصِّية
في المرحمة الثانكية بالجزائر؛ ( مف منظكر الكفاءات) ؛ أم؛ كيؼ تـ تفعيؿ مقكالت التعميمية
في بناء خطاب بيداغكجي رصيف ،كمتماسؾ ،كمؤس ٍ
َّس عمى عناصر منيجية كمنياجية،
تعميمي استراتيجيا ،كالمقاربة النصية
ا
خيار
ا
ىي :نظرية الكحدة  ،كالمدخؿ االتصالي الذم كاف
بكصفيا مقاربة تعميمية.
تـ تخصيص الباب الثالث  ،لمنظر في التفاعؿ المغكم لتمميذ مرحمة التعميـ الثانكم ،
كقد َّ
نص عمى أنقاض النص األدبي التعميمي المقركء .ليذا ،كاف الفصؿ
الذم ُي ْنتَظَ ُر منو إنتاج ٍّ

األكؿ حفرا في جداريات الكتاب المدرسي  ،ىذا الكتاب الذم يممؾ سمطة ،بيا أكجد لنفسو
المنياج َّ
يخصُّو ،دكف غيره مف الكتب .حيث َّ
مي َزه بكصؼ دقيؽ ،يؤىمو لتمكيف
إف
تعريفا ُ
َ

المتعمـ المتفاعؿ معو مف تعمـ المغة – اليدؼ .كعميو ،فقد راح يعرض مف خاللو نصكصا

ما زالت تثير جدال بيداغكجيا ،كتطرح انتقادات جديرة باالىتماـ .ثـ تاله الفصؿ الثاني،
مستعرضا المقاربة النصية التي راح ينظر إلييا الدارسكف عمى َّأنيا َّ
الالمنيج في دراسة
تناكؿ خطكات التشريح المقررة تعميميا ،مع
النص التعميمي األدبي ،كتحميمو؛ كمنو ،فقد َّ
تـ ُ
ٍ
ت إلى إب ارزه ىذه المقاربة التعميمية ،مف اتِّساؽ ك ْان ِسجاـ في
تركيز ك ٍ
اضح عمى ِّ
أىـ ما َس َع ْ

عر ٍ
َّ
ؼ إلى العالقات الداخمية بيف بنيات
عمـ النص؛ نظ ار لما يتيحانو مف تَ ُّ
النص ،أك َد عمييما ُ
ككشؼ عف أدك ِ
ٍ
ات تحقُّ ِ
اكتشاؼ معرفة نصية جديدة،
سي َكفِّر
النص،
َ
ْ
ؽ تماسكو كترابطو ،مما ُ
تُكفِّ ُر لممتَعمِِّـ نمكذجا لمبناء النصي ،يمكف أف يحاكيو .كجاء الفصؿ األخير ليتناكؿ عينة مف
نِتَاج ِ
كيتممس مف خالؿ تعبيراتيـ ،مدل تجسيدىـ لتطمعات المنياج،
ات المتعمّميف المكتكبةَّ ،
َ
لكف ليس مف باب إصدار األحكاـ القطعية ،بالنجاح أك الفشؿ ،فالبحث
كتحقيقيـ ألىدافو؛ ْ
ليس ىذا مبتغاه ،كانما مف باب تمييد الطريؽ لرصد تفاعؿ المتعمـ كمتابعتو ،بعد تفكيؾ
العناصر المؤسسة ليذه العممية التعميمية.
ح

مقدمة
أجممت فييا مجمكع النتائج ،كالممحكظات التي استخمصتيا،
أنييت البحث بخاتمة،
ثـ
ُ
ُ
ِ
أف ُيس ِيـ في تعميؽ كعينا بالفعؿ التعميمي التعممي مف منظكر
ك
ُ
اقترحت بعض ما ُيمك ُف ْ
الديداكتيؾ.

كقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى المنيج الكصفي ،الذم يقكـ باألساس عمى معاينة
مدكَنة
المعارؼ التي بيا َّ
تـ بناء المحتكل التعميمي التعممي ،ثـ استقراء تفعيميا مف خالؿ َّ

ٍ
مقرَرة في التعبير الكتابي ،أنتَجتْيا عيَِّنة مف ُمتَعمِّمي المدرسة الثانكية
منتقاة لمكضكعات َّ
لكف مع التحميؿ كابداء الممحكظات التي قد تستدعي مزيد بحث كتأمؿ.
الجزائريةْ ،

ِّسة ليذا المشركع بمجمكعة مف الكثائؽ الرسمية الصادرة
كقد
ُ
استعنت في قراءاتي المؤس َ

عف ك ازرة التربية الكطنية ذات الصمة ،كالمراجع العربية كاألجنبية؛ منيا :كتاب (

في

بيداغكجية المغة العربية ،البحث في األصكؿ ) لػ (عباس الصكرم ) ،ككتاب ( إشكاالت النص
دراسة لسانية نصية) لػ (جمعاف بف عبد الكريـ ) ،ككتاب ( المدخؿ المغكم كاالتجاىات الحديثة
لتدريس األدب في النظاـ التعميمي ) لػ (حسني عبد البارم عصر ) ،ككتاب ( مدخؿ إلى عمـ
النص كمجاالت تطبيقو ) لػ (محمد األخضر الصبيحي ) ،ككتاب ( نظرية النص مف بنية
المعنى إلى سيميائية الداؿ

) لػ

(حسيف خمرم ) ،ككتاب ( عمـ لغة النص ؛ المفاىيـ

كاالتجاىات) لػ (حسف بحيرم ) ،ككتاب (المغات األجنبية تعميميا كتعمميا) لػ (نايؼ خكرما
كعمي حجاج) ،ككتاب (تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ ) لػ (بشير إبرير ) ،ككتاب
كقامكسي ( المصطمحات
،
(تدريس األدب؛ استراتيجية القراءة كاإلقراء) لػ (محمد حمكد)
ْ
األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب ) لػ (نعماف بكقرة ) ،ك( المنيؿ التربكم ) لػ (عبد
الكريـ غريب ) .وكتــاب (  (Lire et Raisonnerػ ػؿ ( John downing et Jacques
 )FiJalkowوكتـاب ( ( Méthodes et stratégies de lectureلػ ( Philipe
 .) Pigalletكما اضطرتني بعض المراجع لمسفر إلييا (خارج الكطف) ،أك إلى الداخؿ

ط

مقدمة
حيث المكتبة الكطنية كبعض المكتبات الجامعية .ىذا باإلضافة إلى متابعة بعض الندكات
المحمية التي نشطيا أساتذة جزائريكف.
أما عف الدراسات السابقة التي قد تتقاطع مع ىذا المشركع ،فقد ظفرت بدراسة كاحدة ،ىي
لمباحث (صالح غيمكس) عنكانيا( :إعادة بناء النص التعميمي في ضكء المقاربة النصية؛
السنة الثالثة ثانكم أنمكذجا) .كىي مشركع بحث عممي تقدـ بو صاحبو لنيؿ شيادة دكتكراه
العمكـ .كقد حاكؿ فيو صاحبو تحديد معالـ النص التعميمي ،ككيفية التعامؿ معو تحميال
كفيما ،باعتماد المقاربة النصية مقاربة بيداغكجية ،تسيـ في قراءة النص قراءة ِّ
تمكف المتعمـ
مف إعادة بنائو؛ أم ،إعطائو فيمو الخاص .لكف ما يالحظ عمى ىذه الدراسة أنيا ظمت تنبع
مف نظرة النقاد لألدب ،كتنيؿ مف مقكالتيـ ،عمى حساب نظرة الديداكتيكييف ،كتصكرىـ
لتعممية النص األدبي .ليذا ظمت محاكلة ضبط مفاىيميا ،تحتاج إلى مزيد جيد كاضافة.
كفي األخير ،أرل مف كاجبي أف أتقدـ بشكرم الخالص لكؿ مف أسيـ في مساعدتي عمى
إنجاز ىذا البحث ،كأعترؼ ليـ بالجميؿ؛ فأبدأ بأستاذم المشرؼ الدكتكر (صالح الديف
بخمُِقو
زراؿ) عمى ما قدمو لي مف نصح كتكجيو ،كعمى الثقة التي غمرني بياَّ ،
فحممَني ُ
مسؤكلية التخمؽ بأدبو في التعامؿ مع طمبة العمـ.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ ،ألعضاء لجنة المناقشة ،عمى ما تكبدكه مف مشقة في قراءة
ىذا البحث ،كعمى ما سيقدمكنو إلي مف تكجيو كنقد ،سيزيد – ال محالة -في تقكيـ خطكاتي
عمى طريؽ البحث العممي.
كعساني أككف قد بذلت الجيد ما استطعت ،كاهلل تعالى أسأؿ أف يجنبني زلؿ القمـ ،كخطؿ
الرأم ،كىك مف كراء القصد.

ي
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إف البحث المغوي داخؿ إطار جغرافي معيف ،يقر مبدئيا بأف لمبيئة دور

ا مركزيا في

حركية المغة ونمائيا ،أو جمودىا وتقيقر مستواىا ،وأنيا الوسط المتفاعؿ الذي سيوفر لمطفؿ
المغة التي يجب أف يكتسبيا .والمنعـ النظر في الواقع المغوي الجزائري ،يقؼ أماـ مشيد
تمميذ

تتعدد فيو المجموعات المغوية التي توفر لغات عدة ،تعمؿ عمى رىف مستقبؿ اؿ

الجزائري ،وتدفع بو في ظؿ تجاذبات سياسية واجتماعية إلى نمو وجداني  ،وفكري قد يصبح
معو تجسيد األىداؼ الوطنية المتوخاة صعبا.
وفي مقاربة يسعى البحث مف خالليا إلى الوقوؼ عمى معالـ ىذا الواقع ،يجد أمامو
عنصريف بارزيف عمى األقؿ يسيماف بفعالية في رسـ معالمو ،لعميما يتحدداف في اآلتي:
أوال  :التعدد اللغوي في مستوى اللغة األم أو لغة المنشإ :حيث نجد؛
أ -العربية بمستوياتها :فمف عربية فصيحة تتجمى في المغة المكتوبة إلى مستوى أدنى،
حيث العربية األقؿ فصاحة ،ثـ األدنى حيث العربية الدارجة أو (الدارجات) عمى
األصح ،وىي لغة الحديث والتواصؿ أو لغة المشافية .والحقيقة أف ىذا التفريع لو ما
يؤصمو عند الباحثيف ،حيث يرى ( و .مارساي )w.Marcais /أف المغة العربية تتسـ
بظاىرة (االزدواجية  ،)la diglossie/فيي بيف لغة أدبية مكتوبة ،وليجات تمثؿ لغة
التخاطب بيف عامة الناس ومثقفييـ ( .)1وىذا الذي يذىب إليو أيضا

(فيرغيسوف/

 ) Ferguson.Cحيف َيي ُعع ُّدد ىذه الظاىرة " وضعية لغوية ثابتة نسبيا " ( ،)2تتكوف مف
نمطيف أحدىما عالي التصنيؼ تمثمو المغة األدبية ،واآلخر أدنى تمثمو الميجات.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1
 .2ينظر

W. Marcais. la langue arabe dans l’Afrique du nord . in Revue pédagogiqu .
n°= 1. Alger. 1931. P: 401.
Fergusson Charles. Diglossia. in Word n°=2 . Tome15. 1959. p: 336.

وينظر ،صالح بمعيد وآخروف ,المغة األـ .دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع .بوزريعة .الجزائر2004 .ـ .ص.13 :
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لكف يجب التفطف إلى أف ىذه الظاىرة ال تعني وجود كيانيف مستقميف جمعتيما جممة مف
الخصائص المشتركة ،بؿ ىو ىيكؿ واحد ،تتدرج فيو المغة وفؽ سمـ تواصمي يتجو مف المغة
األكثر معيارية إلى المغة األقؿ معيارية وفؽ ما تذىب إليو (خولة طالب إبراىيمي) عمى
النحو التالي:
 .1العربية الكالسيكية أو المعيارية
 .2العربية النمطية أو المعاصرة.
 .3العربية تحت النمطية تمثميا لغة المشافية .
 .4عربية المتمدرسيف المستعممة خارج المدرسة أو الجامعة .

 .5الميجات(الدارجات) المستعممة في الحي أو المدينة أو في بعض المناطؽ (.)1

وىذا الذي يكرسو الواقع  ،حيف يعمد المتكمـ إلى استعماؿ المستوى المغوي المناسب لممقاـ
المناسب .فاؿتؿميذ وىو يتممؽ معممو أو يقمده ،يحاوؿ جاىدا استعماؿ العربية الفصيحة (لغة
المدرسة) ،لكنو يخالؼ ىذا المستوى إلى مستوى أدنى حيف يخاطب أقرانو في الفناء أو خارج
المدرسة .وقد أكدت( شريفة غطاس) ىذه الممحوظة ؛ حيث ثبت ليا أف األطفاؿ يتأرجحوف
بيف ثالثة مستويات لغوية انطالقا مف ثالث وضعيات داخؿ المدرسة ،فيـ يحاولوف استعماؿ
المغة المعيارية مع معمميـ أو أي شخص آخر  ،كالمدير مثال داخؿ القسـ  .أما في حالة
التخاطب فيما بينيـ في مختمؼ النشاطات  ،فإنيـ يتكمموف لغة تسيطر عمييا لغة المتمدرسيف
الشفاىية ،التي يميزىا النحو البسيط  ،وسقوط الحركات  ،واقحاـ المفردات العامية  .أما في
حالة لعبيـ في الفناء ،فإف سموكاتيـ المغوية تسيطر عمييا ممكة تتأرجح بيف االستعماؿ األقؿ

معيارية والعربية التي يتكمميا المتمدرسوف (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Khaoula Taleb Ibrahimi. Les Algerien(s) et leur(s) langue(s) .élèments pour
ٌَ .1ظر
Une approche sociolinguistique de la société algérienne. 2² èdition. Les Editions El Hikma .
Alger 1997.p : 70.
Cherifa Ghetas. L’enfant Algérien et l’apprentissage de la langue arabe à
ٌَ .2ظر
l’école fondamentale. Essaie d’analyse des compétences narrative et textuelle de l’enfant
algérien entre cinq et neuf ans . thèse de doctorat. Université stendhal. Grenoble. Paris. 1995.
p : 62.
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وعموما ،فالطفؿ الجزائري في أغمب مناطؽ الوطف ،يممؾ مستوى لغويا تمثمو
(الدارجات) .لكف المدرسة تعمؿ بمساعدة مؤسسات أخرى (اإلعالـ ،اإلدارة ،النوادي
الثقافية )...عمى االرتقاء بو ،عبر ـ سار تعميمي طويؿ إلى المستويات األكثر معيارية.
ب– اللغة األمازيغية :وىي عنواف لمجموعة مف الميجات المنضوية تحتو ،والتي تتمايز
فيما بينيا ،لدرجة أف الجماعة المغوية الناطقة بميجة معينة ال يمكنيا التواصؿ مع جماعة
لغوية أخرى ناطقة بميجة مخالفة .وتتحدد ىذه الميجات كاآلتي:
 -1الميجة القبائمية المستعممة في مناطؽ القبائؿ بالشماؿ الجزائري ،وىي الميجة
األكثر انتشارا ،باعتبار االمتداد الجغرافي وعدد أفراد الجماعة المغوية الناطقة بيا،

إذ تضـ منطقة القبائؿ وحدىا أكثر مف ثمثي العناصر األمازيغية (.)1
 -2الميجة الشاوية المستعممة بمنطقة األوراس بالوسط الجزائري.
 -3الميجة المزابية المستعممة بمنطقة غرداية بالجنوب الجزائري.
 -4الميجة الترقية المستعممة في أقصى الجنوب الجزائري باليقار.
 -5الميجة الشنوية المستعممة بمنطقة شنوا.

 -6الميجة الشمحية المستعممة ببعض األماكف الغربية بالقرب مف تممساف (.)2
وتتميز جميع ىذه الميجات بأنيا ال تتعدى حدود المغة المنطوقة ،فيي ما زالت تبحث ليا
عف ىوية داخؿ إطار المكتوب ،عمى الرغـ مف أنيا تممؾ مقومات الكتابة ،حيث تتوفر عمى
أبجدية عدد حروفيا أربعة عشر حرفا* تعرؼ منذ القديـ بػ ( التيفيناغ ) ،ووجدت ليا بعض
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Salem Chaker. Imazighen Assa. 2² édition Bouchène. Alger .1990. p : 9
ٌَ )1ظر
وَري بؼض الباحثُي أًهن شكلىا سٌة  1970ها بُي  15إلً % 20هي هجوىع الشؼب الجزائرٌ .وٌَظر فٍ ذلك
Gilbert grand guillaume. Arabisation et politique linguistique au maghreb. édition GP.
Maison neuve et la rose. Paris .1983 . p : 14
كوا َري الوؤرخ الجزائرٌ ( ػبد الرحوي الجُاللٍ ) أًهن َشكلىى ًسبة  % 25هي هجوىع سكاى الجزائر ٌَ .ظر كتابه
(تارَخ الجزائر الؼام )  .ج  . 1ط  . 4دار الثقافة .بُروت .لبٌاى 1400 .هـ  .1980 /ص . 45 :
ٌَ )2ظر ،صالح بلؼُد وآخروى  .اللغة األم والىاقغ اللغىٌ فٍ الجزائر  .اللغة األم  .ص . 10 :
* ٌَظر ،ػبد الرحوي الجُاللٍ  .تارَخ الجزائر الؼام  .ص . 44 :
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اآلثار الدالة عمى الكتابة بيا في منطقة (التاسيمي) باليوقار جنوب الجزائر .لكف ىذه اليوية
نكبت بفعؿ حوادث التاريخ ،وتـ استقطاب المغة في قوالب رسـ أخرى ،فكتبت بالعربية لفترة
طويمة ،ثـ كتبت بالالتينية .يقوؿ (صالح بمعيد) " :الصفة الرمزية األولى التي كتبت بيا
[األمازيغية]  ..خط التيفيناغ الذي حرمت منو ،واستقطبيا الحرؼ الالتيني ،بتوجيو مقصود،
في الوقت الذي كتبت في العصور السابقة بالحرؼ العربي ،منذ آالؼ السنيف "

( .)1ولعؿ

ىذا االستقطاب ىو الذي أسيـ بشكؿ ما في رىف مصير ىذه المغة ،وابقاء المسافة بيف
المنطوؽ منيا والمكتوب ،ال يسمح ليا أبدا بأف تكوف لغة العصر أو اإلبداع ،فػ " اختيار
السجؿ المغوي ال يكوف محايدا ،وكذلؾ رسـ المغة ال يكوف محايدا .إف الرسـ ليس رزمة تمؼ
بيا أية لغة ،بؿ ىو اليوية والرمز " ( .)2واذا كاف دستور (  )1997قد أعاد ليا االعتبار،
واعترؼ بيا لغة وطنية ،وىي تدرس اليوـ في بعض المدارس الجزائرية ،فإف التحدي أماميا
يبقى كبي ار حتى تثبت نفسيا كييكؿ لغوي بارز يعكس اليوية الجزائرية ،ويجسد طموحات
الناطقيف بيا.
ج -اللغة الفرنسية :وىي التي فرضت نفسيا ،بحكـ االحتالؿ الذي تعرضت لو الجزائر في
مرحمة تاريخية معينة ،وبحكـ الواقع الذي آلت إليو بعد االستقالؿ .فيي غنيمة حرب ،عند
بعض المثقفيف الذيف ينظروف إلى العالـ وتجمياتو الحضارية مف منظور فرنسي بحت .وىي
لغة اإلدارة ،واالقتصاد ،والطب ،والعموـ الدقيقة في الجامعات عند البعض .وىي في كؿ
الحاالت ،تزاحـ أو تصارع لغات اليوية الوطنية .وال ينفؾ الطفؿ الجزائري يصطدـ بيا في
واقعو المغوي ،إف في المنطوؽ منو ( فيي تنتشر عند بعض النخب التي تجعؿ منيا لغة
التخاطب والتواصؿ بتجمياتيا الكاممة ،أو تنتشر بمصطمحاتيا وبعض مفرداتيا في ثنايا لغة
العامة) ،واف في المكتوب بحيث يصادفيا في المدرسة ،حيث تدرس لو في السنة الثالثة مف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1صالح بمعيد  .المغة األـ  .ص .18 :
 )2المرجع نفسو  .ص .18 :
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هدخل :هؼالن الىاقغ اللغىٌ للوتؼلن الجزائرٌ
التعميـ االبتدائي ،وفيما يعرض أمامو في المكتبات مف كتب ،وصحؼ ومجالت ،أو في
الفتات اإلشيار؛ في لباسو وفي طعامو وفي لعبو ،حتى أنيا باتت ىاجسا يعيؽ تطمع
األولياء إلى تحصيؿ أبنائيـ العموـ بغير ىذه المغة .ويمكف إرجاع فشؿ تعميـ المغة اإلنجميزية
في الطور الثاني ،في أحد عواممو الرئيسة إلى ىذا الياجس.
ثانيا :التزاحم بين اللغات:

والذي قد يصؿ َّ
حد الصراع المبطَّ ِف ،ويجري بيف العربية

والفرنسية .وخمفياتو تاريخية ،ومردىا إلى حقبة االحتالؿ الفرنسي؛ حيف َيع َّدت المغة العربية
في قانوف (األىالي الفرنسي1904 /ـ) لغة أجنبية ممنوعة مف التعمـ عمى أبناء الجزائر،
فحوصرت وطوردت .ثـ كاف االستقالؿ وراحت العربية تحاوؿ استعادة مكانتيا الطبيعية في
أرضيا ،فكاف التعريب الذي راح يشغؿ كؿ الفضاءات المغوية التي ليا تماس مباشر مع
الجماىير والعامة ،مما أوجد قناعة عند بعض مف ارتيف مستقبميـ في إطار الفرنسية ،بأف
الواقع المغوي الجديد سيتجاوزىـ ،فكاف البد مف رد الفعؿ ،وكاف الصراع الذي تحقؽ فيو
تعريؼ بعض الباحثيف ،بأنو "حالة متطرفة مف المنافسة بيف لغتيف ،أو أكثر لمتنازع عمى
البقاء ،وسعي كؿ منيا لتحقيؽ السيطرة ،والغمبة عمى المغات األخرى بكافة الطرؽ
واألساليب ،نتيجة االحتكاؾ المغوي " (.)1
إف الصراع المستشري لف يكتفي بتحقؽ شرطو األساسي المتمثؿ في وجود الثنائية
المغوية (عربية  /فرنسية ) ليدور بينيما ،بؿ سيحاوؿ تجاوزىا عف طريؽ نقميا إلى مستوى
آخر ،حيف يحاوؿ كسب تأييد لغة ثالثة (األمازيغية) واثارتيا في وجو اآلخر .وىذا
يتكشؼ مف أقواؿ البعض " :لو لـ يحػصؿ الػتعريب لما حصمت المناداة إلى ترسيـ
األمازيغػية " ( .)2بؿ لكأف الصراع ،يراد لو ،بيذا التجاوز إلى مستوى الطبقات الشعبية،
واستغالؿ ليجاتيا أف يكوف حادا؛ ألنو كمما كانت الثنائية المغوية مستقرة ،يكوف الصراع
كامنا ،ويكوف حادا إذا فعَّمتْيا الطبقات االجتماعية.
في ظؿ ىذا الواقع المتفاعؿ جدا ،يكتسب الطفؿ الجزائري المغة محممة بكثير مف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1السيد عفيفي .المغة وعمـ االجتماع .دار النشر .القاىرة .ص .104 :
 .2صالح بمعيد  .المغة األـ  .ص .18 :
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هدخل :هؼالن الىاقغ اللغىٌ للوتؼلن الجزائرٌ
الترسبات اإليديولوجية ،واألبعاد الثقافية المشحونة ،التي تؤثر في تكويف شخصيتو .وحتى
يضمف المجتمع عدـ المغامرة ،فإنو سيدفع بو إلى المدرسة التي تمثؿ المجتمع النموذج في
أرقى صوره ،والمييأة خصيصا لتناسب مستواه ،وتعمؿ عمى تكوينو ،وصقؿ شخصيتو في
كؿ جوانبيا .وىنا سيجد نفسو أماـ لغة معيارية ،ليست بالضرورة لغتو األـ التي يكتسبيا قبؿ
التمدرس.

7

الباب األول :النص األدبي والقراءة في خطاب البيداغوجيا
الفصل األول :محددات النص األدبي
أوال :مفيوم النص األدبي :أ -في الفكر العربي
ب -في الفكر الغربي
ج -في الخطاب المؤسسي
ثانيا :وظائف النص األدبي
ثالثا :خصائص النص األدبي
الـفـصـل الـثانـي :النص األدبي المدرسي (التعميمي)
أوال :ضوابط النص المدرسي ومبادئو:
 .1سمطة قانون التربية والتعميم
 .2النص والشرعية المدرسية
 .3النقل الديداكتيكي وانحراف النص
 .4مبدأ االختيار بين الضرورة واإلكراه
 .5مبدأ المزاوجة الوظيفية الجدلي
ثانيا :تعريف النص األدبي المدرسي:
أ  -معايير الشكل
ب -معايير المضمون 


الـفـصـل الـثالـث :القراءة؛ بين اآللـية والغاية
أوال :مفيوم القراءة:
أ -القراءة في المستوى األفقي :
مقوماتيا - :التعرف
 النطق الفيمب – القراءة في المستوى العمودي
ثانيا :استراتيجيات القراءة
ثالثا :القراءة وتكوين المعنى
رابعا :القراءة األدبية

الفصل األول
محددات النص األدبي
أوال :مفيوم النص األدبي:
أ -في الفكر العربي
ب -في الفكر الغربي
ج -في الخطاب المؤسسي
ثانيا :وظائف النص األدبي
ثالثا :خصائص النص األدبي

الفصل األول :محددات النص األدبي

الباب األول

مفهوم النص األدبي:
تطرح عبارة النص األدبي عند الدارسيف إشكاال ،يستدعي التعامؿ معو في مستكييف؛
مستكل داللة النص ككنو لغكم ا أكال ،ثـ مستكل كصفو باألدبي ثانيا .كالكاقع أف " ىناؾ
سبباف جعال مف مفيكـ (النص) مفيكما إشكاليا :األكؿ ىك عدـ استق ارره كمفيكـ نقدم.
كالثاني محاكلة كؿ حقؿ مف حقكؿ المعرفة استغاللو ألىداؼ إجرائية منيجية " ( .)1كالحقيقة
أف ىذا اإلشكاؿ منطقي؛ مف جية أف لفظة النص حظيت باىتماـ كبير ،خاصة في ظؿ
تنامي الدراسات النقدية العربية كاحتكاكيا بالمناىج النقدية الغربية ،مما جعميا تشحف بحمكلة
معرفية خاصة ،أعطتيا تماي از في مستكل األداء؛ فيؿ النص ىك المنطكؽ كالمكتكب فقط؟
أىك الكاقعي أـ الخيالي ككؿ ما كاف أدبا؟ أـ أنو كؿ الذم يؤدم كظيفة تكاصمية أك غير
ذلؾ؟ يرل أحد الباحثيف أف النص ال يمكف حصر مفيكمو في الكتابة فقط .يقكؿ (جاؾ دريدا
( " :)Jacque Derida /يقرر  -ركالف بارت -أف النص في المفيكـ الحديث ليس بالضركرة
ىك النص األدبي بالمفيكـ المتداكؿ ،بؿ إف اإليقاع المكسيقي نص ،كالمكحة الزيتية نص،
كالشريط السينمائي نص ،كالمشيد التمثيمي نص ،كىمـ ج ار) .كىذا يعني أف مفيكـ النص ال
يقتصر عمى الكتابة أك األدب ،بؿ يتجاكزىما إلى األنساؽ التكاصمية األخرل"

( .)2كما أف

كصفو باألدبي أضاؼ إليو تماي از آخر ،جعمو يستقؿ في كياف قائـ ،يختمؼ عف النص
الشرعي ،كالنص القانكني ،كالنص العممي ،كالنص التعميمي ،كالنص التاريخي ،كالنص
السياسي ،كغيره .مف ىنا ،كاف يمزـ منيجيا ،أف نستكقؼ مفيكـ النص أكال ،ثـ النص األدبي
بعده.
كالثابت أف محاكالت الباحثيف لتحديد مفيكـ ىذا المصطمح قد تعددت ،بتعدد زكايا نظر
تعددت تعميالتيـ كتبريراتيـ لتبني ىذا المفيكـ أك ذاؾ؛ حيث نظر إليو عمماء
اشتغاليـ بو ،ؼ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حسٌن خمري .نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال .ط
ناشرون .بٌروت .لبنان1428 .هـ2007 /م .ص.46 :
 .2المرجع نفسه .ص.46/45 :
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 .1منشورات االختالف .الدار العربٌة للعلوم

الفصل األول :محددات النص األدبي

الباب األول

أصكؿ الفقو مف جية الداللة ،لحرصيـ عمى استنباط األحكاـ الشرعية بما يتناسب

كطبيعة

األصكؿ الفقيية .كنظر إليو المسانيكف مف جية أنو العينة النمكذج الذم يمثؿ الكحدة
األساسية لمغة ،فيمارسكا عميو تحميالتيـ ،كيحددكا مف خاللو قكاعد النظاـ المغكم .كنظر إليو
النقاد مف جية أنو تشكيؿ فني ،يساعدىـ عمى التفاعؿ مع إسقاطاتيـ المنيجية ،في محاكلة
منيـ لعممنة النقد األدبي .كراح كؿ منيـ ،في تدافع ممحكظ ،كتحت ضغط السؤاؿ المعرفي،
يأخذ مف اآلخر أك ينكر ،كيقرر أك يضيؼ ،حتى بات الباحث يجد نفسو أماـ تراكـ معرفي
متناـ ،تشابكت مجاالتو ،كاستدعت منو تجنيد كثير مف المعارؼ كالحقائؽ العممية ،ليتبنى
ىذا الحد أك التعريؼ ،أك يستؿ منو ،ما يكافؽ زاكية نظره كتكجيو العممي.
إف النظرة المدققة في مصطمح النص ،مف خالؿ الكقكؼ عمى دالالتو في الفكر العربي
كمقارنتيا بما ىي عميو في الفكر الغربي ،يمكف أف تسيـ في تقريب المفيكـ ،كضبط أبعاده،
بما ال يخرج عف حدكد ىذه الدراسة.
أ -في الفكر العربي:
نص الحديث ينصو نصا :رفعو.. .
جاء في (لساف العرب) " :النص :رفعؾ الشيءٌ .

الحث ..كأصؿ النص أقصى الشيء كغايتو ...قاؿ
كالنص كالنصيص :السير الشديد ك ٌ
نصصت الرجؿ إذا
األزىرم :النص أصمو منتيى األشياء كمبمغ أقصاىا ،كمنو قيؿ:
ي

استقصيت مسألتو عف الشيء حتى تستخرج كؿ ما عنده ...كفي حديث ىرقؿ :ينصيـ أم

يستخرج رأييـ كيظيره؛ كمنو قكؿ الفقياء :نص القرآف كنص السنة أم ما دؿ ظاىر لفظيما
عميو مف األحكاـ " ( .)1ككذا جاء في (تاج العركس) لمزبيدم ،كفي (النياية في غريب
الحديث كاألثر) البف األثير ،كفي (الصحاح) لمجكىرم* .كلعؿ (الفيركز آبادم) كاف أكثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر .لساف العرب .ط
1994/ـ .ص.99/97 :
* .تنظر ىذه المعاجـ .مادة (ف ،ص ،ص).
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 .3مجمد  .7دار صادر .بيركت1414 .ىػ

الفصل األول :محددات النص األدبي

الباب األول

تركي از كىك ينقؿ ما كجده في ىذه المعاجـ ،فأكجز في (القامكس المحيط) قائال " :نص
الحديث إليو :رفعو ،كنص ناقتو :استخرج أقصى ما عندىا مف السير ..كنص فالنا:
استقصى مسألتو عف الشيء ..كنص الشيء :أظيره ..كالنص :اإلسناد إلى الرئيس األكبر،
كالتكقيؼ ،كالتعييف عمى شيء ما " ( .)1كما يستخمص مف ىذا الشرح المغكم؛ أف لفظة
النص في العربية إذا ارتبطت بالقكؿ  ،أك صاحبو دلت عمى اإلسناد  ،كالمناقشة الستظيار
الرأم كاألفكار ،كاذا ارتبطت بغيرىما  ،دلت عمى الحركة كاظيار القدرة ،كفي ٍّ
كؿ الظيكر.
كما تجدر اإلشارة إلى أف عبارة (نص الحديث)  ،دلت عمى منتكج لغكم محدد (منطكؽ كاف
أـ مكتكب ،كممة مفردة كانت أ ـ جمؿ) ،لو داللة ،تتحدد ببداية كنياية ،تمثؿ حدكد النص،
كينسب إلى صاحبو ،برفعو إسنادا إليو .كألنو يمقى مثؿ ىذا االىتماـ ،فقد صار في منزلة
أعمى مف الكالـ العادم ،فالرفع أك " االرتفاع أصؿ في معنى النص المغكم( ،كىك) مفيكـ
مترسخ في العربية منذ العصر الجاىمي ،يقكؿ طرفة بف العبد البكرم:
فىًإ َّف ا ٍلكثًيقىةى ًفي ىنص ً
ِّو "
ىىمً ًو
ىكين َّ
الح ًد ى
يث إًلىى أ ٍ
ص ى
ى
كيذىب مؤلفك (المعجـ الكسيط) إلى أف المعنى الشائع لمنص بيف متكممي العربية
()2

المعاصرة ،إنما ىك " صيغة الكالـ األصمية التي كردت مف المؤلؼ "* .كلعميـ بيذا قصدكا
التنبيو إلى العالقة المتينة بيف النص كمنتجو ،لكنيـ ربطكا ذلؾ بالكتابة ،كاستبعدكا المنطكؽ
مف الكالـ ،كىذا أمر لـ تقؿ بو العرب في تراثيا المساني.
كقد استعمؿ عمماء أصكؿ الفقو ىذه الكممة (النص) ،منذ العصر العباسي ،بصفتيا
مصطمحا فقييا ،لو داللتو الفقيية الخاصة .فقد خمص أحد الباحثيف

 ،إلى أنيـ استخدمكا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الفيركزآبادم (مجد الديف محمد بف يعقكب ) .القامكس المحيط .ت :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة .ط .6
مؤسسة الرسالة .بيركت .لبناف 1419 .ىػ1998 /ـ .ص633./632 :
 .2جمعاف بف عبد الكريـ .إشكاالت النص دراسة لسانية نصية .ط  .1النادم األدبي بالرياض كالمركز الثقافي العربي.
بيركت2009 .ـ .ص.27 :
* .ينظر ،المرجع نفسو .ص.24 :
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و
بمعاف ثالثة  ،راجت كذاعت كاشتيرت ،األكؿ :النص بمعنى الخطاب
مصطمح النص
الشرعي؛ كتابان كسنةن ،بغض النظر عف داللتو .كالثاني :النص بمعنى الخطاب ذم الداللة
الكاضحة ،سكاء أكانت داللتو قطعية أـ ظنية .كالثالث :النص بمعنى الخطاب ذم الداللة
القاطعة* .كالمقصكد بالخطاب عندىـ  " :تكجيو لمكالـ نحك الغير لإلفياـ "()1؛ أم أف النص
يشمؿ كالما منطكقا أك مكتكبا ،لو داللة محددة ،يتـ تكجيييا إلى طرؼ معيف .كىذه الداللة
قد استغنت بنفسيا عف التفسير أك التأكيؿ .كعميو ،يالحظ بدءا ،أف النص ارتبط في مفيكمو
عندىـ ،بالداللة؛ فيذا* (أبك إسحاؽ الشيرازم ) يعرفو قائال( :النص كؿ لفظ دؿ عمى الحكـ
بصريحو عمى كجو ال احتماؿ فيو) ،كنسب (الجكيني) إلى بعضيـ قكلو( :ىك لفظ مفيد ال
يتطرؽ إليو التأكيؿ) ،كىك عند (الغزالي)؛ ما ال يتطرؽ إليو احتماؿ أصال ،ال عف قرب كال
عف بعد ،كمفظ الخمسة مثال فإنو نص في معناه ال يحتمؿ الستة كال األربعة كال سائر
األعداد .كما أجمؿ أحد الباحثيف معاني ىذا المصطمح عندىـ ،كرأل أنو يتحدد في*:
 .1يطمؽ (النص) كيراد بو ما دؿ عمى أم معنى ،سكاء أكاف مف كالـ اهلل – تعالى ،-أـ
مف كالـ البشر ..فػ :قد ..يراد مطمؽ المفظ ،كىك المعركؼ في عصرنا ىذا ،كبخاصة
في لغة الثقافة كالعمكـ كاآلداب كالفنكف ،فيقاؿ :نص أدبي ،...كيقاؿ :نص عممي..أك
نص فني.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* .ينظر ماىر حسيف حصكة  .مراجعة لكتاب (القرائف كالنص) أليمف عمي صالح.

Ta5atub.ahlamontada.com

الخميس  16مايك .2013
 .1نعماف بكقرة .المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب .ط

 .1عالـ الكتب الحديث .جدار لمكتاب

العالمي1429.ىػ2009/ـ .ص.13:
* .ينظر الذكادم بف بخكش قكميدم .تأكيؿ النصكص في الفقو اإلسالمي دراسة في منيج التأكيؿ األصكلي .ط

 .1دار

ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع .بيركت  .2009ص142:
* ينظر ،عقيؿ رزاؽ نعماف السمطاني .مفيكـ النص عند األصكلييف مع التطبيقات الفقيية .أطركحة دكتكراة في العمكـ
اإلسالمية .كمية الفقو .جامعة الككفة .العراؽ1431 .ىػ2010 /ـ .ص.28 /27 /26 /25 :
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كمف استعماالت األصكلييف لمنص بيذا المعنى ،قكليـ :نصكص الشريعة متظافرة بذلؾ؛ أم
أف نصكص القرآف ،كالسنة متظافرة بداللتو عمى ثبكت حكـ شرعي معيف ،كقكليـ مثال :نص
[فالف] عمى ذلؾ؛ أم أنو كرد كالـ عف [فالف] يبيف فيو مسألة معينة.
 .2يطمؽ (النص) كيراد بو ما دؿ عمى أم معنى ،كلكف في كالـ اهلل –

تعالى-

حصرا ،فيختص حينئذ بالقرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،كعميو يككف (النص) بيذا
المعنى مقابال لإلجماع كالعقؿ أك القياس...
 .3يطمؽ (النص) كيراد بو المفظ الذم يدؿ عمى معنى كاحد؛ أم الذم يعيف معناه
بما ال تحتمؿ داللتو عمى غيره؛ ألف التنصيص معناه التعييف ،كالمفظ-ىنا -ينص
عمى معناه؛ أم يعينو كيمنع احتماؿ إرادة غيره...
 .4يطمؽ (النص) كيراد بو المفظ الذم يدؿ عمى المعنى الراجح( ..الظاىر).
كمراد األصكلييف كغيرىـ في المعنى األكؿ (النص ..مطمؽ المفظ)؛ يستدعي إنعاـ النظر.
فمطمؽ المفظ ،عبارة ال تعني الكالـ العامي ،الفاقد لمفكر كالمعرفة .ألف النص ىك الظيكر؛
(ظيكر يتحقؽ بالدليؿ ،أك بكضكح الرأم ،أك بالتعميؿ المنطقي) ،كبمكغ منتيى القصد،
فيستكفي صاحبو كؿ ما عنده  ،مف قكؿ تـ معناه في المكضكع الكاحد المعيف ،ليذا كجدنا
المغكم (الشريؼ الجرجاني) يقكؿ " :النص ما ازداد كضكحا عمى الظاىر بمعنى في المتكمـ.
كىك سكؽ الكالـ ألجؿ ذلؾ المعنى ،كما يقاؿ :أحسنكا إلى فالف الذم يفرح بفرحي ،كيغـ
بغمي .كاف نصا في بياف محبتو "()1؛ فالظيكر كبمكغ منتيى القصد ركناف مكيناف ينيضاف
بالمعنى ،كال يسمحاف بالتأكيؿ ،كيستدعياف كجكد منيجية ضمنية متبعة في إطالؽ المفظ.
مما ينتج عنو بالمنطؽ ،بناء مغاير ،أك تشكيؿ بكجو ما ،ال يتحقؽ-عادة -في الكالـ
العامي .كلعؿ ىذا المعنى االصطالحي ىك الذم استدرؾ بو البعض عمى (لساف العرب)،
كىذا ما نجده في " بعض المعاجـ العصرية مثؿ (المعجـ الكسيط) [

الذم] أثبت المعنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الجرجانً (علً بن محمد الشرٌف) .كتاب التعرٌفات .مكتبة لبنان ناشرون .لبنان2000 .م .ص.260 :
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االصطالحي الذم ىك( :ما ال يحتمؿ إال معنى كاحدا) ،أك (ما ال يحتمؿ التأكيؿ) ،أك ما
نص عميو مف الكتاب كالسنة"(.)1
 -مؤسس عمـ

والحقيقة ،إف ىذا الكالـ  ،يصدر في عمكمو عف قكؿ اإلماـ الشافعي

األصكؿ  -الذم اعتبر النص ما كاف (مستغنى فيو بالتنزيؿ عف التفسير)* .قاؿ معمقا عمى
تكجو (مجاىد) في تفسير اآلية الكريمة (كانو لذكر لؾ كلقكمؾ)" ... :

كما قاؿ مجاىد مف

ىذا نبيف في اآلية ،مستغنى فيو بالتنزيؿ عف التفسير" ( .)2كالظاىر أنو اعتبر اآلية نصا؛ لذا،
فيك ال يحتاج إلى شرح أك تكضيح .كعمكما ،فالنص بيذا المفيكـ ،تتظافر في بنائو جممة

عناصر ،ىي؛

 .1ال يتحقؽ النص المغكم إال فيما كاف ظاى ار مف المغة.
 .2ال يتحقؽ النص إال ببمكغ منتيى القصد ،كاستيفاء المكضكع لكؿ معانيو كأفكاره.
 .3يتحقؽ النص بكجكد منيجية يستدعييا البناء؛ ألف النص بناء كتشكيؿ.
 .4النص يحمؿ خطابا؛ طالما أف كراءه القصد.
كحتى يتحقؽ العنصراف األكؿ كالثاني ،فإف األصكلييف يستبعدكف التفسير أك التأكيؿ .كىـ
بيذا ينسجمكف مع الداللة المغكية المعجمية ،كيجدكف أف االصطالح مبرر مف منظكرىـ،
بحكـ طبيعة النص التشريعي الذم يشتغمكف عميو؛ كالذم يجب أف تككف لغتو كاضحة،
كقطعية الداللة ،كأحكامو تستنبط بعد استيفاء المكضكع ،كال تقبؿ تعدد التأكيالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمد مفتاح كأخركف .انتقاؿ النظريات كالمفاىيـ .منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بالرباط .سمسمة ندكات
كمناظرات رقـ .76:جامعة محمد الخامس .المممكة المغربية .1999.ص.14 :
* .عرض الباحث محمد مفتاح ليذا القكؿ في الكتاب المشترؾ التأليؼ مع آخريف(انتقاؿ النظريات كالمفاىيـ) الصادر عف
منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بالرباط  ،1999كحرفو حيث نسب إلى الشافعي قكلو( :المستغنى فيو بالتنزيؿ عف
التأكيؿ) .كمف حؽ الدارس أف يستغرب ىذا التحريؼ مف قبؿ الباحث محمد مفتاح ،كىك الذم يدرؾ تمييز األصكلييف بيف
مصطمحي التفسير كالتأكيؿ.
 .2الشافعي (محمد بف إدريس) .الرسالة .تحقيؽ كشرح أحمد محمد شاكر .دكف بيانات .ص.14 :
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لكف التأكيؿ عند غيرىـ قائـ ،ال يمكف استبعاده .بؿ إف المتصكفة يبنكف نصكصيـ كميا
عمى التأكيؿ ،حتى إ َّف التصكؼ كاف في " األصؿ رد فعؿ مف جية عمى الفيـ القانكني
لمنصكص الدينية عند الفقياء ،مثمما كاف رد فعؿ ضد التصكر الكالمي المكغؿ في التجريد
العقمي عند المتكمميف "( .)1كليذا قاؿ (ابف عربي ) " :فما في الككف كالـ ال يتأكؿ "( .)2كبيذا
كحماؿ
يسيـ التأكيؿ في إ يجاد نص متميز بالضركرة ،لو خصكصية في البناء كالتشكيؿَّ ،
لخطاب يتخفى كراءه القصد .إف ىذا التجاذب في مفيكـ المصطمح بيف الفقياء كالمتصكفة،
ساىـ في تطكر " كممة (نص) ...دالليا في نطاؽ العربية بإطالقيا عمى الكتاب كالسنة
إجماال ،بغض النظر عف كضكح المعنى ،أك قطعيتو ،ثـ تطكرت أيضا بإطالقيا عمى كالـ
الفقياء في قكليـ :نصت الفقياء عمى كذا ،كمف ثـ شاع إطالؽ كممة (نص) في أكائؿ
النيضة العربية في نياية القرف التاسع عشر كمستيؿ القرف العشريف عمى نص الشاعر

،

كغيره مف النصكص .كمع بركز الحداثة ،كاتجاىات ما بعد الحداثة  ،دخمت العربيةى مفاىيـ
مختمفة لمنص مرتبطة بتمؾ االتجاىات "( .)3كصار يشيع تداكؿ عبارات مف قبيؿ؛ النص
الفمسفي ،كالنص الديني ،كالنص األدبي ،كالنص القانكني ،كالنص التاريخي...إلى غير ذلؾ.
كفي محاكلة لمتركيب ،بيف ىذه اآلراء المختمفة ،كمع مراعاة التكجيات الفكرية كالتبريرات
المقدمة ،يمكف القكؿ ؛ بأف النص في الفكر العربي عند القدماء إنما ىك؛ بناء لغكم ظير
لفظو كاستكفى معانيو ،مف خالؿ تشكيؿ فني منيجي محدكد ،متضمف لخطاب مقصكد.
ب -في الفكر الغربي:
النص في المغة الالتينية معناه النسيج .جاء في القامكس الفرنسي (Le nouveau Petit
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 .1لطفي فكرم محمد الجكدم .النص الشعرم بكصفو أفقا تأكيميا ،قراءة في تجربة التأكيؿ الصكفي عند محي الديف بف
عربي ،ديكاف (ترجماف األشكاؽ) نمكذجا .ط  .1مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع .القاىرة1432 .ق2011 /ـ .ص.79 :
 .2محمد مفتاح .انتقاؿ النظريات كالمفاىيـ .ص.14 :
 .3جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ط  .1النادي األدبً بالرٌاض والمركز الثقافً العربً.
بٌروت2009 .م .ص.28/27 :
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) " :Robertالنص) )Texteالتينية أصميا النسيج ) .)1(" (Textusكىك المعنى نفسو الذم
ظؿ محافظا عميو في المغات التي تمتح منيا ،بؿ كفي الثقافات التي تستند إلييا .يقكؿ
الباحث (محمد مفتاح) " :النص) (textusفي ىذه الثقافات ىك النسيج بما تعنيو ىذه الكممة
في المجاؿ المادم الصناعي .كقد نتج عنيا اشتقاقات ال تخرج عف ىذا المعنى األصمي ،ثـ
نقؿ ىذا المعنى إلى نسيج النص ،ثـ اعتبر النص نسجا مف الكممات؛ كاف العالقة لبينة في
ىذا النقؿ .فإذا كاف النسج المادم يتككف مف السدل كالمحمة كالمنكاؿ ،...فإف النص يتككف
مف الحركؼ كالكممات المجمكعة بالكتابة "( .)2عمى أف القصد ىنا ،ىك أف المفظة لـ تتجاكز
معناىا المغكم ،فمـ تشحف بأية داللة اصطالحية .كىذا ما أكده (بشير إبرير)؛ يقكؿ " :إذا
انطمقت عمى سبيؿ المثاؿ مف كتاب

) (Grévisse. Le bon usageكىك مؤلؼ ،يعتبر

المرجع األساسي في النحك الفرنسي الكالسيكي ،كنظرت في فيارسو كمسارد المصطمحات
فيو ،الحظت أنيا رغـ اتساعيا كثرائيا كتفصيميا لـ ترد فييا كممة (النص)  ...فال تذكر
كممة ) (Texteحتى مجرد الذكر"(.)3
كيعمؿ لعدـ تداكؿ الباحثيف الغربييف ليذا المصطمح ،كعدـ معرفتيـ بو في تراثيـ المساني،
كبخاصة قبؿ (سكسير) بػ " أف االىتمامات لـ تكف مركزة عمى الدراسة النصية بقدر ما كانت
مركزة عمى الدراسات التاريخية كالتطكرية التي ىيمنت عمى البحث العممي برمتو ،كمنو عمى
المساف ،كأنست الناس تماما كؿ النظريات كاآلراء األخرل المتعمقة بالبحث العممي في
المسانيات"( .)4ثـ إف (سكسير) نفسو لـ يتناكؿ ىذا المصطمح إال عرضا في كتابو
(محاضرات في المسانيات العامة) " ،في سياؽ حديثو عف مكضكع الدراسة الفيمكلكجية
باعتبارىا عمما يتناكؿ ضبط النصكص كتأكيميا كالتعميؽ عمييا ،كاف انبرل الباحثكف يدرسكف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1

Le Robert. Le nouveau Petit Robert de la langue francaise. Nouvelle édition.
Paris. 2008. P : 2544

 .2محمد مفتاح .انتقاؿ النظريات كالمفاىيـ .ص.12 :
 .3بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ط  .1عالم الكتب الحدٌث .األردن1427 .ه2007 /م .ص.64 :
 .4المرجع نفسه .ص.65/64 :
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المسائؿ المغكية ،فإنيـ إنما يفعمكف ذلؾ لممقاربة بيف نصكص مف عيكد مختمفة ...ككردت
كممة ( )Texteفي كتاب (سكسير) في سياؽ حديثو عف الكالـ المنطكؽ كالمكتكب ،قاؿ :لما
كاف الكالـ المنطكؽ يفمت في أغمب األحياف عف المالحظة فإنو يتعيف عمى األلسني أف يق أر
أيضا حسابا لمنصكص المكتكبة"( .)1ككأف مفيكـ النص عندىـ ،كاف يستدعي مخاضا فكريا،
يقكـ عمى المحاكلة كالمقاربة في دراستيـ لمظاىرة المغكية؛ حيث نظر المسانيكف إلى المغة،
تىع ُّدد الكحدة األساسية ليا .لقد
بعد سكسير ،عمى أنيا بنية تدرس كتحمؿ في ضكء الجممة التي ي
اتسمت "بدايات البحث المغكم بتحكؿ كاع كجمي في الغالب عف كحدة البحث التقميدية؛ أم
الجممة .كقد مثؿ البنيكيكف :سكاء التصنيفيكف أك التحكيميكف (بمكمفيمد /كيمنز /تشكمسكي،
كغيرىـ) الرأم القائؿ أف الجممة ىي القائمة بذاتيا المستقمة ،كمف ثـ فيي أكبر كحدة كصؼ
في النحك"(.)2
لقد كاف (بمكمفيمد) يرل أف الجممة ىي أكبر الكحدات المغكية التي تقبؿ الكصؼ النحكم،
كالتحميؿ المساني .كقد انخرط معو أصحاب المسانيات البنكية -كتحديدا أصحاب االتجاه
التكزيعي -في ىذا التكجو ،كنظركا إلى الجممة عمى أنيا مجمكعة مف العناصر تتكزع ضمف
مكاقع ( فتتكزع الصكامت داخؿ المقاطع ،كالمفظ داخؿ الكممة ،كالكممة داخؿ الجممة) ،ك مف
ثمة ،فيي ذات شكؿ صكتي كتفسير داللي ،يخضعاف في العالقة بينيما لقكاعد الجممة .لكف
الجممة قد تككف جمال؛ فالمغة في االستعماؿ تكاصؿ ،كالتحميؿ ال يقبؿ االجتزاء .لذا ،سعى
(زليغ ىاريس) إلى "االنتقاؿ مف تحميؿ الجممة إلى تحميؿ الخطاب ...فيك كما يقكؿ
المسانيكف أكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح ،كقد اتصؼ مذىبو باالعتقاد أف كصؼ المغة ىك
كصؼ لمكاضع األلفاظ في الكالـ " ( .)3لكف ( ىاريس) ستعترضو مشكمة التمكضع ىذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.65/64 :
 .2زتسٌسالف واورزنٌاك .مدخل إلى علم النص ،مشكالت بناء النص .ترجمة وتعلٌق سعٌد حسن بحٌري .ط  .2مؤسسة
المختار للنشر والتوزٌع1431 .ه2010 /م .ص.43/42 :
 .3بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.71:
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لمجمؿ في الخطاب؛ " أم أنو مف السيؿ أف نحدد مكاقع الكممات في الجممة ،كلكف مف
الصعب أف نحدد مكاقع الجمؿ في الخطاب" ()1؛ ليذا سعى متجاك از ىذه المشكمة إلى اعتبار
الظاىرة المغكية بنية مجردة مف المعنى ،تعد الخطاب (مجمكع قكاعد تسمسؿ الجمؿ المككنة
لمتعبير)؛ أم أنو تجاكز الكصؼ لممكاقع إلى االىتماـ بالعالقات القائمة بيف الجمؿ أثناء
التعبير ،كالتي تخضع في تسمسميا لمقكاعد التي تنظمو .كىك بيذا يككف قد أىمؿ – كما كؿ
التكزيعييف -المعنى ،كخضع لمنطؽ النظرية السمككية التي تقصيو تماما .فالمغة عند
السمككييف ال تعدك أف تككف إال "عادات صكتية يكيفيا حافز البيئة"

( ،)2كىـ بيذا مبعدكف

العقؿ كالتصكر كالفكر مف أم مجاؿ لمدراسة.
إال أف (تشكمسكي) ثار عمى المدرسة السمككية التي تعاممت مع الظاىرة المغكية في
جانبيا البنكم (المادم) ،كلـ تفد النظرية المسانية بأكثر مف الكصؼ ،ك" لـ تفسر كيفية إدراؾ
الكالـ كاحداثو .. ،فيي مف ىذه الناحية فاشمة في نظره ،كبخاصة في دراستيا لممستكل
التركيبي الذم اىتمت فيو بالجزئيات ،كلذلؾ دعا إلى مناىج جديدة لتحميؿ المستكل التركيبي
خاصة .كاستطاع بذلؾ أف يحكؿ المنيج المساني مف السمككية إلى الذىنية ،أك أف يجعؿ
اليدؼ مف النظرية المسانية التفسير كالتحميؿ أكثر مف الكصؼ كالتقرير" (.)3
لكف (تشكمسكي) لـ يتجاكز حدكد الجممة ،كلـ يخرج عف نطاقيا في التفسير كالتحميؿ.
كىذا ما جمب لو انتقادا مف قبؿ أصحاب المسانيات االجتماعية الذيف أركا أف المغة تكاصؿ،
كأف المساف كظيفتو التبميغ كاالستعماؿ في الكاقع االجتماعي .ليذا ،فالتعامؿ مع الجممة بنية
أساسية لمغة ،لف يبتعد كثي ار عف حدكد الكصؼ .ك عمى اؿرغـ ـ ما قدمو (تشكمسكي) مف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.72:
 .2حنٌفً بناصر ومختار لزعر .اللسانٌات؛ منطلقاتها النظرٌة وتعمٌقاتها المنهجٌة .دٌوان المطبوعات الجامعٌة.
الجزائر .2010.ص.59 :
 .3بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.73 :
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إضافات عممية معتبرة لمبحث المساني (الممكة المسانية كاألداء /البنية السطحية كالبنية
العميقة) ،إال أنيا تظؿ غير كافية ،بحسب ما يذىب إليو (ديؿ ىايمس)؛ " ألنيا كصفت
المغة بمعزؿ عف حاالت استعماليا في الكاقع االجتماعي بحسب حاجات األفراد كمقاصدىـ
كأغراضيـ"( .)1كعميو فإف (ىايمس) يرل أنو يجب تجاكز ىذه اإلضافات إلى الحديث عف
الممكة التبميغية التي "ال تتضمف العناصر كالبنيات المسانية التي تمكف الفرد مف التعبير
السميـ فحسب ،بؿ -إلى جانب ذلؾ – تتضمف قكاعدىا االجتماعية كمعرفة سياقاتيا كطرائؽ
استعماليا بحسب مقتضيات أحكاليا"(.)2
بيذا المستكل ،يككف المسانيكف قد تجاكزكا حدكد الجممة في تحميؿ الظاىرة المغكية إلى
الخطاب؛ أم ،دراسة المغة في أثناء اإلنجاز (منطكقة أك مكتكبة) ،كتحتكـ إلى قكاعد األداء
االجتماعي .كىذا يعني ،أف الباحثيف سيقفكف عمى مستكل آخر في التعامؿ معيا بكصفيا –
بحسب (لكيس ىيممسميؼ  -)Hjelmslev /شكال تتمايز بو المغات عف بعضيا ،أما المعاني
كالدالالت فإنيا مشتركة .كدراستيا يجب أف تركز عمى العالقات القائمة بيف األجزاء المككنة
ليذا الشكؿ (الكؿ) ،كال يمكف أف تتحقؽ إال في نطاؽ النص /الخطاب؛ ك مف ثمة فالنص،
ىك " :المجاؿ الذم يتحقؽ فيو النظاـ الصكتي كالداللي كالنحكم .إنو الصنؼ األعمى لمتقسيـ
الذم يعمك عمى األجزاء ،كىك ذك بعد نسقي؛ عبارة عف سمسمة تتككف مف مجمكعة مف
األجزاء"( .)3كطالما أف ىذا الشكؿ ذ ا البعد النسقي تنتظـ فيو العالقات ،كيصمح أف يككف
مجاال لدراسة المغة ،فمف يككف ميما الكقكؼ عند مدل امتداده .ليذا سيككف النص عنده:
"ممفكظا ميما كاف منطكقا أك مكتكبا ،طكيال أـ قصيرا ،قديما أـ جديدا؛ فكممة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.78:
 .2المرجع نفسه .ص.78 :
 .3المرجع نفسه .ص.70 :
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(قؼ) ىي نص مثميا مثؿ ركاية طكيمة" ( .)1كالفكرة قريبة مف ىذا عند (بنفنيست)" ،مف خالؿ
رؤيتو لمغة بكصفيا نظاما مجردا أك طاقة مخزكنة في ذىف اإلنساف ،كىي ال

تتحكؿ إلى

كالـ حقيقي كال إلى نص أك خطاب إال مف خالؿ عممية التمفظ أك التحدث ذاتيا" ( ،)2كىذا
مؤداه؛ أف الظاىرة المغكية ال تتجمى إال مف خالؿ تفاعؿ عناصرىا أثناء عممية التكاصؿ.
ً
طب (المرسؿ إليو) ،كالرسالة المتضمنة
ىذه العناصر؛ ىي
المخاطب (المرسؿ) ،كالمخا ى
لمعنى معيف ،كالتي بمجرد التمفظ بيا في مكقؼ تكاصمي ،تصبح خطابا.
كعميو ،فقد ظؿ الممفكظ مف كجية نظر المسانيات ،ىك الخطاب  ،بؿ النص .كالمحصؿ
ىنا ،ىك أف البعد االجتماعي بما يحممو مف خمفية مكضكعاتية  ،ككظيفة تكاصمية ،بات
يؤدم دك ار حاسما في تعريؼ الخطاب .فػ"ىك عمى رأم ليتش كزميمو شكرت تكاصؿ لساني
ينظر إليو بكصفو إجراءا بيف المتكمـ كالمخاطب؛ أم فاعمية تكاصمية يتحدد شكميا بكساطة
غاية اجتماعية" ( .)3كىذا يعني أف الخطاب حدث يتحقؽ بفعؿ التكاصؿ ،إال أنو ،كاف كاف
"يتكسؿ دائما المغة في غاياتو فإف جكىره في حقيقة األمر ليس لغكيا؛ إذ ىك مجمكعة مف
النكايا التي تتحقؽ بكساطة المغة" ( .)4كىذا ما يؤكده بعض الباحثيف ،كىـ يصدركف عف تكجو
ؼ ليس الخطاب كعيا يتخذ مف المغة مظيره الخارجي ،إنو ليس لسانا كذاتا
فمسفي أكركبي ،ػ"
تتكممو ،كانما ىك ممارسة ليا أشكاليا الخاصة مف االنتظاـ" ( .)5كالمالحظ أف المصطمح ظؿ
يعاني مف االلتباس ،كظؿ ينظر إليو عمى أنو رديؼ لمنص .مما حدا بالبعض ،إلى اعتماد
بعض الخصائص المميزة ،كلك في جانبيا الشكمي ،ليتجاكز ىذه المشكمة .فقد "رأل
(غريماس) ك(ككرتاس) أف النص يرتبط بالكتابي (التشكيمي) كالخطاب بالشفكم (الصكتي)،
إذ يقكالف :بكصفو ممفكظا فإف النص يتعارض مع الخطاب  ،كذلؾ تبعا لمضمكف التعبير-
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.70 :
 .2المرجع نفسه .ص.79 :
.3نعمان بوقرة .المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب .ص.15:
 .4المرجع نفسه .ص.15 :
 .5جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص.34 :
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غرافيكي (تشكيمي) أك صكتي – المستعمؿ بغرض إظيار اإلجراء المساني .كحسب بعض
عمماء المسانيات (ر -ياككبسكف) فإف التعبير الشفكم ،كبالتالي الخطاب ىك الحدث األكؿ
لمكتابة التي تصبح مجرد مشتؽ كترجمة لمتجمي الشفكم" ( .)1كمنو ،يمكف فيـ تكجو (بكؿ
ريككر )Paul Recoeur/في تعريفو لمنص بأنو" :خطاب تـ تثبيتو بكاسطة الكتابة" ( .)2فيك
"ما تنقرمء فيو الكتابة كتنكتب فيو القراءة" ( .)3بحسب باحث آخر .كعميو ،فقد بات النص
خطابا ،ينضبط ممفكظو بالكتابة مف أجؿ تثبيتو ،كالمحافظة عمى استم ارره ،كبجممة مف
العالقات التي تؤطر دالالتو.
كاذا كاف الخطاب نكايا ،أك ممارسة تتمظير بمبكس المغة ،فإف النص  -بحسب ما تذىب
إليو (جكليا كريستيفا -)J.Kristeva /كمف منظكر سيميائي تحميمي" :جياز عبر لساني ،يعيد
تكزيع نظاـ المساف بكاسطة الربط بيف كالـ تكاصمي ييدؼ إلى اإلخبار المباشر  ،كبيف أنماط
عديدة مف الممفكظات السابقة عميو ،كالمتزامنة معو .فالنص إذف إنتاجية ،كىك ما يعني:
أ -أف عالقتو بالمساف الذم يتمكقع داخمو ىي عالقة إعادة تكزيع [ىدـ كبناء ،عمى رأم
الباحث سعيد يقطيف] كلذلؾ فيك قابؿ لمتناكؿ عبر المقكالت المنطقية ،ال عبر المقكالت
المسانية الخالصة.
ب -أنو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ نصي ،ففي فضاء نص معيف تتقاطع كتتنافى ممفكظات
عديدة مقتطعة مف نصكص أخرل" ( .)4ىذه اإلنتاجية التي أخذت ممفكظاتيا مف نصكص
أخرل ىدمت ،ليعاد تشييد بناء جديد بيا ،بعد أف تخضع لعالقة تكزيعية جديدة؛ فال يتـ ىذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حسٌن خمري .نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال .ص.60/59 :
 .2السعٌد حمزة .نظرٌة االنسجام النصً ،دراسة تطبٌقٌة فً الفتوحات المكٌة لمحً الدٌن بن عربً .مذكرة ماجستٌر.
قسم اللغة واألدب العربً .جامعة فرحات عباس .سطٌف .الجزائر2009/2008 .م .ص.9 :
 .3بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.86 :
 .4جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص.29 :
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البناء إال في ظؿ التناص .فكأنيا أرادت أف تؤكد عمى أف النص ليس ىك المساف ،كانما ىك
جياز شبيو بالمساف يعمؿ مع المساف كبو ،ليؤطر نظامو عبر عالقات تكزيعية لمممفكظات،
كمما كاف ىناؾ كالـ ييدؼ إلى تحقيؽ التكاصؿ ،كاإلخبار المباشر .لكف ،لف يكتمؿ البناء
داخؿ النص (الجياز) إال بعد اليدـ لسياقات الممفكظات في نصكص أخرل؛ ألف اإلنتاجية
ال تقكـ إال عبر التناص.
كيعكد (ركالف بارث )R. Barthes /بالنص إلى مفيكـ النسيج قائال" :فإنا سنشدد داخؿ
النسيج عمى الفكرة التكليدية القائمة إف النص يتككف كيصنع نفسو مف خالؿ تشابؾ مستمر،
كلك أحببنا عمميات استحداث األلفاظ الستطعنا أف نصؼ نظرية النص بككنيا عمـ نسيج
العنكبكت (ىك نسيج العنكبكت كشبكتو)" ( .)1كىك بيذا ،يؤكد عمى أف النص يتكالد باستمرار؛
يكلده مؤلفو ،في مرحمة التككف األكلى ،كيصكغ بنياتو داخؿ شبكة مف العالقات؛ تقكـ عمى
التماسؾ كاالنسجاـ ،ثـ ينتصب قائما بنفسو أماـ المتمقي ،ليكتشؼ فيو –ىذا األخير -شبكة
أخرل مف العالقات؛ تقكـ عمى التماسؾ كاالنسجاـ أيضا ،لكف بصكرة يتكلد معيا معنى
جديد .كىكذا سيككف النص إنتاجية ،بحسب (كريستيفا) .كىك ما يؤكده (بار ث) ،حيث يقكؿ:
" النص نشاط كانتاج ..النص قكة متحكلة ،تتجاكز جميع األجناس كالمراتب المتعارؼ عمييا،
لتصبح كاقعا نقضيا يقاكـ الحدكد كقكاعد المعقكؿ كالمفيكـ .إف النص – ىك يتككف مف نقكؿ
متضمنة ،كاشارات كأصداء لغات أخرل كثقافات عديدة -تكتمؿ فيو خريطة التعدد الدالي .إف
النص مفتكح ،ينتجو القارمء في عممية مشاركة ،ال مجرد استيالؾ .ىذه المشاركة ال
تتضمف قطيعة بيف البنية كالقراءة ،كانما مشاركة ال مجرد استيالؾ .ىذه المشاركة ال
تتضمف قطيعة بيف البنية كالقراءة ،كانما تعني اندماجيما في عممية داللية كاحدة ،فممارسة
القراءة إسياـ في التأليؼ" ( .)2فالنص إذف ،ينتج ثـ ينتج ثـ يعاد إنتاجو؛ مرة بالتككيف األكؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.88 :
 .2حسن بحٌري .علم لغة النص ،المفاهٌم واالتجاهات.ط  .2مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع .القاهرة1431 .ه2003 /م.
ص.136 /135 :
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كالكتابة ،كمرات بالقراءات كاألبعاد الداللية الالمحدكدة .فالجميع ( الكاتب كالقراء) مسيمكف
في التأليؼ ،يستدعكف نصكصا مختمفة (خمفيات ثقافية) ،ليكلدكا نصكصا مف نص منغمؽ
عمى نفسو ،كمحدكد بالبداية كالنياية في شكمو ،كمنفتح عمى التأكيالت كتعدد الدالالت في
معناه .فال يخمك نص مف تناص.
كعمكما ،فقد بات النص عند (كريستيفا) ك(بار ث) كغيرىما ،ممف يكصؼ بأنو يشكؿ تيار
ما بعد الحداثة ،متفمتا مف محاكالت كسمو بالمعنى الكحيد الظاىر ،كما كاف يعتقد ،إلى
المحتمؿ كالممكف كتعدد المعاني؛ كما يؤكده (بارث) في (المكسكعة الككنية)* .لكف مجمكعة
أخرل مف الدارسيف ،ممف يكصفكف بأصحاب فمسفة الظكاىر(شاليرماخر كىايدكر ك ىكادمير
كان ىكاردف) كغيرىـ ،نادكا بضركرة فسح المجاؿ لمقارئ ليكتشؼ الداللة الدينامية العميقة ،ك مف
ثمة ،فمف يدعي أحد تكصمو لممعرفة المكضكعية كالصحيحة .كمنو ،سيككف كؿ نص مفتكح
عمى التأكيالت ،كتعدد المعاني*.
لقد أسيـ ىذا الجدؿ إسياما كاضح ا في التأسيس لتراكـ معرفي ،استفاد منو الباحثكف في
(عمـ النص) ،ف أركا مف جانبيـ أف النص يمثؿ" :

تتابعا منظما أفقيا مف اإلشارات المغكية

التي تفيـ عمى أنيا تكجييات مف مرسؿ معيف إلى مخاطب معيف ،كتدرؾ اإلشارات النصية
عمى نحك محدد .كيقع استيعاب النص مف خالؿ المتمقي عمى أساس النص كالمكقؼ
كالذاكرة"( .)1فالنص ىنا ،سينظر إليو مف جية التداكؿ ،طالما أنو إشارات لغكية متتالية
مكجية لممخاطب ،كصادرة عف مرسؿ .كىك عند (جاف مارم سشايفر) ،في إطار التداكلية
أيضا " :سمسمة لسانية محكية أك مكتكبة كتشكؿ كحدة تكاصمية ،كال ييـ أف يككف المقصكد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
*ٌ .نظر محمد مفتاح .انتقال النظرٌات والمفاهٌم .ص.24 :
*ٌ .نظر .المرجع نفسه .ص.24 :
 .1زتسٌسالف واورزنٌاك .مدخل إلى علم النص .مشكالت بناء النص .ص.19 :
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( .)1لقد صار النص

ىك متتالية مف الجمؿ ،أك مف جممة كحيدة ،أك مف جزء مف الجممة"

كحدة لسانية ،ىي األساس الذم بو يتحقؽ التكاصؿ ،كال ييـ حجمو .ليذا ذىب (ىاليدام
كرقية حسف) إلى ىع ِّد النص " :كممة تستخدـ في عمـ المغة لإلشارة إلى أم قطعة منطكقة أك
مكتكبة ميما طالت أك امتدت ...كالنص يرتبط بالجممة بالطريقة التي ترتبط بيا الجممة

بالعبارة ...كأفضؿ نظرة إلى النص أنو كحدة داللية  .)2("A Semantic unitفالميـ بالنسبة
ليما ،طريقة التماسؾ بيف العبارات كالجمؿ

ألجؿ بناء الداللة .كاذا كاف التماسؾ الداللي

معيا ار لتمييز النص عف مجمكعة متتالية مف الجمؿ ،فإف (ىارفج) يرل أف ىذا التماسؾ،
إنما يتحقؽ في المستكل النحكم .كعميو ،يعرؼ النص بأنو" :تسمسؿ ضميرم متصؿ لكحدات
لغكية [ .فيك] يؤسس ..مفيكمو لمنص عمى مبدإ اإلعادة .يتحدث عف (استبداؿ نحكم –
سنتجماتي ،-كيصنع تصنيفا معقدا مف أنماط االستبداؿ" ( .)3لكف (فاف دايؾ) يذىب أبعد مف
ذلؾ ،حينما حاكؿ أف يؤسس لمنص نحكا تكليديا ،في سياؽ البحث عف مستكيات النص،
كقكاعده؛ ألجؿ الكشؼ عف أدبيتو .فعرؼ النص "

بأنو بنية سطحية تكجييا كتحفزىا بنية

عميقة داللية "( .)4ىذه البنية العميقة (النكاة) ىي التي تكجو نحكيا البنية السطحية؛ فكأف
األمر قائـ عمى نكع مف أنكاع إعادة الصياغة.
كيحاكؿ (كالكس برينكر) أف يستفيد مف جيكد الباحثيف في عمـ النص ،كبعد تحميمو
لتكجياتيـ ،يستخمص أنيا سارت كفؽ نيجيف؛ نيج يقكـ عمى أساس النظاـ المغكم ،كنيج
مكجو عمى أساس التكاصؿ .كعميو ،يرل أنو مف المفيد كضعيما في الحسباف معا لمتعامؿ
مع مفيكـ النص .لذا ،سيخرج بتعريؼ يدمج فيو النيجيف معا ،فيقكؿ" :

يسـ المصطمح

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1جان ماري سشاٌفر وآخرون .العالماتٌة والنص .إعداد وترجمة منذر عٌاشً .ط
البٌضاء .بٌروت2004 .م .ص.119 :
 .2جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص.31 :
 .3زتسٌسالف واورزنٌاك .مدخل إلى علم النص .مشكالت بناء النص .ص.64 :
 .4المرجع نفسه .ص.64 :
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(نص) تتابعا محدكدا مف عالمات لغكية ،متماسكة في ذاتيا ،كتشير بكصفيا كال إلى كظيفة
تكاصمية مدركة "( .)1فيك بيذا يشير إلى تكالي العالمات (كممات أك جمؿ) ،تككف في
تماسكيا الكحدة األساسية لمداللة ،كتؤدم كظيفة تكاصمية.
كفي محاكلة أخرل لمتركيب ،ىذه المرة ،بيف آراء الباحثيف الغربييف ،يمكف القكؿ

إف فكرة

النسج ظمت تتحكـ في منطمقاتيـ ،لذا اىتمكا كثي ار بالعالقات بيف البنيات في تمكضعاتيا
المختمفة ،ككيفية تكلد الداللة ،التي أركا أنيا تتعدد عمى كؿ حاؿ ،كىذا بمساىمة القارمء،
الذم يكظؼ رصيده المعرفي ،ليشارؾ الكاتب في البناء .كمنو ،فالنص عندىـ بناء لغكم،
ىك الكحدة األساسية ،المنغمقة عمى نفسيا ،المتماسكة كالمنسجمة في خطابيا ،المتضمنة
لدالالت متعددة ،يسيـ القارمء في انفتاحيا ،بما يستدعيو مف معارؼ.
كما مف شؾ ،في أف الثقافة العربية ،في العصر الحديث ،قد تأثرت كثي ار بالمنتج العممي
كآليات المساءلة الفكرية ،كتحميالتيا المنيجية ،في المنظكمة الغربية ،كبحكـ الكاقع التاريخي؛
انساقت تحذك حذكىا ،تحت كقع االنبيار ،كتعيد النظر في كثير مف مفاىيميا ،كأدكاتيا
المكلدة لمفكر .فكاف مما كجب إعادة النظر في مفيكمو مصطمح النص .لذا كجدنا (طو عبد
الرحمف) يقكؿ محاكال إعادة تعريفو "عمى أساس منطقي بأنو( :كؿ بناء يتركب مف عدد مف
الجمؿ السميمة  ،مرتبطة فيما بينيا بعدد مف العالقات)" ( .)2كيالحظ أنو يكظؼ في تعريفو
ألفاظا راج استعماليا عند المسانييف المعاصريف كالبنية ،كتكالي الجمؿ ،كالترابط عف طريؽ
العالقات .فالنص عنده تركيب بيف البنيات التي تؤلؼ متتالية مف الجمؿ ،تترابط بعالقات
منطقية حتما .كقد رأل بعض الباحثيف العرب أف التعرض لمفيكـ النص ،يجب أف ينطمؽ
مف "منطمقات ثالثة ،أكليا :تجاكز ثنائية الحقيقة كاالحتماؿ .كمف خالؿ ذلؾ ينبغي تجنب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1كالوس برٌنكر .التحلٌل اللغوي للنص ،مدخل إلى المفاهٌم األساسٌة والمناهج .ترجمة :أ .د .سعٌد حسن بحٌري .ط .1
مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع.القاهرة1425 .ه2005 /م .ص.27 :
 .2جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص.28 :
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الرؤية التقميدية لمنص ب ِّ
عد أحادية معناه ،كشفافيتو ،كحقيقتو كصدقو ،فيككف النص كؿ ما دؿ
عمى الحقيقة كعمى االحتماؿ ،كعمى الممكف .كالمنطمؽ الثاني :تدريج المفيكـ ؛ حيث النص
يطمؽ في الحقيقة عمى المكتكب المتحقؽ في كتابتو عالقات متكاشجة بيف المككنات
المعجمية كالنحكية كالداللية كالتداكلية في زماف كمكاف معينيف ... ،كيعتمد المنطمؽ الثالث
عمى تدريج المعنى ،كينبغي أف يؤخذ لذلؾ في الحسباف حجـ النص ،كنكعو ،كاختالؼ درجة
داللة النص باختالؼ نكعو ،كباختالؼ درجة داللة الجمؿ في النص نفسو" ( .)1كىؤالء ،إنما
يحاكلكف الجمع بيف ما قاؿ بو القدماء مف أصكلييف (الحقيقة) ،كمتصكفة (االحتماؿ) ،كما
يقكؿ بو المعاصركف مف حصر النص في (المكتكب) ،كالربط بيف حجـ النص كنكعو،
كداللة جممو.
إف مقاربة لمفيكـ مصطمح النص تزعـ لنفسيا التعريؼ الجامع كالمانع ،ستظؿ تغرم
الدارسيف بالمحاكلة ،عمى اؿرغـ مف أنيا ما زالت تتمنع عمييـ؛ الختالفيـ في المنطمقات كفي
التكجيات البحثية .كعميو ،سيصبح مف المنطقي القبكؿ بتعدد التعريفات .كىذا الذم سيغرم
أيضا بالمحاكلة ،لتممس مقاربة أخرل قد تفيد البحث ،كتضيء ىذه الدراسة .لقد سبؽ كأف
حاكؿ الباحث (محمد مفتاح) ،فكانت محاكلتو إضافة في الفكر العربي ،عمى اؿرغـ مف أنو
يقر ،بأنو لـ يسعو ،إال أف يركب بيف تعريفات مختمفة التكجيات المعرفية كالنظرية
كالمنياجية ،ليستخمص لمنص " المقكمات الجكىرية األساسية التالية:
 مدكنة كالمية ،يعني أنو مؤلؼ مف الكالـ كليس صكرة فكتكغرافية أك رسما أك عمارة أكزيا ...كاف كاف الدارس يستعيف برسـ الكتابة كفضائيا كىندستيا في التحميؿ.
 حدث :إف كؿ نص ىك حدث يقع في زماف كمكاف معينيف ال يعيد نفسو إعادة مطمقة مثموفي ذلؾ مثؿ الحدث التاريخي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص.28 :
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 تكاصمي ،ييدؼ إلى تكصيؿ معمكمات كمعارؼ كنقؿ تجارب  ...إلى المتمقي. تفاعمي ،عمى أف الكظيفة التكاصمية  -في المغة -ليست ىي كؿ شيء ،فيناؾ كظائؼأخرل لمنص المغكم ،أىميا الكظيفة التفاعمية التي تقيـ عالقات اجتماعية بيف أفراد المجتمع
كتحافظ عمييا.
 مغمؽ ،كنقصد انغالؽ سمتو الكتابية اإليقكنية التي ليا بداية كنياية ،كلكنو مف الناحيةالمعنكية ىك:
 تكالدم ،إف الحدث المغكم ليس منبثقا مف عدـ كانما ىك متكلد مف أحداث تاريخيةكنفسانية كلغكية  ...كتتناسؿ منو أحداث لغكية أخرل الحقة لو.
فالنص إذف ،مدكنة حدث كالمي ذم كظائؼ متعددة" ( .)1كالمالحظ " أف ىذا التعريؼ قد
حاكؿ اإلحاطة بكؿ الجكانب المتعمقة بالنص :االجتماعية كالتاريخية كالنفسانية كالمسانية ،ثـ
إنو أعد النص مدكنة حدث كالمي؛ أم أنو يتعمؽ بالكتابة ،فيك ما نكتبو"

( .)2لكف قصر

النص عمى المكتكب فقط ،فيو إقصاء لبعده الشفيي ،كىذا إخالؿ بالمفيكـ.
كتصكر الباحث ( سعيد يقطيف) تعريفا لمنص ،استميمو مف آراء بعض الباحثيف الغربييف،
فكاف كما يمي " :النص بنية داللية تنتجيا ذات (فردية أك جماعية) ،ضمف بنية نصية
منتجة ،كفي إطار بنيات ثقافية كاجتماعية محددة "( .)3كالنص ،ككنو بنية داللية منتجة؛ فيذا
يعني ،أف لو دالالت متعددة تنتج بفعؿ التفاعؿ بيف الكاتب كالقارمء ،فػ (الذات) ذكات؛
األكلى (الكاتب) يتحدد إنتاجيا لمداللة بانتياء الكتابة ،كالثانية (القار

ئ) غير محددة في

الزماف ،يرتبط إنتاجيا لمداللة بتفاعميا القرائي .كالمنتج الداللي ،بفعؿ الكتابة أك القراءة ،إنما
يتحقؽ بفعؿ تكظيؼ نصكص سابقة ،تشكؿ خمفية معرفية حاصمة ،يسيـ السياؽ الثقافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمد مفتاح .تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) .ط
 .1992ص.120 :

 .3المركز الثقافً العربً .الدار البٌضاء .بٌروت.

 .2بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.90 :
 ..3سعٌد ٌقطٌن .انفتاح النص الروائً ،النص والسٌاق .ط .2المركز الثقافً العربً .بٌروت .2001 .ص.32 :
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كاالجتماعي في تحديدىا .كىذا التحديد ال يتـ إال مف داخؿ النص ،مف خالؿ الكشؼ عف
تفاعؿ بنياتو .كيالحظ أف الباحث ىنا ،يركز عمى الداللة ،ككيفية إنتاجيا ،مف خالؿ التفاعؿ
الثنائي بيف الكاتب كالقارئ ،كىما يستنداف إلى خمفيتيما السكسيك -ثقافية .كسيقصر النص
بيذا ،عمى المكتكب دكف غيره.
كما حاكؿ ( جمعاف بف عبد الكريـ) أف يصكغ تعريفا يفيده في دراستو المسانية ،بعد أف
استعرض كثي ار مف التعريفات العربية كالغربية ،ليخمص إلى أف " النص كحدة كالمية مككنة
مف جممتيف فأكثر ،تحقيقا ،أك تحقيقا كتقديرا ،منطكقة أك مكتكبة ،ليا بداية كنياية تتحدد بيا
كتتداخؿ مع منتجيا كلغتيا في عالقة عضكية ثابتة ،كىي تتجو إلى مخاطب معيف أك
مفترض ،كيمكف أف تصاحب تمؾ الكحدة الكالمية بعض اإلشارات السيميائية غير المغكية
التي قد تؤثر فييا "( .)1كما يالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو حد النص حدا أدنى بجممتيف ،كىذا
تحديد يقكـ عمى الجانب الشكمي فقط  .كما أنو لـ يقؿ بو أحد مف الدارسيف .باإلضافة إلى
ىذا ،فإنو أىمؿ القكؿ بالتناص.
إف اؿنتيجة التي يخمص إلييا الدارس ،بعد ىذه القراءة المسحية لمفيكـ النص عمى امتداد
المساحة الفكرية المعاينة ،تتحدد في:
 تعمؽ النص بالداللة. قبكؿ النص لمتأكيؿ بالنظر إلى طبيعة الخطاب. لكؿ نص بداية كنياية. يتحدد مفيكـ النص في سياؽ ثقافي. لكؿ نص كظيفة؛ طالما أنو يرتبط بالخطاب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جمعان بن عبد الكرٌم .إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة .ص32 :
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 النص بناء لغكم (مدكنة ،حدث ،تركيب ،إنتاجية) ،ترتبط بنياتو بشبكة مف العالقاتالسياقية كالمنطقية.
تمثؿ ىذه المحددات عناصر مشتركة بيف الدارسيف عمى اختالؼ تكجياتيـ ،كال يمكف أف
نممس نفيا ليا ،أك تعارضا فيما بينيا .بؿ لعميا ظمت تقكـ عمى اإلضافة كالتأكيد .يبقى القكؿ
في الفرؽ بيف الظيكر أك االرتفاع ،كالنسج ،فاألمر محمكؿ عمى االستنتاج المنطقي؛ إذ،
كمما كاف النسج؛ متينة عالقاتو ،متماسكة بنياتو ،منسجمة في أدائيا ،متناسقة في تراتبيا،
كمما كاف ىذا مدعاة لمظيكر كاالرتفاع داخؿ المنظكمة الكالمية.
تصكور
أف يحاكؿ ُّد
تمم ىس ُّد
كلعمو بات بإمكاف الباحث ،بعد ىذا الحفر في التراث المسانيٍ ،
ً
ب منيا تعريفا ،يخدـ ىذه الدراسة:
لمنص ،يستند إلى االستنتاجات المتكصؿ إلييا ،ل ىيرِّك ى

فالنص بناء لغكم ظاىر ،كتشكيؿ فني منيجي ،مقصكد في داللتو ،متىأ َّىك هؿ في خطابو ،مغمؽ
عمى امتداده ،دينامي في بنياتو ،متماسؾ في ترابطو ،منسجـ في عالقاتو ،كمتعدد الكظائؼ.
َّ
إف التعريؼ بيذا التركيب ،يمكف تكضيحو كالتالي:
النص بناء لغكم ظاىر؛ أم َّضعي داخؿ سياؽ أك سياقات
مك ى
أف بنياتو المككنة لو ،تىتى ٍ

تمكضعا خاصا ،تضبطو شبكة مف العالقات (نحكية ،كصرفية ،كصكتية ،كتركيبية)،

يقرير في
تصكر منتجو ،الذم ِّ
تحتكـ إلى التماسؾ الداللي ،كاالنسجاـ النصي ،بما يكافؽ ُّد
لحظة محددة َّ
أف البناء اكتمؿ ،كصار ظاىرا؛ كالظيكر ،ظيكر فعؿ متميز في حدثو،
كقكة مضمكنو ،كطريقة بنائو؛ كغير قابؿ لمتكرار ،كمؤىؿ لإلغراء كالتأثير.
كىك تشكيؿ فني منيجي؛ ِّتصكر ال يخمك مف صنعة بمفيكميا
يشكميو صاحبو كفؽ ُّد
البالغي؛ تجعمو ينتصب كفؽ منيجية معينة في إطار قكلبة شكمية يخصصيا الطابع
الفني.
كيجيء النص مقصكدا في داللتو؛ َّألف منتجو (الكاتب) يقى ِّدـ الداللة كفؽ قصد يريده عف
كعي كادراؾ ،كىذا الذم يجعؿ األصؿ في الداللة الثبات؛ كلعؿ ىذا األمر يغفؿ عنو
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عمى اؿرغـ ـ ما تثيره قضية التأكيؿ مف إشكاؿ .كالمنتج الثاني

(القارمء) يقصد طمب الداللة بإرادتو ،كبإمكاناتو المعرفية ،في سياؽ سكسيك -ثقافي،
فيحصؿ التفاعؿ الذم يدفع إلى تمقي النص في إطار المقصدية ،طالما أف ىناؾ تكاؼ أ
سيتـ تأكيؿ الخطاب .فما مف
الم َّ
حممىة كطاقة التمقي المنتظى ىرة ،كاال ُّد
بيف الطاقة الداللية ي
مخاطب ( ً
ً
مرسؿ إليو)،
شؾ في أف كؿ نص إنما ىك رسالة مف
مرسؿ) إلى مخا ى
طب ( ى
كألنو خطاب ،فسينضبط بحدكد الرسالة ،ال يتجاكزىا ،طالت أـ قصرت ،ككانت جممة

تكالت بنياتيا ،أـ متتالية مف الجمؿ.
كالنص مغمؽ ميما امتد؛ أم أف لو بداية كنياية.كبنيات النص دينامية ،بما تستدعيو مف حمكلة معرفية ،تتجاكز حدكد القيمة التي تحتمياىذه البنية /الكحدة في التركيب ،كحدكد الكصؼ المكضكعي ليا؛ إف البنية ميما تجردت
مف االعتبارات الخارجة عف النص ،ال يمكنيا أف تقبؿ التفاعؿ في حدكد ما يمميو ىذا
النص مف داخمو ،عندما يحتكـ إلى عالقاتو .كمف ىنا ،سػ" تتدخؿ اإليحاءات (المعاني
الثكاف) كالتضمنات كالعرؼ الثقافي كالتاريخ  ..أم باختصار تمؾ الشبكة مف العالقات
السكسيكػ ػ ػ ثقافية ،التي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تجاىميا[ ...إننا] أماـ ما يمكف أف
نطمؽ عميو المؤشرات التداكلية الغائبة  /الحاضرة في معنى قريب مف تصكر كريستيفا
لمتناصَّ .
إف التناص ..ال ينحصر في نص المبدع ،كلكنو يتمظير أيضا في عممية
تحميؿ  /قراءة لغة النص ..يحمؿ كؿ محمؿ  /قارمء معطيات خارجة عف النص نفسو،
تستدعييا كؿ كممة مف كممات النص ،كالتي بدكنيا ال يتـ الفيـ المالئـ كالتاـ" (.)1
تماسؾ متيف بيف أجزائو ،ككحداتو الصكتية

-ككؿ نص ال تتحقؽ نصيتو ،إال في كجكد

كالخطية .كيتحقؽ ذلؾ بالركابط النحكية كالمعنكية المختمفة ،كاألداءات اإلنجازية (النبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مصطفى غلفان .تحلٌل المكون اللغوي للنص األدبً .أعمال ندوة مكونات النص األدبً.أٌام  27/26/25فبراٌر1988
جامعة الحسن الثانً .عٌن الشق .كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة .الدار البٌضاء .المغرب .ص.227 :
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كالتنغيـ كالكصؿ كالفصؿ) ،كاالستبداالت الالزمة ،كالتكرار كالحذؼ ،كاإلحالة بنكعييا؛
المقامية أك الخارج-نصية ،كاإلحالة النصية الداخمية .ككؿ ىذا ،إنما يحدث في ظؿ
االنسجاـ التاـ بيف مختمؼ العناصر المككنة لمنص ،كالمنخرطة في سياؽ مف العالقات
القائمة عمى البناء المنطقي كالفني لمداللة.
كالنص تكاصمي ،ييدؼ إلى نقؿ معمكمات كمعارؼ كخبرات كتجارب لممتمقي .عمى أفالكظيفة التكاصمية ليست ىي الكظيفة الكحيدة لو .فيناؾ كظائؼ أخرل ،لعؿ أبرزىا
الكظيفة التفاعمية؛ فالنص ،باألساس ،لف يدخؿ في فعؿ تكاصمي تاـ ما لـ يتفاعؿ معو
المتمقي.
كلئف تبنت ىذه الدراسة مفيكـ النص عمى أنو بناء لغكم ،فإنيا ظمت تحاكؿ تممس أبعاد
المفيكـ في ظؿ العالقة بيف النص كاألدب ،كىي تعي أف كمييما يستعمؿ المغة؛ لكف النص
يستعمميا ليبني جسما ،أما األدب فميعطي مف ركحو تخمقا جديدا ،يتمبس بجسـ النص،
فتتجمى بجنسو جمالية المغة .كيتكلد عف ىذه المزاكجة أثر أدبي ىك" :بنية لسانية تتحاكر مع
المضمكف السياقي تحاك ار خاصا" ( ،)1يفضي إلى خطاب أدبي متميز ،صياغتو "

مقصكدة

لذاتيا ،كصكرة ذلؾ أف لغة األدب تتميز عف لغة الخطاب النفعي بمعطى جكىرم ألنو
مرتبط بأصؿ نشأة الحدث المساني في كمتا الحالتيف :فبينما ينشأ الكالـ العادم عف مجمكعة
انعكاسات مكتسبة بالمراف كالممكة  ،نرل الخطاب األدبي صكغ لمغة عف كعي كادراؾ .إذ
ليست المغة فيو مجرد قناة عبكر الدالالت ،كانما ىي غاية تستكقفنا لذاتيا"

( .)2كاذا كانت

المغة تستكقفنا في ىذا الخطاب ،بسبب جماليتيا ،فيذا ال يعني أف المغة عمى ىذه الصكرة
ىي األدب ،فػ" ليس األدب ىك المغة ،بؿ ليس كؿ نص لغكم يعتبر أدبا" ( .)3كليذا ما كانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1عبد السالـ المسدم .األسمكبية كاألسمكب .ط .5دار الكتاب الجديد المتحدة .بيركت .لبناف2006 .ـ .ص.90 :
 .2المرجع نفسو .ص.91 :
 .3محبكب حكيـ .مككنات النص األدبي ،المركز كاليكامش .ندكة مككنات النص األدبي .ص.42 :
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عمكـ المغة عمى اختالفيا لتفيد في التعريؼ بالنص األدبي ،كأقصى ما ظمت تفعمو ىك
كصؼ لغتو في سياؽ تعرفيا إلى النظاـ المغكم العاـ ،كتحديد مستكياتيا .كليذا قاؿ أحد
الباحثيف" :كصؼ نظاـ المغة ال يكفي لمعرفة النص األدبي .لف يفيدؾ النبر كاألصكات ،كلف
يفيدؾ النحك كاإلعراب ،كلف يفيدؾ المعجـ كالغريب ،كلف تفيدؾ الدالالت كالمعاني في معرفة
النص األدبي" ( .)1كما لف تفيد المقكالت المغكية لعمماء المغة في ذلؾ ،كقديما أدرؾ
(الكاحدم) أف (ابف جني) " لـ يكف  ...أبا عذرتيا في تقريب فيـ األشعار الحديثة لمقارمء.
إذ يفترض شرح مثؿ ىذه األشعار – زيادة عمى الدراية العميقة بالمغة كالمكضكع – تذكقا
لفنكف األدب ،كاحساسا بالجماؿ الفني ،كحكما ثابتا صحيحا .عمى حيف أف ممكة ابف جني
كانت ذات كجية كاحدة ،ىي دائرة عمـ المغة" ( .)2ليذا ،لف يفيـ األدب إال مف كاف يممؾ
ذائقة أدبية .أما جماؿ المغة ،فمربما تممسناه في لغة العامة مف الناس أيضا؛ " إف الجماؿ مف
غير شؾ ،نقطة يكمف كراءىا مركز النص األدبي ،كلكف الحديث اليكمي لو أيضا جمالو.
المتكممكف في األسكاؽ كالشكارع يطابقكف كيجانسكف كيستعممكف المجاز كاالستعارة .كيممحكف
باألسئمة الذريعية ،كيعرفكف أف جماؿ الحديث في االتصاؿ المغكم اليكمي لذاذة ضركرية.
كيزداد شعكرىـ بضركرة ىذه المذاذة في ظركؼ لغكية ال تختمؼ عف ظركؼ لغة األدب.
كيشعركف بذلؾ في السمر كالحفالت ،كفي مجالس الميك ،كفي المجامالت ،كفي المزاح،
كفي عبارات التياني ،كفي ردكد األفعاؿ الحزينة كالجذلة عمى السكاء" (.)3
كلعؿ ىذا التصكر ،لف يككف بعيدا عما تكصؿ إليو (تكدكركؼ) ،الذم "عرؼ الخطاب
األدبي بانقطاع الشفافية عنو ،معتب ار أف الحدث المساني (العادم) ىك خطاب شفاؼ نرل مف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محبوب حكٌم .مكونات النص األدبً ،المركز والهوامش .ندوة مكونات النص األدبً .ص.42 :
ٌ .2وهان فك .العربٌة ،دراسات فً اللغة واللهجات واألسالٌب .نقله وحققه وفهرس له د .عبد الحلٌم النجار .الدار
المصرٌة السعودٌة للطباعة والنشر والتوزٌع .القاهرة2006 .م .ص.191 :
 .3محبوب حكٌم .مكونات النص األدبً ،المركز والهوامش .ندوة مكونات النص األدبً .ص.43 :
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خاللو معناه ،كال نكاد نراه ىك في ذاتو ،فيك منفذ بمكرم ال يقكـ حاج از أماـ أشعة البصر،
بينما يتميز منو الخطاب األدبي بككنو ثخنا غير شفاؼ ،يستكقفؾ ىك نفسو قبؿ أف يمكنؾ
مف عبكره أك اختراقو ،فيك حاجز بمكرم ،طمي صك ار كنقكشا كألكانا ،فصد أشعة البصر أف
تتجاكزه"(.)1
يحصؿ منو لذة حتى
كاذا كاف جماؿ لغة النص األدبي يمتع المتمقي كيبيره ،فإنو لف
ن

يخترقو ،كيغكص في أعماقو ،ألف المذة في أدبيتو ،كاألدبية ىي مركزه .ليذا" ،

ال يمكف

القبض عمييا مف خارج النص؛ بؿ مف داخمو .كلذا يجب االعتماد عمى المناىج التي تنطمؽ
مف داخؿ النص لبحث مككناتو كتحديد خصكصيتو" ( .)2كاذا كاف النص األدبي ىك الذم
يحقؽ المتعة كالمذة لممتمقي ،فإف ىذا النص أيضا ىك الذم ينقؿ الكاقع كيرصده ،لغايات
كأغراض ،قد ال يرسميا لنفسو ،كلكف يمبسو إياىا المتمقي ،أك خطاب اآلخر المتربص بو،
الذم يعنيو استغالؿ ىذا المنتج ،لما يجده فيو مف قدرة عمى التشكؿ كالتمدد كالتكيؼ ،تسمح
لو بتحقيؽ ىذه الغايات .ليذا ،كجدنا مف يقكؿ" :

النص األدبي؛ النص الذم يربط عالمو

بعالقة بدلية مع الصكرة المقبكلة لمعالـ الكاقعي .كالقصد مف ىذه البديمة ىك تزكيد المرء
بالدافعية مف أجؿ التبصرات في تنظيـ العالـ الكاقعي"(.)3
كألف القارئ ،في مرحمة مف مراحؿ اإلقراء كالتككيف ،يريد أف يتعرؼ إلى العالـ الكاقعي،
كأف يتمثمو في سياؽ اندماجو السكسيك– ثقافي ،عف طريؽ إنعاـ النظر في تجارب اآلخريف،
كاالستفادة منيا ،فإنو سيجد في النص األدبي النمكذج التعميمي األمثؿ ،الذم يحقؽ لو
(القارئ/المتعمـ) فضاء النبش كالحفر؛ ألجؿ إعادة تنظيـ الكاقع كما يعيو كيدركو .كتحت
عنكاف ىذه اإلرادة ،سيجد المتربص البيداغكجي المبرر ،ليجعؿ مف النص الكسيط المناسب،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عبد السالم المسدي .األسلوبٌة واألسلوب .ص.92/91 :
 .2حسٌن خمري .نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال .ص.46 :
 .3نعمان بوقرة .المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب ،دراسة معجمٌة.ط  .1عالم الكتب الحدٌث
للنشر والتوزٌع .جدار للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع .عمان .األردن1429 .هـ2009 /م .ص.142 :
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الذم تسند لو ىذه الميمة .كلكف قبؿ ذلؾ ،سينظر إلى النص
مجمكعة مف العمكـ ،كتنجز فيو

عمى أنو حقؿ تمتقي فيو

مجمكعة مف الممارسات المغكية كالفكرية ،بطريقة فنية،

تسمح بأف يعطى لمنص تعريؼ آخر يحده عمى أنو؛ "كحدة تعميمية تمثؿ محك ار تمتقي فيو
المعارؼ المغكية المتعمقة بالنحك كالصرؼ كالعركض كالبالغة ،كعمكـ أخرل؛ كعمـ النفس
كاالجتماع كالتاريخ ،باإلضافة إلى المعطيات المعرفية المتميزة التي صارت تقدميا عمكـ
المساف"( .)1كمحكر التالقي ىذا ،يحيؿ بالضركرة إلى القارمء/المتعمـ ،الذم لكاله ما كانت
ىذه العمكـ بأدكاتيا (المفاىيـ) لتتمايز داخؿ ىذا الحقؿ ،كتدخؿ معو في حكار ،يفضي
بالضركرة إلى فيـ العالـ الكاقعي ،كاعادة بنائو .كبيذا التصكر ،يصبح النص األدبي نصا
تعميميا بامتياز ،يتجاكز حدكد الشعرية أك الجمالية ،ليقبؿ بأف تسند لو كظائؼ أبعد حتى مف
التكاصؿ ،كاف كانت تنبع منو.
ج -في الخطاب المؤسسي:
يندرج تبرير المؤسسة التعميمية في الجزائر تبنييا مفيكما معينا لمنص ،في مرحمة
التعميـ الثانكم ،في سياؽ عاـ لإلصالحات التي باتت تعرفيا ،في العشرية األخيرة مف القرف
الماضي ،المنظكمات التعميمية في مختمؼ دكؿ العالـ .كعميو ،فيي ليست بدعا في مراجعة
كتحديث مناىجيا .بؿ إف "ىذه الحركة حتمية ،نتيجة التغيرات التي مست مختمؼ نكاحي
حياة اإلنساف ،بما فييا الجانب االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ،ناىيؾ عف التفجر المعرفي
في مختمؼ المجاالت ،كبشكؿ خاص المتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ"

( .)2كمف

الميـ ،التنبيو إلى تحجج المنياج كاستداللو بتعدد كتنكع نكاحي كجكانب حياة اإلنساف،
كمجاالت المعرفة ،المشار إلييا؛ فالكؿ يتداخؿ مع بعضو في شبكة مف العالقات ،التي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.129 :
 .2وزارة التربٌة الوطنٌة .مناهج السنة األولى من التعلٌم العام والتكنولوجً .الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة.
الجزائر .مارس  .2005ص.4 :
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تستدعي نكعا مف التناغـ مع ما تدعك إليو الفمسفة البراغماتية ،مف تمجيد لمذات اإلنسانية،
بحكـ أف اإلنساف صار ىك المركز ،كأف الباقي ىكامش تنبع منو ،كتصب فيو .ككذا نظرية
التمقي األدبية التي تجعؿ منو القارمء المنتظر الذم سيبعث الحياة في النص(الجثة
اليامدة) ،بما يستنبتو فيو مف معاف كدالالت .كالشاىد ىنا ىك أف الخطاب المؤسسي غير
متردد في إعالف انحيازه إلى نظريات معينة ،كالحسـ في اختياراتو المرجعية كالفكرية ،بعد أف
قرر االنتقاؿ مف منطؽ التعميـ إلى منطؽ التعمـ .ليذا فكر ذكك االختصاص " في مقاربة
جديدة ألساليب التعمـ كالتعميـ كاعتمادىا في بناء المناىج كالتدريس مستقبال .إذ تقكـ ىذه
المقاربة عمى بيداغكجيا اإلدماج ،التي تختمؼ عف الطريقة التقميدية ،ذات الطابع التراكمي.
كتسمى ىذه المقاربة الجديدة (المقاربة بالكفاءات)"(.)1
كالذم يعني البحث مف ىذا الفػرش في الكالـ ،ىك أف الخطاب الرسمي سيتبنى تعريفا
لمنص ،سيصدر منو بكضكح" .إف كممة (نص/

 )textusالالتينية مشتقة مف فعؿ (نص/

 )texereكمعناه بالعربية (نسج) ،كلذلؾ فمعنى النص ىك (النسيج) .كمثمما يتـ النسج مف
خالؿ مجمكعة مف العمميات المفضية إلى تشابؾ الخيكط كتماسكيا بما يككف قطعة مف قماش
متينة كمتماسكة ،فالنص نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض .ىذه الخيكط تجمع عناصره
المختمفة كالمتباعدة في كؿ كاحد ىك ما يعرؼ بالنص" ( .)2ىذا الكؿ الكاحد تتمكضع كمماتو
المككنة لو تمكضعا داال ،يقكـ عمى التداخؿ كالتالحـ بطريقة مقصكدة ،تتصؼ بالمتانة
كالتماسؾ؛ أم أف النص ال يمكنو أف يبكح بأس ارره إال مف خالؿ النظر في العالقات(السطحية
كالعميقة) القائمة بيف أبنيتو ،كالكشؼ عنيا .كما أف صاحبو ال يمكنو أف يقيـ ىذا الكؿ الكاحد
إال باالعتماد عمى ثقافة ينبع منيا

؛ تتمثؿ في ىذه األبنية المشحكنة بدالالت متحققة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1وزارة التربٌة الوطنٌة .مناهج السنة األولى من التعلٌم العام والتكنولوجً .ص. 5:
 .)2وزارة التربٌة الوطنٌة .المناهج والوثائق المرافقة ،السنة الثانٌة من التعلٌم العام والتكنولوجً .مطبعة الدٌوان الوطنً
للتعلٌم والتكوٌن عن بعد .مارس  .2006ص.66:

37

الفصل األول :محددات النص األدبي

الباب األول

في نصكص سابقة (التناص) ،يكظفيا ليعطييا دالالت جديدة ،شريطة انسجاميا كاتساقيا في
سياؽ المقاـ .كبيذا التصكر ،يككف المنياج قد حدد أدكاتو اإلجرائية ،التي سيضبط بيا
المتعمـ /القارمء؛ ليشتغؿ عمييا ،كيتفاعؿ بيا كمف خالليا ،مع النص؛ المجزكءة المغكية مف
نظاـ المغة الكمي ،كالفكرية مف منظكمة فكرية ،يحرص الخطاب المؤسسي عمى انتقائيا حتى
تخدـ أىدافو ،بما يتناسب كمرجعياتو الديداكتيكية  ،كمنظكراتو المنيجية في القراءة كالتحميؿ.
كليذا ،سيعتى ًم يد خطاب ً
النقد البنيكم الذم "
ى
ىٍ

ال ينظر إلى مكضكعات األدب مف جية

جماليا كال إنسانيتيا ،كانما مف جية العالقات أك النظاـ التحتي الذم يحكـ ىذه
()1

المكضكعات"

كسيقرر َّ
أف النص )بعيدا عف التصكر العربي الغائب حسب رأم كاضعيو (*

إنما ىك "مرتبط في مفيكمو األكلي بمفيكـ النسيج كالحياكة لما يبذلو الكاتب فيو مف جيد في
ضـ الكممة إلى الكممة  ،كالجممة إلى الجممة  ،ككذلؾ لما يبذلو مف جيد في تنظيـ أجزائو،
كالربط بينيا بما يككف كال منسجما مترابطا" ( .)2كسيقرر أيضا التركيز عمى العالقات القائمة
بيف البنيات كالتراكيب ،باستغالؿ بعض معايير ترابط النص بكصفو حدثا تبميغيا مف منظكر
(عمـ لغة النص) ،كىي؛ االتساؽ كاالنسجاـ ،كالتناصية ،كما يذىب إلى ذلؾ (بكجراند)
ك(دريسمر)* ،كسيؤكد عمى أنو "لما كاف النص األدبي ىك مدار نشاطات المغة العربية  ،فمف
األفيد لألستاذ أف يتعرؼ إلى أىـ المكاصفات التي يتميز بيا  ..حتى تؤخذ ىذه المكاصفات
بعيف االعتبار في تناكؿ النصكص بالدراسة ...إننا باختصار نتعرؼ إلى النص األدبي مف
خالؿ احتمالو لقراءات متعددة ،كانتظاـ بنيتو ،ككذلؾ مف خالؿ انفتاحو عمى الخياؿ ،كاقامتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حممي عمي مرزكؽ .في النظرية األدبية كالحداثة .دار الكفاء لمطباعة كالنشر .اإلسكندرية .مصر .ص.79 :
* لئف كاف القكؿ بالنسج في تعريؼ النص يراد منو الكقكؼ عمى العالقات بيف بنيات النص كالتي بيا يتسؽ كينسجـ ،فإف
مف النقاد العرب مف قاؿ بيذا المفيكـ صراحة حيف عرض لمترابط النصي .ينظر؛ (منياج البمغاء كسراج األدباء) لحازـ
القرطاجني ،ك(عيار الشعر) البف طباطبا ،ك(دالئؿ اإلعجاز) لعبد القاىر الجرجاني..
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة ،السنة الثانية .ص.66 :
* ينظر دكمينيؾ مانغكنك .المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب .ترجمة محمد يحياتف .ط

 .1الدار العربية لمعمكـ

ناشركف .بيركت .لبناف1428 .ىػ2008/ـ .ص .128 /127 :كاف كانا يقكالف بالقصدية كاالستحساف (المقبكلية) أيضا.
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لعالقات تبادؿ مع نصكص أخرل"( .)1كبيذا يككف الخطاب المؤسسي قد تجاكب مع بعض
المناىج النقدية المعاصرة في تحديدىا لمفيكـ النص ،كسيستثمر مقكالتيا في تفعيؿ منطؽ
تعمـ المغة ،حيف يجعؿ مف النص السند الرئيس ألنشطتيا.
وظائف النص األدبي:
القكؿ بكظيفية النص مرده – بال شؾ  -االتجاه البراغماتي المحض ،الذم يقره منطؽ
الدراسة ،كمنطؽ التحميؿ ،كيفرضو منطؽ المغة ذاتو .كأم نص ،إنما تتعيف لو الكظيفة بالقكة
كبالفعؿ .كمنو ،كلئف كانت المغة كسيمة يتحقؽ بيا التكاصؿ ،في كظيفة تبدك أنيا الكظيفة
األساس؛ فإف النص بحكـ أنو عالمة لغكية ،ال يممؾ إال أف ينصاع لمدخكؿ في سيناريك أداء
ىذه الكظيفة ،كالتي ستصبح بالنسبة لو ،كبالقكة؛ كظيفة إثبات كجكد؛ بحكـ التبعية .كألف
التكاصؿ يستدعي اآلخر/المتمقي ،فإف رسالتو/النص البد أف تتضمف ما يستكجب التفاعؿ
معيا ،عف طريؽ الزج بالمتمقي في سياؽ عممية مساءلة كتحميؿ ،تتكشؼ لنا مف خالليا
كظيفة أخرل؛ ىي الكظيفة التفاعمية.
كالنص األدبي تحديدا بما يحممو مف صفة اإلبداع الفني؛ يكشؼ في ظاىره أف كظيفتو
ىي اإلمتاع ك(المؤانسة) ،كتحقيؽ المذة؛ فيما يؤكده الدارسكف .كىذا إنما ينجـ عف التفاعؿ
ذاتو؛ فكؿ جماؿ فني ،إنما يغرم ،كيستثير الذكؽ كاإلحساس بالمتعة .لكف الرككف إلى ظاىر
ما يقكـ بو النص ،ال يمكف االطمئناف إليو دكما؛ ألف اإلبداع ال يحتكـ إلى الثابت .ليذا قد
يتحقؽ التكاصؿ دكف أف يككف ىناؾ تفاعؿ .كىذا يعني أف الكظيفة التكاصمية ،كظيفة رئيسة،
تتحقؽ مف خالليا كينكنة النص .تقكؿ الباحثة (أكمف)" :دكف الكظيفة التكاصمية ال يتككف
نص"( .)2فالنص يحقؽ كجكده بأداء ىذه الكظيفة ،كالتي تنتج "أساسا مف مبدأيف مشكميف
لمنص -1 :مبدأ خاص بالحكار -2 .مبدأ الدمج المغكم"(. )3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .)1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة ،السنة الثانية .ص.67 :
 .)2زتسيسالؼ كاكرزنياؾ .مدخؿ إلى عمـ النص .مشكالت بناء النص .ص.45 :
 .)3المرجع نفسو .ص.46 :
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كيفىعِّؿ
لكف النص ليس ىك المغة؛ ليذا سيككف انتقائيا ،بالضركرة ،يتبنى معجما خاصا ،ي

دالالتو بطريقة خاصة بو ،مما يجعمنا نسمًـ بأف لو بالفعؿ ،كظائؼ رئيسة تخصو؛ تتحدد مف
خالؿ العالقات القائمة بيف بنياتو المككنة لو ،كىذا يعني "أف كظيفة النص يمكف القبض
عمييا مف خالؿ العالقات التي يعرضيا النص داخؿ نظامو النصي .كعف طريؽ ىذه
العالقات يتعيف مستكل الكظيفة المييمنة" ( .)1فالنص بانغالقو عمى نفسو ،يكجد نظاما خاصا
بو ،يمكضع مف خاللو بنياتو كتراكيبو ،كيقيـ بينيا عالقات تحيؿ عمى دالالت تتخفى كراء
خطاب ال يخضع بالضركرة لقكانيف الخطاب العادم الذم يحتكـ لقكاعد المغة الطبيعية.
كىذا ما نجده في النص األدبي تحديدا؛ كالذم يرل فيو (تكدكركؼ) أنو "صياغة تعبيرية
مقصكدة لذاتيا ،تتحقؽ بيف مختمؼ عناصرىا ،عالقات انسجاـ كتناغـ ،تكسبيا ىكية جديدة،
فيصبح النص حينيا في مستكل خمؽ قكانينو الرمزية كاإلشارية الداخمية ،بشكؿ يدفع إلى
االعتقاد بأنو مستقؿ تماـ االستقالؿ عف قكانيف المغة الطبيعية ،كعف المتداكؿ مف مككناتيا
الصكتية كالنظمية كالداللية" ( .)2ك(تكدكركؼ) بيذا يريد أف ينبو إلى أف الخطاب في النص
األدبي ،يتميز عف الخطاب في الكالـ المتداكؿ سماعا؛ "فالخطاب العادم ،يسمح لممرء
بإدراؾ معناه ،دكف أف يككف ىذا الخطاب قاد ار عمى االنبناء بذاتو ،في استقالؿ عف أم سند
معنكم .فيك  ..لغة ال تصمح إال لمسماع .في مقابؿ ىذا الخطاب ،ىناؾ الخطاب الذم
يستكقفؾ ىك نفسو قبؿ أف يسمح لؾ باستشفاؼ دالالت قد تتكارل خمفو ،إنو ال يحيؿ عمى
أم كاقع ،ما داـ مكتفيا بذاتو" ( .)3لكف الخطاب المتداكؿ ال يمكنو أف يككف مفارقا لمثقافة
التي أنتجتو ،كالقارمء حيف يتفاعؿ مع النص ،ال يمكنو إال أف يكظؼ ىذه الثقافة
(نصكصيا) في عممية دمج ليا مع النص األدبي ،فيتكلد ما أسمتو (جكليا كريستيفا):
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسٌن خمري .نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال .ص.67 :
 .2محمد حمود .تدرٌس األدب ،استراتٌجٌة القراءة واإلقراء .مطبعة النجاح الجدٌدة .الدار البٌضاء .1993 .ص.31/30 :
 .3المرجع نفسه .ص.31 :
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" الكظيفة التناصية؛ كعف طريقيا يتخذ النص لنفسو بطانة ثقافية ،كينبني بناء محكما عف
طريؽ الذىاب كاإلياب بيف الذات كاآلخر ،بيف الكاتب كالقارمء ،كينبني المؤلؼ كداؿ
كالنص كحكار بيف خطابيف" ()1؛ خطاب الكاتب المكثؼ ،كالمتشبع بالثقافة المجتمعية،
يفع يؿ بيا الحكار.
كخطاب القارئ الذم يممؾ كفاية ثقافية ِّ
َّ
إف خطابا يتجسد مف خالؿ النص ،كيفارؽ منتجو ،سيصبح بالضركرة حبيس بنيات
لغكية ،ىي بنيات النص الذم راح يؤدم كظيفة تكثيقية ،يحفظ بيا الرسالة في االمتداد
ؽ مف جديد
الزمني ،التي تبقي عميو فا ا
بض بالحياة؛ طالما أف ما بداخمو مشاىد لعكالـ تتىخمَّ ي
في كؿ فعؿ قرائي؛ كيبقي عمييا حية ،طالما أف ىناؾ مجاال لالنقراء في المخياؿ كالذاكرة.

كىذا يعني أف النص كما يكثؽ لمحدث التاريخي َّ
فإنو يكثؽ أيضا لممعرفة .ليذا ،فإنو سيقدـ
نفسو عمى أنو الخيار األفضؿ لمعممية التعميمية التعممية ،بالنظر إلى ما يعرضو مف إمكانية
المراكدة كالتركيض عف طريؽ الحكار ،لمنيكض بالمستكل الفكرم كالبناء المعرفي لمقار ئ في
سياؽ " ممارسة بيداغكجية تخكؿ لو أف يككف طرفا فاعال في كؿ مرحمة مف مراحميا "

(.)2

كحينئذ ،سيؤدم النص كظيفة ديداكتيكية (تعممية) " ،تنطمؽ مف اعتبار عممية التدريس
نشاطا حكاريا ،غايتو مساعدة المتعمـ عمى االندماج في كؿ صيركرتو الحكارية ،كذلؾ
بمساعدتو عمى اجتياز الكثير مف الصعكبات التي يمكف أف تعترضو كاقناعو"

( .)3ليذا

سيستثمر الخطاب المؤسسي في ىذه الكظيفة ،حيف يجمع بيف طبيعة نشاطو الديداكتيكي
القائـ عمى الحكار ،كالجدؿ ،كاإلقناع ،كطبيعة النشاط النصي التفاعمي ،القائـ أيضا عمى
الحكار .حيث يقرر المنياج " أف التحكـ في النص األدبي فيما كانتاجا – بجميع أنماطو-
أساس بناء (الكفاءة النصية  (compétence textuelle /لدل المتعمـ .كالى بناء ىذه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسيف خمرم .نظرية النص .ص.69 :
 .2محمد مكسي .النص األدبي كديداكتيؾ التحكيؿ .الدليؿ التربكم؛ دكرية لمتكجيو التربكم كالميني .تدريسية النصكص.
ج  .2مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء .1993 .ص.33 :
 .3المرجع نفسو .ص.33:
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الكفاءة تسعى النصكص المقررة " ( .)1كلف يتحكـ القارمء /المتعمـ في النص فيما كانتاجا،
حتى يحاكر النص مف خالؿ

أنماطو (الكصؼ كالسرد كالحجاج كالبرىاف كالحكار

كاإليعاز .)..كمف ىنا سيككف " النص األدبي كمف منظكر ديداكتيكي ،ىك نص :تكاصمي،
حكارم بيف طرفيف أك أطراؼ متعددة  ،يحمؿ قضية ما كيراكـ عناصر برىانية تيدؼ إلى
اإلقناع"(.)2
أف نشير إلى َّ
أف النص األدبي الكاحد ،قد يجمع بيف كظائؼ عدة ،لكف قد تييمف
يبقى ٍ

إحداىا ،أك تبرز بالنظر إلى حاجة القارئ مف النص .فالكظيفة التكاصمية ،يفترض فييا أنيا
لكف حاجة القارمء إلى استنطاؽ النص ،كاستنباط
مييمنة ،بالنظر إلى الكظيفة التفاعمية؛ ٍ
المعرفة منو ،سيجعؿ مف ىذه األخيرة كظيفة طاغية.
خصائص النص األدبي*:
ما مف شؾ ،أف لمنص األدبي عناصر كصفية ،تسيـ في ضبط مفيكمو ،كتميزه عف غيره
مف النصكص .ىذه العناصر ىي خصائصو .كانما "يقصد بالخاصية؛ كؿ عنصر كصفي
قادر عمى تشخيص مفيكـ ما" ( .)3كألف النص األدبي بناء لغكم كفني تىتىفى َّع يؿ مف خاللو
األدبية ،عند معالجة مكضكع أك مكضكعات ما ،فسيكتسي خصائص متعددة ،يتمايز بيا،
منيا:
إف مف جية األسمكب ،أك األنماط ،أك
 يسمـ الباحث ،بدءا ،بحقيقة تصنيؼ النصكص؛ ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة ،السنة الثانية .ص.59 :
 .2محمد مكسي .النص األدبي كديداكتيؾ التحكيؿ .الدليؿ التربكم؛ دكرية لمتكجيو التربكم كالميني .تدريسية النصكص.
ص.34:
* استفاد البحث في ترتيب ىذه الخصائص كتحديدىا ،ببعض ما جاء بو الباحث (محمد الدريج) .ينظر محمد الدريج.
نحك بيداغكجية جديدة لمتعبير 1 .مقتضيات دراسة النصكص .الدليؿ التربكم؛ دكرية لمتكجيو التربكم كالميني .تدريسية
النصكص .ج  .2مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء .1993 .ص.13/12 :
 .3عبد الكريـ غريب .المنيؿ التربكم .ط .1ج .1منشكرات عالـ التربية .الدار البيضاء .2006 .ص.106 :
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الكظائؼ كالغايات .كىذا يعني أف لكؿ نص ،في كؿ صنؼ ،مميزاتو .فالنص األدبي ليس
نصا عمميا؛ يعمد إلى المباشرة في تقديـ المعرفة ،بمغة تتحاشى عمدا ،كبكعي ،التعبير
باستخداـ المجاز .كال ىك أم نص آخر ،يصنؼ خارج مجاؿ األدب ،كيقكـ عمى الكصؼ،
أك الحجاج ،أك الحكار .كانما ىك نص ينيض عمى ركيزة ،ىي األصؿ في كجكده ،كىي
اإلبداع .ناىيؾ عف ككنو مكصكفا باألدبية .كعميو ،سيصبح ىذا األصؿ ذاتو خاصية،
تفرض عمينا استحضارىا ،بكصفيا خمفية معرفية ،نرتكز عمييا ،لبناء كؿ ما

يتعمؽ بمفيكـ

النص األدبي.
 النص األدبي بناء مقصكد في شكمو .كالكحدات الكالمية ىي مادتو التي تصاغ فيمتتاليات مف الجمؿ المترابطة فيما بينيا ،كتخضع لمعيارم االتساؽ كاالنسجاـ.
حمؿ كحداتو الكالمية دالالت البيئة المغكية األصمية،
 النص األدبي منتج لغكم كثقافي ،يي ِّمشحكنة بتراكـ داللي سياقي أثناء األداء مف خالؿ النشاط التكاصمي.

 كؿ نص أدبي يشمؿ خطابا مكجيا لقارمء ،أك مجمكعة قراء ،مف خالؿ قناة تكاصؿ ،ىيبنيات النص منتظمة بكيفية خاصة ،كترتبط في ما بينيا بعالقات خاصة ،كتحتكـ لمنطؽ
اإلبداع فقط .كألنو كذلؾ فعمى القارمء أف يدخؿ معو في عممية تفاعؿ؛ يسائؿ بنياتو
السطحية كالعميقة ،مف خالؿ فعؿ قرائي كاع ،كيناقش أبعاد مكضكعو الفكرية ،بالتحميؿ
كالنظر في طبيعة العالقات التي تربط جممو كعباراتو الكامنة كراء مستكيات المغة المختمفة،
كالكقكؼ عمى مكاطف الجمالية فيو.
 -كؿ نص أدبي لو سمات شكمية قابمة لممعاينة كالكصؼ ،نحك؛ الحركؼ

 ،كالمقاطع

المفظية ،كالكممات ،كالجمؿ ،كالفقرات ،كالنبر ،كالتنغيـ ،كالفصؿ ،كالكصؿ ،كشكؿ البناء.
 كؿ نص أدبي مجزكءة لغكية ،تمثؿ جزءا مف نظاـ المغة ،كليس النظاـ كمو؛ " كقدأكضحت (مكنيؾ باركف) أف كؿ نص يمنحنا جزءا مف النظاـ المغكم

 ،كلكف ليس النظاـ

كمو ،كىذه القمة أك الجزء مف النظاـ المغكم تككف في خدمة البنية المغكية بمجرد استعماليا
في النص  ،كتخضع لرغبة التعبير  ،كما تخمؽ تكافقا عميقا بيف الفكرة األصمية كالكاتب كبيف
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الديناميكية النفسية لمغة كاألشكاؿ النحكية كالبالغية" ( .)1كاذا كانت المغة منظكمة مكتممة مف
القكاعد فإف النص يخضع في تجمياتو ليذه المنظكمة ،لكنو يمثؿ أداء كتحققا ليا.
 كؿ نص أدبي يحمؿ في طياتو حمكلة معرفية تقكـ عمى التنكع؛ (تجارب حياة،فمسفية كتأمالت،

كأحداث كتكاريخ،

كطبيعة كأماكف /معجـ،

كنحك كصرؼ،

كأفكار
كبالغة

كعركض ،كقكاعد الكتابة .)..كىي التي تؤطر خطابو الذم يمبس لبكس الفف حتى يغرم
قارئو .لكف الخطاب /النص الذم بات مف المسمـ لو ،بأف قائمو ىك المرسؿ األصمي لرسالة،
نحك مرسؿ إليو (قارئ أك قراء) ،فإنو سيقبؿ االستغالؿ البيداغكجي  ،ليجعمو خطابا يقكـ عمى
تعدد المرسميف في الكقت نفسو ،إضافة إلى أف الرسالة سيعترضيا مرسؿ إليو ليس مقصكدا
في ذاتو بكصفو القارمء األكؿ ،لكنو يقدـ نفسو عمى أنو كسيط ،يذلؿ صعكبات التمقي
الناجمة عف عمميات تفكيؾ المعرفة كاعادة بنائيا ،كيتحكـ في تكجيو القارمء نحك إنتاج
النص الجديد ،بخطابو المتكقع.
مرسل أصلي

مرسل بيداغوجي
مراقب (وسيط)

رسالة

مرسل إليه عادي

رسالة
بيداغوجية

مرسل إليه
(معلم) وسيط

مرسل إليه (متعلم)

الشكل ( )1تكييف الرسالة وتعدد الوسطاء

كىنا ،ستنكشؼ لنا أمكر ،نحتاج إلى أف نستكقفيا ،كىي؛ إف المعرفة الكاعية تحتاج إلى
خطاب ميتا -لغكم يقدميا إلى القار ئ  /المتعمـ ،كيفترض فيو أف يككف مف سجؿ لغكم
مألكؼ ،غير السجؿ المغكم الراقي .كما أف ىذه المعرفة ليست ىي كؿ المعرفة ،فيي منتفاة
_________________
 .1حسيف خمرم .نظرية النص .ص.268 :
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بقصد ،كمف ثمة فالخطاب يزعـ لنفسو أنو يقدـ جديدا في المعرفة ،سيستثمره القارئ  /المتعمـ
في عمميتي التفكيؾ كاعادة اإلنتاج .أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه المعرفة متعددة المجاالت ( مف
معرفة أدبية ،إلى معرفة عممية  ،إلى اتجاىات سياسية أك فكرية أك دينية)..؛ أم أنيا محدكدة
بحدكد ما يسمح بو النص مف الكشؼ.
 ميما امتد النص األدبي في شكمو ،فيك منغمؽ؛ أم لو نياية .كانغالقو ،إنما يتـ عندمايستكفي منتجو كؿ أفكاره  ،كمعانيو التي قصد التعبير عنيا .كالقصد في التعبير ىنا،
يستدعي الكعي بو .كىذا يعني أف ىناؾ مف األفكار التي ترد عرضا في سياؽ السرد أك
الحجاج أك البرىنة ،ليست مقصكدة في ذاتيا ،كانما يكظفيا الخطاب الميتا -لغكم ،ليؤكد
لمنص مشركعية القكؿ .إال أنو يظؿ منفتحا عمى تعدد الدالالت ،الناجـ في بعض مف حقيقتو
مف الشقكؽ كالفراغات التي يكجدىا الالقصد.
كاذا كانت الخصائص صفات كاصفة ،فإف الخطاب الديداكتيكي سيستغؿ ىذا الكصؼ
ليضيؼ إليو تكصيفات أكثر دقة ،يرل أنيا ذات عالقة مباشرة بالمردكد التعميمي .فقد يتأثر
االستيعاب بشكؿ النص ككيفية بنائو ،كتنظيـ فقراتو ،كالربط بينيا .كطبيعة حجـ النص مف
جية الطكؿ كالقصر .فالنص القصير أك المختصر – حسب بعض الباحثيف – ىك مف نفس
الجكدة إف لـ يكف أفضؿ مف النص الطكيؿ .كىذا بالنظر إلى كثافة المعمكمات ،كتنكعيا.
َّ
َّ
ت إمكاناتو اإلدراكية عمى
ت
ت قدرات المتعمـ /القار ئ ،كاقتى ىس ٍم ى
المطمكب ،إال شتَّتٍ ى
تجاكٍز ى
ى
فكمما ى
حساب األفكار الرئيسة .كما َّ
أف النص كمما كاف مدعكما ببعض األدكات المساعدة كالعنكاف ،
كالصكر ،كالرسكـ ،كالخطاطات ،كاألسئمة المرفقة؛ كمما سيؿ ىذا الفيـ كاالستيعاب.
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الـفـصـل الـثانـي
النص األدبي المدرسي (التعميمي)
أوال :ضوابط النص المدرسي ومبادئو:
- 1سمطة قانون التربية والتعميم
- 2النص والشرعية المدرسية
- 3النقل الديداكتيكي وانحراف النص
- 4مبدأ االختيار بين الضرورة واإلكراه
- 5مبدأ المزاوجة الوظيفية الجدلي
ثانيا :تعريف النص األدبي المدرسي:
أ  -معايير الشكل
ب  -معايير المضمون 
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الباب األول

النص األدبي المدرسي (التعميمي):
أف ينعـ النظر في
البحث في مفيكـ لمنص المدرسي أك التعميمي ،يدفع المتأمؿ إلى ْ

مجمكع العناصر التي يمكف أف تسيـ في تحديد معنى التركيب ،كتعطيو حمكلة معرفية دالة،
ترسخو في حقؿ االصطالح .كحتى يتحقؽ لو ذلؾ ،يجب أف يحتكـ إلى مجمكعة ضكابط،
تحدد مجالو ،كأف يستند إلى مجمكعة مبادمء يقكـ عمييا ،ىي التي تسيـ في بناء المفيكـ.
أوال :ضوابط النص المدرسي ،ومبادئو:
 -1سمطة قانون التربية والتعميم:
ينتصب القانكف الذم يكجو العممية التربكية كالتعميمية في أم مجتمع شاىدا بنصو ،عمى
أنو صاحب السمطة المطمقة في الضبط كالتأطير ،كال يمكف لمنص المدرسي إال أف يككف
خادما لفمسفة المجتمع كثقافتو ،التي يحدد ىذا القانكف معالميا ،كتتحقؽ مف خاللو الغايات
كاألىداؼ التي يرسميا؛ لذا عبر القانكف التكجييي لمتربية الكطنية في الجزائر (

 2008ـ)

عف ذلؾ بصريح العبارة في مادتو األكلى ،حيث جاء فييا " :ييدؼ ىذا القانكف التكجييي
إلى تحديد األحكاـ األساسية المطبقة عمى المنظكمة التربكية الكطنية " ( ،)1كىذا يعني؛ إف
كؿ العممية التعميمية يجب أف تنضبط بأحكامو .لذا ال يمكف لمنص المدرسي ،بحكـ أنو
كسيمة كأداة ،إال أف يتصؼ بمكاصفات الخاضع ليذا القانكف.
 -2النص والشرعية المدرسية:
المدرسة مؤسسة اجتماعية ،تعمؿ بتكميؼ مف المجتمع عمى تربية كتعميـ األطفاؿ ،كنقؿ
ثقافتو مف جيؿ إلى جيؿ ،لتحافظ عمى استم ارريتو .كالجدؿ بيف البيداغكجييف محتدـ حكؿ ما
تدعيو المدرسة لنفسيا مف كظائؼ – ليس ىذا مجاليا ،-لكف المدرسة بيذا التكميؼ أصبحت
صاحبة سمطة شرعية ،تفرضيا عمى كؿ العناصر المتفاعمة كالمنتجة لمفعؿ التعميمي.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1القانكف التكجييي لمتربية الكطنية .الجريدة الرسمية .العدد .4السنة  19 .45محرـ 1429ىػ 27/يناير2008ـ .الجزائر .ص.8 :
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كالنص في فضاء المدرسة – المؤسسة الرسمية صاحبة السمطة في تعيينو  ،-ىك ذاؾ
النص الذم تكسكه بأىدافيا ،كتحدد لو كظيفتو أك كظائفو ،كطبيعة قارئو المتفاعؿ معو ،في
مراحمو المختمفة مف مساره التعميمي " .إنيا المؤسسة التعميمية [التي] ال تقبؿ التجاكزات أك
االنحرافات عنيا ،إنيا ترفض أم تغيير في استعماالت الزمف التي تشرع ليا ،كىي تحظر
ممارسة التعميـ كالتعمـ في أم فضاء غير الفضاءات التي تقرىا"(.)1
فالنص سيككف مدرسيا ،بالنظر إلى ىذه المؤسسة الرسمية التي تتبناه ،كتضفي عميو مف
الشرعية ،ما يجعمو ال يقبؿ الطعف كالتشكيؾ في صحة المعمكمات كالمعارؼ التي يقدميا،
كستراىف المدرسة بيذه الشرعية المكثكؽ بيا ،حيف تعُع

ُّدد نفسيا كسيطا بينو كبيف القار ئ

(المتعمـ) ،بما ترصده مف منياج كأىداؼ كطرائؽ ،تتربص بو .كىذا ما سيكسبو سمطتو
المعرفية .ثـ بالنظر إلى المتعمـ ذاتو الذم يمر في نمكه بمراحؿ عمرية عقمية ،تستدعي مف
الكسيط ( الكصي) االنتقاء كاالختيار المناسب لو ،مع مراعاة شركط النقؿ الديداكتيكي .كما
يككف مدرسيا ،كؿ نص يقدـ معمكمة ،أك معمكمات كيفما كاف نكعيا ،تسيـ في بناء معرفة
(ىندسية ،أ ك فيزيائية ،أك تاريخية ،أك جغرافية ،أك تربكية ،أك لغكية )..تكصؼ بأنيا معرفة
مدرسية ،تعمؿ عمى تحقيؽ المعرفة العممية مستقبال .كيككف كذلؾ ،طالما أنو سيتصؼ
باالنطكاعية ،ليمارس المتعمـ عميو اختبار قدراتو كمياراتو في التفكيؾ كالبناء ،كفي التحميؿ
كالمناقشة كاالستنتاج ،كغيرىا مف العمميات العقمية التعممية .كفي ضكء ىذا ،سيككف النص
األدبي مدرسيا أيضا ،بكصفو يقدـ المعرفة المغكية ،كينمي الذكؽ األدبي ،كيرتقي بفكر
المتعمـ ،ليدرؾ ذاتو كمحيطو ،كيعييما .مف ىنا رأل بعض الباحثيف فيو أنو " :كحدة تعميمية
تمثؿ محك ار تمتقي فيو المعارؼ المغكية المتعمقة بالنحك

 ،كالصرؼ  ،كالعركض  ،كالبالغة ،

كعمكـ أخرل كعمـ النفس  ،كاالجتماع  ،كالتاريخ؛ باإلضافة إلى المعطيات المعرفية المتميزة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد بكبكرم .المدرسة كاشكالية المعنى .ص.118 :
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التي صارت تقدميا عمكـ المساف في دراسة النصكص"..

()1

فمف منظكر ديداكتيكي محض،

يمثؿ النص األدبي النص -السند الذم تتػفرع عنو كؿ األنشطة المغكية التعميمية – التعممية،
كالتي تمتد عمى كؿ المسافة الزمنية التي تستغرقيا الكحدة التعميمية ،التي حددىا المنياج.
 -3النقل الديداكتيكي وانحراف النص:
كما مف شؾ في أف البيئة الحاضنة لمنص األدبي ،ىي بيئة الفف كاإلبداع .كنقمو مف ىذه
البيئة إلى أخرل الستثماره في تحقيؽ أىداؼ ليست مف طبيعتو ،سيجعؿ منو نصا مشكىا أك
مدجنا أك ممسكخا ،كيفقده أصالتو بمجرد أف نصدر في حقو حكمنا بأف مضمكنو المعرفي
صالح لمنقؿ الديداكتيكي مثال .يقكؿ أحد الباحثيف" :إف النص ..جزء مف بناء كمي كلحظة
(أك مشيد) مف سيركرة متكاممة الحمقات ،كاختياره كمكضكع لمدراسة كالتحميؿ يعني اغتصابو
كاقتالعو مف سياقو الطبيعي ليصير حدثا مصطنعا "

()2

لذا ،يبدك أنو ال كجكد لنص أدبي

أصيؿ في حقؿ البيداغكجيا كالمسانيات التعميمية ،طالما أف النص األصيؿ " ىك كؿ نص
أنتجو صاحبو لتحقيؽ ىدؼ غير اليدؼ التعميمي أك التربكم " ( ،)3كطالما أننا نعمد إلى البتر
كاالجتزاء كالتصرؼ ،لغرض التكييؼ كالتعديؿ بما يكافؽ األىداؼ المرسكمة ،كيناسب العمر
العقمي لممتعمـ في مراحؿ تعميمو المختمفة؛ فالقصيدة الشعرية يجتزؤ منيا المقطع كالمقطعاف،
كييمؿ الباقي ،كالنص النثرم تقتطع منو الفقرة كالفقرتاف ،أك يتصرؼ فيو باإلضافة أك
الحذؼ .كىذا يعني أننا سنقدـ نصا آخر ليس – بالضركرة -ىك ما ادعيناه .كالعبرة؛ تكجيو
النص ألداء كظائؼ تخدـ أغراضا محددة ،لـ يكجد لخدمتيا سمفا ،حتى كاف كاف ذلؾ عمى
حساب بعض ما أثبتو البحث العممي مف أف " :المعمكمات التي ترد في مقاطع نصية مفككة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1بشير إبرير .تعميمية النصكص .ص.129 :
 .2محمد الدريج .نحك منيجية مكحدة لدراسة النصكص كاإلنشاء في التربية .مجمة الدليؿ التربكم .النصكص التربكية.
ص. 9 :

 .3بدر الديف بف تريدم .قامكس التربية الحديث .ص.363 :
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كمبعثرة تجعؿ التعمـ مضطربا كشاقا "( .)1فكثي ار ما كانت المدرسة تتجاكز بعض الحقائؽ
العممية ،خدمة لتكجيات كأىداؼ تحفظ تكازف خطابيا التعميمي .كلقد كاف (بكؿ شاؤكؿ) -
مثال -يؤكد أف " القصيدة ىي المجيكؿ ،فكيؼ يمكف أف نقاربيا بالمحدد كبالمعمكـ؟
كالقصيدة ىي العدـ؛ مسافة العدـ إلى العدـ ،فكيؼ يمكف أف نخنقيا بمكت المعاني؟ كىي
التي ال تريد أف تقكؿ ،فكيؼ نقكليا؟ كىي التي ال تحمؿ كظائؼ كال رسائؿ كال مياـ ،فكيؼ
نسند إلييا ىذه األحماؿ الباطمة؟ "

()2

إال أف المدرسة ستدفع برأم (بكؿ شاؤكؿ) ىذا بعيدا

عنيا؛ بدعكل أنو يأتي في سياؽ ثكرتو عمى النقد كالنقاد ،أك لعميا ستستثمره في مرحمة معينة
إلماطة المثاـ عف الرؤل النقدية المختمفة ،التي تسعى إلى تحقيؽ قراءة تفاعمية مع النص
األدبي ،كمف ثـ فيي تحرص عمى االستغالؿ البراغماتي (النفعي) لكؿ ما يمكف أف يساعدىا
عمى القياـ بميمتيا؛ ممثمة في انتقاء المعارؼ ،كتكييفيا ،كنقميا مف مستكل المعرفة العممية
المحضة إلى مستكل المعرفة المدرسية ،التي سػ " تسيؿ لمركر األفراد مف األسرة إلى
المجتمع باعتبارىا مرحمة انتقالية ميمة في حياتيـ لكي يمجكا المجتمع الكاسع كىـ يحممكف ما
اكتسبكه منيا "(.)3
كالمدرسة بيذا النقؿ ،إنما تتبنى مفيكـ (النقؿ الديداكتيكي) الذم يشكؿ مفيكما رئيسا مف
مفاىيـ التعميمية (الديداكتيؾ ،)La didactique /كالذم يعرفو (شكفالر) بأنو "
التغييرات التي ترافؽ المعرفة حينما نريد تدريسيا

مجمكعة

"( .)4كىذا يعني أننا نسمـ منطقيا بأف

المعارؼ يجب أف تتحكؿ مف مادتيا الخاـ ،إلى مادة قابمة لالستيالؾ ،تناسب المتعمـ في
مختمؼ مراحؿ تعممو " .كيشير (أستكلفي )Astolfi /إلى أف تعييف عنصر ما مف المعرفة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو.

ط  .1الدار العربية لمعمكـ ناشركف .بيركت.

منشكرات االختالؼ .الجزائر العاصمة .الجزائر1429 .ق 2008 /ـ .ص.115 :
 .2لحسف بكتكالم .تدريس النص األدبي ،مف البنية إلى التفاعؿ .ص.18 :
 .3رحمة بكرقية .نحك مدرسة لبناء القدرات المعرفية .مجمة المدرسة المغربية .العدد 5/4 :أكتكبر  .2012ص.13 :
 .4عمي آيت أكشاف .المسانيات كالديداكتيؾ؛ نمكذج النحك الكظيفي .ط  .2دار الثقافة .الدار البيضاء .2006 .ص.34 :
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العممية ليصبح مكضكعا لمتدريس يحدث تحكال كبي ار في طبيعة ىذا العنصر في الكقت الذم
تتغير فيو األسئمة التي يسمح ىذا األخير باإلجابة عنيا ككذا الشبكات العالئقية التي يقيميا
مع مفاىيـ أخرل ،كبناء عميو تكجد (إبستمكلكجيا مدرسية /

)Epéstémologie scolaire

يمكف تمييزىا عف االبستمكلكجيا المعتمدة في المعارؼ المرجعية

(Les savoirs de

) ،)1("référenceك(أستكلفي) يقكؿ ىذا كالمعرفة عممية ،كاألصؿ فييا خضكعيا لمقكاعد
كالقكانيف التي تحكميا ! فكيؼ يككف األمر إذف مع النص الذم ينزاح عف كؿ ضابط ،بحكـ
أنو فف؟ يقكؿ (بشير إبرير) " :يقدـ النص األدبي حقيقة فنية؛ فيك نتيجة ما في الفناف مف
تبايف كفردية ،كىذه الفردية أك الذاتية التي تميز الفف عف العمـ عند النقاد كعمماء الجماؿ ىي
العنصر األساسي الذم يجعؿ الفف عند خمقو يتسمر بسمة األصالة؛ التي ىي مجمكعة
الخصائص الفردية لألشخاص .كليذا مف الصعب أف نقدـ مفيكما جامعا مانعا لمفيكـ
النص األدبي ،كبخاصة أنو نص متنكع مف حيث الشكؿ الفني كمتعدد منفتح عمى القراءة.
كعميو ،يمكف أف نضع في اعتبارنا جانبيف :جانب النص األدبي كجانب تعميمو في المؤسسة
التربكية "(. )2
 مبدأ االختيار بين الضرورة واإلكراه:إف النصكص األدبية عمى اختالفيا ،كعمى تنكع أجناسيا ،كعمى تعدد تكجيات مؤلفييا؛ لـ
تقرر يكما بأنيا نصكص تعميمية؛ بؿ الثابت في المعرفة اإلنسانية أنيا إبداع محض في
المقاـ األكؿ .لكف المؤىالت التي تمتمكيا ( المغكية كاألدبية كالتربكية) ،ستظؿ تؤىؿ الكاحد
منيا ،ألف يككف ىك النص المفضؿ كالمطمكب مدرسيا لتعميـ كتعمـ المغة بعمكميا ،كتذكؽ
الجماؿ بفنكنو .كلقد ثبت عند المتخصصيف ،أف " تعميـ المغة يتحرؾ في ضكء سؤاليف ال
ينفؾ أحدىما مف اآلخر :ماذا نعمـ مف المغة؟ ككيؼ نعممو؟ "

()3

كىذا معناه أف تعميـ المغة؛

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عمي آيت أكشف .المسانيات كالبيداغكجيا نمكذج النحك الكظيفي .ص.119 :
 .2بشير إبرير .تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ .ص.163 :

 .3عبده الراجحي .عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية .دار المعرفة الجامعية .االسكندرية1996 .ـ .ص.27 :
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تعميـ لمحتكل ،يستدعي التفكير المنطقي فيو مبدأ االختيار .فتعميـ كؿ المغة غير ممكف .لذا
كاف عمى المدرسة أف تنتقي مف المحتكل المغكم ،ما يساعدىا عمى أداء رسالتيا ،كبالطريقة
التي تخدـ أىدافيا .كىك إجراء منطقي كشائع ،كيحتكـ إلى مجمكعة مبادمء؛ منيا " :إف أم
محتكل يجب أف يشتؽ كمية مف مجاالت االستقصاء المنظـ؛ أم المعرفة المنظمة ،كمف
جيكد العمماء المختصيف في ىذه المعرفة ،كمف حصاد المبدعيف؛ فالمعرفة إرث إنساني
متكاصؿ بيف الماضي كالحاضر  ،كالى المستقبؿ مف أجؿ األفضؿ لمجميع [ك] ضركرة ،بؿ
كجكب أف يككف المحتكل المختار ممثال لممجاؿ األكبر الذم اشتؽ منو المحتكل نفسو ،كبدال
مف أف نعتمد عمى تفاصيؿ النظاـ المعرفي ،فيجب أف نركز عمى األفكار الكبرل الرئيسة
التي تمثؿ ذلؾ النظاـ ،لتككف ىي المحتكل التعميمي في المنيج التربكم " (.)1
كما يرل بعضيـ أف مف مبادمء االختيار " أف يككف المحتكل المختار قاد ار عمى إثارة
التخيؿ لدل المتعمميف؛ حيث إف المعنى كتطكره ،يحدث فقط عندما يتمثؿ المتعمـ المعنى
كالمعرفة المتضمنة إياه ،كيعيد خمؽ المادة المتعممة بدال مف أف يمتصيا ،ثـ يعيدىا ىي
نفسيا مف دكف أدنى تصرؼ فييا " ( .)2كىنا سيستقيـ النص األدبي بالنسبة ليا " شكال
لسانيا ،ينيض بكظيفة تبميغ كتنسيب

القيـ ،كاألنساؽ االجتماعية البانية لمذاكرة الجماعية

بمختمؼ تفاريقيا الرمزية كالتخييمية .إذ ال يخفى أف قراءة المتعمـ لمنصكص األدبية تساعده
عمى تشخيص الجدلية االجتماعية  ،كمف ثـ إدراؾ صكرتو في كاقع الحياة اليكمية ،عبر
آليات التماىي كاإلسقاط كالتسامي .فضال عف اإلسياـ في تشكيؿ البنى األسطكرية (بالمعنى
اإلناسي) ،بحيث تتحكؿ النصكص األدبية بفعؿ قكتيا المعرفية  ،كسمطتيا التخييمية إلى سنف
ثقافي يفسر بعضا مف عالمات الحياة .كمف ثـ استرشاد المتعمـ بيا قصد تعديؿ سمككو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسني عبد البارم عصر .طبيعة المعنى كاستقصاؤه في المنيج المدرسي .مكتبة بستاف المعرفة .اإلسكندرية .مصر.
 2007ـ .ص.32 / 31 :
 .2المرجع نفسو .ص.34 :
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كتصكيب مكاقفو بشكؿ يحكؿ المتخيؿ األدبي في الكعي القرائي إلى كاقع محسكس يرشح
بصكر الحقيقة االجتماعية" ( .)1إال أف ما يالحظ عمى مبدإ االختيار ىك االرتياف ،فكؿ
اختيار مرتيف  -بالضركرة – لمذاتية ( لجنة الخبراء كميكالتيـ) في تحديد القيـ التربكية
كالتعميمية ،كالتقديرات في ضبط ما يصمح لتحقيؽ األىداؼ .كفي المقابؿ فإف ىذا المبدأ
سيتسـ بالجبرية كاإلكراه ،حيث سيفرض اختياراتو عمى المعمـ كالمتعمـ عمى اؿسكاء.
تحسـ المدرسة أمرىا ،كتقرر – كمف منظكر براغماتي محض -أنيا تنتصر لرسالتيا
التربكية كالتعميمية قبؿ أم جدؿ أدبي؛ كخاصة كأف ليا مف نتائج أبحاث عمـ النص اليكـ ما
يدعـ تكجييا ،كيسند قرارىا .إف " البناء الجيد كالمتماسؾ لمنصكص مف شأنو أف يسيـ في
بناء عقمية منظمة قادرة عمى التعامؿ المنيجي كالمنطقي مع المعمكمات ،كعمى اكتساب
ميارات نصية متعددة ،كميارة الحجاج

) )argumetationكاالستدالؿ كغيرىا .ككذلؾ

اكتساب أنكاع التفكير المنيجي؛ كالتفكير القياسي كالتفكير التدرجي كالتفكير التصنيفي"..

()2

كىذه النتيجة التي يقررىا خبراء عمـ النص تمتقي مع بعض أىداؼ المدرسة الجزائرية *،
لذلؾ ستصبغ شرعيتيا عمى النصكص المختارة ،ثـ تقرر أف الكيفية إنما تككف بػ؛ " دراسة
النص األدبي لذاتو ،كالنظر إليو كميداف لمتعمـ يتقصى فيو التالميذ بنياتو الكثيرة كمككناتو
الصكتية ،كالمعجمية  ،كالتركيبية  ،كالداللية ،كخصائصو التصكيرية ،كالمقصدية الثقافية ...أف
يككف مجاال تتككف فيو مياراتيـ المغكية كالعقمية التي ال

زالت في مرحمة التشكؿ ،ككذا

قابمياتيـ الثقافية المتعددة المناحي "(.)3
ككفؽ ىذه النظرة النفعية ،يأتي رأم (فاف ديؾ ) كىك يبرر لضركرة اعتماد النص في
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد فرشكخ .تجديد درس األدب .ط .1مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء2005.ـ .ص.18 :
 .2محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.116 :
* .ينظر منياج السنة الثانية مف التعميـ الثانكم .ص.32 :
 .3محمد مكسي .النص األدبي كديداكتيؾ التحكؿ .الدليؿ التربكم؛ تدريسية النصكص .ص.32 :
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تعميـ كتعمـ المغة بدال مف الجممة ،فيقكؿ " :فال يجب أف يفيـ تمميذ ما جمال فقط ،بؿ يجب
أف يتعمـ أيضا :عمى أم نحك تنظـ المعمكمات في نص أطكؿ ،في مقالة صحافية مثال ،كما
يمكف أف يتعمـ ىذه الميارة بشكؿ فعاؿ ما أمكف ،كيؼ يمخص نصكصا تمخيصا سميما
األبنية النصية مع الكظائؼ اؿ
ػ
كصحيحا ،كأخي ار كيؼ ت ػترابط

ػبراغػماتية كاالجتماعية

لمنصكص " ( .)1كبيذا يقتحـ الخطاب المدرسي فضاء النص ،كيخمع عنو بقكة التكجيو أدبيتو
الفنية الطاغية ،كيمبسو لبكس الصنعة المقننة؛ فداللة القكؿ كاحدة ،كمنتكج القراءة كاحد،
كالقكاعد الضابطة لبنائو كاحدة ،كليس لممتعمـ أف يق أر إال بقراءة المنياج ،يتمقاىا كما ىي؛
ألف الخطاب المدرسي قرر في لحظة الفصؿ ،أف النص كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية
كالمعرفية ،كبناء الكفاية التكاصمية مع جميكر المتعمميف المتمقيف لو .ليذا سيسمح لنفسو
بالتصرؼ في النصكص األدبية المختارة ،يعيد تشكيؿ صكرىا كمخرجاتيا النيائية كفؽ ما
يتصكره ىك ،كباعتماد ضكابط يدعي بأنيا تحفظ ليذه النصكص ىكيتيا كمالمح الفنية فييا.
تعريف النص األدبي المدرسي:
بعد مناقشة جممة العناصر التي رأل البحث أنيا يمكف أف تسيـ في رسـ معالـ لمفيكـ
النص األدبي المدرسي ،بقي أف نستكقؼ محاكلة الباحث (بشير إبرير) ،حيف تناكؿ مفيكـ
النص مف كجية نظر بيداغكجية ،فقاؿ :إنو " كحدة تعميمية تمثؿ محك ار تمتقي فيو المعارؼ
المغكية المتعمقة بالنحك كالصرؼ كالعركض كالبالغة كعمكـ أخرل كعمـ النفس كاالجتماع
كالتاريخ؛ باإلضافة إلى المعطيات المعرفية المتميزة التي صارت تقدميا عمكـ المساف في
دراسة النصكص .)2(" ..كما يفيـ مف ىذا؛ ىك أف الباحث أراد أف يشير إلى أف

النص بات

ىك السند في تعميـ المغة كتعمميا .كأف المعارؼ المغكية عمى اختالفيا ،إنما تستنبط مف
سياقاتيا التداكلية في النص

 ،بحكـ أف النص مجزكءة لغكية مف سياؽ ثقافي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.117 :

 .2بشير إبرير .تعميمية النصكص .ص.129 :
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ليذا عمؽ عمى ما قالو باستنتاج تكصؿ إليو ،فقاؿ " :كمف ىنا يككف النص محكر العممية
التعميمية؛ فيك بنية لغكية ذات دالالت متعددة ككظائؼ متنكعة ،كمحصكؿ معرفي نشأ
كترعرع في أحضاف ثقافة ما .فكؿ معرفة أك ثقافة تظير كتتجمى مف خالؿ كحدة لسانية
كبرل ىي النص تحتاج إلى القراءة كالفيـ ليتـ التكاصؿ أك التفاعؿ معيا "(.)1
كالحقيقة أف منطؽ تنظيـ العممية التعميمية ،يقر أف الكحدة التعميمية قد تشمؿ النص
األدبي ،فيككف عنصرىا الكحيد لتقديـ كافة أنشطة التعميـ المغكية .لكف ال يمكف اإلقرار بأف
النص األدبي المدرسي ىك الكحدة التعميمية ! ألف المصطمحات شحنات مفيكمية ،تحيؿ عمى
عمـ لو جيازه المفاىيمي الخاص بو .إف مفيكـ الكحدة التعميمية ،يمثؿ نظرية يقكـ عمييا
تعميـ المغة ،ىي (نظرية الكحدة) .يقكؿ صاحب ( المكجو الفني لمدرسي المغة العربية):
" نظرية الكحدة :المراد بيا في تعميـ المغة أف ننظر إلى المغة ،عمى أنيا كحدة مترابطة
متماسكة ،كليست فركعا مفرقة مختمفة .كلتطبيؽ ىذه النظرية في تعميـ المغة يتخذ المكضكع
أك النص محك ار تدكر حكلو جميع الدراسات المغكية ،فيككف ىك مكضكع القراءة ،كالتعبير،
كالتذكؽ ،كالحفظ كاإلمالء ،كالتدريب المغكم ...كىكذا .كقد كانت ىذه الطريقة ىي السائدة
في العيكد األكلى تدريسا كتأليفا ،ككتاب الكامؿ لممبرد يعد مثاال لمتأليؼ عمى ىذه الطريقة؛
ففيو يعرض النص ،كيعالج مف الناحية المغكية كالنحكية كالصرفية كغيرىا " ( .)2كمف ىنا نفيـ
استدراؾ الباحث عمى القكؿ كعدـ ابتعاده عف الداللة التي تحيؿ عمييا المسانيات.
كعمى اؿرغـ مف ىذا ،فقد أغفؿ الباحث في تعريفو جانب الخياؿ كالفنية المحققاف في
األدبَّ .ن
أف
إف " َّن
كم َحا ٌؿ ْ
أم نص مف نصكص األدب ليس مجمكعة مف قضايا ذىنية كأفكارُ ،ع

ص ِّمـ إلثارة الخياؿ لدل المتمقي ،كىك القارئ "(.)3
قصد بو ذلؾ ،كانما النص تركيب (بناء) ُع
ُعي َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1بشير إبرير .تعميمية النصكص .ص.130 :
 .2عبد العميـ إبراىيـ .المكجو الفني لمدرسي المغة العربية .ط  .8دار المعارؼ بمصر1962 .ـ .ص.50 :
 .3حسني عبد البارم عصر .طبيعة المعنى كاستقصاؤه في المنيج المدرسي .ص.232 :
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لذلؾ ،يرل البحث أف محاكلة أخرل لمتعريؼ مطمكبة ،في ظؿ كجكد إشكاالت كثيرة ما
ط َرح كمّما تَ َّنـ التعرض لتعميمية النص األدبي.
زالت تُع ْ
كقد كاف البحث في فصمو األكؿ ،كقؼ في تعريفو لمنص عمى أنو بناء لغكم،

كذلؾ

انطالقا مف تسميمو بأف النص إذا كاف نسيجا  ،فإنو يتعذر عمى المنياج أف يتصرؼ في
نسيجو دكف ىتؾ صارخ كاضرار بالمضمكف إض ار ار ال يمكف معو رتؽ ما تمزؽ .فكؿ
محاكلة إلعادة تشكيؿ النسيج ستفسده حتما؛ كىذا ال يساير منطؽ المعرفة المدرسية ،التي
يجب أف تتصؼ بالكضكح كالترتيب المنطقي القائـ عمى العمة بيف عناصرىا ،كاالتساؽ بيف
أفكارىا كاالنسجاـ بيف تراكيبيا كدالالتيا .كمف ىنا يحسف

َع ُّدد النص المدرسي بناء لغكيا؛

عمى أساس أف البناء يمكف تحريؾ كحداتو كاعادة تشكيميا ،دكف إضرار بالغ بطبيعة البناء،

ألف المحافظة عمى ىيكمو العاـ ممكنة ساعتيا ،حتى كاف أصيب في بعض ركابطو بالتفكؾ.
كعميو ،كفي تصكر نابع مف العناصر التي تبيف أنيا تسيـ في ضبط مفيكـ النص
المدرسي ،يمكف لمبحث أف يقرر أف

النص األدبي المدرسي إنما ىو بناء لغوي وفني

مختار ،مشحون بخطاب بيداغوجي ىادف  ،ومتصرف فيو بأدوات منياجية لتوليد معرفة
معدلة ،في حقل تواصمي مصطنع.
معايير بناء النص األدبي المدرسي:
ال يقصد البحث في محاكلتو رصد معايير بناء النص األدبي المدرسي ،أف يحيؿ عمى
الكيفية التي ينبني بيا النص األصمي في تخمقو األكؿ؛ كانما يسعى إلى النظر في ىذه
المعايير التي ستزكي ىذا النص ،ليصبح مدرسيا؛ فيي معايير تظير بعد االختيار لتككف
ضكابط ممػزمة لممنياج في تدخمو.
فبمجرد اختيار النص األدبي ليككف نصا مدرسيا ،يككف المنياج قد أقر إعادة تشكيمو
كبنائو ،كفؽ آلياتو المعتمدة في العممية التعميمية  -التعممية ( العقد التعميمي كالنقؿ
الديداكتيكي تخصيصا)؛ كىذا يعني أف النص سيفكؾ ،ليشحف بخطاب بيداغكجي مقصكد،
56

الفصل الثاني :النص األدبي المدرسي (التعليمي)

الباب األول

فيزاحـ الدالالت؛ يحصرىا أك يحد مف اتساعيا

 ،كيكجييا تكجييا كظيفيا (براغماتيا).

كسيككف ىذا عمى حساب األبعاد التأكيمية المفتكحة األفؽ .كما أنو سيتربص ببعض المعارؼ
البانية لو ،يتغياىا دكف غيرىا ،ال ألنيا تمثؿ ظاىرة طاغية في النص ،كانما لككنيا تجسد
معارؼ عممية يريدىا خادمة ألىدافو .كسيحرص عمى مغازلة بعض الصكر الجمالية إلظيار
جانب الفنية فيو.
كالحقيقة أف ىذا العمؿ ( إعادة التشكيؿ كالبناء لمنص)

 ،سيتـ عف طريؽ االستنطاؽ

(السؤاؿ؛ أداة المنياج الكحيدة غالبا) .كبعد استنفا د النص لكؿ مقكالتو (حسب التقديرات)،
سيفكؾ الجسد إلى كحدات دالة ،تثبت لبعضيا أقكاؿ ،كتقرر  ،كتكيؼ أقكاؿ بأقكاؿ لبعضيا
اآلخر .ثـ يعاد التركيب بيف البعض منيا ،كيستغنى عف البعض اآلخر .كسيتـ التصرؼ في
مساحة النص كتحديد بياضاتو (عدد الصفحات بالنظر إلى حجـ الكتاب المدرسي) ،كضبط
مسافتو الزمانية ( امتداد الزمف البيداغكجي لمحصة).
كبعد أف يستكم النص بناء أعيد تشكيمو كفؽ قالب المنياج ،يصبغ بختـ الشرعية ،ليصبح
نصا مدرسيا ،يصدر إلى جميكر المتعمميف ،كيعرضو معمـ رقيب أك كصي ،يممؾ مف سمطة
اإلقرار أك اإلقصاء لمصحيح مف الدالالت كالمعارؼ ،ما يمزـ المتعمـ بالتسميـ لو قراءة كاقراء ،
في ظؿ ادعاءات ديداكتيكية ما زاؿ الكثير مف الجدؿ الفمسفي كالعممي يحكـ حكليا.
إف النص األدبي في ظؿ العالقات التي يقيميا المنياج معو ،سيقبؿ بأداء أدكار لـ يكجد
ألجميا؛ لكنو سيكشؼ عف طاقات إبداعية إضافية ،يبيف مف خالليا أنو النص المرغكب فيو
دكما ،حيف يصبح نصا خادما ،يتفاعؿ بإيجابية مع إكراىات المنطؽ التعميمي؛ ليذا
سيخضع الشتراطاتو ،كيعطي مف نفسو لصالح معايير البناء الجديدة التي يحددىا المنياج
حتى يجعؿ منو نصا مدرسيا .كعميو ،سيبدم النص مركنة دالة عمى مدل ىذه اإلبداعية
فيو ،حيف يتجاكب مع المعايير بنكعييا الشكمية كالمضمكنية.
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أ -معايير الشكل:
المتأمؿ فيما يمكف أف يقرره المنياج في المدرسة الجزائرية مف معايير ،يستطيع أف يمحظ،
أنو يحدد مجمكعة معايير شكمية لنصو األدبي ،بكصفيا اشتراطات .دكف أف يشير إلى أم
معيار يتعمؽ بالمضمكف .جاء في كتاب (مناىج السنة األكلى مف التعميـ العاـ الثانكم
كالتكنكلكجي) :
" النصكص األدبية :يشترط فييا أف تككف:
 مكافقة لمظكاىر المحددة بالنسبة إلى العصر األدبي. مناسبة لمستكل المتعمميف الفكرم كالمغكم. مشتممة عمى أسئمة تساعد عمى الدراسة األدبية الكافية لمنصكص المختارة. مطابقة ألىداؼ المنياج. مشككلة شكال كامال إذا كانت كمماتيا كعباراتيا غير متداكلة ،كجزئيا إذا كانت معركفةمألكفة.
 تحتكم نشاطات كتطبيقات كمشاريع تسمح بتحقيؽ األىداؼ كالكفاءات ،كذلؾ ضمفعمميات التقييـ "(.)1
كالظاىر أف ىذه المعايير الشكمية ،المقصكد منيا؛ جممة المؤثرات التي تكظؼ إلعادة
تكييؼ شكؿ النص مع التصكر المدرسي ،فتسيجو في محيطو ،لتحد مف انفتاحو ،كتكجو
خطابو تكجييا مقصكدا يؤدم إلى التداخؿ مع خطاب المنياج التعميمي الحامؿ لنكايا مبيتة.
كسيكتفي المنياج بذكر ىذه المعايير دكف أف يصرح بغيرىا ،عمى اؿرغـ مف أنيا معايير
نبو إلييا الباحثكف ،ك عمى اؿرغـ مف أنو قد يمزـ بيا النصكص المختارة ضمنيا ،كالتي يمكف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية اؿكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ العاـ الثانكم كالتكنكلكجي .ص.38 :
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الكقكؼ عمييا مف خالؿ عممية استقصاء كمتابعة لمكتاب المدرسي المكجو لتالميذ مرحمة
التعميـ الثانكم ،في سنكاتيا الثالث ،كىي:
ب -معايير المضمون:
كالمقصكد منيا؛ جممة المؤثرات التي يكظفيا المنياج إلعادة بناء معنى النص كداللتو ؛
فالتصرؼ في النص األصمي ،كاجتزاء قطعة منو (النقؿ الديداكتيكي)ُّ ،د
كعد ىذه القطعة نصا
تعميميا ،سيككف مؤث ار بالضركرة في معايير نصِّيتو بالسمب ،كسينعكس ذلؾ عمى انسجامو.
كليذا كاف القكؿ في تحديد مفيكـ النص األدبي التعميمي عمى أنو نسيج ،مف قبؿ المنياج *،
فيو سكء تقدير ،كانقياد غير كاع كراء مقكالت نقدية ،ال ييميا مجاؿ التعميمية .كلمباحث أف
قرر َّن
أف النص نسيج؛ جاء في
يتأمؿ في بعض االضطراب الذم سيقع فيو المنياج بعدما َّن
كثيقة ( المناىج كالكثائؽ المرافقة ،لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي):
" النص كياف مييكؿ " ( .)1كالييكمة ال تككف إال لكياف لو بنية .ليذا يردؼ المنياج القكؿ:
" كىك ما يجعمو [ أم النص] يتميز ببنية خاصة تقكـ عمى ما بداخمو مف عالقات بيف
مككناتو " ( .)2ثـ يقرر أف " النص – عمكما – يخضع لجممة مف المقكمات ،في مقدمتيا
االنسجاـ كاالتساؽ ،باعتبار أف النص بنية مركبة متماسكة ذات كحدة كمية شاممة ،يستمزـ
كصفيا تعقب تمؾ العالمات الممتدة أفقيا ،كالبحث عف كسائؿ الربط النحكم بينيا " (.)3
كلعمو يصبح مف الكاجب عمى المنياج أف يرصد تعريفا

يتناسب كاألىداؼ المرسكمة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* جاء في كثيقة (المناىج كالكثائؽ المرافقة .السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي) ص " ،66 :معنى النص
ىك النسيج .كمثمما يتـ النسج مف خالؿ مجمكعة مف العمميات المفضية إلى تشابؾ الخيكط كتماسكيا بما يككف قطعة مف
قماش متينة كمتماسكة ،فالنص نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض .ىذه الخيكط تجمع عناصره المختمفة كالمتباعدة
في كؿ كاحد ىك ما يعرؼ بالنص.
 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.67 :
 .2المرجع نفسو .ص.67 :
 .3المرجع نفسو .ص.68 :
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ككذا درجة النضج المعرفية لممتعمـ كعمره العقمي.

ثـ لو أف يحدد مجمكعة مف معايير

المضمكف ،كىك ينبع مف ىذا التعريؼ .كعمكما ،يمكف أف نقارب التعريؼ الذم تكصؿ إليو
البحث ،كنحدد مجمكعة مف المعايير ،فنذكر منيا:
 أف يككف النص ىادفا ،يحفز ميكؿ المتعمميف ،كيعينيـ عمى تبني االتجاىات المجتمعية،كيغرس فييـ القيـ اإليجابية ،كينمي فييـ الذائقة األدبية.
 أف يمكف المتعمميف مف نفسو؛ فيدفع بيـ لتفكيكو ،كمساءلتو ،كتحميمو ،كالكصكؿ مفخاللو إلى استخالص النتائج ،أك بناء الخالصات حكؿ مضمكنو ،كنقدىا.
 أف يسيـ في إثراء الرصيد المغكم لممتعمميف ،دكف أف يتجاكز في لغتو عتبة معجميـالمغكم.
 أف تككف كمماتو مفارقة في تركيبيا لمغة االستعماؿ اليكمي ،حتى يحافظ النص عمىأدبيتو.
 أف يككف قابال لمقراءة بمفيكمييا؛ األفقي كالعمكدم. أف يكفر المعرفة المدرسية الضركرية ،البانية لممعرفة العممية. أف يحدث الدىشة في نفسية المتعمـ ،كأف يحرؾ فيو ركح التساؤؿ كالتفكير. أف يكسع مف خياؿ المتعمميف. أف يتسـ بدرجة مف الصعكبة. أف تالمس أفكاره كاقع المتعمميف ،كتدفع بيـ نحك مقاربتو ،كممارسة إسقاطات تجارباآلخريف عميو.
 أف يمكف المتعمميف مف أدكات النقد المكضكعي. أف يمثؿ مظاىر الثقافة المجتمعية. أف يككف نصا داال عمى نكع مف األنكاع األدبية ( القصيدة ،كالقصة ،كالخطبة ،كالرسالة،كالمقالة ،كغير ذلؾ).
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مفهوم القراءة:
ما زالت القراءة* مفيكما يحفر في دالالتو سؤاؿ البيداغكجيا ،كسؤاؿ النقد األدبي .كما زاؿ
الكشؼ يؤكد حقيقة التأثر المتبادؿ بيف المجاليف ،دكف أف يتماىى الكاحد منيما في اآلخر ،
كعمى اؿرغـ مما ثبت مف أف البيداغكجيا ،كاف كانت تحتفظ بمفيكميا الخاص لمقراءة ،ظمت
– أيضا  -تتربص بما يقدمو النقد األدبي مف تحديدات تتجدد كؿ آف كحيف ،في ظؿ السعي
المستمر نحك التأسيس لنظرية عممية ،تحكـ الفعؿ النقدم ،كتخضعو لممكضكعية كالعقمنة.
كبيف سؤاؿ البيداغكجيا كسؤاؿ النقد األدبي ،كعمى امتداد زمنيما البحثي ،تعددت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* األصؿ في لفظة ق أر أنيا بمعنى الجمع عند معظـ المغكييف  .فقد جاء في "معجـ مفردات ألفاظ القرآف"" :قكؿ أىؿ المغة
إف القرء مف ق أر أك جمع ،فإنيـ اعتبركا الجمع بيف زمف الطير كزمف الحيض – الجتماع الدـ في الرحـ .كالقراءة ضـ
الحركؼ كالكممات بعضيا إلى بعض في الترتيؿ ،كليس يقاؿ ذلؾ لكؿ جمع ،ال يقاؿ قرأت القكـ إذا جمعتيـ ،كيدؿ عمى
تفكه بو قراءة" .لمراغب األصفياني  /معجـ مفردات ألفاظ القرآف .تحقيؽ :نديـ مرعشمي.
ذلؾ أنو ال يقاؿ لمحرؼ الكاحد إذا ّ
دار الكتاب العربي 1972/11/28 .ـ 22/شكاؿ 1392ىػ .ص.414 :
 ،أنو  " :تكرر في الحديث ذكر القراءة كاالقتراء كالقارئ

كما جاء في كتاب "النياية في غريب األثر" في تفسير ق أر

كالقرآف .كاألصؿ في ىذه المفظة الجمع ككؿ شيء جمعتو فقد قرأتو  ،كسمي القرآف قرآنا ألنو جمع القصص كالنيي كالكعد
كالكعيد كاآليات كالسكر بعضيا إلى بعض  .كىك مصدر كالغفراف كالكفراف  ،كقد يطمؽ عمى الصالة ألف فييا قراءة تسمية
لمشيء ببعضو  ،كعمى القراءة نفسيا  ،يقاؿ ق أر يق أر قراءة كقرآنا ،كاالقتراء افتعاؿ مف القراءة .كقد تحذؼ اليمزة منو تخفيفا
فيقاؿ قرآف" [.أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم /النياية في غريب الحديث كاألثر .تحقيؽ  :طاىر أحمد الزاكم ،
محمكد محمد الطناحي.المكتبة العممية .بيركت 1399 .ىػ1979 /ـ ج  . 4ص . ]30 :
"كقد كردت مشتقات لفظة القراءة في القرآف الكريـ في سبع عشر ة آية .كجاءت كممة القرآف في كاحدة كسبعيف آية"[ .فخرم
محمد صالح  .دعكة اإلسالـ إلى إجادة القراءة كالكتابة .ط

 .1دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  .مصر 1415 .ىػ

1995/ـ .ص. ]33 :
فعؿ) يجيء عمى معاف أخرل منيا:
ك(ق أر) عمى كزف ( فَ َع َؿ ) باإلضافة إلى داللتو عمى غمبة المقابؿ كنيابتو عف ( ُ

" الجمع كالتفريؽ كاإلعطاء كالمنع كاالمتناع كاإليذاء كالغمبة كالتحكيؿ كاالستقرار كالسير كالستر كالتجريد كالرمي كاإلصالح
كالتصكيت" .ينظر ،أبك أكس إبراىيـ الشمساف .أبنية الفعؿ ،دالالتيا كعالقاتيا .ط .1دار المدني .جدة1407 .ق1987/ـ.
ص.14 :
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مفيكمات القراءة بتعدد الباحثيف ،كباختالؼ زكايا النظر؛ حيث انعكس ىذا التعدد باإليجاب،
حيف فسر آلية الفعؿ القرائي ،عمى أنيا تجاكز لحدكد التماس الصكتي لمقاطع الكممات
منفصمة أك مجتمعة ،عف طريؽ التيجئة ،أك رسـ صكرة بصرية لمرمز المكتكب في المخياؿ،
كالتعرؼ إليو نطقا .كىذا التجاكز ،إنما ىك تجاكز لآللية الميكانيكية ،التي تكتفي بسطح
المقركء كامتداده األفقي ،إلى مستكل ينحك باتجاه عمكدم ،يسعى إلى إعادة التشكيؿ
كاإلنتاج .لقد شؽ السؤاؿ حكؿ المفيكـ عمقا غائ ار في المغة ،كفي االصطالح .كمنو ،فما ىك
مفيكـ القراءة في ىذيف المستكييف؟
أ -القراءة في المستوى األفقي:
تعني القراءة في المفيكـ المغكم الجمع كالضـ؛ كىي بيذا ،في البيداغكجيا جمع الحركؼ
إلى بعضيا ،كالكممات كالجمؿ المتتالية في بناء نصي ،كنطقيا بعد التعرؼ إلييا بحسب ما
يتحدد في سياقيا الثقافي كاالجتماعي إلنتاج معنى .لكف ،كفي العقد الثاني مف القرف
العشريف" ،بدأت األبحاث العممية تتناكؿ القراءة بالبحث التجريبي ،كقاـ (ثكرندايؾ) بسمسمة
مف البحكث عمى أخطاء التالميذ الكبار في قراءة الفقرات ،كخرج مف ىذه األبحاث بنتيجة
كاف ليا أثر بعيد في تغير مفيكـ القراءة " (.)1
فمقد تـ التكصؿ إلى أف القراءة " ليست عممية ميكانيكية بحتة يقتصر األمر فييا عمى مجرد
التعرؼ كالنطؽ ،بؿ إنيا عممية معقدة تماثؿ جميع العمميات التي يقكـ بيا اإلنساف كىك يحؿ
المسائؿ الرياضية .فيي تستمزـ الفيـ كالربط كاالستنتاج"

')2

كنحك ذلؾ .كبيذا تككف القراءة قد

ارتبطت ،باإلضافة إلى النشاط الحس -حركي ( البصر كالسمع كالنطؽ) ،بالنشاط العقمي
(الفيـ كاالستنتاج .)..إال أنيا ستظؿ القراءة الخطية التي تتتبع الرمكز المغكية المكتكبة ،بحثا
عف معنى مخبكء في ثنايا نص ،يجتيد القار ئ في العثكر عميو كاستخراجو ،كما كاف يعتقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1انحرشاوي انسعذٌح .فعم انقراءج ،من اننض إنى انمعنى .مجهح انثحث انثٍذاغىجً (دٌذاكتٍكا) انعذد ٌ 2نٍر  .1992دار
انخطاتً نهطثاعح واننشر .انجذٌذج .انمغرب .ص.17 :
 .2انمرجع نفسه .ص.17 :
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كليذا جاء في بعض التعريفات " :أف القراءة ىي استخراج المعنى مف المادة
المطبكعة"( .)1كىي بيذا محصكرة في الكصكؿ إلى المعنى مف خالؿ ألفاظ المغة الـ كتكبة؛
أم أفق ال يستكقفيا في كنييا كماىيتيا ،بقدر ما يسعى لمكشؼ عف غايتيا.
كفي تعريؼ قريب مف ىذا ،يذىب باحث آخر إلى أنيا " :عممية فؾ قانكف الكتابة
بالتطمع إلى الكحدات ،كالعالقات التي بينيا ،قصد الفيـ"

( .)2فيك يرل أف القراءة عممية

تفاعؿ مع المكتكب ألجؿ تفكيؾ قانكنو ،كىذا التفكيؾ يتأتى بفعؿ التعرؼ إلى األلفاظ
كالعالقات التي بينيا ،ليحصؿ في األخير الفيـ .لكف ىذا التعريؼ أيضا ،سيدفعنا لمتساؤؿ
عف كصؼ القراءة بأنيا عممية؟ إذ يفيـ مف ىذا ،أنيا فعؿ يقع في ظركؼ كمالبسات معينة؛
أم أننا إذا سممنا أف القراءة عممية ،فيذا يعني أننا جعمناىا عمال لـ نحدد طبيعتو ،كما أننا
جعمناه يقع مرة كاحدة ،مع التسجيؿ بأننا أىممنا أيضا حقيقة المكتكب ،كالقانكف الذم يحتكـ
إليو .فيؿ ىك قانكف الخط ؟ أـ قانكف تحكيؿ الصكرة إلى ممفكظ؟ أـ ىك جماع كؿ ذلؾ؟
كقد رأل بعض الباحثيف البيداغكجييف ،في محاكلة إيجاد صيغة تعريؼ شاممة ،تعتمد
عمى تحديد العناصر الفاعمة في القراءة ،ثـ بياف دكر كؿ كاحد منيا ،عمى أساس أف ىذه
العناصر شديدة الصمة بالقدرات الفردية ،كليا تأثير مباشر عمى حقيقة القراءة ذاتيا ،فذىبكا
إلى ع ِّدد" :عممية التعرؼ إلى الرمكز المطبكعة ،كنطقيا نطقا صحيحا (إذا كانت القراءة
جيرية) ،كفيميا .كعمى ىذا فيي تشمؿ التعرؼ ،كىك االستجابة البصرية لما ىك مكتكب،
كالنطؽ كىك تحكيؿ الرمكز المطبكعة التي تمت رؤيتيا إلى أصكات ذات معنى ،كالفيـ أم
ترجمة الرمكز المدركة كمنحيا المعاني المناسبة ،كىذه المعاني تككف غالبا في ذىف القارئ
كليست في ذات الرمكز المطبكعة ،كىذا ىك سر اختالؼ معاني الكممات مف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1برنيس كميناف .اق أر لي  .تنشئة األطفاؿ عمى حب القراءة .ترجمة د .سعيد محمد بامشمكس .مكتبة كنكز المعرفة .جدة.
السعكدية  1417.ىػ  1997/ـ  .ص .11 :
 .2مصطفى حركات .الكتابة كالقراءة كقضايا الخط العربي .دار اآلفاؽ .الجزائر .د ت  .ص .15 :
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ـ جتمع إلى مجتمع آخر" (.)1
إف ىذا التعريؼ يمكف أف يككف قاعدة لتحديد أكثر دقة؛ فالقراءة ال يمكنيا أف تحدث
خارجا عف جنس المغة ،كال أف تتحقؽ في عممية تعرؼ كاحدة ،دكف أف تستدعي خبرات
سابقة متحكـ فييا ،فيي بذلؾ ميارة لغكية مكتسبة

حاصمة مف خالؿ امتالؾ القارمء

/المتعمـ لمكتسبات قبمية ،صالحة لجعمو قاد ار عمى الربط بيف المكتكب كالمنطكؽ ،حيف
ممارستيا ،عمى نص مثير قائـ في شكؿ رمكز خطية يتـ التعرؼ إلييا ،كستقكـ في ذىنو
(بانعكاس صكر ىذه الرمكز) ككاقعو المحسكس ،بمجرد نطقيا في حالة القراءة الجيرية
(ذبذبات صكتية ليذه الرمكز)؛ أم تحكيؿ ىذه الرمكز إلى رمكز صكتية حاممة لممعنى
المناسب ،بمجرد تحقؽ العالقة .كعمى ىذا فالميارة تتطمب تجميع كتفعيؿ جممة مف القدرات
الحسية (العينيف كجياز النطؽ كاألذنيف) كالعقميػة (التفكير كالتخيؿ) كالكجدانية ،التي تتفاعؿ
كتؤثر فيما بينيا ،كفؽ ترتيب منطقي (في الزماف كالمكاف) ،لتنتج فعال لغكيا؛ يعرؼ بالفعؿ
القرائي ،تتكقؼ إيجابيتو أك سمبيتو عمى مدل الفيـ .كالذم سيككف غاية أكلى ،يجب أف
تتحقؽ قبؿ أية غاية ،بؿ كسيستدعي مؤش ار داال عميو بالضركرة ،يؤكد تحققو .كلعؿ المخطط
التالي سيككف تمثيال تكضيحيا لممقصكد:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1فاضؿ فتحي محمد كالي .تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية ،طرقو ،أساليبو ،قضاياه .ط .1دار األندلس لمنشر
كالتكزيع 1418 .ىػ 1998/ـ .ص.214 :
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نشاط نفسي

دافعية

+

مقروء

نشاط حسي

انفعال  +نص مكتوب  +بصر

رموز خطية

نطق

نشاط عقلي = عملية قراءة

سمع  +تخيل

تفكير= فعل قرائي

التعرف

التصويت

التعرف

استحضار

الفهم

أو
التمييز

أو
النطق

أو
التمييز

صورة الدال
ومطابقتها
بالمدلول

واستثمار
الفهم

مــهــارة لــغــويــة

مــؤثـر

إيجابي
أو
سلبي

استجابة

الشكل ( )2ــ مخطط تحقق الفعل القرائي ــ

كما يالحظ انطالقا مف ىذا المخطط ،ىك أف القراءة عمى صمة كطيدة بالنشاط النفسي؛
الفعؿ القرائي ال يمكنو أف م تحقؽ ،ما لـ يجد القار ئ الدافعية لمقراءة ،كما لـ يتفاعؿ مع
ؼ
المقركء؛ النص المكتكب الذم يجب أف يمتمؾ مف الخصائص ،ما يجعمو المؤثر الذم
يتطمب استجابة ،كفؽ قانكف النظرية السمككية .كىذا عندما يتكلد عف ىذا المؤثر نشاط،
يتداخؿ كثي ار بيف الحسي كالعقمي :فبيف أفعاؿ التعرؼ كالتمييز أك النطؽ ،باستخداـ آلة
البصر أك التصكيت أك السمع ،يدرؾ المتأمؿ أف اآللة إنما حركيا العقؿ ،المتحكـ في
حركات اإلنساف ،حتى كاف بدا – مف الناحية الفيزيائية – أف اآللة ىي أكؿ مف يستقبؿ
الرمكز الخطية ،كيرسميا إلى الدماغ لتتكلد عنيا االستجابة المناسبة ،متمثمة في مطابقة
صكرة الداؿ بالمدلكؿ مما يؤدم إلى الفيـ .كالحقيقة أف كؿ فعؿ قرائي تتكقؼ إيجابيتو عمى
مدل تمكيف القارئ  /المتعمـ مف أفعاؿ التعرؼ كالتخيؿ كالتفكير؛ كالسمبية في فعؿ منيا أك
فييا كميا ،يفقد القراءة قيمتيا .كليذا كاف ال بد مف تكفر شرط الميارة المغكية؛

طالما أف

ػياـ
الميارة ،إنما ىي " :قدرة أك كفاية مف الكفايات التي يتعمميا الشخص ،كالتي تسـ ح ػؿق بالؽ
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بعدة إنجازات متنكعة . .. .كعادة ما يرتبط ىذا المفيكـ مع اإلتقاف في..

االكتسابات

المدرسية ،كأيضا مع الكفايات المعرفية األكثر تجريدا " (.)1
إف القراءة ميما كاف نكعيا ،ال يمكنيا أف تتحقؽ قبؿ ىذا المستكل أك بعيدا عنو .إنيا
القراءة األكلى التي ستتأكد ،بمجرد تحقؽ مقكماتيا.
مقوماتها:
المتأمؿ في التعريفات السابقة ،يمكنو أف يخمص إلى أف القراءة في ىذا المستكل ،كفي
غيره ،إنما تقكـ عمى مقكمات ثالثة يتفؽ الباحثكف حكليا؛ بيا يتحقؽ الفعؿ القرائي ،كفي
غيابيا أك غياب كاحد منيا ،يككف الفعؿ أماـ صعكبات القراءة .ىذه المقكمات ىي:


التعرف :كالمقصكد بو اإلدراؾ البصرم ثـ اإلدراؾ الذىني .كؾ ال ىما شديد ا الصمة

باآلخر؛ فاألكؿ كالذم يحمؿ الرسالة المقركءة بصريا ال بد أف يفضي إلى الثاني الذم يتحقؽ
في مستكاه الفيـ ؛ ألف دماغنا ال يسجؿ معطيات الرؤية فقط ،إنما يتدخؿ مقترحا عمى العيف
شبكة تحميؿ .فاإلدراؾ ليس رسما استشفافيا لمحقيقة الخارجية .إف ذكاء القار

ئ كبيئتو

االجتماعية كدكافعو الشخصية ىي عكامؿ محددة ( ،)2ستؤدم دك ار حاسما في ترجمة ىذا
التعرؼ إلى فيـ .ك" تعمـ القراءة ،ىك أكال (كليس فقط) تعمـ التعرؼ إلى الكممات المكتكبة
إلى حد القدرة عمى جعؿ ما نعرؼ فعمو ،انطالقا مف رسالة مكتكبة ،ىك نفسو انطالقا مف
الشفكم"( .)3فالتعرؼ إنما يقكـ عمى أساس تكظيؼ معرفة مختزنة بيا يميز الرمكز المكتكبة،
كضركرة تجسيدىا في صكر منطكقة مناسبة .كاذا كاف اليدؼ مف القراءة يستدعي الفيـ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1عثذ انكرٌم غرٌة .انمنهم انترتىي .ص.482 :
John downing et Jacques FiJalkow. Lire et Raisonner. Editions Privat.
ٌ )2نظر
Toulouse. 1984. P : 33-34
)3

Observatoire national de la lecture / Inspection générale de l’éducation nationale
L’apprentissage de la lecture à l’école primaire. Rapport à monsieur le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.Rapport n²2005123.Novembre2005. P : 9.
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إنو يجب عمى اؿاؽرئ ،أف يعي بأف فعؿ القراءة ليس مجرد مطابقة المعنى بكؿ كممة ،كلكنو
ؼ
يشترط تجاكز ترتيب الكممات كتكالييا مف أجؿ تمثيؿ شامؿ ،متناسؽ كمنسجـ لمجممة
كالنص( .)1كمف ثـ يصبح التعرؼ ،ليس مجرد إدراؾ بصرم يضبط الشفرات المكتكبة في
النطؽ بيا ،كال أف يطابقيا بمعانييا المعجمية ،كال أف يحددىا بكظائفيا النحكية كصيغيا
الصرفية ،بؿ ىي كؿ ىذا مجتمعا في إطار المعنى العاـ لسياؽ النص ،كالذم يجب أف
يككف قريبا مف المحيط المعرفي لمقارئ.
 النطق :كىك التمفظ بصكت مسمكع مع التزاـ القكاعد السميمة مف الناحية الصكتية
كالنحكية؛ أم أف النطؽ يقكـ بدكر حاسـ في ضبط المفيكـ الذم تقكـ عميو القراءة مف حيث
إنيا " :فؾ الشفرة المكتكبة بالصكت .أك ىي إعطاء الرمكز المكتكبة طابعا صكتيا تنتج عنو
المغة الشفاىية (الكالـ) .إف التعكد كالتحكـ في اآللية ىك الذم يضمف لنا االنتقاؿ مف
التصكيت (قػراءة جيػرية) إلى التمفظ الذىني الصامت " ( ،)2أم أف النطؽ بالشكؿ الصحيح
لما يناسب مكقؼ النص كأسمكبو ،ىك الذم يحدد مداخؿ كلكج النص ككيفية سبر أغكاره؛
فنطؽ الصياغة التقريرية الخبرية يختمؼ عف نطؽ بعض الصيغ اإلنشائية كاالستفياـ كالنيي
كاألمر كما إلى ذلؾ ،كما أف النطؽ لمشعر يختمؼ عنو في النثر.
 الفهم :كىك يقكـ عمى التمثؿ الصحيح لممعنى المحصؿ مف نص مقركء ،بما يتكافؽ
مع بنيتو .كحتى يحقؽ القارمء ذلؾ ،البد أف يجند مجمكع المعارؼ كالخبرات التي يستدعييا
مف الذاكرة ،ألجؿ التذكر كالتعرؼ كالتثبت كالربط كالتحميؿ كالحكـ أك التقرير .ككؿ ىذا
يتطمب تفعيؿ مجمكعة مف األنشطة؛ نشاط حس -حركي ،كنشاط كجداني ،كلكف ،أيضا،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Observatoire national de la lecture / Inspection générale de l’éducation nationale.
ٌ .1نظر
L’apprentissage de la lecture à l’école primaire. Rapport à monsieur le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.Rapport n²2005123.Novembre2005. P : 9.
.2

Philipe Pigallet . Méthodes et stratégies de lecture . Pour un art de lire. Partie
Application pratique. E.S.F.éditeur. Paris. 1996. p : 29
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نشاط ذىني أساسو " :الربط الصحيح بيف الرمكز المكتكبة كالمعاني التي تؤدييا؛ باإلضافة
إلى استخالص المعنى المطمكب مف السياؽ العاـ لمنص المقركء ،كاختيار المعنى المناسب ،
كتذكرىا ،كمما دع ػت الضركرة ،كاستخ ػداميا في النشاطات المختمفة
كتنظيـ األفكار  ،ػ
بىا المتعمـ ؿػػؼؾ شػػؼرة إرساؿػية مكتكبة أك
لؽارئ"()1؛ ففيـ النص " ع ػممية ذه ػػفية يقكـ ػ
ػؿ ػ
شفيية " ()2؛ أم أف القارئ مطالب بأف يسكب المعاني المناسبة ،التي تستدعييا بنى النص
المكتكب المغكية ،أك بنى الخطاب الشؼكم ،حتى يفؾ تشفيرىا ،كاال سيككف الفيـ حينيا مف
صعكبات القراءة.
كىنا يجب أف ننبو إلى أف المقصكد بالفيـ ،ليس مطابقة ما يكجد في الذىف ببنيات
النص ،فالفيـ " ليس إعادة الكقائع المتضمنة في النص ،كانما ىك القدرة عمى التصرؼ بعد
التفاعؿ مع بنيتو .إننا ال نثبت فيمنا لنص عندما نردده " ( .)3غير أنو يجب التأكيد عمى َّ
أف
" البنيات التي نالحظيا في تنظيـ النصكص ضمنية في الذىف .كنستطيع إثبات كجكدىا
كتحديد آثارىا ،لكف ال نقدر أف نعاينيا مباشرة ...إف التمميذ يتعمـ ىذه البنيات ،إذا مكناه مف
فيـ النصكص التي كظفت فييا .كليذا ندرسو ىذه النصكص"

()4

 .كمنو ،فقد كاف ( Daniel

 )Duboisيرل َّ
أف الفيـ يتحدد "بداية عمى أنو مجمكعة النشاطات التي تربط المعمكمات
الجديدة بالمعطيات المكتسبة سابقا كالمخزنة في الذاكرة طكيمة المدل ،فنماذج الفيـ مرتبطة
ارتباطا كثيقا بالتمثؿ النظرم لشكؿ ،كمضمكف الذاكرة طكيمة المدل .ككؿ نشاط فيـ ،يستمزـ
تكفر معرفة ك َك ٍّـ مف التجارب المسبقة ،كالمحصمة مف طرؼ [القار

ئ]عمى ىيأة تمثيالت

يككف الػذاكرة طػكيمة المدل التي تعػد مسػتػقبؿ المعمكمات
مجردة عمى مستكل عميؽ .كىذا ما ِّد
الجديدة عػند قػراءة رسػالة ما " ( .)5كبمعنى آخر؛ فإف الفيـ يتحقؽ بتخطي حدكد التعرؼ ،إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بشٌر إبرٌر .تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق .ص.135 :
 .2عبد الكرٌم غرٌب .المنهل التربوي .ج .1ص.189 :
 .3احسن بوتكالي .تدرٌس النص األدبً .من البنٌة إلى التفاعل.إفرٌقٌا الشرق .المغرب2011.م .ص.73:
 .4المرجع نفسه .ص.74/73 :
Gerard Vigner . Lire, du texte au sens. Clé international. Paris1979. p: 37-38
.5
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البنى المغكية كمعانييا ككحدات مستقمة إلى مستكل تكظيؼ ىذه البنى ،كدالالتيا مرتبطة
بشكؿ يقدـ مضمكنا كميا متسقا كمنسجما ،كستؤدم التجربة دك ار

ـ ىما في استيعابو .كليذا

أكجبت تعميمية المغة استثارة خبرات المتعمـ السابقة كاستثمارىا.
ب -القراءة في المستوى العمودي:
يرل (حسف شحاتة) أف القراءة ":مف أعقد األنشطة العقمية ،فيي تتطمب تمييز شكؿ
الكممة سمعيا كبصريا ،كما تتطمب التفكير ،كتكقع المعاني التي ترمز الكممات إلييا ،كىي
أشبو ما تككف بحؿ المشكالت كاستنباط الفركض ،كالتحقؽ مف االستنتاجات ،إنيا تضمف كؿ
أنكاع التفكير؛ مف تقكيـ ،كاصدار ألحكاـ ،كتخيؿ ،كاستنتاج ،كحؿ لممشكالت .)2( "...كبيذا،
تككف القراءة قد تجاكزت حدكد الفيـ ،كاالستنتاج إلى النقد كالتخيؿ كحؿ المشكالت؛ أم أنيا
" ليست عممية متميزة ،بؿ ىي نشاط فكرم متكامؿ يبدأ بإحساس اإلنساف بمشكمة مف
المشكالت ،ثـ يأخذ ..في القراءة لحؿ ىذه المشكمة ،كيقكـ أثناء ذلؾ بجميع االستجابات التي
يتطمبيا [الحؿ] مف عمؿ كانفعاؿ كتفكير" ( .)3كبيذا تككف األبحاث البيداغكجية قد طكرت
مفيكـ القراءة ،كتخطت بو ىدؼ (القراءة مف أجؿ الفيـ) بؿ حتى مف أجؿ التفاعؿ مع
النص المقركء؛ باستجابة المشاعر لمعانيو فرحا كحزنا ،كألما ،كسعادة كشقاء ..لتصؿ إلى
أف القراءة ال تبتغي تحصيؿ المعرفة لذاتيا ،كانما تطمبيا بكصفيا كسيمة فعالة ،تكاجو بيا
المكاقؼ الصعبة في الحياة؛ أم أنيا باتت تسعى إلى تعديؿ السمكؾ مف حاالت غير
مرضية ،إلى حاالت مرضية (القراءة مف أجؿ العمؿ) .كىذا يعني أف البيداغكجيا قد انفتحت
عمى الشركاء في العمؿ األدبي ،منذ سبعينيات القرف الماضي ،حيف استغمت ما تكصمت إليو
الحركة النقدية عمكما ،كاستثمرت بعض مقكالت نظرية التمقي ،كخاصة تمؾ التي تركز عمى
______________________
 .1حسف شحاتة .قراءات األطفاؿ .ط  .3الدار المصرية المبنانية1416 .ىػ 1996/ـ .ص .63/62 :
 .2الحرشاكم السعدية .فعؿ القراءة ،مف النص إلى المعنى .ص.18:
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القارئ بكصفو شريكا مع الكاتب لبعث الحياة في النص األدبي .كعميو ،لـ تعد القراءة ذلؾ
التعامؿ السطحي مع النص المكتكب ،لمبحث عف المعنى ،بقدر ما صارت تفعيال لمنص
كمشاركة صاحبو في بناء المعنى.
جاء في القامكس المعاصر لمتربية أف " :القراءة ،نشاط إدراكي حس -بصرم كعقمي،
يسمح بفؾ شفرات معنى نص بإعادة بناء الرسالة المشفرة

كفؽ معمكمات بيانية " ( .)1كىذا

يعني َّ
أف القراءة فعؿ كاع  ،تسيـ في إنتاجو الحكاس مع العقؿ لمكصكؿ إلى ضبط المعنى
لكـ مف المعمكمات كفؽ تشكيؿ بياني.
المشفر ،الذم لف يتضح إال بعد إحداث عممية بناء ٍّ
كالتعريؼ بيذا المفيكـ ،يفترض مسبقا كجكد قدرات ذاتية لدل القارمء ،كما يسمـ بكجكد
خمفية معرفية مرجعية تساعد عمى التعرؼ إلى الشفرات كاستجالء المعنى منيا ،أم أف
القارئ حتى يحقؽ فعؿ القراءة يجب أف يككف قد مر بفترة سابقة لمقراءة تعرؼ بػ( فترة تخزيف
المعاني) ،كىي فترة ما قبؿ المدرسة ،أك ىي مرحمة تمتد إلى غاية السنة األكلى ابتدائي،
تمتاز بأنيا '' فترة تخزيف المعاني  ،كتنميتيا مف خالؿ مساؽ الخبرات التي يحياىا الطفؿ،
كيتماس معيا ،أك ينخرط فييا كالما كاستماعا .فضال عف أنيا مرحمة الربط بيف المعاني
( .)2

كالخبرات التي يحياىا الطفؿ  ،سكاء أكانت خبرات سمعية أـ خبرات صكتية منطكقة ''
كعمى ىذا ،فالفعؿ القرائي ال يمكف أف يتحقؽ إال بعد مركر القار

ئ بمرحمة نضج معينة،

يستجمع فييا قدراتو التي تؤىمو لمقياـ بو ،كتجعؿ منو عنص ار فاعال في إنتاجو.
كيرل أحد الباحثيف أف ( ق أر) " فعؿ ،حيث الدكر الكبير يعكد إلى الذم يتصرؼ .ال شيء
يحدث إذا (لـ يخترع القارئ الكؿ في إطار تجاكز دائـ لمشيء المكتكب) .كليذا فالقراءة ىي
تركيب بيف الفيـ كاإلبداع .إنيا أكال فيـ كليست تيجيا شاقا كتطبيقا ممعنا بالتدقيؽ ..كىي
_____________________
.1

Renald Legendre. Dictionnaire actuel de l’éducation. 2² édition. Guérin. Québec 1993.
P : 787.

 .2حسني عبد الهادي عصر .مهارات القراءة .المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر .ص.114 :
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بالزيادة إبداع ،فالمكتكب باؽ حركفا ميتة طالما أف مستعمميا لـ يعطيا المعنى " ( .)1كبعبارة
أخرل ،إذا كاف لمقار ئ دكر محدد في الفعؿ القرائي مف خالؿ فيمو كتجمية معانيو ،فإف
النص سيككف صاحب الدكر الحاسـ في إنتاج ىذا الفعؿ مف خالؿ ما ستقكـ بو شفراتو مف
استفزاز لمقارمء ،كتحفيزه عمى المحاكرة  ،كالمساءلة  ،ككلكج عكالمو  ،كاستثمارىا مف خالؿ
إنتاجية مبدعة .كليذا ،فالقراءة عممية معالجة منتجة لمنص ،كليست تأمال ألفكاره

( ،)2كما

أنيا ليست نقال ساذجا لممعمكمات التي يتضمنيا النص إلى التمثيؿ الذىني ،كال إعادة بناء
لممعنى؛ إنيا نشاط بنائي مستمر تتدخؿ فيو كظيفيا عكامؿ كثيرة ،كالعكامؿ النفسية كالعكامؿ
المنشطة لمقراءة (.)3
كمف ىذه العكامؿ كالمنشطات؛ االنفعاؿ كالدافعية ،كالتي أكد عمييا (حسف شحاتة) حيف
قاؿ إف" :القراءة عممية عقمية انفعالية دافعية.)4("...،
فاالنفعالية التي يشير إلييا ىي "طاقة مخزكنة تندفع في تكتر نحك إشباع تنالو ...كليذا
االنفعاؿ العارـ أثره البعيد في شتى العمميات العقمية مف إدراؾ كاستقراء كتفكير كاستدالؿ أك
محاكمة ،ككمما كاف االنفعاؿ أكثر ىيجانا ،كاف

مستكل التفكير أكثر بدائية ..كضعفا.

فاالنفعاؿ كالتفكير ىما كفتا ميزاف كمما ارتفع أحدىما ىبط اآلخر( ...كليذا يجب ضبطو)،
فاإلنساف بما كىبتو الفطرة اإلليية مف ذكاء  ،كاستعداد لمتعمـ  ،كالتخمؽ كالتربية ،فإنو يستطيع
أف يقكـ بعممية ضبط إرادم ذاتي النفعاالتو اليابطة ،أك لشتى انفعاالتو المتطرفة.
تؤكده دراسات (الطب الجسدم النفسي/

كىذا ما

 ،)Psychosomaticحيث مخضعيا لعكامؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1
.2

Philipe Pigallet. Méthodes et stratégies de lecture. Pour un art de lire. P : 28.
Nicole Gueunier. Lecture des textes et enseignement du français. Hachette. 1974. P:22

 .3ينظر؛ حسيف الكاد  .نظرية الخطاب مدخال إلى بناء منيجي القراءة كالتعبير بالمغة العربية لغة أما  .مؤتمر مناىج
تعميـ المغة العربية ،آفاؽ التجديد كالتطكير ،مف  18إلى  20أفريؿ  .2004مجمة التربية .البحريف  .2004/12/13ص:
.72
 .4حسف شحاتة .قراءات األطفاؿ .ص .90 :
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التدريب االنضباطي .كعممية الضبط التربكم (تمزمو) سنكات عديدة مف التدريب[ ،ك]أفضؿ
كقت مالئـ [لو] ...مرحمة الطفكلة كالفتكة كالشباب ،ألف األساليب االنفعالية كعاداتيا ال تزاؿ
في مراحؿ التعكد كالتبني" ( .)1أما الدافعية فيي مفيكـ "يعتبره الباحثكف في التربية كعمـ النفس
أحد العكامؿ المسؤكلة عف اختالؼ الطالب مف حيث مستكيات النشاط التي يظيركنيا حياؿ
المكاد الدراسية كالنشاطات المدرسية( ...ك) يستخدـ مفيػكـ الػدافعية لإلشارة إلى ما يحض
الفرد عمى القياـ بنشاط سمككي ما ،كتكجيو ىذا النشاط نحك كجية معينة ...كتتبدل أىمية
الدافعية مف الكجية التربكية مف حيث ككنيا ىدفا تربكيا في ذاتيا ،فاستثارة دافعية الطالب
كتكجيييا كتكليد اىتمامات معينة لدييـ ،تجعميـ يقبمكف عمى ممارسة نشاطات معرفية،
كعاطفية ،كحركية خارج نطاؽ العمؿ المدرسي كفي حياتيـ المستقبمية ،ىي مف األىداؼ
التربكية اليامة التي ينشدىا أم نظاـ تربكم .كما تتبدل أىمية الدافعية مف الكجية التعممية
مف حيث ككنيا كسيمة يمكف استخداميا في سبيؿ إنجاز أىداؼ تعميمية معينة ،عمى نحك
فعاؿ ،كذلؾ مف خالؿ اعتبارىا أحد العكامؿ المحددة لقدرة الطالب

عمى التحصيؿ

كاإلنجاز"(.)2
كما يرل باحث آخر أنو قد يككف " لدينا أحيانا تكجو إلى

ِّد
عد القراءة نشاطا سمبيا ،حيث

القارمء الصامت ( يستقبؿ) النص [ ،لكف ] القراءة عمى العكس ،تتطمب مف القار ئ أف يقكـ
بحركة ذىاب كاياب بيف معمكمات النص كمعارفو السابقة ،كفي العادة ،ال يق أر النص خطيا؛
القارئ (يحضر) النص ،يغير نظامو ،يعيد قراءتو مجزءا ،سكاء عندما يبحث عف معمكمة
دقيقة ،أك عندما يريد النظر فيما يكجد تحت النص ،أك عندما يريد حفظو في الذاكرة كيػبذؿ
جيدا ذىػنػيا لتركػيبو كتػخزيػنو .كحتى بعيدا عف أىداؼ القراءة النشيطة ،فالقراءة العادية تطمب
باستمرار مف القار ئ تعاكنو ،ألجؿ إقامة عالقة بيف معطيات النص (معمكمة أعطيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الحميد محمد الياشمي

 .أصكؿ عمـ النفس العاـ.

.176/173
 .2انمرجع نفسه .ص.206 -205 :
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ثـ أخذت بعيدا) ،كبيف األفكار (األساسية كالفرعية) ،كبيف النص الحاضر كغيره مف
النصكص المعارضة أك المكافقة ،كبقيمة ىذه العالقة الحيكية يستطيع القارئ فيـ النص"(.)1
كمف ىنا يتضح ،كبشكؿ جمي ،دكر عالقة التعاكف بيف القار ئ كالنص إلعادة إنتاجو  ،أك
تكليد أفكاره  ،أك الكصكؿ بو إلى عممية إبداعية في حدكد ما يكشفو لو النص مف معطيات،
أك ما يكفره مف فضاءات لمتثاقؼ ،أم أف القراءة " يمكف أف تحدد عمى أنيا لقاء بيف ،قار ئ،
مف جية ،يمتمؾ معارؼ كيخضع لمجمكعة مف اإلجراءات الذىنية ،كمف جية أخرل ،نص
يتككف مف معمكمات مكككلة لقكاعد كاضحة لمغة معينة " (.)2
كحتى يستطيع القارئ تحقيؽ ىذه العالقة ،البد لو مف مراكدة النص كتركيضو ،فالقراءة ال
يمكف أف تؤكد مفيكميا إال في أحضاف النص المكتكب .ليذا سيدخؿ في مرحمة استكشاؼ
عف طريؽ استنطاؽ األنساؽ الكتابية ،كيبدأ تحديدا بالنسؽ المغكم المكصؿ لبقية األنساؽ
التي تػتػشكؿ حتما مف خاللو .كبيذا االستنطاؽ تتكلد الرغبة في التكاصؿ ،فػيػمجأ القار ئ إلى
الػنػبش في خبايا النص كتػفكيكو ،لمكقكؼ عمى جممة البنى كالعالقات التي تربطيا في سبيؿ
استجالء المعنى كتصكره ،ليصؿ في مرحمة أخيرة إلى تأكؿ النص ،كانتاج نص جديد يعرؼ
بنص القراءة.
مف كؿ ىذا ،يمكف تقرير جممة حقائؽ؛ تحدد كالتالي:
 إف القراءة ليست ىي نشاط تعمـ القراءة ،بؿ ىي نتيجة كمؤشر نجاح ىذا النشاط ،تتحقؽدكما بعد فترة سابقة ليا ،ىي فترة اكتساب الخبرات كتخزيف المعاني.
_______________________
Francine Cicurel. Lectures interactives en langues étrangères. Hachette. Paris 1991.p :14
(1
Marlène Guillou. Comment une école pour tous les élèves peut assurer pleinement Sa mission
(2
d’enseignement de la langue française. Séminaire (La maitrise de la langue une responsabilité partagée).
Ministère de la culture et de la communication. Délégation générale à la langue française et aux langues de
France. Centre International d’études pédagogiques en collaboration avec le ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche. 8 / 9 décembre 2003. p :124.
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إف كؿ معمـ يسعى مف خالؿ نشاط القراءة ،ال

إلى أف يجعؿ التمميذ يقرأ ،بؿ يجعمو يربط

بيف الرمز المكتكب كالمعنى المقصكد بالكالـ المنطكؽ ،الذم بات الطفؿ متمكنا منو .كىذا
األمر سيحتاج إلى كثير مف التدريب ،حتى تنمك خبرات الطفؿ في التعرؼ إلى الرمكز
كالربط بينيا كبيف معانييا .كفي حالة نجاحو في ىذا المسعى ،سيككف قد أعد قارئا يمكنو أف
يمارس فعؿ القراءة.
 إف القراءة نشاط يمارسو قارمء يممؾ خبرة تؤىمو لتجنيد إدراكو الحسي  ،كبعض كظائؼالعقؿ الداخمية كالشعكر ،كالتفكير ،كالتذكر ،كالتعرؼ ،كالتخيؿ لينجز فعال قرائيا.
 إف القراءة ال تحقؽ مفيكميا إال بكجكد نص مكتكب ،يمارس عميو الفعؿ القرائي في ظؿكجكد عالقة تقكـ بينو كبيف القارمء تفضي إلى إعادة إنتاج أفكاره كتكليده في عمؿ إبداعي.
مف ىنا ،تصبح القراءة عممية تكاصؿ ،يمارس فييا القار ئ قدرات كخبرات لغكية ناضجة
عمى نص مكتكب كمثير بقصد إعادة إنتاج أفكاره في شكؿ عمؿ إبداعي.
ثانيا :استراتيجيات القراءة :
االستراتيجية مصطمح عسكرم معرب ،كقد كظفو الخبراء في الحقؿ البيداغكجي؛ لما لو
مف قدرة عمى احتكاء مصطمحات أخرل تسػتعمؿ في ميداف تعميـ المغات ،ىي  :المدخؿ،
كالطريقة ،كاألسمكب " .كىذا الترتيب ركعي فيو التدريج مف الكؿ إلى الجزء ،كمف اليسر إلى
التعقد ،فاإلطار العاـ الكمي لكؿ ىذه المصطمحات ىك االستراتيجية ثـ يميو المدخؿ فالطريقة
ثـ األسمكب "()1؛ أم أنيا تصكر يحتكـ إلى المنطؽ ،كيقارب ميدانو بمدخؿ يضبط بو أدكاتو
المعرفية ،كطريقة تتحدد مف خالليا الخطكات التنفيذية لممقرر ،ثـ أسمكب يكصؼ بو
اإلنجاز .كما مف شؾ في أف " النشاط العقمي اإلنساني ال بد لو مف أف تكجيو خطط
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسنً عبد الباري عصر .االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة .مركز اسكندرٌة
للكتاب .ج م ع2005 .م .ص.99 :
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كأىداؼ كأساليب ليا صفة العمكـ كالتعقد ،ككميا يطمؽ عميو اسـ استراتيجية .)1(" strategy
كالمقصكد منو ىنا؛ مختمؼ الخطط التي يمكف أف يعتمدىا القارمء في قراءة نص ما .فقراءة
خبر في جريدة يختمؼ عف قراءة نص شعرم ،كقراءة قصة تختمؼ عف قراءة

مقاؿ

فكرم...كىكذا ،كليذا يجد القارمء نفسو مضط ار لمتكيؼ مع ما يق أر كفؽ استراتيجية محددة.
كقد نظر الباحثكف في ىذه االستراتيجيات ،ككقفكا عمى جممة منيا ،ىي اآلتي (:)2
 القراءة النشطة ) :(une lecture studieuseكىي قراءة مركزة يسعى القارمء مف خاللياإلى الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات .كليذا قد يعتمد فييا عمى إعادة القراءة
لبعض الفقرات ،أك يستعيف بالقراءة الجيرية ،كما يفعؿ بعض المتمدرسيف في قراءة بعض
الدركس بصكت مسمكع.
 القراءة المسحية أك التمشيطية :كتحدث عندما يريد القار ئ التعرؼ إلى النص دكف اىتماـبالتفاصيؿ ،فيك يسعى نحك الميـ؛ كمثاؿ ذلؾ القراءة المسحية لمجريدة أك ما شابييا .كىي
قراءة يتبناىا القارمء الخبير ،حيث يكظؼ بعض استراتيجيات الحذؼ أك االستبعاد.
 استراتيجية االنتقاء :ك تكظؼ عند كجكد ضركرة لمبحث ،كتصفح دليؿ الياتؼ ،أكالقامكس ،أك ما كاف مف ىذا القبيؿ .كالقار ئ يعرؼ ما يريد الكصكؿ إليو ،ألنو يحمؿ في
ذىنو نمكذجا جاى از لممعمكمة المطمكبة.
 القراءة اإلجرائية :حيث يقكـ القارمء بإجراء حركة ذىاب كاياب نشطة بيف النصكالمشركع الذم يسعى إلى إنجازه .كقراءة نص رسالة يكد الرد عمى ما جاء فييا عنص ار بعد
عنصر.
 القراءة الجيرية :حيث يعمد القارئ إلى قراءة النص بصكت مسمكع._______________________
 .1حسنً عبد الباري عصر .االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة .ص.100 :
ٌ .2نظر

Francine Cicurel. Lectures interactives en langues étrangères. p : 16 – 17
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كاذا كانت ىذه االستراتيجيات تقكـ باألساس عمى التنكع في طرؽ أداء الفعؿ القرائي ،فإف
ىناؾ مف الباحثيف مف يرل أنو يمكف النظر إلييا مف زاكية نكايا القار ئ كأىدافو .كليذا فيك
()1

يحددىا

بشكؿ آخر:

 -1استراتيجيات االختيار :كتعني اإلرادة في الحذؼ أك الغربمة ،بكجكد ىاجس االقتطاع أك
التمييز ،كىما طريقاف تمتقياف في القراءة كتككناف مكضكع إجراءيف مختمفيف ،ىما:
 الكشؼ ) :(Repérageكالمقصكد بو ،السماح بانزالؽ العينيف عمى النص إلى غايةمصادفة المعمكمة المطمكبة .كىذا ما يحدث عند قراءة دليؿ الياتؼ ،أك القامكس أك ما شابو
ذلؾ .كىذا يعني أف القار ئ سيصؿ سرعة  2000إلى  3000كممة  /دقيقة  .كباؿمفطؽ،
ليس المقصكد أف يق أر القار ئ  3000كممة ،كانما سيصؿ إلى إيجاد المعمكمة في نص
ؼ
يتككف مف ىذا العدد مف الكممات في ظرؼ دقيقة .كمف أىداؼ ىذه االستراتيجية ،البحث
عف المعمكمة باكتشافيا كالعثكر عمييا.
 اإلزباد ) : (Ecrémageكالمقصكد بو ،استبعاد كؿ ما يمكف االستغناء عنو ،عند مسايرةالنص ،مف كممات أك عبارات ال تضيؼ شيئا إلى المكضكع األساس؛ أم أف الغاية ،ىي
أخذ ما ىك ميـ أك جيد.
 - 2استراتيجيات التقييم :كفييا؛
 التصفح ) :( Le survolكتقكـ ىذه االستراتيجية عمى تقييـ أكلي لمكتاب ،قبؿ الدخكؿ فيقراءة معمقة حقيقية ،فمف الميـ ،قبؿ أف نقرأ ،أف نعرؼ لماذا نقرأ؟ ،كليذا

فالقارئ ستككف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Philipe Pigallet . Méthodes et stratégies de lecture. p : 85 - 98
 .1ينظر
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أىدافو التعرؼ إلى بنية المجمكع (أك النص الكمي) كالبحث عف األساسيات ،كاختيار
المقاطع الميمة ،كفائدة النص.
 التعمؽ ) :( Approfondissementكيالحظ ىنا ،أف ىذه االستراتيجية يمكنيا أف تستعيفبما تحقؽ عند التصفح ،فيعمد القار ئ إلى التركيز عمى بعض العناصر أك المعمكمات
المكثفة التي تحتاج منو إلى تحميميا كالحصكؿ عمى بعض المعارؼ الكاجبة ،كتخزينيا لمدل
بعيد .
 االسترخاء ) :(Détenteكتتناسب مع القراءات المصحكبة بالرغبة في مكاصمة ما بدأهالقارئ إلى نيايتو ،لما يجده مف متعة كتذكؽ ،كقراءة قصيدة مطكلة أك ركاية.
ثالثا :القراءة وتكوين المعنى:
ال يتحقؽ مفيكـ القراءة إال في ضكء التفاعؿ بيف النص كالقار ئ؛ فالنص إنما يدلؿ عمى
كجكد معنى ،كالقار ئ يسعى بقصدية معمنة نحكه لبنائو كالكشؼ عنو؛ ألف المعنى يبقى
متمنعا كراء شفرات المكتكب ،كال يمكف كلكج عالمو إال بالمناكرة كتكظيؼ الخبرة كالمعرفة
الذاتية التي " اكتسبيا مف أشكاؿ المكتكب ،كمف عالـ تصكره كتخرجو الكتابات[ .فيك] يق أر
بثقافتو ،كمف خالؿ ثقافتو " ( .)1كالمنظكمة التعميمية حيثما كانت ،تسعى ألف تجعؿ تحصيؿ
المعنى أك تككينو ىدفا ليا يحققو متعممكىا ،فػ " أم تعميـ لغكم ال يركز عمى المعاني
كيختص بالتدريبات الشكمية الجكفاء عمى عالمات المغة كرمكزىا ،دكف تأمؿ رصيف لممعاني
كما يقكـ عمييا مف فيـ ،ىك تعميـ ييدر الكقت كينفؽ الجيد فيما ال طائؿ مف كرائو "

(.)2

كمف ىنا تحديدا ارىػنت ىذه المنظكمة كثي ار عمى طرؽ بعينيا لمكصكؿ إليو .فكاف أف ثار
_________________
Marlène Guillou / Comment une école pour tous les élèves peut assurer pleinement sa (1
mission d’enseignement de la langue française. p: 124
 )2حسنً عبد الباري عصر .طبٌعة المعنى واستقصاؤه فً المنهج المدرسً .مكتبة بستان المعرفة .اإلسكندرٌة 2007م.
ص.98 :
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جدؿ كال يزاؿ ،حكؿ الطريقة اإلجمالية كالطريقة المقطعية ،ككالىما لو جميكر مف المؤيديف.
يرل أصحاب الطريقة اإلجمالية أف السؤاؿ الكجيو ،ىك '' :كيؼ نستطيع قيادة تالميذنا
لمقراءة مف أجؿ المعنى عكض تكرار الكممات كالببغاكات دكف فيـ؟'' ()1؛ فالمعنى إنما نككنو
كنتحصؿ عميو مف نص يقكـ عمى االتساؽ كاالنسجاـ في إطار شامؿ .بينما يرل أصحاب
الطريقة المقطعية أف التركيز عمى تعميـ الكصكؿ إلى الداللة إنما يمر باألساس بتعمـ التعرؼ
عمى مقاطع الكممة كمعناىا ،فيك الكفيؿ بأف يكصؿ التمميذ إلى تشكيؿ المعنى كبنائو ،عندما
يمتمؾ مفاتيح فؾ شفرات ىذه الرمكز(الكممات المكتكبة) .كقد كاف '' الفرؽ األساسي بيف
التقنيات المتغيرة لمجمكعتي الطريقتيف ،ما أشار إليو (شاؿ

 )1967Challحيث الطرؽ

اإلجمالية تركز عمى البحث عف الدالالت انطالقا مف المكتكب ،أما الطرؽ المقطعية ،فيي
تركز عمى آلية فؾ شفرات الرمكز المكتكبة ضمف كحداتيا المغكية المطابقة '' (.)2
كحتى نضمف حدا مف التحميؿ المنطقي ،يجب أف ننتبو إلى أف الطريقتيف تتنازعاف كيفية
تعميـ القراءة لمكصكؿ إلى المعنى ،لكننا ىنا ،بصدد الحديث عف قار ئ تجاكز مرحمة تعمـ
القراءة إلى ممارسة القراءة ،كأنو بات يممؾ مف المؤىالت ما يجعؿ '' الطريقة الكحيدة التي
نممؾ لتجاكز الطاقة الكامنة لذاكرتنا العممية ،ىي حجز كحدات كاممة دالة عكض التجميع
بينيا بحركؼ بسيطة " ( ،)3كعميو فسنقر مسبقا بأف '' الذم يسمح ببمكغ الداللة مباشرة ىك
المضمكف''(.)4
إف اىتماـ الطريقتيف بكيفية تحصيؿ المعنى ،يؤكد عمى أف ىذا األخير مطمب رئيس ،دفع
الكثير مف الباحثيف إلى سبر غكره مف زكايا متعددة ،فراىنكا عمى المغة كسياقيا ،كما راىنكا
كثي ار عمى قدرات القارئ كمعرفتو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1
 .2المرجع نفسو .ص68 :
.3

John downing et Jacques FiJalkow. Lire et Raisonner.p: 68.

Philipe Pigallet. L’art de lire ; Pricipes et méthodes. Connaissance du problème. Les
éditiond ESF.Paris. 1985. P : 33

 .4المرجع نفسو .ص.33 :
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يعرؼ أحد الباحثيف المعنى المغكم بأنو " الدالالت التي يتصكرىا الذىف عند سماعو
األلفاظ المغكية  ،أك عند قراءتو الكالـ المكتكب "

( .)1فالمعنى بالضركرة تحتكيو شفرات

منطكقة أك مكتكبة ،يجب تحميميا كتفكيكيا لمكقكؼ عمى دالالتيا الحقيقية كالمجازية،
باالستناد إلى المكتسبات المعرفية القبمية  ،كالخبرات السابقة لمقارئ ،فباطف النص إنما ىك في
ذىنو أك ىك بنيتو المعرفية ال بنية المعرفة ،ليذا ظؿ "معنى النص يتكقؼ عمى مقػدرة الػفيػـ
الكمي لمنص الذم يتضمف معرفة السنف المساني (الخطي  ،المكرفكلكجي ،التركيب ،المعجـ)،
كأيضا االشتغاؿ النصي كالتناصي ( نظاـ الجمؿ ،كظيفة النص ،عالقة النص بنصكص
أخرل)()2؛ كىذا يعني أف المعنى في النص طبقات؛ يأخذ بعضيا بدالالت البعض في
تناسب خطي ،كتكامؿ آني ،فتعطي الكحدة الكالمية مف داللتيا ،خدمة لمجمكع الكحدات في
السياؽ ،فيبنى المعنى العاـ لمنص بكصفو العالمة الكبرل.
كقد رأل بعضيـ " أف النص األدبي إف ىك إال سياؽ مف الجمؿ النحكية – كىذا ىك
الشكؿ في النص – خرج مف االستعماؿ الحقيقي لمغة إلى المجاز كالعاطفة كاإليحاء كالخياؿ
– كىذا ىك مضمكف النص – الذم يعجز الكالـ الحقيقي عف الكفاء بما في شعكر المبدع،
فيستخدـ تحكيرات عديدة في الجمؿ كالتراكيب؛ ليعبر بيا عف تجربتو الشعكرية "

( .)3كليذا

أيضا ،فإف القارئ سكؼ " يتكيء عمى بنية النص ،أم عمى نسيج عالقاتو الداخمية ،كي
يخمؽ السياؽ العاـ الضركرم لفيـ النص المقركء " ( .)4كمف ىذا التفاعؿ يتبيف أف العناصر
المككنة لممعنى تتعدد؛ يقكؿ(محمكد بف حسف الجاسـ) " :عناصر المعنى مككنة مف المقاـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمكد بف حسف الجاسـ  .المعنى كالقاعدة النحكية  .مجمة جامعة أـ القرل لعمكـ الشريعة كالمغة العربية كآدابيا .
المجمد . 17العدد  .32دك الحجة  1425ىػ  .ص .511:
 .2البشير اليعككبي .القراءة المنيجية لمنص األدبي؛ النصاف الحكائي ك الحجاجي نمكذجا .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
الدار البيضاء2006.ـ .ص.28 :
 .3حسني عبد البارم عصر .االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية .ص.181 :
 .4عبد اهلل بف محمد العضيبي .النص كاشكالية المعنى بيف الشاعر كالقارئ ،قراءة في تجربة شاعر معاصر .مجمة جامعة
أـ القرل لعمكـ الشريعة كالمغة العربية كآدابيا .المجمد .18العدد .3جمادل األكلى1425ىػ .ص.549 :
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كمككنة مف السياؽ المغكم؛ معاني المفردات كالصيغ

الصرفية كعناصر النظاـ النحكم عمى صعيد الجممة  ،يضاؼ إلييا دالالت الجمؿ ،كتفاعؿ
بعضيا ببعض عمى صعيد الكالـ أك النص ،كمككنة أيضا مف المتمقي الذم يزداد دكره في
تشكيؿ المعنى كمما ارتقى األسمكب بفنيتو ،كىذه العناصر تسيـ في تشكيؿ المعنى بتضافر
بعضيا ببعض ،كال ينفرد أحدىا بيذا األمر"

( .)1فالمعنى إذف ،يضبطو المقاـ ،كالسياؽ

المغكم ،كالقارئ.
كاذا كاف السياؽ المغكم قد اتضح آنفا ،فإف المقصكد بالمقاـ ،مجمكع العناصر غير
المغكية التي تسيـ في تشكيؿ المكقؼ الكالمي (المتكمـ،

كاإلشارات غير المغكية ،كبيئة

الحدث المغكم ،ككؿ ما يؤثر في الكالـ كمراده) ،أك كؿ الظركؼ الخارجية المحيطة بتشكؿ
المفظة .أما القارئ ،فيك ذاؾ الذم يممؾ قدرات ذىنية كخبرات مكتسبة مف بيئتو سيكظفيا في
إنتاج ىذا المعنى؛ أم أنو سيستغؿ اإلدراؾ كالذكاء

استغالال رئيسا مع االستفادة مما يكفره

المحيط االجتماعي كالدكافع الشخصية  ،ليجعؿ مف كؿ ذلؾ عكامؿ حاسمة .ليذا سيقؼ ىذا
القارئ '' في حافظة المنشيء كذاكػرتو ليممي عميو سبؿ الصياغة كالظكاىر األسمػكبية التي
يقػبميا كيفيميا كيتأثر بيا " ( .)2ك مف ثمة سيككف القار ئ مضمرا ،كلكنو مؤثر في صناعة
نصو ،كلف يظير إال بكجكد ىذا النص الذم سيسيـ ،في إطار عالقة تالزمية شديدة
التالحـ ،في إيجاد قارئو الذم يكلد معناه ،كعميو سيككف القار ئ عمى رأم ( فكلفغانغ آيزر)
ىك ذاؾ " الذم يصنعو النص لنفسو "( .)3فػ" النص دائما يكجو قارئيو بيدؼ بناء معناه " (.)4
ليذا كاف عمى المنش ئ أف يأخذ بعيف االعتبار رغبة القار ئ ،كطبيعة قدراتو كخبراتو،
كمستكاه العقمي كالمعرفي ،في أثناء بناء النص ،فيتحكط لو – كخاصة إذا كاف متمدرسا-
______________________
 .1محمكد بف حسف الجاسـ  .المعنى كالقاعدة النحكية .ص .518:
 .2عثذ هللا تن محمذ انعضٍثً .اننض وإشكانٍح انمعنى تٍن انشاعر وانقاريء .ص . 551 :
 .3انمرجع نفسه .ص.551 :
 .4انمرجع نفسه .ص.551 :
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مف طغياف التيميشات كالشركحات ،ألف نشاط القراءة إذا كاف " يمزـ ..المتمدرسيف تحمؿ
عناء الحفظ كالتذكر الدائـ [ فإنو] يصبح دكف أية فائدة تذكر إذا طغت عميو اليكامش
كالشركحات المتكاثرة" ( .)1بؿ إف ىذه الذاكرة التي ستستخدـ في تكظيؼ المخزكف المعرفي
لمتفاعؿ مع النص قد تصبح مشكشة ،عندما يتشتت التركيز ،ليبحث بعيدا عف النص
المقركء في تيميشات تزعـ أنيا تقرب المعنى ،فالتمميذ حيف يق أر لف ُي َحصِّدؿ المعنى بمجرد

مطابقة كؿ كممة بداللتيا ،كانما يجب عميو أف يتخطى نظاـ تسمسميا كترتيبيا إلى مستكل
تمثيميا في إطار شامؿ تتصؼ فيو الجممة أك النص باالتساؽ كاالنسجاـ .كما أنو ،يجب

عميو أف يمتمؾ القدرة عمى التمخيص كالتركيب لما يق أر في سبيؿ البناء المتدرج لممعنى العاـ.
كما مف شؾ في أف ىذا سيشكؿ صعكبة أماـ المتعمـ الذم سيبذؿ جيدا معتب ار في سبيؿ
تجاكزىا .باإلضافة إلى الصعكبة األكبر التي تنتظره في مكاجية ما " يسمى بػ ( تطمية
النص .) colmatage textuel /كتب (امبرتك إيكك) في ) :(lector in fabulaالنص آلة
كسكلة ،ألجؿ مؿء فضاءات المسككت عنو أك المنطكؽ  ،تشترط عمى القار ئ عمؿ شراكة
ضارية مف قبؿ " ( .)2ك مف ثمة ،كجب عمى القار ئ أيضا أف يتزكد بػ " دافعية نحك القراءة
تتجذر في النمك المعرفي...كىذه المعرفة أساسية لتطكر مركنة معرفة-القراءة (

savoir-

.)3(" )lire
حقيقة ،إف الرىاف اليكـ ألم مدرسة ىك األخذ بيد المتعمـ نحك فيـ المقركء ،بؿ إف النجاح
المدرسي ال يتحقؽ إال إذا تمكف المتمدرسكف مف بناء المعنى ،كادراؾ أبعاده .كعميو ،فإف
قارئا مف أجؿ تككيف المعنى لف يككف أبدا ذلؾ الذم يكرر الكممات دكف فيـ ،أك يتجاكب مع
_______________________

1
2
.3

J-L .Dumortier / Fr. Plazanet. Pour lire le récit. l’analyse structurale au
Service de la pédagogie de la lecture. P : 93
Marlène Guillou / Comment une école pour tous les élèves peut assurer
pleinement sa mission d’enseignement de la langue française. p : 125.
John downing et Jacques FiJalkow. Lire et Raisonner. P : 67.
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تطمعات ليست بالضركرة ىي تطمعاتو.
القراءة األدبية:
تمت اإلشارة مف قبؿ ،إلى أف النص األدبي مف كظائفو تحقيؽ اإلمتاع كالمؤانسة ،عمى
رأم (أبي حياف التكحيدم) ،أك المتعة كالمنفعة ،عمى رأم النقاد المعاصريف .كىذه الكظيفة ال
تتحقؽ إال بكجكد قارئ ينجز فعال قرائيا ،يتجاكز بو ،بالضركرة ،حدكد مفيكـ القراءة الخطية،
كاف كاف سيستصحبو طكاؿ رحمة اإلمتاع ىذه .كالتجاكز ىنا تجاكز فعؿ بالقكة ،ألف القارمء
ال يممؾ أف يتذكؽ األدب ،إال بتخطي عتبة القراءة السطحية ،طالما أنو أماـ نص يقكـ بناؤه
عمى الغكاية كاإلغراء.
ع ُّددق نصا عاديا ،ألنو إبداع فني ،يطمح إلى أف ينتصب
كاذا كاف النص األدبي ال يمكف َ

خالدا في زمف اإلنساف القارئ .فإف آلية قراءتو ال يمكف أف تككف عادية .كفي تراثنا العربي
راجت مقكلة (مكافقة الكالـ لمقتضى الحاؿ) .كقياسا عمى رأم (شكمكفسكي) الشكالني

الركسي " إف األشكاؿ الفنية تفسر بضركرتيا الجمالية ،ال بدكافعيا الخارجية المأخكذة مف
الحياة العممية "( ،)1فال يمكف إال أف نؤكد أف قراءة النص األدبي ،ىذا الشكؿ الفني ،اليمكنيا
أف تتحقؽ إال بضركرتيا الجمالية أيضا .مف ىنا ،أكجد مفيكـ القراءة األدبية مبر ار لقيامو
مستقال بذاتو " .يرل (ركالف بارت) أف األثر األدبي ال يحظى بالخمكد ألنو يفرض عمى
القراء الكثيريف معنى كاحدا فيو ،كانما يخمد كيستمر ألنو يقترح عمى القارئ الكاحد معاني عدة
في متجدد المحظات" ( .)2بيذا التكليد لمقراءات المتعددة عبر الزمف

المتجدد ،فرض النص

عبقرية صاحبو؛ كدفعو ليصكغ ببنيات المغة كتجربة اإلنساف تشكيال فنيا،
_____________________
 .1مجمكعة مف الكتاب .مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي .ترجمة رضكاف ظاظا ك المنصؼ الشنكفي .سمسمة عالـ المعرفة.
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب .الككيت1997 .ـ .ص.173 :
 .2لحسف كركمي .القراءة :االختالفي كالمغرض .القارمء في المقركء .مجمة كتابات معاصرة ،فنكف كعمكـ .العدد
المجمد الثامف1998 /1997 .ـ .ص.106 :
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ِ
كي ْم ِزُمو التفاع َؿ معو ،في لحظة اندماج كمي ،ترتَ ِيف القراءة األدبية فييا
الذكاقةَُ ،
َس ُي ْبي ُر القارئ ّ
بطرفيف رئيسيف ،يسيماف في تمييز مفيكميا عف القراءة الخطية ،ىما :النص بكصفو أ ََدبِنيا

بعث معو الحياة في جسد النص الساكف.
تُ َخ ِّد
صوُ أ ََدبَِيتُو ،كالقارئ بكصفو شريكا لممؤلِؼَ ،ي ُ
ص ُ
كلئف كانت القراءة " في استعماليا العادم ،خطية مف جية اىتماميا بفؾ ألغاز الصيغة

الخطية لممكتكب ،كعمكدية مف جية اختراقيا ألفقية المنطؽ الخطي ،نحك منطؽ عمكدم
يقصد إلى إدراؾ الدالالت المنطكية كالمتكارية في ثنايا المكتكب"

()1

َّ
فإف المناىج النقدية لف

تقبؿ بتحديدات ىذا المفيكـ ،كستعمؿ عمى تجاكزه إلى حيث " تعني القراءة( ..في
السيميائيات األدبية) تشغيؿ مجمكعة مف عمميات التحميؿ ،كتطبيقياعمى نص معطىِّ .د
كتقد ُـ
ٍ
مقابؿ لمكصؼ أك الشرح الكالسيكي لمنص األدبي .إنيا قراءة
كإنتاج
ىذه القراءة نفسيا
ٍ
ِّدسو كنص مف النصكص؛ أك ىي قراءة إلنتاجيتو،
الشتغاؿ النص ،أم لمعمميات التي تُ َؤس ُ
ظ ُّدؿ مفتكحة أبدا عمى قراءات أخرل ،معتَ ِم َدة عمى
كتتَّ ِسـ بككنيا قراءة غير منتيية مادامت تَ َ

تقنيات تحميمية أخرل ،معتبرة نفسيا كتطبيؽ كممارسة" (.)2

كحتى ال تككف القراءة األدبية رىينة التمثالت النقدية ،التي حاكلت التفرد بضبط المفيكـ
أف تَُبِّدرَر الستدعاء القارمء كالتركيز عميو؛ في
مف منظكر ىذه المناىج ،كالتي كانت تريد ْ
ظؿ تأثرىا بما باتت تدعك إليو الفمسفة مف تمجيد لمشخصانية ،كتقره العمكـ اإلنسانية مف

ضركرة االىتماـ باإلنساف ،كتنمية قدراتو ،لتصؿ إلى جكىر اإلشكاؿ الذم يفترض أف يبحث
فيو ،كىك تجاكز حدكد الشرح كالتفسير إلى التأكيؿ ،فالقراءة حسبيا ليست إال منتجا تأكيميا
ِّدسا عمى الفيـ .كقد كاف (مارتف ىايدغر) يرل أف " الفيـ ..ىك قدرة إدراؾ الذات لمكجكد
ُمتَأَس ن
في سياؽ حياة الشخص ،ككجكده في العالـ .ففيـ الكجكد بما ىك مكجكد ىك أساس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد حمكد .تدريس األدب؛ استراتيجية القراءة كاإلقراء .ص.18:
 .2المرجع نفسو .ص؛ .18
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اليرمنيكطيقا ..كما أنو ىك أساس المغة كالتأكيؿ .كالتأكيؿ ىك عبارة عف إضفاء الصراحة
عمى الفيـ ،ألف الفيـ متقدـ عمى التأكيؿ ،فيككف التأكيؿ مبنيا عمى أصؿ الفيـ " ( .)3كالقارئ
مؤثَّثنا بمعرفة مف خارج النص ،ىي معرفة مف نظاـ المغة الكمي ،كىي
– شئنا أـ أبيناُ -ي ْقبِ ُؿ َ
جزء مف ثقافة المجتمع بنصكصيا السابقة ،كىي أيضا ،التصكرات كالسمككات المكتسبة أك

المتعممة في تمثؿ العمؿ الفني ،كسبر أغكار المتخيؿ .ليذا كاف (عبد الممؾ مرتاض) يقكؿ:
" عمينا أف نمضي إلى ىذا النص األدبي كال سالح لنا إال الفكر الطميؽ ،كالرأم الطَيِّدعُ،
كالثقافة العممية ،كالمنيج الحديث الذم يجمع بيف األصالة كالمعاصرة .لَِن ُع َّد ىذا النص

األدبي عالما مجيكال فعال .كلنمض إليو ابتغاء معرفة أس ارره .كلكف استكشافنا لو ال يككف إال
مف الداخؿ ،عف طريؽ السطح الخارجي ،السر المبحكث عنو يكمف في النص األدبي .كلكف

مفتاح ىذا السر يكمف ىك أيضا فيو "

()4

كبيذا الكؿ المندمج سيتمقى القارئ النص ،في ظؿ

أف ال يصدر مف أحكاـ جاىزة أك مسبقة .ليذا ،لف تغامر
أف ُي َحي َ
ِّدد ذاتو ،ك ْ
شركط تفرض عميو ْ
المناىج النقدية مع ىذه الحيادية ،بؿ ستطرحيا جانبا ،كستقرر أف القراءة ىي نقد ،لكنو غير
النقد المعيارم القائـ عمى إصدار األحكاـ مف جية الحسف أك القبح ،كالصحة أك االعتالؿ،
كالرفض أك القبكؿ.
القراءة انطالؽ مف الذات كعكدة إلييا؛ في فسحة االستمتاع بالجماؿ كالتركيح عف
النفس ،كتغذية العقؿ كاالنتفاع بتجارب اآلخر .كمف ىذا كمو ،كاف ال بد مف السعي إلى
تشخيص كينكنتيا ضمف إطار تكافرت لو مجمكعة مف العناصر التي يمكف استثمارىا في
التأسيس لمفيكـ ،ظؿ كثير مف المشتغميف حكلو ،يستنطقكف مككناتو ،دكف أف يستجمعكا
داللتو ،في تحديدات اصطالحية متفؽ عمييا .ليذا رأل بعضيـ ،كىك يكظفو في حقؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1لطفي فكرم محمد الجكدم .النص الشعرم بكصفو أفقا تأكيميا .ط

 .1مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع .القاىرة.

1432ىػ20011 /ـ .ص.32 :
 .2عبد الممؾ مرتاض .النص األدبي مف أيف؟ كالى أيف؟ .ديكاف المطبكعات الجامعية .الجزائر1983 .ـ .ص.54/53 :
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التعميمية ،أنيا يجب أف تككف قراءة منيجية تقكـ عمى " تركيب متناسؽ كحسف التككيف
مؤلؼ مف نظريات أدبية مختمفة[ ..ىي]؛ نظرية القار ئ كنظرية النص كنظرية الكاتب ،كانيا
تركـ محاصرة النص مف داخمو  ،كخارجو مع إشراؾ المتعمـ ب ػكفاياتو ،كمياراتو في ىذه
القراءة "( .)1كألنيا كذلؾ " ،فيي ترفض:
-

االقتصار عمى ترديد محتكل النص كتكرار ما يقكلو.

 المحاكاة السمبية لمحتكل النص دكف ضابط منيجي.-

النظر إلى محتكل النص بمعزؿ عف شكمو.

-

االنطالؽ مف أحكاـ جمالية قبمية في تقكيـ النص.

-

إسناد قصدية إلى الكاتب غير مبنية عمى معطيات يكفرىا ليا النص المدركس " (.)2

لكف القراءة األدبية لمنص ،إذا كانت بيذا المفيكـ ،فيي تبادر النص كتباغتو بأىداؼ
معمنة كشركط مسبقة ،قد تُقَ ِّدكلُو باإلكراه ما لـ يقمو ،حتى يخضع لضكابط أثاثيا المعرفي
( النظريات كالمقصديات كالكفايات ).
في القراءة األدبية البد أف تككف القراءة الخطية ىي المنطمؽ ،بآليتيا (التعرؼ إلى
البنيات /نطقيا /فيميا /تحصيؿ المعنى منيا) ،كستككف حينيا ،كفي ـ ستكل أكؿ استكشافا
الدعاء ِ
ات النص ،كتقَ ُّدكالَتِو .كىذه القراءة ستحصؿ كفؽ استراتيجية معينة ،رىانيا تحقيؽ
ِّد َ
ىدؼ أك أىداؼ َّ
لكف عمى
محددة ،في الغالب تككف غير معمنة ،يحتفظ بيا القار ئ لنفسوْ ،
المحصمَة ،قد يقرر االنتقاؿ إلى الـ
ضكئيا ،كعمى ضكء االنطباعات األكلى
َّ

ستكل الثاني؛

كعقَ ِدىا المتشابكة،
حيث يبدأ عممية التحميؿ كالتفكيؾ ِّد
لمككنات النص ،كالنظر في عالقاتيا ُ
َّ
المحن ِط ،إلى عالـ
سي ْخ ِرج األفكار ،مف أكفاف النص
كعف طريؽ المحاكرة كالمناقشةُ ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1محمد البرىمي .القراءة المنيجية لمنصكص؛ تنظير كتطبيؽ .ط  .1مكتبة السالـ الجديدة كالدار العالمية لمكتاب .الدار
البيضاء2005 .ـ .ص.58 :
 .2المرجع نفسو .ص.60 :
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الكضكح كالسفكر .ليستبيف بعدىا مكامف الجمالية الناجمة عف مدل االتساؽ كاالنسجاـ بيف
ؽ لو ذلؾ ،انتقؿ القارئ إلى ـ ستكل ثالث ،حيث تأكي ُؿ المعنى المحص ِ
َّؿ
فإف تحقَّ َ
تراكيبياْ .

مف فيـ عاـ ،سيتكلد بفعؿ سؤاؿ الحفر كاالستقصاء ،ك سيتأثر بممسات الشعرية كالجماؿ ،في
لحظة الدىشة كاإلعجاب .ليذا ،كفي لحظة ردة الفعؿ الكاعية (المتحكـ فييا؛ أم تمؾ التي
سيحتكـ القارئ فييا إلى المكضكعية المزعكمة) ،أك الساىية حيث ينجر ،كفي تبعية مطمقة،
كراء عاطفتو ،سينتج نصا آخر غير النص ،ىك منتج القراءة (.)1
مرتَيَف باؿ َّ
ذكؽ لؿنص األدبي اؿمكتكب،
تُّد
كعمى ىذا فالقراءة األدبية إنما ىي تفاعؿ كاعْ ،

كاؿقابؿ لممراكدة ،يحدث بفعؿ االستدراج ،كيغرم ق النص بآليات التشكيؽ ،فيندفع القار ئ
لمتأكيؿ ،لِينتِج نصًّصا جديدا ،يعبِّدر عف ِ ٍ
نص َّ
مفك ٍؾ.
متكلِّد َدة في لحظتيا مف ٍّ
ُ
تجربة جديدة َ

_____________________
 .1ينظر؛ عزيز التميمي .القراءة بيف االكتشاؼ كالتأكيؿ.
www.maaber.org/issue_november03/literature13.htm
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الباب الثاني :تعميمية المغة العربية؛ المعوقات والمنهج واألدوات
الفصل األول :معوقات تعمم المغة العربية
أوال :االزدواجية:
أ -المغة األم
ب -الميجة
ج -العامية
ثانيا :تعمم اكتساب المغة األجنبية
ثالثا :لغة المعمم
رابعا :لغة وسائل اإلعالم
خامسا :تعامل المجتمع مع المغة العربية الفصيحة
الفصل الثاني :التعميمية وخطاب اإلصالح في المنظومة التربوية الجزائرية
أوال :تأسيس في الخطاب البيداغوجي اإلصالحي:
 -1ثابت المنطق والمنطمق
 – 2بين االكتساب والتعمم
 – 3من منطق التعميم إلى منطق التعمم
ثانيا :التعميمية :مقاربة في المفيوم والنشأة
 -1في مفيوم التعميمية
 -2في نشأة التعميمية

 -3مرتكزات التعميمية:
 -1.3المفاىيم الفاعمة:
أ _ العقد التعميمي
ب  -النقل الديداكتيكي
ج  -التصورات
د  -اليدف العائق
 -2.3نظرية التعمم المعرفية
 -3.3تشومسكي والممكة المغوية ،وعمماء االجتماع
ثالثا :استثمار التعميمية في وظائف المغة
الفصل الثالث :ضوابط الدراسة النصية في المرحمة الثانوية بالجزائر؛ (منظور الكفاءات)
أوال :رصانة الخطاب المدرسي
ثانيا :نظرية الوحدة بديل نظرية الفروع
لث :المدخل االتصالي خيار تعميمي استراتيجي
ثا ا
رابعا :قراءة النص التعميمي؛ البديل اآلخر :
أ -نقد الطريقة الكالسيكية لدراسة النص األدبي التعميمي
ب -دراسة النص؛ معادل المقاربة النصية
خامسا :مفيوم المقاربة النصية
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ثانيا :تعمم اكتساب المغة األجنبية
ثالثا :لغة المعمم
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إذا كانت المغة صناعة ،فإن مجال دراستيا ،يستدعي بالضرورة توظيف عمم المغة أو
المسانيات .ولكونو يخضع لمنتجو ،ويتأثر بأحوالو في تفاعل إيجابي أو سمبي ،فإن عمم
النفس يجد المبرر إلخضاعو لمجال دراستو أيضا .بل إن ىناك عموما أخرى ،قد تجد في
نفس المبرر فرصة لتشريح وتحميل ىذا النتاج ،وجعمو قيد الدرس ،وىذا ما يؤكد عمى
"االعتراف بالطاقات المغوية لدى المتعمم؛ منيا خاصة ،تمك المرتبطة بنشاطاتو الذىنية
وقدراتو التجريدية القائمة عمى أساس الوظيفة التحقيقية ،أصل الحدث الكالمي " ( .)1فيي كما
يرى أحدىم .." :تبرز كميا وفرة النشاط التحقيقي ،وجودتو ،الخاص بمغة المنشإ عند
االكتساب لدى الصغار .يبقى أن تستغل ىذه القدرة أحسن مما تم القيام بو إلى حد اآلن في
تعميم لغات المنشإ والمغات األجنبية"(.)2
لقد بات اليوم من الواضح الجمي ،أن قدرات المتعمم وخبراتو ،إلى غاية نياية مرحمة
الطفولة المتأخرة ،تؤدي دو ار رئيسا في تعمم المغة األم .والمتتبع لتعمم المغة العربية في
الجزائر ،سيجد أن متعمميا تواجيو جممة معوقات ،تحول بينو وبين الوصول إلى تحصيمو
ممكة لغوية متينة ،تمكنو من توظيفيا في ميدان التعبير والتواصل .فيي ستظل في نظر
المنياج معيارية ،يجب أن تكون ىدفا يتحقق .ولعل من أبرز المعوقات التي يمكن أن
نستوقفيا كونيا باتت غير خافية عمى الباحثين ،نذكر ما يمي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1جميمة حمودي  .طريقة تعميم قواعد المغة العربية في المدرسة األساسية الجزائرية ،تحميل نقدي وميداني لسنوات الطور

الثاني أساسي (رسالة ماجستير) .جامعة الجزائر 1994 .م .ص.31 :
ROULET,Eddy. Langues maternelles et langues étrangères .in: le Français dans le
(2
monde. N°177. p: 26.
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 -1االزدواجية:
ال شك في أن واقع المغة في الجزائر يقوم عمى الت نوع؛ فمن لغات أم (عربية دارجة /
ليجات بربرية ) إلى لغات تمدرس ( عربية فصيحة  /فرنسية  /أمازيغية) ،

وىذا يوجد بيئة

لغوية خصبة  ،وثرية تغري البحث المساني لمنظر في حقيقة التداخل أو التدافع .وليذا يصبح
التساؤل مشروعا حول حقيقة اكتساب لغة  ،أو تعمميا عمى حساب لغة أخرى  ،أو لغات
معايشة ليا في المحيط  .وىل ىذا  ،سيكون من االزدواج الذي يعيق تحقيق ذلك؟ إن ىذا
التنوع سيتشكل في حقيقة األمر وفق أزواج أو ثنائيات  ،تربطيا عالقات تفرضيا توجيات
سياسية أو مطامح اجتماعية.
وقد تناول كثير من الباحثين ىذه الظاىرة (االزدواجية المغوية) بالدراسة ،منيم ( بمومفيمد،
مارتيني ،بيزييو ،وفان أوفرباك .. ،وغيرىم) ،و أروا أنيا تعني إتقان المغة الثانية كالمغة األولى.
ورأى (مكناما ار) أنيا أدنى ميارة في المغة الثانية ،بينما رأت (جان مارتيني) أنيا عدم كون
الفرد أحادي المغة ( .)1أو ىي في تحديد (أوكامبس) " :الحالة التي تتواجد فييا لغتان حيتان
جنبا إلى جنب ،حيث تستعمل كل لغة من قبل جماعة وطنية تمثل نسبة ىامة من
المجتمع"( .)2ولعل ىذا التحديد األخير لـ(  )Aucampsىو الذي يمكن أن يتطابق مع الواقع
المغوي للمتعلم (الطفل) الجزائري.
لكن من الباحثين من كان يرى أن

ىذا التنوع المغوي إنما يتحدد بالثنائية ،ففي مقال

لـ( )Andrée Tabouret-Kellerاستعرض فيو تعريف الثنائية المغوية لـ "عالمي المسانيات
(إيرييل فاينرايخ /

Weinreich

 )Urielو(إنيور ىوجن  )Enior Haugen /المذين جددا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1ينظر؛عمي تعوينات .صعوبات تعمم المغة العربية لدى تالميذ الطور الثاني من التعميم األساسي في المناطق الناطقة
بالبربرية والمناطق الناطقة بالعربية .مجمة جامعة أم القرى لعموم الشريعة والمغة العربية وآدابيا .المجمد  .12العدد .20ج.1
1424ىـ .م ع س .ص.987:
 )2المرجع نفسو .ص.988:
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بالكامل ،أو أسسا لمدراسة المسانية المحضة لمثنائية المغوية ،فـ(  )weinreichيعرف الثنائية
المغوية أنىا التطبيق المتناوب في استعمال لغتين .أما(  )Haugenفإنو يقدم تعريفا عاما
مضمونو أن الثنائية المغوية تنطبق عمى وضعية كل الذين تجمعيم

عدم األحادية المغوية.

فاالستعمال إذن  ،يفرض في الواقع مصطمح الثنائية ألجل تحديد كل الحاالت التي تقحم
ضرورة استعمال المنطوق  ،وفي بعض الحاالت المكتوب لمغتين أو أكثر من قبل شخص
بعينو ،أو مجموعة أشخاص .إذن مصطمح الثنائية المغوية ال يعبر عن مجرد تماس لغتين
أو أكثر مع أن ىذا ىو المعنى السائد" ( .)1وىي تتميز في نظر (فيرغيسون )Ferguson /
" بمعيارين متباينين؛ أوليمـا يتمثل في (التنافس بين شكمين لغويين ينتميان إلى نفس المغة،
وثانييما يتمثل في وجود وضع لغوي مختمف عن الشكمين المذكورين ،حيث نجد أحد
النوعين يختص باالستعماالت اليومية لمغة ،والثاني يفرض نفسو كمعيار رسمي في المدارس
وفي المحاكم والصحافة والجيش ) "(.)2
إن المدقق في طبيعة ىذه االزدواجية (الثنائية) ومدى مطابقتيا لمواقع المغوي الجزائري،
يجب أن يأخذ بعين االعتبار ذلك التداخل الحاصل بين العربية واألمازيغية ،إذ ثبت أن
األولى ليست غريبة عن الثانية فـ " المغة العربية ليست أجنبية بالمعنى الذي يفيمو الغريب.
فيي لغة المسجد واإلدارة واإلعالم .وأكثر من ىذا فيي لغة المدرسة ولغة السمطة ،إضافة
إلى وجود ما يقرب من  %43من المفردات البربرية مقتبسة من المغة العربية ،حسب دراسة
أوروبية (د.كوىين  ،)1973 D.Cohenوىي لغة الثقافة الجزائرية عامة ومنيا البربرية " (.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1

Jean Martinet. De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue. Presse
universitaires de France. 2° édition . 1974. P : 169

 .2عمي تعوينات .صعوبات تعمم المغة العربية لدى تالميذ الطور الثاني من التعميم األساسي في المناطق الناطقة بالبربرية
والمناطق الناطقة بالعربية  .ص.991:
 .3المرجع نفسو .ص.991:
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كما يجب عميو  ،أن يأخذ بعين االعتبار التثاقف الحاصل بين الثقافة العربية اإلسالمية
مجسدة في المغة العربية ،أو األمازيغية ،والثقافة الغربية مجسدة في المغة الفرنسية خصوصا،
بحيث تُت َعع ُّدد ىذه األخيرة في نظر فئة من جماعة المتكممين الجزائريين

 ،أنيا وسيمة لمرقي

االجتماعي والثقافي ،وأن ما عداىا يمثل التخمف والتشبث بتراث غير مؤىل لمتفاعل مع

العصرنة .وبحكم ىذه القناعة ،فقد باتت المغة الفرنسية (اإلرث التاريخي عند البعض) تفرض
نفسيا عنص ار من عناصر المعادلة المغوية الجزائرية ،مما أوجد نوعا من التوتر الذي ظيرت
حدتو في كثير من المناسبات ،ودفع بعض الباحثين لينظر إلى عالقة االزدواجية أو الثنائية
بين مختمف ىذه المغات ،ال عمى أساس التفاعل الذي يخدم العممية التعميمية /التعممية ،وانما
عمى أساس الصراع الذي بات معامال موضوعيا يطبع ىذه العالقة .وعميو ،فقد بات التوجو
الذي يحكم تعريف الصراع المغوي  ،يقوم عمى أساس أنو مواجية بين لغتين مختمفتين تماما،
األولى ِ
مييمَعنة سياسيا (استعمال رسمي ،استعمال عامي) واألخرى مييمنة

(بفتح الميم)

سياسيا.

وليذا ،وبعد أن تبين لمباحثة (خولة طالب اإلبراىيمي) أن المقاربات الكالسيكية ال
تستوعب الواقع المغوي الجزائري ،راحت تتبنى مقاربة تقوم عمى ثنائية (لغة/ىيمنة)

()1

حيث

كانت العربية الفصيحة ،لغة المدرسة ،تفرض نفسيا ،وما دونيا فيي لغات منازعة ،ستكون
من غير شك عائقا حقيقيا أمام تعمم ىذه المغة المعيارية" .

يرى كل من (ىامرز )Hamers

و(بالن  ،1983 )Blancأن الطفل عندما يدخل المدرسة يكون قد استخدم لغتو من قبل ،من
خالل مختمف الوظائف (التواصمية والعاطفية ثم تدريجيا الوظيفة المعرفية) .فإذا كانت
الوظائف المعرفية قد نمت نسبيا نموا ناقصا

ىذه

 ،وأن المدرسة تستثير الطفل عمى تنميتيا

وتطويرىا من خالل لغة أخرى ،فإن ذلك يحدث نوعا من االنقطاع المجحف لنموه المعرفي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌُ .1ظس

Khaoula Taleb Ibrahimi /Les Algériens et leurs langues. P : 53-64.
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ٔػكس ذنك  ،إذا كاٌ انطفم قد دخم انًدزست بًُٕ نغٕي حاو فً انهغت األٔنىٔ ،أٌ ْرِ
األخٍسة يقًٍت ٔيؼخبسة فً كم يٍ انؼائهت ٔانًدزست ،فهٍ حكٌٕ ندٌّ ػقباث الكخساب نغت
ثاٍَت فً انًدزست"(.)1
لقد بات محتما عمينا أن نقر بأن واقع المغة لدى الجزائريين ،واقع فيو كثير من

التعويق

لمغة العربية التي تدرس بالمدرسة ،بل ويحد دوما من التمكين ليا .ىذه العربية التي ىي في
الحقيقة المغة الفصيحة  ،أو الموحدة  ،التي لن تعدو كونيا المغة المكتوبة ،التي

تنتج الفكر،

وتسيم في البناء الحضاري ،وتنقل التراث من الماضي السحيق ،وتجسد إسيامات الحاضر
في المستقبل البعيد؛ أي أنيا المغة المرجع .ومن ىذه الحتمية تحديدا ،تتأتى الشرعية في
طرح التساؤل عن حقيقة التعامل مع االزدواجية القائمة ،أو عند البعض الثنائية المغوية؟
لقد صار من الضروري ،أن نستوقف بعض المصطمحات التي تطرح نفسيا في حقل
تعميمية المغات ،ألجل أن نفيم معانييا ،ونميز بينيا وبين لغة المدرسة التي نسعى ألن
نعمميا ألبنائنا ،ىذه المغة التي توصف دوما بأنيا معيارية .فما معنى (لغة األم)؟
اللغة األم* (:لغة المنشإ) أو (النشأة) أو (المرّبى) كما أشار إلى ذلك قديما

عمماء العرب ،فقد جاء في قول (الجاحظ) ..." :ومتى ترك (اإلنسان) شمائمو عمى حاليا ،
ولسانو عمى سجيتو  ،كان مقصو ار بعادة المنشإ عمى الشكل الذي لم يزل فيو  .)2( "...وجاء
في قول (ابن خمدون).." :فاعمم أن أولئك القوم الذين تسمع عنيم ،إنما كانوا عجما في
نسبيم فقط ،أما المربى والنشأة فكانت بين أىل ىذه الممكة .)3( " ..فيي أي (لغة المنشإ)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عمي تعوينات .صعوبات تعمم المغة العربية لدى تالميذ الطور الثاني من التعميم األساسي في المناطق الناطقة بالبربرية
والمناطق الناطقة بالعربية .ص.998:
* ٌشٍغ ػُد انغسبٍٍٍ اسخؼًال أنفاظ ػدٌدة يُٓا:

La langue de départ, la langue source , la
première , et la langue maternelle. langue

 .2انجاحع (أبٕ ػثًاٌ ػًسٔ بٍ بحس) .انبٍاٌ ٔانخبٍٍٍ  .ج  . 1ص . 70 :
 .3عبد انسحًٍ بٍ خهدٌٔ .انًقديت .ص . 732 :
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تمثل عموما مجموع المعطيات المغوية الموجودة في المحيط االجتماعي العام ،حيث تكتسب
اكتسابا طبيعيا ،عن طريق التفاعل المستمر لمطفل مع عناصر محيطو :األم واألب أوال،
فاألقارب ثم المجتمع بصورة عامة " .وتمثل بعد اكتسابيا الوسيمة التعبيرية األولى ،التي
تسمح باالتصال والتبادل الكالميين " ( .)1وقد أشار (عبد الرحمن

الحاج صالح) إلى أن

المكتسبات المغوية األولى ىي التي تسمى بـ (المنشإ المغوي)( ،ويقابميا في المغات األوربية:
 ،)Substratليبين بأن (المنشأ المغوي) ىذا ،فيو من العادات ما يعيق تعمم (المغة–
اليدف) .يقول  " :ثم ال ننسى أن الصعوبة الكبرى (وق ّل من يتفطن لذلك) ىي في اعتراض
ما اكتسبو الشخص قبل دخولو إلى المدرسة  ،وممارستو لو خارج المدرسة من األوضاع
المغوية الميجية (أو األعجمية) عمى ما يعرض عميو من األوضاع غير الميجية
أنيا " من أقوى العوائق التي تعتـرض عميو في تحصيمو لمعادات الل

"()2؛ أي

ـغوية الجديدة غير

الميجية "(.)3
اللهجة " :والميجة بفتح الياء وسكونيا معا ،ولكن السكون أفصح وأعمى– عبارة
عن العادة النطقية التي تكيف مقاطع صوت امريء ما .وىذه (العادة النطقية) إن صح مثل
ىذا اإلطالق ،تنشأ عن المرء تحت تأثير العوامل البيئوية والفيزيولوجية

والوراثية ..فنطق

القاف ىم از لدى أىل تممسان ،مثال ،ليجة ال لغة .واستعمال القمح بدل البر ،أو البر بدل
القمح ،لغة ال ليجة .أما نطق الراء غينا ،أو ياء ،أو نطق السين ثاء ،أو نطق الراء الما
مفخمة– عند بعض الصبيان– فذلك عيب منطقي يدعى "لـثـغـة" ،وصاحبو ألثغ وصاحبتو
لثغاء ،ألنيا حاالت نطقية شاذة ال تشمل إال أفرادا معينين ،ولو افترضنا أن أىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جًٍهت حًٕدي  .طسٌقت حؼهٍى قٕاػد انهغت انؼسبٍت فً انًدزست األساسٍت انجصائسٌت ،ححهٍم َقدي ٔيٍداًَ نسُٕاث انطٕز
انثاًَ أساسً  .ص.12 :
 .2عبد الرحمن الحاج صالح .أثر المسانيات في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية .ىامش الصفحة.69 :
 .3المرجع نفسو .ص.69 :
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بـمـد بكاممو ينطقون الراء غـيـنـا ،ألصبح ذلك ليجة ال لثغة" ( .)1والميجة تتعدد وتتنوع ،فـيـناك
(ليجة الفرد  ،)Idiolectإذ لكل منا طريقتو في النطق ولو خصائصو الصوتية التي تميزه
عن غيره .وىناك (الميجات اإلقميمية الجغرافية  )Regional dialectsفيناك ليجة السيول
التي تختمف عن ليجة الجبال ،وليجة الصحراء التي تختمف عن ليجة الحواضر ،وكذا
األمر بالنسبة لميجة المناطق الزراعية عن ليجة السواحل وىناك (الميجات االجتماعية
 )Social dialectsحيث تتميز ليجة الطبقة العاممة عن ليجة الطبقة الوسطى،عن ليجة
الطبقة الغنية.وىناك (الميجات الخاصة  )Les argotsالتي تميز المين والميادين(.)2
ج-العامية" :العامية الجزائرية يتمثل ىيكميا المغوي العام في ىذه الميجات
اإلقميمية التي تختمف من جية إلى جية ،بل أحيانا تختمف من قرية إلى قرية مجاورة ليا.
وىذه الميجات تخضع لعوامل لغوية كثيرة،منيا ما ينشأ عن الوراثة والطبيعة ،ومنيا ما ينشأ
عن الطبيعة والجوار ،ومنيا ما ينشأ عـن االختالف الناشئ عـن اختالف الجـنس

 ،والمغـة ،

والطبيعة الفيزيولوجية نفسيا .فالمغات تتأثر وتؤثر ،كما يتأثر ويؤثر الناطقون بيا ،ألنيا
ظاىرة اجتماعية ،كما ثبت.)3( "...
إن كل ىذه العناصر تتفاعل في ساحة الواقع المغوي لمطفل الجزائري .ويبدو أن العامية
في مفيوميا الوارد ،والذي شمل ضمنيا الميجة والمغة األم ،تزاحم المغة العربية الفصيحة،
ومن ثمة بات مشـروعـا لنا أن نتساءل عن حقيقة تصنيف المغة العربية .يقول ( :الفيري) في
إجابـتو عـن ىـذا السـؤال " :درج الـمسانيـون عمى تصنيـف المـغات إلى لغات أول ،ولـغات
ثـوان ،عمى اعتبار أن المغة األولى تكتسب بدون تمقين ،وىي المغة "األم" أي المغة التي
يمتقطيا الطفل في محيطو األقرب ،وىو محيط األم ،دون أن يحتاج في ذلك إلى التمدرس أو
إلى توجييات معمم ممقن ،وعمى اعتبار أن المغة الثانية تعتمد أساسا عمى التمقين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ػبد انًانك يسحاض .انؼايٍت انجصائسٌت ٔصهخٓا بانفصحى .انشسكت انٕطٍُت نهُشس ٔانخٕشٌغ .انجصائس .1981 .ص.7 :
ٌُ .2ظس؛ ػبدِ انساجحً .ػهى انهغت انخطبٍقً ٔحؼهٍى انؼسبٍت .ص . 38 - 37 :
 .3عبد المالك مرتاض .العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى .ص .7 :
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فأين وضع المغة العربية في ىذا التصنيف؟ طبعا ،ال نحتاج إلى كبير عناء لنبين أن المغة
العربية ليست لغة أولى .فالطفل العربي ،ال يخرج إلى محيطو ،ليمتقط لغة فصيحة متداولة
في األفواه ،بنفس الكيفية التي يخرج بيا الطفل الفرنسي إلى محيطو ليتعمم الفرنسية ،أو
االنجميزي ليكتب االنجميزية؟ ...إذن فالعربية الفصيحة ليست لغة أولى في محدداتيا النفسية
واإلدراكية والذاكرية ...إلخ .إال أن الطفل العربي ال يتعمم العربية الفصحى بنفس المعنى
الذي يتعمم بو لغة أجنبية ثانية كالفرنسية واإلسبانية واإلنجميزية ،بل إن الممكة التي يكونيا
الطفل العربي في عاميتو كثي ار ما تمثل جزءا ميما من الممكة التي سيكونيا في الفصيحة.
ولذلك كانت الفصيحة بين األولى والثانية في نـظـرنـا" (.)1
إن اإلقرار بالتـزاحم في عالم الطفل المغوي ،يستدعي ضرورة الحسم ،ولكن بشكل يجب أن
يخمو من أي تردد أو تراجع ،ألن الحسم وان كان قد فصل فيو منذ االستقالل ،إال أن تبني
مدرسة جزائرية عربية المسان ظل شعا ار ييتز بين كل ظرف وآخر ،والدليل عمى ذلك ،الجدل
القائم اليوم حول تعميمية المغات األجنبية في المرحمة االبتدائية ،ضمن ما ىو معروف
بمشروع إصالح المنظومة التربوية.
 -2تعلم اللغة األجنبية؛ أو اللغة الثانية:
ما يكاد التمميذ يتفاعل مع المغة العربية المعيارية والرسمية في الطور األول ،حتى يبدأ
مع السنة الرابعة في تعمم اكتساب لغة أجنبية ليا طابع المعيارية أيضا ،وتعمم بنفس الطرق
المتبعة في تعميم العربية في الطور األول من التعميم األساسي .واألكيد أنو بيذا االنتقال إلى
تعمم اكتساب لغة أخرى دون مراعاة الحالة النفسية* لمصغار (حيرة ،وقمق ،وتخوف) ،وفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عبد القادر الفاسي الفيري .المعجم العربي ،نماذج تحميمية جديدة .دار توبقال لمنشر .1986 .ص.21/20 :

*

عشت شخصيا تجربة استقبال تالميذ السنة الرابعة من التعميم األساسي أول حصة لتعمم المغة الفرنسية ،وعاينت كيف

عاشوا لحظات التخوف والقمق عند قرب دخول معمم المغة األجنبية عمييم ألول مرة ،وىذا عن طريق مساءلتي عن طبيعة

ىذه المغة ،وتخوفيم من أن معمم ىم سيتركيم في مواجية معمم آخر ال يمكنيم التواصل معو.
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غياب أي محفزات ،مع عدم ضمان تحقق األىداف المسطرة لنياية الطور األول ،وأىميا
تمكين التمميذ من اكتساب أساسيات المغة العربية؛ فال يوجد ما يدعم الحسم لمثل ىذا
الخيار ،الذي سيضع التمميذ أمام تحديات قد تفوق قدراتو العقمية والنفسية.
واذا كان البد من اإلقرار بأنو ال توجد أية مؤشرات توحي بأن تعمم المغة العربية في
الطور األول قد حقق نجاحا (بل لعميا تميل إلى اإلقرار بالفشل الذريع) ،فما من شك في أن
دفع التمميذ لتعمم لغة أخرى سيصبح إرىاقا لو ،وخاصة في غياب أي خمفية اجتماعية ،فييا
من السموكات المغوية ما يساعد عمى ىذا التعمم ،فبعض الباحثين يرى أن '' صعوبة تعمم لغة
أجنبية تكمن في أن ىذه األخيرة ىي عبارة عن مجموعة من العادات التي يجب أن تضاف
إلى المكتسبات السابقة لممتعمم '' ( .)1ثم إن الطريقة المتبعة في تعمم المغة العربية ىي محل
كثير من االنتقادات؛ فكيف إذا اتبعت في تعميم لغة أجنبية .يقول بعض الباحثين متسائال:
'' من بين األسئمة التي تطرح ،نذكر عمى سبيل المثال :ىل المغة الثانية تكتسب بنفس
الطريقة التي تكتسب بيا المغة األم عند الطفل؟ من المؤكد أن اإلجابة عمى ىذا السؤال
متباينة ،إذ أنيا تتعمق أساسا بالسن الذي تدرس فيو المغة األجنبية ...يجب أن نأخذ بعين
االعتبار حقيقة جمية نتجاىميا في بعض األحيان ،وىي أن تعمم لغة ثانية يختمف عن طريقة
استيعاب المغة األم عند الطفل .لكن إذا تعمم الطفل لغة ثانية دون أن تكون ليا أىمية
اجتماعية ممحة ،وخاصة إذا تعمم الطفل ىذه المغة بغرض التباىي وارضاء لرغبة أبويو ،أو
أن ىذا التعمم تعرض النقطاع في وقت ما ،فإن مجيود الطفل ميما كان متواضعا يكون
دون فائدة ...يجب أن نالحظ أن سرعة تعمم الطفل لمغة األجنبية ،ال تتوافق مع المخزون
المغوي المكتسب (كما يحدث عند الفرد البالغ) إذا لم توظف ىذه المغة من طرف الطفل'' (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1

Jean Martinet. De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue. P: 57-58.

.2

Tatiana Slama-Cazacu. Psycholinguistique appliquée, Problèmes de l’enseignement
des langues. Fernand Nathan, édition Laber, Bruxelles. Paris. 1981. P: 121.
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ويرى (بمومفيمد) *في مقالو (تدريس المغات) أن أفضل سن لتعمم المغة الثانية ،ىي بين
العاشرة والثانية عشر ،يقول " :يعد أفضل سن لبداية تعمم لغة أجنبية بين العاشرة والثانية
عشرة سنة ،فمو بدأ التعميم قبل ذلك ،فإن التطور غالبا ما يكون بطيئا إلى درجة عدم إحراز
أية فائدة " ( .)1والحقيقة أن المدرسة األساسية الجزائرية ال يتعمم بيا التمميذ المغة األجنبية إال
بدءا من الطور الثاني؛ أي من السنة الرابعة من التعميم األساسي ،وىذا ما يقابل في الغالب
سن التاسعة من عمره.
وىذا السن يرى فيو (ميشال زكريا) أنو مناسب لمثل ىذا التعمم عمى غرار ما يذىب إليو
بعض الباحثين .لكنو يربط تعميم ىذه المغة بشروط ،يقول " :وال ينبغي أن يتم إدخال المغة
الثانية كمادة أو موضوع تعميم في النظام المدرسي قبل السنة الثالثة االبتدائية ،ومن األفضل
البدء في تدريسيا بشكميا المحكي ،ومن ثم وبعد سنتين عمى األقل ،تدرس بشكميا المكتوب،
خالل السنوات األولى ىذه ،يجب أن تبقى المغة العربية أداة التعميم الوحيدة .وال يجب أن
تستعمل المغة الثانية كأداة تعميم إلى جانب المغة العربية قبل المرحمة التكميمية (بل ليس قبل

المرحمة الثانوية)" ( .)2لـ" أن إدخال المغة الثانية في مستوى مماثل لمستوى المغة العربية ،أي
في بدء الدراسة المدرسية ،ليس مستحبا ،وينجم عنو سيئات ال يمكن إىماليا عن المغة
العربية ،نظ ار إلى الصعوبات األساسية المالزمة لتعمم ىذه المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ليونارد بمومفيمد (  )Leonard Bloomfieldأحد أىم عمماء المغة األمريكيين ،ورائد في مجال المغويات البنيوية .ىو من
مواليد  18أفريل 1887م ،بوالية شيكاغو .وبجامعتيا تحصل عمى درجة الدكتوراه سنة

1909م ،حيث قدم بحثا حول

المغويات التاريخية لمغات األلمانية .شغل منصب األستاذية بجامعات أمريكية عديدة .وكان أحد األعضاء المؤسسين
لمجمعية المغوية األمريكية عام 1924م .وتوفي في  18أفريل 1949م.
ويعد كتابو (  )Laguageقاعدة مؤسسة لمبنيوية في الثالثينيات من القرن العشرين .كما قدم إسيامات كبيرة في ميدان
المغويات التاريخية لمغات اليندو -أوروبية ،وفي وصف العديد من المغات في جنوب شرق آسيا والمحيط اليادي .كما

وصف العديد من لغات السكان األصميين في الواليات المتحدة األمريكية .ظل تأثير النظرية السموكية يطبع أعمالو العممية.
لممزيد من التفصيل ،ينظر موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

 .1ليونارد بمومفيمد .تدريس المغات ،ترجمة محمد الصالح بكوش .مجمة التبيين .العدد  .15سنة 2000م .الجمعية الثقافية
الجاحظية .الجزائر .ص.55 :

 .2ميشال زكريا .قضايا ألسنية تطبيقية؛ دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية .ط .1دار العمم لمماليين .بيروت.
 .1993ص.54 / 53 :
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(كتابة ال تأخذ بعين االعتبار المصوتات وحركات اإلعراب ،وبخاصة تعميم المغة العربية
وفق منيجية تقميدية) " ( .)1إن جل المؤشرات االجتماعية والتربوية الحالية تميل إلى اإلقرار
بأن المدرسة األساسية الجزائرية ،أخفقت في أن تمكن أبناءنا من تعمم المغة العربية
المعيارية ،وتحقق من خالليم الغايات المسطرة .واذا كانت ىذه الحال مع المغة القريبة منيم،
فكيف بيا مع المغة األجنبية التي يمكن أن نقرر سمفا؛ بأنيا لن تكون سوى عائق ،سيحد من
نمو التمميذ المغوي ،مما سينعكس عميو بالسمب في المرحمة المتقدمة من التعميم الثانوي.
 - 3لغة المعلم:
تعد شخصية المعمم في المدرسة ،وحتى خارجيا ،بمثابة المثال الذي يحتذى .فيقمده
التمميذ في الجوانب السموكية كما يقمده في الجوانب العممية .نظ ار لمتأثر الشديد ،واالنجذاب
الذي يحدث تجاه ىذه الشخصية التي تحاول تقمص المثالية ،أو لبس ردائيا؛ بحكم طبيعة
المينة التربوية التي تمارسيا .ولعل واحدة من الصور التي نراىا ،تتكرس في ألعاب
وتمثيميات أبنائنا ،صورة التمميذ الصغير ،وىو يؤدي دور المعمم أمام مجموعة من األطفال
الصغار ،الذين يسممون لو باألمر ،وينقادون لو مؤدين دور التالميذ المطيعين ،ويحاول ىو
أن يكون المثال الذي يحتذى ،فإن خرج في بعض سموكو عن ىـذه المثالية

– حسب رأي

األصحاب – انفضت التمثيمية ،وانصرف الجميع إلى لعبة أخرى.
ومن الجوانب التي يقمد فييا التمميذ معممو؛ كيفية استعمالو لمغة ،وتوظيفو لممفردات ذات
الوقع المميز في نفسو .وليذا ،نراه يردد بعضيا في مواقف مختمفة ،داخل البيت أو الشارع
أو في ساحة المدرسة .بل إنو يحاول أن يرددىا بنفس الصورة الصوتية وبنفس النبر .وأذكر
جيدا ،وأنا مدرس لمسنة الخامسة من التعميم االبتدائي ،أنني قرأت أمام تالمذتي نص (ىكذا
يفعل أبناء الجزائر) بطريقة حماسية فييا نوع من الشاعرية الثائرة ،وما أن فرغت من القراءة،
حتى اندفع تمميذ بميفة وعمى غير المألوف يطمب وبصوت حار ،أن أعيد القراءة مرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ميشال زكريا .قضايا ألسنية تطبيقية .ص.52 :
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أخرى ،ففعمت .ثم أعطيتو الفرصة لمقراءة ،فإذا بو يحاول تقميدي في كل شيء ،حتى أنو
نيض من مقعده ليق أر النص* واقفا .لكن الممفت لالنتباه ،ىو أنو بعد مرور سنوات ،وجدتني
إلي فيو واحد من أنشط
أستاذا في التعميم الثانوي أدرس األدب العربي لقسم أدبي ،يجمس ّ
تالمذتو في المستوى النيائي ،إنو نفس تمميذ السنة الخامسة تمك ،ولو من المحاوالت الشعرية
الكثير .وأنا عمى يقين أن ذلك الموقف ىو الذي بصم ميول التمميذ ،وأثر في توجييو األدبي.
وليذا كان (ابن خمدون) يرى أن الناس في عامتيم " مولعون باالقتداء ،فيم يقتدون بمن ىم
أعمى منيم مكانة وثقافة ومرتبة ،ويمتقطون تعبيراتيم ومفرداتيم التي يستعممونيا ويتأثرون
ببيانيم الذي يسمعونو أو يقرؤونو " (.)1
بل إن ىناك من أصحاب النظريات المغوية الحديثة من يؤكد " أن األطفال ينتيون بالفعل
عن الكالم ،بطريقة تشبو إلى حد بعيد كالم أولئك الذين يحيطون بيم ،فيما يتعمق بالتفاصيل
الدقيقة ،مـن حيث االستعمال الصوتي ،والنحوي ،فـضال عن استعمال المفردات "

( .)2ومن

ىنا ،كان التقميد واالقتداء عاممين ميمين في اكتساب المغة وتعمميا .وبات من الضروري،
مراعاة جانب الطالقة المغوية عند المعمم .يقول أحد الباحثين " :واذا كان األمر كذلك فإنو
يصبح من الضروري أن يراعى في اختيار المدرس ،ليس الكفاءة العممية والنضج العقمي
والسمو الخمقي فحسب ،وانما تراعى البراعة أو الطالقة المغوية ( التي تفترض بصورة رئيسة
الميارة العالية في استخدام مفردات المغة وأساليبيا) أيضا .ألنو يصبح ليذه الطالقة ميمتان
أساسيتان في عممية التعمم ىما:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مفدي زكرياء .كتاب القراءة لمسنة الخامسة من التعميم األساسي .المعيد التربوي الوطني .و ازرة التربية الوطنية .الجزائر.
 .1986 -1985ص  . 50 :وىو نص مأخوذ من ديوانو (الميب المقدس).
 .1أحمد محمد المعتوق .الحصيمة المغوية .ص .171 :
 .2روي سي ىجمان .المغة والحياة والطبيعة البشرية  ،ترجمة داود حممي أحمد السيد .جامعة الكويت.
1989م .الكويت .ص.125 :
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أ -إن الطالقة المغوية أساس ميم في توظيف المحصمة العممية ،والخبرات والكفاءات
األخرى لممدرس ،ونقميا بسيولة ،ويسر إلى أذىان ومدارك الناشئة.
ب -إن الناشئة أنفسيم يتأثرون بطرق مباشرة وغير مباشرة بطالقة مدرسييم ،ويكتسبون
منيا عن طريق التأثر أو التقميد والمحاكاة ..ما يرتقي بقدراتيم المغوية ،وربما كان
اكتسابيم مما لدييم من ميارات ومفردات لغوية أكثر من استفادتيم من المفردات الدراسية
التي يجبرون عادة عمى قراءتيا أو دراستيا "(.)1
واذا كانت صورة المعمم عموما ،تستدعي الكفاءة في الجانب العممي ،والنضج العقمي
والسمو الخمقي ،باإلضافة إلى الطالقة المغوية ،فيل ىذه ىي صورة المعمم الجزائري؟ لموقوف
عمى معالم ىذه الصورة ،يجب عمى الباحث أن ينطمق من بعض الخمفيات التي كانت عامال
ميما في رسميا .جاء في ممف (وضعية قطاع التربية الوطنية .مسح شامل من
1998م) الصادر عن و ازرة التربية الوطنية في أفريل

–1962

" 1998إن مجيودات التوظيف

وتكوين المدرسين في مختمف المستويات ،يمثل بالتأكيد عامال ىاما في تنمية القطاع .وقد
مكن ىذا المجيود قطاع التربية من:
 .1االستجابة لمبدأ ديمقراطية التعميم .
 .1اإلسـراع في ج أزرة سـمك المدرسين ،وضمان تعويض التعاون األجنبي.
 .2التكفل بتعميم المغة الوطنية في الطور االبتدائي ،وضمان تعميمو في األطوار األخرى
 ...ىذا المجيود في مجال التوظيف والتكوين يبين النتائج الكمية اليائمة المحصل عمييا ،إال
أنو لم يدعم بإجراءات مصاحبة يمكنيا أن تضمن لمقطاع تأطي ار نوعيا:
 لجأ القطاع إلى التوظيف المباشر بدون التكوين المسبق الالئق.
عند تنظيم التكوين لفائدة المعممين ،في الغالب تكون المدة قصيرة ،وفي بعض األحيان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1أحمد محمد المعتوق  .الحصيمة المغوية .ص.172 :

103

انفصم األٔل :يؼٕقاث حؼهى انهغت انؼسبٍت

انباب انثاًَ

مبتورة بسبب دخول متأخر وخروج مسبق " ( .)1ويفيم من ىذا أن المدرسة الجزائرية كانت
تخضع لمضغوط ميما كان شكميا ،مما استدعى حموال اتسمت في الغالب باالرتجالية،
واىتمت بالكم عمى حساب النوع .وىذا معناه بالضرورة نقص كفاءة المدرس الجزائري،
وضعف مستواه في الجوانب المشار إلييا آنفا .ولقد أقر الممف بيذه النتيجة ،فجاء فيو " :إن
جميور المعممين المشكل بيذه الكيفية يشيد عج از في ىذه المجاالت الثقافية والعممية وكذا
في مجال التربية وعمم النفس ،وفي المجال المنيجي ،وقد ازداد ىذا العجز تفاقما بسبب ندرة
التوثيق مما أدى إلى غياب االستقاللية البيداغوجية واإلبداع لدى أغمبية المعممين الذين
أصبحوا يقدمون تعميما مقولبا ،وغير مناسب إليقاظ وتنمية ذكاء الطفل.)2("... .
كما يطرح موضوع تحيين المعارف ،بالنسبة لممعممين خريجي الجامعة؛ حيث تستغرقيم
المقررات التعميمية التعممية ،فييتمون بمعارفيا الموصوفة بالثبات النسبي ،ويقطعون الصمة
بالبحث العممي ،وبالجامعة ،مما يجعميم بعد مدة من الخدمة ،يستشعرون تقادم معارفيم،
وعجزىم عمى مواكبة اإلصالحات أو التطورات التي قد يشيدىا قطاع التربية والتعميم .وفاقد
الشيء ال يعطيو .إنو يكفي أن نراقب المعمم في الم ؤسسة التعميمية  ،وىو يحمل نصا أدبيا
في ضوء معطيات عمم النص الحديث ،لنتبين خواء جعبتو .كما يكفي أن نتابع لغتو في
وضعية تواصل  ،لنتيقن أنو يستعين بالعامية لشرح درسو  ،أو إعطاء أمره أو إيصال المعمومة
العممية .بل لعل األمر سيكون أخطر بكثير لو راقبناه

في أثناء غضبو .يقول الباحث

(ليونارد بمومفيمد) " :أما بالنسبة لتحضير المدرس ،فإن أول المستمزمات طبعا ىو التحكم في
المغة المطموب تدريسيا[ ،كما يجب عميو] تقديم تمارين لمتمميذ تكون الوقائع وتعزز العادات
الترابطية التي تشكل المغة .فإذا لم يستطع المدرس الذي يمتمك تقريبا

ىذا المؤىل توفير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)1و ازرة التربية الوطنية  .ممف (وضعية قطاع التربية الوطنية .مسح شامل  .) 1998 - 1962الجزائر .أفريل 1998م.
ص.35/34 :

 )2المرجع نفسو .ص.36/35 :
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ألن ذلك ُّد
خدماتو ،فإنو ينبغي عميو التوقف عن التدريسَّ ،
يعد مجرد مضيعة لموقت .ويمكن
قول نفس الشيء ..حول المدرسين الذين يمتمكون ىذا المؤىل ولكنيم يفتقرون إلى مؤىل
آخر ،أال وىو ضرورة االطالع عمى كيفية تدريس المغة والخبرة فييا .وان حالة عدم جدوى
المدرس الذي ال يعرف المغة ،ىي قريبة من عدم جدوى المدرس الذي– لمتأكيد -يعرف المغة
فعال ..لكن ليست لو دراية لسانية وبيداغوجية بطريقة تبميغيا ...وباختصار يجب عمى
مدرس المغة أن يكون محترفا مدربا ،وليس ىاويا "(.)1
وألجل ىذا ،وجدنا (عبد الرحمن الحاج صالح) يمح عمى ضرورة متابعة مدرس المغة لكل
ما َّ
جد في ميدان عمم المسانيات ،فيذكر في مقالو (مدخل إلى عمم المسان الحديث ،أثر
المسانيات في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية) عناصر أساسية يشرحيا ويحمميا ،عمى
أساس أنيا عناصر ال يجوز لمدرس المغة أن يجيميا ،وىي:
" – القوانين العامة التي أثبتتيا المسانيات مما ال يجوز لممربي أو مدرس المغة جيمو :
 .1ضرورة اإللمام بما جد في صعيد البحث المساني.
 .2ظواىر المسان والتبميغ في منظور المسانيات الحديثة. ...
 المسانيات التربوية كبحث تطبيقي لعممي المسان والتربية :ما البد لمدرس المغة من اإللمامبو مما يرجع إلى ىذا الميدان :
 .1أىم المشاكل التي تتعرض ليا المسانيات التربوية ...
 .2استغالل ما أثبتتـو المسـانيات وما وصمت إليو بحوثيا الميـدانـيـة.)2( "...
إن من المحفـزات التي تدفع التالميذ إلى االىتمام بالمغة ،واستعماليا في مواقف مختمفة
من حياتيم اليومية ،ولو في حدود المدرسة كخطوة أولى ،ىو "شعورىم بتمكن أستاذىم منيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ليونارد بمومفيمد .تدريس المغات .ص .57 - 56 :
 .2عبد الرحمن الحاج صالح .مدخل إلى عمم المسان الحديث .أثر المسانيات في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية.
ص .18 - 17 :
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واعجابيم بطالقتو وبراعتو فييا وفي استخداميا ،فإن قدرة المدرس عمى تقديم المعمومات
واألفكار في صياغات وتراكيب لفظية سمسة ،وسياقات متجددة متنوعة منسجمة من المواقف
والظروف النفسية ،والمستويات العقمية ،والثقافية المختمفة ،ومسايرة لمحياة العممية وتطوراتيا،
ىذه تشعر التالميذ بحيوية وطرافة المغة وفاعميتيا ،فتشدىم إلييا ،وتجذب اىتماميم بيا،
وتبعث في أنفسيم الطموح إلى تنمية قدراتيم فييا واغناء حصيمتيم من مفرداتيا وتراكيبيا" (.)1
وليذا لن يخرج التأثر بالمعمم عن كونو حاف از أو معيقا من معيقات التعمم.
 -4لغة وسائل اإلعالم:
يعتبر اإلعالم من أكثر األنشطة االجتماعية استخداما لمغة ،عمى اختالف وسائمو
المنطوقة والمكتوبة ،وليذا " تقع عمى لغة اإلعالم مسؤولية النيوض باألداء المغوي لممجتمع
ككل .وكما يمكن أن يفيد اإلعالم المغة ويعمل عمى توحيد اسـتـخـداميا ،يمكن ليذا اإلعالم
إن قصد التزييف والتمويو – أن يضر بالمغة أشد الضرر ،فأكثر ما يضر المغة كما يقول
– ْ
أورويل ىو عدم اإلخالص"(.)2

فبوساطة أجيزة اإلعالم المختمفة ،من صحافة مكتوبة أو قنوات إذاعية ناطقة أو قنوات
تمفزية سمعية بصرية أو فيديو أو شاشات سينما ،أو برامج الحواسيب أو شبكات اإلنترنيت،
وغير ذلك ،يدخل اإلنسان في اتصال ،بطريق غير مباشر ،مع فئات المجتمع اإلنساني عمى
اختالف لغاتيا ،وتعدد رؤاىا وأفكارىا – وبحسب ما يممك من خبرة وكفاءة لغوية – فيسمع
الحوارات ويق أر األحاديث ،ويقبل أو يرفض األفكار ،ويستأنس باألساس بكل من كان يستعمل
لغة خطاب قريبة من فيمو وادراكو " فيمتقط ذىنو ،وتختزن ذاكرتو من تراكيب وألفاظ لغتيم
عمى قدر إصغائو إلييم ،وبمقدار ما يمتمك من فطنة ونباىة ،ومقدرة عمى الربط والتمييز
والحفظ وعمى المحاكاة والتقميد ،ثم عمى مقدار ما يتمتع بو المتحدثون أنفسيم من فصاحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1أحمد محمد المعتوق .الحصيمة المغوية .ص .173 - 172 :
 .2نبيل عمي .الثقافة العربية وعصر المعمومات؛ رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي .سمسمة عالم المعرفة .عدد خاص:
 .265المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت .يناير 2001م .ص . 378 :
106

انفصم األٔل :يؼٕقاث حؼهى انهغت انؼسبٍت

انباب انثاًَ

وطالقة في التفكير والتعبير ،وما لدييم من قدرة عمى التوصيل والتمقين ،وما يصاحب سياق
كالميم من شرح وتفسير وتصوير تجسد بو عباراتيم فتجعميا قريبة من النفوس عالقة في
األذىان"( .)1ولنا فيما أحدثتو البرامج التمفزيونية من تأثير ،عمى مختمف شرائح وفئات
المجتمع خير دليل .فيكفي أن نراقب السموك المغوي لمجزائري في بالد المشرق ،وكيف أنو
سيسعى إلى توظيف الميجة المشرقية بشكل مثير ،واألكيد في ذلك ىو ما ترسب في الذاكرة
من ألفاظ وتراكيب اكتسبيا من متابعتو لممسمسالت واألفالم العربية عبر فترة طويمة من
الزمن .أما ما ىو حادث في لغة األطفال فاألمر أخطر ،بحكم أن ما يقدم ليم من برامج،
إنما يدعي أصحابيا استعمال المغة العربية ،ولكن عن أية عربية يتحدثون؟ إنيا الميجة
المبنانية المبتذلة ،أو ليجة الشركات ال عربية القائمة عمى ترجمة مختمف البرامج األجنبية
الموجية لألطفال ! " لقد دلـت كثير من البحوث الميدانية  ،التي أجريت في عدد من الدول
العربية ،عمى أن التمفاز أصبح المصدر األول لإلعالم  ،ولمثقافة العامة  ،باإلضافة إلى كونو
أداة لإلمتاع والترفيو ،متفوقا بذلك عمى وسائل االتصال األخرى .وىذا بالطبع  ،يعني اتساع
رقعة انتشاره  ،وسعة نفوذه  ،ومن ثم تأثيره في مجال تنمية المغة عمى أساس أنيا الوسيمة
األولى ،التي يتم بيا توصيل المواد اإلعالمية والثقافية

 ،وربما المواد الترفييية أيضا من

خالل ىذه األداة "(.)2
ترى الباحثة (ماري وين) أن المشاىدة التمفزيونية باتت إدمانا يجب معالجتو .تقول " :البد
أن تكون الخطوة األولى في مداواة إدمان التمفزيون  ،ىي االعتراف الواسع بأنيا حقا مشكمة.
وربما يحتاج األمر إلى منظمة جديدة اليوم  ،من أجل تنبيو الرأي العام إلى وجود إدمان
التمفزيون ،وطبيعة ىذا اإلدمان  ،ومساعدة األسر في نضاليا لمسيطرة عميو" ( .)3ثم تواصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نبيل عمي .الثقافة العربية وعصر المعمومات .ص . 378 :
 .2أحمد محمد المعتوق .الحصيمة المغوية .ص . 92 :
 .3يازي ٌٍٔ .األطفال ٔاإلدياٌ انخهفصًٌَٕ .حسجًت :ػبد انفخاح انصبحً .ط  .2انًجهس انٕطًُ نهثقافت ٔانفٌُٕ ٔاَداب.
ْ 1420ـ  1999/و .انكٌٕج .ص.245 :

107

انفصم األٔل :يؼٕقاث حؼهى انهغت انؼسبٍت

انباب انثاًَ

تبيان دور ىذه المنظمة ،فتقول  " :عمى أن أبرز أدوار ىذه المنظمة قيمة ،من ناحية ثانية،
قد يكون مساعدة آباء األطفال الصغار  ،عمى فيم طبيعة التجربة التمفزيونية  ،والتأثيرات
المحتممة لممشاىدة التمفزيونية المنتظمة في أطفاليم ،فمو صار ىؤالء اآلباء أكثر وعيا ببعض
العواقب المحتممة عمى نمو األطفال

 ،بسبب طفولة خاضعة لسيطرة التمفزيون– نموىم

المفظي ،مثال؛ حالة االعتماد أو حالة االستقاللية ،حساسيتيم ،القدرة القرائية ،وفي النياية
إنتاجيم كأعضاء بالغين منتجين في المجتمع – ولو بدأ ىؤالء اآلباء في التفكير في دور
التمفزيون في حياة أطفاليم  ،وفي حياتيم معا كأسرة ،بصرف النظر عن الطابع سريع الزوال
فيما ينبغي عممو  ،في ىـذا
تفكير ـ
ينئذ ،يستطيع اآلباء ال ـ ـ
لما يحدث عمى الشاشة – ،فح ـ ـ ـ
الصـدد "(.)1
واذا كان قد ترسب في أذىان بعض المثقفين ،أن وسائل اإلعالم دورىا تربوي تثقيفي
توعوي ،فإن لمقائمين عمى مثل ىذه الوسائل في الكثير من األحيان تصو ار آخر يخضع
الدعاءات متعددة منيا  :أنيا تتوجو بالخطاب إلى مجتمع تتعدد مستوياتو ،وتتنوع فئاتو .في
مقابل أن ميمتيا ىو إيصال الخبر والمعمومة في إطار تحرص فيو عمى السبق والسرعة،
وأن أي تأخر سيكمفيا خسارة مالية كبيرة .كما أنيا تخدم مشروعا سياسيا باألساس يقوم عمى
فمسفة ال ترى أن المغة من األولويات – خاصة إذا كانت العربية الفصيحة – في عالم يتجو
نحو العولمة والقطبية األحادية ،والييمنة المعموماتية واالقتصادية .إنو من حق أي متابع،
أن يتساءل عن حقيقة الدور التربوي والتثقيفي لمثل ىذه الوسائل في غياب كل مبادرة تتجو
نحو االستثمار في ميدان الكتابة لمطفل أو إنشاء مشاريع إعالمية موجية لمناشئة ،حتى وان
كان من قبل المؤسسات الرسمية لمدولة .إن النظرة الفاحصة لمساحة اإلعالمية في الجزائر
تكشف عن حقيقة التيميش الذي يعانيو الصغير ،وأن كل صور الصغار التي تزين
التظاىرات الرسمية ،إنما ىي بيرجة فرضتيا بروتوكوالت معينة ،ظمت تعكس الحاجة إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1يازي ٌٍٔ .األطفال ٔاإلدياٌ انخهفصًٌَٕ .ص.245 :
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االىتمام بالصغار ،لكن الواقع يقول بأنيم ليسوا في مرتبة االىتمامات األولى ،لذا ،ال بأس –
ألجل سد أي نقص – من االكتفاء باالستيراد لبعض العناوين في ميدان المكتوب ،واالعتماد
عمى عروض الفضائيات في ميدان السمعي البصري.
يستوقف الباحث (أحمد محمد المعتوق) جوانب قصور وسائل االتصال المستخدمة في
مجال تنمية المغة فيرى أنيا عديدة ،نستأنس في ىذا العرض بممخصيا:
 .1إن المغة المستخدمة خالل ىذه األجيزة تكون في الغالب لغة مبسطة ،وربما كانت
عامية فقيرة ضعيفة المستوى .ألن ىذه األجيزة ..أجيزة إعالمية بالدرجة األولى.
تيدف إلى إيصال الخبر واإلعالن الرسمي والمعمومة السياسية والثقافية الخفيفة
السريعة .ىذا باإلضافة إلى كونيا ترفييية عامة تيدف إلى اإلمتاع والتسمية.
 .2إن نسبة مفردات المغة وصيغيا الجديدة التي يمكن أن يحصل عمييا من
يستخدم ىـذه األجيزة في الغالب ،تكون أقـل من النسبة المطموبة لتكوين طالقة
لغوية عالية.
 .3الفرد المستعمل ليذه األجيزة يتمقن الكثير من المعاني واأللفاظ والصيغ الدالة
عمييا ،ولكنو ال يمارس ما يتمقنو أو يتمقاه ممارسة فعمية  ،ألنو ال يتجاوز أن يكون
متمقيا منصتا صامتا  .وبالتالي تتعرض الكثير من المفردات المغوية التي يفترض
أنو استفادىا إلى النسيان أو االختفاء والترسب .
 .4إن انشداد المشاىد ليذه األجيزة قد يحرمو من االتصال االجتماعي المباشر،
ومن ثم يحرم من محصول لغوي ،ربما يكون أكثر إيجابية مما يكتسبو من األجيزة
المذكورة ،لتوافر عنصر الممارسة والمقايضة المغوية فييا ،وىذا االحتمال يزداد إذا
كان ىذا المستخدم ناشئا غ ار.
 .5قد تتعرض لغة المشاىد العربي إلى كثير من الخمط ،وتسرب ألفاظ وعبارات
المغة األجنبية التي تستعمميا بعض أجيزة اإلعالم – خاصة التمفزيون – إلى لغتو
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األصمية ،بحكم لغة كثير من البرامج المعروضة وبشكل جذاب ،يبير المشاىد
العربي ويمزمو االنسياق والمتابعة ،وىذا يشكل خطر الوقوع في التداخل المغوي أو
االزدواجية المغوية.
 .6كثرة المشاىدة لمصور المتحركة عمى شاشة التمفزيون من شأنيا أن ترىق
األعصاب البصرية وتتعب العين ،وربما تؤدي بالناشيء في المستقبل إلى أن يجد
صعوبة في القـراءة ،وبذلك تقـل فرص االستفادة من مورد فكري ولغوي ميم (.)1
لقد تم الوقوف بالمالحظة العينية ،عمى مدى تأثير التمفزيون عمى األطفال في المجتمع
الجزائري وذلك من خالل ما كان يعرض من أشرطة رسوم متحركة ،شغف بيا التالميذ،
ولقيت رواجا كبي ار لدييم ،في أوقات ال تتناسب مع أوقات بداية نظام الدوام المدرسي ،مما
كان يدفع بالتالميذ إلى التمرد عمى النظام المدرسي بما يحممو من ىيبة وضغط في سبيل
متابعة ىذه األشرطة والبرامج ،وتبرير التأخر أو الغياب بحجج واىية أو حتى بالكذب.
ويالحظ في ىذه األيام عرض بعض اإلعالنات التجارية بشكل جذاب أبيـر التالميذ،
كإعـالنات مشروبات بيبسـي (أطمب أكثر أكيد في أكثر) ،أو (أوريدو ديما معاكم) وغيرىما
كثير ،مما لو عالقة بالتعامل المباشر معيم .وقد رسخت في أذىانيم عمى أنيا إعالنات
تستعمل المغة الفصيحة ،وبدييي ابتعاد ىذه التعبيرات عن المغة العربية الفصيحة ،بل
واستعماليا لميجات ليست حتى محمية .وما من شك في أن ىذه العبارات وىي تظير مكتوبة
ومنطوقة ،فإنيا ستبدو في عين الناشئة عمى أنيا فصيحة .ويصعب إقناعيم بغير ذلك.
"إن التضحية بغير استخدام العربية الفصحى في وسائل إعالمنا تعني نسف إحدى
الدعامات القميمة الباقية في وحدتنا الثقافية .وما يجب عمينا أن نفعمو ىو العكس تماما،
ونقصد بذلك استخدام وسائل اإلعالم لتسييل استخدام الفصحى في حياتنا اليومية .إن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ينظر ،أحمد محمد المعتوق .الحصيمة المغوية .ص97 – 94 :
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اإلعالم داخل مجتمعاتنا العربية يمكن أن يقوم بدور (حصان طروادة) لتخميص العربية من
ازدواجية الفصحى والعامية ،يتطمب ذلك خطة مدروسة متدرجة المراحل ،يشترك في وضعيا
الكتاب والمغويون والتربويون وعمماء النفس" ( .)1لكن ،ىل سيقبل اإلعالم بمثل ىذا الدور،
ليواجو في المقابل ضغوط العولمة ،والتفتح واإلغراءات المادية واألدبية؟
 -5تعامل المجتمع مع اللغة العربية الفصيحة:
لغة اإلنسان ابنة بيئتو ،يتعمميا كمما احتك وخالط غيره من أبناء جنسو ،تدفعو لذلك
الحاجة لفيم المحيط والدخول في اتصال مع الغير بحكم طبيعتو البشرية .فيتصل بدءا
بوالديو وأفراد أسرتو في مراحمو األولى ،ثم بمحيطو وأفراد مجتمعو ،وتظل دائرتو تتسع شيئا
فشيئا ،حتى "يكتسب منيم مفردات لغتو ،ويتعمم قواعد تركيب ىذه المفردات وطرق تأليفيا
لمتعبير عن المعاني والمقاصد والمواقف المختمفة .كما يتعمم كيفية استخداميا في سياقاتيا
وأنساقيا المقبولة ،ويتعرف كل ما يتواطأ أفراد المجموعة المغوية ويتعارفون عميو من
اختصارات أو أنماط في تركيبيا وفي طرق نطقيا "

()2

.

فعال ،يتوقف اكتساب الفرد لمفردات المغة وصيغيا وتراكيبيا ،عمى مدى االحتكاك
واالتصال بالغير ،لكن نسبة ىذا االكتساب تعتمد "عمى نوعية الفئات االجتماعية التي يختمط
الفرد بيا ...ومدى ما يتاح من فرص لتداول المفردات وممارسة الميارات المكتسبة منيم" (،)3
لكن وقبل ذلك تتوقف نسبة االكتساب المغوي أيضا عمى الفرد نفسو في تكوينو ومستواه،
وموقفو ىو من المغة ذاتيا" ،فالمغة ىي استخداميا في المقام األول ،وتكمن عظمتيا في
شيوعيا وانتشارىا ،عالوة عمى كونيا نسقا معرفيا يقوم عمى العالقات* أصال " (.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نبيل عمي .الثقافة العربية وعصر المعمومات .ص .379 :
 .2أحمد محمد المعتوق .الحصيمة المغوية .ص84. :
 .3المرجع نفسو .ص.85 :
* العالقات المعجمية والصرفية والنحوية والتركيبية والداللية والمقامية .
 .4نبيل عمي .الثقافة العربية وعصر المعمومات .ص.259 :
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وطالما أن المغة ىي االستخدام ،فيذا بالتأكيد يتوقف عمى تفاعل أبناء المجموعة المغوية
الواحدة معيا ،وبقدر ما يكثر تداوليم ليا ،يمتد شيوعيا وانتشارىا وتترسخ عاداتيا ،وقد تبعث
من جديد بعد موات .يقول (عبد السالم المسدي)" :وىل ننسى ما حدث مع المغة العبرية،
فكل ما في التاريخ كان يؤكد أن مآليا إلى االضمحالل والتناسي ،وربما كان أمرىا يؤول إلى
االنزواء في مراكز الكنائس ،فمما انتصب الكيان اإلسرائيمي عنوة عمى إرادة الحق تدخمت
إرادة اإلنسان فانبعثت المغة العبرية انبعاثا حديثا"

()1

.

وارادة اإلنسان يفيم منيا حتما إرادة المجموعة المغوية ،وتوافقيا ،بل وتفاعميا اإليجابي مع
المغة .أي توظيفيا واستخداميا في كل مجاالت الحياة .وان نكوصيم عن ىذا وتفاعميم
السمبي معيا ،ستكون لو أض ارره التي قد تدفع بالمجتمع إلى حدود الصراع ،أو التوتر والقمق
المالزمين لو ،بما يظل يخدش في صورة اليوية حتى يشوىيا ،أو يجعميا تنمحي .وادراكا من
فرنسا لحقيقة ىذا األمر ،وحتى تجعل من الجزائر تابعة ليا وجزءا منيا ،راحت تمارس
سياسة مسخ لعناصر اليوية إبان فترة احتالليا لمجزائر استيدفت باألساس المغة العربية يقول
(مولود بمقاسم)" :وكان مسخ المغة العربية ىو البداية لذلك المسخ الشامل ،ألنيم بذلك
يجردون الشعب من (إنيتو) وذاتيتو ..وبذلك يصبح الشعب أعزل ومعرض لمذوبان" (.)2
فيل نجحت فرنسا في ذلك؟ إن الواقع والتاريخ يثبتان أن اإلرادة الجمعية ىي التي ظمت
تنفخ في المغة روحيا ،لتنتصر في األخير عمى إرادة المسخ .لقد فشمت فرنسا ،وصارت
الجزائر درسا كبي ار .يقول (عبد السالم المسدي):

" إن المغات تترك عمى عواىنيا فتتغير

وتتبدل فتستحيل عبر القرون من ىيئة إلى ىيئة حتى تنحل إلى ألسنة تتغاير ثم تنفصل عن
األم األولى ،ثم يتباعد ما بينيا من أوامر النسب حتى تتمايز وتتباين فتسمى ألسنة مختمفة.
غير أن تبدل المغات وانسالخيا عبر الزمن قد تحف بو ظروف تاريخية تكبح نزوع الظاىرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ػبد انسالو انًسدي .انؼٕنًت ٔانؼٕنًت انًضادة .شسكت يطابغ حَٕس .انفجانت .حَٕس .جاَفً 1999و .ص.400 :
 .2مولود قاسم نايت بمقاسم  .قضية التعريب في الجزائر .مجمة الكممة .عدد مزدوج  5و  6السنة األولى .ذو القعدة
1413ىـ  /ماي 1993م .الجمعية الجزائرية لمدفاع عن المغة العربية .الجزائر .ص.38 :
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الطبيعية نحو التبدل فيستمر كيانيا .ويكتب ليا الدوام فتبقى ويتعطل حياليا قانون التاريخ
القاضي بفنائيا عبر االنسالخ .وبين أيـدينا مثال ناصع حي لما يشخص تدخل اإلرادة
البشرية في الظواىر المغوية بما يصور نجاح الفعل أو فشمو ،ومضاء العزم أو تعطمو ،وىو
ما قد نصطمح عميو – من وجية نظر لسانية خالصة – بالدرس الجزائري الكبير .فمقد بذل
االستعمار الفرنسي قصارى جيده لطمس المغة العربية ومحو معالميا بين أفراد الشعب
الجزائري فاعترض عميو التاريخ وخيب آمالو ،وحاول أن يفرض البدائل بدءا بالمغة الفرنسية
وانتياءا بإحالل الميجات محل الفصحى ،وبين الطرفين كان يخطط إلحياء المغة البربرية
بين أبناء األصل البربري إمعانا في طمس المغة العربية.
قد تكون اإلرادة البشرية حققت نش ار لمغة الفرنسية ،وقد تكون وفقت في الحيمولة دون
ذوبان المغة البربرية وانمحائو ا التاريخي ،ولكن التوفيق لم يحالف اإلنسان عندما سعى إلى
طمس المغة العربية ...إن الدرس الجزائري الكبير ىو درس في اليوية الثقافية حين تمتحم
حضاريا باليوية المغوية "(.)1
حقا ،لقد كانت الجزائر درسا كبيرا ،لتفاعل إيجابي لعناصر المجموعة المغوية مع لغتيم،
لكن ،ىل الزال ىذا التفاعل متأججا بتعاقب األجيال؟ إن الواقع الجزائري اليوم صورة
حسم نتائجو ،وظل إرجاؤه قائما ،ألن المجتمع ظل
مالمحيا
تصدرت
اع ٍّ
معالم صر ٍ
َع
لغوي لم تُت َع
ُت
يعتبر المغة ،بعد االستقالل ،ذات مرتبة ثانوية ،ال ترقى إلى اعتبارىا من أولوياتو ،أو ظن

أن القضية قد تم الفصل فييا حتى قبل اندالع الثورة المظفرة ،وأن تمك البدائل االستعمارية
التي روج ليا المستعمر ،سيتكفل بيا الزمن ،والحماسة الثورية ،وغيرتنا الوطنية .لكن المشيد
اليوم ،ىو تحصيل حاصل.
وأكثر من ىذا ،إن مكتسبات المغة بعد االستقالل ،باتت اليوم محل إعادة نظر ،بدءا من
التعريب ،الذي وان حقق خطوات عمالقة نحو تكريسو في الميدان التربوي والتعميمي ،حيث
ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عبد السالم المسدي .العولمة والعولمة المضادة .ص.400 :
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تم تكريسو واقعا في المدرسة الجزائرية ،في كل مراحل تعميميا ،من االبتدائي إلى الثانوي ،إال
أن زحفو في الجامعة ،تم تعطيمو في كثير من ُّد
الش َعع ِب والفروع .وظل قانون إنشاء المجمع

 1986إلى أواخر التسعينيات ،حيث رفعت

الجزائري لمغة العربية يراوح األدراج منذ أوت

عنو القيود ليجسد في الواقع ،لكن في ظروف يشيد فييا واقعنا تكريسا لقوانين ،تسن اليوم،
لتجمد مباشرة بعد صدورىا في الجريدة الرسمية .وقانون تعميم استعمال المغة العربية خير
دليل .كما أن ىناك انتكاسة واضحة عمى المستوى الشعبي ،فقد بات يالحظ تراجع في
تعريب الالفتات التجارية أو اإلشيارية ،كما بات يالحظ عودة استعمال الفرنسية عمى مستوى
التخاطب العادي اليومي ،في الحواضر الكبرى ،بعد أن أفل مثل ىذا السموك في السنوات
الماضية.
إن الفرنكفونية ليست قدر المجتمع الجزائري المحتوم ،وا َّن في تجربة جمعية العمماء
المسممين الجزائريين أيام االحتالل ،دروسا كثيرة يمكن االىتداء بيا .ولنا في تجارب أمم قبمنا
دروس أخرى .لقد عرف الشعب األلماني ىيمنة المغة الفرنسية عمى لغتو ،في القرنين
السادس عشر والسابع عشر ،ومرت المغة األلمانية بمحنة كبيرة ،لكن إرادة اإلنسان األلماني،
والوعي الجمعي الذي انتشر ،جعل األلمانية تنتصر .كان الفيمسوف األلماني (اليبنتس/
( )1716 – 1646مؤسس الفمسفة األلمانية الحديثة ،يرى أن عالج انحطاط المغة األلمانية
" يتمثل في جمع جيود جميع الشخصيات المفكرة وفي إنشاء جمعية  ،تتحدد ميمتيا في :
تشجيع كل ما يحافظ عمى مجد األمة ويضيف إلييا أمجادا أخرى ،وخاصة فيما يتعمق من
ذلك بالشؤون الفكرية والعممية والبالغية ،والحرص عمى أن يظير ذلك في المغة الوطنية التي
ىي ترجمان الروح ،وحارسة العمم ،وانتاج أعمال نافعة بيذه المغة لمقضاء عمى الرطانة
والسعدنة (التشبو بالسعدان أي القرد) أو التقاليد الخرقاء ،فتنتشر العموم ،وتصبح المغة أكثر
ثراء وغنى"(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1أبو العيد دودو  .حالنا اليوم ،وحاليم باألمس ،كيف ىيمنت الفرنسية عمى األلمانية في القرنين السادس عشر والسابع
عشر .مجمة الكممة .ص.13 :
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إن الذي يعني ىذا البحث ،ىو تأثير الواقع المغوي بحالو ىذه عمى الطفل الجزائري ،الذي
بات محكوما عميو أن يتعايش مع االزدواجية المغوية ،إن لم تصبح ثنائية لغوية .يقول
(ميشال زكريا)" :إن الوقوف إلى جانب التعريب التام والشامل ال يعني أبدا الرغبة في
االستغناء الكامل عن المغات ذات االنتشار الواسع .فبرأينا ،يتوجب عمى نظامنا التربوي أن
يؤمن إتقان لغة ثانية (بل لغة ثالثة) ىي ضرورية لتطوير األبحاث العممية .ذلك أن ما
بإمكاننا أن نتعممو في ثقافة ما ،قد يكون أحيانا أفضل وأكثر فعالية مما بإمكاننا أن نتعممو
في ثقافة أخرى .وميما بمغت أىمية المغة الثانية ،فباإلمكان التوصل إلى إتقانيا من دون أن
يتم استعماليا ...يكفي أن نعمم المغة الثانية كمادة لكي نتقنيا أتم اإلتقان" (.)1
وفي تناولو لمصعوبات التي تعيق التمميذ عن التعمم بالمغة الثانية واكتساب المعارف
والعموم يقول" :إن الصعوبات التي تعترض التمميذ خالل عممية التعمم تزداد بالضرورة ،إذا
كان يجب عميو أن يكتسب المعارف والعموم بمغة أجنبية ال يتقنيا تماما وال يستعمميا بتاتا،
مما قد يؤدي إلى فشل مدرسي .ولئن كانت المغة الثانية تنتمي إلى ثقافة مغايرة .. ،فإن
صعوبات التعمم تزداد من منطمق أن التمميذ ال يتعامل فقط مع لغة أجنبية ،إنما يتعامل
أيضا ،مع مصطمحات وبنى لمتعبير والتفسير جديدة تماما بالنسبة إليو"

( .)2كما أن ىناك

سيئات كبرى أخرى يراىا ذات تأثيرات عمى اليوية القومية .يقول" :إن إتقان لغة أجنبية يولد
في الواقع وعمى نطاق واسع ،إرادة قوية في االندماج واالتحاد مع الشعب الذي يتكمميا.
فالشخص الثنائي المغة يحاول أن يتبنى السموك الخاص بأعضاء المجتمع الذي يتكمم المغة
الثانية بيدف تحسين معرفتو بيذه المغة .فتتحول الدافعية (أي الحافز أو المثير الداخمي لتعمم
المغة األجنبية) عنده من دافعية وسيمية تتسم بالرغبة في اتخاذ المغة الثانية كوسيمة لتحقيق
أىداف محددة – مثل تحسين الوضع الدراسي أو الوظيفي ،أو قراءة المواد العممية التقنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1يٍشال شكسٌا .قضاٌا أنسٍُت حطبٍقٍت .ص.40 :
 .2المرجع نفسو .ص.51:
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والتخصصية أو إنجاز الترجمات – إلى دافعية اندماجية .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن الدافعية
االندماجية تمتاز بالرغبة باالندماج في مجتمع المغة الثانية ،والشعور باالنتماء إليو ،وبتبني
النماذج الفكرية لألشخاص الذين يتكممون ىذه المغة "(.)1
إن البيئة المغوية الموسومة بالتدافع بين لغات عدة ،أو بين لغة ومجموعة ليجات ،ال
يمكنيا إال أن تؤثر بشكل سمبي في اكتساب المغة اليدف ،بل وفي فاعمية الرصيد العممي
والمعرفي ،خاصة وىي تحفل بكثير من العناصر المتفاعمة فيما بينيا .وستكون كل
السياسات التعميمية عرضة لمفشل ،إذا لم تحسم أمرىا لصالح الموقف التعميمي .وستبقى لغة
اليوية دوما العنصر الذي يحفظ لمشخصية كينونتيا ويدفع نحو تعمميا ،حتى وان كانت
ىناك قناعة راسخة بضرورة االستفادة من لغات البيئات األخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ميشال زكريا .قضايا ألسنية تطبيقية .ص.51 :

116

الفصل الثاني
التعميمية وخطاب اإلصالح في المنظومة التربوية الجزائرية
أوال :تأسيس في الخطاب البيداغوجي اإلصالحي:
 -1ثابت المنطق والمنطمق
 – 2بين االكتساب والتعمم
 – 3من منطق التعميم إلى منطق التعمم
ثانيا :التعميمية :مقاربة في المفيوم والنشأة
 -1في مفيوم التعميمية
 -2في نشأة التعميمية
 -3مرتكزات التعميمية:
 -1.3المفاىيم الفاعمة:
أ _ العقد التعميمي
ب  -النقل الديداكتيكي
ج  -التصورات
د  -اليدف العائق
 -2.3نظرية التعمم المعرفية
 -3.3تشومسكي والممكة المغوية ،وعمماء االجتماع
ثالثا :استثمار التعميمية في وظائف المغة
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أوال :تأسيس في الخطاب البيداغوجي اإلصالحي:
 -1ثابت المنطق والمنطمق:
ظمت كتب التراث تنقؿ إلينا ،أف العرب كانكا يمقكف بأبنائيـ إلى فضاءات البكادم،
الكتساب المغة القحة كالسميمة .كقد يفيـ مف ىذا ،بمنطؽ عمكـ المساف اليكـ – ككف المغة
نظاـ  -أنيـ كانكا يحرصكف عمى اكتساب األبناء ليذا النظاـ أصيال ،لـ تشبو شائبة .لكف
كتب التراث ىذه لـ تكف لتبرر لمثؿ ىذا السمكؾ ببراىيف مقنعة ،تدلؿ عمى صحة ىذا
السمكؾ؛ بقدر ما كانت تقدـ تفسيرات ،كتأكيالت لبعض مف حاكؿ أف ينعـ النظر في مثؿ
ىذه القضية .كجاءت دعكة اإلسالـ كامتدت إشعاعاتيا إلى اؿحضر كالبادية .كيبدك أف خدش
المحف أصاب نظاـ المغة في حضرة رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ – فقاؿ " :أرشدكا
أخاكـ فقد ضؿ " ( .)1كالشاىد ىنا ،ىك أف العرب ربما كانكا مصيبيف في تخكفيـ مف لحف
سكاف الحضر ،فكاجيكا التخكؼ باليركب منو إلى البادية ،حيث البيئة المغكية األصيمة في
انعزاليا عف كؿ دخيؿ * .لكف العرب ما كانكا يدرككف حجـ ما ينتظرىـ مف مسؤكليات اتجاه
تخكفيـ مف مكاجية المشكمة المتفاقمة ،كال كانكا يممككف الكعي الكافي بطبيعة المشكمة،
كانعكاساتيا عبر امتداد الدعكة اإلسالمية إلى بيئات لغكية كثقافية ستتأثر بيا ،كيؤثر غير
العرب عمييا ،فيتفشى المحف؛ حتى ينتقؿ إلى قراءة القرآف الكريـ أقدس مقدساتيـ.
كنشط عمماء العربية لمكاجية االنحراؼ الحاصؿ في المغة ،كسعكا لحصره ،كمعالجتو،
كتكفير ما يمنع حدكثو مرة أخرل؛ فأكجدكا لنا عمكـ العربية الثالثة عشر ( النحك كالصرؼ
كالبالغة كاألصكات كالعركض كاإلمالء ..كغيرىا) .كأخذت منيـ ىذه العمكـ كؿ جيد
كتركيز ،كىذا أمر منطقي؛ فكؿ عمـ حديث يحتاج إلى التقنيف كالتنظير ،كلف يتأتى ذلؾ إال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1شكقي ضيؼ .المدارس النحكية .ط .7دار المعارؼ المصرية .ج ـ ع .ص .11 :نقال عف (كنز العماؿ).
* عمى ما في األمر مف تحفظ؛ فالبعض يشكؾ في صحة الزعـ بعزلة البادية ،كما ينجر عف ذلؾ مف احتكاؾ لغة أىميا
بمغة مف يتعاممكف معيـ مف أىؿ الحضر ،أك القبائؿ الذيف ال يعتد بمغتيـ .ينظر لمتكسع ،سميـ عبد الفتاح .مكسكعة المحف
في المغة.
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إذا كجدت القاعدة المتينة ،كالعريضة التي تستبيح فضاءاتو بالمناقشة ،كالجدؿ ،كاإلثراء عف
طريؽ األسئمة كالتشكيؾ كالتصكر .كمنو ،فإف البحث المغكم في العربية لـ يكف نتيجة قمؽ
معرفي ،أثاره سؤاؿ الفمسفة ،كانما كاف نتيجة التخكؼ عمى تحكؿ صكرة الثابت المغكم .كمف
عما يحفظ ىكيتيا كصكرتيا؛ ال
ىنا ،كاف تكجو الباحثيف إلى داخؿ المغة ذاتيا ،لمكشؼ َّ
بكصفيا منتجا لمتكمـ ،بقدر ما ىي كعاء يحفظ معاني القرآف الكريـ كمقاصده .كحتى بعدما
تأسست ىذه العمكـ كتأصمت ،كاختمطت بسؤاؿ الفمسفة الكافد حكؿ المغة ،ظمت المحاكالت
أما ُّ
حدىا فأصكات) ...
تستشرؼ اإلجابة مف داخؿ المغة نفسيا ( ابف جني مثالَّ :
كاذا كاف البحث المغكم العربي تعامؿ مع العربية – الثابت ،كالمحددة في الزماف كالمكاف،
فإنو أىمؿ العربية األخرل المنتج الجديد الذم ظؿ يتفاعؿ مع البيئات المغكية األخرل ،بعيدا
عف كؿ تخطيط كتأطير .كعندما التفت إلييا شزرا ،حكـ عمييا بأنيا دكف مستكل العربية
الجاىمية.
تالقحت المغات في دكرة الزمف الحيكية ،كلـ ىي يد ٍر في خمد عمماء المغة ،أف تعميـ العربية
بكصفيا لغة ،يختمؼ عف تعميـ المعرفة المغكية بيا .فما كانكا ليميِّزكا أك ي ٍف ً
صمكا بيف المغة

لما يزؿ البحث المغكم في عمكمو ؛ آنذاؾ ِّ -
غضا لـ يصؿ إلى درجة التمييز
كعمكميا – بؿ َّ

ىذه ،حتى ظير (ابف خمدكف؛ عبد الرحمف به مذمذ انذضرمي  808 /734هـ ) نيىضخ – كفي

حص يؿ كفؽ شركط حددىا .يقكؿ " :اعمـ أف المغات
سبؽ عممي خاص – أف المغة ممكةه تي َّ
كميا ممكات شبيية بالصناعة ،إذ ىي ممكات في المساف ،لمعبارة عف المعاني كجكدتيا

كقصكرىا بحسب تماـ الممكة أك نقصانيا ...كالممكات ال تحصؿ إال بتكرار األفعاؿ .)1( "...
لكف ىذا السبؽ سيظؿ حبيس دفتي مقدمتو ،كلف يحسف مف كضع تعميـ العربية األكلى التي
كاف يعنييا بكالمو ىك أيضا؛ فالعربية في عصره ىك أيضا باتت مستكيات ،كلـ يكف لييتـ
إال بالمستكل األكؿ منيا فقط.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1ابف خمدكف (عبد الرحمف) .مقدمة ابف خمدكف .ط  .1دار الكتب العممية .بيركت .لبناف1421 .ق 2000 /ـ .ص:
.476
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كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو طرحا منطقيا ،ىك؛ ىؿ كاف العمماء ييتمكف بتعميـ العربية
لمتكاصؿ بيا كالتعبير عف األغراض؟ أـ اىتمكا بتعميـ المعرفة المغكية بالعربية ليفيـ المتمقي
خطابا يكجو إليو؟
يبدك أف تكجيا دينيا كسياسيا كاجتماعيا سيتدخؿ بقكة  ،تظؿ تفرض قرارىا عبر التاريخ،
لتحدد الخيار الثاني جكابا ما زاؿ يقدـ نفسو بكصفو الثابت الذم ال يقبؿ التغيير.
لقد ظؿ سائدا في الفكر التعميمي العربي ،أف تعميـ العربية ،إنما ىك فرض كفاية * حتى
ظير ( القابسي؛ أبك الحسف عمي بف محمد

 403 /324ىػ ) ،الفقيو المجدد ،ليؤكد أف

التعميـ إنما ىك فرض عيف ،يجب في حؽ كؿ مف كجبت عميو الصالة ،بحكـ أف الصالة ال
تصح إال بالفاتحة ،فيصبح تعمـ الفاتحة كاجبا .يقكؿ في كتابو ( الرسالة المفصمة ألحكاؿ
المتعمميف كأحكاـ المعمميف كالمتعمميف ) " :كقد أ ً
يم ىر المسممكف أف ييعمِّمكا أكالدىـ الصالة،
كالكضكء ليا ،كيدربكىـ عمييا ،كيؤدبكىـ بيا لًىي ٍس يكنكا إلييا كيألفكىا ،فتخؼ عمييـ إذا انتيكا
إلى كجكبيا عمييـ .كىـ ال بد ليـ إذا عمَّمكىـ الصالة ،أف يعمِّمكىـ مف القرآف ما يقرؤكنو
أكالدىـ مف القرآف ،كيأتكنيـ بالمعمميف،

فييا .كقد مضى أمر المسمميف أنيـ يعممكف

ً
دارىكة يش ِّح
كيجتيدكف في ذلؾ .كىذا مما ال يمتنع منو كالد لكلده ،كىك يج يد إليو سبيال ،إال يم ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

*

فقد ارتبطت العربية ارتباطا خالدا بالقرآف الكريـ ،كبالديف اإلسالمي الحنيؼ ،حيف تعمؽ بيا االعتقاد المبني عمى الفيـ

الصحيح ألركاف اإليماف ،كالذم لف يتحقؽ إال بالتمكف مف نظاـ المغة العربية ،كالعمؿ بمقتضيات ىذا الفيـ ( التفقو في
الديف) كمنو؛ فيي كما ىك "مشيكر بيف العمماء أف تعمـ العربية فرض كفاية" [ فخر الديف قباكة .الميارات المغكية كعركبة
المساف .ط .1دار الفكر .دمشؽ1460 .ىػ 1999 /ـ .ص " .]44 :كلقد ركم عف الشافعي أنو قاؿ :يجب عمى كؿ مسمـ
أف يتعمـ مف لساف العرب ما يبمغو جيده في أداء فرضو " [.المرجع نفسو .ص ]48 :كىي آلة (كسيمة) مف آالت أم عمـ
" تجرم منو مجرل اآلالت :كعمـ المغة كالنحك ،فإنيما آلة لعمـ كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ ،كليست
المغة كالنحك مف العمكـ الشرعية في أنفسيما ،كلكف يمزـ الخكض فييما بسبب الشرع ،إذ جاءت ىذه الشريعة بمغة العرب،
ككؿ شريعة ال تظير إال بمغة فيصير تعمـ تمؾ المغة آلة " [اإلماـ أبي حامد الغزالي .إحياء عمكـ الديف .ط .2المجمد األكؿ.
الجزء األكؿ .دار الفكر .سكريا1400 .ىػ 1980 /ـ .ص . ] 29 :ليذا ،صارت تشكؿ خمفية عممية ينبع منيا كؿ جيد
لغكم أك فكرم ،يحسف امتالؾ ناصيتيا ...
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ُّ
نفسو ،فذلؾ ال َّ
كصيو – إف كاف قد
حجة لو ... .كأما إف كاف لمكلد ماؿ ،فال يدعو أبكه أك

المعمـ عمى تعميمو القرآف مف مالو حسب ما يجبَّ .
فإف
اجر
كيؤ ى
اب ،ي
كلي ٍد ىخ ىؿ ال يكتَّ ى
مات أبكه – ي
ي
حاكـ المسمميف ،كسار في تعميمو سيرةى أبيو أك كصيًو.
لـ يكف لميتيـ كصي نظر في أمره
ي
كاف كاف ببمد ال حاكـ فيو ،ين ًظر لو في مثؿ ىذا ،لك اجتمع صالحك ذلؾ البمد عمى النظر في
مصالح أىمو ،فالنظر في ىذا اليتيـ مف تمؾ المصالح ... .كأما تعميـ األنثى القرآف كالعمـ

فيك حسف كمف مصالحيا " ( .)1كركم أيضا عف الماكردم قكلو " :معرفة لساف العرب فرض
()2

عمى كؿ مسمـ ،مف مجتيد كغيره " .

كظؿ التعميـ في المشركع السياسي ،مجرد جيكد فردية ،حتى ظيرت الدكلة الحديثة،
فتبنتو ،كجعمت منو مطية تحقؽ بو أىدافيا السياسية .كىكذا أصبح لكؿ نظاـ تعميمي قانكف
يؤطره ،أك أمرية أك ميثاؽ .ففي الجزائر مثال نجد؛ القانكف التكجييي لمتربية الكطنية .لتاريخ:
 23يناير 2008ـ .كىك قانكف يحدد الغايات الكبرل مف العممية التربكية كالتعميمية؛ بناءا
عمى الفمسفة المجتمعية التي تنبع منيا ،كيبيف مياـ المدرسة ،بكصفيا المؤسسة الرسمية التي
تقكـ عمى ىذه العممية في مراحؿ ينظميا ،كيضبط مبادئيا .كسيخص تعميـ المغة بجزء مف
صياغتو ،يعمؿ مف خالليا ضركرة التكفؿ بيا.
جاء في المادة اآلكلى " :ييدؼ ىذا القانكف التكجييي إلى تحديد األحكاـ األساسية المطبقة
عمى المنظكمة التربكية الكطنية " ( .)3كما جاء في مادتو الرابعة :تقكـ المدرسة في مجاؿ
التعميـ بضماف تعميـ ذم نكعية يكفؿ التفتح الكامؿ كالمنسجـ لشخصية التالميذ بتمكينيـ مف
اكتساب مستكل ثقافي عاـ ،ككذا معارؼ نظرية كتطبيقية كافية قصد االندماج في مجتمع
المعرفة "(.)4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أبى انذطه عهي انقابطي .انرضانت انمفصهت ألدىال انمتعهميه وأدكاو انمعهميه وانمتعهميه .دراضت وتذقيق وتعهيق .أدمذ
خانذ .ط .1انشركت انتىوطيت نهتىزيع .تىوص .جاوفي 1986و .ص.94 / 92 :
 .2فخر انذيه قباوة .انمهاراث انهغىيت وعروبت انهطان .ط .1دار انفكر .دمشق1460 .هـ 1999 /و .ص.48 :
 .3انقاوىن انتىجيهي نهتربيت انىطىيت .انجريذة انرضميت .انعذد .4 :ص.8 :
 .4انمرجع وفطه .ص.8 :
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كبيف ىذا كذاؾ؛ بيف فكر تعميمي دأبو مكاكبة الحقيقة العممية ،كمشركع سياسي ييتـ كثي ار
لممخرجات التعميمية ،كيكجييا ،ستتدخؿ الذىنية االجتماعية – بكؿ أنانية – حيف تتجسد في
تسمط األغمبية كفرض سيادة لغتيا ،كبتقريرية تامة حيث ال تحتاج في الكثير مف المجتمعات
إلى فتح نقاش حكؿ التعددية المغكية أك الميجية ،ككفؽ عممية انتقائية حكيطة تراقبيا السياسة
المغكية ،سيتـ الدفع بتكجيو تعميـ المغة.
 -2بين االكتساب والتعمم:
ىؿ نكتسب المغة ،أـ نتعمميا؟ َّ
إف السؤاؿ  ،عمى ما تحقؽ لو مف جكاب فاصؿ منذ زمف
بعيد (رأم ابف خمدكف في االكتساب ) ،إال أنو ما زاؿ يمتبس في أذىاف بعض الدارسيف،
كخاصة إذا ارتبط بالتعميـ أك التعمـ .كيأتي طرح السؤاؿ في ىذا السياؽ ،مف جية التبرير
لفيـ ضركرة تعمـ المغة ،ال في السنكات األكلى مف نمك الطفؿ ،كانما في مرحمة التعميـ
حص ىؿ قكاعد
الثانكم؛ حيث يفترض في المتعمـ أنو تجاكز مرحمة الطفكلة ،كبالتالي يككف قد َّ
المغة األساس.
َّ
إف بيف االكتساب كالتعمـ فركؽ جكىرية ،يمكف ذكر بعضيا:
 القصدية :فاكتساب المغة يتحقؽ عند المتكمـ ،دكف قصد كتعمد .بينما تعمميا ال يتـ إال إذاكاف ىناؾ قصد كنكايا مبيتة .فالتعمـ في أبسط تعريفاتو؛ ىك تغير في السمكؾ كفؽ الخبرة.
كتغيير السمكؾ يستدعي الكعي بو ،مف جية صاحبو أك الكصي عميو ( األسرة أك المؤسسة
التعميمية الرسمية ) .فإذا كاف صاحب السمكؾ قاصرا ،فإف الكصي ىك الذم يحدد األىداؼ،
كيبيت النكايا.
 البيئة المغكية :إف اكتساب المغة إنما يتحقؽ في بيئة لغكية طبيعية؛ في الكسط األسرم،كفي الشارع ،كفي مكاقؼ التكاصؿ العفكية ،كفي المكضكعات غير المتكمفة .أما التعمـ ،فإف
بيئتو مصطنعة ،أك تحاكي الكاقع ،لكنيا ليست ىي الكاقع.
 التخطيط المغكم :ما مف شؾ في َّأف االكتساب ال يخضع ألم تخطيط الرتباطو بالعفكية،
بينما نجد التعمـ يرتبط بالتخطيط؛ فال يمكف أف يتحقؽ مفيكـ التعمـ إال في كجكد التدريب
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كالخبرة ،ككالىما مف مستمزماتو .فتعمـ المغة إذف ،إنما " ىك تعمـ مكجو؛ فالتعمـ في الدرس
التعميمي كليد التخطيط المغكم الذم ىك (عمؿ منيجي ينتظـ مجمكعة مف الجيكد المقصكدة
المصممة بصكرة متسقة ،إلحداث تغيير في النظاـ المغكم أك في االستعماؿ المغكم أك
()1

إلحداث نظاـ لغكم عالمي أك قكمي أك كطني مشترؾ) "

إف إقرار الخبراء َّ
َّ
بأف المغة تيكتى ىسب ،قصدكا بو المساف األكؿ ( لغة األـ) ،حيث يذىب

(جكرج مكناف  )George mouninمثال؛ إلى اعتبار لساف األـ ىك المساف األكؿ الذم

يتفاعؿ معو الطفؿ في بيئتو المسانية؛ منذ ميالده إلى أف يمتمؾ القدرة عمى استعمالو فيكظفو
في التعبير عف حاجاتو ( )2كال يمكف أف يفيـ منو ،إال َّ
أف المقصكد؛ إنما ىك اكتساب نظاـ
المغة ،فالمغة إف ىي إال نظاـ؛ كالنظاـ في معناه :مجمكعة القكانيف كالقكاعد المتحكمة في
بناء العالقات بيف عناصر المغة ( األصكات ،المفردات ،التراكيب ) المنتجة في سياؽ
تفاعمي معيف ،لمتعبير عف األغراض كالحاجات .كالمتكمـ  -الطفؿ -ال يمكنو إال أف يكتسب
جزءا مف ىذا النظاـ ،بالنظر إلى محدكدية قدراتو ،كما تدعك إليو الحاجة ( أغراض التنشئة
االجتماعية ،التعبير عف الحاجات األساسية لمحياة ،اآلداب العامة في التعامؿ كبناء
العالقات مع اآلخر ،التكاصؿ .)..لكف يبقى أنو اكتساب محصؿ في بيئة محدكدة في الزماف
كالمكاف؛ أم :إف البيئة مغمقة .ليذا فيك يحتاج إلى التعمـ .مف ىنا تتدخؿ القصدية ،لتفتح
البيئة عمى األفكار كالمشاعر في مداىا الكاسع ،فتنتقؿ بالمتعمـ نحك جزء آخر مقصكد مف
نظاـ المغة ،ليتعمـ قكاعده كقكانينو .لكف يبقى تعمـ التعبير رىنا بقدراتو كمياراتو في إثراء
رصيده المغ كم كتجاربو المعرفية ،كمدل تمكنو مف التحصيؿ.
إذف يكتسب المتكمـ جزءا مف نظاـ المجتمع؛ المغة اليكمية ( لغة التكاصؿ كالتعبير عف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1مسعكدة خالؼ شككر .تعميـ المساف العربي في البيئات متعددة األلسف :بأية مقاربة؟ المجمة األردنية في المغة العربية
كآدابيا ،المجمد ( )٩العدد (ّ) شعباف ُّْْىػ  /تمكز َُِّـ .ص331. :
 .2يىظر؛

George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, Quadrige,4° édition, 2004, p198.
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الحاجات ) ،لغة المنشإ كالمربى ،كالعامية العربية بمختمؼ ليجاتيا ،أك األمازيغية بمختمؼ
ليجاتيا أيضا ،لكنيا ليست لغة التعميـ كالتعمـ " .كالطفؿ الذم يتكفر عمى لغتو الشفكية التي
اكتسبيا بشكؿ طبيعي في محيطو ،عندما يدخؿ الركض أك الكتاب يصطدـ بنكع مف
االزدكاج في المساف الذم يقع التحاكر بو معو ،يكتشؼ أف لو كجييف :المنطكؽ كالمكتكب.
 ...فالتعبير الشفكم الذم سيتكاصؿ بو في المدرسة ،يشكؿ في الكاقع مستكييف :المغة التي
حمميا معو مف البيت ،كلغة أخرل أخذ يتعمميا باحتذاء النصكص المكتكبة ،النصكص
المدرسية التي ترفع مف كفاياتو المغكية " ( .)1كبالتالي ،سيككف مف الصعب جدا إيجاد الخمفية
القاعدية لتعمـ المغة ،ألف المتعمـ سيككف أماـ نكع مف االضطراب كالغمكض في حاؿ تعممو
العربية الرسمية ( لغة المدرسة ) .كسيككف أماـ نكع مف الصراع إذا كانت لغة المنشإ عنده
األمازيغية مثال.
كبناءا عمى ىذا التأسيس ،ينتقؿ المتعمـ مف مرحمة لغكية إلى أخرل دكف أف يبني نظاـ
لغتو في منبت يتجذر فيو ،أك تككف لو ركائز متينة تسنده ،كتقكم بنيانو .كبالتالي يجد
المتعمـ نفسو إزاء لغة ،يحاكؿ دكما فؾ رمكزىا ،بدال مف استعماليا في بناء المعارؼ .كعميو،
سيستشعر دكما عبء افتقاده الكسيمة في التعمـ ،أك عمى األقؿ عجزه ع ف التحكـ في أدكات
ىذه الكسيمة ( المغة ) .كميما حاكلت المدرسة استدراؾ النقص ،بالمجكء إلى المناكرة في
تكظيؼ تقنيات التعميـ أك التعمـ ( زيادة الحجـ الساعي لتعميـ كتعمـ المغة ،كالتنكيع في
الطرائؽ التعميمية ،كتجكيد المحتكيات ،كغير ذلؾ ) ،فإف التأخر المغكم سيبقى مشكمة تالحؽ
المتعمـ حتى في مرحمة التعميـ الثانكم؛ فما تبنيو المدرسة في أكقاتيا الرسمية ،تنسفو البيئة
بما في محيطيا مف لغة استعماؿ يكمي بعيدة بعدا كاضحا عف لغة التعمـ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عباش انصىري .في بيذاغىجيت انهغت انعربيت؛ انبذث في األصىل .ط .1مطبعت انىجاح انجذيذة .انذار انبيضاء1998 .و.
ص.26 :
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 -3من منطق التعميم إلى منطق التعمم:
لـ يكف مفيكـ التعميـ ،بحسب ما يذىب إليو أحد الباحثيف إال أنو " :عممية إعادة بناء
الخبرة  restructuringالتي يكتسب المتعمـ بكاسطتيا المعرفة كالميارات كاالتجاىات كالقيـ
 ..إنو بعبارة أخرل مجمكع األساليب التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ البيئة المحيطة بالمتعمـ بكؿ
ما تتسع لو كممة البيئة مف معاف مف أجؿ إكسابو خبرات تربكية معينة "

( .)1كاعادة بناء

الخبرة؛ تعني اإلقرار بدكر المتعمـ في العممية التعميمية ،أم أنو يممؾ معرفة حققيا مف
تجارب في بيئتو الطبيعية ،كىي معرفة كاف يفترض أف يسيـ بيا في بناء معرفة جديدة .لكف
الذم تكرس في الكاقع التعميمي ،ىك ذاؾ التمثؿ المقصكد الذم ركز عمى المعمـ ،كىمش
دكر المتعمـ.
كظمَّت المغة العربية بذلؾ ،تخضع في المؤسسة التعميمية الرسمية الحديثة ،لمنطؽ التعميـ
المتىىرِّىؿ ،كالذم
بمفيكمو اآلخر* حيف خضعت المدرسة تحت كطأة أعباء الكاقع التربكم ي

كاف يخضع لتأثيرات التجاذبات السياسية كصراع النماذج كاألقطاب ،كراحت تفرض التكجيو
اإلدارم لمعممية التعميمية ،حتى تتحكـ في مخرجاتيا ،عمى حساب الفعؿ التعميمي /التعممي.

كظؿ يعني ىذا أف المتعمـ ،سيتعمـ العربية عف طريؽ تمقينو نماذج يحاكييا كيتدرب عمييا.
كعمال بما قررتو النظريات السمككية ،منذ مطمع القرف العشريف مف مبادمء التدريب كالتكرار
كالترسيخ فسيحصؿ التعمـ .كظمت ىذه النماذج  -الصناعة  -حك ار عمى المنياج يقررىا،
كعمى المعمـ المسؤكؿ األكؿ أف ينفذىا .فكاف أف صار التعميـ يتسـ بسمة الفكقية

كالتسمط؛

فالمعمـ مف فكؽ منصتو ،ىك مصدر المعرفة الكحيد ،الذم ييدؼ إلى نقؿ ما في ذىنو مف
معمكمات إلى المتعمـ ،ىذا المتمقي الذم ليس لو مف العممية التعميمية إالَّ التخزيف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1رشدم أحمد طعيمة .األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية؛ إعدادىا ،تطكيرىا ،تقكيميا .ط  .1دار الفكر العربي.
القاىرة1419 .ىػ1998/ـ .ص.27 :
* العممية المنظمة التي يمارسيا المعمـ بيدؼ نقؿ ما فى ذىنو مف معمكمات كمعارؼ إلى المتعمميف ،الذيف ىـ بحاجة إلى
تمؾ المعارؼ كالمعمكمات .
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لما جاد بو التمقيف  ،في لحظة التسمط.

كالسمطكية ظمت ميزة لمتعميـ في الكطف العربي

عمكما ،كبعض آثار ممارساتيا ما زالت تظير في سمككاتنا االجتماعية .يرل أحد الباحثيف
العرب َّ
أف " مف عالمات السمطكية في التعميـ العربي بشكؿ عاـ ،قمة أىمية اإلقناع
كالمكافأة ،كالتركيز عمى العقاب الجسدم كالتمقيف .كالعامؿ المشترؾ بيف التمقيف كالعقاب ىك
أف كمييما يركزاف عمى السمطة ،كيقكداف إلى الخضكع ،كيجعالف المتعمـ أكثر إذعانا[ ...إف]
التمقيف طريقة تدريس قد تعمؽ التسمط ،كتغرس االستبداد ،كيستخدميا بعض المعمميف كسكط
يقكم اإلذعاف كالخضكع في الطالب [ المتعمميف ] كيفرض ىيمنة المعمميف كسمطتيـ " (.)1
لكف الحقيقةَّ ،
َّ
تغك ىؿ سياسات لغكية ،لـ يكف شريكا
أف اؿمعمـ لـ يكف في مقدكره أف يكاجو ُّ

في إقرارىا ،كال أف ِّ
يعدؿ في طرائؽ تدريس  ،كاف المنياج يكجو إلييا .كليذا ما كاف بإمكانو
أف يعالج كاقع المغة العربية المتردم بمفرده  ،كالذم كاف يكاجيو يكميا ،كال أف يكجد البديؿ
نتشر في جسد األمة ،كما زاؿ ؾػذلؾ .ػمقكؿ أحد الباحثيف العرب:
اؿػتردم ػم ػ
قذا ػ
لؽد كاف ػ
لو .ػ
ُّعد تنظي ار
" إننا نشكك مف أزمة لغكية حادة تمطخ جبيننا الحضارم؛ أزمة عمى جميع الص ي

كتعميما ،نحكا كمعجما ،استخداما كتكثيقا ،إبداعا كنقدا .كجاءت تكنكلكجيا المعمكمات لتضيؼ
إلى ىذه األزمة بعدا فنيا متعمقا بمعالجة المغة العربية آليا بكاسطة الكمبيكتر " (.)2
كأماـ تأزـ ميمة المدرسة ،كازدياد درجة صعكبتيا ،لـ يكف مف بد ،في أف تعيد المؤسسة
الرسمية النظر في مفيكـ التعميـ ذاتو ،كخاصة بعد اإلنجازات العممية كالبيداغكجية التي

تحققت ،كالتي باتت تفرض منطقيا .يقكؿ ( بركنر " :) Bruner /لنعمـ إنسانا في مادة أك
عمـ معيف ،فإف المسألة ال تككف في أف نجعمو يمأل عقمو بالنتائج .إننا ين ىدِّرس مادة ال لكي
ين ٍنتًج مكتبات صغيرة حية عف المكضكع ،بؿ لنجعؿ التمميذ يفكر رياضيا لنفسو ،كلينظر في

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1يزيد عيسى السكرطي .السمطكية في التربية العربية .سمسمة عالـ المعرفة .العدد .262 :المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
كاآلداب .الككيت .ص18. / 16 :
 .2نبيؿ عمي .الثقافة العربية كعصر اؿـ عمكمات؛ ؛ رؤية لمستقبؿ الخطاب الثقافي العربي .ص.256 :
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المسائؿ كما يصنع المؤرخ ،كليشارؾ في عممية تحصيؿ المعرفةَّ .
إف المعرفة عممية كليست
ناتجا " ( .)1كىذا يعني َّ
أف المتعمـ َّ ،إنما يبني المعرفة ،في سياؽ تحصيؿ لمجمكعة مف
المعمكمات ،يك ًج يد بينيا عالقات عندما يفى ِّع يؿ مجمكعة مف آليات العقؿ كاإلدراؾ ،كالتذكر،

ظيىر في مكقؼ ذىني ،أك سمكؾ ذم داللة.
كالتفكير ،كالتخييؿ ،ثـ يصكغيا مجتمعة ،لت ٍ

كفي ظؿ التطكر التكنكلكجي اليائؿ الذم بات يعرفو العالـ ،كالتفجر المعرفي الذم مس

معظـ مناحي الحياة ،بؿ كفي ظؿ األحادية القطبية التي فرضت نفسيا ،بعد سقكط جدار
برليف في أكائؿ التسعينيات مف القرف العشريف ،ككرست معيا ثقافة تصدر عف فمسفة
الشخصانية ،كتمجيد اإلنساف بحسب ما يذىب إليو الفيمسكؼ ( نيتشو )* ،كفي سياؽ مكاكبة
ىذه التغيرات العالمية الكبرل ،التي جاءت بيا رياح العكلمة ،تأكد لممدرسة الجزائرية ضركرة
إعادة النظر في مناىجيا التعميمية ،عمى غرار ما حصؿ في مختمؼ دكؿ العالـ .فجاء في
تقديـ كثيقة ( مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي ) ما يثبت ىذا
التكجو ،حيث نجد " :لقد شيد العالـ في السنكات األخيرة حركة نشيطة كديناميكية في
مراجعة كتحديث المناىج  ..كقد كانت ىذه الحركة حتمية نتيجة التغيرات التي مست مختمؼ
نكاحي حياة اإلنساف .. ،ناىيؾ عف التفجر المعرفي في مختمؼ المجاالت كبشكؿ خاص
المتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ .كككف الجزائر جزءا ال يتج أز مف ىذا العالـ ،فقد
بات مف الضركرم مراجعة المناىج الدراسية كتحديثيا في بالدنا ،لكي تصبح مسايرة لتمؾ
التغيرات المذككرة سابقا كالتي لـ يسمـ منيا المجتمع الجزائرم " (.)2
كعميو ،لـ يكف في خيارات ىذه المدرسة ،إال تبني مقكالت التعميمية؛ ىذا البديؿ
البراغماتي ،الذم ظير َّ
أف في مقدكره تجاكز مآزؽ البيداغكجيا المعاصرة ،كأنو سيسيـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1رشدم أحمد طعيمة .األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية؛ إعدادىا ،تطكيرىا ،تقكيميا .ص.27 :
* ينظر ،حسف الكحالني .الفردانية في الفكر الفمسفي المعاصر .ط .1مكتبة مدبكلي .القاىرة2004 .ـ .ص.12 :
 )2ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.4 :
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بمكضكعية في إعادة صياغة معالـ سياسة تربكية كتعميمية مكاكبة لمتطكرات الحاصمة في
العالـ.
كيجمع الباحثكف كالخبراء ،عمى َّ
أف التعميمية ،تركز في جيكدىا عمى العممية التعميمية،
كتبني قاعدتيا المعرفية عمى التفاعؿ اإليجابي  ،بيف استدراجات المعمـ المعرفية كتمثالت
ٍ
المتعمـ الذاتية ،لما تستدعيو البيئة الثقافية التي يضبط معالميا محيط مدرسي فاعؿ.
لقد عرؼ مفيكـ التعميمية تطك ار تدريجيا ،ارتقى بو ليؤصؿ لو كيانا مستقال عف
البيداغكجيا ،بعد أف انبثؽ عف تكجييات طرائقيا الخاصة في تعميـ المكاد ،ليشكؿ تتكيجا
لمعالقات القائمة ،بيف أطراؼ العممية التعميمية الثالث (المعمـ كالمتعمـ كالمعارؼ) المتفاعمة؛
بما تستمزمو  ،مف تدخؿ لمجمكعة مف العمكـ (البيداغكجيا ،عمـ النفس التربكم ،المسانيات
التطبيقية ،عمـ االجتماع)...

التي تتأمؿ  ،كتستكشؼ خصكصيات كؿ طرؼ ،بغرض

استثمار النتائج ،كتكجيو العممية التعميمية نحك تحسيف المردكد.
لقد أدت الجيكد المبذكلة ،في العقكد الثالثة األخيرة مف القرف العشريف ،في ميداف التعميـ،
إلى ترسيخ نظرة عممية مغايرة لمعممية التعميمية ،تقكـ عمى ؛ " تحميؿ ..الكضعية التعميمية
التعممية تحميال عمميا ،مف أجؿ العقمنة ،كالتخطيط ،كالبرمجة لمككناتيا ،كأبعادىا المعرفية
كالميارية "( ،)1كعمى المعرفة الكاسعة بأقطابيا المككنة لممثمث التعميمي ،كبالتأثيرات المتبادلة
بينيا .فمقد اعتبرت ىذه األقطاب " نظاما مفتكحا عمى الكاقع الطبيعي كاالجتماعي كخاضعا
لتأثيراتيما ..كاتضح قصكر التصكر السائد في أكساط كثير مف المربيف  ،كالقائؿ بأنو يكفي
معرفة المادة لتدريسيا بنجاعة كفعالية" ( .)2كعميو ،فقد كانت (التعميمية) أك (عمـ التدريس)
ثمرة ؿىذه الجيكد .فما ىي التعميمية؟ كما قم ـ رتكزاتيا؟ ككيؼ نشأت؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1محمد لمباشرم .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بيف التصكر كالممارسة ،مقاربة تحميمية نقدية .ط
الثقافة .الدار البيضاء .2002 .ص.16:

 .2دار

 )2إبراىيـ حمركش .التعميمية :مكضكعيا ،مفاىيميا ،اآلفاؽ التي تفتحيا .المجمة الجزائرية لمتربية .العدد الثاني .السنة

األكلى .مارس  .1995ص.]63:
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ثانيا :التعميمية؛ مقاربة في المفهوم والنشأة:
 -1في مفهوم التعميمية:
بدءا ،البد مف التنبيو إلى التعدد الحاصؿ في المصطمح ذاتو .كلعؿ مرد ذلؾ إلى التعدد
الحاصؿ في المراجع العممية التي ينيؿ منيا الفكر العربي

(فرنسية ،انجميزية) ،كبالتالي

تختمؼ الترجمة عند إفراغ المصطمح مف شحناتو المعرفية كقناعات صاحبو الفمسفية .لذا
نجد؛ عمـ التدريس ،تعممية ،تعميميات ،تدريسية ،عمـ التعميـ ،ديداكتيؾ ،لسانيات تعميمية،
تعميمية.
كقد " تتفاكت ىذه المصطمحات مف حيث االستعماؿ ،ففي الكقت الذم اختار بعض
الباحثيف استعماؿ (ديداكتيؾ) تجنبا ألم لبس في المصطمح ،نجد باحثيف آخريف يستعممكف
(عمـ التدريس) ك(عمـ التعميـ) ،كباحثيف آخريف يستعممكف مصطمح (تعميميات) مثؿ لسانيات
كرياضيات...إلخ .كأما مصطمح (تدريسية) فيك استعماؿ عراقي لـ يشع " ( .)1كذىب بعضيـ
– مف العرب -إلى استعماؿ (لسانيات تعميمية)؛ استنادا إلى ما قرره (عبد الرحمف الحاج
صالح)* مف أنو " :تفضؿ الكممة المكلٌدة الٌتي اعتمد في كضعيا عمى سنف كالـ العرب في
اشتقاقاتيـ كطرؽ تكليدىـ كتترؾ الطُّرؽ الٌتي لـ يعرفيا العرب كزيادة المٌكاحؽ غير المعركفة

في لغة العرب كاستعماؿ كزف أك بناء لـ تستعممو إطالقنا أك استعممتو في األصؿ لمعنى بعيد
ك ٌؿ البعد عف المقصكد .كذلؾ مثؿ ” صكتـ“ ك” أسمكبية “ ك”معمكماتية “ كغيرىا .كليذا
عما ىك مقصكد (لـ يستعمؿ
يتجنب االقتباس لألبنية األجنبية أك الٌتي ليا مؤدل بعيدا ٌ

الصفة
الصناعي المختكـ ب ”ٌية“ ،أصالن ٌ
الصناعة ،أك العمـ ،بؿ عمى ٌ
لمداللة عمى ٌ
المصدر ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1بشير إبرير .تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ .عالـ الكتب الحديث .األردف.2007.ص.9 :

*

أستاذ جزائرم كباحث متخصص بجامعة الجزائر ( .كلد بمدينة كىراف سنة

كتحصؿ عمى دكتكراه الدكلة في
1927ـ.
َّ

المسانيات مف جامعة السربكف .ىك مف األكائؿ الذيف عرفكا القارئ العربي بأساسيات المسانيات الغربية .. .صاحب "النظرية

الخميمية الحديثة"،التي يرل فييا مستقبؿ النحك العربي .كىك إلى ذلؾ صاحب مشركع (الذخيرة العربية) .ىك عضك في كثير
مف مجامع المغة العربية) .ينظر؛ الشريؼ بكشحداف .األستاذ عبد الرحمف الحاج صالح كجيكده العممية في ترقية استعماؿ
المغة العربية .مجمة كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية .العدد السابع .جامعة محمد خيضر .بسكرة .جكاف 2010ـ.
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كككف ال ٌشيء عمى ىيئة ككيفية ،مدلكالن عمييا باسـ جنس ىك ىذا المصدر .أما العمكـ فإف
العمماء تعكدكا أف يضيفكا لفظة (عمـ) إلى المكضكع الخاص ،كاختصركا ذلؾ ،بأف استعممكا
السالـ مثؿ عمـ الطبيعة = الطبيعيات /عمـ الرياضة =
ياء النسب كصيغة الجمع المؤنث ٌ
الرياضيات ،أك عمى صيغة جمع التكسير :المناظر= البصريات) "

()1

 ،كأضافكا إلى ذلؾ،

كلما
ما رأكه عالقة منطقية بيف المسانيات التطبيقية كىذا العمـ؛ إذ يقكؿ (يكسؼ مقراف)ٌ " :

األىـ الذم يتناكؿ مكضكع المٌغة كاألدنى إلى المجاؿ المعني
كانت المٌسانيات ىي المجاؿ
ٌ
بتعميميا كبنظريات ىذا األخير كمناىجو كفنياتو كطرائقو أضحى مف المناسب ِّ
جدا أف
تركيبا ِّ
نعتيا إذ قييِّد
مصطمح يمرٌكب
تقرضو المٌسانيات حتٌى التسمية .فنحصؿ بذلؾ عمى
و
ن
تعميمية" ( .)2غير َّ
أف المصطمح الذم راج أكثر مف غيره "ىك
تعميمية)؛ لسانيات
ٌ
بًنعت ( ٌ
(تعميمية)"( .)3كقد استعممت المفظة لمداللة عمى كؿ ما لو عالقة بعممية التعميـ ،في

استيدافيا نقؿ المعمكمات كالميارات مف المعمـ إلى المتعمـ .لكف المصطمح سيعرؼ مع
الكقت تطك ار في الداللة ،كسيشحف بمعاني محددة تنتقؿ بو مف مستكل التعميـ إلى مستكل
التخصيص.
جاء في (المنيؿ التربكم) لػ(عبد الكريـ غريب)" :ديداكتيؾ -تدريسية -تعميمية:
 شؽ مف البيداغكجيا مكضكعو التدريس. يستعمؿ لفظ ديداكتيؾ أساسا ،مرادفا لمبيداغكجيا أك لمتعميـ؛ بيد أنو إذا ما استبعدنا بعضاالستعماالت األسمكبية ،فإف المفظ يكحي بمعاف أخرل تعبر عف مقاربة خاصة لمشكالت
التعميـ .فالديداكتيؾ ال تشكؿ حقال معرفيا قائما بذاتو أك فرعا لحقؿ معرفي ما ،كما أنيا ال
تشكؿ أيضا مجمكعة مف الحقكؿ المعرفية ،إنيا نيج ،أك بمعنى أدؽ ،أسمكب معيف لتحميؿ
الظكاىر التعميمية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1يكسؼ مقراف .مدخؿ في المسانيات التعميمية .مؤسسة كنكز الحكمة .الجزائر1432 .ىػ 2013 /ـ .ص.17 :
 .2المرجع نفسو .ص.16 :
 .3بشير إبرير .تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ .ص.9 :
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 كليذا المفظ معنييف: )1معنى عاـ كمشترؾ :نتحدث فيو عف ديداكتيؾ المغات كديداكتيؾ الرياضيات
كديداكتيؾ الميكانيؾ...؛ كيحيؿ عمى استعماؿ تقنيات كطرؽ التدريس الخاصة بكؿ مادة
دراسية.
كالتقنيات المحتفظ بيا ،ىي بالتأكيد تختمؼ باختالؼ المكاد الدراسية ،ألنيا ترتبط بشكؿ
مباشر بالمحتكيات التعميمية؛ فمثال تعميـ المغة ،يفضؿ التقنيات السمعية الشفكية ،كتعميـ
العمكـ يحبذ المنيجية التجريبية  ،كتعميـ عمكـ االقتصاد يفضؿ دراسة الحالة .كعمى ىذا
األساسَّ ،
فإف التقنيات البيداغكجية المحتفظ بيا كمالءمتيا مع خصائص المادة المدرسة
كتمفصميا ،تشكؿ ديداكتيؾ المادة.
 )2معنى حديث :يفيد َّ
أف الديداكتيؾ ىك دراسة التفاعالت التي يمكف أف تقاـ داخؿ
كضعية تعميـ تعمـ بيف دراية محددة كمدرس ممتمؾ ليذه الدراية كبيف تمميذ متقبؿ ليذه
الدراية .فالديداكتيؾ عمى ىذا النحك ال ترضى فقط بمعالجة المكاد التي ستدرس كفؽ ترسيمة
مسبقة ،بؿ تطرح كشرط مسبؽ التفكير اإلبستمكلكجي لممدرس ،كاعتبار تمثالت المتعمـ
بنصكص ىذه المعرفة (إبستمكلكجيا التمميذ)" (.)1
كالذم يستنتج مف ىذا التعريؼ؛ َّ
أف التعميمية فرع مف البيداغكجيا ،كىذا ما ذىب إليو
(الالند.أ  ،)1972كىك ما يذىب إليو أيضا "(غاستكف ميالرم) الذم يدرجيا كفرع مف فركع
عمكـ التربية  ،1986كأيضا (كي إفانزيني)  .)2("1987كىي تأخذ عند البعض الداللة عمى
ىذا العمـ ،دكنما تحفظ .لكنيا عند البعض * تستقؿ بداللتيا لتشحف بمعنى الدراسة كالتحميؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الكريـ غريب .المنيؿ التربكم .ص.263/262 :
 .2محمد لمباشرم .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بيف التصكر كالممارسة ،مقاربة تحميمية نقدية .ص.16 :

*

ينظر مختمؼ المراجع التي تناكلت محاكالت التعريؼ ،كحصر مكضكع التعميمية .منيا( :

عبد الكريـ غريب .المنيؿ

التربكم) .ك (محمد الدريج .تحميؿ العممية التعميمية كتككيف المدرسيف ،أسس كنماذج كتقنيات ) .ك(يكسؼ مقراف .مدخؿ في
المسانيات التعميمية) ،كفيو تفصيالت كثيرة.
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لطرؽ كتقنيات التدريس كمحتكياتو (الككمب.د

 ،)D. Lacombe /1968كمدل التفاعؿ

الحاصؿ بينيا كبيف المعمـ كالمتعمـ .كليذا يرل (ب.ياسميف
باألساس تفكير في المادة الدراسية بغية
 (REUCHLIN/بأنيا مجمكع الطرائؽ

 )B.JASMIN 1973أنيا

تدريسيا ...كيعرفيا (ركشميف.ـ 1974
كالتقنيات كالكسائؿ التي تساعد عمى تدريس مادة

معينة.
كيالحظ ،مف ىذه التعريفات َّ
أف أصحابيا لـ يصرحكا أف التعميمية عمـ ،كلعؿ ىذا يرجع
إلى قناعة البعض بأف التدريس فف ،كىك ما يتبناه – كربما لحد اآلف -بعض البيداغكجييف
الفرنسييف ،كما أف بعض معاجميـ القديمة تشير إلى ذلؾ" ،كلـ ييتدكا إليو كعمـ تطبيقي لو
()1
يعرؼ بمكضكعو
العمـ
أف
غـ
ر
،
قكانينو كنماذجو ،كيتطكر حسب مبادمء كمناىج خاصة"
ى

كجيازه المفاىيمي كمنيجو ،كرغـ أف التعميمية قد تحقؽ ليا ذلؾ .كليذا يبادر (محمد الدريج)
إلى ضبط تعريؼ ليذا المصطمح انطالقا مف اعتقاده بأنو داؿ عمى عمـ ،فيقكؿ" :

نقصد

بعمـ التدريس؛ الدراسة العممية لطرؽ التدريس ،كتقنياتو ،كألشكاؿ تنظيـ مكاقؼ التعمـ التي
يخضع ليا التمميذ قصد بمكغ األىداؼ المنشكدة ،سكاء عمى المستكل العقمي أك الكجداني أك
الحسي -الحركي" ) .(2كالدراسة العممية تعني بالضركرة ،كضع المعارؼ كالمقكالت النظرية
مكضع التطبيؽ كالمعاينة الستخالص النتائج .كىذا يعني؛ أف التعميمية عمـ تطبيقي .كلعؿ
جانبو التطبيقي ىك الذم ما زاؿ يجعؿ البعض ينظر إليو عمى أنو تطبيؽ لمبيداغكجيا (.)3
كنستخمص مف ىذا ،أنو يمكف حصر مفيكـ التعميمية في اتجاىيف رئيسيف ،كما يرل
(محمد الدريج) في مكقع (خبار بالدم) االلكتركني ،حيث يحددىما في:
 اتجاه ينظر إلييا نظرة تشمؿ النشاط الذم يزاكلو المدرس ،فتككف الديداكتيؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد الدريج .تحميؿ العممية التعميمية كتككيف المدرسيف ،أسس كنماذج كتقنيات .ط  .2منشكرات سمسمة المعرفة لمجميع.
الرباط  .2004ص.15:
 .2المرجع نفسو .ص.15 :
 .3ينظر المرجع نفسو .ص.16 :
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بيذا مجرد صفة ،ننعت بيا ذلؾ النشاط التعميمي ،الذم يحدث أساسا داخؿ حجرات الدرس
كالذم يمكف أف يستمد أصكلو مف البيداغكجيا .
كتستعمؿ كممة الديداكتيؾ في نفس االتجاه أيضا ،كمرادؼ لمبيداغكجيا ،أك بع ِّدىا مجرد
تطبيؽ ،أك فرع مف فركعيا ،بشكؿ عاـ كدكف تحديد كاضح.
 -كاالتجاه الثاني ،ىك الذم يجعؿ مف الديداكتيؾ عمما مستقال مف عمكـ التربية.

()1

كالتعميمية تعميميات (بصيغة الجمع) ،منيا؛ تعميمية عممية ،تعميمية مطبقة ،تعميمية
تحميمية ،تعميمية مادة دراسية ،تعميمية الفمسفة ،تعميمية المغات ،تعميمية الفيزياء ،تعميمية
الرياضيات ،تعميمية العمكـ ،تعميمية االجتماعيات ،تعميمية امبريقية..،إلى غير ذلؾ .كلعؿ
مرد ىذا التنكع كالتعدد ،الحرص عمى احتراـ خصكصية الحقكؿ التي تبحث فييا ،كالسعي
لضبط النتائج التي يمكف التكصؿ إلييا .فإشكاليات تعميـ الرياضيات ليست ىي نفسيا
إشكاليات تعميـ المغات ،كال ىي نفسيا إشكاليات تعميـ العمكـ ،أك االجتماعيات ،كغير ذلؾ.
لكف درج الباحثكف في التعميمية ،عمى التمييز بيف نكعيف أساسييف كمتكامميف يتفرعاف داخؿ
ىذا العمـ ،ىما :التعميمية العامة كالتعميمية الخاصة " .أما الديداكتيؾ العاـ  ..فييتـ بكؿ ما
يجمع بيف مختمؼ مكاد التدريس أك التككيف ،كذلؾ عمى مستكل الطرائؽ المتبعة ،كلعؿ ىذا
ما يجعؿ ىذا الصنؼ مف الديداكتيؾ يقصر اىتمامو عمى ما ىك عاـ كمشترؾ في تدريس
جميع المكاد ،أم القكاعد كاألسس العامة التي يتعيف مراعاتيا مف غير أخذ خصكصيات ىذه
المادة أك تمؾ بعيف االعتبار .كيمكف أف يدخؿ ضمف ىذه القكاعد كاألسس العامة كؿ ما
يرتبط بأساليب كأشكاؿ التدريس كالكسائؿ كالتقنيات البيداغكجية المكظفة .كأما الديداكتيؾ
الخاص ..أك ديداكتيؾ مادة ،فييتـ بما يخص تدريس مادة مف مكاد التككيف مف حيث
الطرائؽ كالكسائؿ كاألساليب الخاصة بيا ،كىكذا يمكف أف نتحدث عف ديداكتيؾ المغة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1ينظر ،محمد الدريج .عكدة لتعريؼ الديداكتيؾ .المكقع االلكتركني  WWW. Khbarbladi. Com.في  20جكاف
2011ـ.
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كنعني بذلؾ كؿ ما يتعمؽ بتدريس مككنات المغة كالقراءة كالتعبير كالكتابة كغيرىا".

()1

كمنو

فالتعميمية بفرعييا ،تضع الطرائؽ كالكسائؿ كاألساليب كمحتكيات التعميـ قيد الدراسة كالتحميؿ
كالتطبيؽ ،ككيؼ يمكف لممتعمـ أف يتفاعؿ معيا ،كفؽ منطؽ التعميـ كالتعمـ.
 -2في نشأة التعميمية:
كممة التعميمية (ديداكتيؾ  )Didactique /في لغاتيا األركبية معركفة منذ القديـ ،حيث
درس ،*)Enseigner /كاستعمؿ اليكناف
استعمؿ اإلغريؽ (ديداسكيف )Didaskein /بمعنى ( ى

(ديداكتككس )Didaktikos /المشتقة مف سابقتيا؛ "
الشعر ،يتناكؿ بالشرح معارؼ عممية أك تقنية

كالتي كانت تطمؽ عمى ضرب مف

"( .)2ك" تشير بعض المعاجـ المتخصصة،

بأف كممة الديداكتيؾ ظيرت كصفة في القركف الكسطى ،حيث تـ إدراجيا في معجـ(

Le

 )grand Larousse encyclopédiqueسنة 1554ـ؛ كيقصد بيا كؿ ما يكحي إلى
التثقيؼ ،أم إلى التزكد بالمعارؼ كاألفكار كالمعمكمات بيدؼ بناء الشخصية"

( .)3ثـ

استخدمت الكممة بصفتيا مصطمحا " في منتصؼ القرف العشريف  ..بمعنى فف التدريس ،أك
فف التعميـ  .Art d’enseignerىذا ىك التعريؼ الذم قدمو قامكس

( Le robertسنة

 )1955كقامكس ( Le littréسنة  .)1960كابتداء مف ىذا التاريخ أصبح المصطمح لصيقا
()4

بميداف التدريس ،دكف تحديد دقيؽ لكظيفتو " .
كالحقيقة أف ىذا المعنى القامكسي لـ يكف جديدا ،كانما أعاد بعث المعنى القديـ الذم "

استخدمو

ككمينكس أك كامينسكي (  Kamenskyأك  )Comeniusكالذم يعد األب الركحي لمبيداغكجيا  ،منذ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1عمي آيت أكشاف .المسانيات كالديداكتيؾ نمكذج النحك الكظيفي ،مف المعرفة العممية إلى المعرفة المدرسية .ط

 .1دار

الثقافة .الدار البيضاء .2005 .ص.21:

*

محمد لمباشرم .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بيف التصكر كالممارسة ،مقاربة تحميمية نقدية .ص.18:

 .2إبراىيـ حمركش .التعميمية :مكضكعيا ،مفاىيميا ،اآلفاؽ التي تفتحيا .المجمة الجزائرية لمتربية .العدد الثاني .ص.63 :
 .3محمد لمباشرم .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بيف التصكر كالممارسة ،مقاربة تحميمية نقدية .ص.19:
 .4أحمد أكزم .المعجـ المكسكعي لعمكـ التربية .ط .1مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء .2006 .ص.140:
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سنة (1657ـ) في كتابو (الديداكتيكا الكبرل ،)Didáctica Magna /حيث يعرفيا بالفف
العاـ لمتعميـ في مختمؼ المكاد التعميمية ،كيضيؼ ،بأنيا ليست فنا لمتعميـ فقط بؿ لمتربية
أيضا .إف كممة ديداكتيؾ حسب ككمينكس تدؿ عمى تبميغ كايصاؿ المعارؼ لجميع
الناس"( .)1كلقد اعتبر كتاب (ككمنيكس) ىذا -باإلضافة إلى ككنو العتبة األكلى في مجاؿ
الدراسات التربكية العممية التي تستخدـ مصطمح الديداكتيؾ -ىك " أكؿ محاكلة تركيبية ألجؿ
تأسيس بيداغكجيا عممية تعتبر المدرس خادما لمطبيعة .فقد خصص ..في ىذا الكتاب ثالثة
أبكاب لبحث طريقة تدريس العمكـ كالفنكف كالصناعات .أما أىداؼ ىذه الديداكتيكا ،فقد
حددىا (ككمنيكس) كالتالي:
 )1تعميـ كؿ ما يمكف تعميمو لألطفاؿ مع تحقيؽ نتائج مؤكدة كناجعة.
 )2التدريس بسرعة كدكف إحداث كمؿ أك ممؿ لدل التالميذ كالمدرس.
 )3تقديـ تعميـ صمب كمتماسؾ يسمح لمتالميذ بتحصيؿ العمـ الحؽ كاكتساب األخالؽ
الحميدة.
كما استعمؿ (دك مارسي )De Marsais /سنة  1729مصطمح ديداكتيكا بمعنى العمـ الذم
ييتـ بتنظيـ عمميات التدريس ككيفية إنجازىا "(.)2
ثـ استخدـ المصطمح بعدىا "

في بعض األبحاث التربكية سنة  .1903كما اقترح

( )Aebliسنة  ،1951إعادة تجديد الطرائؽ الديداكتيكية ،انطالقا مف تصكرات إجرائية
لمذكاء ،كالتي تـ تطكيرىا مف خالؿ أعماؿ (جاف بياجي) .كما أشار (

 )Lacombeفي

المكسكعة العالمية لسنة  1968باستعماؿ اصطالح الديداكتيؾ كتعبير لمبيداغكجيا أك بشكؿ
آخر لمتعميـ "(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ينظر ،محمد الدريج .عكدة لتعريؼ الديداكتيؾ WWW. Khbarbladi. Com. .في  20جكاف 2011ـ.
 .2عبد الحؽ منصؼ .رىانات البيداغكجيا المعاصرة ،دراسة في قضايا التعمـ كالثقافة المدرسية .إفريقيا الشرؽ .المغرب.
 .2007ص.182/181 :
 .3محمد لمباشرم .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بيف التصكر كالممارسة ،مقاربة تحميمية نقدية .ص.19 :
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كالحقيقة أف مصطمح ديداكتيؾ لـ يشحف بداللتو المعرفية المكثفة ىذه ،إال بعد أف ساءلتو
الفمسفة ،كأسست لو قاعدة بحثية استغرقت كثي ار مف الجيكد العممية عمى مدار عقكد مف
الزمف حتى أثمرت .فبالبناء عمى فكرة تنظيـ عمميات التفكير عند (ديكارت)" ،

تبمكرت في

القرف 18ـ فكرة عقمنة الفعؿ البيداغكجي مع (كانط) ،الفيمسكؼ األلماني..فقد دعا(..كىك
ينتقد عقـ التعميـ المدرسي السائد) إلى عقمنة األساليب البيداغكجية المكظفة في التربية
المدرسية .يقكؿ( :ينبغي أف يصبح فف التربية أك البيداغكجيا معقمنا كمنظما إذا كجب عميو
تنمية الطبيعة البشرية كتطكيرىا بشكؿ يجعميا تحقؽ غاياتيا التي تسعى إلييا) "( .)1كالكاضح
َّ
أف المقصكد بالعقمنة ،ىك ابتعاد الفعؿ البيداغكجي عف االرتجاؿ ،كالتزامو التخطيط
" يشكؿ

كاألىداؼ المرسكمة القابمة لمتحقيؽ بما يتماشى كتطمعات المجتمع .يقكؿ (كانط):

اآلباء – الذيف خضعكا ىـ ذاتيـ لتربية سابقة -نماذج يتككف مف خالليا األبناء كينقادكف
(في تربيتيـ) .لكف إذا كاف أم ار ضركريا أف يصبح ىؤالء األبناء أفضؿ مما ىـ عميو ،كجب
أف تتحكؿ البيداغكجيا إلى دراسة عممية  ...فداخؿ فف التربية يجب تحكيؿ آلية التربية إلى
عمـ ...كبدكف ذلؾ لف يصبح فف التربية أبدا عمال مقننا كمتماسكا ،كسيصبح بإمكاف كؿ
جيؿ تقكيض ما بناه الجيؿ السابؽ" ( .)2كقد عممت المدرسة في عمكميا عمى تبني مثؿ ىذا
التكجو ،لكف الممارسة الميدانية ستدفع بالديداكتيؾ إلى االىتماـ أكثر بػ "

الصعكبات

كالمعيقات التي تعاني منيا مؤسسات التعميـ ،كبالخصكص تعميـ المغات .كاف تكسع
المؤسسات المدرسية العمكمية كتحديثيا في القرف

19ـ ،سيدفع إلى العمؿ عمى مالءمة

المعارؼ العالمة كتكييفيا مع غايات التعميـ كأىدافو .ىنا بالذات سيكلد ما يعرؼ حاليا باسـ:
المكاد المدرسية "(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الحؽ منصؼ .رىانات البيداغكجيا المعاصرة ،دراسة في قضايا التعمـ كالثقافة المدرسية .ص.182 :
 .2المرجع نفسو .ص.182 :
 .3المرجع نفسو .ص.183 :
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 -3مرتكزات التعميمية:
 -1.3المفاهيم الفاعمة:
أ -العقد التعميمي :أدخمو (بركسك )Brousseau /الحقؿ ،عندما لفت االنتباه في تعميمية
()1
قصد بو
الرياضيات " إلى ما يكسر العقد مف حكارات جانبية أك ضجيج أك جيد ضائع"  .ي
كي ى

التمثؿ الضمني لكجكد أطراؼ مشتركة في فعؿ تعميمي تعممي ،لكؿ طرؼ منيا ميمة محددة

يقكـ بيا ،في إطار كضعية تعميمية تتحدد فييا األدكار تمقائيا ،إزاء معرفة جاىزة ،يمتمكيا
المعمـ ،لكنو يعمؿ ضمنيا عمى الدفع بالمتعمـ إلى تحصيميا ثـ إعادة بنائيا بمجيكده
الخاص .كما يعنينا منو في " تعممية المغات كاألدب فيك الحكار التربكم ،كالتفاعؿ التشاكرم
بيف المعمـ كالتالميذ ،كبيف المتعمميف أنفسيـ " ( .)2حيث يتبيف الدكر المحكرم لممتعمـ فمـ يعد
المعمـ " يستأثر بالكالـ ،بؿ يعمؿ عمى حث التالميذ عمى تداكؿ الكالـ ثنائيا ،كفريقيا ،أك
في مجمكعة الصؼ [...ف ػ] المتعمـ يبني معرفتو مف خالؿ ما يكتشفو بنفسو ،كيتمكف مف
المغة الفصحى ،قراءة كتعبيرا ،مف خالؿ التمرس بالمغة .كفي ممارسة تقنيات التعبير ،يتجمى
الػتػفاعؿ المخصب مف خالؿ اسػتدرار اآلراء ،كالػػنقاش ،كالػتعمػيؽ عمى الصػكرة ،كالمػنػبػر
الػحػر "(.)3
ب -النقل الديداكتيكي :كقد " تـ تكظيؼ ىذا المفيكـ سنة  1970مف طرؼ عالـ االجتماع
(ميشيؿ فيرم  )M.VERRET /في كتابو (  ،)Les temps des etudesثـ استعممو مف
بعده (شفالر )Ives Chevallard /في دراستو في ديداكتيؾ الرياضيات المعنكنة بػ ( النقؿ
الديداكتيكي مف المعرفة العالًمة إلى المعرفة المتعمٌ ىمة) .كيعرؼ ( شفالر) ( النقؿ

الديداكتيكي )La transposition didactique /بأنو العمؿ الذم يجعؿ مف مكضكع معرفة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أنطكاف صياح كآخركف .تعممية المغة العربية .ط .1دار النيضة العربية .بيركت .لبناف1427 .ق2006/ـ .ص.24 :
 .2المرجع نفسو .ص.24 :
 .3المرجع نفسو .ص.25 :
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ما مكضكعا تعميميا " ( .)1كا لمقصكد بو؛ نقؿ المعرفة مف مستكاىا الخاـ كاألكاديمي (حيث
تككف مكضكع اشتغاؿ كاىتماـ العمماء كالخبراء كاألكاديمييف) ،كاخضاعيا لمجمكعة مف
التحكيالت كالتكييفات لتصبح في مستكل قابؿ لمتعميـ ،يناسب القدرات العقمية لممتعمميف،
كيرضي الشركاء المعنييف بالفعؿ التعميمي (الكصاية /األكلياء) " .إف التعممية تحرص عمى
أف تمر المعارؼ بيذه التحكالت ،دكف أف تفقد طابعيا العممي األكاديمي ،كدكف أف تبتعد عف
استيعاب المتعمميف في المدرسة ،كعف تقبؿ أىؿ المتعمميف في المجتمع " (.)2
ج -التصورات " :يعتبر ىذا المفيكـ أف ذىف المتعمـ ال يككف خاليا مف المعارؼ كالمعمكمات
قبؿ دراستو لمكضكع جديد ،بؿ غالبا ،ما تككف لو عف المكضكع تصكرات أكلية تسمح لو
بفيـ العالـ الذم يحيط بو بطريقتو الخاصة .كتتفؽ النتائج التي أعطتيا دراسات (عمـ النفس
المعرفي  ،)La psychologie cognitiveك(عمـ النفس االجتماعي

La psychologie

 )socialeعمى أف التالميذ يعالجكف المكاضيع المدركسة بتصكراتيـ الشخصية ،كعمى أف
ىذه التصكرات تؤدم دك ار حاسما في بناء معارفيـ " ( .)3فالمتعمـ يممؾ معرفة سابقة حتى كاف
كانت ساذجة ،حكؿ األفكار كالمفاىيـ التعميمية الجديدة ،فيك ال ينطمؽ مف فراغ في التعاطي
معيا ،لكف معرفتو ىذه مضطربة كميزكزة ،فيحصؿ أف " المعارؼ الجديدة كالقديمة تتداخؿ،
كتتراصؼ ،كتتجاكر ،كأنيا في الكاقع ،أكثر مف صكر ذىنية غائمة أك مفردة ،بؿ ىي مفاىيـ
كتحكليا ،مثبتة
تـ بناؤىا كاستقرت في الذىف .كالتعممية ال تتجاىميا ،بؿ تتعامؿ معيا ٌ
الصحيح منيا ،كمعممة ركح النقد في المغمكط منيا لتصحيحو " (.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد البرىمي .ديداكتيؾ النصكص القرائية بالسمؾ الثاني األساسي؛ النظرية كالتطبيؽ .ط
الدار البيضاء1998 .ـ .ص.20 :
 .2أنطكاف صياح كآخركف .تعممية المغة العربية .ص.21 :
 .3إبراىيـ حمركش .التعميمية؛ مكضكعيا ،مفاىيميا ،اآلفاؽ التي تفتحيا .ص.66 :
 .4أنطكاف صياح كآخركف .تعممية المغة العربية .ص.23 :
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د -الهدف-العائق :كىك تركيب بيف لفظيف مف مجاليف اصطالحييف مختمفيف ،لكؿ منيما
فيو داللتو الخاصة ،فيتكلد مصطمح لو داللة في حقؿ التعميمية ،ليست ىي حاصؿ الجمع
بيف المفظيف ،كانما ستككف داللة ليا عالقة بمردكد الفعؿ التعممي لدل التمميذ .يقكؿ صاحب
) ،(Martinand,J,Lيرتبط بحقؿ

كض ىعو
(المنيؿ التربكم) في تعريفو ،إنو" :
ه
مصطمح ى
ديداكتيؾ العمكـ الفيزيائية كالطبيعية ،ككظَّفو العديد مف الدارسيف .كىك مصطمح مركب،
يتألؼ مف لفظ (ىدؼ

 )Objectifالمأخكذ عف البيداغكجيا باألىداؼ ..كلفظ (عائؽ

 )Obstacleالمستمد مف إبستمكلكجيا (باشالر)Bachlard,G .؛ كالتكليؼ بيف ىذيف المفظيف
في إطار تعبير ىدؼ – عائؽ ،يفقدىما معنيييما األصمييف ،مما يضفي عمى المصطمح
داللة جديدة ... :فعكض تحديد األىداؼ انطالقا مف تحميؿ قبمي لممادة الدراسية فقط،
كتحديد العكائؽ اإلبستمكلكجية كالسيككلكجية انطالقا مف نشاط الذات ،يتـ انتقاء األىداؼ
بناء عمى طبيعة العكائؽ كمرجع أساسي " ()1؛ أم أف مفيكـ اليدؼ -العائؽ ىك " مزاكجة
فكرة اليدؼ بفكرة العائؽ ،بحيث تستعمؿ العكائؽ كأداة الصطفاء كترتيب األىداؼ ،بدؿ
اعتماد التحميؿ المسبؽ لممادة المعرفية كأساس كحيد لتعريؼ األىداؼ .فتعبير اليدؼ-
العائؽ يحدد الخطة التي يجب أف يتبعيا المربي لتجاكز العكائؽ التي تعترض تالميذه.
تفترض ىذه الخطة ضركرة إجراء فرز بيف كؿ العكائؽ الممكنة ،ألف بعضيا يمكف إزالتو في
لحظة معينة ،بينما ال يمكف تحقيؽ ذلؾ بالنسبة لمبعض اآلخر " (.)2
 - 2.3نظرية التعمم المعرفية:
ظؿ أصحاب النظريات السمككية ينظركف إلى تعمـ المغة نظرتيـ إلى التعمـ في أم مجاؿ
آخر ،فالمغة ما ىي إال أصكات تنتظـ بفعؿ العادة المكتسبة في سمكؾ اإلنساف ،لتصدر عنو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1عبد الكريـ غريب .المنيؿ التربكم .ج .2ص.682 /681 :
 .2إبراىيـ حمركش .التعميمية؛ مكضكعيا ،مفاىيميا ،اآلفاؽ التي تفتحيا .ص.71/70 :
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في إطار استجابات لمثيرات ما ،يمكف مالحظتيا كقياسيا .كاذا ما استصحبت ىذه المثيرات
تعزيزات ثـ تك ار ار لالستجابات تحقؽ التعمـ .كما ظمكا يركزكف عمى المغة المنطكقة (الكالـ)،
مستبعديف الكتابة؛ ألف الطفؿ يكتسب المغة منطكقة في بيئتو ،قبؿ الكتابة بزمف طكيؿ.
فالكالـ سمسمة أصكات ذات طابع فيزيائي ،يمكف قياسو ،كمنو ستككف االستجابة محؿ معاينة
كنظر؛ أم ،باإلمكاف التحكـ فييا كتحقيؽ التعمـ إذا ما تحققت شركطو .ك" حقيقة ،إف تعمـ
المغة يعني تعمـ الشكؿ المغكم كمضمكنو المعنكم .إال أف التفكير في معنى الكممة كجزء
أساسي مف المخزكف المغكم لممتكمـ ،يعني إقامة بنى ذىنية عقمية ال يجدىا العالـ السمككي
ضركرية .أما المعنى الحقيقي بالنسبة لو فيك قدرة المتعمـ عمى إعطاء االستجابة الصحيحة
لمثير ما .كقدرة المتعمـ عمى التعرؼ ال عمى مجرد مثير كاحد ،بؿ عمى مجمكعة أك فئة مف
المثيرات ،تككف الكممة أك العبارة الكاحدة ىي االستجابة المناسبة ليا ،ىي الشيء الياـ في
التعمـ ،كليس ىناؾ حاجة لتقصي معنى ما قيؿ ،أك ما إذا كاف الطفؿ قد فيـ كؿ ما قيؿ أـ
ال " ( .)1كعميو ،فالسمككيكف ال يقكلكف بتعمـ المغة (األصكات الفيزيائية) فيي عندىـ عادة
تكتسب مف البيئة أك المحيط ،كال تعدكىا؛ كانما يقكلكف بتعمـ االستجابة لممثير ،أك تعمـ
االرتباط بيف المثيرات .أما معاني الكالـ المنطكؽ ،فال يأبيكف ليا ،فيي ألصحاب الفمسفة
كالجدؿ.
إف ىذا اإلنكار لممعنى ىك الذم سيدفع بالبعض لمتشكيؾ في حقيقة نكايا السمككييف،
كخاصة في تكظيؼ نظريتيـ في العممية التعميمية ،كربطيا باألىداؼ كضبط السمكؾ " .يرل
إيزنر  Eiznerأف ثمة خمفية سمككية /بيكلكجية كراء حرص نمكذج التدريس اليادؼ عمى
التركيز عمى األىداؼ السمككية ،ذلؾ َّ
أف أبحاث كتجارب البييافيكرييف تريد التحكـ في
السمكؾ كقيادتو عف طريؽ خمؽ استجابات شرطية بدؿ خمؽ أفراد أذكياء قادريف عمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1نايؼ خكرما ،عمي حجاج .المغات األجنبية تعميميا كتعمميا .سمسمة عمـ المعرفة .العدد .126 :المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب .الككيت .شكاؿ 1408ق  /يكنيك 1988ـ .ص.71 :
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االكتشاؼ كاإلبداع كتككيف مكاقؼ شخصية مستقمة .إف السمككية  -تبعا لذلؾ

– تعتبر

الطفؿ مجرد جياز ينتج مع محيطو الطبيعي عالقات تبادؿ " (.)1
إف تركيز السمككييف عمى ما يمكف معاينتو في عممية التعمـ كقياسو فقط ،جعميـ شكالنييف
مجكفا كمسمكبا
كسطحييف في تحميميـ لفعؿ التعمـ اإلنساني؛ كبدا اإلنساف – مف منظكرىـ ٌ -

مف كؿ قدرة عمى الفعؿ كاإلبداع ،بإرادة كادراؾ كتخيؿ ،كذكاء ككعي .بؿ ،لقد استطاعكا أف
يًؤثركا في كككبة مف عمماء المغة البنيكييف ،لعؿ أبرزىـ (بمكمفيمد) رائد المدرسة المغكية
الكصفية كالتكزيعية ،ك(سكينر) العالـ المغكم كالنفساني ،الذم " ساىـ مساىمة رئيسة في

تطبيؽ النظرية عمى العممية التعميمية  ...كقد امتد أثر ىؤالء عمى الدراسات المغكية النظرية
في أكاخر الخمسينيات مف القرف [العشريف] ،بينما ظؿ أثرىـ التطبيقي كاضحا حتى أكائؿ
السبعينيات ،بؿ حتى الكقت الحاضر في كثير مف البمداف "

()2

.

كاذا كاف السمككيكف قد فصمكا بيف الشكؿ الفيزيائي لمغة كالمعنى ،فما مف شؾ في أنيـ
بيذا يستبعدكف الفكر عف المغة ،كعف كؿ فعؿ عقمي يككف سببا في إنتاجيا؛ كىك المدخؿ
الذم سيؤسس عميو أصحاب البنائية نظريتيـ في إعادة االعتبار لمعالقة المتينة بيف المغة
كالفكر .كفي ضكء ىذه العالقة ستتأصؿ مقكالت تعميمية المغات مف منظكر معرفي.
حقيقة ،إف التفكير يتجسد معناه كمما عاش الفرد مكقفا جديدا فيو إشكاؿ ،لـ يسبؽ أف مر
بو في خبرتو ،فيسعى إلى إدراؾ كنيو ،كالقياـ بمعاينة كاقعو كتنظيـ العالقات القائمة في
المكقؼ ،ليصؿ مف خالليا إلى الحؿ .كىك بيذا سيتصرؼ كفؽ سمكؾ خاص ،تمخصو جممة
أفكار ،يعبر عنيا بكساطة المغة  .كعميو ،فقد كانت النظريات المعرفية التي ظيرت بدءا مف
النصؼ األكؿ مف القرف العشريف ،بمثابة رد الفعؿ الرافض لنتائج السمككييف الذيف استبعدكا
العقؿ ككؿ العمميات الذىنية مف مجاؿ إنتاج المغة أك تعمـ

ىا .فخاضكا البحث كاىتمكا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ميمكد التكرم .مف تألية السمككات كتعكيدىا إلى إكساب الكفايات كتقكيميا .ط  .1مطبعة أنفك – برانت .فاس .المغرب.
 .2005ص.5 :
 .2نايؼ خكرما  /عمي حجاج .المغات األجنبية تعميميا كتعمميا .ص.27 :
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ب ػ'' سيككلكجية التفكير ،كمشاكؿ المعرفة بصكرة عامة ،كعمى حؿ المشكالت ،كعمى اإلدراؾ،
كالشخصية ،كالجكانب االجتماعية في التعمـ[ ..كما ركزكا] عمى الكميات التي تتسامى عمى
المجمكع الكمي لألجزاء" ( .)1فالكؿ ال يعني ضـ األجزاء أك إضافة بعضيا إلى بعض ،بؿ
ىي في نظر (الجشطمطييف) " نظاـ مترابط باتساؽ ،مككف مف أجزاء متفاعمة ،كىك منطقيا
كمعرفيا ،سابؽ ألجزائو" ( .)2كالتعمـ عندىـ ،إنما يعتمد عمى اإلدراؾ كاعادة التنظيـ .كاذا كاف
التعمـ الحقيقي عندىـ يقكـ عمى االستبصار ،فإنو عند (بياجيو )Piaget /صاحب النظرية
البنائية " ينشأ عف التأمؿ كالتركم " ( ، )3كبالتالي فإف البيئة االجتماعية عنده لف تؤدم إال
دك ار جزئيا في عممية التعمـ؛ " فاألشياء التي يتعمميا الطفؿ كىك في طكر نمكه ،ال يمكف أف
تفسر بالعكدة إلى عكامؿ اجتماعية أك نضكجية فحسب ،بؿ أيضا عف طريؽ ردىا إلى عامؿ
()4

أساسي يقكد عممية التعمـ ،يسميو المكازنة ''

التي تعتبر عنده قدرة فطرية تعمؿ عمى''

تنظيـ المعمكمات المتناثرة في نظاـ معرفي غير متناقض '' ( )5كتساعد اإلنساف عمى فيـ ما
يراه ك'' االستدالؿ عمى الكيفية التي ينبغي أف تككف عمييا األشياء في ىذا العالـ'' ( .)6كبيذا
فإف (بياجيو) يحيؿ التعمـ عمكما إلى عكامؿ داخمية باألساس ،لكنو لف ييتـ بعممية اكتساب
المغة إال مف خالؿ االىتماـ بالنمك المعرفي لمطفؿ الذم يرتبط بتطكر العمميات الفكرية
عنده .فالذكاء -ىذه القدرة الفطرية التي تكرث -يقؼ كراء إنتاج المغة ،يقكؿ في ىذا:
'' تتضمف كؿ المسالؾ مظي ار فطريا كمظي ار اكتسابيا ،كلكننا ال نستطيع تحديد حدكد كؿ
كاحد منيما .كلـ أنؼ يكما كجكد شيء فطرم

في العمؿ ،إذ أننا لـ نفمح في يكـ ما في

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1نايؼ خرما /عمي حجاج .المغات األجنبية ،تعميميا كتعمميا .ص56. :
 .2المرجع نفسو .ص62. :
 .3المرجع نفسو .ص63. :
 .4حفيظة تازركرتي .اكتساب المغة العربية عند الطفؿ الجزائرم .ص 65. :
 .5نايؼ خرما /عمي حجاج .المغات األجنبية ،تعميميا كتعمميا .ص65. :
 .6المرجع نفسو .ص.63 :
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()1
سف  ،ستككف لو القدرة
أم ٌ
تصيير اإلنساف البميد إنسانا ذكيا ''  .كىذا يعني أف المتعمـ في ٌ

عممية اكتساب المعمكمات  ،كفي بناء معرفتو .كلف تبقى المعرفة
عمى اال ندماج اؿنشط في ٌ

تتطكر عمى و
كتتغير فيكتسب المتعمـ خبرات جديدة
مستمر
نحك
ٍّ
سككنيةٌ ،
ٌ
كلكنيا بدالن مف ذلؾ ٌ

يككف قد حصميا بفعؿ البناء

فإف
عمى المعرفة السابقة ك تعدمليا ،كبعبارة أخرل ٌ

العممية

يجرب فييا أشياء ليرل ماذا يحدث
التعميمية ينبغي أف
تتضمف تع ػريض اؿمتعمـ لمكاقؼ ٌ
ٌ
نتيجة لمتجريب كلتناكؿ األشياء كمعالجة الرمكز كطرح األسئمة ،كالسعي لمحصكؿ عمى

يتكصؿ إليو في كقت  ،كما يعثر عميو في كقت آخر ،كيقارف
إجاباتو ىك ،كالتكفيؽ بيف ما
ٌ

نتائجو بالنتائج التي يتكصؿ إلييا اؿمتعؿمكف اآلخركف.
 -3.3تشومسكي والممكة المغوية ،وعمماء االجتماع:

استطاع السمككيكف في زمف ركاج مذىبيـ (الثالثينيات مف القرف العشريف) أف يؤثركا في
العديد مف عمماء المغة ،كأف يدفعكا بيـ إلى التعامؿ مع الظاىرة المغكية مف منظكر كصفي؛
فيذا (بمكمفيمد )Bloomfild /العالـ المغكم األمريكي

– صاحب كتاب ( - )Language

يقرر " :أف الدراسات القديمة قبؿ المدرسة الفيمكلكجية التاريخية ،دراسات غير عممية؛ ألنيا
استداللية كمعيارية .كأكد أف الدرس الكحيد لمغة ينبغي أف يككف كصفيا استقرائيا " ( .)2كيبدك
لمبحث ،أف ىذا الدرس ،ىك الذم سيكجو الفعؿ التعميمي لمغة العربية عندنا ،كفي سائر
الكطف العربي مدة مف الزمف ،دكف أف يحقؽ نجاعة تعميمية ،تعدؿ مف سمككاتنا المغكية
كتنيض بعربية المتكمميف .فالدرس المغكم القائـ عمى الكصؼ ،إنما ىك درس في
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حفيظة تازركرتي .اكتساب المغة العربية عند الطفؿ الجزائرم .ص .64 :
 .2ميمكد التكرم .مف تألية السمككات كتعكيدىا إلى إكساب الكفايات كتقكيميا .ص.25 :
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المعرفة المغكية ،كتعمـ المغة يختمؼ تماماعف تعمـ المعرفة بيا .كعميو ،فقد رفض العالـ
المغكم كالنفساني (نعكـ تشكمسكي) تفسير السمككييف لمتعمـ ،كتصدل " لكتاب (سكينر /
السمكؾ المفظي) ،كقاؿ إف النظرية السمككية أعجز مف أف تفسر لنا قدرتنا عمى تعمـ المغة
كاستخداميا ،كىاجـ  ..المفيكـ القائؿ إف االستجابات المغكية كاقعة تحت سيطرة المؤثرات
الخارجية ،كقاؿ إف اإلنساف ىك محكر السمكؾ ،كىذا خالؼ الحالة التي عمييا الحيكاف.
كبالتالي فمف الخطإ استخداـ مبادمء التعمـ ،التي تـ التكصؿ إلييا نتيجة إجراء التجارب
عمى الحيكاف ،لتفسير تعمـ اإلنساف .فاإلنساف ىك الكحيد الذم يستخدـ المغة البشرية "

(.)1

كمنو ،فقد رأل صاحب النظرية العقمية (تشكمسكي) أف اإلنساف يتميز بقدرة عقمية ىي
الكحيدة '' الكفيمة بتفسير عممية اكتساب المغة؛ فالطفؿ يكلد في نظره ،كىك مزكد بقدرات
فطرية تؤىمو لتقبؿ المعمكمات المغكية ،كلتككيف بنى المغة ،أم أف لو قدرة عمى تككيف قكاعد
لغتو مف خالؿ الكالـ الذم يسمعو ،فيك يمتمؾ بطريقة الشعكرية القكاعد الكامنة ضمف
المعطيات المغكية التي يسمعيا ''(. )2
كالمقصكد ىنا بالقدرة الفطرية؛ الممكة المغكية (

 )compétence linguistiqueالتي

ستساعد الطفؿ عمى إنشاء كتكليد عدد النيائي مف الجمؿ كالتراكيب ،قياسا عمى ما سمعو
في بيئتو كمحيطو مف نماذج كأنماط كالمية .كقد ميز (تشكمسكي) بيف الممكة المغكية؛ التي
يعتبرىا المعرفة الضمنية بالمغة ،كبيف األداء الكالمي الذم يعتبره االستعماؿ الفعمي لمغة
ضمف سياؽ معيف .كليذا فاؿكفاءة اؿلغكية ،تخفي كراءىا معرفة ضمنية بقكاعد المغة ،كىي
التي ستساعد عمى اإلبداع في استخداـ المغة كفي فيـ كالـ اآلخريف ،حتى كاف كاف جديدا
عميو( .)3كبيف الممكة كالتأدية يتحقؽ اكتساب المغة؛ فالممكة تكفر مجمكع القكاعد الكمية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1نايؼ خرما  /عمي حجاج .المغات األجنبية ،تعميميا كتعمميا .ص.73 :
 .2حفيظة تازركرتي .اكتساب المغة العربية عند الطفؿ الجزائرم .ص .64 :
 .3ينظر ،حساـ البينساكم .لغة الطفؿ في ضكء مناىج البحث المغكم .دار المناىؿ لمطباعة .مصر .1994.ص.99 :
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(الصكتية ،الصرفية ،الداللية ،التركيبية) التي تمكف الطفؿ مف تكليد أعداد ىائمة مف الجمؿ،
حيث تتحقؽ التأدية ببصمتو الخاصة ،فيكجد تراكيب كجمال صحيحة كمقبكلة نحكيا ،شرط
أف تؤدم البيئة كاألسرة الدكر المنكط بيما في تكفير المادة المغكية التي تمكف الطفؿ مف
تفعيؿ ىذه الممكة كاكتشاؼ قكاعدىا ،كتجسيد التأدية كتحقيقيا

في شكؿ كفاءة ،بعيدا عف

التمقيف كالتقميد .فكمما التزـ أفراد األسرة بعرض النماذج المغكية عمى الطفؿ دكف تمقينو
القكاعد الضابطة ليا ،كمما تكلدت لديو رغبة قكية لفيـ المغة كالتكمـ بيا.
ثالثا :استثمار التعميمية في وظائف المغة:
كاذا كاف (تشكمسكي) قد ركز أثناء تفسيره ظاىرة تعمـ المغة عمى مفيكمي الممكة المغكية
كاألداء ،فإف عمماء عمـ المغة االجتماعي قد ركزكا نقدىـ ليذه النظرية عمى ىذيف المفيكميف
أيضا ،ك أركا َّ
أف '' مفيكـ الممكة المغكية ال يدؿ داللة كافية عمى القدرة المغكية عند اإلنساف
العادمَّ [..
ألف] القكاعد كحدىا ال تكفي لكي يتمكف اإلنساف مف استخداـ المغة في مجتمعو
بصكرة صحيحة مالئمة '' ( .)1فالفرد لف يستخدـ المغة في إطار نمطي ،كال ىك يتعمـ
اكتسابيا إال ألجؿ أف يتكاصؿ بيا ،ليذا فال بد لو مف '' اكتساب القدرة عمى التكاصؿ
االجتماعي ،التي تتألؼ مف القكاعد االجتماعية الستخداـ المغة استخداما مناسبا لممكاقؼ
المختمفة '' ( .)2ففي كؿ الحاالت ال يتعمـ الفرد المغة ألجؿ أف يبني بيا حكا ار داخميا يخاطب
نفسو في معزؿ عف المجتمع ،باإلضافة إلى َّ
أف ىذا التعمـ نفسو قد فعمت فيو التأثيرات
االجتماعية فعميا ،كعميو فال يمكف دراسة ىذه الظاىرة بمعزؿ عف ىذه التأثيرات.
تيتـ التعميمية بدراسة العالقات بيف أقطاب مثمثيا الديداكتيكي الثالث (المعمـ كالمتعمـ
كالمعرفة) ،مف جية كيفية تعميـ كتعمـ المغة .كاذ تعيد االعتبار لممتعمـ ،فألنو يعنييا معالجة
كضعو المغكم ،في مستكل تمثالتو الذىنية المتأثرة بدرجة التفاعؿ مع لغة المجتمع ،كمستكل
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 .1نايؼ خرما /عمي حجاج .المغات األجنبية ،تعميميا كتعمميا .ص75. :
 .2المرجع نفسو .ص.76 :
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تمدنو كمكاكبتو لمتطكر الحضارم ،كالذم سينعكس  -حتما -في مستكل إنجازه الكالمي .كال
يمكف بحاؿ ،التقميؿ مف شأف ىذه التأثيرات االجتماعية عمى لغتو المكصكفة أك الكاصفة.
ليذا ،كمف منظكر ديداكتيكي بحت ،ستراىف كؿ عممية تعميـ لغكم عمى الفعؿ التكاصمي
لتحقيؽ أىدافيا .بؿ َّ
إف " العممية التعميمية

– التعممية بكؿ أبعادىا كمضامينيا التربكية

كالبيداغكجية كالكسائمية الديداكتيكية كالعالئقية االجتماعية اإلنسانية ،ىي ،تحديدا كبالتعريؼ،
عممية تكاصؿ بالمعنى الشمكلي ..ذلؾ أنيا تقكـ ،في مككناتيا كأطرافيا الرئيسة عمى تكاصؿ
جدلي تفاعمي مسترسؿ بيف( :مرسؿ/مدرس) مف جية ،ك(متمؽ/تمميذ) مف جية ثانية ،حكؿ
مضاميف (رسػالػة  /مػنياج د ارسػي) مػف جية ثالثة ،كعػبر كسػائط مػتعػددة مف صػكت
كصكرة .)1( " ..كعميو ،ستستغؿ التعميمية كظيفة التكاصؿ ،بكصفيا الكظيفة الرئيسة لمغة،
فتستثمرىا في الجيد التعميمي ،كتجعؿ منيا اليدؼ المنشكد .فمقد " تحكؿ مكضكع الديداكتيؾ
مف اعتبار المغة مكضكع معرفة إلى االنشغاؿ بمعرفة استخداميا .يقكؿ (كدكسف ػ ػ  1978ػ ػ
 ) Widdowson. H.G /في ىذا اإلطار :إف معرفة لغة معينة ليس ،فقط ،فيـ جمؿ كالتمفظ
بيا كقراءتيا ككتابتيا ،كانما معرفة كيفية استخداميا لغايات تكاصمية " (.)2
كالحقيقة ،أنو ال يمكف أف نجعؿ مف الفعؿ التعميمي لمغة فعال ناجعا ،ما لـ نصؿ بالمتعمـ
إلى أف يتعاطى المغة في إطارىا الكظيفي داخؿ الجماعة الناطقة؛ فالمجتمع ىك الذم ييب
المغة حركيتيا ،ليذا كانت الفمسفة المغكية الحديثة تؤكد " أنو ال يمكف لنا التصدم لإلشكالية
المغكية [ دراسة المغة كتعميميا] بصفة عامة  ،كمعضمة المعنى عمى كجو الخصكص ،دكف
رصد المغة كىي تعمؿ في سياقيا االجتماعي األشمؿ ..فالجماعة الناطقة ىي التي تيب
األلفاظ معانييا  ،خالؿ استخداميا المغة في غمرة قياميا بأنشطتيا االجتماعية ،فمكؿ نشاط
اجتماعي نظير مف (ألعاب المغة) بمفيكـ (فيتجنشتايف) ،فنشاط البيع لعبتو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد فريقي .التكاصؿ التربكم كالمغكم – دراسة تحميمية .-الرباط نت مغرب .الرباط2011 .ـ .ص.6 :
 .2لحسف تكبي .بيداغكجيا اإلدماج كديداكتيؾ التكاصؿ الشفيي .إفريقيا الشرؽ .الدار البيضاء .المغرب.
.88
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اإلعالف ،كممارسات السياسة لعبتيا اإلعالـ ،كالنشاط االقتصادم لعبتو دراسات الجدكل
االقتصادية كلغة األرقاـ كاإلحصائيات ،كحتى النشاط العممي ،لو لعبتو المغكية ىك اآلخر،
كالمتمثمة في إقامة الفركض ،كصياغة النظريات كحيثيات البرىاف ،باستخداـ المنطؽ
كالرياضيات.)1("...
ليذا كانت لمكظيفة المغكية أبعاد؛ ىي كظائؼ المغة المتعددة ،كالمتفرعة ،قد تنصرؼ إلى
تشعبات أدائية تتجاكب مع خطابات المتكمـ المختمفة ،قبؿ أف تصب في بكتقة الكظيفة
التكاصمية .كتعدد الكظائؼ كتنكعيا ،سيجعؿ مف المغة عاكسة بصكرة كاقعية لمدل تقدـ
المجتمع ،انطالقا مف حجـ التنكع ،كالحضكر الفاعؿ في كسمو ،ككذا مقدرتيا عمى مجاراة
الفكر كترصده " .إف رقي المجتمعات كتخمفيا ال يتكقؼ عمى بنية المغة ،بؿ يتكقؼ عمى
استخداميا مف قبؿ الجماعة الناطقة بيا ،فمستكل تقدـ مجتمع ما ،تحدده  -حاليا -أنكاع
خطاباتو كمدل شفافيتيا "(.)2
كىنا ال بد أف تتـ اإلشارة إلى أف المغة – حسب رأم (بنفنيست) كأصحاب لسانيات القكؿ
كالخطاب – كنسؽ لمعالمات تختمؼ عف المغة في االستعماؿ الفردم ،فبمجرد امتالؾ الفرد
ليذا النسؽ كاستعمالو ،يتحكؿ إلى خطاب كمنو " فالخطاب ىك بمعنى معػيف ،المغة في
استعماالتيا كفي ارتباطيا بالذات المتكممة :إنو تحييف لمغة ،التي كانت ممثمة في مستكل
النسؽ كسجؿ مف العالمات كالعالقات ،لتصبح مظي ار لمعالمات كالشتغاليا في االتصاؿ
الحي"(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1نبيؿ عمي .الثقافة العربية كعصر المعمكمات ،رؤية لمستقبؿ الخطاب الثقافي العربي .ص . 279 :
 .2المرجع نفسو  .ص .280 :
 .3ميمكد حبيبي .االتصاؿ التربكم كتدريس األدب ،دراسة كصفية تصنيفية لمنماذج كاألنفاؽ .ط  .1المركز الثقافي العربي.
الدار البيضاء .المغرب 1993 .ـ .ص.61 :
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كيعد المساف أحسف كسيمة لمتبميغ كاالتصاؿ كاإلخبار .لذا كاف ( أندرم مارتيني ) يرل أف
أم نظاميا ،تحميؿ ما ىيخبًره (مف الخبرة) اإلنساف عمى خالؼ
حص يؿ
" المساف أداة يي ِّ
مقياسيا؛ ٍ
ى
بيف جماعة كأخرل ،كىك يريد [ بيذا] أف اإلنساف يحمؿ مف خالؿ استعمالو لمغتو ،الكاقع

الذم يعيش فيو" ( .)1لقد كانت كظيفة المغة كاحدة مف عناصر البحث المغكم التي استدعت
اىتماما خاصا بيا ،كجمبت جميك ار كبي ار مف عمماء المغة كالباحثيف ،نظ ار لطبيعتو الفارقة في
جعؿ المغة عند اإلنساف كاحدة مف أىـ مميزاتو .كليذا كاف مف الضركرم" :حيف نتحدث عف
الكظيفة .. ،أف يككف حاض ار في ذىننا التمييز بيف معنييف اثنيف ليذا المفيكـ :الكظيفة
باعتبارىا دك ار تقكـ بو المغة ككؿ ،كالكظيفة باعتبارىا عالقة داللية أك تركيبية أك تداكلية تقكـ
بيف مككنات الجممة كعالقة (المنفذ) ،مثال ،كعالقة (الفاعؿ) ،كعالقة (المحكر) " (.)2
كتجدر اإلشارة قبؿ تحديد ىذه الكظائؼ إلى أف " األغراض التي يمكف أف تستعمؿ المغة
مف أجؿ تحقيقيا غير متناىية كما أنيا تختمؼ باختالؼ العشائر االجتماعية كاألنماط
الثقافية [ كما يالحظ ذلؾ ىاليدام ] ،إال أف ىذه الكظائؼ المتعددة ال تيـ جميعيا الدارس
المغكم .ليذا يتحتـ عمى المتصدم لدراسة الكظائؼ دراسة لغكية أف ينتقي مف بيف حشد
الكظائؼ التي تستعمؿ المغة مف أجؿ تأديتيا الكظائؼ المتكافرة فييا الخاصيتيف اآلتيتيف:
ا -كركدىا بالنسبة لجميع المغات الطبيعية (عدـ اختالفيا مف لغة إلى أخرل).
أ  -تحديدىا لبنية المغة (انعكاسيا في مستكل الخصائص الصكرية لمغة)"

(.)3

كلئف كانت المغة تستعمؿ لتحقيؽ أغراض غير متناىية كسط الجماعة الناطقة بيا ،فإف
جميكر العمماء يعطي اىتمامو األكثر تركي از لمكظيفة الرئيسة؛ التكاصؿ كالتعبير ،بؿ إف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1خكلة طالب اإلبراىيمي .مبادئ في المسانيات .دار القصبة لمنشر .الجزائر2000 .ـ .ص.26 :
 .2أحمد المتككؿ .المسانيات الكظيفية؛ مدخؿ نظرم .منشكرات عكاظ .الرباط .1989 .ص.45 :
 .3المرجع نفسو .ص . 48 :
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بعضيـ يجعميا أصال تتفرع عنو سائر الكظائؼ األخرل التي يمكف أف تنسب ليا.

فيذا،

العالمة (ابف جني) يستكقؼ – قديما -المغة بتعريفو المشيكر قائال " :أما حدىا (فإنيا
أصكات) يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ " ( .)1كىك بيذا يثبت عدة حقائؽ أىميا:
 .1طبيعة المغة الصكتية .
 .2كظيفتيا االجتماعية مف حيث ككنيا كسيمة لمتعبير .
 .3اختالؼ المغة باختالؼ البيئات االجتماعية ليا.
 .4أغراض المتكمميف إشارة إلى كظائؼ المغة.
كقريبا مف ىذا التحديد ،تعريؼ " عالـ المغة االنثركبكلكجي (إدكار سابير/

)E.Sapir

(ت1939.ـ) حيث يقكؿ :المغة ظاىرة إنسانية كغير غريزية لتكصيؿ العكاطؼ كاألفكار
كالرغبات عف طريؽ نظاـ مف الرمكز الصكتية االصطالحية .كىذا التعريؼ يضع بيف
أيدينا الحقائؽ التالية:
 .1المغة نشاط إنساني مكتسب ،كليس غريزيا.
 .2المغة كسيمة لالتصاؿ اإلنساني .
 .3المغة نظاـ .
 .4المغة رمكز .
 .5المغة اصطالح .
()2

 .6المغة أصكات إنسانية "

.

كالذم ييـ مف كؿ ىذا ،ىك الكظيفة التي نص عمييا كؿ منيما ،كجاراىما في ذلؾ كثير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ا بف جني (أبك الفتح عثماف ) .الخصائص .تحقيؽ  :محمد عمي النجار .ط  .2دار اليدل لمطباعة كالنشر .بيركت
لبناف .ج  .1د ت .ص .33 :
 .2حممي خميؿ .المغة كالطفؿ ،دراسة في ضكء عمـ المغة النفسي .دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر .بيركت1407 .
ىػ  1986 /ـ .ص.48 :
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مف عمماء المغة المحدثيف .عمى أنو البد مف اإلقرار بأف اتجاىاتيـ تختمؼ " بيف كممتيف
يطمقكنيما عمى كظيفة المغة ،كىما (التكصيؿ) ك (التعبير) ،كالكممة الغالبة في كتب
المغكييف ىي أف (المغة ىي التكصيؿ داخؿ مجتمع) ،بؿ إف الماركسييف يقصركف كظيفة
المغة عمى (االتصاؿ) عمى النحك الذم قرره (لينيف) مف أف ( المغة ىي أىـ كسيمة في
االتصاؿ اإلنساني) "(.)1
لكف يمكف أف يفيـ أف التعبير تكاصؿ أك تكصيؿ ،كىذا ما قرره أحد الدارسيف حيث
يقكؿ في تعميقو عمى تعريؼ (ابف جني) السابؽ " :نقطة (التعبير) ىذه التي يضمنيا (ابف
جني) تعريفو لمغة ...يمكف فيميا عمى أنيا (التكصيؿ) أيضا " (.)2
غير أف (ىاليدام) كفي ظؿ الخاصيتيف المذككرتيف سابقا ،يرل أف ىناؾ ثالثة كظائؼ،
يمخصيا (أحمد المتككؿ) في " :الكظيفة التمثيمية كالكظيفة التعالقية كالكظيفة النصية.
تستعمؿ المغة لمتعبير عف (فحكل) يشكؿ تجربة المتكمـ بالنظر إلى الكاقع الذم يعيشو سكاء
أكاف ذلؾ الكاقع مرتبطا بالعالـ الخارجي أـ كاف مرتبطا بذات المتكمـ .في ىذه الحالة تككف
المغة مؤدية لمكظيفة التمثيمية ...كتستعمؿ المغة كذلؾ ،كفي ذات الكقت ،إلقامة العالقات
االجتماعية ،أم لمتعبير عف األدكار االجتماعية التي يتخذىا المتكمـ بالنسبة لمخاطبو كدكر
(المخبر) كدكر (السائؿ) كدكر (المجيب) كدكر (اآلمر) أك (الناىي) .بيذا المعنى ،تقكـ
المغة بكظيفة التعالؽ .كتستعمؿ المغة أخيرا ،لتأدية الكظيفة النصية؛ أم الكظيفة التي تربط
الخطاب بالطبقة المقامية التي ينجز فييا[ ،ك] ىذه الكظيفة ىي التي تمكف المتكمـ مف تأليؼ
خطابو في شكؿ نص ،كالمخاطب مف التمييز بيف نص كمجرد سمسمة مف العبارات
المتكالية"(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1عبده الراجحي .فقو المغة في الكتب العربية .دار المعرفة الجامعية .اسكندرية 1998 .ـ .ص.69 :
 .2المرجع نفسو .ص.71 :
 .3أحمد المتككؿ .المسانيات الكظيفية  ،مدخؿ نظرم .ص.50 - 49 :
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كيرل (ركماف ياكبسكف) أف كظائؼ المغة ست ىي (:)1
 .1الكظيفة التبميغية :التي تشمؿ الدكرة التخاطبية بجميع عناصرىا كىي كظيفة اإلخبار
كالتكاصؿ كاإلفادة كىي في الحقيقة أساس الكظائؼ األخرل ،إذ إف الكظائؼ األخرل يمكف
أف تي ىع َّد فرعا عنيا.
 .2الكظيفة التكصيمية :تعكس الظركؼ التي يتـ فييا الخطاب .فيناؾ مف المؤشرات المغكية
ما يمكف استعمالو لمتكصيؿ فقط كإلثباتو كالتحقؽ مف أنو يتـ فعال ،ككذلؾ لمفت انتباه السامع
لمتأكد مف أف الخطاب يصؿ إليو في أحسف الظركؼ ،كأنو أم المخاطب عمى صمة بما يقاؿ
لو ،كأف القناة تكصؿ الخطاب في أحسف األحكاؿ .كنمثؿ ليذه المؤشرات بأدكات التنبيو
كافتتاح الكالـ كاختتامو كبعض العبارات التي يستعمميا كؿ مف المتكمـ كالسامع لربط الصمة
كاالتصاؿ.
 .3الكظيفة الخطابية :نراىا تتحقؽ عندما يكجو الخطاب نحك المخاطب (المتمقي = المرسؿ
إليو) لتثير كجدانو كردكد أفعاؿ معينة حركية أك ذىنية أك لغكية مثمما ىك الحاؿ في مقاـ
الميرجانات السياسية كمقاـ الكعظ كاإلرشاد في المساجد ..
 .4الكظيفة التعبيرية :يبرز مف خالليا المخاطب (المرسؿ= المتكمـ) حيث يبكح عف مشاعره
كيعبر عف أفكاره ،كيستعمؿ المغة لمتعبير عف أحاسيسو كأغراضو كيبيف عنيا .كعند تبادؿ
األدكار يصبح المخاطب مخاطبا كيعبر ىك اآلخر عف شعكره كما يدكر في خمده مف أفكار.
 .5الكظيفة التحقيقية :تظير ىذه الكظيفة مدل كعي المتكمـ بالكضع الذم يستعممو
لمتخاطب اليكمي ،فينا الخطاب ليس مكجيا لإلخبار بقدر ما ىك مكجو لمتأكد مف أف الكممات
كالعبارات مفيكمة لدل السامع ،كأنيا صحيحة كأنو فيـ لمتخاطب اليكمي ،كأنيا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ينظر ،خكلة طالب اإلبراىيمي /مبادئ في المسانيات  .ص . 31 – 30 :
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صحيحة كأنو فيـ مقصكده .فنجده يمجأ في بعض األحياف إلى الشرح أك الترجمة ...كتتجسد
ىذه الكظيفة في أكمؿ صكرىا في العمؿ الذم يقكـ بو المغكم(العالـ) عندما يحمؿ المغات
الطبيعية كيصؼ أكضاعيا آنذاؾ كمف خالؿ ىذه الكظيفة ننتقؿ مف مستكل الخطاب العادم
بيف األشخاص إلى مستكل الخطاب المتخصص العممي الذم يتقنو العمماء كالمختصكف.
 .6الكظيفة الشعرية (الجمالية)  :يسمييا (ياكبسكف) الكظيفة الشعرية ألف الشعر بمكسيقاه
كصكره يمثؿ أك يصكر أحسف تصكير الجانب الجمالي المكجكد في المغة كالمتجسد في
المظير الفني البالغي الذم يستغمو الشعراء أيما استغالؿ  .كاالىتماـ ىنا منصب عمى
الخطاب نفسو .
كحيف ينظر (تشكمسكي) إلى كظيفة المغة ،فإنو ال يرل ليا إال كظيفة التعبير عف األفكار.
يقكؿ " :إف المغة اإلنسانية تتجمى عبر مظير استعماليا اإلبداعي ،في القدرة الخاصة عمى
التعبير عف أفكار متجددة ،كعمى تفيـ تعابير فكرية أيضا متجددة ،كذلؾ في إطار لغة
مؤسسة ىي نتاج ثقافي خاضع لقكانيف كمبادئ تختص بيا جزئيا ،كتعكس جزئيا خصائص
عامة لمفكر "(.)1
كعمى الرغـ مف تعدد ىذه الكظائؼ كتنكعيا ،إال أنيا تكاد تككف كميا تفرعات لكظيفة
أساسية ىي كظيفة (التكاصؿ) .كمما يمكف اعتماده لالحتجاج عمى أف كظيفة التكاصؿ
أساسية في مقابؿ الكظائؼ األخرل ما يمي(:)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ميشاؿ زكريا .قضايا ألسنية تطبيقية؛ دراسات لغكية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية .ص. 59 :
 .2ينظر؛ أحمد المتككؿ .المسانيات الكظيفية ،مدخؿ نظرم .ص.50 – 49 :
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أ -يقر (ياكبسكف) أف الكظائؼ الست التي حددىا ال تجتمع كميا في خطاب كاحد ،بؿ ىي
مقيدة بأنماط الخطاب ،في حيف أف الكظيفة متكاجدة في جميع أنماط الخطاب ،كاف كاف ذلؾ
بدرجات متفاكتة.
ب -الكظيفة التكاصمية منشأ بركز سائر الكظائؼ األخرل ،فمنشأ الكظيفة الشعرية في
الخطاب الشعرم ،مثال ،خمؽ عالـ إحالي ،انطالقا مف خرؽ بعض خصائص العالـ الكاقعي
المعيش الذم يتـ فيو التكاصؿ العادم .كقد مثؿ لذلؾ (أحمد المتككؿ) بالصكرة الشعرية
المكجكدة في الجممة (قابؿ خالد ىندا في ليمة زرقاء) فشعرية ىذه الجممة تكمف في إيجاد
عالـ إحالي غير عالـ الكاقع (عالـ الميالي الزرؽ) عف طريؽ كصؼ الميمة بالزرقة .ىذا
العالـ الشعرم لـ يتسف إيجاده إال عف طريؽ خرؽ حيز مف مميزات عالـ الكاقع المعيش،
ككف الميالي عادة سكداء.
طب يمغي كظيفة التكاصؿ ،كأف يدعي البعض أف
ج -قد يرل البعض أف عدـ كجكد مخا ى
كتابة بحث دكف كجكد نية نشره ،ال تكاصؿ فيو .لكف الثابت ىك أف كتابة البحث استدعت
في أصميا كجكد متكمـ كمخاطب ،كاف لـ يكف المخاطب شخص معيف بذاتو ،إذ الكاتب
تكجو بطريقة غير كاعية إلى مخاطب ما ،كىك مكجكد (كجكد قكة ال كجكد فعؿ) كيدؿ عمى
ذلؾ تنظيـ بنية المكتكب كما يقكؿ (أحمد المتككؿ) عمى أساس التكطئة لما يرد فيو مف
أفكار ،كتيسير فيـ ىذه األفكار كايضاحيا .باإلضافة إلى استعماؿ أدكات لغكية معينة مف
نياؤه.
خصائصيا إقامةي الحكار،
ي
كتمديده ،كا ي
د -جميع الكظائؼ التي قاؿ بيا (ىاليدام) آيمة إلى كظيفة كاحدة ،ىي كظيفة التكاصؿ.
فالتكاصؿ العادم يقتضي اإلحالة عمى الكاقع (خارجي أك داخمي) كىذا الكاقع مرتبط بذات
أحد المتخاطبيف (الكظيفة التمثيمية) ،كاتخاذ دكر اجتماعي بالنسبة لممخاطب كدكر المخبر
أك السائؿ أك اآلمر (الكظيفة التعالقية) ،كتنظيـ الخطاب حسب مقتضيات إنجازه (الكظيفة
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النصية) .كبتعبير آخر فيذا التكاصؿ يستمزـ أف تتكافر ىذه العناصر الثالثة بشكؿ متكامؿ
إلتماميا في عممية كاحدة؛ أم أف التكاصؿ ال يتـ إذا اختؿ أحد ىذه العناصر الثالثة ،حسب
ما يذىب إليو (أحمد المتككؿ) ،كأف يككف الخطاب غير ذم فحكل (غير محيؿ عمى كاقع
خارجي أك ذاتي) ،أك أف يككف غير ذم صيغة (أال يككف إخبا ار أك استفياما أك أم ار) أك أف
يككف بناؤه غير مطابؽ لمقاـ إنجازه أك غير ذم بنية عمى اإلطالؽ.
كالمتأمؿ في منشكرات ك ازرة التربية الكطنية الجزائرية الخاصة بالمغة العربية ،يالحظ أنيا
تؤكد عمى تعدد الكظائؼ ،كتأخذ بما قاؿ بو عمماء المغة بخصكص التعبير كالتكاصؿ ،فقد
جاء في في كثيقة (مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي) في تقديـ
المادة أف " تدريس المغة العربية بالنسبة إلى السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي [ يسعى ] إلى:
 اكتساب القدرة عمى التعبير عف الخكاطر النفسية كالمشاعر الكجدانية كالمنيجية فيالتفكير كالعمؿ.
 القدرة عمى التعبير السميـ في مختمؼ المجاالت. امتالؾ التعبير اإلبداعي كاالبتكار في األساليب كاألداء كادراؾ دكر المغة في التعبير عفشخصية الفرد زكآرائو كمتطمباتو.
 القدرة عمى مناقشة مختمؼ اآلراء كالقضايا كالتكاصؿ مع اآلخريف كاإلقناع "(.)1كما تـ تحديد التكاصؿ بمفيكمو العاـ كفاءة مستعرضة ،يجب عمى المعمـ أف يعمؿ عمى
تحقيقيا في المتعمـ؛ فقد كرد في ضمف مجمكعة الكفاءات المستعرضة " :ممارسة التكاصؿ
الشفكم كالكتابي بشكؿ منسجـ في كضعيات الحياة المعيشة " (.)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .جذع مشترؾ عمكـ كتكنكلكجيا /جذع
مشترؾ آداب .الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية .مارس  .2005ص.7 :
 .2المرجع نفسو .ص.7 :
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كما يح ِّد ىد ىدفا تعمُّ ًميا في نشاط م التعبير (الشفكم كالكتابي) * بالنسبة لمسنة األكلى.
كقد تي ً
دريج المناىج ضمنيا ،كظائؼ أخرل ،دكف أف تصرح بذلؾ ،إال أنيا تيستىنتى يج مف سياؽ

عبارات دالة ،منيا؛ " إبراز مكاطف الجماؿ الفني في المقركء /.التمييز بيف الصكر البالغية..
كاظيار ما فييا مف جماؿ كقكة / .تحديد الخصائص الفنية لمنص األدبي ،كما يتركو مف أثر
في النفس مع التعميؿ " ( .)1فيذه إحالة غير مباشرة إلى الكظيفة الشعرية (الجمالية) لمغة؛
كلعؿ التضميف يأتي في سياؽ أف تعميمية النص األدبي تقكـ عمى الكعي بطبيعة التعامؿ مع
العمؿ الفني عمكما .فما مف شؾ في أف لمغة القدرة عمى التمظير في صكر متعددة ،فمغة
الشعر تختمؼ عف لغة النثر ،ككالىما يختمفاف عف لغة العامة المنطكقة ،كلقد ظمت " المغة
الشعرية تتجاكز المدلكالت الذىنية المجردة إلى آفاؽ تخييمية تتكئ عمى الصكرة كاإليحاء
كالتشكيؿ الخاص ،فكظيفة المغة الشعرية ليست مجرد نقؿ المعنى كانما اإليحاء بو ،كىذا
يستمزـ بالضركرة فيـ الظالؿ النفسية لمكممات كاألساليب كالقدرة عمى تجاكز حدكد العبارة
الظاىرة كالقدرة عمى التأكيؿ"(.)2
كما مف شؾ في أف المنياج ،حيف ييدؼ إلى تدريب التالميذ عمى مثؿ ىذه الكظيفة ،إنما
يتغيا االنسجاـ مع طبيعة التراث المغكم العربي .إذ يرل بعض النقاد أف " التراث العربي
بصفة عامة تراث سمعي ،كنجد أف طاقة المغة العربية ..ترتكز عمى الميراث السمعي ،ثـ
أنيا لغة تعتمد عمى(التنغيـ) الذم يزدىر عادة في المغات االشتقاقية ،تجرم أكزانيا كمعانييا
عمى قياس كاحد كمما اطردت ،كما تساعد عمى ذلؾ حركات اإلعراب ،كعممي العركض
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

*

ينظر ،ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.17/16 :

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.32 :
 .2محمد صالح الشنطي .الميارات المغكية .مدخؿ إلى خصائص المغة العربية كفنكنيا .ط .4دار األندلس لمنشر كالتكزيع.
حائؿ .ـ ع س1417 .ىػ1996/ـ .ص . 235 :
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كالقكافي .فكميا تجرم مجرل األصكات" ( .)1كعميوَّ ،
فإف شعرية العربية ،تتأتى مف اتساؽ
التركيب بيف البنية كالداللة كمزجيما بإيحاء األصكات كأداءاتيا ،في ٍّ
كؿ منسجـ ،كمميكر
بالفنية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبده بدكم  .دراسات في النص الشعرم ،العصر العباسي.
 1403ىػ 1983/ـ .ص .8 :
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ط  .2دار الرفاعي لمنشر كالطباعة كالتكزيع .الرياض.

الفصل الثالث
ضوابط الدراسة النصية في المرحمة الثانوية بالجزائر؛ (منظور الكفاءات)

أوال :رصانة الخطاب المدرسي
ثانيا :نظرية الوحدة بديل نظرية الفروع
لث :المدخل االتصالي خيار تعميمي استراتيجي
ثا ا
رابعا :قراءة النص التعميمي؛ البديل اآلخر :
أ -نقد الطريقة الكالسيكية لدراسة النص األدبي التعميمي
ب -دراسة النص؛ معادل المقاربة النصية
خامسا :مفيوم المقاربة النصية
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أوال :رصانة الخطاب المدرسي:
ُي َعُّدد الخطاب المدرسي؛ خطاب المؤسسة الرسم ة ،بأجيزتيا التنظ ر ة ،كسمطتيا الماد ة

كالمعنك ة ،كالتي تؤسس لمجمكع الق اررات كالتعم مات كالتكج يات ،التي تؤطر

الفعؿ

التعم مي ،كتككف لو سندا صدر عنو في ضبط جيازه المفاى مي ،بكؿ ما تحممو مصطمحاتو
مف حمكلة معرف ة كفمسف ة كا د كلكج ة .فيك خطاب رص ف ،ال تفاعؿ إال م الثابت مف
المعرفة المتجذرة في الفكر اإلنساني ،أك عمى األقؿ تمؾ التي تعرؼ استق ار ار نسب ا .ليذا،
فيك ال غامر صكب تبني الجد د اآلني؛ الذم قد ككف مكمفا ،اقتصاد ا كاجتماع ا ،كنفس ا
بما حدثو مف تشك ش في أذىاف المتعمم ف ،ح ف ستثمر في م ٍ
داف ،أرض تو متحركة
كىشة .كما أنو ال تأسس عمى ردكد الفعؿ ،كال تأثر باالنتقادات غ ر الكاع ة .كىك خطاب
مسؤكؿ ،قدـ ما أمكف مف ضمانات ل برر بيا ليذه المسؤكل ة .كمف ثـ ،فيك تبنى معتقدات
المجتم  ،كأحالمو ،كطمكحاتو .ك ركز عمى اآلل ات التي تجسد ىذا التكجو ،كتكرسو في
الكاق  .بؿ ك عرض نفسو ،عمى أنو ممزـ بمكاكبة التطكرات الحاصمة في م داف الترب ة
كالتعم ـ ،ككؿ ما ؤدم إلى التفاعؿ بإ جاب ة م التطمعات نحك فيـ كاع لمكاق اإلنساني،
كاستشراؼ لمستقبمو.
كالخطاب المدرسي في الجزائر بيذا ،درؾ حتم ة انخراطو في بناء مجتم المعرفة
كالمعمكمات .كما درؾ حتم ة نقمو ليذه المعرفة إلى األج اؿ؛ فقد بات رىاف المنافسة،
كفرض الكجكد في األلف ة الثالثة ،لو عالقة بالقدرة عمى إنتاج المعرفة كتسك قيا .كلف تأتى
لو ذلؾ إال بإ جاد المتعمـ الج د .كمف ىنا ،كاف لزاما عمى ىذا الخطاب أف تجدد في إطار
ضكابط تؤطر مشركعو التربكم كالتعم مي .جاء في كتاب (مناىج السنة األكلى مف التعم ـ
الثانكم العاـ كالتكنكلكجي) ما ؤكد ىذا التكجو " :لقد شيد العالـ في السنكات األخ رة حركة
نش طة كد نام ك ة في مراجعة كتحد ث المناىج في مختمؼ المراحؿ الدراس ة بما ف يا مرحمة
التعم ـ الثانكم .كقد كانت ىذه الحركة حتم ة ،نت جة التغ رات التي مست مختمؼ نكاحي
ح اة اإلنساف ،بما ف يا الجانب االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ،ناى ؾ عف التفجر المعرفي
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في مختمؼ المجاالت ،كبشكؿ خاص المتعمؽ بتكنكلكج ا المعمكمات كاالتصاؿ .كككف
الجزائر جزء ال تج أز مف ىذا العالـ ،فقد بات مف الضركرم مراجعة المناىج الدراس ة
كتحد ثيا في بالدنا"

()1

تمت اإلشارة إل و؛ مف ضركرة التغ ر كالتجدد .لكننا
 ،كىذا أ
تك د لما َّ

سنق أر في نفس التكطئة ،في فقرتيا الثالثة مف نفس الكتاب " :إف مؤسسة المستقبؿ التعم م ة
منكطة ،عف طر ؽ المناىج الجد دة ،بضماف تعم ـ ج د لمجم  ،سمح باكتساب ثقافة عامة
كمعارؼ نظر ة كعمم ة .كبناء عم و ،نبغي أف تزكد المناىج الجد دة الفرد الجزائرم بقدرات
مف شأنيا تنم ة مكاىبو كتطك ر قدراتو عمى التعمـ الذاتي المستداـ كاالندماج بنجاح في
مجتم المعرفة"(.)2
كلئف كاف الخطاب ؤكد عمى ضركرة إكساب الفرد المعارؼ ،فإنو س نبو إلى أنو ال قصد
البتة مراكمتيا في أذىاف المتعمم ف ،كتخز نيا .كانما ،ىك يدؼ إلى إدماج المعارؼ
المكتسبة كتكظ فيا في كضع ات الكاق المع ش ،ل جعؿ منيا بذلؾ ،معارؼ بني بعضيا
عمى بعض ،بدؿ مراكمة التجم

كالتكد س األفقي ،الذم كاف بق يا مشتتة ،ك حد مف

إمكان ة االستثمار ف يا .ليذا س ستدعي مقاربة جد دة  -أطرىا ما سمى بػ ( برنامج دعـ
منظمة ال كنسكك إلصالح المنظكمة التربك ة /

 )PAREكالممكؿ مف طرؼ (الحككمة

ال ابان ة)*  -ىي المقاربة بالكفاءات .ك الحظ ىنا ،أف الخطاب المدرسي لف كشؼ أبدا عف
الخطاب المضمر ،أك( م تا  -الخطاب ) ،أك فسر معنى الدعـ كالتمك ؿ مف قبؿ ى ئات
أجنب ة .لكف الثابت أف المنظكمة التعم م ة اآلف أصبحت تتبنى ىذه المقاربة الجد دة ،كالتي
الخت ارىا ،كال لمفيكميا؛ فيذا ل س مجاؿ

ال عني ىذا البحث ،الخكض في التأص ؿ
اختصاصو .لكف التعم الت المقدمة ،تكشؼ عف

ن ة اإلصالح ،كاالندماج في منطؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي ص.4 :
 .2المرج نفسو .ص.4:
* نظر مقدمة؛

Xavier Roegiers. L’approche par compétences dans l’école
algérienne. Unesco. Onps. 2005
159

الباب الثاوً

الفصل الثالث :ضىابظ الذراصت الىصٍت فً المرحلت الثاوىٌت بالجزائر

العكلمة ،كتحس ف المردكد التعم مي.
ثانيا :نظرية الوحدة بديل نظرية الفروع:
تفؽ الباحثكف عمى أف تعم ـ المغة كميا ستح ؿ ،كانما نتعمـ جزءا منيا .ليذا ركف
ضركرة المجكء إلى مبدإ االخت ار .كىك مبدأ ؤخذ بو في بناء المحتكل التعم مي ،كضبطو.
إال أنيـ اختمفكا في ك ف ة تقد ـ ىذا المحتكل .كما ىك المنظكر األنج لذلؾ؟ أىك منظكر
نظر ة الفركع ،ح ث تقدـ المعرفة المغك ة مكزعة عمى نشاطات تعم م ة منعزلة عف بعضيا،
مستقمة في أىدافيا الخاصة ،مجزأة في فركع ،ال شترط ف يا التكامؿ كال التكازف في
التحص ؿ المعرفي؟ أـ ىك المنظكر اآلخر الذم نب مف تصكر المغة كحدة كاحدة ،قرىا
اإلحساس النفسي لدل اإلنساف ،فيك عندما تعمـ المغة ال فرؽ ب ف صكر استعماليا
المنطكقة أك المكتكبة ،كال تبادر إلى ذىنو تجاكز القكاعد كالقكان ف التي تحتكـ إل يا في أم
مستكل مف مستك اتيا (النحكم ،الصرفي ،الصكتي ،الترك بي ) ،كما أف المعرفة بالمغة إنما
كم ُيؿ بعضيا بعضا؟ قكؿ أحد الباحث ف " :إف المغة كحدة كاحدةٌّ ،ل
متكامؿ .كال جرم
ككؿ
ِّ
ٌل
تقس ميا إلى فركع إال لت س ر العمم ة التعم م ة عند كض خطة الدراسة ،أك إخضاع مياراتيا
لمبحث العممي .كاذا كاف ىذا كاق األمر ،ف نبغي تناكليا في العمم ة التعم م ة ككحدة كاحدة،
عمى أف تخذ مف أحد فنكف المغة محك ار تدكر حكلو األنشطة المغك ة المختمفة ،مف تدر بات
صكت ة إلى نحك ة إلى صرف ة إلى دالل ة إلى معجم ة ،إلى أدب ة "

( .)1إف منظكر نظر ة

الكحدة أك نظر ة الفنكف المغك ة – كما صطمح عم و أ ضا  -نب مف تصكر مفاده؛ إف
المغة " ميارة أكثر منيا محتكل .كىي ميارة كم ة باطنة عم قة  ،ليا ظاىر لغكم في ميارات
فرع ة أرب ىي :االستماع ،كالتحدث ،كالكتابة ،ثـ القراءة ،بح ث ال ككف تعم ـ المغة ،إال
بمقدار تَع ُّد
مكف متعمم يا مف ىذه الميارات األرب األساس ة؛ فيما ،كاستخداما داخؿ اإلطار
كتدر ُيس مف
االجتماعي الذم تستخدـ ف و [ ..فيي] تُي َععد كال متماسكا رفد بعضيا بعضاَّ ،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1رشدم أحمد طع مة .األسس العامة لمناىج تعم ـ المغة العرب ة؛ إعدادىا ،تطك رىا ،تقك ميا .ص.132 :
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خالؿ النصكص التي تُي َععالَع ُيج مف منظكرات متعددة مختمفة؛ لغة ،كنحكا ،كصرفا،

كتذكقا ،ثـ

تقك ما كنقدا ،حتى ُيفيَعـ النص فيما كم ا أكال  -كما تقكؿ نظر ة الجشطمت – ثـ فيما

جزئ ا ،كمف ثـ ضمانا لتكامؿ النمك المغكم تكامال متعادال ال طغى ف و مممح لغكم عمى

ماعداه "( .)1كنظر ة الكحدة بيذا التفس ر ،تسند تصكرىا لتعم ـ المغة كتعمميا بمقكالت النظر ة
المعرف ة .كمنو ،فيي تقرر أف المتعمـ فاعؿ رئ س ،س تفاعؿ بإ جاب ة إذا َّ
مكَّناه مف تكظ ؼ
قدراتو لتنم ة كفاءاتو كتطك رىا .مف ىنا كجدنا أف مناىج المغة العرب ة في مرح

ةؿ التعم ـ

الثانكم بالجزائر ،حتى كاف لـ تصرح بتبن يا لنظر ة الكحدة ،إال أنيا تح ؿ إلى ذلؾ في
تصكرىا .جاء في كث قة (المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثان ة مف التعم ـ الثانكم العاـ
ناكؿ النص مف منظكر المقاربة النص ة ،أم انطالقا مف
كالتكنكلكجي لمغة العرب ة)ُ " :يتَع َع
االىتماـ بدراسة بن تو ،كنظامو .ح ث تتكجو العنا ة إلى مستكل النص ككؿ ،لدراستو دراسة
كاممة برصد كؿ الشركط التي ساعدت عمى إنتاجو ،فجعمتو محكـ البناء ،متكافؽ المعنى.
كلتحق ؽ ىذا الغرض ككف المتعمـ في حاجة إلى التحكـ في ركافد لفيـ النص تحم ال كنقدا.
كمف ىذه الركافد :قكاعد النحك كالصرؼ ،البالغة ،العركض ،كالنقد األدبي .كىذه الركافد
تتناكؿ انطالقا مما تكافر عم و النص مف معط ات نحك ة كصرف ة أك بالغ ة أك عركض ة
أك مفاى ـ نقد ة "(.)2
كبيذا التصكر ،فالمناىج تسعى إلى تمك ف المتعمـ مف التحكـ في قكان ف كضكابط المغة،
التي ستقدـ معارؼ رافدة لفيـ النصكص؛ تنب منيا لتساعد عمى فيميا تحم ال كنقدا .كليذا،
ستعمؿ المناىج عمى تنظ ـ المحتكل التعم مي في إطار كحدات تعمم ة؛ ككف النص األدبي
ف يا ،ىك النص السند الذم تتفرع منو المعارؼ الرافدة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسني عبد البارم عصر .االتجاىات الحد ثة لتدر س المغة العرب ة في المرحمت ف اإلعداد ة كالثانك ة .ص:
.104/103
 .2ك ازرة الترب ة الكطن ة .المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثان ة مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي؛ المغة العرب ة كآدابيا.
ص.36 :
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كحتى تمكف المتعمـ مف تكظ ؼ قدراتو ،فمف تحقؽ لو ذلؾ ،كفؽ منظكر المقاربة
باألىداؼ ،ح ث بات محؿ انتقادات كث رة ،كانما س تحقؽ كفؽ منظكر المقاربة بالكفاءات؛
ىذه المقاربة الجد دة التي باتت خ ا ار لكث ر مف منظكمات التعم ـ في العالـ ،كالتي تقكـ
باألساس عمى دمج المعارؼ كاستعماليا في مكاقؼ التكاصؿ المختمفة .إف ب داغكج ا اإلدماج
في المنظكمة التعم م ة الجزائر ة " ترتكز عمى تحد د جممة مف الكفاءات األساس ة في كؿ
مرحمة دراس ة .كما تقكـ عمى مسار تعم مي ال عتمد عمى ضـ المعارؼ كالميارات إلى
بعضيا البعض كتجم عيا ،بؿ تيتـ بتكظ ؼ المكتسبات لحؿ المشاكؿ في كضع ات جد دة
كانتاج خطاب ذم داللة .كخالصة القكؿ :إف التعم ـ االندماجي المبني عمى المقاربة
بالكفاءات قكـ عمى مبدإ ىاـ ىك :الكؿ ل س مجمكع األجزاء " ( .)1كمف ىنا تب ف لمدارس ف
ك ؼ أف مناىج التعم ـ في الجزائر ،تستثمر في كؿ ما لو صمة بالتعم م ة ،لتحدث التغ ر
ٍ
الجذرم في الفعؿ التعم مي لمغة ،فتعمؿ عمى أف تجعؿ مف المعرفة بالمغة منتجا لِمُي ٍ
عارفة
غة

ٍ
اصمي ٍّي
داؿ.
كظ ف ة في
مكقؼ تك ٍّي

لث :المدخل االتصالي خيار تعميمي استراتيجي:
ثا ا
مداخؿ تعم ـ المغات كتعمميا عد دة ،أشيرىا؛ المدخؿ التكاممي ،كالمدخؿ الميارم،
كالمدخؿ االتصالي ،كالمدخؿ الكظ في .كىي مداخؿ ،عمى صمة كث قة بالبحث في عالقة
المغة  -اليدؼ بالخطط ،كالغا ات المرسكمة لتعم ميا.
كفي المنظكر التربكم ،فإف المدخؿ " عني ..الترجمة التربك ة لنظر ة المعرفة في صكرة
برامج تعم م ة ،تتحقؽ ف يا فمسفة المعرفة نفسيا ،كأسس الترب ة كنظر ات عمـ النفس ،مف
أجؿ تحق ؽ األىداؼ المبتغاة ،سكاء أكانت أىدافا لممجتم  ،أـ أىدافا لمفرد .كتتحقؽ في
المدخؿ أسس المناىج ،كتستكفي عناصرىا المعركفة بدءا مف األىداؼ كانتياء بأسال ب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.5 :
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التقك ـ كالق اس " ( .)1كفي ظؿ التحكالت التي شيدىا العالـ ،كما استصحب ذلؾ مف

إعادة

النظر في الحاجة إلى تحص ؿ المعرفة ،أىي لمتخز ف كحشك الذاكرة ،كتُيستَع ْدعى في المكاقؼ
المصطنعة؟ أـ ىي لمتكظ ؼ كاالستعماؿ في مكاقؼ الح اة التكاصم ة المختمفة؟ فإف منظكمة
التعم ـ في الجزائر ،راحت تعمؿ عمى مكاكبة التطكرات ،كمراجعة مناىجيا ،بما سمح ليا
مف التفاعؿ م التساؤالت المنطق ة ،حكؿ جدكل تبني ىذا الخ ار أكذاؾ.
لقد " عرؼ النظاـ التربكم الجزائرم تطب ؽ ثالث مكجات مف المناىج ،تعاقبت زمن ا عند
الغرب ف كامتدت آثارىا بشكؿ أك بآخر في المغرب العربي عمكما كالجزائر خصكصا .شكؿ
المنيج المباشر في بعض مناح و المكجة األكلى التي تمثؿ المكركث االستعمارم ،ح ث تـ
العمؿ بمبادئو – بتعد الت متعاقبة في الزمف – إلى غا ة بدا ة الثمان ن ات مف القرف
العشر ف ح نما ُيع ِّكض بالمنيج السمعي الشفيي ف ما ُيس ّمي بػ (المدرسة األساس ة الجزائر ة)

 ...كما كانت تحممو مف شعارات لعؿ أبرزىا (د مقراط ة التعم ـ) لتشك ؿ طبقة مف المتعمم ف
(بركل تار ا) تفيـ كتعي أىداؼ الثكرة االشتراك ة كتتفانى في تحق قيا كتكر سيا في الكاق
المكضكعي .. .كابتداء مف سنة  .. 2003طبقت المقاربة بالكفاءات سم مة المنيج االتصالي
الغربي.)2("..ك أتي المجكء إلى تبني ىذا المنيج في س اؽ اإلصالح الب داغكجي ،بعدما
كجيت انتقادات مكضكع ة لممنيج السمعي الشفيي ،لعؿ مف أبرزىا:
المثؿ المكتسبة بح ث جد المتعمـ نفسو مشدكىا إذا
" لكحظ جمكد كتحن ط لمنماذج ك ُي

صادفتو أحكاؿ تبم غ ة تختمؼ عما عيده داخؿ الفكج الدراسي ،ضاؼ إلى ذلؾ عامؿ الرتابة
الذم الحظو المختصكف داخؿ األقساـ كالممؿ المتفشي ب ف المتعمم ف خاصة في الصفكؼ
المتقدمة نت جة المجكء المفرط إلى التمار ف البن ك ة ... .كاف ما لكحظ أ ضا انحصار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسني عبد البارم عصر .االتجاىات الحد ثة لتدر س المغة العرب ة في المرحمت ف اإلعداد ة كالثانك ة .ص.100 :
 .2نصر الد ف بكحسا ف .تعم ـ المغة العرب ة كاق كآفاؽ .مجمة العرب ة .مخبر عمـ تعم ـ العرب ة .المدرسة العم ا لألساتذة.
بكزر عة .العدد الثالث .السداسي األكؿ 2011ـ .الجزائر .ص.36/35 :
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سمككات التالم ذ المغك ة  -كمنيا الفكر ة – في أنماط جاىزة ال ستط عكف التخمص منيا
حدت ،كبشكؿ كب ر ،مف
تكلدت عف سنكات مف التدر بات البس طة كاألسئمة المباشرة التي ّ
التفك ر االستنتاجي ،مف القدرة عمى التحم ؿ كالترك ب.)1( " .. ،

َّ
إف المنيج االتصالي ،رتبط ارتباطا كث قا بالنظر ة المعرف ة ،التي تيتـ كث ار بالقدرات
العقم ة لممتعمم ف ،ك ستميـ مف النظر ة المسان ة التي ظمت تؤكد عمى أف المغة كس مة
كظ ف ة ،كح ك تيا الكظ ف ة إنما تصدر مف التعب ر عف الحاجات؛ أم ،التكاصؿ .ليذا كاف
عمى العمم ة التعم م ة أف ككف جكىر فعميا المغكم ،الكصكؿ بالمتعمـ إلى التمكف مف ممكة
فعميا في ب ئتو ،كفي كاقعو المع ش.
تكاصم ةّ ،

" ك ش ر مصطمح التكاصؿ المغكم إلى األشكاؿ المغك ة التي تنتقؿ مف خالليا األفكار

كالمعمكمات كاالتجاىات ،ك شمؿ عمم ات اإلرساؿ كاالستقباؿ ... ،كتعم ـ المغة اتصال ا كما
ستيدؼ إكساب المتعمم ف الميارات المغك ة األرب  ،كتنم تيا لد يـ ،كتمك نيـ مف ميارات
االتصاؿ ،كاستخداـ القكاعد المغك ة مف أجؿ أداء كظائؼ اتصال ة مع نة في مكاقؼ مع نة،
فإنو مف قبؿ خمؽ مكاقؼ طب ع ة فرد ة كجماع ة اتصال ة مباشرة ،مف خالؿ محتكل لغكم،
ركز ف و عمى تدر بيـ عمى المحادثة الشفك ة أكال ،ثـ التدر ب عمى باقي ميارات المغة بعد
ذلؾ ،م أفضم ة تكامميا عند تدر سيا "(.)2
إف اليدؼ " ال كمف  ..في ىذا المنيج  ،في إكساب ممكة لغك ة تبم غ ة – كما زعمو
البعض – بؿ تعداه إلى ترس خ كؿ النظـ الحال ة التي تعترم عمم ة التكاصؿ في المغة
اليدؼ أم جممة العناصر المشكمة لممجاؿ (بمفيكمو النفسي المحض) الذم م ػػتفاعػؿ داخػلو
مستعممك تمؾ المغة " ( .)3كقد أشارت كث قة (المناىج) المشار إل يا آنفا ،إلى أنو " :ستمر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1نصر الد ف بكحسا ف .تعم ـ المغة العرب ة كاق كآفاؽ ..ص.42 :
 .2أحمد عبده عكض .مداخؿ تعم ـ المغة العرب ة ،دراسة مسح ة نقد ة .ط

 .1جامعة أـ القرل .ـ ع س.

2000ـ .ص ص.69 /66:
 .3نصر الد ف بكحسا ف .تعم ـ المغة العرب ة كاق كآفاؽ .مجمة العرب ة .ص.51 :
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تدر س المغة العرب ة انطالقا مف مبدإ االستجابة لحاجة المتعمـ إلى التكاصؿ م اآلخر ف
مشافية ككتابة ،مف خالؿ النشاطات المقررة بشكؿ إ جابي كفعاؿ .كمف ثمة ،تجب العنا ة
بتعز ز المغة المنطكقة كالمكتكبة لد و ،عف طر ؽ تفع ميا في س اؽ كضع ات ذات داللة " (.)1
فالكث قة بيذا تؤكد عمى الجانب الكظ في لمغة ،ليذا نجد أنيا تقترح التعمـ عف طر ؽ
الكضع ات المشكمة (أك ذات الداللة) ،بالنسبة لممتعمـ ،كالمستمدة مف كاقعو كمح طو ،ح ث
جد الرغبة في التعامؿ معيا ،كالبحث عف حمكؿ ليا ،كىذا ما س ؤدم بو إلى تفع ؿ لغتو
َّؿ الممكة بكؿ ُينظُي ِميا.
كتكظ ؼ معرفتو بيا ،فتتشكؿ دارة التكاصؿ ،كتُيفع ُي
رابعا :قراءة النص األدبي التعميمي؛ البديل اآلخر:

أ -نقد الطريقة الكالسيكية لدراسة النص األدبي التعميمي:
كالباحث في أدب ات الخطاب المدرسي ،في مرحمة التعم ـ الثانكم بالجزائر ،س شد انتباىو
عزكؼ مناىج السنكات الثالثة ،عف تكظ ؼ مصطمح القراءة إال في القم ؿ ( في منياج
السنة األكلى مف  40صفحة استخدـ المصطمح  07مرات  /في منياج السنة الثان ة لـ
ستخدـ سكل  03مرات بما ف يا مشتقات القراءة مرت ف  /في دل ؿ األستاذ لمسنة الثالثة 04
مرات ) كل س المجاؿ لتقد ـ إحصاء دق ؽ بقدر ما ىك تنب و لمتكجو المزعكـ في تكظ ؼ ىذا
المصطمح بمنظكر جد د ،نب مف نظر ة التمقي.
كلعؿ السبب في ذلؾ ،عكد إلى النظرة الجد دة ليذا المفيكـ .كلكف قبؿ ذلؾ ،إلى انشغاؿ
ىذه المناىج ،بحمميا عمى الب داغكج ا الكالس ك ة لتعم ـ النص األدبي ،القائمة عمى الحفظ
كالتمق ف ،كتخز ف المعمكمات .ح ث جاء في كتاب (مناىج السنة األكلى) انتقاد الذع ليذه
الب داغكج ا كطر قة تقد ميا لو ،كالتعامؿ معو ،ح ف أكدت أف " :الطر قة السائدة في تدر س
النصكص األدب ة في المدارس الثانك ة  -حال ا – [ إلى غا ة أكاخر تسع ن ات القرف
الماضي كبدا ات األلف ة الثالثة ] ال تكاد تخرج – عمكما – عف إطار استخراج الفكرة العامة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1ك ازرة الترب ة الكطن ة .المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثان ة مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.26 :
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كاألفكار األساس ة م شرحيا شرحا مبتذال في أغمب األح اف ،ثـ مناقشة معاني النص م
اإلشارة إلى نكع العاطفة ،كدراسة األسمػكب .كتكػرار ىػذه العناصر أثناء دراسة كؿ نص أدبي
كانت لو آثار سمب ة عمى التمم ذ ،إذ ىمشت فكره كجمدت إبداعو كعكدتو آل ة اإلجابة
الجاىزة "( .)1فقد كانت ىذه الطر قة ،ىي المعتمدة في ظؿ المقاربة باألىداؼ ،كالتي كجيت
ليا انتقادات عد دة ،لعؿ أبرزىا ،ىك؛ عجزىا عف تحق ؽ أىدافيا الخاصة ،مما أدل إلى
محاكلة تدارؾ ىذا العجز  ،عف طر ؽ المجكء إلى أجرأة األىداؼ .فحدث أف صارت األىداؼ
تتفتت كتتجزأ ،مما عاد بالتأث ر السمبي عمى محتك ات التعم ـ ذاتيا؛ ح ث صارت دائرة
المعارؼ عند المتعمـ تتكس  ،كتكثر مفاى ميا ،دكف إ جاد الركابط ب نيا ،بؿ كدكف استشعار
الحاجة إلى تكظ فيا؛ ال في تحم ؿ ،كال في اكتشاؼ لمكاق المع ش .كما أدل التخط ط
الصارـ لنشاطات التعم ـ  ،إلى الحد مف إرادة اإلبداع كاالبتكار  ،عند المعمـ كالمتعمـ عمى
السكاء .ليذا فػ " إف إخضاع الدراسة األدب ة لقكاعد ثابتة ستع ف بيا الدارس ال عدك أف
ككف ضربا مف الطر قة الجافة العق مة التي تعني كؿ شيء إال أف تككف مفتاحا لفيـ نص
أدبي "(.)2
كالحق قة ،إف المدرسة الجزائر ة في ثكرتيا عمى الطر قة القد مة  ،لدراسة النص األدبي  ،لـ
تكف بدعا ،فقد عرفت دكؿ أركب ة متقدمة مثؿ ىذه الثكرة في كقت مبكر ،منذ أف أثار
القض ة الناقد األلماني (ىانز ركبرت اكس )Hanz.R. jauss /عندما ألقى " محاضرة في
ب ػػؽالة ع ػػفكانيا
أتػبعيا سنة 1970ـ ػـ
مدرس ػتار ػمخ األدب؟) ،ثـ ػ
عاـ 1927ـ بعنكاف ( لماذا ػ
( تار خ األدب بكصفو تحد ا لنظر ة األدب) .كتضمنت ىذه المقالة مقترحات لتطك ر دراسة
األدب ،كعرفت ف ما بعد ب ف النقاد بػ (نظر ة التمقي/

.)3( " )The Reception Theory

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.22 :
 .2المرج نفسو .ص.22 :
 .3حس ف جمعة .أسمكب تدر س األدب كنصكصو في أقساـ المغة العرب ة .ندكة المغة العرب ة كالتعم ـ .مجم المغة العرب ة
بدمشؽ .مطاب دار البعث 25/22 .تشر ف األكؿ2000 /ـ .ص.626 :
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كعم و ،فقد بات مف الضركرم ،إعادة النظر في طر قة التعامؿ م النص األدبي كك ف ة
استغاللو في تحق ؽ األىداؼ كبناء الكفاءات ،بما تماشى كمستجدات التكجو في س اؽ
تعم م ة المادة .فاألك د أف األدب صنعة ،كأف النص األدبي

" في قصاراه صنعة لغك ة،

قصرت أـ طالت ،سيمت أـ صعبت ،نطقت أـ كتبت ،كفي أم غرض مف أغراض الح اة،
كضمف أم نكع مف أنكاع المعارؼ اإلنسان ة .كىك في كؿ حاالتو ،كمقاد ره ،كأنكاعو،
كمستك اتو ،مادة لمدرس ،كالتحم ؿ ،كالغكص ف و ،كتق مو ،كتقك مو"

( .)1كألنو صنعة تقكـ

عمى المغة ،ف جب أف تتصؼ ىذه المغة بالفف كالجماؿ ،كأف تككف ط عة ،حتى تككف مادة
لمتعمـ ،نحقؽ مف خالليا أىدافنا ،كنمارس عم يا قدراتنا ،كتسمح لنا بتنم ة مياراتنا ،كنثرم
بيا رص دنا المغكم.
كما مف شؾ في أف األدب س ذلؾ  ،بؿ ك كجد لقارئو فضاء الممارسة كالتدرب ،عمى
الفيـ كالتذكؽ كاإلبداع .لكف طر قة التعاطي ىي التي ستسيـ في تحق ؽ ذلؾ ،إف سمبا أك
إ جابا .كىذا الذم كانت تعن و (مناىج السنة األكلى) عندما قررت " :أنو ل س مف باب
المبالغة القكؿ بأف ىذه الطر قة في التدر س الخاضعة لمقكاعد كالضكابط ىي التي جنت عمى
أسمكب التفك ر لدل تالم ذنا .ففي مادة ىامة كالنصكص األدب ة ،ح ث فترض أف تبني في
التمم ذ الفكر الطم ؽ كقكة التم ز كممكة اإلبداع ،نجدىا خاضعة لقكالب نقد ة جاىزة ،تم
المقصكد كتنحرؼ عف الغرض ،كتدف بالتمم ذ إلى الشعكر بالرتابة كاالبتذاؿ .كقد نجـ عف
ىذا الشعكر ض ؽ التالم ذ بمادة النصكص ،ألنيا أصبحت قر نة التكرار كسماع األحكاـ
المعركفة المألكفة مف مثؿ ( األفكار كاضحة ،سيمة الفيـ ،بس طة في مجمميا  /كالعاطفة
قك ة صادقة  /األسمكب جزؿ ،قكم ال تكمؼ ف و  /العبارات كاأللفاظ مالئمة لممعاني) " (.)2
ككاضح أف ىذه الثكرة ،إنما ىدفت إلى تحق ؽ أمر ف:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسني عبد البارم عصر .المدخؿ المغكم كاالتجاىات الحد ثة لتدر س األدب في النظاـ التعم مي .ص.22 :
 .2ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.22 :
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 -1تقك ض دعائـ الطر قة الكالس ك ة ،التي ترسخت في أذىاف المعمم ف عبر سنكات عد دة
مف الممارسة ،تخرج في ظميا أز د مف ج م ف مف المتعمم ف ،كانطبعت في أذىانيـ صكر
نمط ة لمنص األدبي ،في جنسو كنكعو كقابم تو إلسقاط كؿ أنكاع األحكاـ النقد ة المع ار ة
الساذجة عم و.
 -2إعادة االعتبار لكظ فة النص األدبي ،المتمثمة في تحق ؽ المتعة كالمنفعة .كاالستفادة
مما حققتو المناىج النقد ة المعاصرة في كشفيا لفضاءاتو المغك ة كاألدب ة الممتدة،
كالمستباحة بفضؿ الفعؿ القرائي المتمكف ،كامكان ة استثمار ذلؾ في اكتساب المعرفة،
كتحس ف األداء المغكم كالفكرم .كمنو ،إعادة النظر في ص اغة األىداؼ المناسبة لمتكجو
البراغماتي الجد د لمعمم ة التعم م ة /التعمم ة.
كانطالقا مف ىذا ،بات ممكنا لممنياج أف جسد الغا ة الكبرل مف تعم ـ المغة العرب ة
كأدبيا ،كالمتمثمة ف ما رسمو (القانكف التكج يي لمترب ة الكطن ة ) ،الصادر في ( 23نا ر
2008ـ) ،كالذم نص في مادتو الرابعة كفي البند السادس تحد دا عمى  " :ضماف التحكـ
في المغة العرب ة

باعتبارىا المغة الكطن ة كالرسم ة ،كأداة اكتساب المعرفة في مختمؼ

المستك ات التعم م ة ،ككس مة التكاصؿ االجتماعي ،كأداة العمؿ كاإلنتاج الفكرم "(.)1
لقد تمت اإلشارة مف قبؿ ،أنو تـ تبني المقاربة بالكفاءات ،بكصفيا المقاربة األنج لتفع ؿ
دكر المتعمـ ،كاشراكو في العمم ة التعم م ة  /التعمم ة ،في ظؿ تكف ر الشركط الضركر ة
إل جاد الكضع ات /المشكالت المماثمة لمكاق  ،كتمك نو مف تكظ ؼ معارفو لمجابيتيا
بالحمكؿ المناسبة ،بكؿ اقتدار كميارة .كطالما أف األمر عمى ىذه الحاؿ ،فك ؼ مكف لممتعمـ
أف ستف د مف درس النص األدبي؟ أك مف قراءتو لو؟
" غ ر خاؼ أف تعم ـ األدب مشركط بتصكرنا لو ،كبغا تنا مف تدر سو .كما أنو مشركط
بنكع ة فيمنا لممناىج النقد ة المتكاثرة ،كقدرتنا عمى استثمارىا ،بح ث تنمي القراءة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1اؿقانكف التكج يي لمترب ة الكطن ة .الجر دة الرسم ة .العدد  .04ص.09 :
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كتخصبيا .فنظاـ المنيج ،ميما دؽ ،قتضي ابتكا ار في اإلنجاز ،بح ث ال فضي إلى نفس
النتائج ،كال ؤكؿ إلى الدائرة المغمقة في الفيـ .كبيذا المعنى  ،ككف تدر س األدب تدر سا
لمخصكص ة الفن ة المم زة لممعرفة األدب ة؛ كىي معرفة تنبثؽ مف ثغرات المعارؼ األخرل ،إذ
تند عف العقؿ األداتي لفائدة تكاصؿ نقدم كمحرر " (.)1
كالمعرفة األدب ة ال مكف فصميا عف المعرفة المغك ة ،في كؿ األحكاؿ ،كليذا ظؿ النقد
حاكؿ اختراؽ العالقة ،ك فصؿ ىذه عف تمؾ ،لكنو ما استطاع تجاكز حدكد جدراف المغة.
كمف ىذا المدخؿ ،س حسـ المنياج أمره في تبن و لمصطمح دراسة النص األدبي ،ك تحكط في
استخداـ مصطمح القراءة ،بخالؼ ما كاف متكقعا ،عندما قرر أف ستف د مف نظر ة التمقي.
جاء في (منياج السنة األكلى)  " :ال جكز االستعداد لدراسة نص بأحكاـ نقد ة جاىزة ،كانما
عمى الدارس أف حدد – أكال – الظاىرة المس طرة عمى النص؛ فكر ة كانت أك فن ة (باعتبار
أف النص مضمكف كصكرة ،مبنى كمعنى) ،ثـ نطمؽ في دراستو بداللة ىذه الظاىرة
المس طرة عم و ،عمى أف ال تككف الدراسة كصف ة ،مبن ة عمى إصدار أحكاـ تش د بميارة
األد ب المغك ة في التعب ر الفكرم كالفني مف مثؿ ( :األفكار كاضحة ،سيمة الفيـ ،عم قة
الداللة ،كاألسمكب جزؿ قكم ،كعباراتو كألفاظو كمالئمة) .إنما الدراسة تككف بتبني المقاربة
النص ة كطر قة تربك ة لتفع ؿ الدرس األدبي ،ككذا بكض المتعمـ مكض المتفاعؿ م
الدراسة ،باستثمار مكتسباتو القبم ة  ،كحسف تكج يو كارشاده إلى ما جعمو

 ،بدع في

استقصاء مبنى النص  ،كـ ػػعناه بالحجة الب نة  ،كالفكر الطم ؽ " ( .)2فمف زاك ة نظر عمماء
النفس المعرف ف ،ككفؽ مفيكـ التعمـ ذم المعنى ،فإف المتعمـ ل س عضك ة سالبة ،بؿ ىك
عنصر نش ط كفعاؿ ،بإمكانو اتخاذ الق اررات المنطق ة .ليذا بدك مصطمح دراسة النص ىك
األنسب ،الذم ِّ
مكف المتعمـ مف التفاعؿ بإ جاب ة م

النص األدبي  .فما المقصكد بدراسة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد فرشكخ .تجد د درس األدب .ط .1مطبعة النجاح الجد دة .الدار الب ضاء2005 .ـ .ص.08 :
 .2ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.23 :
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النص؟ كلماذا تـ اجتناب تكظ ؼ مصطمح القراءة؟
ب -دراسة النص؛ معادل المقاربة النصية:
حسـ المنياج أمره إزاء الطر قة الكالس ك ة التي تقكـ عمى اتباع خطكات محددة مصحكبة
بأحكاـ جاىزة مسبقا ،فاستبعدىا كم ة ،كاستبدليا بدراسة النص ،التي تقكـ عمى المقاربة
النص ة .كتح ؿ لفظة (الدراسة) إلى بعض الدالالت التي مكف االستفادة منيا في ىذا
الس اؽ .فقد جاء في بعض التعر فات القامكس ة المتخصصة ،أف لفظة ( دراسة ) ػتػعػفم:
" عػمم ة بحث في معط ات معػ نة ،أك ظكاىػر خاصة [ ،...كما تؤدم معنى ] :عمؿ منيجي
منظـ قكـ بو الشخص إلنتاج معرفة أك الكتسابيا " ( .)1كالنص األدبي ظاىرة لغك ة بامت از،
تحتاج مف القارمء ليا ،أف بحث في معط اتيا ،كفؽ منيج ة منظمة ،تمزمو ببذؿ جيد عقمي
معتبر ،ألجؿ اكتساب المعرفة كانتاجيا .كليذا ،فقد جاء في تحد دات بعض الباحث ف (محمد
الدر ج) أف المقصكد بدراسة النصكص " :النشاط الذىني المتعدد األبعاد ،كالذم سعى إلى
الكشؼ عف المعمكمات المقركءة كانتقائيا كتحك ميا ،أك إعادة تنظ ميا قصد تكك ف بن ة ذىن ة
أك كجدان ة (أك ىما معا) مطابقة ،أك عمى األقؿ ،شب ية بالبن ة التي قصد مؤلؼ النص
نقميا كابالغيا .إنيا عمم ة تفاعؿ ب ف الفرد كالنص ،تتـ ضمف س اؽ اجتماعي كثقافي مع ف.
كتتأثر بالعد د مف المتغ رات الذات ة كالمكضكع ة ،كالتي تفرض عمى القارمء نكعا مف
الدراسة ،كتكجيو نحك أسمكب مف أسال ب المعالجة كالتحم ؿ" ( .)2كانطالقا مف ىذا ،نخمص
إلى أف دراسة النص؛ إنما ىي بحث ذىني في معط ات النص ،خض لمنيج ة منظمة،
بغرض اكتساب المعرفة ،كانتاجيا بالمطابقة أك المشابية لمبن ة التي قصدىا المؤلؼ.
كالبحث الذىني نشاط تنكع؛ ب ف التعرؼ إلى الرمكز كاستدعاء معان يا ،إلى تحم ؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الكر ـ غر ب .المنيؿ التربكم .ج .1ص.382 :
 .2محمد الدر ج .نحك ب داغكج ة جد دة لمتعب ر؛

 -1مقتض ات دراسة النصكص .الدل ؿ التربكم :تدر س ة النصكص.

ج .2ص.6 :
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تراك بيا ،كالنظر في العالقات القائمة ب ف بن اتيا ،إلى إعادة البناء بعد التفك ؾ ،إلى الفيـ
كالتدل ؿ عم و ،إلى القراءة المتكلدة عف النص بأدكات النص .ليذا كانت تفاعال ب ف قارئ ىك
امتداد لمنص في س اقو االجتماعي كالثقافي ،كالنص الذم لف تكلد إال في ظؿ ىذا االمتداد.
عمى

كالخطاب المدرسي ،ض في االعتبار حق قة أف النص األدبي فف كابداع ،عمك

ضكابط النقد المع ارم ،ك تجاكزىا إلى فضاءات الفكر الحر ،كالخ اؿ الكاس  .ليذا جاء في
المنياج " :أف دراسة النص إبداع ،كاإلبداع تعالى عف الضكابط كالقكاعد .كلك كانت ثمة
قكاعد ثابتة ستع ف بيا دارس النص األدبي لما كانت الحاجة إلى أستاذ .بؿ كاف مف السيػؿ
عمى كؿ قارمء أف أخذ تػمؾ القكاعد ك طبقيا عمى ما قرأه "

المتأمؿ،
( .)1كىنا ،ستكقؼ
َع

ع ِّد دارس النص مستغن ا عف قكاعد تضبطو في دراستو ! فك ؼ ككف
جنك ُيح المنياج إلى َع

ئ

ذلؾ ،كمفيكـ الدراسة قكـ في داللتو عمى المنيج ة المنظمة؟ ثـ إف الجم ب ف القار

كاؿمعمـ تعذر ىنا؛ فقد ككف المعمـ ىك القارئ ،كاال فمف ككف غ ر المتعمـ ،الذم لما صبح
القارئ بعد .كبالتالي صبح التذرع باالستغناء عف الضكابط حجة كاى ة ،حتى كاف كاف ىناؾ
إقرار بأف النص األدبي إبداع .كليذا س نقض المنياج مقكلتو ،عندما يتـ كث ار ألمر
المتعمـ ،الذم أصبح قطبا رئ سا في العمم ة التعم م ة  /التعمم ة ،كالتي تسعى إلى بناء
شخص تو ،كاالرتقاء بمستكل تفك ره ،كتمك نو مف أدكات النقاش كاإلقناع .فػ" الدراسات
التربك ة – ال كـ – تقر أف لمنصكص األدب ة المكانة األكلى في إعداد النفس كتكك ف
الشخص ة كتكج و السمكؾ بكجو عاـ .كىي بذلؾ مف أل ؽ الدراسات بالتالم ذ في المرحمة
الثانك ة ،ألنيا الدراسة التي ترمي إلى تنك ر الفكر كتيذ ب الكجداف كتصف ة الشعكر كصقؿ
الذكؽ كارىاؼ اإلحساس" ( .)2كما أف اعتباره المقاربة بالكفاءات اخت ا ار منيج ا ،لػ
المعارؼ المدرس ة كجعميا صالحة لالستعماؿ في مختمؼ مكاقؼ الح اة "
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.22 :
 .2المرج نفسو .ص.21 :
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اضطراب المنياج في تصكره.
كمف منظكر المقاربة الب داغكج ة ،كاف ال بد مف األخذ ب د المتعمـ ،كتكج يو الكجية
المناسبة الستثمار تفاعمو م النص ،بما خدـ األىداؼ المرسكمة ،ك حقؽ لو المتعة
كالمنفعة .فػ " النص األدبي مع ف ال نضب ،فيك تجدد ك نبعث مف خالؿ كؿ قراءة؛ كميمة
المدرس أف عمد إلى إذكاء ركح التفك ر ،كالتعمؽ في دراستو دراسة إبداع ة بنزعة عقم ة،
كتفك ر منطقي جعؿ التمم ذ تعمؽ بالمغة كآدابيا ،ما دامت تسمك بفكره ،كترقى بعقمو ،كتمت
مشاعره؛ كانما تفمح الدراسة بيذا األسمكب ،إذا تمت كفؽ المقاربة بالكفاءات؛ عني كفؽ
منطؽ اإلدماج ،أم بإدماج مكتسبات الركافد المغك ة مف نحك كصرؼ كبالغة كنقد كغ رىا
مف الركافد األخرل في الدراسة .كالنص األدبي أخ را ،قد بدك أكؿ كىمة عالما صغ ار بس طا
غ ر معقد كال متشعب .كلكف بالنظر الثاقب كالدراسة المعمقة نكتشؼ مساحتو الفكر ة،
كحجمو الحق قي " ( .)2كبيذا ككف المنياج قد برر اعتماده المقاربة التي قررىا ،كاألىداؼ
التي سطرىا ،كالمادة المعرف ة التي ر دىا منجزا ،حققو المتعمـ .كىك درؾ أف القراءة األدب ة
كمفيكـ صدر عف منظكر المناىج النقد ة ،ال تحقؽ إال بتحقؽ القراءة الخط ة أكال ،ثـ
شرع القارئ  /المتعمـ في عمم ات المساءلة ،كالمناقشة ،كالتحم ؿ ،كالتفك ؾ أك

اليدـ ،ثـ

الفيـ كاعادة الترك ب ،كبعد كؿ ىذا فقط ،مكنو أف نتج نصا عمى أنقاض النص ،في
مخ متو أك مكتكبا ،ككف عالمة دالة عمى تحقؽ الفعؿ القرائي النقدم ،كالذم سمى قراءة.
أم أف القراءة في كؿ حاالتيا ،قد تتحقؽ ،كلكف بعد دراسة النص.
كحتى تككف ليذه الدراسة الفاعم ة المطمكبة ،لـ كف بد ليا أف تتبنى تصك ار مكف مف
تنف ذ خطة ترمي إلى تحق ؽ أىداؼ لغك ة ،كبناء كفاءات تكاصم ة مرصكدة ،في إطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.23 :
 .2المرج نفسو .ص.23 :
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" م الد اتجاه جد د في التفك ر الب داغكجي الذم سعى إلى تجاكز التحجر كغ اب التكازف في
منظكر تعم ـ المغات مف خالؿ القكؿ بمفيكـ الطر قة "( .)1ل تجاكزه إلى القكؿ بالمقاربة .فمقد
كاف الجدؿ قائما ،حكؿ أنج الطرؽ المتبعة في تعمـ القراءة كفيـ المقركء " ،ح ث كاف
اىتماـ البحث منصبا قبؿ ذلؾ عمى عرض طرائؽ تعم ـ القراءة مف تحم م ة إلى ترك ب ة إلى
تكل ف ة أك جمع ة ،كتب اف مساك ئ كحسنات كؿ منيا في التعم ـ " ( .)2كلـ ثبت أف طر قة
منيا ،كاف بإمكانيا أف تف د في النيكض بالفعؿ القرائي .كال كاف بإمكاف أم منيج متب في
تحم ؿ النص الكقكؼ عمى القراءة النيائ ة لو ،المستكف ة لمعناه است فاء تاما.
ؤكد ىذه الحق قة الباحث (عبد الممؾ مرتاض) ،ح ف عرض تجربتو في دراسة (القسـ
الغزلي مف معمقة (امرئ الق س ) كقص دة ( ُين ْعـ) ػؿ(عمرك بف أبي رب عة) في فترة زمن ة
ماض ة ،كاتب في ذلؾ المناىج النقد ة التقم د ة السائدة آنذاؾ ،عمى غرار ما كاف قكـ بو

كبار الدارس ف .قكؿ " :كقد كنا أر نا طو حس ف لـ زد عمى أف سمؾ منيج المرزكقي كمعظـ
شراح النصكص مف قدامى العرب؛ بدأ العمؿ بشرح األلفاظ الغر بة ثـ تمكىا بنثر الب ت أك
المجمكعة مف األب ات التي اخت رت لتككف مكضكعا لمتحم ؿ ...كىذا المنيج نفسو نالحظو
في معظـ الكتب ذات الصبغة التعم م ة أك المدرس ة التي ظيرت في النصؼ األكؿ مف
القرف العشر ف ... .كلكننا افتراضا ،لك حاكلنا معالجة ذ نؾ النص ف األدب ف أنفسيما ،فإننا
سنعالجيما بمنيج آخر حتما لتطكر الرؤ ة ،كتطكر الثقافة ،كتطكر المنيج نت جة لذلؾ،
كالختالؼ الزمف " ( .)3كليذا س خمص إلى نت جة مفادىا " :إف النص األدبي جكىر قائـ .أما
دراستو – كحتى تشر حو المعممي – فيي مجرد عرض مف األعراض "

( .)4كعم و ،بقى

النص األدبي الثابت الكح د عبر امتداده في الزمف ،لكف طرؽ كمناىج معالجتو تتغ ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمذ مكضً .دٌذاكتٍك القراءة المىهجٍت؛ مقارباث وتقىٍاث .ط  .2دار الثقافت .الذار البٍضاء2000 .م .ص.42 :
 .2ماغً الخىري شتىي وآخرون .تعلمٍت اللغت العربٍت .ص.56 :
 .3عبذ الملك مرتاض .الىض األدبً مه أٌه؟ وإلى أٌه؟ ص.52 :
 .4المرجع وفضه .ص.52 :
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كتتبدؿ ،بتغ ر أدكات الدراسة.
كصح ح أف القراءة في منطؽ التعم ـ كاف مف حقيا أف تتحكط لمعمميا باستدعائو اللتزاـ
طر قة مع نة ،قد طمئف مف خالليا لمنتجو التعم مي ،ك حفظ لممارساتو إطارىا المنطقي،
لكف ما أثبتتو " أبحاث عمـ النفس المعرفي ،أف المتعمـ م ؿ إلى اعتماد استرات ج ات تعمـ
تأخذ مف كؿ طر قة بطرؼ .فيك مجأ أح انا إلى فؾ الرمكز كأخرل إلى س اؽ الكممة في
الجممة ،كثالثة إلى ذاكرتو البصر ة ،كرابعة إلى معمكماتو السابقة ،ك كظؼ بالنت جة أكثر مف
طر قة في سب ؿ تحق ؽ القراءة ،فيك عتمد في النيا ة عمى مقاربة مرتبطة بنمط تعممو
الشخصي " ( .)1أم أف المعمـ ل س لو في تحقؽ فعؿ القراءة إال التكج و كاإلقرار القسرم
لصحة شكؿ المقركء ،كالمعنى المتكلد عنو .لكف الذم بنى فعؿ تعمـ القراءة إنما ىك المتعمـ.
كىك الممزـ في نيا ة المطاؼ بأف تخذ لو استرات ج ات مع نة لمعالجة المقركء حتى حصؿ
الفيـ ،ح ث " ال مكف أف تـ مف خالؿ نسخ المعنى المعركض أك مف خالؿ استخالص
م كان كي لمعنى النص ،إذ ال بد مف معالجة ليذا المقركء تنػتيي بتفك كو كاعادة بنائو لتكك ف
صكرة ذىن ة حكلو تؤدم إلى حصكؿ فيمو " (.)2
كقد رأل بعض الباحث ف " َّ
أف مصطمح الطر قة بدك ال كـ أكثر تحج ار كصالبة
كتخصصا .كنفضؿ بدؿ القكؿ بمفيكـ الطر قة مصطمح المقاربة الذم الئـ الطرائؽ المتنكعة
( )...أىداؼ متنكعة ،محتك ات متنكعة ،كسائؿ الدعـ المتنكعة ،الخطكات المنيج ة المتنكعة
حسب تنكع جنس ات المتعمم ف أنفسيـ ،كاختالؼ عاداتيـ التعمم ة كنفس اتيـ كح اتيـ
ال كم ة"( .)3كفي ىذا الس اؽ أتي تبني المنياج ليذا المصطمح ،كما تمت اإلشارة إل و سابقا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ماغي الخكرم شتكم كآخركف .تعمم ة المغة العرب ة .ص.58 / 57 :
 .2المرج نفسو .ص.58 :
 .3محمد مكسي .د داكت ؾ القراءة المنيج ة؛ مقاربات كتقن ات .ص.42 :
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كالحق قة أف ىذا التبني ،مرده إلى النزعة البراغمات ة التي باتت تفرضيا التطكرات المتسارعة
في م داف التعم ـ ،مما أدل إلى اعتماد استرات ج ة انتقائ ة " اعتبرت ..كمنذ مدة بد ال عف
ى منة المنيج ات[ .ك] تتجاكز لغة المنظر ف المسان ف كالسكس كلكج ف كنقاد األدب .قكؿ
(الدكتكر المصطفى بف عبد اهلل بكشكؾ) في ىذا الس اؽ :إف التعم ـ ال يمو مف الدراسات
المسان ة جانبيا النظرم ،كانما جانبيا النفعي الكظ في الذم مكف أف ف د عمم ا في الم داف
التعم مي ،إذ عمى المدرس أف ختار مف كؿ ىذه النظر ات ما ف د المتعمـ في تنم ة ممكتو
المغك ة دكف أف تشبث بنظر ة لغك ة بع نيا ،بؿ ختار مف كؿ النظر ات ما ف ده ك ف د
باألساس المتعمـ في اكتساب الممكة المغك ة" ( .)1كبيذا صارت دراسة النص كفؽ المقاربة
النص ة عمم ة انتقائ ة كاع ة ،مقصكدة بذاتيا.
خامسا :مفهوم المقاربة النصية:
كمفيكـ المقاربة إنما قكـ عمى أساس تقرب المتعمـ المستمر مف المقصكد حتى تحقؽ
المطمكب .جاء في (المنجد في المغة كاألعالـ)؛ أف المقاربة في المغة ليا مدلكؿ الدنك
كاالقتراب ،م السداد كمالمسة الصكاب ،ف قاؿ " :قارب مقاربة ق :داناه  / .. /كقارب في
األمر :ترؾ الغمك كقصد السداد كالصدؽ "(.)2
كقد جاء في بعض التعر فات االصطالح ة التربك ة ،أف المقاربة ىي:
"  .1الك ف ة العامة التي جرم بمقتضاىا إدراؾ كدراسة مسألة مف المسائؿ ،أك تناكؿ مشركع
أك حؿ مشكمة ،أك بمكغ غا ة.
ئ التي نبني عم يا تأل ؼ برنامج دراسي،

 .2أساس نظرم تألؼ مف مجمكع المباد

كاخت ار استرات ج ات التعم ـ أك التق ـ باإلضافة إلى أشكاؿ االرتجاع " ( .)3فيي ك ف ة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد مكسي .د داكت ؾ القراءة المنيج ة؛ مقاربات كتقن ات .ص.44 :
 .2المنجد في المغة كاألعالـ .ط  .29دار المشرؽ .ب ركت1987 .ـ .ص.617 :
 .3بذر الذٌه به ترٌذي .قامىس التربٍت الحذٌث .مىشىراث المجلش األعلى للغت العربٍت .دار راجعً للىشر والطباعت.
الجزائر2010 .م .ص.334 :
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بالدراسة ،كجممة مبادئ تتأسس عمى ضكئيا استرات ج ات العمم ة التعم م ة – التعمم ة.
كتتحقؽ دراسة النص بالمقاربة؛ (بالك ف ة كجممة المباد ئ) ،عندما تحقؽ الدنك مف سطح
النص ،كالتعامؿ م بن اتو المغك ة المككنة لو ،كالمنغمقة عمى ذاتيا ،بيدؼ تحرم المعرفة
كالرأم السد د بصدؽ؛ أم ،دكف إضمار لخمف ات جاىزة كمشحكنة بأحكاـ مسبقة .فيي
مقاربة تعمؿ عمى ربط دراسة المغة بالنصكص؛ أم أنيا تأخذ ب د المتعمـ الكتشاؼ قكاعد
كقكان ف المغة (نحك النص) في صكرة المنجز ،كالمتحقؽ فعم ا ،بدال مف فرضيا عم و قس ار
(نحك الجممة) ،كىذا مف خالؿ نصكص السجؿ المغكم الراقي لألدب كالفكر ،مما دف إلى
إنجاز القراءة الفاعمة .فػ " المقاربة النص ة في الترب ة تقتضي تناكؿ النص مف عدة زكا ا:
 .1زاك ة داللة النص كمحتكاه .2 .زاك ة بنى النص المغك ة كالترك ب ة .3 .زاك ة نمط النص
( أىك حكا ة ،قصة قص رة ،خطبة ،رسالة ،مقاؿ،؟.)...

 .4زاك ة ن ة صاحب النص

كأىدافو مف إنجازه .5 .زاك ة الس اؽ التار خي الذم ندرج ضمنو النص ...المقاربة النص ة
ال تعترؼ بالجمؿ؛ فالجممة في نظر ىذه المقاربة عبارة عف نص كلك كانت مجرد حرؼ
معنى .إنما ىناؾ جمؿ تـ إنتاجيا بناء عمى ن ات تكاصم ة محددة؛ فقكلؾ لض فؾ( :تفضؿ)
ل س جممة كانما نص رتبط بس اؽ محدد ،عبر عف ن ة المتكمـ ك تعمؽ بمخاطب بع نو.
نص ة
اؿ ػ
اؿمقاربة ػ
بكساطة ػ
ػ
كالتعم ـ

اؿنص في شتى مظاىره عمى أساس أنو
ػني :ػتناكؿ ػ

كحدة " ( .)1بؿ ذىب بعض الباحث ف إلى اعتبار

المقاربة النص ة ىي ذاتيا دراسة النص.

جاء في معجـ (المتقف) أف مقاربة النص " :ىي دراسة النص كفقا لمستك ات ،ىي:
أ -مكضعة النص ضمف ظركفو.
ب -استقراء ى أة النص.
ج -تحم ؿ النص مف خالؿ مككناتو مف لغة ،كترك ب ،كأسمكب ،كنحك...،
د -إعادة ترك ب النص بعد تنظ ـ األجكبة كتصن فيا كجمعيا في أحكاـ كم ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بدر الد ف بف تر دم .قامكس الترب ة الحد ث .ص.335 :
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ىػ  -التعم ؿ باستخداـ أسمكب المحاججة "(.)1
كما مكف استخالصو مف ىذه التعر فات؛ ىك أف المقاربة تطكرت داللتيا ،حتى كاف لـ
تكف مكظفة بكصفيا مصطمحا ،لكنيا كانت قائمة بكصفيا ممارسة؛ قكؿ أحد الباحث ف " :إف
النص كاف مادة لمشرح ،كعندما سط نجـ المقاربة التار خ ة ،بحثا عف نشأة الظاىرة
المدركسة كتطكرىا ،تحكلت مقاربة النص إلى مقاربة تار خ ة؛ فبتنا ندرس تار خ األدب بدال
مف دراسة األدب نفسو .كلما سط نجـ البن ك ة ،حدثت ردة فعؿ عمى المقاربة التار خ ة،
كأصبحت دراسة النص دراسة داخم ة ،غارقة في البنى الداخم ة :الصكت ة كالمعجم ة كالدالل ة
كالب ان ة كاليندس ة العامة .كجاءت الرمكز ة (السم كلكج ا)..لتبني مقاربة تشتمؿ عمى
المقاربات األخرل كتكظفيا في التحم ؿ ،شرط أف تككف مالئمة كمنتجة "

( .)2كالفرؽ ب ف

مقاربة تقكـ عمى التأر خ لمكاتب ،كمقاربة تقكـ عمى الشرح كالتحم ؿ ،باالعتـ اد عمى معط ات
خارجة عمى النص ،كمقاربة نص ة غارقة في بنى النص  ،كال تعتمد إال عمى معط اتو
الداخم ة؛ ىك في جانبيا اإلجرائي؛ أم بالنظر إلى الخطكات المتبعة في التعامؿ م النص.
كليذا رأل بعضيـ أنيا مقاربات نص ة ،كعرفيا بػ " :مجمكع طرائؽ التعامؿ م النص
كتحم مو ب داغكج ا ألجؿ أغراض تعم م ة...؛ كتشمؿ ىذه المقاربات األنماط التال ة:
 )1مقاربة سكس ك لسان ة

 :Approche socio-linguistiqueكىي دراسة شركط إنتاج

النص التار خ ة كاآلن ة ،كشركط انتشاره في المجتم  ،ككضعو داخؿ المجتم ؛ كتشمؿ ىذه
المقاربة عناصر مثؿ:
أ -شركط اإلنتاج كالنشر (اإلرساؿ ،التمقي).
ب -كض الرسالة في المجتم .
ج -تنظ ـ النص حسب مرجع تو.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1إ ماف البقاعي .المتقف ،معجـ تقن ات القراءة كالكتابة كالبحث لمطالب .دار الراتب الجامع ة .ب ركت .لبناف .ص.225 :
 .2أنطكاف طعمة كآخركف .تعمم ة المغة العرب ة .ص.28 / 27 :
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 :Approche linguistiqueكتتعمؽ بعمم ة تحد د خصكص ة النص

المغك ة ،مف خالؿ الجكانب التال ة:
أ -كظائؼ المغة :المرسؿ ،المتمقي ،شكؿ الرسالة ،القناة ،المرج .
ب -العالمات الشكم ة لمتمفظ.
ج -مقتض ات منطق ة كتقد ر ة (أفعاؿ ،أكصاؼ.)..
د -أفعاؿ الكالـ مف خالؿ مستك اتيا ،التكم مي كالتكممي كالكالمي...
 )3مقاربة منطق ة ترك ب ة  :Logico-syntaxiqueكىي مستكل التحم ؿ النصي ،مف خالؿ
الجكانب التال ة:
أ -التقاط نظاـ النص كشكمو.
ب -التقاط العالقات الزمن ة..
ج -التقاط إجراءات انسجاـ النص.
د -التقاط أشكاؿ الجمؿ (نفي ،استفياـ ،اسم ة ،فعم ة.)1( " )...
فالثابت إذف ،أف النص تتعدد مقارباتو بتعدد منطمقات الدارس .كال مكف ألم مقاربة إال
أف تككف طر قة أك منيج ا لدراسة النص ،ل س إال .تستمد خطكاتيا اإلجرائ ة مف مرجع ات
مختمفة؛ قد تككف سكس ك -لسان ة ،تعنى بشركط إنتاج النص كظركفو التار خ ة
كاالجتماع ة .أك تككف لسان ة محضة؛ تيتـ بدراسة النص مف داخمو ،كال تعدكه .أك تككف
متعددة المشارب ،تأخذ مف كؿ اتجاه بطرؼ.
ليذا كجدنا أف المنياج في تعاممو م المصطمح ،لـ ستط

التخمص مف مفيكـ الطر قة،

بؿ اعتبر المقاربة النص ة مرة عمى أنيا طر قة ،بصر ح العبارة عندما قرر أف؛ " الدراسة
تككف بتبني المقاربة النص ة كطر قة تربك ة لتفع ؿ الدرس األدبي"..

( ،)2كأخرل عمى أنيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الكر ـ غر ب .المنيؿ التربكم .ج .1ص.92 :
 .2ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.23 :
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اخت ار منيجي ،عندما قرر مؤلفك الكتاب المدرسي ذلؾ؛ ح ث جاء في تقد ـ كتاب (المغة
العرب ة كآدابيا؛ السنة الثالثة مف التعم ـ الثانكم) " :إف الكتاب قكـ عمى أساس المقاربة
النص ة كاخت ار منيجي " ( .)1فيي مف منظكره؛ طر قة كمنيج ،تعتمد خطكات مع نة كثابتة
في دراسة النص .كالحق قة أف الطر قة أك المنيج س اف؛ كىما في االصطالح " :المنيج أك
الطر قة ،مجمكعة قكاعد ق ن ة كسيمة ،تت ح لكؿ الذ ف متزمكف بيا التزاما دق قا ،أف ال
عتبركا صح حا ما ىك خاطيء؛ كتساعدىـ عمى التكصؿ دكف بذؿ مجيكدات غ ر
ضركر ة ،كمف خالؿ الز ادة التدر ج ة لعمميـ ،إلى معرفة حق قة كؿ ما ستط عكف الكصكؿ
إل و .كلممنيج أرب قكاعد أساس ة ،ىي:
 )1قاعدة البداىة أك الكضكح ،كمؤداىا تعم ؽ الحكـ كعدـ قبكؿ إال ما تم ز بالبداىة ،أم
أف ككف كاضحا كمتم از.
 )2قاعدة التحم ؿ ،كأساسيا تقس ـ المفاى ـ المركبة إلى عناصر بس طة كمسائؿ أكل ة ،ثـ
تفك ؾ ىذه اؿقاعدة بدكرىا إلى ما ىك أبسط منيا...
 )3قاعدة النظاـ ،أم تنظ ـ األفكار باالنطالؽ مف البس ط إلى المركب كترت بيا بشكؿ
جعميا متسمسمة.
 )4قاعدة تع ف مختمؼ أجزاء كم ة مع نة ،كاالنتقاؿ بكاسطة حركة الفكر المتكاصمة ،مف
حكـ إلى آخر ،بطر قة تضفي الكضكح عمى المجمكع " ( .)2كعم و ،فقد بات مف الطب عي
اإلقرار بأف المقاربة النص ة ،إنما ىي طر قة أك منيج لدراسة النص مف منظكر د داكت كي،
تمكف المتعمـ مف تفك ؾ النص ،كفيمو ،كاستثمار بن اتو الدالل ة كتراك بو ،كمجمكع العالقات
التي تنتظميا في اإلنتاج التكاصمي؛ بما تناسب كرص ده المعرفي ،كقدراتو الفكر ة؛ أم أف
النص س صبح بؤرة العمم ة التعم م ة – التعمم ة ،ح ث س ككف مصد ار لكؿ معرفة لغك ة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة الترب ة الكطن ة .المغة العرب ة كآدابيا؛ السنة الثالثة مف التعم ـ الثانكم.
 .2عبد الكر ـ غر ب .المنيؿ التربكم .ج .2ص.595 / 594 :
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كعمم ة ،كرص دا متنكعا لمختمؼ تجارب الح اة اإلنسان ة ،ناى ؾ عف فضاء الجمال ة
كالخ اؿ .مما س ؤىمو ألف ككف السند الرئ س لتعمـ مختمؼ عمكـ المغة ،كالمنطمؽ األساس
لبناء كفاءاتيا التكاصم ة؛ لقد أصبح ثابتا أنو البن ة الكبرل  ،التي تظير مف خالليا مستك ات
المغة (الصكتي ،كالصرفي ،كالنحكم ،كالداللي ،كاألسمكبي) ،كأنو الفضاء الذم تتجسد ف و
مختمؼ المؤشرات الس اق ة (المقام ة ،كالثقاف ة ،كاالجتماع ة) .كألنو بيذا الثراء كالغنى ،فقد
ألزـ دارسو أف مضي إل و " ،كال سالح [لو] إال الفكر الطم ؽ ،كالرأم الط  ،كالثقافة
العمم ة ،كالمنيج الحد ث الذم جم ب ف األصالة كالمعاصرة " ()1؛ أم أف الدارس جب أف
تجرد مف ذات تو ،كمف كؿ حكـ جاىز مسبقا ،كل تعامؿ م النص بأدكات النص ،بدءا مف
سطحو الخارجي ،ل غكص بعد ذلؾ في أعماقو " .فالنص األدبي – عمكما – عالـ منغمؽ،
كلكنو قابؿ لالنفتاح ،كمفتاحو ال ؤخذ في ال د لفتح أبكابو ،كانما بحث عف ىذا المفتاح في
ثنا اه ذاتيا ،كذلؾ بفكرة :أف ال طر قة في دراسة النص األدبي ىي الطر قة "

( .)2عمى أنو

جب أف تبنى منيجا يتدم بخطكاتو في الدراسة كالتحم ؿ .قكؿ (عبد الممؾ مرتاض):
" مف ىنا كاف جب أف درس كؿ نص أدبي بمنيج – عمى ما فترض ف و مف عمكم ة
كشمكل ة مف ح ث ىك منيج متسمط النفكذ كاالستقطاب – فإنو ظؿ متسما بالخصكص ة
النسب ة .كىي التي تحدد نسبة اإلبداع ة الفن ة ف و " (.)3
كالمنيج ىنا ،س ككف المبض الذم بو شرح النص .إال أف ىذا ال عني أنو جب التزاـ
اسة؛ " كبعبارة قد تككف أكثر كضكحا ،فإف كؿ نص أدبي
ؾؿ در ػ
بػعػمنو ػؼم ػ
منيج كاحد ػ
فرض عمى دارسو منيجو المستقؿ "(.)4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد الممؾ مرتاض .النص األدبي مف أ ف؟ كالى أ ف؟ ص.53 :
 .2ك ازرة الترب ة الكطن ة .مناىج السنة األكلى مف التعم ـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.23 :
 .3عبد الممؾ مرتاض .النص األدبي مف أ ف؟ كالى أ ف؟ ص.54 :
 .4المرج نفسو .ص.54 :
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كىذا الذم قرره المنياج ،عندما رأل أف ال طر قة في دراسة النص األدبي ىي الطر قة.
مما عني أنو تسـ بالمطاكعة ،ك حرص باألساس عمى تحق ؽ المنفعة لممتعمـ .أم أنو تمثؿ
بالكامؿ مقكلة الباحث ( المصطفى بكشكؾ) السابقة .ك صبح الالمنيج في تشر ح النص ىك
المنيج عمى رأم الباحث (عبد الممؾ مرتاض).
إف ىذا الكؿ الذم جب أف تزكد بو الدارس ،ىك مجمكع األدكات التي تحتاج إلى ك ف ة
شرع ة تتكظؼ بيا لمعالجة النص؛ كىذه الك ف ة لف تككف إال المقاربة النص ة مف منظكر
التعم م ة.
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الفصل األول
الحفر في جداريات الكتاب المدرسي

أوال :سمطة الكتاب المدرسي
ثانيا :تعريف الكتاب المدرسي
ثالثا :النص الموصوف والمغة الواصفة
رابعا :النص المقروء والخطاب اآلخر
خامسا :المعجم النصي والتفاعل الميمش
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أوال :سمطة الكتاب المدرسي:
يمثؿ كتاب المغة اؿمدرسي ،ركيزة أساسية في الفعؿ اؿتعميـ م .فيك فضاء التالقي بيف
المؤلؼ ( لجنة التأليؼ أك مجمكعة مؤلفيف ) مف جية ،كالمعمـ كالمتعمـ مف جية أخرل ،في
كضعية قراءة .كبيف المعمـ كالمتعمـ في كضعية تكاصؿ تعميمي تعممي .كما أنو م

كسب

التمميذ الميارات الالزمة لمنمك القرائي ،كميارة التعرؼ إلى الكممات بشكؿ صحيح كمستقؿ،
كميارة اإللماـ بالمعنى المقركء ،كميارة التذكؽ.
"كالكتاب في عرؼ منظمة اليكنسكك ىك المطبكع غير الدكرم الذم يشتمؿ عمى تسع
كأربعيف صفحة فأكثر بدكف صفحات الغالؼ .كالكتيب ىك المطبكع غير الدكرم الذم يقؿ
عدد صفحاتو عف ىذا العدد .كبطبيعة الحاؿ فإف الكتاب أك الكتيب يحمؿ معمكمات في أم
فرع مف فركع المعرفة البشرية أك كما نقكؿ عادة؛ رسالة فكرية مف المؤلؼ إلى القارئ"

(.)1

ىذه الرسالة تتجسد في ثنايا الصفحات ،فتسيؿ ليا عممية اختراؽ األمكنة كاألزمنة  :كبالتالي
يصبح الكتاب أىـ كسيمة لحفظ خبرات اإلنساف كتجاربو ،كعمى رأم

( فرانسيس بيككف /

 " :)Francis Baconصكر ذكاء البشر كمعارفيـ تبقى في الكتب بمنجاة مف عنكبكت
الزمف ،كىي قػادرة عمى التجدد الدائػـ "(.)2
كالكتاب مدكنة معرفية  ،أدبية أك عممية ،يستجمع جممة أفكار أك حقائؽ معبر عنيا بمغة
األلفاظ ،كالحركؼ كالمقاطع الصكتية ،كيستعيف أحيانا بالصكر الستكماؿ متطمبات التعبير.
كبقدر ما مؤدم الكتاب دكر الحافػظ لمفػكر اإلنساني فإنو ،في المقابؿ ،يؤدم دكر المثير
الذم يجذب القارئ لمتعارؼ كالتكاصؿ .كمف ىنا يصبح مصد ار ميما لمثراء المعرفي ،كما أنو
يصبح مصد ار أىـ لثراء الحصيمة المغكية ،اؿ تم تبقى مرىكفة " بالتكسع في القراءة لمنتاج
المكتكب ،ككثرة االطالع عمى تراث المغة المدكف  ،في إطاره الزمني كالمكاني الرحب "(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1شعباف عبد العزيز خميفة .التربية المكتبية في المدرسة العربية .ط .2المكتبة األكاديمية .مصر .1995 .ص.39 :
 .2حمد قرة عمي .سنابؿ الزمف .ط  .6مؤسسة نكفؿ .بيركت  1986ـ .ص.31 :
 .3أحمد محمد المعتكؽ .الحصيمة المغكية .ص . 84 :
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كىك بيذا الشكؿ يفرض نفسو في ساحة االتصاؿ االجتماعي ،كيعطييا مرتبة رئيسة ظؿ
يحافظ عمييا ،رغـ تطكر كسائؿ االتصاؿ في ىذا العصر تحديدا .كقد ساعده عمى ىذا جممة
مف المميزات التي يتصؼ بيا ،منيا:
 )1إذا كانت كسائؿ التثقيؼ ككسائؿ االتصاؿ األخرل  ،تصؿ الفرد بما يجرم مف حكلو،
كتطمعو عمى معارؼ كخبرات أىؿ عصره  ،كحضارة كلغة أىؿ زمانو ،فإف الكتاب يصؿ
اإلنساف بحاضره ،كما يصمو بماضيو في أبعد عصكره ،كبالحضارات اإلنسانية المختمفة
عمى اختالؼ مكاطنيا ،كبالمغة في كؿ مراحميا كأطكارىا كتغيراتيا التي طرأت عمييا.
 )2إف الكتاب يسيؿ نقمو كتكزيعو كنشره كالحصكؿ عميو ،كما يمكف استخدامو في كؿ
مكاف كزماف ،ككمما دعت الحاجة إليو ،إذ ال يتحدد بفترة بث معينة ،كال ينحصر في قناة
محددة ،كال يحتاج استخدامو إلى طاقة كيربائية أك ضكئية معينة كما ىك عميو الحاؿ في
التمفاز أك المذياع أك الحاسكب أك غيره مف أجيزة االتصاؿ الحديثة األخرل.
 )3إنو رخيص السعر ،قميؿ التكمفة بالقياس إلى الكسائؿ األخرل ،كقابؿ لالستػنساخ
كالتعدد حسب الحاجة كالطمب كبتكمفة يسيرة في معظـ األحياف.
 )4ال يحتاج في استخدامو كاالستفادة منو إلى ميارات فنية معينة ،إذ يكفي مستخدمو
التمكف مف القراءة كالقدرة عمى الفيـ ،كما أنو ال يحتاج إلى معدات كأجيزة عرض خاصة،
فاستخدامو ميسر كمباشر.
 )5يعتبر مصد ار رئيسا ،لتزكيد غالب الخدمات التي تؤدييا أجيزة االتصاؿ األخرل (.)1
كالحقيقة أف ىذه الميزات ىي التي جعمت الكتاب ،مطمب األفراد كالمؤسسات ،كؿ حسب
حاجتو كحسب قدرتو .بػؿ ساىمت أحيانا في جعؿ الكتاب يستبد بالحقيقة العممية ،كيتكرس
في أذىاف الكثيريف بأنو كحده صاحب العمـ الصحيح .ترل المجنة الدكلية لمنيكض بالتربية،
(كىي المجنة التي شكمتيا المنظمة الدكلية لمتربية كالعؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ينظر؛ أحمد محمد المعتكؽ .الحصيمة المغكية .ص.123 -122 :
185

كـ كالثقافة – اليكنسكك " :)-أف

انفصم األول :انحفر في جداريات انكتاب انمدرسي

انباب انثانث

اإلنساف اتسعت إمكانياتو منذ أف تعمـ الكتابة ،كمنذ أف اخترعت المطبعة ...إال أننا ال
نستييف بفضؿ الكتابة كالمطبعة  ،إذا قمنا بأف الثكرة التي كقعت بظيكرىما

 ،ال تخمك مف

بعض اآلثار السيئة ،كقد كاف لمشعائػر الدينية كالمحرمات االجتماعية ،دكر ال يستياف بو في
التربية الشفكية ،ألف المعمكمات كانت تمقف عف طريؽ االحتكاؾ المباشر باألشياء كالكائنات.
كلكف ،بعد أف تـ تدكيف المعمكمات في الكتب كاألسفار ،أخذ ىذا النكع مف التعميـ المكتكب ،
يحؿ محؿ التعميـ الشفكم ،مما جعؿ الناس يعتقدكف أف الكممة المكتكبة – كاستظيارىا حرفيا
 ىي كحدىا شعار العمـ الصحيح ،كأف العمـ المكتسب مف التجربة اليكمية ال قيمة لو " (.)1إف مما ال شؾ فيو ،أف قطاع التربية – عمى غرار كثير مف القطاعات ،إف لـ تكف كميا-
استفاد مف الكتاب ،كاستطاع أف يدفع بالمجتمع ،عمى اختالؼ فئاتو كشرائحو ،نحك القراءة،
كمنيا التفتح عمى تجارب مختمؼ المجتمعات ،كايجاد مساحة تكاصؿ كاسعة تسيـ في
تحسيف كاقعو المعيشي .كككف قطاع التربية تحديدا ،ىك المسؤكؿ أماـ المجتمع في الحفاظ
عمى عناصر اليكية الكطنية كترسيخيا ،كتعميـ الناشئة كتقديـ المعرفة ليـ  ،في برامج دقيقة
كذات أىداؼ محددة ،فقد استعاف بالكتاب ،بشكؿ رئيس ،لمقياـ بيذه الكاجبات ،كجعمو كسيمة
الدعـ البيداغكجية األساسية ،كاصطمح عمى تسميتو (الكتاب المدرسي).
ثانيا :تعريف الكتاب المدرسي:
يعرؼ أصحاب قامكس(  )Le Robert pour tousالكتاب المدرسي بأنو '' مؤلؼ تعميمي
يقدـ بشكؿ عممي المعارؼ التي يفرضيا المنياج الدراسي عمى كجو الخصكص،

كالمفاىيـ

األساسية لعمـ مف العمكـ ''( .)2كما يرل أحد الباحثيف أنو " سمطة عممية ال يتطرؽ

إلييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1مجمكعة مف المؤلفيف  .تعمـ لتككف .ترجمة :د .حنفي بف عيسى .ط .3اليكنسكك .الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع.
الجزائر1979 .ـ .ص.47 - 46 :
(2

P:696.

pour tous. Dictionnaire de la langue française. Paris. 1995.
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الشؾ"(.)1
كاذا كاف الكتاب المدرسي يقدـ المعمكمات بشكؿ محدد ،مف جية الكـ كالنكعية ،فإف ىذا
مفرض ضركرة التناسب مع التمميذ في مختمؼ مراحؿ سنو ،كمستكاه العقمي .أما ككنو سمطة
عممية ،فألف ما يرد فيو ،يجب أف ال يقبؿ الشؾ

 ،أك الطعف في حقائقو التي ال ينقضيا

العقؿ ،كال يبطميا الدليؿ أك البرىاف .كىذا يساعد كثي ار في بناء قاعدة معرفية صحيحة لدل
ض تحقيقيا مف خاللو .إضافة
الناشئة تؤسس لفكر سميـ ،كفؽ أىداؼ مرسكمة سمفا  ،ييفتىىر ي
إلى ككنو مرجعا لممتعمـ كسندا لممعمـ ،يستقياف منو المعمكمات المطمكبة

 .لكف ما تجدر

اإلشارة إليو ،ىك ما أغفمو التعريؼ السابؽ ؛ كىك أف الكتاب حتى يككف مدرسيا  ،يجب أف
تتبناه ك ازرة أك ىيئة حككمية أك حتى لجنة عمى مستكل المدرسة ،ذلؾ ألنو كسيمة جماعية
باألساس .كما أفق جيد مشترؾ ،بيف مجمكعة مف المؤلفيف كالييئات الكصية ،بخالؼ الكتب
المكجية لمطفؿ بصفة عامة.
كالذم يمكف أف نخمص إليو ،ىك أف الكتاب المدرسي يتحدد بثالثة مككنات رئيسة ،ىي:
" – المككف الشكمي كالتقني :فيك كتاب ،تنطبؽ عميو الخصائص الشكمية كالتقنية المتكفرة في
الكتب األدبية كالعممية كغيرىا ،ككؿ ما ىنالؾ أنو ك ً
صؼ بػ (المدرسي) تميي از لو عف باقي
ي
الكتب األخرل.
المككف المعرفي :كيتمثؿ في مختمؼ أشكاؿ المعرفة التي يتضمنيا الكتاب المدرسي،
ِّ
كىي معرفة يمتى ىحكـ فييا ،تختمؼ عف المعرفة العالمة المتضمنة في الكتب الثقافية كالعممية.
المككف الديداكتيكي :كىك الشرط الناظـ لعممية نقؿ المعرفة " (.)2
ِّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عمي تعكينات .الكتاب المدرسي؛ مكاصفاتو كشركط تأليفو .محاضرة ألقيت بالجامعة الصيفية لمعمكـ الشرعية .شرشاؿ.
جكيمية .1998
 .2أحمد مرزاؽ كآخركف .دراسات نقدية في الكتاب المدرسي .شركة مطابع األنكار المغاربية .كجدة .المغرب1433 .ق/
2012ـ .ص.27 :
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اعتي ًمد كسيمة رئيسة لتنفيذ المنياج.
كما أنو ال يمكف أف يكصؼ بصفة (المدرسي) إال إذا ٍ

" كنقصد بالمنياج جممة العمميات المخططة كالضركرية لحصكؿ التعمـ؛ إنو عبارة عف يك ٍّؿ
متسؽ كمتكامؿ ،يتضمف ما يمي:

 أىداؼ التعميـ أك التككيف عمى شكؿ معارؼ أك ميارات عممية أك خبرات حياتية. المحتكيات (المادة الدراسية) المناسبة. كسائؿ كأدكات مقترحة تسمح ببمكغ األىداؼ المحددة مثؿ :سيزكزات التعميـكالكسائؿ الديداكتيكية المالئمة.
 أساليب كاجراءات التقكيـ لقياس مدل بمكغ األىداؼ ،كبالتالي مدل نجاعة العمميةالتعميمية برمتيا "(.)1
ثالثا :النص الواصف والمغة الموصوفة:
الكتاب المدرسي في مرحمة التعميـ الثانكم ،المكجو لتعميـ كتعمـ درس المغة العربية كأدبيا،
كتاب يقدمو مؤلفكه عمى أنو (المشكؽ) بنصكصو في السنة األكلى ،ك(الجديد) بما يحممو مف
نماذج تبرز مظاىر الجدة في األدب العربي ،في السنة الثانية .كىك كتاب (المغة العربية
كآدابيا) في السنة الثالثة .ككاضح أف مثؿ ىذه العناكيف ليا داللتيا المقصكدة كالمرتبطة
بأىداؼ المرحمة التعميمية ،كضركرة تمبية حاجات المتعمـ كاستعداداتو الفكرية كالكجدانية .كىك
حسب النص الكاصؼ لو؛ كتاب ممتزـ بخطاب المنياج ،كصادر عنو .يتقيد بأىدافو،
كيخضع لمقاربتيو؛ التعميمية (المقاربة النصية) ،كالتربكية (المقاربة بالكفاءات) .فقد جاء في
تقديـ كتاب السنة األكلى " :إف المقاربة البيداغكجية المعتمدة في بناء مناىج التعميـ الثانكم
العاـ كالتكنكلكجي ،إنما ىي المقاربة بالكفاءات ،كىي مقاربة تسعى إلى كضع مبادئ تربكية
تكافؽ الحاجات الفيزيكلكجية كالكجدانية كالعقمية لممتعمميف ،بيدؼ تنميتيا تنمية متسقة كمتزنة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد المطيؼ الجابرم ،عبد الرحيـ آيت دكصك .الكتاب المدرسي؛ تقنيات اإلعداد كأدكات التقكيـ .إفريقيا الشرؽ.
المغرب2004 .ـ .ص.7-6 :
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حيث ال مجاؿ لالىتماـ بالحاجات المستقمة عف بعضيا ،كانما االىتماـ بيا في شمكليتيا
بحيث تسيـ بكميتيا في التنمية العامة لممتعمـ؛ أم انطالقا مف مفيكـ إدماجي ككظيفي يأخذ
بعيف االعتبار الدكافع كالرغبات المختمفة لممتعمميف " ( .)1كىذا تأكيد عمى أف المنياج يأخذ
بمدخؿ نظرية الكحدة ،كيتبني مقكلة (الجشطمت)؛ االنطالؽ مف الكؿ نحك الجزء .كما جاء
في كتاب السنة الثانية " :أنجز ىذا الكتاب كفقا لتكصيات منياج المغة العربية كآدابيا لمسنة
الثانية الثانكية شعبة اآلداب كالفمسفة كشعبة المغات األجنبية ...ك ..تـ تناكؿ النص مف
المبدإ الذم تقكـ عميو المقاربة بالكفاءات التي تحرص عمى ما ىك أنفع كأفيد لممتعمـ "

(.)2

كقريب مف ىذا المعنى ،قدـ مؤلفك كتاب السنة الثالثة كتابيـ ،فقالكا " :يعد الكتاب امتدادا
لكتابي السنتيف األكلى كالثانية ،كلذا جاء غير مختمؼ عنيما كثي ار مف حيث البنية كمف حيث
المنيجية المتبعة في تقديـ مختمؼ النشاطات ،كفي ذلؾ نية عدـ التشكيش عمى ذىف المتعمـ
مف جية ،كالتزاـ بالمنياج كالكثيقة المرافقة لو مف جية أخرل ...إف الكتاب يقكـ عمى أساس
المقاربة النصية كاختيار منيجي ،كعمى المقاربة بالكفاءات كاختيار تربكم "

( .)3كما أف

الكتاب يشمؿ عددا محددا مف النصكص األدبية ،ىي نصكص – سندات ،تنبع منيا ركافد
الدرس المغكم ،لنشاطات معينة ،ىي القكاعد كالصرؼ كالبالغة كالعركض ،كتتـ االستعانة
بالنص التكاصمي لتفسير ظاىرة أدبية أك نقدية .كىذا ما ييشار إليو في تقديـ كؿ كتاب.
كعمى ىذا يككف النص الكاصؼ قد حدد معالـ الكتاب المدرسي ،كمعو معالـ النص
سي ىش َّريح مف ًقبؿ المعمـ كالمتعمـ بمغة كاصفة ،ىي لغة المنياج
التعميمي المكصكؼ ،الذم ي
التي حددىا ،عمى اعتبار أنيا ىي لغة الدرس ،التي ييفتىرض فييا أنيا ستي ِّ
مك يف مف استخالص

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية .السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي ،جذع مشترؾ آداب .ص.3 :

 .2ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية .السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .ص.3 :
 .3ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم.
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لغة مكصكفة ،ستنتج نصا كاصفا آخر ىك النص اليدؼ .ىذا النص سيككف ىك اليدؼ
الختامي المندمج لنياية السنتيف األكلى كالثانية مف مرحمة التعميـ الثانكم الجزائرم .كالذم
صيغ في كتاب السنة األكلى كما يمي " :في مقاـ تكاصؿ داؿ ،يككف المتعمـ قاد ار عمى

تسخير مكتسباتو القبمية إلنتاج نصكص متنكعة في أشكاؿ متعددة مف التعبير" (ً .)1
ت
كز ى
يد ٍ
– مشافية ككتابة -نصكص
عمى صياغتو في كتاب السنة الثانية عبارة ( ..إلنتاج

متنكعة .)..كقد تفرع عف ىذا اليدؼ ،في السنة األكلى ،تحديد كفاءتيف مناسبتيف لممجاليف
الشفكم كالكتابي ،ىما؛ " الكفاءة 1؛ المجاؿ الشفكم :إنتاج نصكص في كضعية تكاصمية
ذات داللة لمتمخيص أك التحميؿ أك التعميؽ / .الكفاءة

2؛ المجاؿ الكتابي :كتابة نصكص

حجاجية كتفسيرية في كضعيات ذات داللة كنصكص لنقد أثر أدبي مف العصكر المدركسة

بتكظيؼ مفاىيـ النقد المناسبة " ( .)2أما في السنة الثانية ،بالنسبة لشعبتي اآلداب كالفمسفة،
فيالحظ أنو تـ تفريع اليدؼ إلى كفاءتيف لكؿ مجاؿ .حيث نجد " :المجاؿ
كاآلداب كالمغات ،ي
الشفكم؛ الكفاءة  :1فيـ المنطكؽ  /الكفاءة  :2التعبير المنطكؽ [ككمييما يتجسد في] إنتاج
نصكص ذات طابع كصفي أك سردم أك حجاجي لمتمخيص أك عرض أك مناقشة فكرة.
المجاؿ الكتابي؛ الكفاءة  :1فيـ المنطكؽ *  /الكفاءة  :2التعبير المنطكؽ [ ،ككمييما يتجسد
في ] كتابة نصكص كصفية أك سردية حجاجية في كضعيات فعمية ،كنصكص نقدية ترتبط

بآثار العصكر المدركسة "( .)3أما كتاب السنة الثالثة فقد غاب عنو مثؿ ىذا التحديد تماما.
رابعا :النص المقروء والخطاب اآلخر:
يعرض الكتاب المدرسي ،المكجو لتالميذ المرحمة الثانكية ،مجمكعة مف النصكص
األدبية ،تقكـ عمى مراعاة التسمسؿ التاريخي لألعصر األدبية ،كالتنكع في األجناس الفنية،

كتىىكُّزًع مكضكعاتيا عمى مجاالت الحياة المختمفة .جاء في كثيقة (المناىج لمسنة األكلى):
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية .السنة األكلى .ص.8 :
 .2المرجع نفسو .ص.8 :
* ىذا خطأ كاضح في صياغة الكفاءة في المجاؿ الكتابي .فقد قصدكا بدؿ عبارتي؛ فيـ المنطكؽ كالتعبير المنطكؽ،
عبارتي؛ فيـ المكتكب ،كالتعبير المكتكب .يمكف التأكد مف ذلؾ ،بالعكدة إلى كثيقة المناىج كالكثائؽ المرافقة .ص:
خطأ كيذا يمكف أف ينسؼ بكؿ المقرر التعميمي لمسنة الثانية .الكتاب المدرسي ال يجكز فيو الخطأ.
 .3ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية .السنة الثانية .ص.6 :
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" تي َّ
يتحكؿ
كلكف ضمف حدكد ال َّ
قدـ النصكص األدبية في إطار األعصر األدبية المتعاقبةٍ ،
معيا تاريخ األدب إلى غاية بذاتيا ،بؿ يبقى مكضكعا في خدمة األدب؛ حيث يتـ التركيز
عمى النصكص التي تعكس المظاىر التي تطبع العصر كتميزه عف سكاه ،ثـ العمؿ عمى
تدريب المتعمـ عمى التفاعؿ مع المنتكج األدبي الذم يدرسو ،ليكتشؼ ،كيستنتج خصائص
ىذه المظاىر ...كبيذا األسمكب في تناكؿ النصكص األدبية يتمكف المتعمـ مف ترسيخ
مػعػارفػو عػف الػعص ػػر الػػذم يػدرسػو مػف حػيػث المظاىر الفػكػرية كالظػكاىػر األدبػيػة الػسػائػدة
فيو " ( .)1كبنفس الصياغة تقريبا ،يأتي التأكيد عمى ىذا التكجو في كثيقة (المناىج) لمسنة
الثانية* .كىك الذم سيصرح بو أيضا ،كتاب السنة الثالثة

في تقديمو ،حيث يقكؿ مؤلفكه:

كي ىع ُّد الكتاب امتدادا لكتابي السنتيف األكلى كالثانية ،كلذا جاء غير مختمؼ عنيما كثي ار مف
" ي

حيث البنية كمف حيث المنيجية المتبعة في تقديـ محتكيات مختمؼ النشاطات ،كفي ذلؾ نية

عدـ التػشػكيػش عمى ذىػف الػمػتعمػـ مػف جية ،كالػت ػزاـ بالػمػنياج كالكثيقة الػػم ارفػقة لو مػف جػيػة
أخػرل "(.)2
المتأمؿ في نصكص الكتب الثالث ،سيجد َّأنيا تىىكَّزىعت كفؽ الترتيب التالي:
ك ِّ

كتاب السنة األولى :نصكصو ىي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربٌة الوطنٌة .مناهج السنة األولى من التعلٌم الثانوي العام والتكنولوجً .ص.21 :
* ينظر ،ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة ،السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .المغة العربية
كآدابيا .ص.9 :

 .2ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم .ص.3 :
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01
02
03
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عنكاف النص األدبي

عنكاف النص التكاصمي

عنكاف نص المطالعة

األدب الجاىمي ( 150سنة قبؿ ظيكر اإلسالـ)
في اإلشادة بالصمح والسالم

ظاىرة الصمح والسمم في العصر

إيماني بالمستقبل

(زىير بن أبي سممى)

الجاىمي (د .الحوفي)

(بيرتراند رسل)

الفروسية

الفتوة والفروسية عند العرب

الرجولة الحقة

(عنترة بن شداد)

(عمر الدسوقي)

(أحمد أمين)

وصف البرق والمطر

الطبيعة من خالل الشعر الجاىمي

أرضنا الجميمة

(عبيد بن األبرص)

(لجنة من أدباء األقطار العربية)

(إعداد وزارة اإلعالم)

األمثال والحكم

معمم األمثال

ثقافة ومثقفون

(د .حسين مروة)

(د .طو حسين)

عصر صدر اإلسالـ (مف ظيكر اإلسالـ إلى سنة 41ق)
05
06
07
08

تقوى اهلل واإلحسان إلى

قيم روحية وقيم اجتماعية في

األخالق والديمقراطية

اآلخرين (عبدة بن الطبيب)

اإلسالم (د .شوقي ضيف)

(عباس محمود العقاد)

من شعر النضال والصراع

الشعر في صدر اإلسالم

الفيل يا ممك الزمان

(كعب بن مالك)

(د .حسن إبراىيم حسن)

(سعد اهلل ونوس)

فتح مكة

شعر الفتوح وآثاره النفسية

اإلنسان بين الحقوق والواجبات

(حسان بن ثابت)

(النعمان عبد المتعال القاضي)

(أحمد أمين)

من تأثير اإلسالم في الشعر

من آثار اإلسالم عمى الفكر والمغة

المواجية

والشعراء (النابغة الجعدي)

(د .زكريا عبد الرحمن صيام)

العصر األمكم (41ق132 -ق)
09
10
11
12

في مدح الياشميين

نشأة األحزاب السياسية في عيد

انتظار

(الكميت بن زيد)

بني أمية (د .أحمد الشايب)

(قصة قصيرة ألبي العيد دودو)

من الغزل العفيف

الغزل العذري في عيد بني أمية

مشيد من مسرحية مجنون ليمى

(جميل بن معمر)

(د .زكي مبارك)

(أحمد شوقي)

من مظاىر التجديد في الشعر

التجديد في المديح واليجاء

تموث البيئة

األموي ( األخطل)

(د .شوقي ضيف)

(د .محمد الرميحي)

توجييات إلى الكتاب

الكتابة في العصر األموي

األدب والحرية

(عبد الحميد الكاتب)

(د .شوقي ضيف)

(د .عباس الجزيري)
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كقد كزع المنياج ىذه النصكص عمى محاكر ،كانت بمثابة عناكيف لمكضكعات
النصكص ،فجاءت كما يمي:
 -1األدب الجاىمي (  150سنة قبؿ اإلسالـ )
محكر النص األدبي

محكر النص التكاصمي

التقاليد كاألخالؽ كالمثؿ العميا

الصمح كالسمـ بيف القبائؿ في العصر الجاىمي

الفركسية

آداب الفركسية كالبطكلة

كصؼ الطبيعة

الطبيعة مف خالؿ الشعر الجاىمي

الحكـ كاألمثاؿ

ترجمة الحكـ كاألمثاؿ لعقمية الشعكب كاألمـ

 -2أدب صدر اإلسالـ (ظيكر اإلسالـ – 41ق )
القيـ الركحية كاالجتماعية في اإلسالـ

قيـ ركحية ،قيـ اجتماعية كاكبت ظيكر اإلسالـ

النضاؿ كالصراع

كضع الشعر أثناء الدعكة اإلسالمية

شعر الفتكحات اإلسالمية

شعر الفتكح كآثاره النفسيةعمى الفرد كاألسرة

تأثير اإلسالـ في الشعر كالشعراء

مف آثار اإلسالـ عمى الفكر كالمغة

 -3األدب األمكم ( 41ق – 132ق )
الخالفة اإلسالمية كالمؤثرات الحزبية في الشعر

األحزاب السياسية في عيد بني أمية

المكاقؼ الكجدانية

التعبير الكجداني في شعر الغزؿ في العيد األمكم

التقميد كالتجديد

مظاىر التقميد كالتجديد في الشعر األمكم

نيضة الفنكف النثرية

كضع النثر في العصر األمكم

كتاب السنة الثانية :كنصكصو ىي:
الوحدات

النص األدبي

النص التواصمي

العصر العباسي األكؿ (132ق – 334ق )
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01
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النزعة العقمية في الشعر

أثر النزعة العقمية في القصيدة

باب الحمامة والثعمب ومالك

(بشار بن برد)

العربية

الحزين

دعكة إلى الجديد كالسخرية

الصراع بيف القدماء

بالد الصيف

مف القديـ

كالمحدثيف في األدب كالحياة

03

المجكف كالزندقة

حياة الميك كالمجكف

04

شعر الزىد

الدعكة إلى اإلصالح كالميؿ

05

نشاط النثر

02

مقتطفات مف رساة الغفراف
(أبك العالء المعرم)
المقامة العممية

إلى الزىد
الحركة العممية كأثرىا عمى

خكاطر في بناء الحضارة

الفكر كاألدب

العصر العباسي الثاني ( 334ق –  656ق )
الحركة العقمية كالفمسفية في

حي بف يقظاف

06

الحكمة كالفمسفة في الشعر

الحكاضر العربية

الجزء األكؿ
حي بف يقظاف

07

الشككل كاضطراب أحكاؿ

الحياة االجتماعية كمظاىر

الجزء الثاني

المجتمع

الظمـ
مف الحركة الشعرية في المغرب العربي

08
09

مف قضايا الشعر في عيد

نيضة األدب في عيد الدكلة

الدكلة الرستمية

الرستمية

الشعر في ظؿ الصراعات

استقالؿ بالد المغرب عف

الداخمية عمى السمطة

المشرؽ

الشاعر المضطيد
حمار الحكيـ

العصر األندلسي
10

كصؼ الطبيعة الجميمة

خصائص شعر الطبيعة

كتاب الطبيعة

11

رثاء الممالؾ

رثاء المدف كالممالؾ

حزف أب

12

المكشحات

كخصائصو الفنية
المكشحات كالغناء
194
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كما كزع المنياج ىذه النصكص عمى محاكر ،كانت بمثابة عناكيف لمكضكعات النصكص،
فجاءت كما يمي:
أ -العصر العباسي األكؿ132 ( :ق – 334ق )
محكر النص األدبي

محكر النص التكاصمي

النزعة العقمية في الشعر

أثر النزعة العقمية في القصيدة العربية

الشعكبية كأثرىا في األدب

الشعكبية كصراع الحضارات

المجكف كالزندقة

حياة الميك كالمجكف

شعر الزىد

الدعكة إلى اإلصالح كالميؿ إلى الزىد

نشاط النثر

الحركة العممية كأثرىا في الفكر كاألدب

ب -العصر العباسي الثاني334 ( :ق – 656ق )
الحكمة كالفمسفة في الشعر

الحركة العقمية كالفمسفية في الحكاضر العربية

الشككل كاضطراب أحكاؿ المجتمع

الحياة االجتماعية كمظاىر الظمـ

ج – مف الحركة الشعرية في المغرب العربي
مف قضايا الشعر في عيد الدكلة الرستمية

نيضة األدب في عيد الدكلة الرستمية

الشعر في ظؿ الصراعات الداخمية عمى السمطة

استقالؿ بالد المغرب عف الخالفة في المشرؽ
كانعكاساتو في ظيكر الصراع عمى السمطة

د -العصر األندلسي
الطبيعة كالمدائف الجميمة

خصائص شعر الطبيعة

رثاء الممالؾ كالمدف

الفتنة البربرية كآثارىا في الشعر كاألدب

المكشحات

المكشحات كالغناء

كتاب السنة الثالثة :كنصكصو ىي:
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عنكاف النص التكاصمي

عنكاف النص األدبي

عنكاف نص المطالعة

أدب عصر االنحطاط
الشعر في عيد المماليك

 -في مدح الرسول (ص) لمبوصيري

إنسان ما بعد الموحدين

 في الزىد البن نباتة المصري02

 -خواص القمر وتأثيراتو لمقزويني

 -في الطبيعة والنفس اإلنسانية البن خمدون

حركة التأليف في عصر

مثقفونا والبيئة

المماليك

خصائص الشعر العربي في العصر الحديث
03
04

 -آالم االغتراب لمبارودي

احتالل البالد العربية وآثاره في

 -من وحي المنفى ألحمد شوقي

الشعر واألدب

 -أنا إليميا أبو ماضي

الشعر؛ مفيومو وغايتو

المجتمع المعموماتي
ثقافة أخرى

 ىنا وىناك لمقرويبداية الشعر الحر وظروفو
05
06

 -منشورات فدائية لنزار قباني

االلتزام في الشعر العربي

 -حالة حصار لمحمود درويش

الحديث

 -اإلنسان الكبير لمحمد الصالح باوية

األوراس في الشعر العربي

 جميمة لشفيق الكمالي07
08

رصيد األزىار ال يجيب
إشكالية التعبير في األدب
الجزائري

 -أغنيات لأللم لنازك المالئكة

اإلحساس باأللم عند الشعراء

التسامح الديني مطمب

 -أحزان الغربة لعبد الرحمن جيمي

المعاصرين

إنساني

 -أبو تمام لصالح عبد الصبور

الرمز الشعري

الصدمة الحضارية متى
نتخطاىا؟

 خطاب غير تاريخي عمى قبر صالح الدينألمل دنقل
09
10
11

 -منزلة المثقفين في األمة لمبشير اإلبراىيمي

المقالة والصحافة ودورىما في

 -الصراع بين التقميد والتجديد لطو حسين

نيضة الفكر العربي

 -الجرح واألمل لزليخة السعودي

صورة االحتالل في القصة

 -الطريق إلى قرية الطوب لمحمد شنوفي

الجزائرية

 -من مسرحية شيرزاد لتوفيق الحكيم

المسرح في األدب الجزائري

األصالة والمعاصرة
من رواية " األمير"
ثقافة الحوار

 كابوس في الظييرة لحسين عبد الخضر12

 -اللة فاطمة نسومر إلدريس قرقوة

المسرح الجزائري :الواقع

 -من مسرحية المغـص ألحمد بودشيشة

واآلفاق
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كبيذا ،فالكتاب يقدـ نصكصا مقركءة مسبقا في مضامينيا ،كاستيٍنبًطىت منيا خطابات

أدبية أك نقدية أك فكرية أك سياسية أك اجتماعية أك غيرىا ،ككاف لممارسة القراءة المسبقة
عمييا الدكر الحاسـ في اختيارىا محتكل تعميميا ،كما مكنت أيضا ،مف إجراء التعديالت
المناسبة ،كالتكييفات الضركرية لمنقؿ الديداكتيكي ليا .كستشحف ىذه النصكص بأكثر مف
خطاب؛ الخطابات األصؿ ،مضافا إلييا بالضركرة الخطاب الديداكتيكي .كىذا النكع مف
الخطابات المزدكجة ،ىك الذم سيجعؿ مف النصكص األدبية نصكصا تعميمية .ليذا ستشترط
كثيقة (المنياج) فييا أف تككف:
" -مكافقة لمظكاىر المحددة بالنسبة إلى العصر األدبي.
 مناسبة لمستكل المتعمميف الفكرم كالمغكم. مشتممة عمى أسئمة تساعد عمى الدراسة األدبية. مطابقة ألىداؼ المنياج. مشككلة شكال كامال إذا كانت كمماتيا كعباراتيا غير متداكلة ،كجزئيا إذا كانت معركفةمألكفة.
 تحتكم نشاطات كتطبيقات كمشاريع ،تسمح بتحقيؽ األىداؼ كالكفاءات كذلؾ ضمفعمميات التقييـ "(.)1
كمنو ،فمف تككف قراءة المتعمـ لمنص

– كحتى قراءة المعمـ  -إال قراءة في مقركء ،أك

قراءة داخؿ قراءة .أم ،إننا سنككف أماـ متعمـ قارمء لـ يضمره المؤلؼ ،كانما أضمرتو
المناىج .كعميو ،فمف يق أر نصا أدبيا أصميا أبدا ،كانما سيق أر نصا تعميميا (ىجينا ،كمدجنا).
كالحقيقة أف الباحثيف ،يطرحكف إشكالية " النظر إلى النص باعتباره كحدة مستقمة خاصة
بالفيـ .كالنظر إلى النص باعتباره فقرات مفصكلة عف نصيا األساسي الذم كتبت فيو أكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربٌة الوطنٌة .مناهج السنة األولى من التعلٌم الثانوي العام والتكنولوجً .ص.38 :
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مرة " ( .)1حيث يظير كبكضكح أف النص (الفقرة) مجتزءا مف سياقو العاـ ،سيفقد قيمتو
التبميغية ،أك جزءا ميما منيا ،بعد أف تمتزج بالخطاب التربكم ،الذم يسعى ،مف خالؿ ما
يرصد مف أىداؼ ،إلى أف يجعؿ المتعمـ في مكاجية المكاقؼ الحقيقية لالستعماؿ المغكم.
يقكؿ (بشير إبرير) " :فصؿ تمؾ الفقرات عف سياقيا العاـ

– بحيث تصبح كحدات تبميغية

مستقمة تقدـ معزكلة عف بقية الخطاب لتحقيؽ األىداؼ التربكية – يقمؿ مف قيمتيا كخطاب
حقيقي ... .إننا عندما نعطي المتعمـ سمسمة مف النصكص المأخكذة مف الكتب كالمقاالت،
كنطمب منو قراءتيا ،فميس مف أجؿ تعمـ شيء ما ،كلكف ليتعمـ شيئا عف المغة .كىذا سيساىـ
في إفساد كتشكيو الكجو الحقيقي لالستعماؿ المغكم ،بالنظر إلى الخطاب كامال الذم اختيرت
منو ىذه الفقرات "(.)2
ككما تيق أير النصكص في مستكل المضاميف ،ستيق أير في مستكل الشكؿ؛ في المغة ،كفي

الجنس األدبي .حيث سيراعى إلى جانب مبدإ االختيار مبدأه آخر ىك مبدأ التدرج .حيث

سيحترـ المنياج مبدأ التراتبية التاريخية بأغراضو كأنكاعو؛ شع ار كنث ار :غرض المدح ،كغرض
الكصؼ ...كغيرىما ،ثـ األمثاؿ كالحكـ ...إلى غير ذلؾ .كيكزع ىذا الكؿ عمى السنكات
الثالث لممرحمة الثانكية .لكنو سيقدـ كؿ نص نمكذج فييا  -يسميو النص األدبي ،-مشفكعا
داخؿ الكحدة التعميمية بنص آخر ،يسميو النص التكاصمي .كىك نص مكككؿ لو أداء مياـ
عدة ،بحسب تعريؼ المنياج لمنصكص التكاصمية ،فيي ":نصكص نثرية اليدؼ منيا إثراء
معارؼ المتعمميف حكؿ المظاىر التي تناكلتيا النصكص األدبية ،كيتـ التركيز فييا عمى
الناحية المعرفية ،كعمى الكسائؿ اإلبالغية المقنعة في التعبير .كميما يكف مف أمر فيي
نصكص داعمة لمنصكص األدبية كرافدة ليا في الفيـ كاالستيعاب " ( .)3كما أنيا " نصكص
كضعت لتجعؿ المتعمـ يتفاعؿ مع النص األدبي فكريا ككجدانيا كسمككيا .كعمى األستاذ أف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1بشير إبرير .تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيؽ .ص.152 :
 .2المرجع نفسو.153 .
 .3ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.21 :
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يستغميا كذلؾ لتنمية ممكة المتعمـ النقدية ،مف خالؿ نقد الظاىرة التي يتناكليا النص

التكاصمي "( .)1كلف تككف النصكص تكاصمية ،إال إذا خضعت الشتراطات المنياج ،كىي:
" – مساعدة عمى تعميؽ الفيـ الخاص بالظاىرة التي تعالجيا النصكص األدبية.
 مف إنتاج كبار األدباء كالنقاد في عالـ األدب كالفكر. مقنعة في دعـ الظاىرة التي تعالجيا. تتميز بالعمؽ الفكرم كالثراء المغكم بحيث تغني معارؼ التمميذ كمعمكماتو فيالمكضكع المعالج.
 مشتممة عمى أسئمة تساعد المتعمميف عمى حسف استثمار األثر مف جميع الجكانب. مثيرة لفضكؿ المتعمميف في البحث عف سندات كمراجع أخرل زيادة في المعرفة كفتحاآلفاؽ جديدة.
 مشككلة شكال جزئيا تدريبا لممتعمميف عمى قراءة نص غير مشككؿ. تراعي مستكل المتعمميف الفكرم كالمغكم " (.)2كيالحظ أف النص التكاصمي يأتي مرتبا في الكتاب المدرسي بعد النص األدبي ،أم بعد
أف يق أر المتعمـ النص ،كيحصِّؿ منو فيما كمعرفة .كبالتالي ،فال يمكف أف نفيـ مف ىذا
اإلجراء إال أنو تحكط احترازم لمنع تحقؽ فيـ آخر ،قد يخرج عف السياؽ .أك أنو تحكط
لضماف حد معرفي معيف ،سيتفاعؿ معو المتعمـ بناءا عمى أىداؼ مرصكدة .أم ،إف
المنياج يقدـ قراءتو لمنص األدبي ،كيفرضيا فيما كحيدا لمجمكع المتعمميف القراء في
المدرسة الثانكية .فيي القراءة في النص المقركء ،كالتي ال قراءة بعدىا ،ألنو يأتي خاتمة
لمكحدة التعميمية.
إف خطابا ديداكتيكيا يضع ىذه المعالـ كيشترط ىذه االشتراطات ،سيحدد آليا تعريفا لمنص
األدبي التعميمي ،الذم لف يصدر إال مف منظكر المنياج ،كالذم لف يكشؼ عنو في كثائقو.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة ،السنة الثانية .ص.10 :

 .2ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي .ص.38 :
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كسيجعؿ مف كؿ خطاب متضمف فيو خطابا خاضعا لو .كمنو ،فمف يككف النص التعميمي
نصا أدبيا ،كانما سيككف نصا لغكيا فيو سمات األدب.
الم َي َّمش:
المعجم النصي والتفاعل ُ

المتعمـ ،ليقارب النص التعميمي األدبي ،خطكة
الكتاب المدرسي
أكؿ خطكة يدعك إلييا
ي
ى
سماىا؛ (أثرم رصيدم المغكم) .كاستخدامو لمفعؿ المضارع (أثرم) ،يكشؼ عف ىدؼ
إجرائي ضمني ،يتمثؿ في الدفع بالمتعمـ ليبني فعمو التعممي المتعمؽ بتنمية حصيمتو المغكية،

مف خالؿ تفاعمو مع دالالت ألفاظ النص كتراكيبو ،لكنو سيتكقع حصكؿ انقطاع في
التكاصؿ أك تشكيش عمى كصكؿ المعنى بسالسة ،بالنظر إلى كجكد بعض األلفاظ أك
َّ
فيتدخؿ ليذلؿ الصعكبة ،أك يزيؿ العائؽ بمعجـ مصاحب
التراكيب الغريبة ،أك المكحشة،
لمنصِّ ،
يمكف المتعمـ مف أف يككف بذلؾ مساىما بفاعمية ،في التفكيؾ األكلي لمبنية السطحية
لمنص.
كالمقصكد بالفاعمية ىنا؛ ما قرره أحد الباحثيف مف أنيا " تستمد مضمكنيا مف الفعؿ ،أم
الخركج بالشيء مف حالة السككف إلى حالة الحركة .كيقصد بيا في العمكـ اإلنسانية الحركة
كالتغيير عبر جممة مف العمميات المقننة كصكال إلى ىدؼ معيف "

( .)1كعميو ،ففاعمية

المتعمـ ،تتمثؿ في النشاط الذم سيقكـ بو بنفسو ،لينمي رصيده المغكم؛ مف خالؿ استثماره
لما يقدمو لو النص ،مف كحدات لغكية كظيفية في سياقات دالة ،ىي نماذج لممحاكاة كالتقميد.
إ نذا ،فالخطكة ليا مف األىمية ،ما يجعميا تي ً
فقد النص كؿ تفاعؿ إيجابي معو ،إذا لـ يفيـ
المتعمـ لغتو ،أك بعضيا .كبالتالي ،فإف العممية التعميمية تستدعي ضركرة تفسير بعض
كينميو .بؿ إف مف تقنيات الفعؿ التعميمي،
الكممات ،كاستثمارىا بما يخدـ رصيد المتعمـ ِّ
تكفير نكع مف الصعكبة في النص الستفزاز قدرات المتعمـ العقمية ،كالمعرفية .ليذا ،لـ نجد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد فريقي .المضمكف التكاصمي لمتفاعالت الصفية؛ دراسة ديداكتيكية تحميمية لمكتاب المدرسي .مطبعة رباط نت
مغرب .الرباط2012 .ـ .ص.62 :

200

انفصم األول :انحفر في جداريات انكتاب انمدرسي

انباب انثانث

نصا تعميميا في كتب السنكات الثالث ،ليذه المرحمة الثانكية ،يخمك مف ىذا العنكاف.
كالحقيقة أف" ثراء الحصيمة المغكية كتنكع مستكياتيا لدل الفرد ،يجعمو أكثر فيما لما يينطؽ

أك ييكتب ،فيك عندما يمتقط أك يتمقف المغة كتراكيبيا ،كيدرؾ مدلكالت ىذه المفردات

كالتراكيب ،يسيؿ عميو فيـ كاستيعاب معاني الجمؿ كالعبارات التي تصاغ بيا أك منيا ،كما
يدرؾ كيحفظ ،مف خالؿ سياؽ ىذه الجمؿ كالعبارات ،معاني كثير مف المفردات كالتراكيب
الجديدة التي تتضمنيا " ( .)1بؿ إف الكممة الكاحدة ،ستككف مشحكنة ،ال بالداللة المغكية
فحسب ،كلكف ستتجاكزىا إلى دالالت يضفييا السياؽ .كىذا يعني أنيا ستستدعي دالالت
ثقافية كفكرية ،تعكس كاقعا اجتماعيا كحضاريا لممجتمع في مرحمة تاريخية معينة.

" حقا،

[ك] كما يقكؿ (باختيف) ،ال يمكف عزؿ الدليؿ المغكم عف سياؽ الحاؿ االجتماعي مف غير
أف نشيد خفكتا لمطبيعة اإلشارية التي ينطكم عمييا ىذا الدليؿ

"

()2

أم ،إف الكممة في

يحمؿ معناىا داللة ،ال يمكنيا أف تككف بمعزؿ عف تأثيرات البيئة االجتماعية
السياؽَّ ،
كالثقافية.
ليذا ،كمف ىذا المنطمؽ ،آثػر الباحث ( لكيس بكرشي  )Louis Porcher /تعريؼ المغة "
بيذا الحد :تنقؿ كؿ لغة في مضانيا ثقافة ىي بذرة تمؾ المغة كثمرتيا في آف معا.

سنعرؼ

المغة إذف ،مف منظكر التعميميات ،عمى أنيا غرض التعميـ كالتعمـ مركب مف عرؼ لغكم
()3
يسن يد رأيو بما ذىب إليو (مازف المبارؾ) ،مف
كمف ثقافة "  .كما رأل بعض الباحثيف ،كىك ي

أف " ألفاظ العربية ليست مجرد قكالب جافة لألفكار ،كانما ىي الصكر الناطقة لتمؾ األفكار،

(كقد أدرؾ الكاعكف مف العمماء ىذه الصمة الركحية العميقة بيف المغة كالناطقيف بيا ،فكاف
كخمقو ،كلككف العربية حممت آم القرآف
مما نبيكا عميو ،أف لغة المرء عادة تؤثر في عقمو ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد محمد المعتكؽ .الحصيمة المغكية .ص.59 :

 .2جكف بيير ككؾ كايزابيؿ غرككا .تعميمية المغة كالثقافة؛ في سبيؿ تجريد اصطالحي منتظـ .ترجمة :يكسؼ مقراف .مجمة
العربية .العدد الثالث .مخبر عمـ تعميـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة .بكزريعة .الجزائر2011 .ـ .ص.115 :
 .3المرجع نفسو .ص.115 :
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العظيـ ،فقد امتزجت في نفكس أبنائيا بمعاف دينية ،كامتألت بتاريخيـ ،كاستكعبت تراثيـ،
كارتسمت بألفاظيا حضارتيـ ،كنطؽ بيا فكرىـ ،فمـ يعد التفريؽ ممكنا بيف الرمز كداللتو،
أك بيف المفظ كمضمكنو ،فالمفظ مف لغتنا ىك قطعة مف فكر األمة ،كشحنة غنية ،فػػيو مػف
كػؿ عػصػر عاشو ،أك عػاشتو أم ػتػنا أثػػر مػف تػاريػخ ،كقػبػس مػف فػكػر كطػاقػة ككجػداف " (.)1
كنظ ار ألىمية ىذا الثراء ،فإف الخطكة التعميمية (أثرم رصيدم المغكم) يمكف أف تسيـ
في جعؿ المتعمـ يتغمب عمى فقره المغكم ،حيف يستأنس بمفردات مفعَّمة المدلكؿ ،في
نصكص تغريو بالتفاعؿ ،كيدرؾ أنيا ستككف مفردات كظيفية تعبر عف حاجاتو .كليذا ،بقدر
ما كاف المعجـ النصي المدرسي لمشرح كالتفسير ،إال أنو كاف ييدؼ إلى تنمية الحصيمة
المغكية لممتعمـ .لذا ،فقد رصد لو المنياج أىدافا معمنة في كثائقو ،تمثمت في :اليدؼ
الكسيطي المندمج؛ " يشرح شرحا معجميا ،كيبني المعنى"

( .)2كىك ىدؼ خاص بالسنتيف

األكلى كالثانية ،أما األىداؼ التعممية المتعمقة بو ،فمنيا:
" ػ ػ ػ ػ يكتشؼ معنى الكممات انطالقا مف سياؽ الجممة.
 يفيـ معنى الكممات بإقامة العالقات المغكية بينيا (الجناس ،الطباؽ ،الترادؼ). يبيف معاني العبارات بتحميؿ العناصر التي تتألؼ منيا. يضع فرضيات لشرح معاني الكممات باعتماد سياؽ الفقرة أك النص أك مؤشراتسياقية أخرل "(.)3
كقد قدـ كتاب السنة األكلى معجما تحدد في أربعيف كممة ،ىي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أحمد عبده عكض .مداخؿ تعميـ المغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية .ص.11/10 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم .ص.14 /13 :
 .3المرجع نفسو .ص.14 /13 :
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عنوان النص
في اإلشادة بالصمح
كالسالـ
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شرحيا

الكممة
السحيؿ:

الحبؿ المفتكؿ عمى قكة كاحدة ..........

المبرـ:

المفتكؿ عمى قكتيف أك أكثر ...........

منشـ:

اسـ امرأة عطارة .......................
الذم يرجـ فيو بالظنكف.................

الحديث المرجـ:
الفركسية

البراقع:

(ـ) البرقع :ىك قناع تستر بو المرأة كجييا

المفاع:

ما يجمؿ بو الجسد كمو ،كساء كاف أك غيره

الذكابؿ:

الرماح

متاع:

المتاع ىك كؿ ما ينتفع بو ...العركض التي تقع عمييا

التجارة

كصؼ البرؽ كالمطر

متركؾ لممعمـ

األمثاؿ كالحكـ

أككتا:

ربطتا

الزبى:

ج /زبية .كىي الرابية التي ال يعمكىا الماء...

الحمـ:

العقؿ

السفاىة:

الطيش كالجيؿ...

تقكل اهلل كاإلحساف

متركؾ لممعمـ

إلى اآلخريف
مف شعر النضاؿ
كالصراع

الماذم:

خالص الحديد كجيده ،الماذية :الدرع المينة السيمة

مقابيس:

ج .مقبس :ما قبست بو النار

يميسكف:

ماس ...تبختر كاختاؿ...
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فتح مكة

متركؾ لممعمـ

مف تأثير اإلسالـ في

المكلج:

مف كلج بالشيء في غيره ...،دخؿ فيو...

الشعر كالشعراء

ً
الدعـ:

مف دعمو دعما :أسنده بشيء يمنعو مف السقكط...

النسما:

َّ
الن ىسـ :الخمؽ كالناس...

العكاتؽ:

ج .العاتؽ :مابيف المنكب كالعنؽ

البشر:

اإلنساف  ...كقد ييجمع عمى أبشار

األبشار:

(في النص) ج .بشرة :ظاىر الجمد .كبشرة األرض :ما

عصمة:
في مدح الياشمييف

مف الغزؿ العفيؼ

مف مظاىر التجديد

ظير مف نباتيا
مف (عصـ) إليو عصما :لجأ ...كيقاؿ :عصـ الشيء
منعو .كمنيا العاصمة :المدينة كتطمؽ عمى قاعدة القطر

البيض:

النساء الحساف

النيى:

العقؿ

الرىط:

القكـ أك القبيمة

كنؼ:

الظؿ كالجانب

عطفاه:

جانباه

بكيؿ كأرحب:

حياف مف ىمذاف

الخباء المطنب:

البيت المشدكد باألطناب أم الحباؿ

نضكم:

(النضك) :الميزكؿ مف الحيكاف ...مجيد مف السفر

الكجد:

(ك ىج ىد) فالفً ( .
يجد) كجدا :حزف ..بو :أحبو...
ى

يمترم:

(امترل) في الشيء :شؾ فيو

نبعة:

شجرة قكية تنبت في قمة الجبؿ
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في الشعر األمكم

تكجييات إلى الكتاب
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األركمة:

األصؿ

الرباء:

الزيادة كالمقصكد الشرؼ

الخنا:

السكء ،الفحش

جدا:
ٌ

حظا

لـ يأشركا:

لـ يبطركا

ال يستقؿ:

ال يعتبره قميال

العافيف:

المحتاجيف

متركؾ لممعمـ

كما قدـ كتاب السنة الثانية معجما ،تحددت كمماتو بالعدد (سبع كأربعيف) ،ىي:
عنوان النص
النزعة العقمية في الشعر

شرحيا

الكممة
أبا جعفر:

ىك أبك جعفر المنصكر الخميفة العباسي

الجبار:

الشديد الظمـ

يقتحـ:

اقتحـ مطاكع أقحـ ...يقتحـ الردل :ييجـ المكت

تعفك:

عفا ،عفكا ،كعفكا ،كعفت الريح األثر أك المنزؿ:
محتو...

الدعكة إلى الجديد

عاج:

ماؿ

كالسخرية مف القديـ

الرسـ:

ما بقي مف آثار الديار

النؤم:

الحفير حكؿ الخيمة

أحكاال:

ج حكؿ ،سنة

مجرمة:
َّ

تامة

الزرابي:

نبات أصفر أك أحمر كفيو خضرة
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نثرة األسد:

كككباف بينيما قدر شبر فيو لطخ بياض كأنو قطعة
سحاب ،كىي أنؼ األسد

جميا:

ألبسيا

القصؼ:

اإلقامة في األكؿ كالشرب كالميك

المطي:

ج ،مطايا ،مطي :كىي الدابة التي تركب...

خميع عذارل:

تارؾ الحياء

شانيء:

شنأ ...الرجؿ :أبغضو مع عداكة كسكء خمؽ...

شعر الزىد

أرصاد:

ج ،الرصد :القكـ الذيف يرصدكف كالخدـ كالحرس..

نشاط النثر

يتعاكراف:

 ..تعاكر القكـ الشيء :تعاطكه ،كتداكلكه...

ينساح:

يمشي عمى بطنو

المجكف كالزندقة

كمنو :راصده :راقبو..

الحكمة كالفمسفة في الشعر عنانا:

الشككل كاضطراب أحكاؿ

أىمنا كشغؿ بالنا

تكلكا:

ذىبكا كزالكا

ريب الدىر:

حكادثو

سنانا:

رأس الرمح ،نصمو...

كالحات:

عابسات الكجو

متركؾ لممعمـ

المجتمع
مف قضايا الشعر في عيد

متركؾ لممعمـ

الدكلة الرستمية
الشعر في ظؿ الصراعات

متركؾ لممعمـ

الداخمية عمى السمطة
كصؼ الطبيعة

األرعف:

الجبؿ الذم بركزه كاضح

طماح الذؤابة:
ٌ

عالي القمة

باذخ:

شامخ
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كقكر:

رزيف ثابت

يمكث:

يمؼ كيعصب

أكاه:

الناسؾ العابد

المدلج:

أدلج إدالجا :القكـ ساركا الميؿ كمو أك في آخره

قاؿ:

يقيؿ ،قيال ،كقيمكلة :ناـ كقت الياجرة

نكب:

ج ،نكباء كىي الرياح الشديدة التي تقع بيف ريحيف
تيباف مف جيتيف مختمفتيف

رثاء الممالؾ

الطية:

الحاجة كالقصد الذم يتكجو إليو

دىى:

يدىى ..كدىى الجزيرة :أصابيا أمر عظيـ

الحنيفية البيضاء:

الديف اإلسالمي السمح

ىيماف:

ىاـ ..ىيمانا بالشخص أك بالشيء أحبو :سار في
األرض ال يعمـ أيف يتكجو

المكشحات

كمد:

الحزف المكتكـ

ظبي الحمى:

محبكبة الشاعر التي يشبييا بالظبي

صب:

عاشؽ كلياف

مكنس:

بيت الظبي

الخفؽ:

اضطراب القمب

العارض المنبجس:

السحاب الذم ييطؿ منو المطر

القطر:

المطر

مذىب:

في لكف الذىب

دنفا:

المشرؼ عمى اليالؾ

صـ الصفا:

الصخرة الممساء

كقدـ كتاب السنة الثالثة معجما ،تمثَّؿ في:
عنكاف النص

الكممة

شرحيا
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– السنا

صمى اهلل عميو كسمـ-

في الزىد

خكاص القمر كتأثيراتو

الضياء

السناء

الرفعة

إضاء

مفردىا أضاة كىي الغدير

اليتيمة العصماء

المؤلؤة الفريدة مف نكعيا

اليكينا

الرفؽ كالتؤدة في السير

اليامة

أعمى الرأس أك كسطو

الميجة

الركح

الزبد

المقصكد :شيب الرأس

الحماـ

المكت

الفمؾ الحاكم

الشامؿ

كتد األرض

مركزىا

األخالط

األصناؼ

غكر البدف

عمقو كداخمو

البحرانات

البحراف ىك التغير الذم يحدث لممريض دفعة
في األمراض الحادة.

في الطبيعة كالنفس

اإلحكاـ

أحكـ الشيء كاألمر أتقنو

اإلنسانية

محض

كؿ شيء خمص حتى ال يخالطو شيء.

انسالخ

سمخ نزع عنو جمده أم خمعو كفصمو
كالمقصكد ىك التحكؿ.

آالـ االغتراب

اإلبراؽ

السير كالسياد

الميجة

الركح

عدا

بخؿ كشح
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سرنديب

جزيرة سيالف

ركضة النيؿ

ىي ركضة "المقياس" غربي النيؿ بمصر
القديمة حيث حيو القديـ.

مف كحي المنفى

نائح الطمح

النائح :الباكي ،الطمح :نكع مف شجر أطمؽ
عمى كاد بإشبيميا كاف الصاحب بف عباد
شغكفا بو.

عكادينا

مصابنا

مقة

حب

ركاقينا

جمع راقية كىي التي ترقي الصبي تجنبا
لمسحر أك عالجا لو.

أنا

يذكم

يذبؿ

يضكم

ييزؿ كيضعؼ

الشجف

الشكؽ

ينكشو

يبطش بو

خمب

برؽ فيو سحاب ال مطر فيو.

طيالس

جمع طيمس كيعادلو طيمساف كساء أخضر
يرتديو الخكاص مف المشايخ كالعمماء؛ كىك
مف لباس العجـ

سبسب

مغارة ،األرض البعيدة المستكية

أشمط

خالط بياض رأسو سكاد (في النص حكيـ
مجرب)

عطفو

جانبو
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الغمكاء

التكبر

الفاقة

الحاجة ،الفقر ،العكز

القمع

القير

الندل

الفضؿ ككرـ النفس

شمـ

رفعة

النطع

بساط مف جمد يفرش تحت المحككـ عميو
بالعذاب أك بقطع الرأس.

منشكرات فدائية

حالة حصار

مشرشكف

شديدك االلتصاؽ

المرقكؽ

المدىكف

آذار

مارس

نيساف

أفريؿ

أيكب

مف أنبياء اهلل ،يضرب بو المثؿ في الصبر

ىكميرم

نسبة إلى ىكميركس الشاعر اإلغريقي القديـ
صاحب اإللياذة

طركادة

مدينة تركية قديمة قد اشتبؾ أىميا في حركب
مع اليكناف تغنى بيا ىكميركس في إلياذتو.

اإلنساف الكبير

جميمة

خمجة

تحرؾ كاضطراب في النفس

ثر

دافؽ كغزير

بكر

أكؿ كؿ شيء ،كالشيء الذم ال مثيؿ لو

صاغو

صنعو عمى مثاؿ معيف

العتمة

الظممة ،كعتمة الميؿ ظالـ أكلو بعد زكاؿ نكر
الشفؽ
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تفتر

تكشؼ عف ابتسامة فييا سخرية كاستيزاء
بالجالديف

قتاد

نبات شككي ،دركبنا قتاد أم طرقنا مزركعة
بالصعاب

أغنيات لأللـ

أحزاف الغربة

أبك تماـ

خطاب غير تاريخي

الثرل

التراب الندم

قرصاف

مف القرصنة ،السطك عمى سفف البحار.

المآقي

العيكف

الربتة

الضربة الخفيفة عمى جبيف الطفؿ ليناـ

مستفيـ العيكف

دائـ الفضكؿ

تيكيدة

تحريؾ ميد الصبي ليناـ

رعى

صاف

مزف

الغيمة الممطرة

نيرؽ

نسيؿ

يشرل

يباع

نبتاعيا

نشترييا

ممكؿ

كثير الممؿ

الكلياف

المشكؽ

اللكب

نكع مف الشجر

العتمة

ظممة الميؿ

تعالت

جمع تعمة بمعنى شراب

األكماـ

جمع كـ نقكؿ أخرجت النخمة أكماميا.

الغد العنيف

أم العاجز الذم ال يحمؿ خي ار كال فائدة
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إكسير

ما يمقى عمى الفضة كنحكىا فيحكلو إلى ذىب
خالص

تميمة

خرزة أك ما يشبييا كاف األعراب يضعكنيا
عمى أكالدىـ لمكقاية مف العيف كدفع األركاح
الشريرة.

منزلة المثقفيف في

القكمة

األمة
الصراع بيف التقميد

مف فعؿ قاـ يقكـ فيك قائـ كجمعو قائمكف
كقكمة أم الراعكف كالحارسكف لمصالح األمة

تزيغ

تنحرؼ

العفاء

الزكاؿ ،أم أف العصر لـ يعد في حاجة إلى
ذلؾ

كالتجديد
يطكعكف

يخضعكف المغة لمتطمبات العصر ،فيـ
يؤمنكف بمتطمبات التجديد.

يستبيحكف

يتصرفكف في مدلكؿ ألفاظ المغة ألنيا
خضعت لمتطكر عبر التاريخ.

الجرح كاألمؿ

مقركرات

جمع مقركرة كالقر ىك البرد كاإلنساف المقركر
الذم أصابو البرد كغيره

غياىب

جمع غييب كىي الظممة

البشع

ىم ٍف قىيبح منظره

تبيرىا

تدىشيا كتحيرىا.

الطريؽ إلى قرية

سريتـ

جئتمكه ليال كخفية

الطكب

المخبكؿ

مف فسد عقمو كجف

ييميـ

يتكمـ كالما خفيا يسمع كال يفيـ
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عبيط

أبمو غير ناضج

الكالحيف

الذيف أضناىـ اليـ فشحبت كجكىيـ

مكدكدة

ألح عمييـ العمؿ كأرىقيـ

طكح
َّ

ترامى كتباعد كحممو عمى رككب الميالؾ.

إذعاف

استسالـ

خسئت

يذلًمت

أكج

قمة

سياف

نفس الشيء

أحفؿ

أىتـ

السحف

السحنة ىي ىيئة كشكؿ كلكف البشرة

يتسنى

يتاح كيتييأ

يترقَّب

يتابع كينتظر

دارت الرحى بيـ

كناية عف المكت

يمكذ

يأكم كيمجأ

كابكس

حمـ مزعج

مشعثة

متمبدة الشعر

"اللة فاطمة نسكمر"

تيكـ

استيزاء

المرأة الصقر

تنفثينو

ترميف بو كتمقيف بو مف فمؾ

الكحؿ

الطيف يتمطخ بو

السميط

الطكيؿ

آؿ

آؿ الرجؿ أىمو ،كال يستعمؿ إال في ما فيو

مف مسرحية شيرزاد

كابكس في الظييرة

شرؼ.
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مف مسرحية "المغص"

حنؽ

غضب شديد

غب

غش

مضطجرة

قمقة

كالمتتبع ليذا المعجـ في الكتابيف ،يمكف أف يالحظ ،أف ثالثة أرباع الكممات مف مجمكع
سبع كثمانيف كممة (أربعيف زائدا سبعا كأربعيف) غير متداكؿ في بيئة المتعمـ ،عمى قمة ما
قي ِّدـ .ناىيؾ عف كجكد كممات؛ شرحيا يحتاج إلى شرح آخر .كىذا مما يزيد في تعقيد الداللة
بالنسبة لممتعمـ .كيكفي التأمؿ في شرح كممات مثؿ:
 السحيؿ كالمبرـ:كرد في نص الشاعر ( زىير بف أبي سممى) قكلو:
ً ً
السيِّداف يك ًج ٍدتيما
ىيم نينا لىن ٍعـ ٌ

ِّ و
س ِح ٍ
يل ك ُم ْب َرم
عمىى يكؿ ىحاؿ مف َ

فالمفظتاف متعمقتاف بػمفظة (حاؿ) كىما كنايتاف عف الرخاء كالشدة .لكف المعجـ لف يشير إلى
مثؿ ىذا التعبير المجازم الحاصؿ ىنا ،أك ما يؤدم إلى فيـ مقصكد القكؿ؛ مف أف السيديف
معركفيف بالسعي بما ينفع الناس في حاؿ الرخاء كفي حاؿ الشدة .كبالتالي فإف الشرح
المقدـ ،لف يساعد المتعمـ عمى تكظيفو في السياؽ ،بما يسيؿ تحصيؿ ىذا المعنى ،أك ما
ى
يي ً
ب منو .كلف يستقيـ لو المعنى ميما حاكؿ المقاربة.
قر ى

 -نضكم :يقكؿ الشاعر (جميؿ بف معمر):

ً
صر تيًريد؟
كقى ٍد قيِّرىب ٍ
ت نً ٍ
ض ًكم أىم ٍ

كما أىنس ًـ األ ٍش ً
ياء الى أ ٍىن ىس قى ٍكلىيا
ى ى
قاؿ صاحب (لساف العرب) " :ك ِّ
ضك ،بالكسر :البعير الميزكؿ ،كقيؿ :ىك الميزكؿ مف
الن ٍ

الن ً
ض ُّي ِّ
جميع الدكاب ،كىك أكثر ،كالجمع أنضاء .كقد يستعمؿ في اإلنساف ...ك ِّ
كالنضك...
كت البالد :قىطى ٍعتييا "(.)1
ض ي
كقد أنضاه السفر .ى
كن ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ابف منظكر .لساف العرب .المجمد .15 :ص.385/384 :
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كالنضك ىنا اتصمت بو الياء (ضمير المخاطب)؛ فالمحبكبة تدلِّ يؿ الشاعر في خطابيا،
كتشعره بقربو منيا ،كىذا دليؿ حبيا لو .كبالتالي ،فيي تتألـ لما ترل مف حاؿ ىزالو ،نتيجة
تعقبو ليا بالسفر الدائـ .كىنا أيضا سيستعصي المعنى عمى المتعمـ القارئ؛ ألف الشرح
المعجمي لف يؤدم الدكر المنكط بو ،أضؼ إلى ذلؾ ،غياب عالمة الكقؼ المساعدة عمى
تأدية المعنى؛ فمعظـ المتعمميف سيحدد جممة مقكؿ القكؿ بػ ( أمصر تريد؟) بينما ىي:
نضكم أمصر تريد؟
كمف كتاب السنة الثانية ،فمنتأمؿ:
 الزرابي  /نثرة األسد :يقكؿ الشاعر (أبك نكاس):الز اربًي ىنثٍرةي األ ً
قد ىن ً
ت ك يجكهى ٍاأل ٍىر ً
ىسد
ت
ض ٍ
ض ىر ٍ
ى
ىكأىٍلىبستٍيا َّ ى
أى
ىما ىأرٍىي ى ي
فكيؼ لمقارئ أف يسقط المعنى المقدـ في معجـ النص ،ليفيـ المقصكد؛ أك ليبني معنى
لمبيت .كلعؿ الشاعر يقصد أف الذم يشرب الخمر سيرل الجماؿ منتش ار في كؿ مكاف،
فبساط األرض ستتعدد ألكانو ،كتزىك أشكالو فتغدك زرابي بات يراىا كثير ً
ً
الخمر الذم
شرب
ي

تعمك أنفىوي رغكتييا .كلنا أف نتصكر صعكبة استحضار مشيد كيذا في ذىف المتعمـ ،في ظؿ
بعد تاـ لمداللة المعجمية المقدمة.

 القصؼ :يقكؿ الشاعر (مسمـ بف الكليد):ت م ًط َّي ا ٍلقىص ً
ؼ في يم ٍستىقىِّره
ٍ
أىثىٍر ي ى

القصؼ ىمتٍيبكعه كال ىي تىٍرح يؿ
فالى
ي

الظاىر أف الشاعر أراد أف يقكؿ بأنو كاف كثير التنقؿ إلى أماكف األكؿ كالشرب كالميك ،إلى
درجة أف ىذه الكثرة جعمت مف كقتو كمو مستغرؽ في المذات (أكؿ كشرب خمر كليك)؛ فما
بات في حاجة إلى التنقؿ ،ألف المذات ال تفارقو ،كال ترحؿ عنو .كلمباحث أف يتساءؿ عف
إمكانية استفادة المتعمـ مف الشرح الذم يقدمو الكتاب ،لمكصكؿ إلى بناء معنى ،أك
استنباطو.
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كما يالحظ ،أف الكتاب المدرسي لمسنتيف ،ال يدرج أم سؤاؿ أك تطبيؽ لتكظيؼ ىذا
المعجـ .مما يدفع بالمتعمـ إلى التقميؿ مف قيمتو؛ كبالتالي ،فمف يستشعر أىميتيا ،كلف يجد
ما يعمؿ عمى ترسيخ دالالتيا في ذىنو .أم أف تفاعمو لف يتجاكز حدكد محاكلة فيـ المعنى.
كلف يبتعد المعجـ المدرسي كثي ار في كتاب السنة الثالثة عف سابقيو؛ إذ يالحظ أف الكحدة
التعميمية تـ دعميا بنص أدبي ثاف ،مما ضاعؼ مف عدد ألفاظ المعجـ ،حيث قدـ الكتاب
مائة كاحدل عشر (  )111لفظة أك تركيبا مشركحا .منيا بعض المفردات تـ إعادة شرحيا،
نحك؛ (العتمة) .كبعضيا لـ ينؿ مف الشرح إال التصنيؼ في قائمة المعجـ ،نحك؛ األكماـ:
جمع كـ .نقكؿ :أخرجت النخمة أكماميا.
كـ مف المفردات
كالحقيقة أف تنمية الرصيد المغكم ،ال يمكف أف يككف رىنا بحفظ ٍّ
يجمع المتعمـ قكائـ لكممات في الذاكرة ،أك في
بمعانييا ،أك تخزينيا في الذاكرة .فما قيمة أف ِّ
قامكس ىكىرًق ٌي متنقؿ؟ أال يككف ىذا مف قبيؿ التكديس المعرفي ،الذم ما نجحت بو المقاربة
باألىداؼ؟ إف رصيدا لغكيا ناميا ،إنما ىك ذلؾ الرصيد الذم تصحبو التجربة ،كالخبرة
بالمكاقؼ المغكية ،حيف يفعَّؿ .فتتبيف معو الحاجة إلى تكظيؼ مزيد مف الكممات الجديدة،
التي تؤدم الداللة المناسبة في المكقؼ التكاصمي المناسب .كستككف كممات ،يتـ استدعاؤىا
بناء عمى ارتباطات ذىنيةَّ ،
ت مف ترسيخيا في فترة التجربة لممكقؼ المغكم .ليذا كاف
مكىن ٍ

يرل بعضيـ ،أنو " مف خالؿ تتابع الصكر الذىنية [ لمكممات ] كالمعاني المجردة كدالالتيا
كارتباطاتيا يتككف جزء كبير مف معمكمات الفرد كأفكاره "

( .)1فاؿمتعمـ يحتاج إلى ألفاظ

إف في المجاؿ
كتراكيب يستعمميا في عممية التكاصؿ  ،كيشكؿ بيا خطابو اليكمي المتنكعٍ ،
التعميمي التعممي في مستكل اكتساب المفاىيـ

 ،كالمعارؼ  ،كاف في المجاؿ االجتماعي

كالبيئي ،في مستكل تبادؿ الخبرات كالتجارب.
كـ مف الكممات يمجأ إليو المت
حقيقة ،إف معجـ المغة ليس مجرد قائمة أك ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1أحمد محمد المعتكؽ .الحصيمة المغكية .ص.46 :
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الحاجة ،بؿ إنو في مختمؼ مراحمو أبعد مف أف يعي مثؿ ىذا السمكؾ ،كما أف الكممة تتدخؿ
في تحديد دالالتيا معارؼ ال تحصى ،كىذا ما يذىب إليو (بمكمفيمد) " إذ يؤكد عمى صعكبة
اإلحاطة بالدالالت المغكية  ،ألنيا نتاج حضارة  ،تتدخؿ في تحديدىا كؿ المعارؼ  .فيي أكبر
مما تحصى في مجاؿ الدراسات المغكية كحدىا ،ففي نظره؛ لكي يتسنى لنا تحديد داللة
صيغة لغكية معينة تحديدا عمميا دقيقا  ،ال بد لنا مف معرفة عممية حقيقية بكؿ ما يشكؿ عالـ
المتكمـ ،بيد أف المعرفة البشرية محدكدة اليكـ إذا ما قكرنت بسعة ىذا العالـ "( .)1لكف ىذا
ال ينفي ضركرة البحث ك" إحصاء المفاىيـ التي يحتاج إلييا المتعمـ في مرحمة ما  ،كتحديدىا
تحديدا عمميا  ،ثـ المقارنة بيف ىذه الشبكة مف المفاىيـ كبيف ما يعرض بالفعؿ عمى المتعمـ
في الكتب  ،كشتى المكاد الدراسية لتقييمو  ،كاكتشاؼ نقائصو كثغراتو مف الكجييف النفساني
االجتماعي كالتربكم"(.)2
كعمى أية حاؿ ،فالمنياج يفترض أف المتعمـ يكتسب مفردات جديدة ،مقصكدة في ذاتيا،
يزكد بيا رصيده المغكم .كليس لممتتبع سكل النظر في ىذا الرصيد ،باستعماؿ المقاييس التي
حددىا عمماء المساف بالمشاىدة كالتصفح كاإلحصاء ،حسب ما يذىب إليو (عبد الرحمف
الحاج صالح)* كالتي حددىا في اآلتي:
 .1المظير المفظي:
أ -في مادتو؛ أم مجمكع الصكت الممفكظ كالحركات الفيزيكلكجية التي تحدثو ،فيجب أف
تتحقؽ جممة ميزات ضابطة متمثمة في عدـ تنافر مخارج الحركؼ حتى ال يدفع ىذا
بالناطؽ إلى مضاعفة المجيكد العضمي ،كأف تفضؿ المخارج قميمة المؤنة ألف بعض
الحركؼ أكثر كمفة عمى الناطؽ مف بعض.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.1عبد الرحمف الحاج صالح .أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية  .ص . 47 :
 .2المرجع نفسو .ص.47 :
* ينظر ،المرجع نفسو  .ص .47 :
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ب -في صيغتو؛ أم الييئة التي تككف عمييا العناصر الصكتية في مدرج الكالـ .فتفضؿ
الصيغة الشائعة المعركفة ،فأكثر األلفاظ جريانا عمى األلسنة ىي آنسيا صيغة .كأف تفضؿ
الصيغة القميمة الحركؼ كالحركات .كأف تفضؿ الكممة التي يمكف أف تتصرؼ ،كيشتؽ منيا
عمى غيرىا.
 .2المظير الداللي :فيفضؿ المفظ الداؿ عمى مفيكـ شائع بيف األمـ ،كيكتفى بالمفظ الكاحد،
لمداللة عمى المفيكـ الكاحد ،خاصة فيما يتعمؽ بالمصطمحات العممية .كيخصص المفظ
الذم يدؿ في السياؽ المفظي الكاحد عمى المفيكـ الكاحد ،لمتعبير التحميمي المكضكعي (لغة
العمـ كالتقنيات...إلخ) ،كيترؾ المتعدد المعاني في السياؽ المفظي الكاحد لمغة العكاطؼ
كاألدب .كيفضؿ المفظ الذم يكصؿ إلى المعنى المقصكد.
 .3المظير النفساني االجتماعي  :تفضؿ المفظة الفصيحة الشائعة في جميع األكساط،
كجميع البمداف العربية ،كما تفضؿ المفظة العربية الشائعة قديما ،إذا لـ يشع اآلف لفظ يدؿ
عمى المفيكـ المقصكد .كتفضؿ الكممة التي اتفؽ عمى استعماليا ،في المكتكب ،أكثر الدكؿ
العربية ،كتفضؿ الكممة المكلدة ،ذات المفيكـ األصمي القريب مف المفيكـ الحديث .كما
تفضؿ الكممة التي ليا معنى غير محظكر في بمد مف البمداف العربية.
مف ىنا تظير الحاجة إلى تبني مثؿ ىذه المقاييس ،تمسكا بالمنيج العممي ،كفي نفس
الكقت تجنبا لمعشكائية أك الذاتية ،كبالتالي ضماف نجاعة العممية التعميمية – التعممية.
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أوال :خطوات التشريح الديداكتيكي
ثانيا :المعايير النصية المرتكزات:
أ  -االتساق
ب -االنسجام
ثالثا :المعرفة النصية والمغة العارفة
رابعا :المعرفة المغوية والتفاعل المقيد
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أوال :خطوات التشريح الديداكتيكي:
يؤكد المنياج في كثائقو ،كما في الكتاب المدرسي؛ بأنو ال طريقة في دراسة النص ىي
الطريقة ،كينتقد بقكة الطريقة الكالسيكية في التعامؿ مع النص األدبي.

ليذا ،عمؿ جاىدا

ِّ
ستمكف
عمى طرح بديؿ ديداكتيكي ،تمثؿ في مجمكعة مف الخطكات التي يفترض أنيا
المتعمـ مف دراسة النص كتحميمو كقراءتو.
كليذا ،فميس مطمكبا مف المتعمـ إال أف يقبؿ عمى النص بمعارؼ ،ىي في عمكميا ثقافتو
التي ستجعمو ،يسيـ في مشاركة المؤلؼ تشييد النص كبناءه .كعميو ،فقد كانت ىذه
الخطكات ،ىي؛
التعرؼ إلى صاحب النص؛ بالتعرض لحياة األديب كعصره بإيجاز ،فيما لو عالقة
ُّ -1
بالنص.
 -2تقديـ مكضكع النص؛ بقراءتو قراءة خطية ،تفضي إلى بناء معنى َّأكلي.
 -3أثرم رصيدم المغكم؛ كذلؾ بشرح المفردات كالتراكيب الغريبة أك المكحشة.
 -4أكتشؼ معطيات النص؛ أم التكصؿ إلى المعطيات الدالة عمى ما يتكفر عميو النص
مف الكسائؿ كاألدكات المغكية التي استعاف بيا األديب (لنقؿ أفكاره كمشاعره إلى اآلخريف،
بمنطؽ أف العاطفة ىي الغاية األكلى كالفكرة سند ليا ،أم اكتشاؼ العناصر الفنية بالتعرؼ
تدريجيا إلى األدكات الجمالية).
 -5أناقش معطيات النص؛ كىي خطكة تدفع المتعمـ لتسخير مكتسباتو في تذكؽ المعاني
كاألفكار كاألسمكب؛ أم ،نقد المعطيات نقدا إبداعيا (يعتمد تعييف الظاىرة ،ثـ تقييـ مختمؼ
أبعادىا الفكرية كالفنية في ضكء الرصيد القبمي لممتعمـ ،كالميـ أال يككف النقد كصفيا ،نمطيا،
يغمب عميو طابع النمذجة ،كانما يتيح الفرصة لممتعمميف أف يتأكلكا كيتكغمكا باقتراحاتيـ في
طرح أكبر قدر ممكف مف البدائؿ ،كالمعاني المختزنة في أنساؽ النص كمجازاتو ،بما يفيد
انفتاح النص عمى ما ال يحصى مف الدالالت كالمعاني).
220

الباب الثالث

الفصل الثاني :المقاربة النصية؛ الالمنهج في تشريح النص؟

 -6أحدد بناء النص؛ كالمقصكد ،تحديد النمط الغالب عمى النص ،كاكتشاؼ خصائصو.
 -7أتفحص االتساؽ كاالنسجاـ في تركيب فقرات النص؛ مف خالؿ ىذه الخطكة يتعرؼ
المتعممكف إلى (عناصر االتساؽ كاالنسجاـ مف باب الدراسة الجمالية لأللفاظ كالتراكيب
المغكية مف جية ،كمف باب إطالعيـ عمى األدكات المشكمة لتماسؾ النصكص ،كتدريبيـ
عمى محاكاة بنائيا مف جية أخرل لمنص).
 -8أجمؿ القكؿ في تقدير النص؛ ىي الخطكة األخيرة في دراسة النص ،كتقكـ عمى
(تمخيص أبرز الخصائص الفنية كالفكرية لمنص) .باإلضافة إلى المميزات األسمكبية التي
تجعؿ األديب يتفرد عف غيره في التعبير عف أفكاره كمعانيو (.)1
كالمتأمؿ في ىذه الخطكات ،يمكنو أف يصنفيا داخؿ مجمكعات ثالث ،ىي:
 مجمكعة أكلى ،كتشمؿ الخطكتاف األكلى كالثانية المتمثمتاف في؛ التعرؼ إلى المؤلؼ ،ثـتقديـ النص ،كىذا ألجؿ رسـ صكرة دالة ،تتعمؽ بحياة األديب كعصره ،كالظركؼ المحيطة
بإنتاج النص .فيما خطكتاف تفسيريتاف مساعدتاف ،تكفراف ىامشا ضامنا لعدـ انزالؽ المتعمـ
بعيدا عف تحصيمو لممعنى العاـ لمنص.
 مجمكعة ثانية ،كتشمؿ الخطكتيف (أثرم رصيدم المغكم ،أكتشؼ معطيات النص) كىماخطكتاف تيتماف كثي ار بسطح النص كبنياتو ،كتحرصاف عمى تحصيؿ المعنى العاـ مف خالؿ
الشكؿ؛ أم الدالالت المغكية الظاىرة.
 مجمكعة ثالثة ،كتشمؿ ما تبقى مف خطكات ( أناقش معطيات النص ،أحدد بناء النص،أتفحص االتساؽ كاالنسجاـ ،أجمؿ القكؿ في تقدير النص) كيالحظ أنيا خطكات تدرج في
سياؽ التحميؿ كالنقد كالتدرب عميو.
كالظاىر أف المنياج حيف اقترح اتباع ىذه الخطكات في مقاربة النص ،كاف قد حسـ أمره
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية ،السنة األكلى مف التعميـ الثانكم ،جذع مشترؾ
آداب .ص.7 /6 /5 :
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مف جية المرجعية ،كقرر تكظيؼ ماجاءت بو المدرسة البنيكيةٌ؛ التي أكدت عمى أف تعميـ
المغة ،إنما يككف لذات المغة ،كليس لذات األدب أك الفمسفة ،أك لقضية جدلية في نظريتيا.
ككذا تكظيؼ بعض ما قاؿ بو أصحاب نظرية التمقي ،الذيف يمتحكف منيا؛ فػ"البنيكية بتركيزىا
معجما لذاتو ،ال يحيمؾ إالٌ عمى بناه كأنساقو
النقدية باعتباره
عمى
النص كجعمو مركز العممية ٌ
ٌ
ن
التي تقكـ بتحديد الداللة .كنظرية التمقٌي بجعميا القارئ محكر الدراسة ،حيث يبقى المعنى

مؤجالن إلى حيف قدكـ القارئ النمكذجي ،الذم يخرجو مف الالٌكجكد ،مف خالؿ تحاكرىما،
النص" ،أك "القارئ" يقابميما في " بيداغكجية
لتككف الداللة ثمرة ىذا المٌقاء ..إ نذا ،فمركزية " ٌ
الكفاءات" مركزية المتعمٌـ ،إذ مف شركط نجاح ىذا المنيج أف ينتج

عينو
نصا شعرنيا ...كىك ي
مساعدة المعمٌـ ،كأف يكتب رسالة أك ن

المرجإ ،مف
حيث يقكـ بإنتاج الداللة كاتماـ المعنى ي

المتعمٌـ المعرفة دكف

ما يقكـ بو القارئ النمكذجي،

خالؿ الشقكؽ كالفراغات التي يفتحيا

النص( .)1عمى أنيا رأت (البنيكية) أف األدب إنما "ىك صيغة متفرعة عف صيغة أكبر ،أك ىك
ٌ

بنية ضمف بنية أشمؿ ىي المغة (أم الكتابة كمؤسسة اجتماعية) ،تحكمو قكانيف كشيفرات
كأعراؼ محددة تماما كما ىي المغة كنظاـ .كيصبح (األدب) مف ىذا المنظكر نكعا مف
الممارسة الفعمية مقارنة مع الكتابة عمكما ،كبدكره يصبح ىك بالنسبة ألنكاعو نظاما لغكيا

كتتحكؿ أنكاعو بدكرىا إلى ممارسات فعمية يييء ليا األدب قكانيف كأنظمة تجعؿ ىذه األنكاع
تأخذ صفاتيا النكعية كاألدبية"(.)2
كىذا التصكر ىك الذم ستجد فيو مناىجنا التعميمية – كما المناىج عند غيرنا -ضالتيا،
مع بعض التكييؼ في ىذا المنظكر؛ ليصبح النص شكال مف أشكاؿ الممارسة الفعمية ،التي
تستسمـ لسمطاف األدب ،كتخضع لقكانينو المغكية .كيصبح مفيكـ "األدب في معناه التعميمي،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد بكام التممساني .التدريس اليادؼ كآليات تحميؿ النص األدبي .مرحمة التعميـ الثانكم أنمكذجا .منتديات تخاطب.
 www.ta5atub.comالجمعة  03سبتمبر .2010
 .2ميجاف الركيمي ،سعد البازعي .دليؿ الناقد األدبي .ط  .3المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .المغرب.
ص.72 :
222

2002ـ.

الباب الثالث

الفصل الثاني :المقاربة النصية؛ الالمنهج في تشريح النص؟

ىك ذلؾ القدر مف النصكص األدبية كالفنية المنتقاة لتمثؿ عصكرا ،أك بيئات ،أك أقاليـ.
كينبغي منيا ترقيؽ األذىاف الصمبة كالكجدانات ،كاثراء االنفعاالت عمى نحك مختمؼ عما ىك
حادث في الدراسات األدبية ،كىذا أمر حادث ضمف سياؽ التعميـ كالتربية المغكيتيف ،في كؿ
مجاالت التربية ،مف مختمؼ السياقات كالثقافات" ( .)1كمنو ،كبحسب ىذه المناىج ،سػ" يشكؿ
النص في تدريس نشاطات المغة العربية محكر الفعؿ التربكم حيث إف نقطة االنطالؽ ىي
النص كنقطة الكصكؿ ىي النص .كىذا يعني أف المتعمـ ينطمؽ مف نص (ىك النص األدبي
أك التكاصمي) فيحممو ليستخمص خصائصو ثـ ينسج عمى منكالو نصا مف عنده باحتراـ
الخصائص المناسبة لنمطو" ( .)2كالمالحظ ىنا أف المتعمـ لف يككف مطالبا ،بعد ىدـ النص
أك تفكيكو ،بإعادة البناء ،بحسب ما يذىب إليو المنياج ،بؿ إنو غير ممزـ أماـ معممو بتقديـ
معنى عاـ لمنص ،يستجمعو مف الدالالت الفرعية التي حصميا مف خالؿ التحميؿ األسمكبي
المتبع؛ فػ"البنيكية منيج شكمي خالص ال شأف لو بالمعنى األدبي كال بالمضمكف الفني ،سكاء
أكاف مضمكنا سيككلكجيا أـ اجتماعيا أـ أخالقيا ،مستحبا أـ مستكرىا ،ألف ذلؾ كمو نقد
كالسيكي أك قؿ قديـ ال عممية فيو ،كاف كاف مف صنع المذاىب الحديثة ،ألف النقد العممي
الصحيح ىك الذم يعمؽ بالشكؿ ،ال يعدكه ،فإذا عداه إلى المشاعر كالعكاطؼ أك الخياؿ
كالجماؿ ،ال يككف نقدا عمميا" (.)3
كبيذا يككف منياج تعميـ المغة العربية كآدابيا قد تجاكز نمطية األحكاـ الجاىزة التي كاف
يمحقيا -قديما -بالنص إلحاؽ المتكمؼ في غير ما محؿ؛ (األلفاظ جزلة ،كالعبارات كاضحة،
كالعاطفة جياشة كصادقة... ،إلخ) كالتي ما كانت لتقنع معمما كال متعمما .بؿ إنو سيككف
أكثر اطمئنانا لمعممية التي باتت مطمبا نقديا قائما ،تبتغييا المناىج ،فػ"

لقد تجاكز النقد

األدبي منذ فترة طكيمة مسألة الحكـ عمى األدب بالجكدة أك الرداءة؛ ألف فييا قد ار كبي ار مف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حسني عبد البارم عصر .المدخؿ المغكم كاالتجاىات الحديثة لتدريس األدب في النظاـ التعميمي .ص.19 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثانية .ص.66 :
 .3حممي عمي مرزكؽ .في النظرية األدبية كالحداثة .ص.54 :
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الذاتية ،فضال عف غمكض كبير في مسائؿ المعايير الالزمة

ليذه الرداءة كتمؾ الجكدة،

ككذلؾ فإف لمتفضيالت الذاتية دك ار كبي ار في أف تجعؿ رد ئ شخص ما جيدا عند شخص
ثاف ،كجيد شخص ثالث رديئا عند شخص رابع ،كىكذا

"( .)1كليذا ،ستستغؿ المقاربة

األسمكبية ،بحكـ أنيا مقاربة كصفية كمنطقية تعمد إلى كصؼ البنى كالتراكيب بدءا؛ فتتعامؿ
مع المغة في صكرتيا الحقيقية ،ثـ تنتقؿ إلى مستكل المجاز؛ تنظر في صكره البالغية.
فيصبح بيذا " التحميؿ المغكم األسمكبي ىك المدخؿ األىـ ،بؿ المدخؿ الكحيد لفيـ صكر
النص األدبي"(.)2
لكف المالحظ أف المنياج كاف براغماتيا ،حيف تجاكز حدكد التصكر البنيكم لمتعامؿ مع
النص األدبي ،كخالفو في ركف رئيس؛ ىك مكت المؤلؼ ،كراح يستعيف في قراءة النص
كتحميمو بعناصر مف خارج النص (الخطكة األكلى؛ أتعرؼ إلى صاحب النص) .كما يالحظ
التدرج الذم اعتمده الكتاب المدرسي في استبعاده لعنصر استخراج الفكرة العامة كاألفكار
الرئيسة لمنص؛ حيث كاف يبقييا في بعض نصكص السنتيف األكلى كالثانية إلى خطكة
إجماؿ القكؿ ،لكنو استبعدىا تماما في السنة الثالثة ،ليؤكد ،بأنو ال ييتـ ألمر المعنى كثي ار.
أم أنو يأخذ بما يقره المنيج البنيكم .كلممتأمؿ أف ينظر في نصكص( :في اإلشادة بالصمح
كالسالـ ،لزىير بف أبي سممى) ،ك( مف شعر النضاؿ كالصراع ،لكعب بف مالؾ) ،ك(مف
الغزؿ العفيؼ ،لجميؿ بف معمر) مف كتاب السنة األكلى .كنصكص( :النزعة العقمية في
الشعر ،لبشار بف برد) ،ك(الدعكة إلى الجديد كالسخرية مف القديـ ،ألبي نكاس) ،ك(المجكف
كالزندقة ،لمسمـ بف الكليد) ،ك( نشاط النثر ،لمجاحظ) مف كتاب السنة الثانية ،فيي نصكص
ً
ب فييا مف المتعمـ استخراج األفكار ،كتحديدىا ،لكف سيتـ التخمي عف مثؿ ىذا السؤاؿ
طيم ى
في سائر النصكص ،عمى كثرتيا بالمقارنة .كليذا ،يمكف لممتابع أف يتأكد مف َّ
أف الكتاب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد البارم عصر .المدخؿ المغكم كاالتجاىات الحديثة لتدريس األدب فيى النظاـ التعميمي .ص.74 :
 .2المرجع نفسو .ص.75 :
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المدرسي إنما يريد مف خطكتي (تقديـ النص ،كاكتشاؼ معطيات النص) التعامؿ السطحي
مع جسد النص ،أك بنياتو فقط .أما ما ي ً
مكف أف يي ٍفيىـ مف تركيز عمى باقي الخطكات ،فإنما
ي
يأتي في سياؽ النقد ،كالذم لف يتحقؽ إال بالنظر في العالقات بيف البنيات كالتراكيب،

كالسياقات األسمكبية التي تؤطرىا؛ كبالتالي ،سيتحدد في ضكء ذلؾ التعبير باستخداـ الحقيقة
مف المجاز ،كتغميب نمط عمى حساب أنماط أخرل ،كرصد ظاىرة جمالية قد تككف نمكذجا
داال عمى جنس فني ،أك عصر أدبي.
كالنتيجة الميمة ،التي يمكف لمباحث أف يسجميا في تناكؿ خطكات التشريح الديداكتيكي،
ىك أف المنياج برسمو ليذه الخطكات ،لـ يستطيع التخمص مما ثار ضده؛ عندما ثار عمى
التزاـ الطريقة في تحميؿ النصكص ،في المنظكمة التعميمية القائمة عمى المقاربة باألىداؼ؛
ألنو بيذه الخطكات ،لـ يزد عمى أف خضع لمنطقيا ،حتى كاف أجرل تعديالت عمى بعض
جزئياتيا؛ كعدـ الكقكع في شرؾ إصدار األحكاـ النقدية.
ثانيا :المعايير النصية المرتكزات:
ييتـ المنياج في التعميـ الثانكم بنصية النص؛ كألنو براغماتي (نفعي) ،فسيعنيو التعامؿ
مع ىذه المعايير النصية السبعة التي حددىا الباحث (دم بكجراند ،ركبرت /
 )Beaugrandeكرأل أف النص؛ إنما يتميز بػ (النصية /

Robert De

 )Textualityالتي تتحقؽ بيذه

المعايير ،كبيا يختمؼ عف الالنص ،كقد ضمنيا كتابو (النص كالخطاب كاإلجراء Texte, /

 ،)discours and processeكحددىا في:
 .1السبؾ أك ما يعرؼ باالتساؽ cohesion
 .2الحبؾ أك ما يعرؼ باالنسجاـ coherence
 .3القصدية Intentionality
 .4المقبكلية Acceptability
 .5المقامية أك السياؽ Situationality
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 .6اإلعالمية أك ما يعرؼ باإلخبارية Informativity

 .7التناص

.)1(Intertextuality

كبنظرة شمكلية ،يتبناىا المنياج ،يمكف اعتبار أف المقصدية يمثميا المرسؿ (مؤلؼ
النص) ،أك المنياج (مقرر النص) في العممية التعميمية ،كالمقبكلية يمثميا المتمقي ،أك
المتعمـ ،كاإلعالمية ىي سبؿ انتشار النص ذاتو ،كما يمكف أف يقدمو مف معمكمات لقارئو،
كالسياؽ يمثمو مقاـ االتصاؿ كالتقديـ لكؿ نص ،كالتناص متضمف في النص ،يكشؼ عف
ترابطو كانبنائو كال لغكيا ،معيا ار االتساؽ كاالنسجاـ .ليذا ،سيخصيما تحديدا (االتساؽ
كاالنسجاـ) بخطكة مف خطكات التحميؿ كالدراسة النصية؛ بؿ لعميما الخطكة األساس التي
تنبني عمييا المقاربة النصية .كلعؿ مرد ذلؾ كما يبدك؛ الكقكؼ بالمتعمـ عمى مجمكع أدكات
بناء النص ،كتشابؾ عالقات الربط الداخمي الخاصة بو؛ فالمتعمـ في نياية قراءتو لمنص،
إنما يريد منو المنياج ،أف يصؿ إلى تحصيؿ معرفة ،تمكنو مف التعرؼ إلى أدكات بناء
النص الذم سينتجو ،عند محاكاتو لمنص التعميمي.
كتركيز المنياج عمى ىذيف المعياريف ،لو ما يبرره ،بالنظر إلى األىداؼ التي يتكخاىا،
كالمرجعية المعرفية التي يتبناىا .لقد راح المنياج يقرر بأف لػ" النص األدبي

– مف حيث

المقاربة النصية – أبعادا تربكية ىامة جدا؛ منيا ما يتعمؽ بتنمية جكانب كجدانية لدل
التمميذ ،كمنيا ما ينمي لديو قدرات عقمية معينة .ىذا فضال عف تعميؽ كفاءاتو المغكية،
كتكسيع آفاقو المعرفية كالثقافية " ( .)2ليذا فإنو يتعيف عمى المعمـ " أف يجعؿ المتعمـ يطمع –
مف خالؿ دراسة النص – عمى االستعماالت المغكية كاألسمكبية غير المألكفة ،كالتي تصنع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ينظر ،ركبرت دم بكجراند .النص كالخطاب كاإلجراء .ترجمة :تماـ حساف .عالـ الكتب .القاىرة .مصر.
1998ـ .ص.103 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .ص.67 :

226

1418ق /

الفصل الثاني :المقاربة النصية؛ الالمنهج في تشريح النص؟

الباب الثالث

الجماؿ الفني لمنص .كىذا مف شأنو أف يجعمو يعيش تجربة اإلبداع المغكم سكاء في القراءة
كالتحميؿ ،أك في تعبيره كمحاكالتو الكتابية ،كال سيما أثناء تدريب التالميذ عمى استكشاؼ
الطاقة التعبيرية لمنص األدبي ...إف األدب فف مادتو الكممة ،كسعي المبدعيف فيو إلى تفجير
طاقة المغة عمى المستكل التركيبي كالمعجمي كالصكتي ،كما ينجر عف ذلؾ مف إيحاء
ككثافة في التعبير ،مف شأنو أف يجعؿ التالميذ يدرككف أكثر البنى العميقة لمغة كمختمؼ
تقنياتيا ،كىك ما يجعميـ قادريف

– بعد ذلؾ – عمى تكظيؼ بعض خصائص الخطاب

األدبي في مختمؼ إنتاجاتيـ المغكية ،فتككف أساليبيـ أكثر متانة كأكثر تأثي ار " ( .)1كفي سياؽ
ىذا التكجو ،سيقبؿ المنياج أف يككف النص مجمكعة مف الجمؿ المتتالية التي تربطيا
عالقات ،كسيخضع بفعميا إلى " جممة مف المقكمات ،في مقدمتيا االنسجاـ كاالتساؽ،
باعتبار أف النص بنية مركبة متماسكة ذات كحدة كمية شاممة ،يستمزـ كصفيا تعقب تمؾ
العالمات الممتدة أفقيا ،كالبحث عف كسائؿ الربط النحكم بينيا " (.)2
ككاضح أف المقصكد باالمتداد األفقي؛ تكالي الجمؿ كتتابعيا في شكؿ خطي ،قد يمتد
مسافة نصية معينة ،يطرح معيا الدارسكف مسألة تعقد النص كبساطتو ،كاكتمالو أك نقصانو؟
إال أف المنياج سيتجاكز اإلشكالية ،حيف يقرر أف الصعكبة التي يجدىا المعممكف في تناكؿ
النص مف حيث االتساؽ كاالنسجاـ في بناء فقرات النص ،يمكف تذليميا بشيء مف الشرح
كالتفصيؿ رفعا لمبس كتبيانا لمقصد  ،ثـ يشرع في عرضو لمفيكـ ىذيف المعياريف .فما ىك
مفيكميما؟ ككيؼ يتحقؽ في النص التعميمي؟
أ -االتساق*:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .ص.67 :
 .2المرجع نفسو .ص.68 :

كيتَّسؽ أم ينضـ ..كاتسؽ القمر :استكل .كفي
ؽ المي يؿ كاتَّ ىس ى
* في المغة " ىك ىس ى
ؽ؛ ككؿ ما انضـ فقد اتسؽ .كالطريؽ يأتسؽ ى
ً
كض َّـ .كاتساؽ القمر:
التنزيؿ( :فال أقسـ بالشفؽ كالميؿ كما كسؽ كالقمر إذا اتسؽ)؛ قاؿ الفراء :كما كسؽ أم كما يجمع ي
امتالؤه كاجتماعو كاستكاؤه ليمة ثالث عشرة كأربع عشرة ،كقاؿ الفراء :إلى ست عشرة فييف امتالؤه كاتساقو؛ ...ك االتساؽ:
االنتظاـ " .ينظر . ،ابف منظكر .لساف العرب .ج  .10ص.458 / 457 :
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االتساؽ في الكالـ ،يعني ضـ الكمًـ كجمعو ،بكيفية يستكم بيا معنى يريده صاحبو
كيكتمؿ تاما مفيدا.
كىك السبؾ أك التماسؾ – أيضا  -عمى تعدد في المصطمح؛ كىك في مقابؿ المصطمح
األجنبي ( .)cohesionكيأتػي صفة تنعت كؿ خطاب تفتظـ كحداتق المغكية ،مفردات كانت
أك جمال ،بكيفية دالة كمقصكدة .يتحقؽ بناؤىا بركابط كعالقات ناظمة ليا .كقد رأل بعض
الباحثيف أف االتساؽ أك السبؾ ،إنما ىك " تمؾ الكسائؿ المغكية التي تتحقؽ بيا االستم اررية
كاالتصاؿ لظاىر النص ،..كنعني بظاىر النص األحداث المغكية التي ننطؽ بيا أك نسمعيا
في تعاقبيا الزمني ،كالتي نخطيا أك نراىا بما ىي ىك ٌّـ متَّ ً
صؿ عمى صفحة الكرؽ
ي

" ( .)1كىك

ما يعني؛ أف تككف الكحدات المغكية البانية لمنص ،مفتظمة بفعؿ خضكعيا لمنطؽ الربط ،بما
يممكو مف أدكات ،كالتراتبية في العالقات ،بما يضمف استقامة الداللة كاستم ارريتيا.
فػ" التماسؾ ) (Cohesionيعنى أساسان بكيفية ترابط مككنات البنية السطحية لمتراكيب
نحكان .فيك ذك طبيعة داللية تتميز بالخطية ،أم ٌأنو يتصؿ بالعالقات بيف الكحدات التعبيرية
المتجاكرة داخؿ المتتالية النصية ،فالتماسؾ بحث لتحقؽ العالقة بيف المفاىيـ كالذكات،

كالمدلكالت ،كتصبح المتتالية النصية متماسكة دالليان عندما تككف كؿ جممة خاضعة لمبدأم
التأكيؿ كالتفسير السياقييف ،أم التفسير كالتأكيؿ في الخط الداخمي الممتد؛ ألف ىذا الخط ىك
الذم يفسر العالقة بيف كؿ جممة كسابقتيا كالحقتيا في المتتالية نفسيا؛ كليذا تتحدد ماىية
النص بالنظر النسبي القائـ بيف أجزائو ،أم تفسير أجزائو بالنسبة لمجمكعيا المنتظـ كميان" (.)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أشرؼ عبد البديع عبد الكريـ .الدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف الكريـ .مكتبة اآلداب .القاىرة.
ص.78 :

2008ـ.

 .2عبد الميدم ىاشـ الجراح .نحك النص كتطبيقاتو عمى نماذج في النحك العربي .دراسات ،العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية،
المجمٌد ،33العدد  .1قسـ العمكـ اإلنسانية ،كمية العمكـ كاآلداب ،جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا  .إربد  .األردف2006 .ـ .ص:
.74 /73

228

الباب الثالث

الفصل الثاني :المقاربة النصية؛ الالمنهج في تشريح النص؟

" كقد أكد (دم بكجراند كدرسمر) أف السبؾ يتعمؽ بالطرؽ التي تترابط بيا المككنات في
ؾ
در ه
سطح النص داخؿ تتابع ،أم الكممات الفعمية التي نسمعيا أك نراىا ،فيك إذف يم ى

بالحكاس .كيؤكد (ىاليدام) كذلؾ أف النص كحدة داللية ترتبط أجزاؤىا معا بكاسطة أدكات
ربط صريحة ظاىرة ،..أك مفاتيح داخمية تبيف كيؼ تتماسؾ أجزاء النص معا .كىذه المفاتيح
ىي الكسائؿ النحكية كالمعجمية التي يستخدميا المتكممكف أك الكتاب كيتكقعيا السامعكف أك
القراء لبياف ترابط الجمؿ مع بعضيا البعض " ( .)1كاذا كاف ىذا الترابط يتحقؽ بالضركرة بيف
جمؿ سابقة كأخرل الحقة ،أك بيف بعض عناصرىا ،فإف ىذا ال يعني أف النص متتالية مف
الجمؿ؛ " إنو يختمؼ عنيا نكعيا .إف النص كحدة داللية ،كليست الجمؿ إال الكسيمة التي
يتحقؽ بيا النص "(.)2
كىذا يعني ضركرة التنبو إلى كجكد عنصر آخر يحقؽ مفيكـ االتساؽ ،كىك العالقات
المعنكية الداخمية بيف الكحدات الداللية المككنة لمنص ،كىذه العالقات كسياؽ المكقؼ.
فالنص منتج تفاعمي بيف متكمـ كسياؽ أخذت فيو المغة بعدا كظيفيا تأثيريا .كبالتالي؛ "
تتعالؽ الكحدات المبنية لتشكؿ نصا .كؿ الكحدات النحكية :الجمؿ كاألقكاؿ ،كالمركبات،
كالكممات متسقة داخميا ،ألنيا ببساطة مبنية ..إال أف االتساؽ يتكقؼ ،داخؿ نص ما ،عمى
شيء آخر غير البنية ،بمعنى أف ىناؾ عالقات معينة ،إذا تكفرت في نص ما ،تجعؿ
أجزاءه متآخذة ِّ
مشكمة بذلؾ كال مكحدا .تعد طبيعة ىذه العالقات داللية ،كىي خصائص
تميز النص باعتباره كذلؾ ،مما يجعمو كحدة داللية " ( .)3ثـ إف ىذه العالقات ستتجاكز حدكد
الداخؿ ،لتربط النص خارجيا بالسياؽ ،حيث إف " صفة النص تطمؽ عمى النص نتيجة اتحاد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ط
2009ـ .ص78. :

 .2مكتبة اآلداب .القاىرة1430 .ق/

 .2محمد خطابي .لسانيات النص ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب .ط  .3المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .المغرب.

2012ـ .ص.13 :
 .3المرجع نفسو .ص.16 :
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جانبي السبؾ ،أك الربط المفظي كسياؽ المكقؼ ،فالجانباف النصياف الداخمي كالخارجي ال
يمكف الفصؿ بينيما "(.)1
كالحقيقة أف المنياج لف يعنيو مف ىذا البحث التأصيمي ،سكل الكقكؼ عمى بعض
المظاىر التي يتحقؽ بيا االتساؽ ،فيذكر منيا؛ الترابط المكضكعي ،كالتدرج ،كسيركرة
النص ،كخطة تقكـ عمى بداية كعرض كاختتاـ ،كأخيرا ،أنماط النصكص *.
كيبدك أف القائميف عمى المنياج قد كقعكا في اضطراب كبير ،حيف تجاكزكا تحديد المفيكـ
كضبطو؛ فراحكا ينسبكف مظاىر االنسجاـ لالتساؽ ،كاعتبركا أدكات االتساؽ ىي أدكات
االنسجاـ .كيظير أف االلتباس مرده إلى اعتبار االنسجاـ ىك التماسؾ .فمقد كرد في كثيقة
(المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثانية) في الحديث عف مفيكـ االنسجاـ ،ما يمي " :النص
بنية لغكية .كمفيكـ البنية يعني كجكد عالقات متنكعة كمتداخمة بيف عناصر النص
كمقاطعو ،يعبر عنيا باالنسجاـ كالتماسؾ؛ كيجسد ذلؾ في النص بكسائؿ لغكية عديدة تسمى
أدكات الربط ( .)les connecteursكىذه العناصر تقيـ فيما بينيا شبكة مف العالقات
الداخمية التي تعمؿ عمى إيجاد نكع مف االنسجاـ كالتماسؾ بيف تمؾ العناصر ،كتسيـ الركابط
التركيبية كالركابط الزمنية كالركابط اإلحالية في تحقيقيا .كيعني ذلؾ أف النص بنية مركبة
متماسكة ذات كحدة كمية شاممة " ( .)2إف تقديـ االنسجاـ عمى التماسؾ ،كعطؼ ىذا األخير
عميو ،مصحكبا في سياؽ تكظيؼ الحديث عف دكر الركابط ،يكحي بأف االنسجاـ ىك
التماسؾ؛ أم ،االتساؽ .كىذا خمط في المفاىيـ ،سيشكش كثي ار عمى فيـ المعمـ ،كيؤثر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.82 :
* ينظر ،ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثانية .ص:

 .69 / 68كيذكر ،أف كؿ ما يذ ًك ىر حكؿ

االتساؽ كاالنسجاـ في كثيقة الك ازرة  ،مأخكذ حرفيا كبالنص ،مع قميؿ مف التصرؼ ،مف كتاب (مدخؿ إلى عمـ النص
كمجاالت تطبيقو  /الصفحات :مف

 82إلى  )96لمباحث الجزائرم محمد األخضر الصبيحي األستاذ بجامعة منتكرم

بقسنطينة.
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .ص.69 :
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بالسمب عمى كضكح األىداؼ التعميمية.
ب ـــــ االنسجام*:
قاؿ بعض الباحثيف " :يشيع في العربية الحديثة قكليـ :انسجـ الكالـ ،كبينيـ انسجاـ،
كاألنغاـ منسجمة ،كالمحدثكف يريدكف بذلؾ :التكافؽ كالتالؤـ كااللتئاـ ،كىذا المعنى ال يعرؼ
لالنسجاـ في المغة ..كمف اليسير عمى المتفحص أف يممح صمة بيف االنسجاـ بمعنى
االنصباب كاالنسجاـ بمعنى التكافؽ كالتالؤـ ،ألف انسجاـ الدمع كسيالنو تتكالى قطراتو عمى
الخد عمى كتيرة كاحدة ..كقد ذكر عمماء البالغة ىذا المعنى في كتبيـ؛ يقكؿ (ابف حجة):
كالمراد مف االنسجاـ أف يأتي لخمكه مف العقادة ،كانسجاـ الماء في انحداره ،كيكاد لسيكلة
تركيبو كعذكبة ألفاظو أف يسيؿ رقة " ( .)1فكأف المعنى في انسجاـ الكالـ ،يكحي بتدفؽ
األفكار كتكالييا عمى كتيرة كاحدة ،يأخذ بعضيا بتالبيب بعض ،لما بينيا مف عالقات داخمية
تجعميا خدما لبعضيا.
كفي االصطالح :االنسجاـ أك

الحبؾ ،كيقابمو في المغة األجنبية (

)cohérence؛

" يختص باالستم اررية المتحققة في عالـ النص ..كنعني بيا االستم اررية الداللية التي تتجمى
في منظكمة مف المفاىيـ ..كالعالقات ..الرابطة بيف ىذه المفاىيـ

"( .)2أم أنو انتظاـ

لمجمكعة مف األفكار أك المعاني المجردة ،التي تتشكؿ في الذىف تشكال يقكـ عمى التكافؽ
كالتالؤـ ،بمجرد ظيكر ما يستدعي تدفقيا كتكالييا (البنيات المغكية لمنص) عمى كتيرة كاحدة،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كس ىج ىمانا :كىك
الدمع كالسحابة الماء تس ًج يمو
العيف
* قاؿ صاحب (لساف العرب) " :سجـ :ىس ىج ىمت
ي
ي
كس يجكما ى
كتسج يمو ىس ٍجما ي
ى
َّ
انصب ." ...ينظر ،ابف
كسىيالنو ،قميال كاف أك كثي ار ،...كانسجـ الماء كالدمع ،فيك منسجـ إذا انسجـ أم
قى ى
طراف الدمع ى

منظكر .لساف العرب .ج  .12ص.326 :

 .1محمد حسف عبد العزيز .في تطكر المغة العربية؛ بحكث مجمعية في األصكؿ كاأللفاظ كاألساليب .ط  .1مكتبة اآلداب.
القاىرة .مصر1428 .ق 2007 /ـ .ص.170 :
 .2أشرؼ عبد البديع عبد الكريـ .الدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف الكريـ .ص.78 :
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كبتماسؾ متيف .كىذا يعني أف البنيات المغكية لف تفيد انسجاما في ذاتيا إذا لـ تكف بينيا
عالقات ،تمكنيا مف االستم اررية في الداللة .كمف ىنا ،فإف ىذه العالقات ستؤدم دكر
الخمفية النصية المؤطرة لمداللة ،أك القاعدة التي تنبني عمييا الداللة .ليذا كصفيا الباحثكف بػ
ستخدـ " (.)1
كي ى
" العالقات الداللية التحتية التي تسمح لمنص بأف ييفيىـ ي
كمنو ،فاالنسجاـ " ال يتعمؽ بمستكل التحقؽ المساني ،كلكنو يتعمؽ باألحرل بتصكر
المتصكرات التي تنظـ العالـ النصي بكصفو متتالية تتقدـ نحك نياية ..يضمف االنسجاـ
التتابع كاالندماج التدريجي لممعاني حكؿ مكضكع الكالـ .كىذا يفترض قبكال متبادال
لممتصكرات التي تحدد صكرة عالـ النص المصمـ بكصفو بناء عقميا .كيمكف لمركابط بيف
المتصكرات أف تككف مف طبيعة مختمفة :سببية ،غائية ،قياسية ،إلى آخره .كيبدك مف جية
أخرل أف العالقات بيف المتصكرات ال تنشطيا دائما التعابير المسانية الفكقية ،كلكنيا تستمزـ
دائما المجكء إلى االستدالؿ "(.)2
كيعد الباحثكف كجكد " مشكمة الحدكد بيف التماسؾ النصي (الذم تحققو أدكات لسانية
محضة) كاالنسجاـ النصي (الذم يستخدـ سيركرات إدراكية غير لسانية) مشكمة معقدة ...إف
معنى الكممات في معظمو تحدده طرؽ االستمرار االستداللي التي تجعمو ممكنا .كذلؾ ألنو
مف المحتمؿ أف عددا معينا مف الكقائع النصية التي نعدىا عمكما جزءا مف االنسجاـ،
تستطيع أف تيفسَّر بمصطمحات التماسؾ ،أم بمصطمحات لسانية محضة " ( .)3كالثابت مف
ىذا ،أف االنسجاـ ال يتحقؽ في مستكل النص ،مف داخمو؛ كانما سيسيـ القارئ في إضفائو
عمى النص ،كيككف شريكا لممؤلؼ في إق ارره؛ طالما أنو يتدخؿ بإدراكو في إنتاج الداللة ،عف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.71 :
 .2أكزكالد ديكرك ،جاف مارم سشايفر .القامكس المكسكعي الجديد لعمكـ المساف .ترجمة :منذر عياشي .ط.3المركز الثقافي
العربي .الدار البيضاء .المغرب2013 .ـ .ص.541 :
 .3المرجع نفسو .ص]541 :
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طريؽ التفسير كالتأكيؿ .كعميو ،فمف يككف االنسجاـ " ثاكيا في النص ،بؿ إف المتمفظ
المشارؾ ىك الذم يتكلى بناءه :إف الحاجة لالنسجاـ ىي نكع مف الشكؿ القبمي

()a priori

لمتمقي الخطابي .كالحاؿ ،إف الحكـ الذم يقضي بأف النص منسجـ أك غير منسجـ قد يتغير
كفؽ األفراد ككفؽ معرفتيـ بالسياؽ كالحجة التي يخكلكنيا لممتمفظ " ( .)1كىذاَّ ،
ألف " القارئ
عندما يعالج النص يبني تمثيال لممعمكمات التي يحتكييا النص في ذىنو .كالمظير األساسي
ليذا التمثيؿ المعرفي ىك أف يدمج القضايا المفردة المعبر عنيا في النص في ٍّ
كؿ أكبر.
[فيك يقيـ انسجاما] في عممية قراءة خطاب مترابط اعتمادا عمى قاعدة االستنتاج[ .كما يسيـ
المؤلؼ في إقامة االنسجاـ] ،فيك ينطمؽ عند تشكيؿ النص مف مكضكع أساسي يتـ تكسعتو
بطرؽ شتى اعتمادا عمى المقصد كالحالة ،كتساعده في ذلؾ إجراءات التعبير المكجكدة في
ثقافتو "( .)2كمنو ،فميس لالنسجاـ إال أف يخضع في تحققو ،إلدراؾ كؿ مف المؤلؼ كالقارئ،
عند عممية بناء النص كاعادة بنائو.
كاجماال؛ ؼالمقصكد باالتساؽ  ،التماسؾ الشديد بيف فقرات النص كمككناتو ،كال يككف إال
ىك مجمكع العالقات الظاىرة كالخفية التي تجعؿ
بكسائؿ لغكية أك سياقية .أما االنسجاـ ،ؼ
قارئ نص ما قاد ار عمى فيمو كتأكيمو.
ليذا؛ كاف االنسجاـ أعمؽ مف االتساؽ ،حيث أنو يستدعي ضركرة تدخؿ القارئ ،ؿلبحث
في العالقات اؿمضمرة كالكشؼ عنيا ،في حيف ؛ االتساؽ يتعامؿ مع العالقات الظاىرة بيف
البنيات المغكية ،كبينيا كالمكقؼ السياقي لمنص.
لكف ما يمكف الكقكؼ عميو في الكتاب المدرسي؛ الدمج بيف المفيكميف في خطكة كاحدة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1دكمينيؾ مانغكنك .المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب .ص.21 :
 .2حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.128 / 127 :
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مف خطكات التحميؿ كالدراسة ،ىي خطكة (أتفحص االتساؽ كاالنسجاـ في النص) .كعمميا
سيككف ىناؾ تركيز شديد عمى أدكات االتساؽ.
ك ً
المالحظ ،كىك يتابع المنياج في عرضو ليذه األدكات ،سيجد َّأنو تى َّـ التَّعامؿ مع بعضيا

تعامال انتقائيا ،دكف تصنيؼ ،رغـ َّ
أف المغكييف كانكا قد فصمكا في المكضكع ،حيث أشاركا
إلى َّ
أف لالتساؽ عناصر ،تتحدد في المستكييف؛ النحكم كالمعجمي بالخصكص ،كأضاؼ
بعضيـ المستكل الصكتي ،عمى قمة مف أشار إليو * .كلكؿ عنصر منيا أدكاتو ،كىي:
 -1عناصر االتساق النحوي:

قصد بيا كجكد عناصر لغكية ال تكتفي بذاتيا مف حيث التأكيؿ؛ إذ ال بد مف
أ -اإلحالة " :يي ى
العكدة إلى ما تشير إليو مف أجؿ تأكيميا .كتسمى تمؾ العناصر عناصر محيمة ،كىي:

الضمائر ،كأسماء اإلشارة ،كاألسماء المكصكلة ،فيذه الكممات تعكد إلى عناصر أخرل
مذككرة في أجزاء أخرل مف النص .كالتماسؾ عف طريؽ اإلحالة يقع عند استرجاع المعنى
أك إدخاؿ الشيء في الخطاب مرة ثانية " ( .)1فاإلحالة بيذا تصؿ بيف فقرات النص كمقاطعو،
كصال يبقي عمى استم اررية الداللة .كىذا باالقتصاد في المغة؛ فال يتشتت ذىف القارمء مع
الكالـ المسترسؿ ،بؿ سيبقى ِّ
مركزا ،كمما قمَّت الجمؿ المعبرة عف المعنى " .كاإلحالة نكعاف:
إحالة مقامية ،باعتبار أف المغة تحيؿ دائما عمى أشياء كمكجكدات خارج النص ،كاحالة
نصية؛ كىي التي تحيؿ فييا بعض الكحدات المغكية عمى كحدات أخرل سابقة عنيا أك
الحقة ليا في النص " ( .)2ثـ إف اإلحالة النصية نكعاف أيضا " :إحالة قبمية كفييا يشير
العنصر المحيؿ إلى عنصر آخر متقدـ عميو ،كىي الحالة األكثر شيكعا .كاحالة بعدية كفييا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* أشار (دم بكجراند) إلى المستكل الصكتي بالنسبة لمغة االنجميزية ،كسمؾ طريقو الباحث المصرم حساـ أحمد فرج
بالنسبة لمغة العربية ،عمى ما صرح بو في كتابو (نظرية عمـ النص) .كاألمر فيو نظر.
 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.83 :
 .2محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.89 :
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يشير العنصر المحيؿ إلى عنصر آخر يمحقو .كتستخدـ إليضاح شيء مجيكؿ أك مشككؾ
فيو ،كليذا فيي تعمؿ عمى تكثيؼ اىتماـ القارمء؛ ففي تمقي النص يؤدم كجكدىا إلى خمؽ
مكاف فارغ مؤقت حتى يتـ شغمو بالمرجع المطمكب "

( .)1كمف أمثمة اإلحالة القبمية قكؿ

الشاعر (بشار بف برد) ييجك الخميفة العباسي (أبا جعفر المنصكر) كيتكعده:
عما ىق و
فر ما طيك يؿ ىع ٍي و
أبا ىج ٍع و
ميؿ بسالـ
ش بًدائًـ
كالى ىس ًالوـ َّ
ً
ىع و
َّ
ىعا ًجـ
ؾ ٍلـ تى ٍس ىمع بًقى ٍتؿ يمتىَّك وج
كأن ى
ظيـ ،كلـ تىسمع بفتٍؾ األ ى
ً ()2
كتيعرم مطىاه لًمُّي ً
إلس ً
كث َّ
الض ىراغـ
الـ تىعفيك طريقىو
تى ىج َّرٍد ى
ي
تلًٍ
ى

كسيظؿ الشاعر يحيؿ في نصو عمى الخميفة بضمير المخاطب المتصؿ (التاء) أك (الكاؼ)،
كبيذا يحقؽ اإلحالة القبمية .أما عف اإلحالة البعدية فمف أمثمتيا ،قكؿ (أبي نكاس) داعيا إلى
اإلنفاؽ عمى شرب الخمر:
ؼ فى ٍق ًر ىغد
ؾ ليا
ب ىك يج ٍد بًالذم تى ٍح ًكم يدا ى
خك ى
فا ٍش ىر ٍ
اليكـ شيئا ٍ
ال تى ٍذ ىخر ى
فيالحظ أنو استخدـ االسـ المكصكؿ (الذم) ليحيؿ عمى الماؿ الذم سيستعمؿ في الزمف
()3

المستقبؿ في استيالؾ الخمر.
ب – الحذف :ىك استبعاد مقصكد لكممة أك عبارة مف النص ،يقع دكما في الجمؿ الالحقة،
كيمجأ إليو المتكمـ بغرض االقتصاد في الكالـ ،طالما أف المتمقي يمكنو أف يقيـ محتكل
ؾ
مفيكميا في ذىنو ،لمعناصر المحذكفة .قاؿ عنو (عبد القاىر الجرجاني) " :فإنؾ ترل بو ٍتر ى
ِّ
طؽ ما تككف إذا لـ
أفصح مف الذكر ،ك
الذ ٍك ًر،
يد لإلفادة ،كت ًج يد ى
ؾ ٍأن ى
الصمت عف اإلفادةٍ ،أز ى
ى
ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.84 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في ألدب كالنصكص كالمطالعة المكجية ،لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .شعبة اآلداب كالفمسفة  /اآلداب كالمغاتاألجنبية .ط
2007ـ .ص.12 :
 .3المرجع نفسو .ص.33 :
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تنطؽ ،كأتى َّـ ما تككف بيانا إذا لـ تيبً ٍف " (.)1

فالحذؼ ظاىرة نصية ،ليا دكرىا في تمتيف عالقة الربط بيف العناصر المغكية ،كاستمرار

تبميغ الداللة تبميغا متكازنا .كشرطو في مستكل الجممة أف " ال يتـ إال إذا كاف الباقي في بناء
الجممة بعد الحذؼ مغنيا في الداللة ،كافيا في أداء المعنى .كقد يحذؼ أحد العناصر ألف
ىناؾ قرائف معنكية أك مقالية تكمئ إليو كتػدؿ عميو ،كيػككف في حذفو معنى ال يػكجد في
ذكره " ( .)2كمف ثمة ،سيساعد الحذؼ عمى التخمص مف الحشك ،كيدفع بالمتمقي ليسيـ في
مشاركة المؤلؼ في بناء النص المقركء ،كاستنتاج دالالتو ،في ظؿ كجكد ضمانات إصابة
المقصكد ،كالمتمثمة في القرائف المعنكية أك المقالية .كيرل الباحثكف أنو شبيو باالستبداؿ ،مف
جية أنو ينشيء عالقة قبمية " ،كال يختمؼ عنو إال بككنو استبداال بالصفر ،بمعنى أف عالقة
االستبداؿ تترؾ أث ار في النص ،كأف العنصر البديؿ يبقى مؤش ار ييتدم بو المتمقي في البحث
عف العنصر المستبدؿ ،في حيف يختمؼ األمر مع الحذؼ ،فال يحؿ محؿ المحذكؼ أم
شيء ،مما يترؾ في الجممة التالية فراغا في البنية ،ييتدم المتمقي إلى ممئو بالعكدة إلى ما
كرد في الجممة السابقة " ( .)3كىنا تكمف قكة الحذؼ في إنشائو لمعالقة الداخمية بيف بنيات
النص ،كالعالقة الخارجية بيف النص كقارئو .كما أف الحذؼ " لكممة محكرية بشكؿ متكرر
مع ذكرىا مرة كاحدة فقط ،يعمؿ عمى التكاجد المفيكمي لداللة ىذه الكممة كيعطي إحساسا
لدل القارمء بسرعة تدفؽ النص أماـ عينيو كالتكالي السريع لمتراكيب دكف تميؿ .كتساىـ
عناصر السبؾ الصكتي أيضا في انسياب فعؿ القراءة بشكؿ يجعميا تتكازل في عمميا مع
عمؿ الحذؼ كالمكازاة .)4( " ...كمف ىنا فيك يساىـ في إكساب القارئ اإلحساس بالتكحد مع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عبد القاىر الجرجاني .كتاب دالئؿ اإلعجاز .قرأه كعمؽ عميو أبك فير محمكد محمد شاكر .مكتبة الخانجي لمطباعة
كالنشر كالتكزيع .القاىرة1984 .ـ .ص.146 :
 .2محمد حماسة عبد المطيؼ .بناء الجممة العربية .دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع .القاىرة2003 .ـ .ص.259 :
 .3نعماف بكقرة .المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب؛ دراسة معجمية .ص.107 / 106 :
 .4حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.71 :
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النص نفسيا.
ككما يقع الحذؼ في األسماء ،يقع في األفعاؿ ،كيقع في شبو الجممة .كمف أمثمتو في
الكتاب المدرسي؛ قكؿ الشاعر (أبي الطيب المتنبي):
ً
اس قىٍبمىنا ىذا َّ
ب َّ
الزمانا
صح ى
الن ي
ى
كتىكلَّكا بً يغص و
منو
َّة كمُّييـ ٍ
ىٍ

عنانا
ىك ىعىناىـ ًم ٍف ىشأٍنًو ما ى
()1
بعضييـ أحيانا
كا ٍف ىس َّر ى

يتحدث الشاعر عف صحبة الناس لمزماف ،كتجاربيـ معو ،فأحاؿ إليو باستعماؿ ضمير
الغائب (الياء) ،في (شأنو ،كمنو) ،كاستعمؿ الحذؼ لالسـ (الزماف) في الداللة عميو ،في
الشطر الثاني مف البيت الثاني.
كمف أمثمتو أيضا؛ قكؿ الشاعر (حساف بف ثابت) في فتح مكة:
ً
إف لـ تىىرٍكىا
ىعد ٍمىنا ىخٍيمىنا ٍ
ً
يي ً
ص ًعدات
بار ى
يف األىسَّنةى يم ٍ

تيثً يير َّ
الن ٍق ىع ىم ٍك ًع يدىا ىك ىداء
()2
ً
ىس يؿ الظِّماء
عمى أ ٍكتىافيا األ ى

َّ
يتكعد الشاعر كفار قريش ،بكثير مف الفرساف المقاتميف األشداء ،ممتطيف لخيكؿ متميفة
لفتح مكة ،كمدججة برماح المتعطشيف لممبارزة كالقتاؿ .لكنو يحذؼ (رككب الفرساف) لكجكد
القرينة الدالة عمى ذلؾ ،كىي (نا؛ ضمير جماعة المتكمميف) ،ك(الخيؿ) .كحذؼ شبو الجممة
(في المعركة) ،كاكتفى بالكناية قرينة دالة عمييا (تثير النقع).
ج  -الوصل :ىك الجمع ،كالربط بيف معنييف أك أكثر ،في كممتيف أك جممتيف أك أكثر ،في
عالـ النص .كالكصؿ " عالقة سابؽ لالحؽ ،تربط صكرتيف أك أكثر مف صكر المعمكمات
بالجمع بينيما؛ إذ تككناف متحدتيف مف حيث البيئة أك متشابيتيف " (.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .شعبتي اآلداب كالفمسفة  /اآلداب كالمغات .ص. 103 :

 .2ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .جذع مشترؾ آداب .ص.121 :
 .3حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.95 :
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كمعبر عنيما في متتالية مف الجمؿ ،يمزـ التعامؿ معيا ككحدة لغكية متماسكة ،كال يتحقؽ
ليا ىذا التماسؾ إال بأدكات الربط التي تتبايف دالالتيا ،بحسب السياقات الكاردة فييا.
صنؼ في مجمكعة أكبر ،ىي أدكات
كالحقيقة ،أف الكصؿ يشمؿ مجمكعة أدكات ،تي ى

العطؼ*؛ التي تضـ أيضا ،أدكات الفصؿ ،كمنيا :إما ،أك ،إما ..كاما .كأدكات االستدراؾ،

أف ،غير َّ
لكف ،بيد َّ
كمنياَّ :
أف ،خالؼ ذلؾ ،عمى العكس ،في المقابؿ .كأدكات التفريع أك
االتباع كمنيا :ألف ،لكي ،لذلؾ ،مف أجؿ ذلؾ ..كأدكات الربط الزمني التي تحيؿ عمى
التتابع الزمني أك تداخمو ،كمنيا :بعد ،قبؿ  ،منذ ،الكاك ،الفاء ،ثـ ،كمما ،بينما ،في حيف...
كيمكف االستئناس بمحاكلة بعض الباحثيف " تصنيؼ أدكات الربط اعتمادا عمى أبعادىا
الداللية:
 .1صنؼ يفيد اإلضافة مثؿ :الكاك ،أيضا ،باإلضافة...
 .2صنؼ يفيد التعداد مثؿ :أكال ،ثانيا ،أخيرا ،في النياية ،بعد ذلؾ.
 .3صنؼ يفيد الشرح مثؿ :ألف ،بمعنى ،بعبارة أخرل.
 .4صنؼ يفيد التكضيح مثؿ :مثال ،خاصة...
 .5صنؼ يفيد التمثيؿ مثؿ :عمى غرار ،نحك ،مثال...
 .6صنؼ يفيد الربط العكسي :لكف ،غير أف ،عكس ذلؾ...
 .7صنؼ يفيد السبب :إذا ،كعميو ،كفعال ،نتيجة ذلؾ ،بناء عمى ذلؾ...
 .8صنؼ يفيد االختصار :بإيجاز ،باختصار ،كعمى العمكـ ،أخي ار...
 .9صنؼ يفيد التعاقب الزمني :قبؿ ذلؾ ،بعد ذلؾ ،ثـ ،إثر ذلؾ" ...

( .)1ككما أشار

صاحب ىذه المحاكلة التصنيفية ،فيمكف لمرابط الكاحد أف يككف لو أكثر مف معنى.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.96 / 95 :
 .1محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.95 :
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كمف أمثمة الكصؿ ،قكؿ العالـ الجزائرم (محمد البشير اإلبراىيمي) في نص (منزلة
المثقفيف في األمة) " :المثقفكف في األمـ الحية ىـ خيارىا كسادتيا كقادتيا كحراس عزىا
كمجدىا ...كالمثقفكف ىـ حفظة التكازف في األمـ ...إذا كانكا متبكعيف فمف حؽ غيرىـ أف
يككف تابعا ،أك كانكا في المرتبة األكلى فمف حؽ غيرىـ أف يككف في المرتبة الثانية ...كىذه
النقطة األخيرة مف ألزـ المكازـ" ...

()1

 ،فيالحظ أف األديب يستعمؿ (الكاك) لمربط بيف

الفقرات (المثقفكف في الفقرة األكلى ...كالمثقفكف في الفقرة الثانية) .كاإلضافة لمزيد مف
الدالالت (خيارىا ،سادتيا ،قادتيا ،حراس عزىا) .كيستعمؿ صنفا يفيد االختصار (كىذه
النقطة األخيرة.)..
د -الموازاة :يرل (دم بكجراند) أنيا " التكازم التركيبي ..أم تكرار نفس البنية التركيبية مع
ممئيا بمح ػتػكل مػخػػتمؼ .فػػنحف نعػيد اسػتخػػداـ سػالسؿ مػتػشػابيػة ،كلػكف األحداث فػييا
متنكعة " ( .)2كيسمييا (القزكيني) قبمو " المماثمة "؛ عندما أشار إلييا في باب المحسنات
المفظية كىك يشرح (المكازنة) عمى أنيا " تى ىساكم الفاصمتيف في الكزف دكف التقفية ،نحك قكلو

تعالى ( :كنمارؽ مصفكفة كزرابي مبثكثة) فمفظا مصفكفة كمبثكثة متساكيتاف في الكزف ال

أكثرهي
في التقفية ألف األكؿ عمى الفاء كالثاني عمى الثاء ،فإف كاف ما في إحدل القرينتيف أك ي

ص باسـ المماثمة ،نحك قكلو تعالى( :كآتيناىما
مثؿ ما يقابميو مف األخرل في الكزف ،يخ َّ
الكتاب المستبيف كىديناىما الصراط المستقيـ) ،كقكؿ أبي تماـ:
ميا الكحش إالَّ َّ
انس
أف ىاتا أك ي

قنا الخطِّ إال َّ
أف تمؾ ذكاب يؿ "

()3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم العاـ .لمشعبتيف :آداب كفمسفة  /لغات
أجنبية .ط .1الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية .الجزائر2008 / 2007 .ـ .ص.183 / 182 :
 .2حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.100 :
كخرج شكاىده محمد ىاشـ
 .3القزكيني (جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف) .شرح التمخيص في عمكـ البالغة .شرحو َّ
دكيدرم .ط  .2دار الجيؿ .بيركت1402 .ق ـ 1982ـ .ص .192 :يذكر أف الباحث حساـ أحمد فرج ،اضطرب عميو
األمر ،عندما نسب لمقزكيني قكلو بتساكم الفاصمتيف في الكزف كالقافية ،كىذا غير صحيح ،فالصكاب ( تساكم الفاصمتيف
في الكزف دكف التقفية ) ،ثـ خمطو (أم الباحث) في عده المكازاة مكازنة بينما ىي مماثمة .ينظر النص في المتف.
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فالمكازاة أداة ربط يمجأ إلييا الكاتب ليعطي لتركيبو أكثر مقبكلية لدل القارمء .فػ" التشابو
بيف مجمكعة مف التراكيب المتكازية يخمؽ نكعا مف التكحد يشي بترابط النص "

( .)1كمثاؿ

ذلؾ قكؿ (أبي حمك مكسى الزياني):
فخمَّ ي ً
ً
دار يم ٍم ًكنا
صت م ٍف يغصَّابيا ى
أسمى يمكىا يع ٍن ىكةن دكف ًع ىد وة
ٍ
لقد ٍ

كطيَّرتييا مف ِّ
كج ًارـ
كؿ و
باغ ى
()2
َّ
ً
َّك ًارـ
لقىد طمقكىا با ٍلقىنا كالص ى

 -2عناصر االتساق المعجمي:
أ -التكرار :إعادة تمفظ أك كتابة لمكممة أك مرادفيا مرة أك مرات ،في النص المنتج نفسو،
بكيفية يتحقؽ معيا ترابط معجمي ،يبقي عمى استمرار الداللة ،كيحقؽ ليا غرضا أسمكبيا،
كيؤدم إلى اتساؽ النص .كىك ال يؤدم ذلؾ بمفرده ،كانما يعمؿ بمعية العناصر األخرل .ثـ
إف التكرار أقساـ ،يقكؿ أحد الباحثيف " :كىناؾ اعتباراف عند تقسيـ التكرار ،اعتبار داللي:
حيث ينقسـ إلى تكرار معجمي مفيكمي بأف يتكرر العنصر مع االحتفاظ بالمدلكؿ نفسو...
كتكرار معجمي فقط بأف يتكرر التعبير مع حمؿ مدلكؿ مختمؼ تماما في المرة التالية
(مشترؾ لفظي) .كىناؾ اعتبار لفظي يقسـ عمى أساسو التكرار ،فيناؾ نكعاف :تكرار جزئي
أك استعماؿ المككنات األساسية لمكممة مع نقميا إلى فئة أخرل (مف فئة االسـ إلى فئة
الفعؿ) ،كتكرار كمي حيث تتكرر الكممة دكف تغيير " ( .)3كمثاؿ ذلؾ ،قكؿ الشاعرة (نازؾ
المالئكة) في قصيدتيا (أغنيات لأللـ):
ً
كفـ
" يا طفمنا
الصغير سام ٍحنا يدا ٍ
ى
تحفر في عيكننا معاب ار لألدمع
ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.101 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .شعبتي اآلداب كالفمسفة  /اآلداب كالمغات .ص.151 :
 .3حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.107 :
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كتستثير جرحنا في مكضع كمكضع
اإليذاء مف ًق ىد ٍـ
الذنب ك
َّإنا غفى ٍرنا
ى
ى

-----------كيؼ ننسى األلـ؟
كيؼ ننساه؟ "

()1

فيالحظ ،أف في ىذه األسطر الشعرية ،تحقؽ التكرار بنكعيو؛ تكرار معجمي مفيكمي (أداة
االستفياـ كيؼ؟) ،كتكرار معجمي محض (مكضع) .كيقكؿ الشاعر السكداني (عبد الرحمف
جيمي) في قصيدتو (أحزاف الغربة):
كؽ الكِّد ال يي ٍش ىرل بيا ُّ
" َّ
الكد
إف يس ى ي
كىؿ ىن ٍبتاعيا ً
العفَّو؟
ٍ
ي

ً
عص ور
رحيؽ
كم ٍف يا إخكتي ىي ٍس ًقي
ى
الشعر في ٍ
ى
و
الشعر!
ت
ممكؿ يمقي ي
ى

كيبصر في نسائمو قيىرانا ذلؾ النير !
ي
كفي العينيف "اللكب" ُّ
يرؼ عمى الثرل رفَّو؟ "(.)2
فيالحظ ،أف الشاعر في ىذا المقطع ،استخدـ التكرار الكمي (الكد) ،ثـ (الشعر) ،كاستخدـ
التكرار الجزئي (يرؼ ،رفو).
ب -الترادف :كالمقصكد بو ،تكظيؼ " كممتيف ليما نفس المعنى تقريبا .كيتميز عف التكرار
في نفيو لمشعكر بالرتابة مع إضفائو تنكعا إلى المحتكل .كيعمد الكاتب لو لتأكيد فكرة ما أك
إثباتيا أك الحث عمييا "(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم العاـ .لمشعبتيف :آداب كفمسفة  /لغات
أجنبية .ص.143 :
 .2المرجع نفسو .ص.147 :
 .3حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.109 :
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كيسميو بعض الباحثيف (إعادة الصياغة) .حيث ينظركف إلى المسألة عمى أنيا " ليست
مجرد عممية لقكؿ ما بطريقة مختمفة ،كلكنيا استحضار شيء ما مختمؼ في عالـ النص ..
الذم ىك بدكره محاكاة أك تخيؿ لمعالـ الفعمي ..كعميو ،فإف إعادة الصياغة تشكيؿ جديد
لمعالـ الفعمي "( .)1كمثاؿ ذلؾ ،قكؿ الشاعر (صالح عبد الصبكر) في قصيدتو (أبك تماـ):
" يا لىس ٍي ً
ً
الثائر
المعتصـ
ؼ
ى
ٍ

اخمع غمد سحابؾ ،كانزؿ في قمب الظممو

يش َّ
ؽ العتمو "

()2

.

أم كقت ،بينما
فالعتمة مرادؼ لمظممة ،لكف الظالـ غياب لمنكر عف المكاف المغمؽ ،في ِّ
العتمة ظممة الميؿ .فالمرادؼ ىنا أكحى بشدة الظالـ؛ تراكـ غياب النكر مع سكاد الميؿ.
فيممس القارمء ،فعال ،زيادة في الداللة ،بكجكد المرادؼ.
ج -التضام :كيسميو البعض * (المصاحبات المغكية)؛ كالمقصكد بو ،تكظيؼ كممتيف في
النص ،تربطيما عالقة استدعاء ذاكرية ،حيث يكفي ذكر كاحدة ،لتي ٍستىدعى األخرل .كيعرفو

الباحثاف (ىالدام كرقية حسف)عمى أنو " :تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة ،نظ ار

الرتباطيا بحكـ ىذه العالقة أك تمؾ " ( .)3كتكاردىما بالفعؿ؛ أم بتكظيفيما مف قبؿ الكاتب
بقصد .أما تكاردىما بالقكة؛ فيي قكة االستدعاء مف قبؿ القارئ.
كانما يحدث تكاردىما نظ ار لطبيعة العالقة بينيما في التداكؿ؛ المتأصمة بفعؿ كثرة االستعماؿ
عمى امتداد مدة زمنية معينة ،كالتي قد تقكـ عمى التعارض كالتضاد ،أك عمى عالقة الجزء
بالكؿ ،أك عالقة الجزء بالجزء ،أك عالقة العناصر ببعضيا إذا كانت مف نفس القسـ العاـ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.109 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم العاـ .لمشعبتيف :آداب كفمسفة  /لغات
أجنبية .ص.163 :
* حساـ أحمد فرج .نظرية عمـ النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثرم .ص.111 :
 .3محمد خطابي .لسانيات النص ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب .ص.25 :
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" عمى أف إرجاع ىذه األزكاج إلى عالقة كاضحة تحكميا ليس دائما أم ار ىينا ،ىذا إذا كاف
ممكنا ،مثاؿ ذلؾ األزكاج التالية :المحاكلة ،النجاح؛ المرض ،الطبيب؛ النكتة ،الضحؾ...
لكف القارمء يتجاكز ىذه الصعكبة بخمؽ سياؽ تترابط فيو العناصر المعجمية معتمدا عمى
حدسو المغكم كعمى معرفتو بمعاني الكممات كغير ذلؾ "

( .)1كمثاؿ ذلؾ؛ قكؿ الشاعر

(الكميت بف زيد) في قصيدتو (في مدح الياشمييف):
ىاشـ ر ً
و
النبًي َّ
ىط َّ
فإنني
" بني

أغضب
أرضى م ار ار ك
ي
بً ًيـ كلىييـ ى
()2
كن و
كمرحب
ؼ عطفاه أى هؿ
إلى ى
ي

خفضت ليـ مني جناحي َّ
مكد وة
ي

فيالحظ ،أف الكممة (أرضى) استدعت كممة (أغضب)؛ كىذا مف باب عالقة التعارض .كأف
كممة (أىؿ) استدعت كممة (مرحب)؛ كىذا مف باب عالقة الجزء بالكؿ .كمثؿ قكؿ الشاعر
(المتنبي):
" ُّ
يكف مف الص ً
َّعب في
كؿ ما لـ ٍ

ً
األنفس سي هؿ فييا إذا ىك كانا

()3

فكممة (صعب) استدعت كممة (سيؿ) ،كىذا لما بينيما مف عالقة تضاد .كالحقيقة ،أف
الكقكؼ عمى مثؿ ىذه العالقات ،يعتمد فعال عمى الحدس المغكم ،كالمعرفة بدالالت
الكممات ،كعمى مدل تفاعؿ القارمء مع النص.
ثالثا :المعرفة النصية والمغة العارفة:
تقكـ تعميمية المغة العربية في منظكمتنا التربكية ،عمى اعتماد النص األدبي نصا سندا،
يممؾ معرفة مختزنة ،يمكننا تفكيكيا عف طريؽ المساءلة ،لنتعرؼ بيا إلى كيفية بناء لغتنا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد خطابي .لسانيات النص ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب .ص.25 :
 .2ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .جذع مشترؾ آداب .ص.151 :
 .3ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .شعبتي اآلداب كالفمسفة  /اآلداب كالمغات .ص.103 :
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المنتجة .كتكمف أىمية اعتماد النص ىنا ،في جعمو المتعمـ يتعامؿ مع المغة منتجا جاىزا،
يناسب المكاقؼ االتصالية كالتكاصمية عمى اختالفيا كتعددىا ،لمتكمميف يممككف الخبرة
كالتجربة في تكظيؼ المعرفة المغكية.
كيبدك أف طرائؽ التعميـ قد باتت اليكـ أكثر كعيا ،بضركرة تجاكز التركيز عمى الجممة
كدعامة بيداغكجية ،كالتركيز عمى النص بكصفو الكحدة المغكية األساس ،التي تجسد نظاـ
المغة؛ يقكؿ (فاف ديؾ) " :فال يجب أف يفيـ تمميذ ما جمال فقط ،بؿ يجب أف يتعمـ أيضا:
عمى أم نحك تنظـ المعمكمات في نص أطكؿ ،في مقالة صحافية مثال ،كما يمكف أف يتعمـ
ىذه الميارة بشكؿ فعاؿ ما أمكف ذلؾ؛ كيؼ يمخص نصكصا تمخيصا سميما كصحيحا،
كأخي ار كيؼ تترابط األبنية النصية مع الكظائؼ البراغماتية ،كاالجتماعية لمنصكص "

(.)1

فالنص يحمؿ معرفة لممتعمـ؛ ىي معرفة مف قبيؿ المعمكمات األدبية ،أك الفكرية ،أك العممية،
أك الثقافية ،أك غير ذلؾ .لكنيا أيضا معرفة مف قبيؿ اآللية في التحميؿ ،أك اآللية في
البحث .كاألكيد أنيا معرفة مف قبيؿ اآللية في التكاصؿ كانتاج النصكص المناسبة لممكاقؼ
المختمفة.
َّ
إف النص بيذا االكتناز المعرفي ،مؤىؿ فعال إلكساب المتعمـ كفاية نصية ،تمكنو مف فيـ
ما يتمقاه مف نصكص ،أك ما ينتجو في مختمؼ المكاقؼ .لكف ىذا االكتناز المعرفي ،حتى
يككف فاعال؛ يجب أف يتجاكز إطار النظرة التقميدية التي مازاؿ تعميـ المغة يخضع ليا ،حيف
ظؿ يحصر تعمـ المغة في إثراء الرصيد المغكم ،كالتعرؼ إلى عمكـ المغة كقكاعدىا (النحكية
كالصرفية كالبالغية) ،دكف الكصكؿ بيا إلى مستكل التكظيؼ .فما زالت عمكـ المغة َّ
تقدـ
تقديما قائما عمى التراكـ ،كتخزيف المعارؼَّ .
إف تمسكا بمثؿ ىذه النظرة في تعمـ المغة،
سيظؿ يراكح مرحمة التعميـ المج از؛ أم التعميـ بالجممة المثاؿ؛ حيث كاف تحصيؿ المتعمـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.117 :
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رىنا بالمغة العارفة ،كحيث الداللة المحصكرة ،كالكظيفة النحكية المحدكدة في عالقتيا،
كالتعبير المفكؾ ،الذم يفتقد لالتساؽ كاالنسجاـ.
لقد تدارؾ المنياج العممية التعميمية لمغة ،بعد أف استند إلى بعض نتائج المسانيات
النصية ،حيف راح ييتـ بآلية البناء في النص ،ككيفية الربط بيف أجزائو ،كتماسكيا .لكف ،ما
يالحظ عمى المنياج في تعاممو مع االتساؽ كاالنسجاـ ،أنو اعتبرىما خطكة في التحميؿ،
كدفع بالمتعمـ إلى اكتشاؼ األدكات كالمظاىر المتعمقة بيما ،دكنما تفعيؿ آللية اشتغاليما؛
َّ
إف أسئمة الكتاب المدرسي أسئمة عابرة ،ال تركيز فييا .كما يغيب التطبيؽ الخاص بتدريب
المتعمميف عمى استغالليا في نتاجاتيـ النصية في حصص التعبير .كتخمك الكضعيات
اإلدماجية مف أم رصد ليذا السبؾ كالحبؾ .كمنو ،فإف المنياج يعمؿ عمى إقصاء معرفة،
يقؼ عمى مشارفيا بأسئمتو ،كيستبعدىا مف تصنيفو ،رغـ أف المتابع ،يجد ليا تفطنا في تراثنا
الفكرم كالمعرفي؛ كالمقصكد ىنا ،صناعة الكالـ ،أك في المصطمح المعاصر ،تقنيات
التعبير كالتكاصؿ.
تقدمو خطكة اكتشاؼ االتساؽ كاالنسجاـ في النص ،ال يمكف ُّ
إف ما ِّ
َّ
عده إالَّ َّأنو معرفة
نصِّية .مثميا مثؿ باقي المعارؼ التي يتيحيا النص؛ كبالتالي ،يمكف تبكيبيا كتنظيميا ،كالزاـ
المتعمـ بالتدرب عمى استثمارىا في المكاقؼ المغكية المختمفةَّ .
إف ما بيف المعرفة النصية
كالمغة العارفة مسافة التدرب كاكتساب الميارة ،إلنتاج النص العارؼ.
رابعا :المعرفة المغوية والتفاعل المقيد:
يتيح النص األدبي التعميمي بما يممكو مف قدرة عمى التشكيؽ ،كمؤىالت محفزة عمى
التفاعؿ ،ما يدفع المتعمـ لإلقباؿ عميو ،تحت ضغط استفزاز المعارؼ الكامنة .ككفؽ آلية
المثير كاالستجابة التي تقرىا نظريات التعمـ ،يحرؾ المنياج فعؿ التفاعؿ بكسيمة السؤاؿ.
كيحاكؿ المتعمـ التجاكب ألنو يممؾ المعرفة المطمكبة ،أك كما يعتقد ىك ذلؾ؛ لكنو قد يتراجع
أك يحجـ ،أماـ إحساسو بعدـ امتالكو لممعرفة المغكية التي تؤىمو ألف يعبر كيشارؾ بفعالية.
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كالحقيقة أف كؿ إصالح لعممية تعميـ المغة كتعمميا ،أك نيكض بيا ،يكاد يحصر جيده في
محاكلة تفكيؾ ىذه العالقة كاعادة صياغتيا بصيغة أخرل تتجاكز حدكد امتالؾ المعرفة إلى
حدكد تكظيفيا كتفعيميا.
لـ يخؿ منياج تعميـ المغة العربية يكما مف مقرر عمكـ المغة (نحك كصرؼ كبالغة
كعركض .)..كما ظمت األىداؼ المرسكمة تنشد دكما النيكض بمغة المتعمميف؛ لكف
كلطبيعة تعاممنا مع صكرة تحصيؿ المتعمـ لممعرفة الذم ظؿ عمى حالو لـ يتغير؛ حيث ظؿ
يقدـ في صيغ جممية ،كاستنتاجات قكاعدية ،ظممنا بذلؾ نعيؽ انطالؽ المتعمـ عف االسترساؿ
في القكؿ ،كبالتالي؛ ظممنا ال نكجد لو المسافة الزمنية الكافية ليتدرب عمى تكظيؼ معارفو
المغكية في نصكص ينتجيا .نعـ يحتاج المتعمـ لممعرفة المغكية؛ لكف ،ليس ليراكميا في
الذاكرة ،كانما ليكظفيا في المكاقؼ المغكية المختمفة .يقكؿ الباحث (داكد عبده) " :المقصكد
بتكجيو تعميـ المغة تكجييا كظيفيا ..أف ييدؼ تعميميا إلى تحقيؽ القدرات المغكية عند التمميذ،
بحيث يتمكف مف ممارستيا في كظائفيا الطبيعية العممية ممارسة صحيحة " ( .)1كىذا يعني
ضركرة تكجيو نشاطات التعمـ " كجية تساعد التالميذ عمى تحقيؽ الميارات المغكية التي
تجعميـ قادريف عمى استعماليا في المكاقؼ الطبيعية استعماال صحيحا ( في مستكل
قدراتيـ)؛ أم فيميا إف سمعكىا ،كفيميا إف رأكىا مكتكبة ،كنقؿ أفكارىـ بكاسطتيا إلى
اآلخريف شفكيا أك كتابة " ( .)2كلف تتأتى لو ىذه الميارة حتى يسندىا بالمعارؼ ،التي يمزـ أف
تتحكؿ إلى مكتسبات ،يعمؿ عف طريؽ الدربة إلى أف يرتقي بيا إلى مستكل اآللية في
الممارسة .ففي نياية المطاؼ ،نحف أماـ منياج يزعـ أنو يدفع بالمتعمـ إلى تعمـ المغة عف
طريؽ المقاربة بالكفاءات .كليست الكفاءة إال " اإلمكانية الشخصية عمى التأقمـ الناجح
بطريقة جديدة مع أكضاع غير منتظرة ،كالتي تقكـ عمى استثمار مجمكعة مف المعارؼ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1داكد عبده .نحك تعميـ المغة العربية كظيفيا .ط .1مؤسسة دار العمكـ .الككيت1979 .ـ .ص.9 :
 .2المرجع نفسو .ص.9 :
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كالمكتسبات كالطاقات كالميارات كالقدرات كالمكاقؼ في كضعيات معينة .كىي قابمة لمقياس
كالتقييـ كالتقكيـ باالستناد إلى محكات كمبينات أداء خاصة " ( .)1كلننظر في بعض ما يقترحو
المنياج لتعمـ بعض مكاد النحك؛ يقرر في الكتاب المدرسي لمسنة األكلى مكضكع (المبتدإ
كالخبر)*؛ كالنص السند المعتمد في استنباط القاعدة ،ىك نص (الفركسية لعنترة) .كبعد أف
يطمب مف المتعمـ العكدة إلى النص كمالحظة بعض أبياتو ،يتـ لفت انتباىو لجممة (أنا
العبد) ،ثـ ييسأؿ المتعمـ؛ بماذا يب ًدئت الجممة؟ عالـ يدؿ ىذا المبدكء بو؟ كيؼ يسمى ىذا

االسـ الذم يؤتى بو في أكؿ الجممة؟ ...كالمالحظ ىنا أف المنياج يسأؿ عف اسـ كيقدمو في

صكرة ضمير .كىذا تشكيش كاضح عمى المعمكمة العممية .ألنيا لف تعمؽ بذىف المتعمـ ،إال
كىي مضطربة ،غير مقنعة .لذا ،فمف يطمئف إلييا المتعمـ ،كلف يكظفيا .ثـ إف المنياج
سيعمؿ عمى تتبع جزئيات القاعدة ليحصييا جميعيا ،أك يكاد :تعريؼ المبتدإ ،أنكاع المبتدإ،
تعريؼ الخبر ،أنكاع الخبر ،شركط جممة الخبر .فتتكزع القاعدة عمى صفحة كاممة مف
الكتاب.
كلنتأمؿ في مكضكع آخر مف كتاب السنة الثانية *؛ حيث مكضكع النحك (أفعاؿ المدح
كالذـ) .سيتجاكز المنياج قاعدة جكىرية ألزـ بيا معممو كالمتعمـ في عقده التعميمي ،حيث لـ
يجد في النص السند مثاال ينطمؽ منو لمناقشة عناصر القاعدة كاستنباط األحكاـ ،فعاد إلى
الطريقة القديمة ،كقدـ مثاال جممة( :نعـ الصفة الصدؽ) .ثـ راح يبني أحكاـ القاعدة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1أنطكاف صياح .تقكيـ تعمـ المغة العربية؛ دليؿ عممي .دار النيضة العربية .بيركت .لبناف1430 .ق 2009 /ـ .ص:
.23
* ك ازرة التربية الكطنية .المشكؽ في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ
كالتكنكلكجي .جذع مشترؾ آداب .ص.42 / 41 / 40 :
* ك ازرة التربية الكطنية .الجديد في األدب كالنصكص كالمطالعة المكجية لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي.
شعبتي اآلداب كالفمسفة  /اآلداب كالمغات .ص.53 / 52 :
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كفي مثاؿ ثالث مف كتاب السنة الثالثة *؛ يقرر المنياج مكضكع (معاني حركؼ الجر).
كسيعكد بالمتعمـ إلى النص السند (خكاص القمر كتأثيراتو لمقزكيني) .كمف فقرة تتككف مف
خمسة أسطر ،سيطمب مف المتعمـ استنباط حركؼ الجر ،كالتي لف تزيد عف خمسة أحرؼ
تكرر كؿ منيا مرتيف ،كىي :مف ،عمى ،إلى ،في ،الباء .لكف في بناء أحكاـ القاعدة ،سيتـ
سرد سبعة عشر حرفا .يذكر مع كؿ حرؼ معنى أصميا ،كمعاني فرعية .كالسؤاؿ الذم
يطرح؛ ألف يككف ىذا تجاك از لكؿ منطؽ تقكؿ بو المقاربة بالكفاءات؟ خاصة إذا ما كاف
المعمـ أماـ تأكيد مف المنياج نفسو ،عمى ضركرة تناكؿ كؿ معاني حركؼ الجر .جاء في
الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الثالثة " :إذا لـ تؼ ا ألمثمة المستخرجة مف النص بجميع أحكاـ
يؽات
طب ػ
شػؼع ػبػت ػ
م ػ
ستخػرج ،ػ
م ػ
م  .ؾػؿ ح ػػؾـ ػ
الدرس ،يمكف ؿألستاذ ا الستعانة بأمثمة خ ػارج ػ ػة
شفكية " ( .)1لكف المتأمؿ في كثيقة المناىج كالكثائؽ المرافقة لمسنة الثانية ،سيجد التعميمة
التالية " :يجب تفادم إرىاؽ المتعمميف بأحكاـ القكاعد التي ال تخدـ لغتيـ المنطكقة
كالمكتكبة ،كال تمت بصمة إلى فيـ التراكيب المغكية الغامضة " (.)2
كاذا كاف المنياج يعرض نماذج لطرائؽ تقديـ الدركس ،بيذا التصكر المضطرب ،فكيؼ
يككف حاؿ المعمـ مع دركس طيمًب منو أف يجتيد في إعدادىا ،كفؽ فيمو كتصكره ،كالحاؿ
أنو لـ يتمؽ أم تككيف .ثـ إف المنطؽ نفسو الذم يحتكـ إليو المنياج في عرضو لمقرر
النحك ،سيحتكـ إليو مع عمكـ البالغة ،كالعركض .إف مثؿ ىذا االضطراب ،ال يمكف أف
يخدـ عممية تعميـ المغة العربية كتعمميا ،كال أف يحقؽ نجاعة منتظرة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* ك ازرة التربية الكطنية .المغة العربية كآدابيا .السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم العاـ .لمشعبتيف :آداب كفمسفة  /لغات

أجنبية .ص .36 / 35 / 34 :لمتذكير ما جاء في الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الثالثة ،تـ اقتراح تصكر لتقديـ درس قكاعد
(معاني حركؼ الجر) لكف استي ًبدؿ (النص /السند) النثرم المقرر في الكتاب المدرسي بنص آخر شعرم غير مقرر؛ (خائفة
لنازؾ المالئكة).

 .1ك ازرة التربية الكطنية .الكثيػقػة الم ػرافق ػػة لمنيػػاج السن ػػة الثػالثػة مػػف التعػمػيػػـ الثػان ػػكم الع ػػاـ كالتػكػنػكلػكجػ ػػي
قػػا  -الشػعػبتػ ػػاف :آداب كفػمػسػفػ ػػة  /لغ ػػات أجػنػبي ػ ػػة .مام 2006ـ .الجزائر .ص.24 :
الػع ػربي ػ ػػة كآدابػ ػ

 .2ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائػؽ الم ػرافق ػػة السن ػػة الثػانيػة .ص.37 :
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أوال :بين التعبير والخطاب البيداغوجي (منظور تعممية المغة)
ثانيا :مسحة استكشافية لموضوعات التعبير في مقرر المرحمة الثانوية
ثالثا :تحميل مدونة لعينة من تالميذ المرحمة الثانوية:
أ -تحديد المدونة
ب -تعريف بالعينة
ج -تحميل مدونة التعبير الكتابي
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أوال :بين التعبير والخطاب البيداغوجي (منظور تعممية المغة):
ىؿ يمكف لمخطاب البيداغكجي أف يزعـ بأنو يعمـ التعبير؟ كىؿ التعبير مادة معرفية تُعمَّـ؟
حقيقة ،يمكف لممتابع أف يقؼ عمى مدل اىتماـ المؤسسة التعميمية ،مف خالؿ مناىجيا،
بالتعبير ،حيث إنو الغاية المغكية ،التي تعمؿ عمى تحققيا في المتعمـ ،كمف خاللو يتبيف
مدل نجاعة العممية التعميمية التعممية.
كيمكف لممتابع أيضا ،أف يقؼ عمى تصكر الخطاب المدرسي بالثانكية الجزائرية لحصة
التعبير .كسيظير لو مف خالؿ نص المنياج الكاصؼ ،أنيا حصة مخصصة إلنتاج النص
المغكم ،الشفكم كالكتابي .لذا ،رسـ ليا األىداؼ ،كخصص ليا الحجـ الزمني ،كقرر
تصكرات لمكضكعاتيا.
لكف المتابع ،سيالحظ أيضا ،أف المنياج لف يتفاعؿ مع السؤاؿ المطركح آنفا ،كلف
يخضع لممنيجية في تحديد المفيكـ أكال ،كما فعؿ مع مفاىيـ؛ النص ،المقاربة النصية،
االتساؽ ،االنسجاـ ،كغيرىا ،بؿ سيتجاكز ذلؾ ،ليقرر بأف التعبير نكعاف؛ شفكم ككتابي.
كأف المتعمـ سيتعامؿ مع النكعيف في السنة األكلى ،بينما يتعامؿ مع التعبير الكتابي فقط في
السنتيف الثانية كالثالثة.
الخطاب البيداغكجي في المدرسة الجزائرية بيذا السؤاؿ ،فألف
البحث
كاذ يستكقؼ
ُ
َ

الخطاب في نصو الكاصؼ (المنياج) َّ
قدـ التعبير عمى أنو (نشاط) مرة ،جاء في (مناىج
السنة األكلى) " :ينبغي النظر إلى نشاط التعبير الشفكم عمى أنو رافد قكم لمتعبير
الكتابي ...كاف إدخاؿ ىذا النشاط في المقرر إنما جاء استجابة لعالج ما يعاني منو
المتعممكف مف قصكر ،)1( "..كما كرد في في كثيقة المناىج لمسنة الثانية " :كانطالقا مف
مجمكعة مف الميارات المغكية المتنكعة ،التي يجب أف يتحكـ فييا التمميذ حتى يصبح مبادئ
المقاربة بالكفاءات ،فإف نػشػاط الػتعػبػيػر الكػتابي يػدرس كفػؽ مػنػطػؽ إدماج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى .ص.24 :
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المكتسبات " ( .)1كىك (ميارات) مرة أخرل ،حيث يقكؿ المنياج " :لكف التعبير ليس فقط
متمكنا  ،)2( "...كثالثة (ىك ضرب مف تقييـ القدرة) ،كفي نفس الكثيقة يقكؿ " :التعبير
الكتابي :ىك ضرب مف تقييـ قدرة المتعمـ عمى إدماج مكتسباتو القبمية  ،)3( " ...دكف أف يقرر
اآلخر ،الذم يصبح أكثر إلحاحا،
طرح السؤا ُؿ المنطقي
ُّ
أم ىذه المفاىيـ ،تُمتََزـ؟ كبالتاليُ ،
ُ
سي َ

كىك؛ أليس التعبير رغبة في البكح كاإلفصاح عف حاجة متكلدة في نفس المتكمـ ،يحتاج إلى

صياغتيا في قكالب لغكية ،ليبعثيا مف عالـ األفكار ،حيث الخفاء إلى عالـ البكح كالتكاصؿ،
حيث التجمي؟ فكيؼ يمكف أف تتحقؽ ىذه الحاجة ،مف منظكر تعميمي تعممي ،يخدـ المتعمـ،
دكنما تأثره بمثؿ ىذا التجاكز؟ ثـ ،إذا كاف التعبير بيذه الداللة ،أال يككف المتعمـ ىك مف
سيسعى إليجاد المادة المغكية التي يعبر بيا عف ىذه الحاجة؟ نعـ ،قد يستعيف المتعمـ
برصيد يممكو ،كما قد يستعيف برصيد يكفره النص التعميمي .لكف يبقى أف المتعمـ ىك مف
سيقرر؛ كيؼ يعبر ،ككيؼ ينتج نصا.
كألف المنياج يدرؾ ذلؾ ،فإنو لف يزعـ غير ىذا ،حتى كاف تجاكز ضبط المفيكـ .ليذا
سيقرر مبدأ الشراكة مع المتعمـ في إنتاج النص ،بحكـ ضركرة ممارسة الكصاية التعميمية،
كتحمؿ المسؤكلية عمى مخرجات التعميـ.
إف مفيكما اصطالحيا لمتعبير يمكف أف نخمص إليو ،ىك أف التعبير إفصاح عما يدكر في
الذىف ،أك يختمج في الصدر باستعماؿ الكالـ أك اإليماء أك الحركات ،بيدؼ بمكغ غرض
مف األغراض .كككنو إفصاح ،فيذا يجعؿ منو غاية يسعى نحك تحقيقيا المتكمـ (المرسؿ).
كىك في الكقت نفسو ،كسيمة يتحقؽ بيا اإلفياـ .كعميو ،يصبح فعال تكاصميا قائما عمى
المنتَ ُج ،أك يجسد
التبميغ ،كيحقؽ جممة مف الكظائؼ ،ىي كظائؼ المغة ،سيجسدىا النص ُ

بعضيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .السنة الثانية .ص.43 :
 )2ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى .ص.26 :
 )3المرجع نفسو .ص.26 :
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كما مف شؾ في أف المدرسة ،تسعى لإلسياـ في إكساب التمميذ ميارات استثمار القدرة
عمى التعبير بنكعيو؛ الشفكم كالكتابي ،مف خالؿ ما تكفره لو مف إمكانية ىضـ المقركء الذم
ُي َع ُّد بمثابة المخزكف النمطي ،القابؿ لمقياس عميو كالنسج كفقو .كىك المخزكف الذم يكفر حدا

أدنى مف الفصاحة كالبياف ،كي ال يخرج التمميذ عف نظاـ المغة العربية (المغة – اليدؼ) .أك

ىك المخزكف في أبسط تجمياتو ،الذم يكفر نمطا ـ حاكيا ،يضمف حدا أدنى مف االلتزاـ بنظاـ
العربية .يقكؿ أحد الباحثيف" :عندما نقكـ باكتساب لغة ،فإننا ال نتعمـ صياغة جمؿ سميمة
كتفيميا فحسب ،كما لك كاف األمر يتعمؽ بكحدات لغكية منفردة حاصمة صدفة؛ بؿ إننا
نتعمـ كذلؾ استعماؿ جمؿ بالصكرة المتالئمة كاألغراض التبميغية " (.)1
كاذ تتـ اإلشارة إلى البياف ،فإنما يتـ االفتراض مسبقا ،بأف ىناؾ حدا أدنى يجب أف يصؿ
إليو المتعمـ في تعمـ المغة كفؽ نظاـ العربية ،كيستطيع أف يبني مف خاللو خطابا ،يضمف
التعبير عف المعاني دكنما التباس ،كىذا الذم يكصؿ الفيـ كيحقؽ التبميغ .كقديما قاؿ
(الجاحظ) " :كالبياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ المعنى ،كىتؾ الحجاب دكف الضمير،
حتى يفضي السامع إلى حقيقتو ،كييجـ عمى محصكلو كائنا ما كاف ذلؾ البياف ،كمف أم
جنس كاف الدليؿ ،ألف مدار األمر كالغاية التي يجرم إلييا القائؿ كالسامع ،إنما ىك الفيـ
كاإلفياـ؛ فبأم شيء بمغت اإلفياـ كأكضحت المعنى ،فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع " (.)2
كلئف كاف النمط المحاكى كالمتجمي ،الذم تستدعيو العممية التعميمية ،ىك النص المكتكب،
فإف الناتج الذم تنتظره العممية ذاتيا ،لمتقكيـ ،يجب أف يككف نصا يعكس القدرة عمى الفيـ
عند التمقي ،كالقدرة عمى اإلفياـ عند التبميغ.
التعبير الشؼكم تدريب عمى استحضار البديية كالسرعة في التجاكب مع مكقؼ لغكم
ؼ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Widdowson , H.G/Une approche communicative de l’enseignement des langues. Paris.
)1
Hatier. 1981. P : 12 .
 )2الجاحظ (أبك عثماف عمرك بف بحر) .البياف كالتبييف .ج  .1ص .76 :
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مصطنع ،يراىف عمى ذاكرة مشحكنة برصيد لغكم مفترض ،لذا كانت مكضكعاتو عمى صمة
كثيقة بالمقركء (نصكص المطالعة في التعميـ الثانكم)  ،الذم يعتبر بمثابة المخزكف النمطي
الخاضع لنظاـ الكحدة التعميمية ،كالذم يجب أف يستدعى عند المزكـ.
كبتتبع الطريقة المعتمدة في إنتاج نصكص التعبير الشفكم  ،يالحظ أنيا تقكـ عمى الحكار
الذم يعتبر '' كسيمة لعرض عدد مف العناصر المغكية كافياميا كمحاكاتيا
تسعى إلكساب التمميذ جممة ميارات منيا :السماع

''( ،)1كىي بيذا

 ،كالفيـ كالتصحيح الذاتي  ،كالتعبير

السميـ .كالحكار حسب الطريقة المتبعة في تقديـ الحصة ،ينظر إليو ،عمى أنو (سؤاؿ –
جكاب) .كلكف  ،كحتى ال تقع الطريقة في فخ (االستنطاؽ) فإنيا تفسح المجاؿ لتكقع أجكبة
متعددة لسؤاؿ كاحد ،كما تسمح باألجكبة غير المقبكلة في إطار لغكم صارـ.
كقد نظر (سارتر) إلى الحكار عمى أنو "كجو مف كجكه استعماؿ المغة ،كىك مف ىذه
الناحية يفترض الغير ،فالمغة عمى حد تعبيره ،ليست ظاىرة مضافة إلى الغير كلكنيا ىي
الكجكد لمغير (  )L'être –pour - autreمف حيث أنو كجكد يحيؿ فيو الشعكر إلى عالقة
بالشعكرات األخرل ،كمف حيث استشعار الذاتية نفسيا مكضكعا لمغير" (.)2
كاذا كاف الحكار يستدعي كجكد اآلخر ،فإف الكالـ يصبح كسيطا ضركريا  " ،كحيف تككف
ممكة الكالـ عند اإلنساف حاضرة كمتحققة ،يككف ذلؾ كافيا بذاتو لتحقؽ الحكار" ( .)3كممكة
الكالـ ىنا عند التمميذ محققة ،كلكف في صكرتيا الدنيا ،فيي محرفة بالنسبة لمغة – اليدؼ،
أك غير نامية .كمف خالؿ ىذا ،يسعى الكضع التعميمي لينمي ىذه الممكة ،كيعدؿ مف
انحرافيا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1عاطؼ جكدة نصر .الرمز الشعرم عند الصكفية .ط  .3دار األندلس .بيركت 1983 .ـ .ص.61 :

 .2المرجع نفسو .ص.61 :

Denis Girard. Linguistique appliquée et didactique des langues. 2² édition. Armand Colin. .3
Paris.1972. P: 57.
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ثانيا :مسحة استكشافية لموضوعات التعبير في مقرر المرحمة الثانوية
بمعاينة مكضكعات التعبير المقررة في مرحمة التعميـ الثانكم ،يمكف لمباحث أف يميز بيف
نكعيف مف أنكاع التعبير؛ يقررىما المنياج ،كىذا بالنظر إلى طريقة األداء ،كىما :التعبير
الشفكم ،كالتعبير الكتابي*.
كيخصص لمنكعيف حصصا مبرمجة في السنة األكلى ،لكنو يبقي عمى النكع الثاني فقط،
لمسنتيف الثانية كالثالثة .كيربط المكضكعات بالنسبة لمنكعيف ،بمكضكعات المطالعة .حيث
كرد في كثيقة منياج السنة األكلى " :كيستمد المدرس

– في ىذا المستكل -مادة تنشيط

حصص التعبير الشفكم مف مكاضيع المطالعة المكجية ،كأف تتمحكر حكؿ:
 تمخيص فصؿ مف فصكؿ القصة أك القصة بكماليا. تحديد المكضكع الذم تعالجو القصة كالتعميؽ عميو. تغيير نياية القصة كفؽ رؤية مغايرة لرؤية الكاتب. تحديد مكقؼ الكاتب مف القضية التي يعالجيا كنقده. تحديد شخصيات القصة كتحميؿ تصرفاتيـ مف خالؿ األدكار المنكطة بيـ " (.)1كالمحاكر ىذه ،تكزعتيا المكضكعات التالية لممطالعة المقررة نصكصيا في الكتاب
المدرسي المكجو لممتعمميف في السنة األكلى (جذع مشترؾ آداب) ،كىي:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* " تتعدد أساليب تصنيؼ التعبير بتنكع الباحثيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أ -تصنيؼ التعبير عمى أساس دكر المعمـ كالمتعمـ في اختيار المكضكع ،كتناكلو كما يمي:
 التعبير المقيد :كىك الذم يفرض فيو المعمـ عمى تالميذه مكضكعات محددة ليكتبكا فييا. -التعبير الحر :كىك الذم يترؾ فيو المعمـ لمتمميذ الحرية في التعبير ،فال يقيده بمكضكعمحدد ،كال يفرض عميو عبارة

معينة.
 -التعبير المكجو :كىك التعبير الذم يمنح فيو المتعمـ قد ار مف الحرية في اختيار المكضكع.

ب -تصنيؼ التعبير مف حيث طريقة األداء :كىك نكعاف :شفيي ككتابي ،كينقسـ كؿ منيما إلى قسميف :تعبير كظيفي
كتعبير إبداعي( " ...ينظر لمزيد تفصيؿ؛ عمى عبد السميع قكرة كآخراف .اتجاىات حديثة في تعميـ التعبير .ط  .1مؤسسة
االنتشار العربي .بيركت .لبناف2013 .ـ .ص).25 :
 .1ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى .ص.25/24 :
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 )1إيماني بالمستقبؿ (بيرتراند رسؿ)
 )2الرجكلة الحقة (أحمد أميف)
 )3أرضنا الجميمة (إعداد ك ازرة اإلعالـ)
 )4ثقافة كمثقفكف (د .طو حسيف)
 )5األخالؽ كالديمقراطية (عباس محمكد العقاد)
 )6الفيؿ يا ممؾ الزماف (سعد اهلل كنكس)
 )7اإلنساف بيف الحقكؽ كالكاجبات (أحمد أميف)
 )8المكاجية (جميمة زنير)
 )9انتظار (قصة قصيرة ألبي العيد دكدك)
 )10مشيد مف مسرحية مجنكف ليمى (أحمد شكقي)
 )11تمكث البيئة (د .محمد الرميحي)
 )12األدب كالحرية (د .عباس الجزيرم)
كالمتأمؿ في مكضكعات المطالعة ،يمكف أف يميز تكزعيا عمى ثالثة فنكف أدبية؛ المقالة،
(ثمانية مكضكعات) ،كالمسرحية (مكضكعيف اثنيف) ،كالقصة (مكضكعيف اثنيف) .كىي
مكضكعات جديرة بإثارة المتعمـ ،كالدفع بو لمتفاعؿ مع معممو ،ألجؿ إثارة النقاش ،كتكظيؼ
الرصيد المغكم المكتسب ،كادماج المعارؼ في سياؽ كضعيات مصطنعة ،كبالتالي إنتاج
النص المغكم ،في ظؿ األىداؼ المرصكدة .كما تتميز ىذه المكضكعات بتعدد أنماطيا
النصية ،كتنكعيا؛ فمف النمط الحجاجي كالكصفي الغالبيف عمى فف المقالة ،إلى النمط
السردم في القصة كالنمط الحكارم في المسرحية ،ناىيؾ عف كجكد أنماط نصية أخرل
شريكة في بناء كؿ نص.
أما عف مكضكعات التعبير الكتابي ليذه السنة ،فقد أككؿ المنياج لممعمـ ميمة اختيار
المكضكع ،شرط التزامو بػاألىداؼ ،كالعمؿ عمى استثارة الدافعية لمكتابة لدل المتعمميف .فقد
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كرد في نفس الكثيقة " :كتزداد قابمية التالميذ عمى الكتابة متى عمؿ المدرس عمى استثارة
الدكافع إلييا ،كذلؾ عف طريؽ:
 اختيار مكاضيع مستمدة مف خبراتيـ كمف صميـ انشغاالتيـ. دفعيـ إلى إغناء خبراتيـ كمعارفيـ بمطالعة مختمؼ المراجع كالسندات كالكثائؽ كالترددعمى المكتبات .)1( " ...كما حدد المنياج أنكاعا لمتعبير عمى المعمـ أف يمتزـ بيا ،كىي " :إف
التعبير الكتابي بالنسبة إلى السنة األكلى مف التعميـ الثانكم ،يأخذ ثالثة أشكاؿ:
 التعبير التدريبي كيتناكؿ ما يتعمؽ بتدريب التالميذ عمى تمخيص بعض النصكص أك شرحبعضيا اآلخر ،أك إتماـ قصة ،أك مسرحية ،أك مقالة أك إنتاج نصكص أدبية متنكعة.
 التعبير الفكرم كيتناكؿ مناقشة قكؿ أك حكمة أك رأم. التعبير األدبي كيتناكؿ الحديث عف أديب أك عصره أك فف مف الفنكف األدبية مع التحميؿكالتعميؿ كالمكازنة.
كعمى أية حاؿ ،فميما كاف شكؿ التعبير ،فعمى المدرس أف يراعي

– في صكغو لممكضكع

المقترح عمى التالميذ – مكتسباتيـ القبمية كخاصية اإلدماج "(.)2
كأما بالنسبة لمسنتيف الثانية كالثالثة ،فيظير أف المكضكعات ستبقى خاضعة ألشكاؿ
التعبير المحددة سابقا ،مع بعض التغيير في المضاميف بما يتناسب كطبيعة المعارؼ
كالميارات التي بات يكتسبيا المتعمـ .كعميو ،فقد تقرر لمتعبير الكتابي في السنة الثانية:
"  )1التعبير التدريبي:
 تمخيص نصكص متنكعة. شرح نصكص متنكعة. كتابة قصص قصيرة كحكايات.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .مناىج السنة األكلى .ص.26 :
 .2المرجع نفسو .ص.26 :
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 تنتيي حرية الفرد عندما تبدأ حرية اآلخريف. )2التعبير الفكرم:
 حقيقة الصداقة كالصديؽ. التمييز العنصرم كسبؿ الخالص منو. مظاىر ثقافة اإلنساف المعاصر. )3التعبير األدبي:
 أبك تماـ كالمتنبي حكيماف كأما الشاعر فالبحترم. مف مظاىر التجديد في الشعر العباسي ( المكضكعات ،األكزاف ،القكافي ) " (.)1كيالحظ أف المنياج قد نحا نحك تصنيؼ آخر ،في التعبير الكتابي ،يختمؼ عف
التصنيفيف السابقيف المشار إلييما في ىامش المسحة االستكشافية مف جية طبيعة
المكضكع؛ إذ نجد أف األقساـ الثالثة قد تتفؽ ضمنيا مع قسـ التعبير اإلبداعي ،كقد ُي َقبؿ

إدراجيا معو .إال أف المتابع ،يمكف أف يالحظ َّ
أف المنياج سيتجاكز التعبير الكظيفي (كتابة
رسائؿ إدارية ،مؿء استمارات أكصككؾ أك حكاالت ،كتابة تقارير ،)...كييممو .كيبدك أنو
ييدؼ إلى التركيز عمى كتابة المقاؿ؛ فكؿ مكضكعات السنة الثالثة محصكرة فيو .حيث
قررىا كفؽ التالي*:
 .1تمخيص نص
 .2كتابة مقاؿ عف الجيات المسؤكلة عف تككيف شخصية الفرد
 .3كتابة مقاؿ نقدم كصفي عف األدب الميجرم
 .4كتابة مقاؿ فكرم مكضكعو (ماىية الحكـ الحقيقي الذم أصدره)
 .5كتابة مقاؿ قصصي حكارم مكضكعو (الخيبة انسحاؽ لمضعيؼ كلمقكم نقطة انطالؽ)
 .6كتابة مقاؿ تفسيرم حجاجي عف النمك الديمغرافي.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1ك ازرة التربية الكطنية .المناىج كالكثائؽ المرافقة .السنة الثانية .ص.51 :
* ينظر ،البرنامج مدكف عمى الكتاب المدرسي لمسنة الثالثة ،في صفحاتو األكلى بعد التقديـ مباشرة.
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 .7تحميؿ قصة قصيرة انطالقا مف الخصائص الفنية
 .8تحميؿ نص مسرحي
كبالنظر إلى عناكيف ىذه المكضكعات ،يتبيف أف المنياج قد ركز اىتمامو في السنة
الثالثة عمى الدفع بالمتعمـ إلى التدرب عمى الكتابة كفؽ المقاؿ؛ فحتى التمخيص إنما ينطمؽ
مف نص مقاؿ ،كالتحميؿ لمنص القصصي أك المسرحي ،إنما ىك الكتابة كفؽ المقاؿ أيضا.
كعمى ىذا ،يتضح أف المنياج يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ محدد كاف قد رسمو لممتعمـ ،يتمثؿ
في تحقيقو كفاءة ختامية في المجاؿ الكتابي ،ىي " :كتابة نصكص سردية أك تفسيرية أك
كصفية أك حجاجية أك حكارية أك إعالمية في كضعيات فعمية كنصكص نقدية ترتبط بآثار
العصكر المدركسة " ( .)1فيفيـ مف ىذا؛ لزكـ اكتساب المتعمـ كفاءة نصية ،يجسدىا مف
خالؿ االسترساؿ في كتابة نصكص كفؽ األنماط المشار إلييا .كانما تكتسب ىذه الكفاءة
النصية " ،بتكفر عامميف أساسييف؛ فأما العامؿ األكؿ ،فيك تكفر خبرة نصية يحصميا القارئ
مف تجربة طكيمة مع القراءة .كأما العامؿ الثاني ،فيك ضركرة تزكد القارئ بثقافة مكسكعية
متميزة ،أك بعبارة أخرل بركاـ معرفي يشكؿ خمفية مرجعية ثقافية كاسعة جدا "

( .)2لقد تـ

الكقكؼ مف قبؿ ،مف خالؿ استعراض مقرر النصكص األدبية في السنة الثالثة ،عمى
مضاعفة عددىا* ،كىذا يكسع مف خبرة المتعمـ القرائية .كما يالحظ أف عدد مكضكعات
التعبير قد زيد في عددىا ،فصارت ثمانية ،بدال مف ستة مكضكعات مقررة في السنتيف
السابقتيف .كىذا النيج ينبع مف مبرر منطقي ،يتمثؿ في التفاعؿ الكاجب بيف القراءة كالكتابة.
يقكؿ أحد الباحثيف " :يعرؼ الجميع أف ىناؾ عالقة تفاعؿ كترابط كظيفية كطيدة ،تجمع فيما
بيف ميارتي القراءة كالكتابة .ذلؾ أف التفاعؿ المتبادؿ بينيما ىك الكفيؿ بضماف نمك متدرج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1ك ازرة التربية الكطنية .الكثيقة المرافقة لمنياج السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي  -المغة العربية كآدابيا-
الشعبتاف :آداب كفمسفة  /لغات أجنبية .ص.27 :

 .2محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.124 :
* ينظر الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث.
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في القدرات كاإلنجازات المغكية لممتعمميف " ( .)1كىذا يعني أف النص األدبي التعميمي يكتنز
معرفة نصية ،يفترض فييا أف تككف المعرفة البانية لنص المتعمـ المنتج .ففي النص
التعميمي؛ معجـ لغكم ،كأجناس أدبية (شعر ،نثر مقالي ،أك قصة ،)..،كأنماط نصية
(كصؼ ،سرد ،حجاج ،إيعاز ،)... ،كأدكات ربط كبناء .كالمتعمـ إنما ُي َحصِّؿ مثؿ ىذه
المعرفة ،عندما ينجز فعمو القرائي في مستكاىا العمكدم* ،ثـ يسعى إلى تكظيؼ ىذه

المعرفة في تدريباتو الكتابية " .إف مف شأف االىتماـ بالخصائص البنائية لألعماؿ األدبية
بمختمؼ أجناسيا ،..كبالنصكص بمختمؼ أنكاعيا ،..أف يجعؿ التالميذ يطمعكف ..عمى
خصائص كمميزات كؿ نكع مف النصكص .كاف في تعرضيـ باستمرار إلى ذلؾ ما يجعميـ
يكتسبكف االستعماالت المغكية كالتقنيات كأنماط البناء الخاصة بنكع معيف ،كالتي يستطيعكف
تكظيفيا فيما بعد ،فيما يكمفكف بو مف تماريف الكتابة كاإلنشاء .كبالمراف كالتمرس المستمريف
يتمكنكف مف التحكـ في التقنيات الكتابية لمختمؼ أنكاع النصكص ،كىك ما قد يكصؿ
بعضيـ ،في مرحمة الحقة ،إلى اإلبداع في إنشاءاتيـ " (.)2
إف رىاف العممية التعميمية التعممية لمغة ،يكمف في نياية المطاؼ ،في تحقؽ إنتاج المتعمـ
لنص سميـ في معانيو ،كمتماسؾ في بنائو ،كمنسجـ في عالقاتو الداخمية مع مضمكنو.
كحتى ينتج المتعمـ مثؿ ىذا النص ،فإنو يجب عميو تمثُّ ُؿ مجمكعة مف القكاعد ،أشار إلييا
عمماء النص ،كحددىا الباحث (ميشاؿ شاركؿ /

 ،) Michel Charolleكالتي يتعيف عميو أف

يراعي فييا مجمكعة " العكامؿ التالية:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1المصطفى بف عبد اهلل بكشكؾ .تعميـ كتعمـ المغة العربية كثقافتيا .دراسة نظرية كميدانية في :تشخيص الصعكبات
اقتراح مقاربات كمناىج ديداكتيكية – بناء تصنيؼ ثالثي األبعاد في األىداؼ المسانية .ط
كالنشر .الرباط1415 .ق ـ 1994ـ .ص.279 :
* ينظر الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ.
 .2محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.125 :
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 الكحدة المكضكعية لمنص. عدـ التناقض بيف المعمكمات. كجكد عالقة منطقية بيف أجزاء النص. كضكح اإلحالة بالقدر الكافي " ( .)1إف تحديد مجمكعة ىذه العكامؿ ،كفيؿ بأف يجعؿالمتابع يربط بيف حرص المنياج عمى تقديمو لنصكص ذات مكضكع كاحد ،حتى كلك تعمد
االجتزاء كالتصرؼ ،كبيف التركيز في دراسة النص عمى خطكة االتساؽ كاالنسجاـ؛ فيذا مما
ِّ
يم ِكنيـ
يعني أف المنياج يستثمر العكامؿ المشار إلييا ،ليمكف المتعمميف مف نص نمكذجْ ،

محاكاتو كالبناء عمى منكالو .لكف مما يمكف مالحظتو عمى ىذه النصكص النماذج ،ىك أنيا
نصكص شعرية في غالبيا ،في مقابؿ النصكص النثرية .كالمتعمـ إنما ينتج في مكاقفو
التكاصمية عمى اختالفيا نصكصا نثرية باألساس؛ أم أف المعركض لممحاكاة قميؿ ،أضؼ
إليو درجة الصعكبة الكامنة في جانبو الفني .ناىيؾ عف تغييب المعرفة النصية ( أدكات
الربط كالبناء) مف كؿ فعؿ تقعيدم أك ممخص ،بؿ كاستبعاد كؿ تطبيؽ أك تدريب عمييا.

ثالثا :تحميل مدونة لعينة من تالميذ المرحمة الثانوية:
أ -التعريف بعينة البحث:
 -1إطارها العام:
تنتمي العينة التي تعرضت ليا في ىذا البحث ،إلى نظاـ التعميـ العاـ في المرحمة
الثانكية ،كالتي تدكـ ثالث سنكات .كىي المرحمة الثانية بعد مرحمة التعميـ األساسي التي
تستغرؽ تسع سنكات بعد العاـ التحضيرم .كيندرج ىذا التقسيـ في سياؽ ما أقره (القانكف
التكجييي لمتربية الكطنية 2008 /ـ) الذم صدر بديال ألمرية  16أفريؿ 1976ـ ،كالذم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1محمد األخضر الصبيحي .مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو .ص.127 :
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أعاد ىيكمة التعميـ في بالدنا ،لممرة الثانية بعد االستقالؿ ،كشمؿ فييا اإلصالح كؿ
مستكيات التعميـ ما قبؿ الجامعي.
كقد تـ تحديد العينة تحديدا عشكائيا ،فكانت بثانكية (عمار مرناش) الكاقعة في مدينة
"سطيؼ" ،في الحي الشعبي "حي يحياكم" ،المنطقة الحضرية .حيث تـ االتصاؿ بالمؤسسة
(الثانكية) في بداية المكسـ الدراسي

2015ـ – 2016ـ .كبيا تابعت عممية إنجاز

مكضكعات التعبير الكتابي بيا.
 -2مواصفاتها:
أ -تمثؿ العينة التي كقع عمييا االختيار مجمكع تالميذ السنكات الثالث ،مبينة كما يمي:
 السنة األكلى؛ تالميذ جذع مشترؾ آداب .قسـ (  1أدبي  .)3بمجمكع 38 :تمميذ. السنة الثانية؛ تالميذ شعبة اآلداب كالفمسفة .قسـ (  2آ .ؼ  .)2بمجمكع 36 :تمميذ. السنة الثالثة؛ تالميذ شعبة اآلداب كالفمسفة .قسـ (  3آ .ؼ  3 / 3آ .ؼ  .)4بمجمكع: 72تمميذ.
ب -عدد عناصر العينة مجتمعة ،يقدر بػ  146تمميذ.
ج – يمثؿ تالميذ العينة أبناء ذكم الدخؿ المتكسط في غالبيتيـ ،كقد ترجح الكفة لذكم
الدخؿ المحدكد .كىذا ما يبر محؿ اإلقامة بالحي الشعبي .كما أف مستكل األكلياء الثقافي
متكسط في عمكمو ،حيث تكجد قمة منيـ مف أصحاب الشيادات الجامعية؛ فمعظميـ
مكظفكف في اإلدارات العمكمية ،أك بقطاع التعميـ العاـ ،أك تجار صغار ،كما أف فييـ قمة
مف أصحاب الميف كالحرؼ اليدكية.
ب -تحديد المدونة:
مدكنة التعبير الكتابي المرصكدة في ىذا البحث ،تمثؿ مجمكع الكتابات لتالميذ عينة
البحث في السنكات الثالث مف مرحمة التعميـ الثانكم ،كالمحصكرة في عينة مف المكضكعات
المقررة التي قامكا بإنجازىا في حصة التعبير الكتابي المبرمجة؛ حيث ينجز المكضكع الكاحد
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في ثالثة حصص ،مكزعة عمى ثالثة ساعات .يقدـ المكضكع في الحصة األكلى ،كيناقش
كيثرل مع المتعمميف ،كفي الحصة الثانية مف األسبكع المكاليُ ،ي َح َّرر كتابةن داخؿ القسـ .أما
ُ
الحصة الثالثة فتُ َخصَّص لمتصحيح كاستالـ المكضكعات ُمقََّيمة.

ليذا تـ االتصاؿ بالمعمميف المشرفيف عمى السنكات الثالث في المؤسسة المذككرة سابقا،
كبمساعدة اإلدارة فييا ،تـ الحصكؿ عمى مجمكع ىذه الكتابات.
كالدافع في اعتماد التعبير الكتابي كسيمة الستكشاؼ الناتج القرائي كمدل استثماره ،ىك:
 -1التعبير الكتابي يسمح لممتعمـ مراجعة ما يكتبو كالتثبت منو ،كىك بيذا يبتعد عف
العفكية إلى حد يفكؽ نسبتيا في التعبير الشفكم.
 -2يمثؿ التعبير الكتابي ،لدل عناصر العينة ،الشكؿ التعبيرم الذم يبرز قدرات
المتعمميف المتنامية ،كالمجسدة لممكتسبات المغكية بشكؿ يعكس مدل تحكميـ في تكظيفيا.
إف ىذه المدكنة ،تتحدد مكضكعاتيا في:
 السنة األكلى :نص المكضكع ،ىك:قاؿ أحد الباحثيف " :التسامح كممة محببة إلى النفس ،كاإلسالـ ديف التسامح ،ينبذ العنؼ
كالكراىية ،كيدعك إلى التعاكف كالسالـ ببر مع المخالفيف لنا في الديف .كالبشرية في نظر
اإلسالـ أسرة كاحدة .كقد كصؼ اهلل المسمميف بأنيـ أمة تدعك إلى الخير كالتسامح كالمحبة.
كؿ ىذه القيـ كالمعاني كالمبادئ األخالقية معركفة كمحفكظة ،كنعمميا لطالبنا ،كنتباىى بيا
في خطابنا الديني عبر المنابر الدينية كاإلعالمية ".
المطمكب :اكتب مكضكعا إنشائيا ،تدعـ فيو ىذه الفكرة ،كتحمميا.
 السنة الثانية :نص المكضكع ىك:قرأت نص (النزعة العقمية في القصيدة العربية) لصاحبو (شكقي ضيؼ).
المطمكب :عد إلى النص فاقرأه ،ثـ قـ بتمخيصو.
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 السنة الثالثة :نص المكضكع ىك:أسيـ األدب الميجرم في ميالد أدب عربي متميز ،تطبعو نزعة تجديدية تحمؿ في
طياتيا ثكرة عمى التقميد كبعدا إنسانيا كحنينا إلى األكطاف ،كقيما أخرل.
المطمكب :اكتب مقاال أدبيا تحمؿ فيو ىذا الرأم ،مبر از مختمؼ مظاىر التجديد كأسبابو
كعكاممو لدل األدباء الميجرييف ،ذاك ار أشير األعالـ ،كنشاطاتيـ األدبية التي جسدت شتى
أفكارىـ كمبادئيـ.
كما يالحظ عمى ىذه المدكنة َّ
عت بيف اإلنشاء (التعبير الفكرم)،
أف مكضكعاتيا َّ
تنك ْ

كالتمخيص (التعبير التدريبي كالكتابة التي تخضع لمضكابط) ،كالكتابة الفنية المكجية (التعبير
األدبي) .كبيذا ،فقد شممت عينة مف كؿ صنؼ حدده المنياج.
كعف كيفية تعاممي مع ىذه الكتابات ،فقد قمت بتحميميا اعتمادا عمى مجمكعة مف
المعايير حددىا الباحثاف (ميشاؿ شاركؿ كالمصطفى بكشكؾ) مع بعض التصرؼ كاإلضافة،
كىي:
 -1امتالؾ المتعمميف لمنظاـ الترميزم كاستبطانو.
 -2تكظيفيـ لمرصيد المغكم النصي.
 -3استرساليـ في الكتابة مع مراعاة الكحدة المكضكعية في النصكص المنتجة.
 -4عدـ كجكد تناقض بيف معمكماتيـ المقدمة.
 -5مدل حرصيـ عمى تماسؾ كانسجاـ نصكصيـ.
ج -تحميل مدونة التعبير الكتابي:
 -1امتالؾ المتعمميف لمنظاـ الترميزم كاستبطانو :عمى الرغـ مف التجارب القرائية الكثيرة
المقررة في المسار الدراسي لممتعمميف ،كتعامميـ مع نظاـ المغة الترميزم في مرحمة التعميـ
األساسي األكلى ،بأطكارىا الثالثة ،تقعيدا كتدريبا ،إال أف نصكصيـ المنتجة ما زالت تعرؼ
شيكع األخطاء اإلمالئية ،كعدـ قدرتيـ عمى التخمص منيا .كمف أمثمة ذلؾ:
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عبارة المتعمـ

الخطأ

صكابو

 ..كاف لتسامح فكائد..

لتسامح

لمتسامح (بدخكؿ الـ الجر تسقط ألؼ التعريؼ

 ..ىـ أصحاب مذاىب

مذاىب

المعرؼ)
المعرؼ عمى
المذاىب( ..يعطؼ
َّ
َّ

 ....ك

 ..كالعافيف (الكاك لمكصؿ ،فتكتب متصمة)

كتكتب الالـ ألف التاء حرؼ شمسي)
كاألدياف..
 ..كالكاظميف الغيظ ك
العافيف عف الناس..

العافيف..

 ..كديننا يدعكا إلى

يدعكا..

 ..فكاف لذالؾ..

 ..لذالؾ..

التعاكف..

يدعك( ..األلؼ الفارقة تكتب مع كاك
الجماعة ،ال في حالة اإلفراد)
 ..لذلؾ( ..مف األسماء التي تنطؽ ألفيا
كال تكتب)

 ..تفننكا في عالج مشاكؿ  ..اإلختيار ..االختيار( اليمزة في األفعاؿ الخماسية أك
الجبر كاإلختيار.. / ..
السداسية أك مصادرىما لمكصؿ كليست
حيث إعتزـ

 ..مناضرات ..ضركؼ..

لمقطع)
مناضرات..
ضركؼ..

إظىافة

إظىافة

 ..مناظرات ..ظركؼ ..إضافة( ..التمييز
بيف الظاء كالضاد يأتي مف كثرة المطالعة
كالتأمؿ)

جدول يبين بعض أنواع األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات التالميذ في مرحمة التعميم الثانوي

كقد الحظ بعض الباحثيف العرب أف مثؿ ىذه األخطاء تشيع في كتابات التالميذ العرب
في عمكميـ ،فمـ يكف تالميذ المدرسة الجزائرية استثناءا .كاتضح ليـ " بأنيا ال تنحصر في
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مستكل التعميـ الثانكم ،بؿ تتعداه لتمس كتابات الطمبة المتمرنيف الذيف تخرجكا مف كميات
اآلداب العربية " ( .)1كما مف شؾ في أف أخطاء مف ىذا النكع ستؤثر بالسمب عمى بناء
ت تركيز القارمء ،كال تُ ِّ
مك ُنو
المنتَج كتماسكو ،أضؼ إلى ذلؾ رداءة الخط ،فيي تُشتِّ ُ
النص ُ

مف تحصيؿ المعنى مجتمعا.

 .2تكظيفيـ لمرصيد المغكم النصي:
 بالنسبة لتالميذ السنة األكلى :كاف المطمكب منيـ كتابة مكضكع إنشائي حكؿ خمؽالتسامح .كيالحظ القارئ لكتاباتيـ ،أنيـ كظفكا رصيدا لغكيا ،استفادكه مف مكاقؼ لغكية
دراسية سابقة ،أك بدا تأثرىـ فيو بمغة اإلعالـ .نحك قكؿ بعضيـ " :كاف إسالمنا دائما ديف
ب اإلسالـ إلى
فنس ُ
التسامح كالسالـ كالخير" .أك " كما أف ديننا ديف تسامح ال ديف كره "ْ .

جماعة المتكمميف (نا) ،كتكظيؼ لفظتي (التسامح كالسالـ) ،يبيف تأثر المتعمـ بمغة اإلعالـ
كالخطاب الديني الذم بات ُي َرِّكج لخطاب المدافع عف قيـ المجتمع كمبادئو .كيبقى أف

بعضيـ  -القميؿ -استعاف بالنص التكاصمي ،كلعؿ مرد ذلؾ ،أنو نص تفسيرم لمنص
األدبي .كعمى الرغـ مف أف المطمكب منيـ تكظيؼ شكاىد (كالغالب أنيا شكاىد النص األدبي
– قصيدة زىير  ) -إال أف كؿ تالميذ القسـ لـ يمجؤكا إليو ،كلـ يكظفكا قامكسو المغكم (كىك
المقصكد ىنا) .كيبدك أف ُب ْعد لغة العصر تدفع بالمتعمـ إلى تجنبيا ،حتى كلك كانت في

صرح ِّ
مستكل الكحدات المعجمية .كالحقيقة َّ
معب ار عف عدـ قدرتو عمى
أف بعض التالميذَّ ،
فيـ لغة نصكص الشعراء الجاىمييف* .لذلؾ استعاف معظميـ ،بشكاىد دينية (آيات قرآنية أك
أحاديث نبكية) حتى كاف كانت غير صحيحة في مبناىا أك في معناىا ،مستخدميف في ذلؾ
ميارة التذكر كاالستظيار .كمف أمثمة ذلؾَ :ع ُّد الحديث الشريؼ آية قرآنية كريمة ،نحك " :إف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1المصطفى بف عبد اهلل بكشكؾ .تعميـ كتعمـ المغة العربية كثقافتيا .ص.367 :
* مف تجربتي في التعميـ الثانكم.
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اهلل عفك يحب العفك " فقد أسقط التمميذ صياغة الحديث " إف اهلل طيب يحب الطيب " عمى
الدعاء في الحديث الشريؼ " الميـ إنؾ عفك تحب العفك فاعؼ عني " ،كلـ يتردد في تكظيفو
شاىدا عمى معنى أراده .كىنا يالحظ أف المتعمـ لجأ إلى مستكل متدرج مف مستكيات التذكر.
ىك التذكر االسترجاعي لمكحدات المعرفية كالمغكية .يقكؿ أحد الباحثيف " :ىك التذكر في
أبسط صكره الذم ي ِ
عتمد اإلحالة األحادية أك الثنائية ،كيتضح مف خالؿ استحضار كحدات
َ

أف
معرفية مصكغة في تراكيب لغكية ،قد تككف معمكمة أك قاعدة أك فكرة ،سبؽ لمتمميذ ْ
تَعمَّ َميا ،بالتعرؼ أك إعادة البناء .كمف معايير تحقيؽ ىذا المستكل ميارة التمميذ في إعادة
بناء قاعدة لغكية ،أك استحضار أمثمة تكضيحية ليا " (.)1

 بالنسبة لتالميذ السنة الثانية :فقد كاف مكضكعيـ لمتعبير ،تقديـ ممخص لنص (النزعةالعقمية في القصيدة العربية) .كىك نص مف النصكص التكاصمية التي تقَ َّد ُـ لمساعدة المتعمـ

عمى تككيف خمفية معرفية ،تسيـ في فيـ النص األدبي .كىك مقرر دكما في األسبكع الثاني
بعده.
كالتمخيص تقنية تقكـ عمى " حذؼ الفضكؿ كالحشك إبقاء عمى الميـ "

( .)2كىك تقنية

كظيفية متعددة الفكائد ،تسيـ في تحديد األفكار الرئيسة ،كتَ َػبُّي ػ ِػف الجانب المضمكني الياـ
لمنص .كالتمخيص ال ُي َسمِّ ُـ لمقارئ بتكظيؼ لغة المؤلؼ ،كانما ُي ْم ِزُمو بإعادة الصياغة بمغتو
الخاصة كأسمكبو الشخصي .فيفترض في المتعمـ عندما ِّ
ص ،أف يمجأ إلى االستعانة
يمخ ُ

برصيد لغكم مكتسب ،مف مكاقؼ لغكية سابقة .كالمتأمؿ في ممخصات التالميذ ،تستكقفو
جممة ممحكظات ،ىي:

 قد يميؿ بعض المتعمميف إلى تكظيؼ بعض العبارات أك األلفاظ في النص المنتج ،حتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1المصطفى بف عبد اهلل بكشكؾ .تعميـ كتعمـ المغة العربية كثقافتيا .ص.364 :
 .2رياض زكي قاسـ .تقنيات التعبير العربي .ط  .2دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع .بيركت .لبناف2002 .ـ .ص:
.289

266

الفصل الثالث :التعبير والتفاعل المحرر

الباب الثالث

كلك لـ يفيميا؛ كأف يقكؿ بعضيـ ( :كعكفكا عف الفمسفة اليكنانية .ككانكا يحاكركف أصحاب
الممؿ كالنحؿ .)..فعبارة (عكفكا عف الفمسفة) دلت عمى َّ
أف المتعمـ أخطأ في التركيب،
لغمكض داللة الفعؿ (عكؼ) ،حيث يظير أف المفظة لـ تدخؿ قامكسو مف قبؿ .ككذا الحاؿ
بالنسبة لمفظتي (الممؿ كالنحؿ).
 ُيفتََرض في تقنية التمخيص أنيا تدفع المتعمـ ليتحدث بمساف المؤلؼ ،ال بمساف غيره؛ إالَّ
أف بعض المتعمميف ييممكف ىذا األمر ،كأف يقكؿ بعضيـ( :يتكمـ النص عف الحياة
العقمية .)..فمثؿ ىذه العبارة ال تُ َقب ُؿ في الممخصات.

 يمتزـ معظـ المتعمميف بمغة النص األصمي ،فال يتجاكزكنيا إلى تكظيؼ رصيدىـ المغكملمتعبير عف أفكار النص ،إال في القميؿ النادر؛ كأف يقكؿ بعضيـ كىك يصؼ حاؿ الشاعر
المتأثر بما تمت ترجمتو( :كجد نفسو مكلعا .. / ..ساعيا ،)..كقد يستخدـ التعبير المجازم
فيقكؿ ..( :فئة المعتزلة التي عدت بمثابة المجداؼ لسفينة الفكر العباسي .)..فيالحظ أف
ؽ في تمخيص المعنى بألفاظ مكجكدة في النص األصمي ،إال أف عبارتو
المتعمـ ىنا ،قد ُكفِّ َ
كانت غير مقبكلة تقنيا ،ألنيا جاءت في سياؽ الشرح كالتكسع ،كىذا مف الحشك المرفكض
في التمخيص.
 عمى الرغـ مف َّيقكؿ النص
أف التمخيص يمزـ القارئ بمضمكنو؛ فال يضيؼ مف عنده ،كال ِّ
ما لـ يقمو ،إال َّ
كأف يذكر (كتاب
أف بعض المتعمميف قد يكظفكف معرفة لـ ترد في النص؛ ْ
ؼ لـ يذكرىما) ،أك أف يصؼ العصر بػ
كميمة كدمنة ،أك الشاعر أبا تماـ مثال ،كالمؤلِّ ُ

(الذىبي) كالكاتب لـ يصفو ،أك أف يتمادل بعضيـ فيرل بأنو مف العصكر (الفكالذية).

 بالنسبة لمسنة الثالثة :كاف المطمكب كتابة مقاؿ أدبي عف إسياـ األدب الميجرم في ميالدأدب عربي متميز.
كالكتابة كفؽ فف المقاؿ تعني َّ
أف صاحبو بصدد تقديـ بحث مكجز " يتناكؿ بالعرض
كالتكضيح ،أك التحميؿ ،أك النقد رأيا خاصا ،أك فكرة عامة ،أك مسألة اجتماعية أك اقتصادية
أك أدبية أك عممية أك سياسية ،فيشرح الكاتب فيو جكانب الرأم أك المسألة كيؤيد كالمو
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بالبراىيف المقنعة لمقارئ " ( .)1فإذا ما كانت الكتابة مقالة أدبية فإنيا ستتميز " بظيكر
العاطفة قكية في ثناياىا ،فيي المحرؾ إلى الكتابة ،كبسببيا يتمثؿ الكجداف في العبارة
َّ
المتخير كالصياغة المتقنة ،كفييا تتكلد الصكر الخيالية التي تبرز العاطفة
الجميمة ،كالمفظ
بعفكيتيا كصدقيا " ( ،)2أم أنيا ستستدعي طكؿ النفس؛ بمعنى االسترساؿ في الكتابة،
كالتزكد برصيد لغكم ثرم ،تشحف ألفاظو بشحنات كثيرة اإليحاء ،كممزكجة بما يثير عاطفة
القارئ ،ناىيؾ عف الدالالت المغكية كالمعرفية التي ستقدـ بأسمكب فني.
كالمتأمؿ في كتابات المتعمميف ليذه السنة ،يمكنو أف َّ
يتبيف تطك ار متحققا في الرصيد
المغكم حتى كاف خالط بعضو سكء تقدير في الداللة .فمف عبارات بعضيـ المكحية( :كاف
األدب الميجرم بسمة في فـ الزمف ،كأنشكدة عذبة في ثغر التاريخ ،كبمسما شافيا لرعيؿ مف
مياجرم بعض األقطار العربية خفؼ عنيـ آالـ الغربة) .فيالحظ أف المتعمـ استطاع أف
يكظؼ كحدات إفرادية أك تراكيب عكست التعبير األدبي المشحكف بكثير مف اإليحاء ،مما
َّ
دؿ عمى كعي بالدكر الكظيفي لمغة في المقاـ المناسب ،في حدكد نضجو العقميَّ .
ألف ىذا
المتعمـ ،ىك الذم سيخمط في الداللة – أيضا  -حيف يقكؿ( :بعد خمسة قركف مف الجمكد
الثقافي كاألدبي الناجـ عف االفتقار إلى الحرية التي ىي أـ الفكر أماـ ظاىرة فريدة مف نكعيا
سمحت ليؤالء المبدعيف الذيف قمعت عبقريتيـ في أكطانيـ كبعد انتقمكا إلى الضفة األخرل
لألطمس كتنفسكا برئة العالـ الجديد كبإطالؽ العناف ألجنحة أفكارىـ كأحاسيسيـ بالتحميؽ إلى
فضاء الخياؿ كالطمأنينة) .فالكاضح َّ
جك الحرية الذم يسمح
أف يشير إلى ِّ
أف المتعمـ أراد ْ

بتفتؽ العبقرية المكجكد في بالد الغربة كالذم افتقده أدباؤنا في أكطانيـ ،لكنو كاف ضحية

يحس ُف السككت .فما
جنكح الخياؿ إلى معنى لـ يكتمؿ ،حيث بتر المعنى كسكت حيث ال ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1رياض زكي قاسـ .تقنيات التعبير العربي .ص.181 :
 .2المرجع نفسو .ص.183 :
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المعنى المحصؿ مف (كبإطالؽ العناف ألجنحة األفكار كاألحاسيس)( ،بالتحميؽ إلى فضاء
الخياؿ كالطمأنينة) .إنو يعطؼ حيث ال يجب العطؼ ،فشبو الجممة (بإطالؽ العناف)
يعطفيا عمى الجممة الفعمية (كتنفسكا ،)..كيسند بأدكات ال تؤدم كظيفة اإلسناد ،نحك( :إلى)
في قكلو( :بالتحميؽ إلى فضاء الخياؿ .)..بؿ إف ىذا المتعمـ ىك مف سيكتب (المذمكف) بدال
مف (المضمكف) ،كىك اآلخر الذم سيردد (الشعراء الذيف ىجركا ) ..بدال مف ( ..ىاجركا.)..
كعمى الرغـ مف ىذا فإنو ىك مف سيكظؼ( :القكمية العربية  /لغة الضاد  /التجديد  /التقميد
 /النزعة الفمسفية كالتأممية  /أرخى  /رسَّخ  /التعسؼ  /القريحة )...كغير ذلؾ .كالمراد مف
ىذا؛ أف المتعمـ كمما زادت خبرتو بالمكاقؼ المغكية ،استطاع أف ينمي قامكسو .كبالتالي ،فقد
يمتمؾ في رصيده المغكم ألفاظا أك تراكيب ،ليا مف الدالالت ما يمكف أف تساعده عمى بناء
مكقؼ تعممي أك تكاصمي داؿ ،لكنو يفشؿ في ذلؾ لقمة خبرتو كتجربتو في تكظيؼ مثؿ ىذا
الرصيد.
 -3استرساليـ في الكتابة مع مراعاة الكحدة المكضكعية في النصكص المنتجة :يعد
االسترساؿ في الكتابة عمكما ،مطمب مف مطالب المنظكمة التعميمية التعممية لمغة .كىك
ىدؼ ختامي تسعى إلى تحقيقو .فاالسترساؿ يدؿ عمى ثراء قامكس المتعمـ ،كتعدد تجاربو
التعبيرية ،كيزيد الثقة بالنفس ،بشرط التزاـ المكضكع الذم يكتب فيو؛ أم تحقؽ الكحدة
المكضكعية.
كبمتابعة المدكنة في السنكات الثالث ،يمكف تممس االلتزاـ بكحدة المكضكع في كتابات
المتعمميف ،كلعؿ سبب ذلؾ يتحدد في كجكد المعمـ  /الرقيب الذم يكجو أثناء المناقشة،
كيتابع أثناء الكتابة ،كيقَيِّـ بعد اإلنجاز؛ أم أف حضكر المعمـ الكاحد في المكاقؼ المتعددة،
أصبح حضك ار لكحدة المكضكع .لكف االسترساؿ يبقى مرتبطا بالمتعمـ في مدل قدرتو عمى
المتابعة كالتركيز في أثناء النقاش كمعالجة األفكار ،كمدل خبرتو بالمكاقؼ المغكية المختمفة،
كقبؿ ذلؾ بثراء رصيده المغكم .ليذا يمكف تحديد مجمكعة مف االستنتاجات ،ىي:
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 في مكضكعي السنتيف األكلى كالثالثة (سكاء في التعبير التدريبي أـ في التعبير األدبيكعمى الترتيب) حيث كاف المطمكب يستدعي الكتابة باسترساؿ ،تَ َّبي َف َّ
أف قدرة المتعمميف عمى
ذلؾ تعاني ضعفا كاضحا؛ فمعظـ المتعمميف ال يستطيعكف تجاكز الصفحة الكاحدة في

تعبيرىـ ،بنسبة قد تتعدل الثمثيف .حيث يجد المتابع أنيـ يبتركف جمميـ في ٍ
مقاـ َّأك ٍؿ ،نحك
قكؿ أحدىـ ...( :كأنتجكا أدبا تقميديا ثـ اتجيكا ككانكا جماعتيف ىما الرابطة القممية...
كالعصبة األندلسية ،)..فالبتر قد كقع في مستكل القكؿ بالتجديد في األدب الذم َغَّيَبو المتعمـ
عندما حذفو في قكلو( :ثـ اتجيكا )..كلك تكسع في الجممة لكاف ىذا أدعى إلى كضكح

المعنى ،كتحقؽ االسترساؿ .كالتكسع تقنية في التعبير تتحقؽ باإلضافة ،أك بالتشبيو أك
باستعماؿ الترادؼ أك بالمجكء إلى تكرار المعنى .فكاف بإمكاف المتعمـ أف يضيؼ حاال،
فيقكؿ مثال( :ثـ اتجيكا مصمميف عمى التجديد فيو.)..
 ال يمكف لممتابع – في المقابؿ  -أف يفيـ مف ضعؼ القدرة عمى االسترساؿَّ ،أف ىناؾ
قدرة عمى اإليجاز في التعبير .كىذا الذم سيكشفو مكضكع التمخيص .فالمتعمـ لف يميؿ إلى
التخمي عف الحشك كفضكؿ الكالـ .كلكنو يستطرد حيث ال يجب ،كيسكت حيث ال يجب.
فالمتابع سيجد َّ
أف المتعمـ كىك يمخص النص يميؿ إلى ذكر الشركحات كالبراىيف كالشكاىد
الكاردة في النص األصمي ،ظنا منو أنيا ميمة فيتمسؾ بيا ،كمف أمثمة ذلؾ ،قكؿ أحدىـ:
(كمضكا يتمثمكف كثي ار مف ىذه األلكاف كيحكلكنيا غذاء شعريا بديعا ،منيا :الفارسي كاليندم
كاليكناني ،)...بؿ لعؿ بعضيـ سيكتب في ممخصو أشعا ار شكاىد .ككؿ ىذا كالـ حشك مف
الكاجب االستغناء عنو في الممخصات ،كعمى المعمـ أف يمزـ المتعمميف الكتابة كفؽ ضكابط
تقنية التمخيص.
 -4عدـ كجكد تناقض بيف معمكماتيـ المقدمة :كالمقصكد بيذا؛ أف اليقدـ المتعمـ معمكمة
غير صحيحة ،أك ينقضيا في سياؽ كتابتو ،أك ينسبيا نسبة خاطئة .كلمباحث أف ينظر في
بعض نصكص متعممي السنة الثالثة ،ليقؼ عمى كجكد مثؿ ىذا التناقض بيذا المفيكـ .يقكؿ
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كاحد منيـ" :ساىـ األدب الميجرم في ميالد األدب العربي متميز تطبعو النزعة
التجديدية...حيث اعتزـ األدباء العرب النزكح عف أكطانيـ فاريف مف الظمـ ."..كتتكرر في
كتابات البعض منيـ ( ..أف شعراء كأدباء مف مختمؼ الجنسيات فركا إلى بالد الغربة،) ..
كرأل بعضيـ أف أدباء الميجر (كبفضؿ معايشتيـ لمحضارة الغربية ..كتأثرىـ بآدابيا فيـ
أحسف مف مثؿ األدب الركحاني عند العرب .)..ففي مثؿ ىذه العينات ،يقؼ الباحث عمى
معارؼ مغمكطة ،يجب عمى المعمميف تصكيبيا .فاألدب الميجرم أدب حديث ،فكيؼ يسيـ
في ميالد أدب متجذر في التاريخ؟ كعف أية جنسيات يتحدث المتعمـ؟ فالتعميـ ال يجكز في
ىذا المكقؼ .كاذا كاف المقصكد أدباء العرب ،فيـ لـ يفركا ،كانما خرج مف ىاجر منيـ
بإرادتو ،تحت ضغط كثير مف األسباب السياسية أك االجتماعية أك غير ذلؾ .كما معنى
األدب الركحاني؟ َّ
إف مثؿ ىذه العبارة لـ تكظفيا المعرفة المدرسية ،كال يمكف القبكؿ بأف
المتعمـ يدرؾ معناىا ،بالنظر إلى المستكل المعرفي المحدكد لممتعمميف في مثؿ ىذه المرحمة.
 -5مدل حرصيـ عمى تماسؾ كانسجاـ نصكصيـ :تـ التأكيد مف قبؿ عمى َّ
أف شيكع
األخطاء المغكية في كتابات المتعمميف ،تؤثر سمبا عمى بناء نصكصيـ كتماسكيا .كما أف
أف ُي ْح ِس َف
تكظيؼ المتعمـ أللفاظ ال يفيـ معانيياُ ،ي َم ْكِقعيا في سياقات يطمئف إلييا دكف ْ

ض َعتيا ،سرعاف ما يكشؼ ىشاشة الربط .ليذا ستبقى الكتابة ،دكما ،تستدعي ضركرة
َم ْك َ

االلتزاـ بضكابطيا إف في المستكل الترميزم أك في مستكل البناء المغكم لمنص .كحتى يتـ
التحقؽ مف تأثر النص الذم ينتجو المتعمـ في تماسكو كانسجامو ،فميتأمؿ المتابع ىذه األمثمة

مف المدكنة :يقكؿ متعمـ في السنة األكلى ِّ
معب ار في مكضكع (مزايا التسامح):
" أصبحت ظاىرة التسامح تكاد تنعدـ في كقتنا ىذا كبشكؿ كبير سكاء في المجتمعات العربية
أك الغربية حيث انتشرت الكراىيةُ ككثرِة الحركب كساد الظمـ كالفقر كأكشكت العالقات الكدية
كاإلنسانية كالعائمية عمى الزكاؿ.
لقد فتكت ظاىرة الالتسامح بالمجتمعات حيث قضت عمى ركح األخكة كالمحبة كحكلت العالـ
إلى مكاف مكحش ال كجكد لمعفك فيو.
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عمى اإلنساف التحمي بخمؽ التسامح الذم ىك مبدأ كؿ حياة آمنة كنبذ العنؼ كنشر السمـ
حتى تستقر الحياة كيعـ السالـ.
قاؿ اهلل تعالى " :إف اهلل عفك يحب العفك "* فضؿ التسامح عمى البشرية رقي المجتمعات
كيؤلؼ القمكب كيقكم ركابط األخكة بيف الناس كيساىـ في نشر التعاكف كالثقة بيف أفراد
المجتمع .فيك كنز يفتقده الجميع لذا عمى اإلنساف التحمي بو كالعمؿ بو ".
إف أكؿ ما يمفت االنتباه في ىذا النص غياب عالمات الكقؼ كالترقيـ ،إال في القميؿ
كالنقطة في نياية الفقرات ،كالنقطتيف المتراكبتيف مع عالمتي التنصيص عند ذكر الشاىد.
كمعمكـ َّ
أف ضبط النص بمثؿ ىذه العالمات ،يحفظ سالمة التكاصؿ بيف الكاتب كالقارمء.
ِ
ِّب
" كأم سكء في استعماؿ ىذه الرمكز ،أك في فيـ غرضيا ،مف قَبؿ الكاضع أك المتمقي يسب ُ

التباسا أك اضطرابا في فيـ مضمكف النص ،مكضكع التكاصؿ " ( .)1كليذا ظمت النصكص

التعميمية تحرص عمى االلتزاـ بيا ،كاظيارىا في كؿ كضعية تعميمية تعممية " .فيي تساعد
في إيضاح مضمكف النص ،كابراز مفاصمو ،كالربط بينيا ،كتشير إلى أحكاؿ كاضعيا في
نسيج تعبيره مف خبر كانشاء كالتنقؿ بيف أساليبيا " ( .)2لكف ،يبدك أف إغفاؿ المعمميف ليا،
كعدـ إلزاـ المتعمميف بيا جعميا تشيع في معظـ كتاباتيـ ،حتى صارت ظاىرة ،يجب
معالجتيا .فحيف يتأمؿ المتابع النص  /المثاؿ ،يرل َّ
أف فقراتو بدت أسطرا ،استقمت في
مجمكعات انتظمتيا داللة معينة .بينما األصؿ َّ
أف النص فقرة أك مجمكعة فقرات.
كالفقرة مف ناحية الشكؿ ،تبدأ بتبييض مسافة يمتزـ مقدارىا عند بداية كؿ فقرة ،كتنتيي
بنقطة .كىذا الشكؿ سيحيؿ إلى المضمكف المتجمع فييا كفؽ ترتيب معيف لجممو ،تترابط فيما
بينيا ،لتعبِّر عف فكرة رئيسة تشرحيا أفكار ثانكية في الغالب .لكف غياب مثؿ ىذا التنظيـ،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1رياض زكي قاسـ .تقنيات التعبير العربي .ص.163:
 .2المرجع نفسو .ص.163 :

* يالحظ َّ
أف المتعمـ قد كقع في خطإ ،تـ تحديده بالمعيار الرابع كىك :عدـ كجكد التناقض بيف المعمكمات المقدمة ،حيث
َع َّد الحديث الشريؼ آية قرآنية .تُنظر ،الصفحة.276 :
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جعؿ النص يبدك في ظاىره مفككا ،أك تصفيفا لمجمكعة مف الجمؿ .كقد تبدك نصكص
ظ ِير
أخرل بمثؿ ىذا الشكؿ ،كتككف أحجاـ خطكط أصحابيا مكثفة ،أك غير كاضحة ،بما ُي ْ

النص كتمة مف األسطر ،ال يستطيع القارمء تََبُّي َف فقراتيا ،فيخمط في قراءتو بيف األكؿ منيا

كالذم يميو ،فتضطرب أفكاره ،مما يدفعو إلى التكقؼ عف المتابعة.

لقد بات ثابتا لدل الباحثيفَّ ،
أف لعالمات الكقؼ دك ار رئيسا في تنظيـ الكتابة بالنسبة
لممؤلؼ ،كتنظيـ القراءة بالنسبة لمقارئ .ىذا التنظيـ يظير أثره في مستكل العالقات الداخمية
بيف الكحدات المغكية حيف تنتظـ بناء عمى الدكر المنكط بيا لخدمة المعنى ،كىذا يستدعي
تشارؾ الكاتب كالقارئ في عممية البناء الداللي؛ فكمما تكظفت عالمات الكقؼ كالترقيـ
تكظيفا مناسبا ،كمما أسيمت في إبراز انسجاـ النص الذم يقرره القارئ ،حيف يستطيع
تحصيؿ فيـ مما يقرأ ،بسيكلة كيسر.
كعميو ،فال يمكف تقرير االنسجاـ في ىذا النص  /المثاؿ ،لصعكبة تحصيؿ معانيو .فَ َع ُّد

التسامح ظاىرة ،بدال مف القكؿ بأنو ُخمُؽ ،كبدء النص بالفعؿ (أصبح) الذم يكحي بالكجكد،
ثـ إرداؼ القكؿ بالصيركرة إلى الزكاؿ ،دكنما كضع عالمة دالة عمى الكقؼ ،فصال أك
اعتراضا ،قد يدفع إلى االعتقاد بأف النص أكلو كاقع في جية أخرل ،أك أنو محذكؼ.
أما عف أدكات التماسؾ التي كظفيا المتعمـ ،فيبدك أنيا تنكعت بيف أدكات اتساؽ معجمي
تمثَّؿ في استخداـ الترادؼ أك ما يسمى (إعادة الصياغة) ،نحك :تكاد ،أكشكت  /فتكت،
قضت .كالتكرار ،نحك :ظاىرة التسامح ،خمؽ التسامح ،فضؿ التسامح  /في المجتمعات،
بالمجتمعات ،رقي المجتمعات ،أفراد المجتمع .كأدكات اتساؽ نحكم يممسو الباحث في
اإلحالة ،نحك :ضمير الغياب (ىي) العائد عمى ظاىرة التسامح ،كالمتعمؽ باألفعاؿ؛
أصبحت ،تكاد ،تنعدـ .كاالسـ المكصكؿ (الذم) المتعمؽ بػ (خمؽ التسامح) .كالعطؼ،
المتمثؿ في استخداـ الكصؿ باألداة (كاك) ،نحك :كساد الظمـ كالفقر كأكشكت العالقات ..نبذ
العنؼ كنشر السمـ حتى تستقر الحياة كيعـ السالـ .كما كظؼ المتعمـ أدكات التضاـ أك
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المصاحبات المغكية ،متمثمة بالخصكص في التضاد ،نحك :التسامح ،الالتسامح  /نبذ
العنؼ ،نشر السمـ.
كيقكؿ متعمـ في السنة الثانية ،ممخصا نص (أثر النزعة العقمية في القصيدة العربية):
"  ...مضى الشعراء منذ ظيكر كتابي األدب الكبير كاألدب الصغير البف مقفع مف
محاكالت استكشاؼ دفائف المعاني كاستخراج دقائقيا
بكيتؾ يا عمي بدمع عيني

فما أغنى البكاء عميؾ شيئا

كلعؿ أكبر بيئة عنيت بيذه الثقافات المتنكعة.
أف استكشفكا ألنفسيـ عالميـ العقمي الذم يمكج بطرائؽ الذىف في جميع المعاني الحسية
كالعقمية .كقد سخر بشر عقمو في نضـ قصائد تدخؿ في التاريخ الطبيعي يتحدث فييا.
ىكذا كاف رقي الحياة العقمية في العصر العباسي كأثر نزعتيا عمى القصيدة في تمؾ الفترة ".
كالمتأمؿ في ىذا المقطع مف الممخص ،يمكنو أف يالحظ تعدد األخطاء التي كقع فييا
المتعمـ؛ مف إمالئية ( البف مقفع ،البف المقفع  /نضـ ،نظـ) ،إلى تركيبية (مضى
الشعراء ...مف محاكالت استكشاؼ ،..مضى الشعراء ...في محاكالت ،) ..إلى ما يسميو
الباحث (المصطفى بكشكؾ) باالنحباسات التعبيرية ،كالتي قد تشكؿ ظاىرة تحتاج إلى كثير
مف البحكث كالدراسات ،كالتي قد ال ينتبو إلييا كثير مف المعمميف ،رغـ شيكعيا بيف
المتعمميف .كبالعكدة إلى النص  /المثاؿ ،نجد المتعمـ يعاني مف ىذا االنحباس ،فيك ال
يكمؿ جممو ،كبدا جميا َّ
أف ىذا المقطع مف نصو كاف رصفا لمجمكعة مف الجمؿ المضطربة
في دالالتيا ،كاألفكار غير المنسجمة التي ال رابط بينيا ،لكال السياؽ الذم كردت فيوُّ .
كيرد
الباحثكف مثؿ ىذه التكقفات إلى (انحباسات أمراضية) ،يقكؿ (المصطفى بكشكؾ) " :كالظاىر
أف ىذه الحالة كمثيالتيا  ،تعتبر حاالت طارئة ،تمثؿ أعراضا النحباسات أمراضية ،يمكف
أف تصيب القدرة المغكية لمتمميذ في أية مرحمة مف مراحؿ تعممو ...إذ أنيا حالة أمراضية
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يمكف أف تتسبب في الفشؿ الدراسي عمى مستكل التعميـ االبتدائي ،الثانكم أك العالي " (.)1
َّ
إف المتعمـ يستطيع إنتاج نص في أم مكقؼ تكاصمي تعممي داؿ ،بشرط أف يسـ نصو
بالنصية التي تتحقؽ باالتساؽ كاالنسجاـ معا .فإذا لـ يظير أحدىما ،أك بدا فيو بعض
االضطراب فإف النص سيضطرب ،كسيككف بناؤه ىشا .كىذا الذم َّ
تأكد مف خالؿ ىذا
النص ،كمف خالؿ سائر العينات المعالجة .كما أف االتساؽ قد يسيؿ تحقيقو ،طالما أف
المتعمميف يحتككف بأدكاتو الظاىرة في المكاقؼ المغكية المختمفة كالمتكررة ،في المنطكؽ
كالمكتكب ،لكف االنسجاـ قد يتعذر إدراكو عند الكثير منيـ ،ألنو ال يظير مف خالؿ أدكات
تدؿ عميو ،كانما مف خالؿ عالقات يحققيا التكافؽ في مستكل الفكر كالكجداف بيف القارئ
كالنص .كليذا يحتاج المتعمـ إلى كثير مف القراءات حتى تنضج خبرتو ،فيتمرس عمى
التحميؿ كالنقد ،ليصؿ إلى مستكل إنتاج نص متماسؾ كمنسجـ.
كخالصة لما تـ التكصؿ إليو ،مف خالؿ التعامؿ مع ىذه المدكنة ،في السنكات الثالثة،
يمكف القكؿ أف المتعمـ في مرحمة التعميـ الثانكم ،يتفاعؿ بشكؿ أساس مع المكضكعات التي
تمفت انتباىو ،أك تختبر قدراتو ،كيباشر فعال تكاصميا قائما عمى إنتاج النص ،بشرط أف يجد
لو كحدات داللية كظيفية في بيئتو المغكية .بؿ كستككف لو الجرأة عمى تخطي حاجز المقركء
في ذلؾ؛ فالمغة في مستكل مفرداتيا التي يفترض أف يبني بيا خطابو ،ال يجد فييا المتعمـ –
في الغالب  -ما يساعده عمى ذلؾ .ليذا كجدنا أنو ال يستنفذ لغة المقركء إال في المجاالت
الضيقة ،كفي األكضاع التي ال يجد ليا في رصيده ما يعينو عمى ذلؾ ،كىذا الذم سيككف
كاحدا مف األسباب التي تكرس العجز عف التعبير.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1المصطفى بف عبد اهلل بكشكؾ .تعميـ كتعمـ المغة العربية كثقافتيا .ص.136 :
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قام موضوع ىذا البحث ،بصورة أساسية عمى محاولة فيم عممية تعميم وتعمم المغة العربية
في المرحمة الثانوية بالمدرسة الجزائرية ،في ظل إقرار قانون جديد يؤطر الفعل التربوي
والتعميمي ،ىو (القانون التوجييي لمتربية الوطنية الصادر سنة

2008م) .وكان من أىم

مبادئو التي قامت عمييا فمسفتو ،االنتقال بالفعل التعميمي من منطق التعميم إلى منطق
التعمم ،وىذا باعتماد مقاربة تربوية جديدة ،ىي المقاربة بالكفاءات .وىي مقاربة تسعى إلى
الدفع بالمتعمم ليجعل من معارفو التي يبنييا في المدرسة ،معارف تساعده عمى مواجية
الوضعيات المشكمة في واقعو المعيش .فتصبح المدرسة بيذا ،مؤسسة تروم االرتقاء برسالتيا
من مستوى تمقين المعرفة إلى مستوى إشراك المتعمم في بناء المعرفة وتوظيفيا؛ أي تيدف
إلى أن تجعل متعمميا ليس ذاك الذي يعرف ،وانما ىو ذاك الذي يحسن التصرف.
ومن ىذا المنطمق ،وفي سياق الواقع التعميمي لمغة العربية في بيئة تعرف اختالفا في
مستوياتيا ،وازدواجية لغوية ،وتعددا في المغات المزاحمة ليا ،حيث ظل التعميم يراوح مستوى
ال ينبئ عن نيوض بمغة متعمميو ،اعتُ ِم َدت المقاربة النصية بوصفيا مقاربة تعميمية يتسمح

بيا المعمم والمتعمم لولوج عوالم النص الذي يعرض نفسو من خالل المنجزات الفنية المشوقة،
عمى أنو المؤىل الذي يمكن بوساطتو اكتشاف قوانين المغة في أثناء األداء؛ أي التعرف إلى

نظام المغة من خالل الموقف المغوي ،والسعي نحو التدرب عمى محاكاتو لصياغة وانتاج
نصوص خاضعة ليذا النظام في مقامات تواصل دالة.
لكن ىذا النص األدبي الذي يعرض نفسو ،ظل محل جدل بين الباحثين ،في محاوالتيم
لضبط تعريفو ،والوقوف عمى العالقات التي تتحقق داخميا في أغواره بين بنياتو ،وخارجيا في
عرف من الالنص،
سطحو ،بينو وبين قارئو .وىي العالقات التي بيا سينبني مفيوموُ ،
وي َ

ألنيا ستكون المعايير التي ستضبطو.

لقد ظل النص األدبي ،بما يممكو من طاقات لغوية وجمالية ،يغري خبراء التعميم بضرورة
استغاللو .فيو النص الذي يخضع لنظام المغة في مستوياتيا المتعددة ،لكنو في المقابل ىو
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النص الذي يمكنو أن يتمرد عمى ىذه المنظومة في انزياحو ،دون أن يربكيا أو ييز في
أن يقدم المعرفة المحضة بالمغة في أنقى
كيانيا ،ألنو اإلبداع .كما أنو النص الذي يمكنو ْ
في َم ِّكن المتعمم من لغة المعرفة .ثم َّإنو النص الذي يعرض لو تجارب اآلخرين
تجمياتياُ ،
ليستثمرىا في تنمية خبراتو ،ويطور بيا أسموب تفكيره.

لقد كان النص األدبي جديرا ،بما يممكو من مثل ىذه المؤىالت ،بأن يأخذ من البحث ىذه
بأن يؤنس ويمتع ،بل يتجاوز ذلك
المساحة ،وأن ييتم بو الباحثون من جية أنو ال يكتفي ْ

ليعرض نفسو نموذجا فريدا لتعميم وتعمم المغة .وعميو ،فقد كان شوط البحث ىذا شوطا

كاشفا ،ومستكشفا ،أبان الجوانب المفاىيمية لمنص ،ولمفعل التعميمي الذي يستثمر فيو،
واستبان الجوانب األدائية لمغة حين اشتغاليا.
وعمى العموم فإن أبرز ما يمكن استخالصو من نتائج ،يتمثل في:
 -1تعدد تعريفات النص بتعدد زوايا نظر الباحثين وتعدد ثقافاتيم؛ من فقياء ،ونقاد،
ولسانيين ،وعمماء نص .فكان في منتوج الفكر العربي :ىو البناء المغوي الذي ظير لفظو،
واستوفى معانيو من خالل تشكيل فني ومنيجي محدود ،ومتضمن لخطاب مقصود.
أما في الفكر الغربي فقد ارتبط بالنسج واإلنتاجية .فيو يصاغ صياغة أولى عمى يد
المؤلف في إطار من عالقات االتساق واالنسجام ،ثم تعاد صياغتو عمى يد المتمقي في
إطار جديد من الفيم والتأويل بعد القراءة ،فيتولد بذلك النص مرة أخرى بتولد الداللة الجديدة،
حين يسيم القارئ بتوظيف رصيده المعرفي .وبيذا سيصبح النص وحدة لغوية أساسية منغمقة
عمى نفسيا ،ومتماسكة ومنسجمة في خطابيا ،ومتضمنة لدالالت متعددة.
 -2إن مثل ىذا الجدل مازال يثمر محاوالت أخرى لإلسيام في ضبط المفيوم .ليذا حاول
الباحث أن يتممس تعريفا ،يخدم الدراسة من خالل التركيب بين مختمف االستنتاجات
المتوصل إلييا .فكان تعريفو لمنص ،ىو أنو :بناء لغوي ظاىر ،وتشكيل فني منيجي مقصود
في داللتو ،متأول في خطابو ،مغمق عمى امتداده ،دينامي في بنياتو ،متماسك في ترابطو،
منسجم في عالقاتو ،ومتعدد الوظائف.
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 -3يتبنى الخطاب البيداغوجي الجزائري تعريف النص األدبي بالمفيوم الغربي لبعض النقاد،
صراحة ،حيث يقرر أن النص ىو النسيج.
 -4تتعدد وظائف النص األدبي بحكم أنو عالمة لغوية .وألن المغة وسيمة تواصل ،فميس
أن يحمل رسالة تدفع بالقارئ إلى التفاعل معيا .وبين وظيفتي التواصل والتفاعل
لمنص إال ْ

يكتسب النص وظائفو األخرى ،كاإلمتاع ،والتناص ،والتوثيق ،والوظيفة التعممية التي
ستستثمر في خطوات اإلقراء كالمناقشة والحوار والمساءلة.

وتتنوع؛ إالَّ َّ
أن أبرزىاَّ ،أنو إبداع تميزه األدبية ،وحمولتو
 -5تتعدد خصائص النص األدبيّ ،
المعرفية ،وىذا الذي يظل يغري الخطاب البيداغوجي الستغاللو في تعميم وتعمم المغة.

 -6يخضع النص األدبي المدرسي لمجموعة من الضوابط لعل أبرزىا النقل الديداكتيكي
وضع تعر ٍ
يف يميزه.
الذي سيدفع بقوة الفعل نحو
ِ
 -7النص األدبي المدرسي بناء لغوي وفني مختار ،مشحون بخطاب بيداغوجي ىادف،
ومتصرف فيو بأدوات منياجية لتوليد معرفة َّ
معدلَة في حقل تواصمي مصطنع.
 -8القراءة تتحقق في مستويات؛ قراءة خطية ،ىي القراءة األولية التي يتعرف القارئ في
لكن في ضوئيا قد يقرر
مستواىا إلى النص ،فيي استكشاف الدعاءات النص ُّ
وتقوالتوْ ،
االنتقال إلى المستوى اآلخر (القراءة العمودية) حيث يباشر التحميل والتفكيك لمكونات

النص ،والوقوف عمى العالقات المتشابكة والقائمة بين بنياتو وتراكيبو عن طريق المحاورة
والمناقشة .وسينتقل إلى المستوى الثالث (القراءة األدبية) حين يتأثر بممسات الشعرية
والجمال ،فيميل إلى التأويل واعادة إنتاج النص.
اعَّ ،
لكنو مرتَيَن بالتذوق لمنص األدبي المكتوب والقابل لممراودة.
 -9القراءة األدبية تفاع ٌل و ٍ
وىذا التفاعل يحدث بفعل االستدراج ،ويغري بآليات التشويق ،فيندفع القارئ لمتأويل ،وينتج

بذلك نصا جديدا.
 -10كل نظام تعميمي يؤطره قانون لمتربية ،وبالتالي سيكون تعميم المغة تعميما َّ
موجيا
بالضرورة.
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 -11يصعب في واقعنا المغوي الجزائري إيجاد الخمفية القاعدية لتعمم المغة العربيةَّ ،
ألن
المتعمم تواجيو عربية رسمية في المدرسة تختمف عن عربية المحيط ،وسيكون أمام نوع من
الصراع إذا كانت لغة المنشإ عنده األمازيغية.
 -12إذا كان التعميم إعادة بناء الخبرة التي بوساطتيا يكتسب المتعمم المعرفة والميارات
واالتجاىات والقيمَّ ،
فإن التعمم ىو بناء لممعرفة بوساطة تفعيل آليات العقل؛ كاإلدراك،
والتذكر ،والتفكير ،والتخييل ،ثم صوغيا مجتمعة لتظير في موقف ذىني أو سموك ذي
داللة.
 -13التعميمية عمم ي ْخ ِ
ضع الطرائق ،والوسائل ،واألساليب ،ومحتويات التعميم لمدراسة
ُ
والتحميل والتطبيق ،وينظر في كيفية تفاعل المتعمم معو وفق منطق التعميم والتعمم.

 -14من المفاىيم الفاعمة في العممية التعميمية – التعممية التي ترتكز عمييا التعميمية؛ العقد
التعميمي ،والنقل الديداكتيكي ،والتصورات ،واليدف العائق.
 -15تستند المنظومة التعميمية إلى النظرية المعرفية في تحديد مفيوم المغة ،وعالقتيا المتينة
بالفكر .وتتبنى مقوالت (تشومسكي) حول الممكة المغوية أو (الكفاءة) واألداء أو (اإلنجاز).
 -16ييدف الخطاب المدرسي إلى تمكين المتعممين من إدماج معارفيم المكتسبة ،وتوظيفيا
في وضعيات واقعيم المعيش ،ومواكبة منطق العولمة .ليذا تبنى مقاربة تربوية جديدة ،ىي
تمثمت
المقاربة بالكفاءات والتي استدعت بالضرورة في تعميمية المغة أسسا تعميمية رئيسة؛
ْ

في نظرية الوحدة لتنظيم المعرفة ،والمدخل االتصالي بوصفو منيجا يدفع بالمتعمم إلى

فعمُيا في بيئتو ،مع اعتماد المقاربة النصية في تحميل النص
التم ُّكن من ممكة تواصمية ُي ِّ
َ

وقراءتو ،والتعرف من خاللو إلى نظام المغة ،وشعريتيا.

 -17المقاربة النصية مقاربة بيداغوجية تعميمية ،وىي طريقة في تحميل النص األدبي
التعميمي ،ودراستو ،واكتشاف أدوات الربط واالتساق فيو ،ومظاىر االنسجام التي تتولَّد عن
العالقات بين بنياتو وتراكيبو.
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 -18حاول المنياج تجاوز المفيوم الكالسيكي لمطريقة حين تبنى المقاربة النصية ،إالّ َّأنو
لم يستطع إلى ذلك سبيال ،خاصة وىو ُي ِمزم المعمم باتباع خطوات معينة وثابتة في دراسة كل

نص أدبي تعميمي.

َّ
ومدجن ،إال َّأنو
 -19النص األدبي التعميمي (المدرسي) نص غير أصيل ،فيو ىجين
نص؛ معاييره ىي المعايير النصيةَّ .
لكن خضوعو لسمطة النقل الديداكتيكي ،وتكييفاتو،
يعرضو لمتشوه الذي سيصيب ىذه المعايير ،وخاصة معياري االتساق واالنسجام .كما َّ
أن
ِّ
قارئو لم يضمره المؤلِّف ،وانما أضمرتو المناىج التعميمية.

 -20النص األدبي المدرسي نص مشحون بخطاب ديداكتيكي .ويؤكد ىذا ،وجود نص
تواصمي يستعين بو المتعمم إلثراء معارفو ،والتفاعل الفكري والوجداني والسموكي معو ،وىذا
تحوط احترازي لمنع
وي ْفيَم من ىذا الشحن َّأنو ُّ
بناءا عمى ما قرره المنياج ضمن أىدافوُ .
أي فيم آخر قد يخرج عن السياق .كما ُيفيَم منو ،منع أي قراءة لمنص غير قراءتو
تحقُّق ّ
ىو.

 -21الرصيد المغوي المستيدف من خالل النصوص األدبية التعميمية في غالبيتو غير
متداول في بيئة المتعمم ،وىو غير وظيفي .باإلضافة إلى َّ
أي
أن المنياج ال ُي ْد ِرج لتوظيفو َّ
سؤال أو تطبيق مما يقمل من قيمتو في نظر المتعمم ،فال يجد الحافز لمتفاعل معو.

ُ -22ي ِّ
قدم المنياج معياري االتساق واالنسجام تقديما غامضا ،يشوبو لبس كبير ،يوِقع المعمم
في الخمط بينيما ،ويؤثِّر سمبا عمى وضوح األىداف.
 -23المقصود باالتساق؛ التماسك الشديد بين فقرات النص ومكوناتو .وال يكون إال بوسائل
لغوية أو سياقية .أما االنسجام ،فيتحقق بمجموع العالقات الظاىرة والخفية التي تجعل قارئ
نص ما قاد ار عمى فيمو وتأويمو .ومنو ،فيو أعمق من االتساق ،حيث إنو يستدعي ُّ
تدخل
القارئ لمبحث في العالقات المضمرة والكشف عنيا.
نصيةٌ ،مثل
 -24ما تقدمو خطوة (اكتشاف االتساق واالنسجام في النص) إنما ىو معرفةٌ ّ
باقي المعارف ،فكان األولى عدم إقصائيا؛ ألنو يمكن تبويبيا ،وتنظيميا ،والزام المتعمم
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بالتدرب عمييا ،خاصة في موضوعات حصص التعبير .وعميوَّ ،
فإنو يمكن استثمارىا في
المواقف المغوية المختمفة.
 -25طرائق تقديم المعارف المغوية التي يعرض المنياج لبعض نماذجيا ،يسودىا اضطراب
في التصور ال يساعد المعمم عمى فيم المطموب منو.
 -26يمكن ُّ
تبين التطور المتحقق في كتابات المتعممين في مرحمة التعميم الثانوي ،من خالل
رصيد ٍ
إن خالطو أحيانا سوء تقدير في
تتبع تطور رصيدىم المغوي الذي ثبت َّأنو
ٌ
نام حتى ْ
أن ُيثري قاموسو.
الداللة .ليذا ،كمما زادت خبرة المتعمم بالمواقف المغوية ،استطاع ْ

 -27تعرف كتابات المتعممين ضعفا في قدرتيم عمى االسترسال ،وىذا ال ُي ْفيَم منو َّأنيم
يممكون القدرة عمى التمخيص واإليجاز.

فيتمرس عمى التحميل والنقد،
 -28يحتاج المتعمم إلى كثير من القراءات حتى تنضج خبرتوَّ ،
ليصل إلى مستوى إنتاج نص متماسك ومنسجم.
تم التوصل إليو ،فقد بات واضحا أن ما يقدمو المنياج من خالل النصوص
واجماال لما َّ
األدبية التعميمية المقترحة مازال يحتاج إلى تقميص في المسافة بين التطمعات لواقع لغوي
عربي أفضل ،وتمبية لحاجات التمميذ المغوية التي تبقى ممحة ،ليحسِّن من أدائو.
وليذا فإن البحث يقترح ما يمي:
 استبدال نصوص أدبية وردت في الكتاب المدرسي بنصوص أخرى يكون قاموسياالمغوي أوضح في أذىان المتعممين ،وىذا باالستناد

إلى معطيات النظرية المسانية

الحديثة ،واعتماد المعايير العممية المعروفة.
 -رصد حاجات التمميذ المغوية في مختمف مراحل نموه المعرفي ،و

تبيب المعارف
و

النصية ،خاصة تمك المتعمقة بتقنيات التعبير والتواصل ،وتدريب المتعممين عمى
توظيفيا في مختمف المواقف المغوية المصطنعة ،تماشيا مع مبدإ الترسيخ الذي ُي ِق ُّره
عمم النفس التربوي.

 سد النقص في المكتبة المدرسية ،وتشجيع المطالعة الحرة عن طريق التحفيز.282
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 -االىتمام الجاد بتكوين المعمم

وتحيين معارفو ،واشراكو في مناقشة المنظومات

التعميمية واثرائيا قبل إقرارىا .فيو الذي سيعمل عمى تأ هيل المتعمم ألن يدرك مختمف
الميارات واالستراتيجيات القرائية الواجب تعمميا  ،وىو الذي س ُي ِّ
مكنو من بناء قدرة

ذاتية فاعمة في التعامل مع المقروء.

 إيجاد بيئة لغوية يمكن لممتعممين التفاعل داخميا باستعمال المغة العربية فقط. الدفع بالمتعممين لإلسيام في إنجاز مشاريع ُي َكمَّفون بيا ،ويتبادلون الرؤى واألفكارحوليا باستعمال عربية وظيفية تواصمية سميمة ،داخل القسم الواحد ،أو بين أقسام
المؤسسة الواحدة ،أو بين المؤسسات التربوية ،وتشجيع ذلك.
 استغالل الوسائل التكنولوجية ،ومنيا الشبكة العنكبوتية (اإلنترنيت) لمتواصل معمتعممي المؤسسات التعميمية عمى مستوى التراب الوطني باستعمال المغة العربية
السميمة .والتحفيز عمى ذلك.
 -وفي مستوى أعمى ،ينبغي أن تتظافر جيود جميع المؤسسات

 ،والييئات التي ليا

عالقة بالمتعمم لتوفير بيئة لغوية متكاممة مع بيئة المدرسة.
َّ
إن سبر أغوار العممية التعميمية التعممية بكل تفصيالتيا ،وتشعباتيا ،يبقى بحثا يحتاج
إلى تكاتف الجيود ،واالمتداد في الزمن ،لممعاينة والمالحظة والتقويم .وىذا مما ال يتأتى
أن يسعى الواحد منا نحو الوعي بفعمو التعميمي ،وفيم طبيعة العالقات
لكن ْ
لمباحث الفردْ ،

التي تحكم ىذه العممية ،واألىداف المرصودة من ورائيا ،والطرائق التي تساعد عمى تحقيق

مخرجاتيا المنتظرةَّ ،
فإن ىذا من األبحاث المشروعة والتي أراني أدعو إلى مزيد غوص فييا،
حتى َّ
يتمكن ك ّل معنِ ٍّي ميتَ ّم بأمر المغة العربية من
لمنيوض بواقع المدرسة والمجتمع المغوي ككل.
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صفحة

النص األصلي وترجمتو

67

« Apprendre à lire, c’est d’abord (mais pas seulement)
apprendre à identifier les mots écrits au point de pouvoir faire
à partir d’un message écrit ce qu’on sait faire à partir de
l’oral ».
 ىو أوال (وليس فقط) تعمم التعرف إلى الكممات المكتوبة إلى حد،" تعمم القراءة

وروده

 ىو نفسو انطالقا من، انطالقا من رسالة مكتوبة،القدرة عمى جعل ما نعرف فعمو
81

."الشفوي
« un décodage phonétique de l’écrit ou lire consisterait à
attribuer une sonorité aux signes écrits afin de retrouver la
langue orale. C’est sur l’habitude et la maitrise du mécanisme
que l’on compte ensuite pour passer de la vocalisation à une
prononciation mentale intériorisée ».
 أو ىي إعطاء الرموز المكتوبة طابعا صوتيا تنتج." فك الشفرة المكتوبة بالصوت
 إن التعود والتحكم في اآللية ىو الذي يضمن لنا.)عنو المغة الشفاىية (الكالم

82

." االنتقال من التصويت إلى التمفظ الذىني الصامت
« En première approximation, nous définirons la
compréhension comme l’ensemble des activités qui
permettent l’analyse des informations reçues en terme de
classe d’équivalences fonctionnelles, c'est-à-dire l’ensemble
des activités de mise en relation d’informations nouvelles
avec des données antérieurement acquises et stockées en
mémoire à long terme. Les modèles de compréhension sont
ainsi étroitement liées à la présentation théorique des formes
et du contenu de la mémoire à long terme. Toute activité de
compréhension implique donc un savoir, une somme
d’expériences préalables intégrés par le récepteur sous forme
de représentation abstraite à un niveau profond, ce qui
pourrait constituer la mémoire à long terme, dispositif
d’accueil pour les informations nouvelles recueillies par le
lecteur au moment de la lecture des messages ».
الفيم " يتحدد بداية عمى أنو مجموعة النشاطات التي تربط المعمومات الجديدة
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 فنماذج الفيم.بالمعطيات المكتسبة سابقا والمخزنة في الذاكرة طويمة المدى
 وكل.مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمثل النظري لشكل ومضمون الذاكرة طويمة المدى
 والمحصمة من طرف، يستمزم توفر معرفة وكم من التجارب المسبقة،نشاط فيم
 وىذا ما يكون الذاكرة.[القارئ] عمى ىيأة تمثيالت مجردة عمى مستوى عميق
84

." طويمة المدى التي تعد مستقبل المعمومات الجديدة عند قراءة رسالة ما
« Lecture: Activité perceptio-visuelle est intellectuelle qui
permet de décoder le sens d’un texte par la reconstruction du
message encodé sous forme d’informations graphiques ».
 يسمح بفك شفرات معنى نص، بصري وعقمي-" القراءة نشاط إدراكي حس

." بإعادة بناء الرسالة المشفرة بما يوفر معمومات بيانية
85/84 « lire est un acte ou le rôle majeur revient à celui qui agit.
Rien ne se fait si (le lecteur n’invente tout dans un perpétuel
dépassement de la chose écrite). C’est pourquoi la lecture est
une synthèse de perception et de création. Elle est tout
d’abord perception et non pas épellation laborieuse et
scrupuleuse application… Elle est de surcroit création, l’écrit
reste lettre morte tant que son usager nelui a pas donné un
sens ».
 ال شيء يحدث إذا (لم. حيث الدور الكبير يعود إلى الذي يتصرف،ق أر " فعل
 وليذا فالقراءة ىي.)يخترع القارئ الكل في إطار تجاوز دائم لمشيء المكتوب
 إنيا أوال فيم وليست تيجيا شاقا وتطبيقا ممعنا.تركيب بين الفيم واإلبداع
 فالمكتوب باق حروفا ميتة طالما أن مستعمميا لم، وىي بالزيادة إبداع..بالتدقيق
." يعطيا المعنى
87/86 « On a parfois tendance à considérer la lecture comme une
activité passive pendant laquelle le lecteur silencieux reçoit le
texte. La lecture demande au contraire au lecteur d’effectuer
un mouvement de va et vient entre les donnés du texte et ses
connaissances antérieures. Souvent, le texte n’est pas lu
linéairement: le lecteur (travaille) le texte, en change l’ordre,
le relit en partie, soit qu’il cherche une information
ponctuelle, soit qu’il veuille voir ce qu’il y a sous le texte,
soit encore qu’il veuille le mémoriser et qu’il fasse l’effort
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mentale de le synthétiser et le retenir. Même en dehors de ces
objectifs de lecture studieuse, la lecture courante demande en
permanence au lecteur sa collaboration, afin qu’il y ait mise
en relation entre les données du texte (une information est
donnée puis reprise plus loin), entre les idées (principales,
secondaires), entre le texte présent et d’autres, contradictoires
ou concordants, et c’est au prix de cette mise en relation
active que le lecteur peut saisir la signification du texte ».
) حيث القارئ الصامت (يستقبل،" لدينا أحيانا توجو إلى عد القراءة نشاطا سمبيا
 تتطمب من القارئ أن يقوم بحركة ذىاب، [لكن] القراءة عمى العكس،النص
 ال يق أر النص خطيا؛، وفي العادة،واياب بين معمومات النص ومعارفو السابقة
 سواء عندما يبحث عن، يعيد قراءتو مجزءا، يغير نظامو،القارئ (يحضر) النص
 أو عندما يريد حفظو، أو عندما يريد النظر فيما يوجد تحت النص،معمومة دقيقة
 وحتى بعيدا عن أىداف القراءة.في الذاكرة ويبذل جيدا ذىنيا لتركيبو وتخزينو
 ألجل إقامة عالقة، فالقراءة العادية تطمب باستمرار من القارئ تعاونو،النشيطة
 وبين األفكار (األساسية،)بين معطيات النص (معمومة أعطيت ثم أخذت بعيدا
 وبقيمة ىذه، وبين النص وغيره من النصوص المعارضة أو الموافقة،)والفرعية
87

." العالقة الحيوية يستطيع القارئ فيم النص
« La lecture peut être définie comme une rencontre dont
jaillit ou non la complicité entre texte et lecteur. La lecture est
une rencontre entre, d’une part, un lecteur qui dispose de
connaissances et qui se livre à un certain nombre de
procédures mentales et, d’autres part, un texte composé
d’informations agencées selon les règles propres à une langue
donnée ».
 قارئ يمتمك معارف ويخضع، من جية،القراءة يمكن أن تحدد عمى أنيا لقاء بين
 نص يتكون من معمومات، ومن جية أخرى،لمجموعة من اإلجراءات الذىنية

91

."موكولة لقواعد واضحة لمغة معينة
« Un élève va lire à travers les connaissances qu’il a
acquises sur les formes d’écrit, sur le monde que les écrits
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mettent en scène. C'est-à-dire que l’élève lit avec sa culture, à
travers sa culture ».
ص ِّوُره وتُ ْخ ِرجو
َ ُ ومن عالم ت،" المعارف التي اكتسبيا من أشكال المكتوب
92

92

." ومن خالل ثقافتو، [ فيو] يق أر بثقافتو..الكتابات
« Comment pouvons- nous conduire nos élèves à lire pour le
sens au lieu de répéter simplement les mots comme des
perroquets, sans comprendre ».
" كيف نستطيع قيادة تالميذنا لمقراءة من أجل المعنى عوض تكرار الكممات
." كالببغاوات دون فيم
« La différence essentielle entre les techniques variées des
deux groupes de méthodes est celle qu’a indiquée Chall
(1967), à savoir que les méthodes globales mettent l’accent
sur la recherche de la signification à partir de l’écrit, alors que
les méthodes syllabiques mettent l’accent sur le mécanisme
du décodage des signes écrits en leurs unités linguistiques
correspondantes ».
 ما أشار إليو (شال،" الفرق األساسي بين التقنيات المتغيرة لمجموعتي الطرقتين
) حيث الطرق اإلجمالية تركز عمى البحث عن الدالالت انطالقا من1967
 فيي تركز عمى آلية فك شفرات الرموز المكتوبة، أما الطرق المقطعية،المكتوب

92

92
95

." ضمن وحداتيا المغوية المطابقة
« ..la seul manière que nous ayons de dépasser cette capacité
restreinte de notre mémoire de travail, c’est d’appréhender
des unités complètes de signification au lieu d’assembler
entre elles de simples lettres ».
 هي حجس،" الطريقت الىحيدة التي نملك لتجاوز الطاقت الكامنت لذاكرتنا العمليت
." وحداث كاملت دالت عىض التجميع بينها بحروف بسيطت
« ..ce qui permet d’atteindre directement à une signification,
c’est le cotexte ».
. " " الذي يسمح ببلىغ الداللت مباشرة هى المضمىن
« La lecture scolaire souffre d’une perpétuelle rétention et
meurt étouffée par une glose proliférante »
المتمدرسين تحمل عناء الحفظ والتذكر الدائم [فإنو] يصبح دون أية فائدة.. " يمزم
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95

." تذكر إذا طغت عميو اليوامش والشروحات المتكاثرة
« ..ce qu’on appelle (le colmatage textuelle) Umberto Ecco
écrit dans (Lector in fabula) : Le texte est une machine
paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné
pour remplir les espaces de non – dit ou du déjà dit ».
:) Lector in fabula (  كتب (امبرطو إيكو) في.)" يسمى بـ (تطمية النص
 تشترط عمى القارئ، ألجل ملء فضاءات المسكوت عنو أو المنطوق، النص آلة

95

." عمل شراكة ضارية من قبل
« ..la motivation à la lecture s’enracine dans le
développement cognitif… cette connaissance est essentielle
aux progrès de la flexibilité du savoir- lire ».
 وىذه المعرفة أساسية لتطور..." دافعية نحو القراءة تتجذر في النمو المعرفي

." مرونة معرفة – القراءة
106 « Les deux linguistes qui ont renouvelé entièrement sinon
fondé l’étude proprement linguistique du bilinguisme sont
Uriel Weinreich et Enior Haugen. Weinreich définit le
bilinguisme comme la pratique alternée de l’usage de deux
langues, Haugen donne une définition plus générale encore :
Il entend par bilinguisme l’état de tous ceux qui ont en
commun de ne pas être unilingue. L’usage impose en effet le
terme de bilinguisme pour désigner toutes les situations qui
entrainent la nécessité de l’usage parlé et dans certains cas
écrit de deux ou plusieurs langues par un même individu ou
par un groupe d’individus. Le terme de bilinguisme n’est
donc pas entendu au sens étroit du contacte de deux langues
mais au sens large du contacte de deux ou plusieurs langues
qui est d’ailleurs celui de l’usage le plus répandu ».
 أو،" عالمي المسانيات (إيرييل فاينرايخ) و (إنيور ىوجن) المذين جددا بالكامل
 فـ (فاينرايخ) يعرف الثنائية المغوية،أسسا لمدراسة المسانية المحضة لمثنائية المغوية
 أما (ىوجن) فإنو يقدم تعريفا عاما.أنيا التطبيق المتناوب في استعمال لغتين
مضمونو أن الثنائية المغوية تنطبق عمى وضعية كل الذين تجمعيم عدم األحادية
 يفرض في الواقع مصطمح الثنائية ألجل تحديد كل، فاالستعمال إذن.المغوية
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، وفي بعض الحاالت المكتوب،الحاالت التي تقحم ضرورة استعمال المنطوق
 مصطمح، إذن. أو مجموعة أشخاص،لمغتين أو أكثر من قبل شخص بعينو
الثنائية المغوية ال يعبر عن مجرد تماس لغتين أو أكثر مع أن ىذا ىو المعنى
113

." السائد
« L’une des questions se posent par exemple, et si la seconde
langue doit être ou non apprise suivant le modèle de
l’assimilation de la première langue par l’enfant.
Il convient, assurément, que la réponse à cette question soit
nuancée. Elle dépend, en premier lieu, de l’âge auquel on
apprend la langue étrangère …Il faut donc tenir compte d’une
réalité évidente, et cependant parfois ignorée. A bien des
égards, l’apprentissage de la seconde langue ne ressemble pas
au processus d’assimilation de la première langue par le petit
enfant.
Cependant, lorsque la deuxième langue est enseignée à
l’enfant sans qu’il y ait une utilité sociale immédiate et
surtout lorsque la langue étrangère est apprise par le petit
enfant plutôt à cause de la vanité des parents et d’autant plus
encore lorsque cette apprentissage sera interrompu à un
certain moment, l’effort de l’enfant, si minime qu’il soit,
devient inutile ...Il faut donc remarquer que la rapidité avec
laquelle le petit enfant apprend une langue étrangère ne va
pas toujours de pair avec la stabilité du stock acquis (comme
il arrive chez l’adulte), si cette langue n’est pas utilisé par
l’enfant ».
 ىل المغة الثانية تكتسب: نذكر عمى سبيل المثال،" من بين األسئمة التي تطرح
بنفس الطريقة التي تكتسب بيا المغة األم عند الطفل؟ من المؤكد أن اإلجابة عمى
... إذ أنيا تتعمق أساسا بالسن الذي تدرس فيو المغة األجنبية،ىذا السؤال متباينة
 وىي أن،يجب أن نأخذ بعين االعتبار حقيقة جمية نتجاىميا في بعض األحيان
 لكن إذا تعمم.تعمم لغة ثانية يختمف عن طريقة استيعاب المغة األم عند الطفل
 أو أن ىذا التعمم تعرض، وارضاء لرغبة أبويو،الطفل لغة ثانية بغرض التباىي
... فإن مجيود الطفل ميما كان متواضعا يكون دون فائدة،النقطاع في وقت ما
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يجب أن نالحظ أن سرعة تعمم الطفل لمغة األجنبية ال تتوافق مع المخزون
المغوي المكتسب (كما يحدث عند الفرد البالغ) إذا لم توظف ىذه المغة من طرف
الطفل ".
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أدوات الربط

les connecteurs

إبستمولوجيا التمميذ

L’épistémologie de l’élève

إبستمولوجيا مدرسية
اتساق أو سبك

cohésion

إحالة

Référence

إزباد

Ecrémage

ازدواجية

Epistémologie scolaire

diglossie/

استراتيجية

stratégie

استراتيجيات االختيار

Stratégies de choix

استراتيجيات التقييم

Stratégies d’évaluation

استراتيجيات القراءة

Stratégies de lecture

استرخاء

Détente

إعالمية أو إخبارية
أنماط

Types

أهداف

Objectifs

انسجام أو حبك
بنية

Informativité

cohérence

Structure

بنيوية

Structuralisme

تاريخ األدب

Histoire de la littérature

ترادف

synonyme

تصفح

Le survol

تصورات

Conceptions

صاحب لغوية
ة
تضام أو م

Collocation
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تطمية النص

Colmatage textuel
Expression orale

شفي
تعبير و

Expression écrite

تعبير كتابي

Enseignement scolaireمدرسي
Didactique

تعميم

تعميمية؛ ديداكتيك

Approfondissement

تعمق

Interaction

تفاعل

Répétition

تكرار

Réception

تمارين بنيوية

Exercices structuraux

Intertextualité

تناص

تواصل لغوي

Communication linguistique

جنس أدبي

Genre littéraire

Argumentation

حجاج

Ellipse

حذف

Discours didactique

خطاب ديداكتيكي

Discours scolaire
Discours métalinguistique

خطاب مدرسي

 لغوي-خطاب ميتا
motivation

Etude de texte

دافعية

دراسة النص

Sémantique
Sémiologie
Contrat didactique

داللة

سميولوجيا

عقد تعميمي

Science du texte

عمم النص

Lecteur
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Lecteur impliciteضمني

قارئ متعمم

Lecteur apprenant

قارئ نموذجي

Lecteur modèle

Lecture
Lecture littéraire

قراءة

قراءة أدبية

Lecture orale

قراءة جهرية

Lecture linéaire

قراءة خطية

Lecture studieuse

قراءة نشطة
قصدية

Intentionnalité
Manuel scolaire

كتاب مدرسي
كشف

Repérage
Compétence communicative

كفاية تواصمية

Compétence textuelle
Linguistique textuelle

كفاية نصية

لسانيات النص

Langue étrangère

لغة أجنبية

Langue maternelle
Langue-cible

لغة أم

لغة– هدف

Dialecte
Dialectes Sociales
Dialectes Régionales

لهجة

لهجات اجتماعية

لهجات إقميمية جغرافية
Argots

لهجات خاصة

Idiolecte

لهجة الفرد

Institution

مؤسسة

Apprenant

متعمم

Récepteur

متمقي

Savoirs de référence
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lexique textuel

معجم نصي

القراءة-معرفة

Savoir- lire
Savoir scientifique

معرفة عممية

معرفة مدرسية

Savoir scolaire

Connaissance textuelle

معرفة نصية

Enseignant
Approche stylistique

معمم

مقاربة أسموبية

Approche par objectifs

مقاربة باألهداف

Approche par compétence

مقاربة بالكفاءات

Approche pédagogique

مقاربة بيداغوجية

Approche historique
Approche sociolinguistique

مقاربة تاريخية

 لسانية-مقاربة سوسيو
مقاربة لسانية

Approche linguistique
Logico-syntaxique

مقاربة منطقية تركيبية

Approche textuelle
Contexte

مقاربة نصية

مقامية أو سياق

Acceptabilité
compétence linguistique

مقبولية

ممكة لغوية

Curriculum
Méthode de communication
Méthode audio- visuelle
Méthode audio-orale

منهاج

منهج اتصالي

منهج سمعي بصري
شفي
منهج سمعي و

Méthode directe

منهج مباشر

Habilité

مهارة

Parallélisme

موازاة

Texte/نص
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Texte littéraire scolaireمدرسي

نص أدبي

Texte communicative تواصمي

نص

Texte support

نص – سند

Texte descripteur

نص واصف

نظريات التعمم

Théories d’apprentissage

نظرية التمقي

Théorie de réception
Théorie des Gestalt

نظرية الجشطمت

Théorie de l’unité

نظرية الوحدة

Théorie Béhaviourisme

نظرية سموكية

Théorie cognitive

نظرية معرفية
نقل ديداكتيكي

Transposition didactique

Objectif – obstacleعائق-هدف
Unité didactique

وحدة تعميمية

unité sémantique

وحدة داللية

Conjonction

وصل

Fonction interactif

وظيفة تفاعمية

Fonction intertextuelle

وظيفة تناصية

Fonction communicatif

وظيفة تواصمية

Fonction documentatif
Fonction didactique

وظيفة ديداكتيكية

Fonction dominante
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المصادر
مسح شامل

 .1وزارة التربية الوطنية .ممف (وضعية قطاع التربية الوطنية.
 .)1998-1962الجزائر .أفريل1998م.
مناىج السنة األولى من التعميم

.2

الثانوي العام

والتكنولوجي .الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية .مارس .2005
المناىج والوثائق المرافقة ،السنة الثانية من

.3

الثانوي

التعميم العام والتكنولوجي .مطبعة الديوان الوطني لمتعميم والتكوين عن بعد.
الجزائر .مارس .2006
.4

الوثيقة المرافقة لمنياج السنة الثالثة من التعميم العام
والتكنولوجي – المغة العربية وآدابيا – الشعبتان :آداب وفمسفة /لغات أجنبية.
مطبعة الديوان الوطني لمتعميم والتكوين عن بعد .الجزائر .ماي 2006م.

.5

المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجية .السنة
األولى من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب.

الديوان

الوطني لممطبوعات المدرسية .ط .1الجزائر.2006 /2005 .
.6

الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجية .السنة
الثانية من التعميم الثانوي العام والتكنولوجي.

الديوان الوطني لممطبوعات

المدرسية .ط .1الجزائر.2007 /2006 .
.7

المغة العربية وآدابيا .السنة الثالثة من التعميم الثانوي.
الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية .ط .1الجزائر.2008 /2007 .

.8

كتاب القراءة لمسنة الخامسة من التعميم األساسي .المعيد
التربوي الوطني .الجزائر1986 -1985 .م.
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الممااج الللغ اللم بغ
 .1أبو أوس إبراىيم الشمسان  .أبنية الفعل ،دالالتيا وعالقاتيا .ط  .1دار المدني.
جدة1407 .ه 1987 /م.
 .2أبو الحسن عمي القابسي .الرسالة المفصمة ألحوال المتعممين وأحكام المعممين
والمتعممين .دراسة وتحقيق وتعميق :أحمد خالد .ط  .1الشركة التونسية لمتوزيع .تونس .جانفي
1986م.
 .3أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري

 .النياية في غريب الحديث واألثر.

تحقيق :طاىر أحمد الزاوي ،محمود محمد الطناحي .ج  .4المكتبة العممية .بيروت.
 1399ىـ 1979 /م.
 .4أبو الفتح عثمان بن جني .الخصائص .تحقيق محمد عمي النجار .ط  .2دار اليدى
لمطباعة والنشر .بيروت .لبنان .ج  .1د ت.
 .5أبو حامد الغزالي .إحياء عموم الدين .ط .2المجمد األول .ج .1دار الفكر .سوريا.
1400ه 1980 /م.
 .6أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .البيان والتبيين .تحقيق وشرح عبد السالم ىارون.
دار الجيل .بيروت .د ت .ج .3
 .7احسن بوتكالي .تدريس النص األدبي .من البنية إلى التفاعل.إفريقيا الشرق .المغرب.
 2011م.
 .8البشير اليعكوبي .القراءة المنيجية لمنص األدبي؛ النصان الحكائي و الحجاجي نموذجا.
دار الثقافة لمنشر والتوزيع .الدار البيضاء2006 .م.
 .9الذوادي بن بخوش قوميدي .تأويل النصوص في الفقو اإلسالمي دراسة في منيج
التأويل األصولي .ط .1دار ابن حزم لمطباعة والنشر والتوزيع .بيروت .2009
 .10المصطفى بن عبد اهلل بوشوك .تعميم وتعمم المغة العربية وثقافتيا .دراسة نظرية
وميدانية في :تشخيص الصعوبات -اقتراح مقاربات ومناىج ديداكتيكية – بناء تصنيف
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ثالثي األبعاد في األىداف المسانية .ط .2اليالل العربية لمطباعة والنشر .الرباط1415 .ه
1994 /م.
 .11أشرف عبد البديع .الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم .مكتبة
اآلداب .القاىرة2008 .م.
 .12السيد عفيفي .اللغة وعلم االجتماع .دار النشر .القاهرة .دت.
 .13أحمد المتوكل .المسانيات الوظيفية ،مدخل نظري .منشورات عكاظ .الرباط1989 .م.
 .14أحمد فرشوخ .تجديد درس األدب .ط  .1مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء.
2005م.
 .15أحمد عبده عوض .مداخل تعميم المغة العربية ،دراسة مسحية نقدية .ط  .1جامعة أم
القرى .م ع س1421 .ه 2000 /م.
 .16أحمد فريقي .التواصل التربوي والمغوي – دراسة تحميمية  .-رباط نت مغرب .الرباط.
2011م.
.17

المضمون التواصمي لمتفاعالت الصفية؛ دراسة ديداكتيكية تحميمية لمكتاب

المدرسي .مطبعة رباط نت مغرب .الرباط2012 .م.
 .18أحمد محمد المعتوق  .الحصيمة المغوية ؛ أىميتيا ،مصادرىا ،وسائل تنميتيا .المجمس
الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت1417 .ىـ1996/م.
 .19أحمد مرزاق وآخرون .دراسات نقدية في الكتاب المدرسي .شركة مطابع األنوار
المغاربية .وجدة .المغرب1433 .ه 2012 /م.
 .20أنطوان صياح .تقويم تعمم المغة العربية؛ دليل عممي .دار النيضة العربية .بيروت.
لبنان1430 .ه 2009 /م.
 .21أنطوان صياح وآخرون .تعممية المغة العربية .ط  .1دار النيضة العربية .بيروت.
لبنان1427 .ه 2006 /م.
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 .22أنطوان طعمة وآخرون .تعممية المغة العربية .ط  .1دار النيضة العربية .بيروت.
لبنان1427 .ه 2006 /م.
 .23برنيس كمينان .اق أر لي  .تنشئة األطفال عمى حب القراءة.

ترجمة :سعيد محمد

بامشموس .مكتبة كنوز المعرفة .جدة .السعودية  1417.ىـ  1997/م .
 .24بشير إبرير .تعميمية النصوص بين النظرية والتطبيق .ط

 .1عالم الكتب الحديث.

األردن 1427 .ه2007 /م.
 .25توفيق حداد – محمد سالمة آدم

/التربية العامة لمطمبة المعممين والمساعدين في

المعاىد التكنولوجية لمتربية.ط .1و ازرة التعميم االبتدائي والثانوي .الجزائر1977 .م.
 .26جان ماري سشايفر وآخرون .العالماتية والنص .إعداد وترجمة منذر عياشي .ط .1
المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .بيروت2004 .م.
 .27جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني .شرح التمخيص في عموم البالغة .شرحو
وخرج شواىده :محمد ىاشم دويدري .ط  .2دار الجيل .بيروت1402 .ه 1982 /م.
َّ
 .28جمعان بن عبد الكريم  .إشكاالت النص دراسة لسانية نصية .ط  .1النادي األدبي
بالرياض والمركز الثقافي العربي .بيروت2009 .م.
 .29حسام أحمد فرج .نظرية عمم النص ،رؤية منيجية في بناء النص النثري .ط  .2مكتبة
اآلداب .القاىرة1430 .ه 2009 /م.
 .30حسام البينساوي  .لغة الطفل في ضوء مناىج البحث المغوي الحديث .دار المناىل
لمطباعة .مصر.1994.
 .31حسن الكحالني .الفردانية في الفكر الفمسفي المعاصر .ط  .1مكتبة مدبولي .القاىرة.
2004م.
 .32حسن شحاتة .قراءات األطفال .ط  .3الدار المصرية المبنانية1416 .ىـ 1996/م.
 .33حسين خمري  .نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال .ط
االختالف .الدار العربية لمعموم ناشرون .بيروت .لبنان1428 .ىـ2007 /م.
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 .34حسين جمعو .أسموب تدريس األدب ونصوصو في أقسام المغة العربية .ندوة المغة
العربية والتعميم .مجمع المغة العربية بدمشق .مطابع دار البعث.

 25/22تشرين األول

2000م.
 .35حسني عبد الباري عصر .االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتين
اإلعدادية والثانوية .مركز اسكندرية لمكتاب .ج م ع2005 .م.
.36

طبيعة المعنى واستقصاؤه في المنيج المدرسي .مكتبة بستان

المعرفة .اإلسكندرية .مصر 2007 .م.
.37

ميارات القراءة .المكتب العربي الحديث لمطباعة والنشر .دت.

 .38حفيظة تازرورتي  .اكتساب المغة العربية عند الطفل الجزائري .دار القصبة لمنشر.
الجزائر.2003 .
 .39حممي خميل  .المغة والطفل ،دراسة في ضوء عمم المغة النفسي .دار النيضة العربية
لمطباعة والنشر .بيروت 1407 .ىـ  1986/م.
 .40حممي عمي مرزوق  .في النظرية األدبية والحداثة .دار الوفاء لمطباعة والنشر.
اإلسكندرية .مصر .دت.
 .41حمد قرة عمي .سنابل الزمن .ط .6مؤسسة نوفل .بيروت1986 .م.
 .42حنيفي بناصر ومختار لزعر  .المسانيات؛ منطمقاتيا النظرية وتعميقاتيا المنيجية .ديوان
المطبوعات الجامعية .الجزائر.2010.
 .43خولة طالب اإلبراىيمي .مبادئ في المسانيات .دار القصبة لمنشر .الجزائر2000 .م.
 .44داود عبده .نحو تعميم المغة العربية وظيفيا .ط

 .1مؤسسة دار العموم .الكويت.

1979م.
 .45روبرت دي بوجراند .النص والخطاب واإلجراء .ترجمة :تمام حسان .عالم الكتب.
القاىرة .مصر1418 .ه 1998 /م.
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 .46رشدي أحمد طعيمو  .أدب األطفال في المرحمة االبتدائية ،النظرية والتطبيق ،مفيومو
 . 1دار الفكر العربي  .القاىرة  1418 .ىـ

وأىميتو ،تأليفو واخراجو ،تحميمو وتقويمو .ط
.1998/
.47

األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية؛ إعدادىا ،تطويرىا،

تقويميا .ط .1دار الفكر العربي .القاىرة1419 .ه 1998 /م.
 .48روي سي ىجمان  .المغة والحياة والطبيعة البشرية  .ترجمة  :داود حممي أحمد السيد .
جامعة الكويت 1409 .ىـ 1989/م .الكويت.
 .49رياض زكي قاسم .تقنيات التعبير العربي .ط  .2دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع.
بيروت .لبنان2002 .م.
 .50ريتشاردس أندرسون وآخرون  .أمة قارئة .ترجمة  :شوقي السيد الشريفي .ط  .1الدار
الدولية لمنشر والتوزيع .القاىرة .ج.م.ع1998 .م.
 .51زتسيسالف واورزنياك  .مدخل إلى عمم النص ،مشكالت بناء النص .ترجمة وتعميق :
سعيد حسن بحيري .ط  .2مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع1431 .ه2010 /م.
 .52السيد عفيفي .المغة وعمم االجتماع .دار النشر .القاىرة .دت.
 .53سعيد حسن بحيري .عمم لغة النص ،المفاىيم واالتجاىات.

ط  .2مؤسسة المختار

لمنشر والتوزيع .القاىرة1431 .ه 2003 /م.
 .54سعيد يقطين  .انفتاح النص الروائي ،النص والسياق .ط  .2المركز الثقافي العربي.
بيروت.2001 .
 .55شوقي ضيف .المدارس النحوية .ط .7دار المعارف المصرية .ج م ع.
 .56شعبان ع بد العزيز خميفة  .التربية المكتبية في المدرسة العربية.

ط .2المكتبة

األكاديمية .مصر.1995 .
 .57صالح بمعيد وآخرون  .المغة األم والواقع المغوي في الجزائر .المغة األم .جامعة تيزي
وزو .دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع .الجزائر2004 .م.
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 .58عاطف جودة نصر  .الرمز الشعري عند الصوفية.

ط .3دار األندلس .بيروت.

1983م.
 .59عباس الصوري .في بيداغوجية المغة العربية؛ البحث في األصول .ط

 .1مطبعة

النجاح الجديدة .الدار البيضاء1998 .م.
 .60عبد الحق منصف .رىانات البيداغوجيا المعاصرة ،دراسة في قضايا التعمم والثقافة
المدرسية .إفريقيا الشرق .المغرب2007 .م.
 .61عبد الحميد محمد الياشمي  .أصول عمم النفس العام .ديوان المطبوعات الجامعية.
الجزائر1982 .م.
 .62عبد الرحمن الجياللي  .تاريخ الجزائر العام .ج  .1ط  .4دار الثقافة .بيروت .لبنان.
 1400ىـ .1980 /
 .63عبد الرحمن بن خمدون  .المقدمة .ط  .3مكتبة المدرسة ودار الكتاب المبناني .بيروت
1967م .المجمد األول.
 .64عبد الرحمن الحاج صالح  .مدخل إلى عمم المسان الحديث :أثر المسانيات في النيوض
بمستوى مدرسي المغة العربية .مجمة المسانيات .العدد الرابع .1974 -1973 .معيد العموم
المسانية والصوتية .جامعة الجزائر.
 .65عبد السالم المسدي  .العولمة والعولمة المضادة .شركة مطابع تونس .الفجالة .تونس.
جانفي 1999م.
.66

األسموبية واألسموب .ط  .5دار الكتاب الجديد المتحدة .بيروت.

لبنان2006 .م.
 .67عبد العميم إبراىيم  .الموجو الفني لمدرسي المغة العربية .ط .8دار المعارف بمصر.
القاىرة.1975 .
 .68عبد القادر الفاسي الفيري  .المعجم العربي ،نماذج تحميمية جديدة .دار توبقال لمنشر.
1986م.
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 .69عبد القاىر الجرجاني .كتاب دالئل اإلعجاز .قرأه وعمق عميو أبو فير محمود محمد
شاكر .مكتبة الخانجي لمطباعة والنشر والتوزيع .القاىرة1984 .م.
 .70عبد المطيف الجابري ،عبد الرحيم آيت دوصو.

الكتاب المدرسي؛ تقنيات اإلعداد

وأدوات التقويم .إفريقيا الشرق .المغرب2004 .م.
 .71عبد المالك مرتاض  .العامية الجزائرية وصمتيا بالفصحى.

الشركة الوطنية لمنشر

والتوزيع .الجزائر1981 .م.
النص األدبي من أين؟ والى أين؟ .ديوان المطبوعات الجامعية.

.72
الجزائر1983 .م.

 .73عبد المجيد نشواتي  .عمم النفس التربوي .ط  .9مؤسسة الرسالة  .بيروت 1418 .ه /
1997م.
 .74عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية .دار المعرفة الجامعية .اسكندرية1998 .م
.75

عمم المغة التطبيقي وتعميم العربية .دار المعرفة الجامعية .االسكندرية.

1996م.
 .76عبده بدوي  .دراسات في النص الشعري  .العصر العباسي .ط .2دار الرفاعي لمنشر
والطباعة والتوزيع .الرياض 1403 .ىـ1983/م.
 .77عمي آيت أوشن  .المسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي .ط

 .2دار الثقافة.

الدار البيضاء.2006 .
.78

المسانيات والديداكتيك ،نموذج النحو الوظيفي ،من المعرفة العممية إلى

المعرفة المدرسية .ط .1دار الثقافة .الدار البيضاء2005 .م.
 .79عمي بن محمد الشريف الجرجاني .كتاب التعريفات .مكتبة لبنان ناشرون .لبنان.
2000م.
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 .80عمي تعوينات.

الكتاب المدرسي ؛ مواصفاتو ،وشروط تأليفو.

من محاضرة ألقيت

بالجامعة الصيفية لمعموم الشرعية .شرشال .جويمية .1998
 .81عمي عبد السميع قورة وآخران.

اتجاىات حديثة في تعميم التعبير .ط

 .1مؤسسة

االنتشار العربي .بيروت .لبنان2013 .م.
 .82فاضل فتحي محمد والي .تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية ،طرقو ،أساليبو،
قضاياه .ط .1دار األندلس لمنشر والتوزيع 1418 .ىـ 1998/م.
 .83فخر الدين قباوة .الميارات المغوية وعروبة المسان .ط  .1دار الفكر .دمشق1460 .ه
1999 /م.
 .84فخري محمد صالح  .دعوة اإلسالم إلى إجادة القراءة والكتابة .ط

 .1دار الوفاء

لمطباعة والنشر والتوزيع مصر 1415 .ىـ 1995/م.
 .85كالوس برينكر  .التحميل المغوي لمنص ،مدخل إلى المفاىيم األساسية والمناىج.
ترجمة :سعيد حسن بحيري .ط  .1مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع.

القاىرة1425 .ه/

2005م.
 .86لحسن توبي .بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفيي .إلفريقيا الشرق .الدار
البيضاء .المغرب2012 .م.
 .87لحسن كرومي .القراءة :االختالفي والمغرض ،القارئ في المقروء .مجلة كتابات
معاصرة ،فنون وعلوم .العدد .32 :المجلد الثامن1998/1997 .م.
 .88لطفي فكري محمد الجودي  .النص الشعري بوصفو أفقا تأويميا ،قراءة في تجربة التأويل
الصوفي عند محي الدين بن عربي ،ديوان (ترجمان األشواق) نموذجا .ط

 .1مؤسسة

المختار لمنشر والتوزيع .القاىرة1432 .ه2011 /م.
 .89ماري وين  .األطفال واإلدمان التمفزيوني .ترجمة  :عبد الفتاح الصبحي .ط .2المجمس
الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت1420 .ىـ 1999/م.
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 .90ماغي الخوري شتوي وآخرون.

تعممية المغة العربية .ط  .1دار النيضة العربية.

بيروت .لبنان1427 .ه 2006 /م.
 .91مجموعة من الكتاب .مدخل إلى مناىج النقد األدبي .ترجمة :رضوان ظاظا والمنصف
الشنوفي .سمسمة عالم المعرفة .المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت1997 .م.
 .92مجموعة من المؤلفين .تعمَّ ْم لتكون .ترجمة :حنفي بن عيسى .ط  .3اليونسكو .الشركة
الوطنية لمنشر والتوزيع .الجزائر1979 .م.

 .93محبوب حكيم .مكونات النص األدبي ،المركز واليوامش .أعمال ندوة مكونات النص
األدبي .أيام  27/26/25فبراير  1988جامعة الحسن الثاني .عين الشق .كمية اآلداب
والعموم اإلنسانية .الدار البيضاء .المغرب.
 .94محمد البرىمي .القراءة المنيجية لمنصوص؛ تنظير وتطبيق .ط

 .1مكتبة السالم

الجديدة والدار العالمية لمكتاب .الدار البيضاء2005 .م.
 .95محمد الدريج .تحميل العممية التعميمية وتكوين المدرسين ،أسس ونماذج وتقنيات .ط .2
منشورات سمسمة المعرفة لمجميع .الرباط2004 .م.
 .96محمد الدريج .نحو بيداغوجية جديدة لمتعبير 1 .مقتضيات دراسة النصوص .الدليل
التربوي؛ دورية لمتوجيو التربوي والميني .تدريسية النصوص .ج  .2مطبعة النجاح الجديدة.
الدار البيضاء.1993 .
 .97محمد بن إدريس الشافعي .الرسالة .تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر .دون بيانات.
 .98محمد حسن عبد العزيز .في تطور المغة العربية؛ بحوث مجمعية في األصول واأللفاظ
واألساليب .ط .1مكتبة اآلداب .القاىرة .مصر1428 .ه 2007 /م.
 .99محمد حماسة عبد المطيف .بناء الجممة العربية .دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.
القاىرة2003 .م.
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 .100محمد حمود  .تدريس األدب ،استراتيجية القراءة واإلقراء .مطبغة النجاح الجديدة.
الدار البيضاء.1993 .
 .101محمد خطابي .لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب .ط  .3المركز الثقافي
العربي .الدار البيضاء .المغرب2012 .م.
 .102محمد صالح الشنطي  .الميارات المغوية ،مدخل إلى خصائص المغة العربية وفنونيا.
ط .4دار األندلس لمنشر والتوزيع .حائل .م ع س1417 .ىـ1996/م.
 .103محمد لمباشري .الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بين التصور والممارسة،
مقاربة تحميمية نقدية .ط  .2دار الثقافة .الدار البيضاء2002 .م.
 .104محمد مفتاح  .تحميل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) .ط  .3المركز الثقافي
العربي الدار البيضاء .بيروت.1992 .
 .105محمد مفتاح وأخرون  .انتقال النظريات والمفاىيم .منشورات كمية اآلداب والعموم
اإلنسانية بالرباط .سمسمة ندوات ومناظرات رقم:

 .76جامعة محمد الخامس .المممكة

المغربية1999 .م.
 .106محمد مكسي  .النص األدبي وديداكتيك التحويل .الدليل التربوي؛ دورية لمتوجيو
التربوي والميني .تدريسية النصوص .ج  .2مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء.1993 .
.107

ديداكتيك القراءة المنيجية؛ مقاربات وتقنيات .ط  .2دار الثقافة .الدار

البيضاء2000 .م.
 .108مصطفى حركات .الكتابة والقراءة وقضايا الخط العربي .دار اآلفاق .الجزائر .د ت.
 .109مصطفى غمفان  .تحميل المكون المغوي لمنص األدبي .أعمال ندوة مكونات النص
األدبي .أيام 27/26/25 :فبراير  1988جامعة الحسن الثاني .عين الشق .كمية اآلداب
والعموم اإلنسانية .الدار البيضاء .المغرب.
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 .110ميشال زكريا  .قضايا ألسنية تطبيقية .دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة
تراثية .ط .1دار العمم لمماليين .بيروت.1993 .
 .111ميمود التوري .من تألية السموكات وتعويدىا إلى إكساب الكفايات وتقويميا .ط

.1

مطبعة أنفو -برانت .فاس .المغرب2005 .م.
 .112ميمود حبيبي  .االتصال التربوي وتدريس األدب ،دراسة وصفية تصنيفية لمنماذج
واألنفاق .ط .1المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .المغرب1993 .م.
 .113ميجان الرويمي ،سعد البازعي .دليل الناقد األدبي .ط  .3المركز الثقافي العربي.
الدار البيضاء .المغرب2002 .م.
 .114نايف خرما  ،عمي حجاج  .المغات األجنبية ،تعميميا وتعمميا .المجمس الوطني لمثقافة
والفنون واآلداب .العدد .126 :شوال 1408ه 1988 /م .الكويت.
 .115نبيل عمي .الثقافة العربية وعصر المعمومات .رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي.
سمسمة عالم المعرفة  .عدد خاص  .265 :المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت.
يناير 2001م.
 .116نعمان بوقرة .المصطمحات األساسية في لسانيات النص وتحميل الخطاب .ط  .1عالم
الكتب الحديث .جدار لمكتاب العالمي1429.ىـ2009/م.
 .117يزيد عيسى السورطي .السمطوية في التربية العربية .سمسمة عالم المعرفة .العدد:
 .262المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب .الكويت .ربيع اآلخر

1430ه  /أفريل

2009م.
 .118يوسف مقران .مدخل في المسانيات التعميمية .مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع.
الجزائر1432 .ه 2013 /م.
 .119يوىان فك  .العربية ،دراسات في المغة والميجات واألساليب .نقمو وحققو وفيرس لو :
عبد الحميم النجار .الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع .القاىرة2006 .م.
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الملااج اللقاابي
 .140أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور.

لسان العرب .ط  .3مجمد .7

دار صادر .بيروت1414 .ىـ 1994/م.
 .141أوزوالد ديكرو ،جان ماري سشايفر.

القاموس الموسوعي الجديد لعموم المسان.

ترجمة :منذر عياشي .ط  .3المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء .المغرب2013 .م.
 .142إيمان البقاعي .المتقن؛ معجم تقنيات القراءة والكتابة والبحث لمطالب .دار الراتب
الجامعية .بيروت .لبنان .دت.
 .143بدر الدين بن تريدي.

قاموس التربية الحديث .منشورات المجمس األعمى لمغة

العربية .دار راجعي لمنشر والطباعة .الجزائر2010 .م.
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،ما زال الميتمون بتعميم المغة العربية يؤكدون عمى أن الوضع المغوي يعرف تدىو ار كبي ار في بالدنا
وأن المسان عندنا بات ىجينا ال يعبر عن ىوية وال ينسجم مع مالمح الشخصية بأبعادىا القومية

 إلى إدخال اإلصالحات والتحسينات- مما ظل يدفع بالمسؤولين – منذ االستقالل،والتاريخية والدينية
 ولعل المتتبع لجممة ىذه اإلصالحات.الالزمة ألجل النيوض بالعربية وجعميا لغة تواصل وتخاطب يومي
 وىي؛ إن النص األدبي يشكل الركيزة األساسية في عرض،والتحسينات يكون قد وصل إلى نتيجة ثابتة

تصحُبو عموم المغة األخرى ( النحو والصرف واإلمالء والبالغة والعروض) ويذيل الكل
 ثم،المغة العربية
َ
.الشفي والكتابي
بتقنيات التعبير و
وقد ظمت جيود الباحثين ( خاصة منيم دعاة اإلصالح) تركز – في غالبيتيا – عمى ضرورة جعل

 حيث تجسد في كتب األدب، لذا تبنى اإلصالح األخير ىذا األمر.عموم المغة آليات لفيم النص األدبي

. خاصة منو التعميم الثانوي،العربي في التعميم العام

لكن النص األدبي يبقى في المحصمة – رغم ما يممكو من طاقات – إبداعا فرديا ال يمكنو رصد المغة

 يرى البعض أن تعميم اكتساب العربية يبقى غير ذي جدوى، وانطالقا من ىذه الحقيقة.في كل تجمياتيا
ت من دالالتيا الواقعية التي يحتاجيا المتعمم إلى دالالت يفرضيا التأويل
ُ َّطالما أنو يستند إلى لغة تتفم
. بل نعمم األدب العربي ونقده، وليذا فنحن ال نعمم المغة العربية.بحكم اإلبداع

Les intéressés par l’enseignement de la langue arabe insistent sur l’état
langagière dégradé que connait notre pays, et que notre langue n’exprime pas
notre identité historique et religieuse! et cela n’a cessé de pousser les
responsables, et ce, depuis l’indépendance, a engager les réformes nécessaires
pour développer l’enseignement de la langue arabe, et faire d’elle une langue de
communication permanente.
Pour ceux qui s’intéressent à ces réformes déduisent que; le texte littéraire
constitue un pivot essentiel dans la présentation de la langue arabe; qui se
poursuit avec le reste des disciplines de la langue ( syntaxe, dictée, rhétorique,
expression orale et écrite).
Et quoi que le texte littéraire s’approprie d’un ensemble de capacité, il reste
qu’il est une créativité individuelle, et qui, en aucun cas, ne peut présenter la
langue dans toutes ces assimilations. Et à partir de cette réalité, il y en a, qui
pensent que l’enseignement de l’acquisition de l’arabe ne sera jamais efficace,
tant qu’on s’appuie sur une langue , dont le sens se dissipe toujours du besoin de
l’apprenti vers un besoin herméneutique à cause de la créativité. Et c’est pour
cela qu’on ne fait réellement qu’apprendre la littérature et ca critique, et non la
langue arabe.
:الكلمات المفتاحية
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