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داءـــــإھ

  ای، تحا يتحایا تغازلھا عیوني ، و تكتبھا أنامل

.تزكیھا المالئكة و یباركھا الرب 

أھدي ثمرة جھدي إلى من ال یسعني فضاء العالم ألھدي لھا 

لجنة تحت أقدامھا ، إلى أطیب إلى من وضعت ا،حییت ما

الوجود ، إلى من أحبھا بال حدود إلى نور العیون ،  فيقلب 

.الغالیة حفظھا هللا أمي العزیزة

و أھدي أزكى دعواتي إلى من أبقتني روحھ سجینة الذكریات

.إلى روح أبي الطاھرة رحمھ هللا أحمد 

إلى الشمعة التي تنیر األسرة ، و من غمروني بعطفھم 

.و حنانھم أشقائي األعزاء 

.ریتاج ،و من رسموا مستقبلي إلى البراعم آیة ، یاسر 

.عیني و أحبھم قلبي و لم یذكرھم قلمي مو إلى كل من رأتھ
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:مناھج تحلیل النص األدبي 

نحملھا في قسمین أن، ویمكن األدبيالتي تحاول دراسة النص األدبيتعددت مناھج النقد 

.)النفسي ، االجتماعي ، و الواقعي (ذات بعد خارجي مناھج_1

.)األسلوبيالبنیوي و (مناھج ذات بعد داخلي _2

نھ علىحد ھذه المناھج وسیلة تعیّ أیتخذ من األدبيیتعامل مع النص الذي األدبيوالناقد 

و المبدع )راألث(األدبيالنص :النقدیة وھي تقدیم دراسة نقدیة تراعي أطراف العملیة 

:یقوم على دعامتین ، ھما األدبيالنقد أنإال،)المتلقي (والقارئ )المرسل (

.وھي االستعداد الفطري :الموھبة -أ

.األدبيثقافة الناقد -ب 

المنھج النفسي ، والمنھج االجتماعي ، و المنھج :وسنتناول فیما یأتي المناھج التالیة -

1.الواقعي ، فضال عن مناھج أخرىالبنیوي ، المنھج 

:المنھج النفسي

نفسیة صاحبھ ، و المنھج الذي یدرس ھذه إلىمن خالل معانیھ نفذاء ناألدبیتطلب فھم 

.ھو المنھج النفسياألدبالعالقة بین علم النفس و 

صاحب نظریة التحلیل النفسي ، إذ freuidوقد ارتبط ھذا المنھج بالعالم النفسي فروید

:درس الجھاز النفسي ، ووجد أنھ یتألف من ثالث جوانب 

:ID(الھو_أ  ویعد منبع الطاقة الحیویة والنفس ، إذ یولد مع النفس مشكال الصورة )

.البدائیة للشخصیة قبل أن یبدأ المجتمع بتھذیبھا

، 2008-1428، 4مدخل إلى تحلیل النص األدبي، دار الفكر عمان، ط :في قزق عبد القادر أبو شریفة، حسین ال-1
11ص 
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SUPE(األعلى األنا_ب  EGO: ویعد بمنزلة سلطة داخلیة أو رقیب نفسي ، لكونھ )

مستودع المثالیات و األخالقیات و الضمیر و المعاییر االجتماعیة و التقالید و القیم 

1.حد كبیر إلىالصواب والخــیر و الدق ، وھو الشعوري و

ھو مركز الشعور و اإلدراك الحسي و العملیات العقلیة ، والمشرف ):Ego(األنا-ج

.على جھازنا الحركي و اإلداري

فھو في دراسة "عباس محمود العقاد"وممن أخذوا التفسیر النفسي لألدب من نقد العرب 

حیاتھ من :ابن الرومي ":شعراء األدب في كتابین اثنین ھماضأدب الشخصیات تناول بع

طبیعة الفنیة عند ركز في األول على ال"الحسن ابن ھانئ:أبو نواس ":ھما یانث، و"شعره 

أن تكون حیاة الشاعر"ا ھمن حیاتھ، وتمام ءابن الرومي و ھي التي تجعل فن الشاعر جز

و فنھ شیئا واحدا، ال ینفصل فیھ اإلنسان الحي من اإلنسان الناظم، أن یكون موضوع حیاتھ 

ھو موضوع شعره ، وموضوع شعره ھو موضوع حیاتھ ، فدیوانھ ھو ترجمة باطنیة 

."لنفسھ

الذي إبتعث النرجسیة"توفیق الحكیم"ومن األدباء الذین تأثروا بعلم النفس األستاذ 

."بیجمالیون"في مسرحیة 

للشاعر"الطبیعة الفنیة"ن ما سماه العقاد أعلى التفسیر النفسي لألدب ذولكن یؤخ

ن نأخذ من ھذا التفسیر ما أأو الكاتب قد ال تكون مطابقة لما یعرف من سیرتھ ولھذا علینا 

.على فھم التجربة اإلنسانیة التي ینطوي علیھا النص األدبيیعیننا 

:المنھج االجتماعي -2

األدبیة التي تصور المجتمع بخیره ھو منھج نقدي یعنى بدراسة المجتمع ، ویتتبع األعمال

الواقعیة وقد بدأ تطبیقھ وبعد ھذا المنھج األدب الشرعي النظریة.وشره ، تدعو إلى تقدمھ 

42، ص2012-1433، 1تذوق النص األدبي، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، ط :أبو زید سامي یوسف -1
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جتماعیة الذي صدرعن األدب في عالقتھ بالمؤسسات اال)مدام دي ستیل (بكتاب 

1.األولى من القرن التاسع عشر في األعوام

ینامكیة بین المجتمع و األدب فإن من الصعبأسس العالقة الد"Tainتین"ومنذ وضع

على أي ناقد أن ینكر ھذه الصلة مھما حاول التقلیل من شأنھا و ممن أخذ بھ من الغرب 

إذ كتب قصصا اجتماعیة وصف فیھا واقع المجتمع الفرنسي في عصره  ''م1850-بلزاك''

و برع في تصویر الشر كما یراه للثورة علیھ و ما یترتب على ذلك من تغییر في نظام 

.صویرالمجتمع من وراء ھذا الت

األدبیة على أساس الربط بین ھذه و إذا كان المنھج النفسي یمیل إلى دراسة األعمال

األعمال و سیر أصحابھا أو نزعاتھم النفسیة الدقیقة فإن المنھج االجتماعي یمیل إلى دراسة 

ھذه األعمال في مجموعات تربط بینھما اتجاھات واحدة و تتوارى شخصیات األفراد خلف 

من عدة جتماعیة التي ساعدت ھذا االتجاه و یصبح الشاعر الفرد نموذجاالظروف اال

.نماذج

:ويبنیالمنھج ال-3

ھو منھج نقدي حدیث یدرس النصوص األدبیة  من داخلھا، و یرى نقاد ھذا المنھج أن 

العالقة بین الجزء و الكل لیس مجرد اجتماع مجموعة من العناصر المستقلة، بل إن ھذه 

یضفي ھذه القوانین .لقوانین تتحكم في بناء العالقة التي تجمع األجزاءالعناصر تخضع

على البنیة سمات كلیة تختلف عن سمات العناصر كل منھا على حدة، كما تتمیز عن 

.مجموع ھذه العناصر

برزت البنیویة في الستینات من القرن العشرین في فرنسا بشكل واضح وبذلك احتلت مكان 

رفیة متعددة في اللغویات، والنقد األدبي، وعلم النفس، وعلم االجتماع، الصدارة مجاالت مع

(وظھرت في المجال الفكري شخصیات مثل  )جون بیاجیھ (و )الكان (و )یاكوبسون :

.وغیرھم)دي سوسور(و 

47-43تذوق النص األدبي، ص:سامي یوسف أبو زید -1
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إنھا ذات .تعد البنیویة ابنة حضارة معینة تنتمي إلیھا وتحاور منجزاتھا المادیة والروحیة 

حركة الحداثة من جانب و الدراسات اللغویة الحدیثة ومدرسة النقد الجدید من جانب صلة ب

آخر، إنھا في النقد األدبي ثمرة من ثمار التفكیر األلسني و آثاره في العلوم اإلنسانیة 

.المختلفة

أدباؤنا ونقادنا في األدب العربي الحدیث بالبنیویة في دراساتھم وطبقوا مبادئھا وقد اھتم

:النصوص التي درسوھا أمثال ى عل

الخفاء جدلیة"في كتابھ"كمال أبو أدیب"و"حركیة اإلبداع "في كتابھا"دة سعیدلاخ"

"والتجلیط

وكان ھؤالء یعدون النص بنیة مغلقة مع ذاتھا، والیسمحون بتفسیر یقع خارج عالقتھ 

1.ونظامھ الداخلي

:المنھج الواقعي-4

إلى تصدي لقضایا المجتمع الواقع ، ویدعوا أتباعھھو منھج نقدي حدیث یعین بدراسة -

التي دعت        وقد قامت الواقعیة على إنقاص الرومانسیة"الفن للفن"ومحاربة شعار 

:إلى الذات و طالبت بمشاركة فاعلة في تقییم األحداث العظیمة لعصرھا، و الواقعیة ھي 

.في كل أشكالھا بكل إخالص ممكنموقف فحواه أن یصور الحیاة وأن یعید رسم الطبیعة 

وھي ترفض تزیین الواقع لمصلحة الجمال سواء في أسلوب التعبیر أو في معالجة 

الموضوع السامي، وما فوق الطبیعة، إنھا واقعیة تسجیلیة تعني بتسجیل الواقع كما ھو 

.بھدف تبصیر اإلنسان بالواقع الذي یعیش فیھ.بخیره وشره

51المرجع نفسھ ص-1
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فھا حركة واعیة في أوروبا عقب الثورة الفرنسیة وكانت النزعة وقد تطورت الواقعیة بوص

، وقد رفضت الواقعیة اعتماد الكالسیكیین 1880إلى 1850المسیطرة في األدب األوربي من 

، كما رفضت موقف الرومانسیین الذاتي، وطالبت)في نظرھم(النماذج الفنیة العظیمة على

الملھاة (لعصرھا وھنا نود أن نشیر إلى رائعة بلزاك العظیمةبمشاركة فاعلة بتقییم األحداث

.التي یعد صاحبھا من رواد الواقعیة)اإلنسانیة

في حیاة المجتمعات و إنما تمد بصرھالالماثوال تكتفي الواقعیة الجدیدة برؤیة الظاھر

بعد ذلك ق ثیل منھ، وینبیدع معھ حتى یصطرإلى ما وراء الظاھر من نقیضھ المادي الذي

1.نقیض لھذا الجدید یصطرع معھ حتى یغیره وھكذا

وتؤمن الواقعیة الجدیدة بأن األفكار ھي ولیدة الظروف المادیة وأن العالقة جدلیة تبین 

الل خالقدر من بو الواقعیة الجدیدة تؤمن .خراآلبروفھ، كل منھما یؤثر و یتأثر ظاإلنسان و 

الجماعة من خالل الفرد بالجماعة بعكس البرجوازیة التي تؤمن 

و منھ فإنھا تتمحور حول .و ھذه المناھج تحاول تذوق النص األدبي، و ھي في سبیلھا لذلك

من ظروف بھ و بالمؤلف طییحكبیرین أحدھما یتناول النص من الخارج بكل مااتجاھین

.االجتماعيریخي و اوأشیاء كالمنھج النفسي و الت

قات الداخلیة التي تتحكم بھ الكشف عن العالإلىأما الثاني فیدرس النص من داخلھ و یسعى 

.ويبنیالسیاقات الخارجیة للنص كالمنھج  الإلىاللجوء دون

.57المرجع نفسھ ص -1
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:تعریف النص األدبي -1

یشیر ھذا العنوان إلى مفھومین النص و األدب

texte:مفھوم النص 

منھا النص مفاھیمھ و تصوراتھ و مناھجھ و ال تستطیع فھم استقىلقد تشبعت المنابع التي 

طبیعة الرسالة التي یتضمنھا النص إال بتحلیل معطیاتھ في ضوء الواقع الذي تشكل 

.من خاللھ وسأقتصر حدیثي عن بعض التعریفات للنص في الثقافة العربیة و الغربیة 

:العربیة النص في الثقافة -

:النص لغة -أ

ینصھ، نص الحدیث الشيءرفعك ":نصص : " كالتالي "  نص"یعرف لسان العرب كلمة 

مارأیت رجال أنص للحدیث "عمربن دینار"، وقالرفعھ، و كل ما أظھر فقد نصّ : نصا 

1"من الزمري أي أرفع لھ و أسنده و یقال نص الحدیث إلى فالن أي رفعھ 

ارتفاعالنون والصاد أصل یدل على "نص"فارسالبن"مقاییس اللغة وفي معجم 

أما .و إنتھاء الشيء منھ قولھم نص الحدیث إلى فالن رفعھ إلیھ، و نص لكل شيء منتھاه

:دالالت عدیدة یمكن إیجازھا فیما یلي "النص "فیعرف "فارس ابن"

  ." للشيءالنص مرادف لمصطلح الرفع، ومنھ رفعك "

2وبلوغ الغایة لالكتمالالنص مرادف إلبانھ والظھور، كما أنھ مرادف "

:النص إصطالحا -ب

:ھناك تعریفات كثیرة للنص نذكر من بینھا األصولیین

.3"النص ماال یحتمل إالمعنى واحد أو ماال یحتمل التأویل "

اھد وھو قائل موثوق بعربیة الش:"فا لنص عندھم ھو:أما النحویین و اللغویین العرب

.4"بھ على قول أورأياالستداللو االحتجاج

618ص 1998إبن منظور لسان العرب ، مادة نص، ط،-1
، 1ر الكتب العلمیة، لبنان طضحھ إبراھیم شمس الدین المجلد الثاني، داإبن فارس، معجم مقاییس اللغة،و -2

525ص،1999

24ص :1995، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )التعریفات(الشریف الجرجاني -3
119120حویة و الصرفیة، دار الثقافة، بیروت، ص نبیدي، معجم المصطلحات الالمحمد سمیر نجیب ال-4
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"حامد أبو زید"إن النص حسب مایرى  تقوم بوظیفة إعالمیة، و ال یمكن اتصالأداة "

طبیعة الرسالة التي یتضمنھا النص بتحلیل معطیاتھ في ضوء الواقع الذي تشكل النص من 

1"خاللھ 

:ربیة غالنص في الثقافة ال

:النص لغة -أ 

و یقصد بھ كل ماھو مادة texteیقابل المصطلح العربي ، في الثقافة الفرنسیة 

...نسیج"، "النسج"من المصدر Texteفي الالتینیة "للنسیج" یسمى نص كل األشكال "

المكتوبة أو الملفوظة التي تجعل اللغة في نتاج أدبي و ھذا یعني كل أشكال الخطاب، النص 

2.إطار الجملة یفوتعموما

أن مفھوم مصطلح النص لھ العدیة من الدالالت یمكن حصرھا في النقاط :إذن یمكن القول 

:التالیة 

لنص مرادف للنسیجا-

النص یتضمن المكتوب أو الملفوظ الذي یتضمن لغة أدبیة-

النص یتضمن الخطاب-

:النص إصطالحا–ب 

كلیا یحمل  ىمة في نسق من العالقات تنتج معنالنص سلسلة من العالمات المنتظ

رسالة، و دراسة تسلسل ھذه العالمات و تناسقھا یقضي بنا عادة إلى تحلیل النص، 

القراءة، و بذالك یدخل في تشكیل یحدد إیقاع ةكما أن طریقة توالي الجمل المترابط

أدبي ماس جنالكاتب لاختیارالنص تقسیمھ إلى فقرات و فصول و صفحات وإن 

3بقارئھ من خاللھا االتصالللغة التبلیغ التي ینوي اختیاري ھو نف تجاهإلأو 

في العربي للطباعة، و النشر و التوزیع، ان، المركز الثقآناصر حامد أبو زید، مفھوم النص، دراسة في علوم القر-1

27-26ص م 3،1996بیروت ط
ث، المركزالنقدي العربي الحدیب صطلح في الخطامفاضل ثائر، اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و ال-2

.72، ص م1،1990، طتروالثقافي العربي، بی

العالمي ابتكللني، دراسة في العالقة بین النص و السیاق، عالم الكتب الحدیث، جدار آخلود العموش، الخطاب القر-3
20ص ،2008،األردن
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وعلیھ یكون مفھوم النص كالم المؤلف دون تحدید نوعھ كأن یكون شعرا أو خطبة أو 

نصوص مختارة من الشعر لااالطالب أن یقرأواعتادوقد الخ...ا أو قصة حرسالة  أو شر

.ن و الحدیث و من الكتب  و الرسائل آالقرو من ....و النثر 

:مفھوم األدب 

الظرف و حسن التناول :األدب :لغة 

"ي فأحسن تأدیبيأدبني رب"ففي قول الرسول صلى هللا علیھ و سلم 

"إنما بعثت ألتمم محاسن األخالق"و قولھ صلى هللا علیھ و سلم 

لفظ األدب یدل على ما یلقیھ المعلم إلى تالمیذه من شعر و قصص و أخبار أصبحثم 

:اصطالحا-ب

:ھذا المعنى عدة أشكال منھا ذأخ

.من كل علم بطرفاألخذتأدب ھو :قال إذ"خلدونابن"ذكره  ما -

دب ھو الكالم الجید من الشعر و النثر، وما یتصل بھ من شرح و نقد و بالغھ وأنساب األ-

.لكذو علوم و غیر 

:و في العصر الحدیث صار لكلمة األدب معنیان ھما -

و ھو اإلنتاج العقلي مھما یكن الموضوع و مھما یكن األسلوب:األدب بمعناه العام-أ

التعبیر المبدع عن الذات بلغة مؤثرة و مناسبة أو إعادة ھو:األدب بمعناه الخاص-ب 

1.جمیلبأسلوبصیاغة الحیاة أو تأثیراتھا على النفس 

المدخل إلى تحلیل النص األدبي و علم العروض، مصطفى خلیل الكسواني، زھدي محمد عید، حسین حسن قطناني، -1

15، 14، 13ھـ ، ص 1431–2010، 1ط 2009عمان دار صفاء 
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ھو تفسیر جمیل یعبر عن نقل :و قامت مجموعة من العلماء و األدباء فعرفوا األدب بقولھم

دیب إلى مشاعر اإلنسان وأحاسیسھ  وانفعاالتھ بصور موحیة قادرة على نقل تجربة األ

المتلقي أو السامع أو القارئ

ثرة و مناسبة، أو ھو ؤبلغة م الذاتاألدب إنھ تعبیر مبدع عن :و علیھ یمكن القول بأن 

.إعادة صیاغة للحیاة أو تأثیراتھا على النفس بأسلوب رائق 

:مفھوم النص األدبي 

حب سلوك المتعلمین یعد النص األدبي لما یتضمنھ من أبعاد إنسانیة و قیم و توجیھات و 

من أھم الحصص التعلیمیة التي ترسخ قیم األمة و توصل ثوابتھا لدیھم، و فیما لي 

:أستعرض بعض تعریفات للنص األدبي 

التي ذاتھد، قدیمھو حدیثھ، نثره و شعره،وما رات األدبي الجیّ ثتعد النصوص األدبیة وعاء ال

حیث تحتوي بوقیة، ذو الفكریة التفسیریة و التعن طریقھا یتم إنماء مھارة المتعلمین اللغویة 

ریت ھذه تعلى مجموعة من األسس و القیم الوطنیة و العالمیة التي على أساسھا أخ

1.ل تطوراتھ ومسیرتھكرات بلثل اتمثالنصوص ل

ین فلم یعد النص في نظرھم جسما كتابیا یھوما أخر عند التفكیكفعرف النص األدبي م

ثارالتي تشیر بصورة ال نھائیة ه كتاب أو ھوامش، بل نسیج من اآلمكتمال، أو مضمونا یحد

2.إلى أشیاء ماغیر نفسھا

حیث "لوتمان"و من بینھم دھ لھ العدید من النقابّ للنص األدبي تنمفھومإن صعوبة إعطاء

إن الوقوف على داللة النص األدبي غیر ممكنة، دون اإلستناد على دالالت :"یقول

ع ضوالمعاصرة لھا في إطار التشابھ و التكامل، وفي تقاسمھا للموقافیةثالنصوص ال

3.االجتماعي

353، ص2001، 1كتاب الجامعي، بیروت، ط دار ال،بھاادآلیب تدریس اللغة العربیة و اعبد الفتاح حسن البجة، أس-1
266، ص 1998لم المعرفة، الكویت، االمرایا المحدبة من النبویة إلى التفكیك، سلسلة ع،عبد العزیز حمودة -2
27ص -2006ب وھران، یقضایا النص، منشورات دار األددر شرشال، تحلیل الخطاب األدبي وعبد القا-3
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القطع المختارة من الثرات "ھي "العلیم إبراھیم"إن المقصود بالنصوص األدبیة عند عبد 

1."ھا الجمال و تعرض فكرة متكاملة أو عدة أفكار مترابطةاألدبي، یتوافر فی

:عناصر تعلیمیة النص األدبي -2

.الملقي أو المنتج و ھو األدیب -1

.الموضوع أو النص -2

.المتلقي أو المستمع -3

ات األدیب و تؤثر ذوع و تعكس ضعناصر مشتركة مصھورة أو منسوجة تؤدي المو-4

.في نفس المتلقي 

.و ھذه العناصر المشتركة ھي اللغة و العاطفة و الصور

ه العناصر حین تنسجم تحدث تأثیرا في نفس المتلقي إلى أن ھذا ذو من المعروف أن ھ

لك یرجع إلى عوامل ذخر و سرّ وق لألدب إلى اآلذخر و من متآإلى دالتأثیر یختلف من ناق

:عدة أھمھا 

.أفھام الناسأن داللة األلفاظ لیست متساویة في -

  .ا ضً كائھم غیر متساویة أیذأن التجارب الناس أنفسھم و درجة -

2.ةتھم و مناھل ثقافتھم لیست واحدئاأن بی-

:كیف نعالج النص األدبي -3

حین یقرأ شخص ما نص أدبیا قراءة عجلى، فإن ھذه القراءة ال تعتبر تحلیال للنص إذا إن 

القارئ حین یقف على النص و قفة سریعة، فإنھ یكون قد و قف على الخطوة األولى في 

33د، المدخل إلى تحلیل النص األدبي ص یمصطفى خلیل الكسواني، وزھدي محمد ع-1
عمان، –دخل إلى تحلیل النص األدبي و علم العروض، دار البدایة ناشرون و موزعون مسحر سلیمان عیسى، ال-2
.13ص 12012/1433ط
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إلى القراءة أكثر من مرة )فھم النص (التحلیل بل ربما تحتاج الخطوة األولى في التحلیل 

ر الفشل اصر الجمال أو عناصفإ ذا ما أدرك مغزى النص ووجد فیھ عنحسب طبیعة النص 

لى منطقة أخرى ھي نقد النص التي كثیرا ما نتوقف عندھا في إفإنھ یكون قد دخل 

وق النص ذال نقصد أن نكون ناقدین و إنما نرید أن نت ناالقرائیة الیومیة، ألن اممارساتن

.األدبي

یسیرة ألنھا تعتمد على خبرة ینمیھا القدر تدریجیا بمطالعة إن اإلجابة عن ھذا السؤال لیست 

و ألن مستویات .للمجالت التي تھتم باألدب و بالكتب التي تتحدث عن العملیة األدبیة 

.نقدم المبادئ العامة لمراحل  التحلیل االتحلیل متفاوتة في العمق و مع ذلك فإنن

أكثر واعیة متأنیة فاھمة، و علیھ أوقراءةك یقرأ الطالب النصتحقیق ذلو ل:فھم النص -أ

ء اللغوي، و الدالالت المركزیة و ااألد ةأن یدرك العالقات النحویة  ، و یتفحص طریق

الھامشیة لأللفاظ،و یتوقف عند الكلمات التي یبدو أنھا تحمل معاني غیر معروفة أو جاءت 

1.و علیھ أن یستشیر أي معجم لغوي رىأخ ينابمع

:ه العام وّ تحدید موقع النص و ج-ب 

تعرف و أن یفیجب أن یطلع على األصل، يا كان النص مقتطفا أو مختارا من نص كلذفإ

بة إن كان ھناك حدث إلى أفكار الكتاب،و موقع ھذا النص من إنتاجھ و التعرف إلى المناس

.یرتبط بالنص 

:الموضوعتحدید الفكرة و–ج

النصوص، و ال و لكن بعض .ءة النصاكار عامة أثناء قرتتشكل عادة، في ذھن القارئ أف

سیما في األدب الحدیث، تحتاج إلى جھد حتى یصل إلى الفكرة العامة وخیر وسیلة للوصول 

رة كمنھا إلى الفذانفإلى الفكرة العامة ھي دراسة النص و تسجیل األفكار الفرعیة، ثم ال

و على الدرس أن یقف على اإلنسجام و الترابط بین األفكار الفرعیة و الفكرة .الكلیة 

.22دخل إلى تحلیل النص األدبي صلقادر أبو شریفة،حسین الفي قزق، معبد ا-1
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العامة، كما علیھ أن یتفحص حسن إنتقال األدیب من فكرة إلى فكرة لنقل مشاعره و أفكاره 

.ئ للقار

تشكل الصورة عنصرا بارزا مھما في النص األدبي إذا یلجأ األدیب عادة إلى :الصور -د 

غلیف أفكاره و تثبیتھا في نفس القارئ عن طریق الصور ، كما أنھا توقظ العواطف إذ ھي ت

و كلما كان األدب تعبیریا كانت الصور ھي التي تتشكل في أذھان .لغتھا التصویریة 

و إلدراك ذلك یمكن .ى على الصور غالقارئ أما حین یكون األدب تقریریا فإن األفكار تط

.حیث بروز الفكرة ي ذھنھ محاضرة أو مقارنة و یقارن بینھما منللدارس أن یستحضر ف

جزئي كالصور البالغیة وفي األدب عامة البد من الصور التي تأتي على شكل مباشر أو

كاملة  رقعةمن تشبیھ و إستعارة و كنا یة و مجاز أو تأتي على شكل تألیفي یلتحم لیكون 

1.مترابطة 

یكون اإلنفعال ھادئا أو ي المصاحب للنص، وقد سالنفھي اإلنفعال:العواطف -ھـ

یناسبھ الھدوء و الحزن یناسبھ الھدوء، و بین األول و الثاني إختالف في متوسطا، فالغزل 

بضو الغ.و الثاني ھدوء منكمش حزین جابي متمدد فرحیول ھدوء إاألإتجاه الھدوء، ف

، و العاطفة تختلف عن الفكرة إذ إن العاطفة فیھا تحرك نفسي و الفكرة ...إنفعال جامح 

لك أال یخلط بین القضایة التالیة و حب الذھاب عاطفة، األھم من ذةذھاب فكرفلعقلي  شيء

:المتعلقة بالعاطفة 

ھل ھي حب أم كره :ئو المقصود بھ ماھیة العاطفة التي یحس بھا القار:نوع العاطفة -

الخ...أم فرح أم إعجاب أم فخر أم حزن 

2الخ...أم وطني أم إنساني أم شخصي  يھل ھو دیني أم قوم:دافع العاطفة -

طحیة ؟ ھل ھي سة ؟ ھل ھي عمیقة أم تھل ھي متنوعة أم ثاب:رجتھا دعمق العاطفة و -

...یة أم جماعیة دفر

25–23المرجع نفسھ ص -1
193ص 8،1973ط أحمد الشایب، أصول النقد األدبي، مكتبة النھضة المصریة ،–2
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حكمھ على العاطفة من خالل تقدم یذكر الدارسمناقشة كل مادبع: الحكم على العاطفة -

...ة ئتحلیلھ ، فھل العاطفة عمیقة، صادقة، ملونة، ثابثة، ھاد

:دراسة البناء الداخلي و الشكل الخارجي -و

و عالقة كل ذلك بالموضوع و العناصر السابقة، وھنا یتفحص الدارس أدنى مستویات 

.النظام اللغوي إلى أعالھا 

بالموضوع، فالحروف الحلقیة ارتباطھاحیث المخارج و ابعھا منطفینظر في األصوات و 

و لذلك فإن دراسة األلفاظ .ت التي تحتاج إلى جھد من فخر، مدح و رثاءاتناسب الموضوع

.ة للنص األدبي ذبالموضوع كثیرا ما یقودنا إلى دراسة مفیارتباطھاو 

لة من حیث الطول و رس إلى جمل النص و تراكیبھ، فیرصد طابع الجمابعد ذلك ینتقل الد

.بین ضروب اإلنشاء و الخبر، و التقدیم و التأخیر االنتقالالقصر، و الرتابة و التنوع و 

1لك في النص ذسیقي و أثر كل وو في الشعر یلتفت الدارس إلى الروي و الوزن الم

27عبد القادر أبو شریف، حسین ال في قزق، مدخل إلى تحلیل النص األدبي ص –1
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:روافد النص األدبي-4

1
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57مشكالت تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، ص :صالح جواد الطعمة-1
تدریس البالغة العربیة، دار المسیرة للنشر :ئزة محمد فخري العزاوي عبد الرحمان عبد علي الھاشمي و فا-2
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1

طرق التعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ، منشورات جامعة عمر المختار:جاسم محمود الحسن و جعفر الخلیفة-1
، 1996، 1ط 
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.74ن ، ص االعروض، دار األندلس للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنالمعتمد في علم :حسن الدندشي -1
258طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام ص :جاسم محمود الحسن و جعفر الخلیفة -2
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80المعتمد في علم العروض، ص :حسن الدندشي -1
151تدریس البالغة األدبیة، ص :عبد الرحمان عبد علي الھاشمي -2
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:أسباب الضعف في البالغة-3-ب
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136عبد الرحمان عبد علي الھاشمي ، تدریس البالغة العربیة  ص -1
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176ة ص بیتدریس البالغة العر:عبد الرحمان عبد علي الھاشمي -1
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:منھجیة تحلیل النص األدبي -5

وال یمكن الفصل بینھا، إذ)لفظ و معنى (یتألف النص األدبي من شكل و مضمون -

اني فنبدأ أوال ثفھم الیولدان معا، فالشكل ال ینفصل عن المضمون، وفھم األول یقودنا إلى 

المعاني الجزئیة (المضمون إلى ، ثم ننتقل )الصوت فالمفردات فنظم الجملة(بالشكل

.و المعاني العامة  (

:)الجرس و اإلیقاع (الصوت :أوال -

و ال شك في أن الكتاب أو الشاعر یستغل ھذه . معانياللغة مجموعة أصوات ترمز إلى -

وتكراره )الجرس(العالقة بینھما في نقل شعوره إلینا، و یربط بین صوت الحرف الواحد 

.)اإلیقاع (بطریقة منتظمة 

:یصف روضة "الروميالبن"تأمل ھذه األبیات 

اـــحت روحا و ریحانـــبجنة نف               فھاـــاف طائــــتك عن شمال طیّ ح         

الطیر عالناموسوسا و تنادى الغصن صاحبھ ىت سحیرا فناجھبّ 

األرض أحیاناسّ متسمو بھا، و ت              ةـــلي على خضر مھدّ ـّـــورق تغن

، نفحت، ك تحیّ (فتالحظ بروز ثالثة أصوات  موسیقیة في كثیر من ألفاظھا، و ھي الحاء -

سحیرا، (، و السین )عن، بجنة، نفحت، ریحانا، الغصن (، و النون )روحا، ریحانا 

وقد إستطاع الشاعر بھذا اإلیقاع الموسیقي أن یرسم جو التواصل ).موسوسا، تسمو،تمس 

1.و األلفة في تلك الروضة 

م ص 2012ھـ 1433، 1سامي یوسف أبو زید ، تذوق النص األدبي ، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان ط -1
22.
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:تتفاوت المفردات من جھة عدة :المفردات :ثانیا 

فالكلمات الوحشیة المھجورة یجب إسقاطھا ، :تتفاوت من حیث الشیوع أو الغرابة –أ 

األلفاظ الغریبة المھجورة ،استعمالألنھا فقدت داللتھا ، فقد أخذ على بعض الشعراء 

:في مثل قولھ "الفرزدق "و على رأس ھؤالء 

كباء راوحت الشماالحواسات العشاء خبعثنات             إذا الن

:إبن السكیت "، قال "حواسات"فقد حار علماء اللغة في  "

"الخبعثنات"إبل حوس بطیئة التحرك في مرعاھا ، و إبل حوس كثیرات األكل ، وأما كلمة 

.فھي من شوارد اللغة مفردھا خبعثنة ، والخبعثنة الناقة الضخمة 

فالكلمات تختلف في أداء المعنى ، و ھو ما :ىتتفاوت من حیث الدقة في أداء المعن–ب 

تصلح في " القفا "تصلح في المدح ، و كلمة "المحّیا "یعرف بالفروق اللغویة ، فكلمة 

تدل على القوة و الصالبة "الصخر "تصلح في الغزل ، و كلمة "الجید "الھجاء ، و كلمة 

1.على معنى الجمود "الحجارة "، في حین تدل كلمة 

:نظم الجملة : ثالثا 

و نقصد بھ ترتیب أجزاء الجملة ، وحذف جزء منھا ، أو إظھار جزء مع كونھ مفھوما   

و ھي أنواع من االختیار .من السیاق ، أو تقدیمھ أو تأخیره أو إیجاز المعنى أو تفصیلھ 

.یقدم علیھا الكاتب أو الشاعر 

و تكمن قیمتھا في مدى التأثیر الوجداني الذي وھذه التراكیب جمیعا ندرسھا في علم المعاني 

2.یتمیز بھ كل تركیب و علم المعاني یقف عند حدود الجملة الواحدة أو الجمل القلیلة 

م ، ص 2012-1433، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1تذوق النص األدبي ، ط :سامي یوسف أبو زید-1
22-23.
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:تحلیل الصور و المعاني الجزئیة :رابعا 

فالمعاني الجزئیة ھي األفكار و اآلراء و المعتقدات و المیول التي یعبر عنھا الشاعر مھما 

و ال شك في أن ھذه المعاني تصل إلینا من خالل .ل الذي یتخذه ھذا التعبیر یكن الشك

.األوصاف و التشبیھات المادیة 

:في وصف الربیع "البحتري "فقد قال 

طلق یختال ضاحكا              من الحسن حتى كاد أن یتكلما الأتاك الربیع 

أوائل و ردكّن باألمس نومــا    وقد نّبھ الّنیروز في غسق الّدجـي         

كان قبل مكتّمـــا ایفّتـــــقھا برد الّنــــدى فكأنــــھ                یبّث حدیث

و المعنى الجزئي ھنا وصف الربیع الطلق ، و قد أوصلھ الشاعر إلینا بإستعمال -

نا نخرج بإحساس موحد ھو التشبیھات و االستعارات و استطاع أن یؤثر في نفوسنا ، و جعل

.البھجة و النشاط 

:تحلیل البنیة الكلیة : خامسا 

النقاد أن أصول المعاني واحدة ، یتوارد علیھا الشعراء و الكتاب و آیة ذلك ما ظالح -

بأن المعاني مطروحة في الطریق تعرفھا العجمّي و العربي ، و البدوي و "الجاحظ "زعمھ 

یر من النقاد إلى قضیة السرقات األدبیة و األرجح أن التفاوت القروي، في حین انصرف كث

بین الشعراء و الكّتاب یقع في التفصیالت إذ یصبح للمعنى خصوصیة و ھو ما یسمى 

:، فیقول "خلیل مطران "باألصالة ھذا شاعران كالھما یصف المساء ، أما األول فھو 

وداءــى ذرا ســالعقیق  علفوق لشمس في شفق یسیل نضاره         وا

راءـــعة الحمــرت كالدمو تقطل غمامتین تحــــّدرا          مرت خــال

  يـــمزجت بآخر أدمعي لرثائـة للــكــون قـــد         فكأّن آخـــر دمع
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1فرأیت في المرآة كیف مسائي و كأنني آنست یومــي زائــــــال       

:وأما الثاني ، و ھو إیلیا أبو ماضي ، فیقول 

الّسحب تركض في الفضا             ء الرحب ركض الخائفـیـن  

و الّشمــس تبدو خلفـــــھا               صفراء عاصبة الجـــبین

و البحر ساج صــامــــت               فیھ خشــوع الزاھــدیــــن 

ـما عــینــــــــاِك ذا              ھبـــتان في األفق البعـیــدلكـــنــ     

سلمـــى بماذا تفكریــــن ؟              سلمـــى بماذا تحلمــــین ؟

كال الشاعرین یصف غروب الشمس ، و لكن الشاعر األول یتصور المساء غروبا لھ ، وما 

ذرفھا الكون في وداع النھار ، وقد انحدار الشمس بین الغمامتین سوى دمعة حمراء ی

.امتزجت بدمعة الشاعر األخیرة ، لتكونا معا ، رثاء للشاعر الذي یتأھب لوداع الحیاة 

و من ثم نظر مطران إلى المساء نظرة تشاؤمیة ، فجعلھ یجلب الموت للنھار ، و یجلبھ 

.في الوقت نفسھ وھي صورة مفزعة و لكنھا حلوة عذبة.بصورة حزینة بوصفھ رثاء لھ 

و ذلك أن مطران كان یعاني من المرض ، وقد نصحھ بعض أصدقائھ أن یذھب             

و لعلھ كان یعاني من مرض آخر ھو مرض الحب ، .إلى اإلسكندریة لإلستشفاء مما ألم بھ 

.فقد أحب وأخفق في حبھ 

تدعى سلمى ، كانت تسرح أما الشاعر الثاني فإنھ یصف منظر الغروب من خالل فتاة

بعینیھا وراء األفق البعید ، و تجمع بین زوال النھار وزوال العمر ، تتأمل السحب و ھي 

تركض في الفضاء خائفة مذعورة ، و تبدو الشمس خلفھا مریضة شاحبة بلونھا األصفر ، 

د متعّبد وقطع السحب البیضاء التي تعصب بھا رأسھا ، و البحر یبدو ھادئا صامتا كأنھ زاھ
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ولكن الشاعر یفاجئھا بھذا النداء ، لیوقظھا من شرودھا ، و یسألھا عّما تفكر فیھ ، و تحلم 

1.بھ ، وال یلبث أن یقطع علیھا أحزانھا و تشاؤمھا ، فیبعث فیھا األمل و التفاؤل 

و ھو یتأمل ھبوط المساء عن شعور "أبي ماضي "ولعلك أدركت لماذا اختلف شعور 

.ي أرھقھ المرض و الحب ، فھو ال یرى في مساء إال نھایتھ ونھایة الوجود معا مطران الذ

:التفسیر :سادسا 

إن فھم النص األدبي سواء أكان شعرا أم نثرا یتطلب تفسیرا لھ وال یتم ذلك إال من خالل 

2.منھج من المناھج األدبیة المعروفة 

27المرجع نفسھ ص -1
29المرجع نفسھ ص-2
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:النص األدبي و المنھج التواصلي 

:مفھوم التواصل-1

:التواصل لغة -أ 

خبار أي نقل معلومة ما، إلى متقبل و إخباره بھ و إطالعھ ھو اإلبالغ و اإلطالع و اإل

:ما یلي )وصل (و جاء في لسان العرب في خصوص كلمة .علیھ

"إلیھ و بلغھ انتھى:و توصل إلیھ،"و صل الشيء إلى شيء وصوال " وصل الشيء ...

"أي یصلھ وصال وصلة و وصلة  بالشيء .1"الوصل خالف الفصل..."

على معاني مختلفة و متداخل، فھي تفید communicationو تحیل الكلمة الفرنسیة -

آلیة التواصل و التوصیل، و كما یندرج ضمنھا فعل التواصل

de communicationacte التبلیغ أي إبالغ معلومة كیف ما كان نوعھا إلىو

.شخص آخر

commonبلھا في اللغة اإلنجلیزیة التي یقاcommunisالكلمة من اللغة الالتینیة اشتقت-

:و الذي یمثل معنیین"وصل"، أما في اللغة العربیة فالمصدر ھو اشتراكبمعنى مشترك أو 

)إیجاد عالقة بین طرفین (فاألولى تعني الربط بین عنصرین أو أكثر .الصلة و البلوغ 

2.أما الثانیة فتعني االنتھاء إلى غایة معینة 

11ص .1998ط ابن منظور، لسان العرب، مادة نص، دار الفكر، -1

اإلیداع -"یة تحلیلیة للكتاب المدرسي كدراسة دیداكتی"أحمد فریقي، المضمون التواصلي للتفاعالت الصفیة -2
7ص .2012القانوني 



تعلیمیة النص األدبي في ضوء المنھج التواصلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

34

:التواصل إصطالحا 

السیاق و المكان و الھدف من إجرائھ لذلك نجد قد باختالفیختلف معنى التواصل -

:وضعت عدة تعاریف للتواصل و سنورد بعضا منھا في ما یلي 

عالقة متبادلة بین الطرفین أو انفتاح الذات :التواصل من الناحیة االجتماعیة *

.على اآلخرین 

عملیة ذاتیة داخلیة یتم فیھا االتصال بین الفرد و ذاتھ :التواصل من الناحیة السیكولوجیة *

.في نطاق أحاسیسھ و تجاربھ مع نفسھ 

نظام متكامل لھ مدخال تھ و مخرجاتھ وعملیاتھ :المیكانیكیة -التواصل من الناحیة اآللیة *

.و تغذیة راجعة

تغذیة عائدة من المستقبل +مضمون +مستقبل +مرسل 

مي بین جمیع عملیة تحدث في الموقف التعلیمي التعلّ :التواصل من الناحیة التربویة *

م ھو عملیة لتعلّ و یمكن القول أن التواصل ھو عملیة تعلم و أن ا.األفراد لتنظیم التعلم

1.تواصل 

شخصین ، (عملیة تفاعل مشتركة بین طرفین "عبد الحافظ محمد سالمة "و یعرف 

"لتبادل فكرة أو خبرة معینة عن طریق وسیلة )جماعتین 

عملیة اجتماعیة حیث یقتضي تحقیقھا و جود الطرفین "محمد محمود الحیلة "و یعرف 

نھما ینتج عنھا نقل األفكار أو المعلومات أو المھارات و نشوء تفاعل بی)مرسل و مستقبل (

.محور التواصل (أو المشاعر أو تبادل التأثیر إزاء موضوع االتجاھاتأو  "(2

التواصل و التفاعل في الوسط المدرسي، المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و تحسین -تاعوینات علي -1

10ص .2009الجزائر، السنة -مستواھم 

.12ص .1993اھرة، مصر اإلدارة التعلیمیة، أصولھا و تطبیقاتھا الق-محمد منیر مرسي-2
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:التواصل 

فعل یقوم على نقل المعلومات من مصدر إلى ھدف و یتحقق ذلك بین فردین أو بین 

المرسل :المكّون األول لعملیة التواصل یشمل مجموعة عناصر ھي .مجموعة من األفراد 

أن عملیة التواصلو المستقبل و الرسالة و القناة و الشفرة و المرجع و المكّون الثاني ھو

في قیمي أما المكّون الثالث فھو تصال فردین یشتركان في سجل معرتحدث من خالل ا

1.لتواصل و نماذجھ ختالف المقاربات التي تعالج موضوع اا

نتقال المعارف و القیم أو الطریقة  التي یتم من خاللھا او علیھ فالتواصل ھو العملیة -

تجاھات و المھارات بین طرفین أو أكثر من أجل تأثیر أحدھما باآلخر، و إحداث اال

.تغیرات مرغوب بھا في سلوك الطرف األخر 

م 2004، األردن ، باسم محمد ولي، محمد جاسم محمد، المدخل إلى علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة، عمان 1-
25ص 
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:أنواع التواصل-2

و ھو التواصل الذي یتم بین الفرد و ذاتھ و كل فرد یمر بھذه :التواصل الذاتي .1

.تجاه معینالن عن رأي أو اتخاذ قرار ما أو االعملیة عندما یكون بصدد اإلع

االتصال الذي یتم بین فردین و شخصین، وھو و ھو:التواصل الفردي أو الشخصي .2

:نوعان 

.یتم وجھ لوجھ بین المرسل و المستقبلو:مباشر-أ

ویتم عبر جھاز أو وسیط ما كالھاتف أو المراسلة أو       :غیر مباشر-ب

.التخاطب بالكمبیوتر

وھو تواصل یتم بین شخص و عدد من األشخاص الموجودین :التواصل الجماعي .3

.القسمفي نفس المكان، مثل التواصل بین المعلم وتالمیذه في

وھو تواصل یتم بین شخص و عدة مئات أو آالف أو مالیین :التواصل الجماھیري .4

ویكون ھذا التواصل في اتجاه واحد .من األشخاص، ال یتواجدون في نفس المكان

.من المرسل إلى المستقبلین  وال یحدث العكس(فقط  ومن وسائل التواصل )

.التلفاز، اإلذاعة و الصحف :الجماھیري

:التواصل اللفظي .5

ھو التواصل الذي تستخدم فیھ اللغة الشفھیة و األصوات المعبرة عن األفكار

و المعارف التي یراد نقلھا إلى المستقبل، سواء كانت مباشرة  من المرسل أو 

باستخدامھ آلیات كالھاتف و مكبر الصوت أو التسجیل الصوتي أو الظھور في شاشة 

Yahoo"یاھو"و الیوم یوجد محرك ...التلفزة  Messenger وسكایبSkype

تظھر الصورة و الصوت عن المستخدمان في التواصل بین الناس عن بعد، بحیث
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بشكل مباشر عن طریق الشبكة العنكبوتیة Webcamطریق استخدام كامیرا 

"Internet1"األنترنت

:لعملیة التواصلschémaالخطاطة العامة -3

:وتتكون مما یلي:خطاطة التواصل العامة –1

ـــاةـــــــــــــــــالقــــنــ

الشفرة         الرسالة          فك الشفرة         المستقبلالمرسل

تغذیة راجعة 

)1شكل (

:خطاطة ، تتضمن ھذه الدارة cercleتنجز عملیة التواصل من خالل دارة 

)الشخص القائم بفعل التواصلالمرسل أي :(Emetteurالمرسل –1

رموز لغویة ، رموز ، :الرموز التي شفرت بھا الرسالة (:Encodageالشفرة –2

)أصوات ، حركات ، أغاني  ...

الشيء المراد إیصالھ للمستقبل و المعبر عنھ باأللفاظ أو (:Messageالرسالة –3

)خبر ، معلومة ، فكرة :بالكتابة أو برموز مفھومة من المرسل و المستقبل  ...

27-26التواصل و التفاعل في الوسط المدرسي ، ص :تاعوینات علي -1
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أن یحلل المستقبل الرموز التي نقلت بھا الرسالة و أن (:Décodageفك الشفرة –4

1)یدرك مضمونھا و یفھمھ حسب الداللة التي یقصدھا المرسل 

:و عملیة التحلیل لتلك الشفرة تتم بمراحل على الشكل التالي 

یقوم المرسل بإرسال الرسالة أو الخبر ، و تترجم ھذه الرسالة إلى عالمات و إشارات       

تلعب أمور عدیدة دورھا      .تحملھا القناة أو القنوات المختارة إلى المستقبل )الشفرة (

و ذاكرتھ        اتجاھاتھالمرسل و المستقبل و تجاربھ و انفعاالتفي تلك العملیة ، منھا 

و سوف نتناول كل عنصر .و توقعاتھ ، تلعب تلك األمور دورا فعاال في عملیة التواصل 

لھا مما یكون عملیة التفاعل بین االستجابةیقوم المستقبل بتحلیل الرسالة ثم .فیما یأتي 

وإذا فقد عامل من تلك العوامل ، عند ذلك ال یتحقق .المرسل المستقبل –الطرفین 

.التواصل 

، عبر ھاتف ، أنترنیت ، ناسخ ، اإلشاریةاللغة الشفھیة ، المكتوبة ، (:Canalالقناة -5

.رادیو ، تلفزة  ( ...

اص الذین یتلقون الرسالة و ھو الشخص أو األشخ(:Récepteurالمستقبل –6

.من المرسل المبعوثة (

Feedالتغذیة الراجعة –7 - back:) المستقبل لرسالة المرسل استجابةو تتمثل في نوع

.االستجابةو الكیفیة التي تجري فیھا ھذه  من خالل التغذیة الراجعة یقوم المرسل بتكییف )

مضمون الرسالة أو طریقة إرسالھا أو الشفرة المستخدمة في تشفیرھا حتى یتمكن المستقبل 

2.عابھا بنفس المستوى الداللي الذي یقصده المرسل یمن است

25المرجع نفسھ ص -1
26المرجع نفسھ ص -2
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:نشأة المنھج التواصلي-4

اتھا و الطریقة ذارتبط المنھج التواصلي في نشأتھ لتغییر إستراتیجیة شمل النظرة إلى اللغة 

  .االتي تصفھا بھا أوال، أسالیب التعلیم و األسس التي تحكمھا ثانیا و محتوى التعلیم ثالث

في النحو التولیدي أثر بالغ في تطور مناھج تعلیم اللغات  "يتشومیسك"ریة ظكان لن

ه النظریة وأكد أنھا صحیحة، غیر أن نقصھا الوحید ذھ"Hymesھایمز "األجنبیة، أقر 

للتخاطب و التواصل ةاداللغة في مقام األول أ.ھي أنھا تعزل اللغة عن السیاقات االجتماعیة

.والتعبیر عن حاجات األفراد و المجتمع

لك فان استخدام التراكیب اللغویة المختلفة مرتبط بوظیفة اللغة وبعالقاتھا االجتماعیة ، ذل

من یتحدث ؟ ومتى ؟ وأین ؟ وما دور كل :ھا في العبارة التالیةخیصوالتي یمكن تل

، إلى جانب القواعد اللغویة، والتي اجتماعیةتعني أن ھناك قواعد ه العالقةذالمتحدثین ؟ ھ

.األفراد للغة في المواقف المختلفةداماستختحكم 

، وأضاف Performanceو األداء compétanceأقر ھایمز مفھومي القدرة اللغویة 

Compétanceملكة التواصل أومصطلح القدرة على التواصل  cominucative

(ویشرح ھایمز ھده القدرة بقولھ  إن الطفل العادي یكتسب المعرفة بالجمل اللغویة، ال:

.1كمجرد ھل ھي صحیحة

184-183، ص 1988نایف خرما، علي حجاج، اللغات األجنبیة، الكویت عالم المعرفة، الطبعة -1
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وباختصار.من الناحیة اللغویة فحسب، بل كجمل مالئمة للمواقف االجتماعیة المختلفة

ن الطفل یستطیع أن یكون لنفسھ رصیدا من القدرات على التعبیر السلیم، ویشارك في إف

تھ على المواقف التواصلیة الشفویة والكتابیة على حد سواء، وھي جزء ال یتجزأ من قدر

.1ل التعبیر في المواقف التواصلیة المختلفةئاستخدام اللغة وغیرھا من وسا

:ومن مبادئ المنھج التواصلي

التواصل الحقیقي یعتبر تعزیزا لعملیة  ىأن األنشطة التي تنطوي عل:مبدأ التواصل -1

.التعلم

ذاتھاھي بحد زىات مغذإن األنشطة التي تستخدم اللغة القیام بمھام :مبدأ المھام -2

.ة التعلمیتعزیز لعمل

عملیة استیعابمعنى بالنسبة للمتعلم تعینھ كثیرا على ذاتإن اللغة :مبدأ المعنویة -3

.2التعلم

184نایف خرما، علي حجاج، اللغات األجنبیة ص -1
لم اللغة اإلنجلیزیة، تربیة عل في عملیة تصة، أھمیة التوایعبد الرزاق عودة الغالبي، إختصاصي اللغة اإلنجلیز-2
17ص .م 2011قار يذ
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:ریة التواصلیة على جملة من القواعد، نلخصھاظوقامت الن

اكتسابریات المعرفیة ، وأما ظریة على النظالنیقوم المنھج التواصلي من الناحیة -1

اللغة عملیة معقدة تتم من خالل عملیات داخلیة لدى المتعلم، اإلنسان كما یرى 

اتھ بطبعھ ولیس واقعا على الدوام تحت رحمت ذكائن منظم لhvang"ھوانج"

.العوامل و المثیرات الخارجیة

.اجتماعیةملكة التواصل باللغة األجنبیة ھي ملكة لغویة -2

، بحیث ال یصبح التواصليالوظیفيالمادة الغویة على أساس التدرج ضعر-3

:؟ وإنما یصبح السؤال للتالمیذغویة التي ینبغي تعلیمھا لماھیة القواعد ال:السؤال

اللغة استخداممن احتى یتمكنوللتالمیذاللغویة التي ینبغي تعلیمھا الوظائفماھیة 

.تدرج المادة اللغویة أصبح وثیق الصلة بأھداف التعلیم؟ ومعنى أن ةفي الحیا

وي ، مرتبطا ھو الشأن في المنھج التقلیدي البنیغویة لم یعد كما لالمادة الاختیار-4

بالقواعد اللغویة ، بل أصبح قائما على تدرج الوظائف التواصلیة و المواقف 

.االجتماعیة

ثقافیاالتي تحفز المتعلم االجتماعیةالتركیز على المواقف اللغویة و التعلیمیة، و -5

.اللغة األجنبیة لتعلم شيء ما استخدامومعرفیا في 

:بالنشاطات التي دخلت مواقف واقعیة لستخدام اللغة مثل االھتمام-6

...تبادل األفكار، أو تعبیر عن المشاعر،توجیھ األسئلة، أو تسجیل المعلومات، أو

.ام المتعلموبعبارة أخرى جعل المبادرة في زم

1...و األشرطةالوسائل السمعیة البصریة المتعددة كالصور استعمال-7

1
186-185نایف خرما ، علي حجاج ، اللغات األجنبیة ، ص   -
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commuicatie:تعریف الطریقة التواصلیة –5 approach

تسمى ھذه الطریقة بالطریقة التواصلیة لتدریس اللغة اإلنجلیزیة  أو الطریقة و ھي نسخة 

بریطانیة المنشأ ، و بدأت كحركة في بدایة الستینات كرد فعل على النظریة البنیویة 

.سدة في اللغویات و الصوتیات جو السلوكیة الم

طرق التدریس و تحوي أیضا و الطریقة التواصلیة ھي مجموعة من المبادئ حول

توصیات حول أصول التدریس و المنھج و التي ینصب التركیز فیھا على التواصل في 

.المعنى و لیس التركیز و االستخدام األصم لقواعد اللغة و دراستھا أو التحدث عنھا فقط 

تطور فالطریقة التواصلیة في األصل تعتمد كلیا على التطور الوظیفي في اللغة و لیس ال

التركیبي ، و یتم من خاللھ منح المتعلمین المھام إلنجازھا بأنفسھم ، و ذلك عن طریق 

استخدام اللغة و لیس دراستھا أو التحدث عنھا و عن مكوناتھا ، فالطریقة الوظیفیة جوھریا 

ستكون بالتالي بدیال للطریقة التركیبیة و تحتمل لطریقة التواصلیة على التسامح و قلة في 

حاسبة على األخطاء اللغویة ألن عملیة تصحیح األخطاء للمتعلم من قبل المعلم غیر الم

محب خصوصا في الطالقة اللغویة و التركیز علیھا أكثر من الدقة في استخدام التراكیب 

1.النحویة لذلك یكون استخدام اللغة الحي و الطلیق أكثر أھمیة من التراكیب اللغویة 

.16عبد الرزاق عوده الغالبي ، أھمیة التواصل في عملیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة ص -1
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یستند ھذا المنھج في المقام األول على التطویر الوظیفي الحي للغة ، و لیس التطویر 

الھیكلي لذلك أصبح الصف الدراسي أكثر مركزیة للمتعلم منھ للمعلم لكون المتعلم یقوم 

الناصح أوالمعلم یأخذ دور المشاھد أو المساعد بإنجاز جمیع المھام اللغویة مع زمالئھ بینما

دیق أو المصدر اللغوي أو المبسط لألمور الذي یھتم بتقییم األداء اللغوي لطالبھ أو الص

أھمیة زداداعند الحاجة لذلك نرى أن دور المعلم (feedback)الراجعة التغذیةبإعطاء

.و خطورة من ذي قبل 

:و من ممیزات الطریقة التواصلیة 

.التركیز على المعنى-1

.الھدف المنشودالكفاءة لتواصلیة ھي-2

.ملمركزیة المتع-3

.الطالقة ھي الھدف األساسي المنشود -4

إعطاء المتعلم الفرصة الكافیة للتفاعل مع اآلخرین ، سواء في الممارسة -5

.اللغویة مع مجموعتھ أو التفاعل مع المثیل أو الجلیس من طالب صفھ 

)الحوارات -6 dialogues ئف ، إذا ما استخدمت ، تتمحور حول الوظا(

التواصلیة في اللغة و الدوافع الذاتیة أو الحاجات التي تكمن في أذھان 

1.المتعلمین خالل األداء اللغوي 

16المرجع نفسھ ص -1
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:مكونات العملیة التواصلیة –6

صل كما ھو معلوم ، من مجموعة من عناصر التي تشكل جوھر ھذه العملیةیتألف التوا

:و علیھ یمكن رصدھا على الشكل التالي 

ھو مصدر التواصل ومن سیماتھ أنھ شخص یسعى إلى إبالغ مفھوم أو معنى :المرسل -أ

مستعمال قناة لإلرسال ...االستفسارإلى المستقبل إما قصد التوضیح أو الرد أو 

االجتماعيتبعا لموقفھ النفسي ، ) لمعنى االمفھوم أو(ھو مستلم الرسالة :المستقبل -ب

ن المستقبل مكلف بفك رموز ھذه الرسالة وفقا لنوعیة القناة ضمن شروط معینة و یكو

.االستقباليالتي وظفھا المرسل و التي تنسجم مع جھازه 

المعلومة و المفھوم الذي یشكل فحواه ، إنھا ھي الخطاب الذي یحمل:الرسالة -ج 

.إلى المستقبل إیصالھمحتوي الدال المراد لا

)لفظ ، صورة ، إشارة ، إیماء ، صوت (إنھا الوسیلة :لقناة ا-د  التي یستعملھا ...

المرسل إلبالغ المعاني و المفاھیم عبرھا ، و تتمیز القناة بكونھا مباشرة مثل الخطاب 

الیومي أو الخطاب التعلیمي أو أي خطاب ، و قد تكون غیر مباشرة كالمجلة و السینما 

1:كن ضبط ھذا الكالم من خالل الخطاطة العامة التالیة و یم...الحاسوبو بیانات 

القناة                     المرسل إلیھالمرسل               الرسالة                 

االتصالعناصر عملیة 

)2شكل (

،ص  2012،)المدرسيدراسة دیداكتیكیة تحلیلیة للكتاب (فریقي ، المضمون التواصلي للتفاعالت الصفیة أحمد1
11-12.
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:المنھج التواصلي تطبیق -7

:الدخول للصف بعض التحضیرات قبل -

:المواد -1

texteالمواد المبنیة على النص -أ  based materials:

یحتوي كل درس نموذجي على موضوع جوھري، و تحلیل المھام اللغویة من أجل التطویر 

استعاب الموضوعي الذي یعتبر و ضعا عملیا من الممارسة للوصف و محفزا للعرض و

.األسئلة و إعادة صیاغة التمارین اللغویة 

toskالمواد المبنیة على المھام -ب  bose material:

ھي مجموعة متنوعة من األلعاب، و األدوار و المحاكاة، و أنشطة التواصل المبنیة على 

.المھام أعدت لدعم تدریس صفوف الطریقة التواصلیة في تدریس اللغة 

authenticحقیقیة و الحیة المادة ال-ج  materials:

المواد الحیة و الحقیقة التي استخدامو قد دعا العدید من أنصار الطریقة التواصلیة إلى 

و ھذه الحالة تشمل الوسائل .لدراسة انقلھا للفصول تس و الیومیة للناتعكس أنشطة الحیاة 

األلعاب، و األغاني و أشرطة المرئیة الحیة مثل المجاالت و اإلعالنات، و الصحف و 

لطبیعي المتعلم والتي یمكن بالوسط ادر الرسوم البیانیة و المرئیة المحیطةصالفیدیو، أو م

1.التواصلیة علیھا األنشطةتبني  أن

.17ص ،عبد الرزاق عوده الغالبي، أھمیة التواصل في عملیة تعلم اللغة اإلنجلیزیة-1
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teacherم  دور المعلّ -2 s role:

المتعلمین و المھام یعد المعلم في المنھج التواصلي أداة مھمة لتسھیل عملیة التواصل بین 

المختلفة من جھة أخرى، فھو یقوم بإعطاء التوجیھات عند الضرورة بدال من كونھ السلطة 

المسیطرة في الفصل، عالوة على ذلك ھو عضو مشارك بدور مستقل ضمن مجموعة 

فھذا ال یعني بالمرة في النشاط التعلیمي أن یصبح دور المعلم .التعلم التعلیمیة مع ذلك 

یزال مھما بشكل أكبر ألن إلتزامھ بالتركیز كالمراقب فقط بل بالعكس فإن دوره السلبي 

على تطویر إمكانات المتعلمین یتم من خالل التوجیھ الخارجي بالرغم من أن دوره قد یكون 

یزال ذو مسؤولیة كبیرة یتم من خاللھا إبراز الصفات الممیزة توجیھي بشكل عام، فإنھ ال

.مساعدتھم على تطویر تلك الصفات للمتعلمین و 

لذلك أصبح دور المعلم أقل ھیمنة من ذي قبل، و لكنھ أكثر أھمیة، على سبیل المثال، فإن 

دور المعلم كمشارك مستقل ضمن مجموعة التعلم التعلیمي یرتبط بدوره كنشاط تواصلي،

:دوار تتضمن مجموعة ثانویة من األدوار التالیة لھ و ھذه األ

.منظم للموارد -أوال 

.دلیل و مدیر لألنشطة -ثانیا 

وھو كباحث و متعلم، مع المساھمة الكبیرة لھ في مجال المعرفة المالئمة للقدرات، - اثالث

:المعلم األشكال التالیة في الصف یأخذو التجربة الفعلیة في طبیعة التعلم لذلك 

عد و معین، مسھل و مبسط للصعوبات، ناصحصدیق، موجھ، مصدر معلومات، مسا

1.و موجھ، معلم
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studentم  دور المتعلّ -3 s' role:

یب لكون األداء في المنھج التواصلي ھو الھدف، لھذا را كبیرا من التدریحتاج المتعلمین قد

الوراء و یبدأ إلىالمعلم خطوة یأخذوھنا .السبب ینبغي أن یتمركز دور المتعلم في األداء

بالمشاھدة و المالحظة حول تطور المستوى المعرفي الیومي للمتعلم و تقییمھ، و في بعض 

.األحیان یتصرف المعلم كحكم أو مراقب 

یظھر الفصل الدراسي خالل النشاط التواصلي أبعد ما یكون عن الھدوء، مع ذلك 

مشھد الفصل الدراسي نشطا خالل كانفالمتعلمین یفعلون أنشطة أكثر من الكالم، وكثیرا ما

مقاعدھم و التنقل داخل الفصل نمین أحیانا یتركولعملیة التواصل، بالرغم من أن المتع

مع زمالئھم بسبب زیادة المسؤولیة في المشاركة، لذلك یجد م الدراسي إلكمال مھامھ

ا بشكل عام و اللغة األجنبیة المراد تعلمھاستخدامالثقة في اكتسبواالمتعلمون أنھم قد 

.أنفسھم من یدیر عملیة تعلمھم و لیس المعلم أصحبوا ھم

Accuracyالدقة مقابل الطالقة -4 vs flaency:

و مع .ورة ملحة في تعلم أي لغة لیس ھناك من ینكر حقیقة أن الدقة و الطالقة تكون ضر

قة في عملیة تعلم و أھمیة من الطالانتشارالك، نجد األسلوب النحوي و الدقة ھو أكثر ذ

إن حدث الشيءو ھذا %100تعني أن اللغة ستكون خالیة من األخطاء  ال ةفالدق.اللغة 

الرقابة المشددة ستحقق درجة فإنھولكن خالل فترات ممارسة اللغة .فھو المستحیل بعینھ

.عالیة من الدقة

ینبغي التسامح مع األخطاء، وعلى المعلم التأكید على أن الخطأ في جمیع في ھذه المرحلة، 

أما بالنسبة .األحوال لیس بالشيء المشین أكثر من كونھ نتیجة طبیعیة لممارسة اللغة

للمعلمین فعلیھم تقییم أداء المتعلمین في نھایة كل ممارسة للطالقة بحیث یتمكن من إدراك 

.یا من أخطائھمنقاط الضعف لیصبحوا أكثر وع



تعلیمیة النص األدبي في ضوء المنھج التواصلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

48

و بھذه الطریقة تمارس الدقة و الطالقة في آن واحد تقریبا و خالصة األمر فإن الدقة       

و الطالقة صفتان متالزمتان ال یستبعد بعضھا عن بعض یمارسھا المتعلم في وقت واحد   

1.طمع المیل األكثر لضفة الطالقة في تطبیق الطریق التواصلیة فق
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:ثنائیة الكفاءة اللغویة و الكفاءة التواصلیة -

linguistic competence vs communicative competence

إن العالقة بین الكفاءة اللغویة و التواصلیة مھم جدا خصوصا في المرحلة األساسیة حین-

أما الكفاءة .تكون الكفاءة اللغویة عفویة ومرنة بحیث أنھا تصحح التالعب بنظام اللغة 

الستخدامو اللیاقة من جانب المتعلم االستعدادالتواصلیة تنطوي على مبادئ مناسبة من 

اإلستراتجیات ذات الصلة في التعامل مع حاالت معینة في اللغة  الكفاءة اللغویة، إذن تعتبر 

.التواصلیة لم تكن تلقائیا ناتجة عن الكفاءة اللغویة فالكفاءةس للكفاءة اللغویة مع ذلك أسا

إن أشكال النشاطات الصفیة مثل لعب األدوار و المحاكاة و التفاعل مع واقع الحیاة یجب -

أن یستغل بأكبر قدر ممكن من جھة المتعلمین لتطویر الكفاءة التواصلیة مع ممارسة الكفاءة 

1.اللغویة 
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:نشاط النص التواصلي تعلیمیة -

:مفھومھ -1

النص التواصلي نص نثري رافد للنص األدبي، فھو یعالج الظاھرة التي یتناولھا النص 

نقدیا  امن التوسع و التعمق، و الھدف من ذلك جعل المتعلم یقف موقف بشيءاألدبي 

.في ضوء المعطیات الواردة في النص التواصلي من الظاھرة التي تناولھا النص األدبي،

:روافده-2

ستقر األمر على أن النص األدبي في مرحلة التعلیم الثانوي، یدرس دراسة كلیة على إلقد 

كون النص ظاھرة لغویة متعددة األبعاد، معقدة في تشكیلھا و مضامینھا، األمر الذي یجعل 

ى النص على أنھ لمنھا المقاربة النصیة، أي النظر إمعالجة النص تستمد من آفاق مختلفة، 

االنسجامتواصلیة واضحة، تحكمھا جملة من المبادئ منھا وظیفةو حدات لغویة ذات 

و التماسك، و لتحقیق ھذا المبدأ في تناول النص، تظھر حاجة المتعلم إلى التحكم في دعائم 

ذه الدعائم قواعد النحو و الصرففھم النص من حیث بناؤه الفكري و الفني، و من ھ

.و البالغة 

ا یتوافر علیھ النص، من معطیات النحو و الصرف مم انطالقاھذه الدعائم ینشطھا األستاذ -

1. غة الو الب

-الجزائر-وان الوطني للمطبوعات المدرسیة اللجنة الوطنیة للمنھاج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي، الدی-1
.9م ص 2006ارس م ط
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:دراسة نص أدبي 

"للكاتب الجزائري إدریس قرقوة :فاطمة نسومر المرأة الصقر  ال لة" 

:تقوم دراسة ھذا النص على خطوات عّدة ھي كاآلتي 

:التمھید -1

، و من خاللھ یتم األستاذ بطرح األسئلة و ھي االنطالقبوضعیة :وتسمى ھذه المرحلة 

  : كالتالي 

تعّرفنا على أنواع عدیدة من النصوص من یذكر لي بعض منھا ؟*

ھي المسرحیة ؟ ما میزتھا ؟ و ما ھو إذن ما.من بین ھذه األنواع ذكرتم المسرحیة *

عنصرھا األساسي ؟ 

.فاطمة نسومر مقطع من مسرحیة ال لةإذا درسنا الیوم 

یبدأ األستاذ بإعطاء لمحة عن حیاة المجاھدین و الجھاد في الجبال بكل فخر و اعتزاز 

شقائق فیشّید باألبطال و یثني علیھم ویخص بالذكر في ھذا المجال النساء اللواتي ھّن 

.فاطمة نسومر ال لة"الرجال و من بینھم  "

دخول الدرس و بث الحماس و علیھ فقد حقق األستاذ في التمھید التشویق و االستعداد ل-

.في قراءة النص و سیره

:أتعرف على صاحب النص -2

.بناء التعلّمات:ـبو تسمى ھذه المرحلة

قبل أن یشرع األستاذ في التعریف بصاحب النص یقوم بطرح أسئلة على التالمیذ فیما 

:یخص بصاحب النص وھي كاآلتي 
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من صاحب ھذا النص ؟*

ھذا الكاتب ؟من لدیھ فكرة عن *

من یعطي لمحة وجیزًة عنھ ؟*

و في "إدریس قرقوة "یدلي كل واحد منھم برأیھ وبما یعرفھم عن الكاتب الجزائري 

:األخیر یتوصلون إلى تعریف مشترك ھو 

اھتم بالمسرح .1967سیدي بلعباس " تسالة" كاتب جزائري معاصر ولد بقریة -

، "یوغرطة"، "فارس الجزائر األمیر عبد القادر "ھ من مسرحیات،فیھتخصص أنإلى 

...الملك الثائر "، "ملكة الطاسلي" "

:فاطمة نسومر الذاتیة عن حیاة ال لةالسیرة-3

.فاطمة نسومر اح األستاذ یسأل تالمیذه عن ال لةر

  ؟  من ھي ال ال فاطمة نسومر*

ماذا قدمت ھذه المرأة لألمة الجزائریة ؟ *

األستاذ للكم الھائل من المعلومات عنھا خاصة من طرف الفتیات ، فأجابھ استغرب

طالب ال تستغرب یا أستاذ، فھذه المرأة رمز من رموزنا، نفخر بھا و نرفع رؤوسنا ،

:و خلصوا في األخیر لمحة عن حیاتھا

إلى قریة لتارتح، ونشأت نشأة دینیة ، وبعدھا 1830بالقبائل "ورجة "ولدت بقریة -

و لھا أربعة إخوة ، فتفقھت في علومي الدین و تولت "الطاھر"حیث أخوھا "نسومر"

شؤون الزاویة الرحمانیة خلفا لوالدھا فتركت مسقط رأسھا ، ولما وطئت أقدم اإلستعمار 

الدنسة الوطن، قاومتھم الصقر مقاومة عنیفة ، أبدت من خاللھا شجاعة ، و توفیت 

  .سنة  33عن عمر یناھز 1863في سبتمبر 
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ینھي التالمیذ التدوین ، فیقرأ األستاذ قراءة نموذجیة جھریة أمام التالمیذ ، ویطالب 

مجموعة من التالمیذ بالقراءة السلیمة ، بمراعاة جودة النطق وحسن األداء و التمثیل من 

:خالل نبرات الصوت ومالمح الوجھ ویقدمون معا النص 

:عرض النص -4

:یقوم األستاذ بطرح مجموعة من األسئلة كاآلتي 

فیما ساھمت المرأة الجزائریة الریفیة ؟*

ومن أجل ماذا ؟*

و من ھي بطلتنا الیوم ؟*

:و من خالل األسئلة یتوصلون إلى أن 

ساھمت المرأة الجزائریة الریفیة بكل ما تملك من قوة في المحافظة على توابث أمتھا ، -

لمنتشي باالنتصارات، و ھاھي بحروف من دم تاریخ األمة ، المرصع بالبطوالت افكتبن 

.فاطمة نسومر واحدة منھن  ال لة

:بعد القراءات المتعددة للنص یتبین أن ھناك مفردات یتوجب شرحھا وھذا ما یسمى 

:أثري رصیدي اللغوي –5

شرحـــــھاالكلمـــة

تھكم

السلیط

السلطان

الوحل

استھزاء

الطویل

الملك أو الوالي

الطین

)1الجدول (
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یتم شرح المفردات لتفھم لغة النص التي ھي مفرداتھ و تراكیبھ ، فمھارة الدارس في 

.التحلیل اللغوي تؤدي دورا ھاما في اكتشاف المعنى الخفي من خالل التركیب الظاھر

بما أن النص مسرحیة فھو یجزأ كما تجزأ الحكایة و علیھ یمكن تحدید األفكار األساسیة     

.و الفكرة العامة 

:األفكار األساسیة 

.محاولة أمینة أن تضع فاطمة مسیئة في عین أخیھا –1

.دفاع سي الطاھر عن أختھ و محاولتھ أن ال تعرف الموضوع –2

.و ترجیھا ألخیھا أن ال یطلق زوجتھ معرفة فاطمة بالموضوع –3

.طلب أمینة السماح من فاطمة –4

:الفكرة العامة 

.وصف الكاتب نبل أخالق ال ال فاطمة رغم اإلساءة الكبیرة التي تلقتھا من زوجة شقیقھا 

بعد المناقشة و الحوار توصل التالمیذ إلى وضع أفكار ملمة بالنص فمن خالل األفكار 

على بناء معارفھ بنفسھامع األستاذ بطریقة عفویة مما یجعلھ قادریتوصل التلمیذ

.و على األستاذ أن یصوب الخطأ إن وجد ، كونھ موجھا

و معاني و مشاعر وانفعاالتأفكارة من یمن خالل تحلیل عناصر النص األساسو

:وعواطف و تعابیر حقیقیة و مجازیة نخلص إلى ما یسمى 
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:أكتشف معطیات النص –6

:و عطاء مع التالمیذ من خالل طرح أسئلة ذیقوم األستاذ بأخ

األجوبـــةاألسئلــــة

موضوع ھذا المقطع المسرحي ؟ ما -

كیف كانت أمینة تعامل فاطمة ؟-

مھا علیھا ؟كھو سبب تھ ما -

الطاھر ؟كیف كانت ردة فعل سي -

موضوع ھذا المقطع المسرحي -

.تاریخي 

موضوع ھذا المقطع المسرحي -

.سیاسي

.سوءوحتقاراكانت تعاملھا ب-

ألن أمینة كانت تعارض فاطمة -

و تغار منھا و حاولت أن تضعھا في 

.مشكلة مع أخیھا 

.دافع عن أختھ و عاقب زوجتھ-

)2جدول (

:مع تالمیذه أن األستاذاستخلص

.ل المرأة الجزائریة االمقطع المسرحي ھو تذكیر لنض-
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:نص الأناقش معطیات –7

  ةـــاألجوب               ةــــاألسئل

ن مأبرز مالمح كل شخصیة -

شخصیات ھذا المقطع بمختلف 

أبعادھا ؟

سید قومھ ، شقیق:سي الطاھر -

.فاطمة   لة ال 

المرأة :فاطمة نسومر  لة ال -

الصقر ، صبورة ، مجاھدة ، 

.سیدة قومھا 

غیورة ، قلیلة الصبر ، :آمنة -

صریحة ، مخلصة لزوجھا 

.سي الطاھر 

)3جدول (
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:أحدد بناء النص –8

اكتشافمیذه لمساعدتھ في تحدید النمط الغالب على النص و الیدعو األستاذ ت

.خصائصھ من خالل الطبیعة السائدة على النص ، و بطرح أسئلة 

األجوبــــةاألسئلـــة

حدد في النص دالالت عمل الخیر؟-

ھل ھناك عبارة یمكن أن نتعلمھا -

من عمل فاطمة ؟

فاطمة  لة یمثل موقف الماذا-

بالنسبة إلى جیل الیوم ؟

الخیر و الشر الحرب األزلیة و فوز -

.الخیر دائما 

مھما أن عمل الخیر دائما ینتصر-

.كان الشر محیطا بنا 

فاطمة المثل  لة یمثل موقف ال-

.األعلى 

تعتبر مجاھدة قویة و شجاعة -

تمثل المرأة الصقر التي ضحت -

.إخالصھا نحو وطنھابوفائھا و 

)4جدول (

فاطمة نسومر الرمز األعلى الذي ینبغي  أن یتحدى  لة و في األخیر یستخلص أن ال

.بھ ىو یقتد

استخرجھاو یتبین أن النص حواري سردي ، و القرائن الدالة على ھذا النمط كما 

:بموافقة األستاذ ھي التالمیذ

، الضمائر ، أدوات )الماضي ، المضارع ، األمر (ھا غاألفعال بمختلف صی-

).أحیانا خشنا و أحیانا لینا (، مستویات الحوار االستفھام

.)آمنة ، سي الطاھر(یدل على الحجاج و التفسیر ھناك قرائن تدل على الوصف ما-

.العقدة ، الحل:ما یدل على السرد-
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:أجمل القول في تقدیر النص –9

ففي الختام یتوصل األستاذ ، و االستثمارببمرحلة التدری:ھذه المرحلةو تسمى

ص أبرز الخصائص الفنیة و الفكریة للنص ، مع التأكد على إبراز خیمیذه إلى تلبتال

ا طریقةذخصوصیات فن التوظیف اللغوي عند األدیب للتعبیر عن أفكاره ، و ك

:للتوصل إلى یھفي اإلفصاح عن معان

من صور اجتماعیةصورة لنا  من األدب المسرحي المعاصر یعكسنموذجالنص

مقومات المجتمع الجزائري، الشخصیاتالمجتمع الجزائري أثناء المقاومة ، عكست 

.واتسم الحوار في المسرحیة ببساطتھ و تالؤمھ مع مالمح الشخصیات 

:تقنیات التواصل

الھدفعدد كسراتاألداةالجملة

تعرف على أنواع عدیدة -

من النصوص من یذكر 

لي بعضا منھا ؟

  ؟ من صاحب ھذا النص-

من لدیھ فكرة عن ھذا -

الكتاب ؟

من یعطي لمحة و جیزة -

عنھ ؟ 

فاطمة من ھي اللة-

نسومر؟

غرضھا التفسیر    مرات6من

و التقریر

فاطمة ماذا یمثل موقف اللة-

مرة واحدةماذانسومر بالنسبة لجیل الیوم ؟ 

غرضھا معرفة 

الشيء و صفتھ 
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ما موضوع ھذا المقطع -

المسرحي ؟

ماھو سبب تھكم أمینة -

على فاطمة ؟

ما القرائن اللفظیة الدالة -

على نمط النص ؟

مرات       3  ما     

طلب معرفة لم یكن 

.معلوما

كیف كان موقف سي -

الطاھر ؟

كیف تصرف ؟-

كیف كانت أمینة تعامل -

فاطمة ؟

كیف أدب زوجتھ أمینة؟-

ھل ھناك عبارة یمكن أن -

نتعلمھا من عمل فاطمة ؟

ھل ھناك مفردات صعبة -

في النص ؟

ھل یوجد ألفاظ دالة على -

كثرة القسم في النص ؟

یستفھم بھا عن مرات4كیف 

.الحال 
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من ھنا یتبین لنا أن العملیة التواصلیة كانت تشمل مجموعة من األسئلة المتنوعة و التي 

:تمثلت فیما یلي 

إلى تحقیق غرض اإلقتداء)من (دفع بالتلمیذ بالسؤال المحوري كان بواسطة األداة –1

.و التوجیھ بسیرة صاحب النص 

)كیف (كما أننا نالحظ أن السؤال الوارد في المرتبة الثانیة كان بواسطة األداة –2

.و الھدف الذي كان یرمي إلیھ األستاذ ھو الھدف الوصفي 

مرات كان 3و تكرر ) ما(إلى أن السؤال الذي وردفي المرتبة الثالثة بواسطة األداة -3

ذلك بأن یتطرق من خاللھ إلى العناصر التي تناولھا یرید األستاذ أن یحقق بھ ھدفا معرفیا و

.الكاتب 

تحقیق ھدف معرفي في األول كان یتناول )ما ، ھل (أراد األستاذ من خالل األداتین –4

األستاذ بتعریف موضوع النص ، و الثاني الھدف الذي كان یرمي إلیھ ھو تدعیم التلمیذ 

.ت المذكورة ضمن الجدول برصید المعجمي تناول من خاللھ أربع كلما

كان ھدفھ )ماذا (الذي استعملت فیھ األداة خیرةحین أن السؤال الوارد المرتبة األفي  – 5

 لة ال( تاریخیا حیث استطاع األستاذ من خاللھ التعریف بأبطال الجزائر خاصة البطلة 

.فاطمة نسومر  (
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:استنتاج

أخیرا یمكن القول أن العملیة التربویة في التدریس ھي عملیة تواصلیة تفاعلیة بالدرجة 

ن یأن الفاعلین في ھذه العملیة ھم أناس یدركون قیمة المعلومات و المضامباعتباراألولى 

تتخللھا نقل معلومة من بحثھو بالتالي فالعالقات داخل القسم ھي عالقات إنسانیة .و قدرھا 

تظھر لنا أن العملیة )المعلم و المتعلم (ن إلى آخر ، فبتحلیل العالقة التواصلیة بین دھ

لیست سھلة كما یتصوره البعض ، بل ھي معقدة و حساسة تتطلب اجتماع جملة من 

.العناصر الضروریة

و ھذا التواصل یمكن أن یضع بین أھدافھ تبادال و تبلیغا لمعلومات ونقال و تالقحا لتجارب 

.بھدف خلق فعل تواصلي تام 
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الخاتمة 

بعد ھذه الدراسة المستضیفة كنا قد توقفنا عند جملة من النقاط رأیناھا ضروریة وجدیرة بأن 

:مرقمة بما یلي نذكرھا 

افیا ثقغة العلمیة و حققت تواصال بالصبمكونة لھذا المجال تتسم الھذه النصوص –1

.قافات و الشعوب في التقدم الحضاري ثمساھمة مختلف ال تتجلى فياستھالكیا 

حقیقیا لم یراد نموذجاواتجاھاتھیقدم المدرس بمعارفھ ، و معلوماتھ ، و مھاراتھ –2

الدقیقة فدوره ،الصحیحةمعلومات الر في ذلك المصدر األساسي للمعارف و تبعیتعلمھ ، و 

.یتجلى في التوجیھ و اإلرشاد ، قصد مشاركة جمیع التالمیذ 

و الفھم داخل القسم حیث أن التواصلاالكتسابالتواصل بین المتعلمین یؤثر على –3

ادل األفكار و المعلومات فیما و عطاء و تبذي على الحوار أي أخنمن خالل النصوص مب

.االستیعاببینھم داخل القسم حتما سیؤثر إیجابا على 

توصلت إلى أن القسم عبارة عن جماعة أفراد تربطھم مجموعة من العالقات –4

االستیعاب و الفھم التواصلیة بین المعلم و المتعلم و بین المتعلمین أنفسھم ، و أن عملیة 

ق الجانب المعرفي من األھداف التربویة التي تعد من الجھود تان لتحقییأساسعملیان

.المبذولة للرقي بعملیة التعلم 

أن الممارسة التربویة تتأسس على عناصر متعددة ، من مثل اللغة التي ترتبط باعتبار–5

أن اللغة ھي عنصر للتفاعل و التواصل ، و أن الممارسة اعتباربالتواصل ، و على 

النصوص المقررة استنطاقمن و راء ھذا البحث ھو ھدفناالتربویة تتأسس علیھا ، فإن 

.للتالمیذ ، و ذلك توخیا لرصد درجة و جود التواصل التربوي و اللغوي فیھا 
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ھذا األخیر أن یركز ستطاعاب حیث تكما الحظنا حوارا آخر كان یربط التلمیذ بالكا–6

:على جملة من األبعاد 

.كالبعد التاریخي ، الوطني و المعرفي ، و البعد األخالقي 

الحظنا في المعجم أن التعریف بمعجم النص لم یكن في المستوى المطلوب نظرا –7

ذا لتركیز األستاذ على ربط التلمیذ بالمعجم دون أن یركز على داللة الكلمات في النص وھ

دل على شيء فإنما یدل على إھمال األستاذ في ھذا المجال و الدلیل على ذلك ركز نإ

.لخارجي للنص اعلى أربع كلمات شرحھا في إطارھا 

 الم انطالقالغویا استثمارهمن دراسة النص انتقل إلى انتھاءها أن األستاذ بعد ضنجد أی–8

حیث أنھ ربط درس التوكید بالنص ،تملیھ المقاربة النصیة في منظومتنا التربویة 

.المدروس

إن الكتاب المدرسي كحامل تواصلي ال یعدو مصدرا للمعرفة الوحیدة بل ھو مجال -9

.و الجمالي يو النفس يللتكوین الوجدان

یعتبر التواصل البیداغوجي نمطا من العالقة التواصلي التي یمكن أن تحدث بین -10

ھذه العالقة یمكن أن تتضمن طریقة إرسال ...مرسل ومرسل إلیھ، بین تلمیذ و مدّرس 

.محددین يو مكان يضمن فضاء زماناتصالو آلیات )شفویة أو غیرھا(
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:دراسة نص أدبي 

"للكاتب الجزائري إدریس قرقوة :مر المرأة الصقر ال ال فاطمة نسو"

:تقوم دراسة ھذا النص على خطوات عّدة ھي كاآلتي 

:التمھید -1

بوضعیة االنطالق ، و من خاللھ یتم األستاذ بطرح األسئلة و ھي :وتسمى ھذه المرحلة 

  : كالتالي 

  ؟  تعّرفنا على أنواع عدیدة من النصوص من یذكر لي بعض منھا*

إذن ماھي المسرحیة ؟ ما میزتھا ؟ و ما ھو .من بین ھذه األنواع ذكرتم المسرحیة *

عنصرھا األساسي ؟ 

.إذا درسنا الیوم مقطع من مسرحیة ال ال فاطمة نسومر 

یبدأ األستاذ بإعطاء لمحة عن حیاة المجاھدین و الجھاد في الجبال بكل فخر و اعتزاز 

ھم ویخص بالذكر في ھذا المجال النساء اللواتي ھّن شقائق فیشّید باألبطال و یثني علی

.ال ال فاطمة نسومر"الرجال و من بینھم  "

و علیھ فقد حقق األستاذ في التمھید التشویق و االستعداد لدخول الدرس و بث الحماس -

.في قراءة النص و سیره

:أتعرف على صاحب النص -2

.مات ببناء التعلّ :و تسمى ھذه المرحلة 

قبل أن یشرع األستاذ في التعریف بصاحب النص یقوم بطرح أسئلة على التالمیذ فیما 

:یخص بصاحب النص وھي كاآلتي 

من صاحب ھذا النص ؟*

من لدیھ فكرة عن ھذا الكاتب ؟*

من یعطي لمحة وجیزًة عنھ ؟*

و في "إدریس قرقوة "یدلي كل واحد منھم برأیھ وبما یعرفھم عن الكاتب الجزائري 

:األخیر یتوصلون إلى تعریف مشترك ھو 
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اھتم بالمسرح إلى .1967سیدي بلعباس " تسالة" كاتب جزائري معاصر ولد بقریة -

، "رطة یوغ"، "فارس الجزائر األمیر عبد القادر "أن تخصص فیھ ، من مسرحیاتھ 

...الملك الثائر "، "ملكة الطاسلي" "

:السیرة الذاتیة عن حیاة ال ال فاطمة نسومر -3

.راح األستاذ یسأل تالمیذه عن ال ال فاطمة نسومر 

من ھي ال ال فاطمة نسومر ؟ *

ماذا قدمت ھذه المرأة لألمة الجزائریة ؟ *

إستغرب األستاذ للكم الھائل من المعلومات عنھا خاصة من طرف الفتیات ، فأجابھ 

طالب ال تستغرب یا أستاذ، فھذه المرأة رمز من رموزنا، نفخر بھا و نرفع رؤوسنا ، و 

:خلصوا في األخیر لمحة عن حیاتھا

إلى قریة ، ونشأت نشأة دینیة ، وبعدھا إرتحلت 1830بالقبائل "ورجة "ولدت بقریة -

و لھا أربعة إخوة ، فتفقھت في علومي الدین و تولت "الطاھر"حیث أخوھا "نسومر"

شؤون الزاویة الرحمانیة خلفا لوالدھا فتركت مسقط رأسھا ، ولما وطئت أقدم اإلستعمار 

الدنسة الوطن، قاومتھم الصقر مقاومة عنیفة ، أبدت من خاللھا شجاعة ، و توفیت في 

  .سنة  33عمر یناھز عن1863سبتمبر 

ینھي التالمیذ التدوین ، فیقرأ األستاذ قراءة نموذجیة جھریة أمام التالمیذ ، ویطالب 

مجموعة من التالمیذ بالقراءة السلیمة ، بمراعاة جودة النطق وحسن األداء و التمثیل من 

:خالل نبرات الصوت ومالمح الوجھ ویقدمون معا النص 

:عرض النص -4

:ألستاذ بطرح مجموعة من األسئلة كاآلتي یقوم ا

فیما ساھمت المرأة الجزائریة الریفیة ؟*

ومن أجل ماذا ؟*

و من ھي بطلتنا الیوم ؟*

:و من خالل األسئلة یتوصلون إلى أن 
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ساھمت المرأة الجزائریة الریفیة بكل ما تملك من قوة في المحافظة على توابث أمتھا ، -

م تاریخ األمة ، المرصع بالبطوالت المنتشي باالنتصارات، و ھاھي فكتبن بحروف من د

.ال ال فاطمة نسومر واحدة منھن 

:بعد القراءات المتعددة للنص یتبین أن ھناك مفردات یتوجب شرحھا وھذا ما یسمى 
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ملحق المصطلحات

Systèmeالمنھج

Texteالنص

Littératureاألدب

Texteالنص األدبي littéraire

Communicationالتواصل

Systèmeالمنھج التواصلي de communication

Canalالقناة

Expéditeurالمرسل

Rasoirالشفرة

Messageالرسالة

Futureالمستقبل

Décodéeفك الشفرة

Retourالراجحةالتغذیة  d'information

Communicationالطریقة التواصلیة bidirectionnelle

Articlesالمواد

Leدور المعلم rôle de l'enseignant

Leدور المتعلم rôle de l'apprenant

Texteالنص التواصلي Communicatif
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