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فهو  املت�شعبة،  العالقات  من  ن�شيج  الأدبي  الن�ص 

يخفي عوامل واأ�شرار جديرة باالكت�شاف. وكلما كانت هذه 

العوامل واالأ�شرار مثرية الهتمام القراء يف خمتلف االأزمنة 

واالأمكنة اإال واكت�شب الن�ص مزيدا من احليوية واالأ�شالة. 

ومن هذا املنطلق فالن�ص االأ�شيل، حتى واإن كان موغال يف 

القدم، ي�شتهدفنا وي�شعى اإىل اأن يوقظ يف داخلنا ردود فعل. 

ولكي نكون موؤهلني للتفاعل معه، وقادرين على ا�شتخال�ص 

املعطيات اجلديرة بالدرا�شة وعلى بناء حتليل فعال وتاأويل 

الت�شلح مبعارف ثقافية وكفاءات نقدية  يلزمنا  متما�شك، 

ومهارات يف التنظيم املنهجي والبناء احلجاجي.

املعارف الثقافية 1 .

الروؤية  تو�شيح  يف  اأ�شا�شيا  دورا  املعارف  هذه  تلعب 

وتو�شيع املدارك، فكلما اغتنت املو�شوعة الثقافية للطالب 

قدرات  وَتَقّوَّت  الن�شو�ص  مع  تفاعله  وازدادت حظوظ  اإال 

املو�شوعة  كانت  واإذا  والرمزية.  الداللية  الأبعادها  اإدراكه 

الثقافية جماال منفتحا، يغتني ويت�شعب بح�شب اهتمامات 

لدار�ص  ميكن  ال  معارف  هناك  فاإن  وميوالتهم،  االأفراد 

االأدب العربي اأن ي�شتغني عنها ويف مقدمتها:

الن�ص الأ�صيل، حتى 

واإن كان موغال يف القدم، 

ي�صتهدفنا وي�صعى اإىل اأن 

يوقظ يف داخلنا ردود 

فعل. ولكي نكون موؤهلني 

للتفاعل معه، وقادرين 

على ا�صتخال�ص املعطيات 

اجلديرة بالدرا�صة وعلى 

بناء حتليل فعال وتاأويل 

متما�صك، يلزمنا الت�صلح 

مبعارف ثقافية وكفاءات 

نقدية ومهارات يف 

التنظيم املنهجي والبناء 

احلجاجي

❞

❝

حتليل الن�صو�ص الأدبية

مدخل منهجي بيداغوجي 
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ملعرفة  العربي  االأدب  بتاريخ  	 العناية 
يف  ال�شابق  وتاأثري  االأدبية  االأ�شكال  تطور 

الالحق؛

التعبريية  باالأ�شكال  	 االإملام 
وبخ�شو�شيات االأنواع االأدبية؛

للُكتَّاِب  الكربى  املرجعيات  	 معرفة 
مرجعيات  تراثية-  مرجعيات  )اأ�شاطري- 

معا�شرة- اأدب عاملي- فكر اإن�شاين...(؛

بالنحو  تتعلق  لغوية  معارف  	 اكت�شاب 
واملعجم والرتكيب والداللة...؛

وتاريخية  اجتماعية  معارف  	 اكت�شاب 
من  ُن  كِّ ُتَ وفل�شفية،  ونف�شية  وبيوغرافية 

لة لن�شيج الن�ص وفهم  اإدراك املكونات املُ�َشكِّ

اأبعاده وامتداداته وعالقته ب�شياقه...

العلوم  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  ورغم 

يجب  فاإنه  االأدبي،  النقد  يف  االإن�شانية 

حتليل  بناء  من  ن  كِّ ُتَ بطريقة  ا�شتثمارها 

متنا�شق يربز اخل�شائ�َص اجلمالية واملظاهر 

اأبعاَدها  ويك�شف  للن�شو�ص  املو�شوعاتية 

الداللية والرمزية. اأما اإذا اجنرف الدار�ص 

يتقيد  ومل  احلدود  اأبعد  اإىل  العلوم  هذه  مع 

اإجناز  اإىل  ينتهي  قد  فاإنه  املو�شوع  ب�شلب 

االجتماعي  الطابع  عليها  يغلب  درا�شات 

وهذا  الفل�شفي،  اأو  التاريخي  اأو  النف�شي  اأو 

االأدبية  الدرا�شة  يجعل  الدرا�شات  من  النوع 

يجعل  اأن  عو�ص  االإن�شانية  العلوم  خدمة  يف 

العلوم االإن�شانية يف خدمة الدرا�شة االأدبية. 

لتفادي هذه املنزلقات يجب االإ�شغاء لنب�ص 

الن�شو�ص املدرو�شة وتفادي االأفكار امل�شبقة 

وغري  اأذهاننا  يف  الرا�شخة  ال�شائعة  واالآراء 

اأو  املوؤلَّفات  اأو  املوؤَلِّفني  عن  �شواء  املوثوقة 

والثقافات...  الع�شور  اأو  االأدبية،  املذاهب 

�َشَرِك  يف  الوقوع  حتا�شي  اأي�شا  يجب  كما 

اإ�شقاط املعارف املرتبطة بهذا العلم اأو ذاك 

على الن�شو�ص املدرو�شة بطريقة تبعدنا عن 

هذه  يف  التحكم  اإن  االأدبية.  الدرا�شة  �شلب 

يف�شي  اأن  �شاأنه  من  فعالة  بطريقة  املعارف 

اإىل ا�شتثمارها لت�شويغ هذا التاأويل اأو ذاك، 

الدرا�شة  تقت�شيها  واأحيانا جلعلها تهيدات 

هذه  من  الن�ص  اأعماق  يف  الغو�ص  ق�شد 

وم�شالك  م�شارات  فتح  اأو  تلك،  اأو  الزاوية 

جديدة من �شاأنها اإغناء القدرات التحليلية.

الكفاءة النقدية. 2

ترتبط الكفاءة النقدية مبهارات الدار�ص 

ترتكز  املهارات  وهذه  الن�شو�ص،  حتليل  يف 

باملعارف  املرتبطة  املفاهيم  من  ٍة  ُعدَّ على 

النظرية والنقدية التي راكمها م�شار نظرية 

َلها الدار�ص نظريا  االأدب والنقد االأدبي وَتثَّ

وتطبيقيا. من ذلك مثال: املفاهيم املرتبطة 

وال�شعرية  االأ�شلوبية  والدرا�شات  بالبالغة 

وال�شيميائية وال�شردية والدراماتولوجية... اأو 

املقوالت االأدبية الكربى من قبيل: ال�شجالت 

الوجدانية ، والغنائية، والرثائية، وامللحمية، 

والدرامية، والهزلية...
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وتكمن اأهمية الكفاءة النقدية يف كونها 

ترتكز  تبني منهجية متما�شكة  للدار�ص  تتيح 

على مفاهيم وا�شحة املعامل، وهذه املنهجية 

هي التي تع�شمه من ال�شقوط يف �شرك ال�شرح 

االإطنابي الذي يكتفي باإعادة �شياغة الن�ص 

املُْحَكم التاأليف بطريقة رديئة اأو اأقل جودة .

واملنهج كما هو معلوم لي�ص قالبا جاهزا 

على  فنعمل  ذاك  اأو  املو�شوع  هذا  فيه  نفرغ 

تطيطه اأو تقزميه لياأتي على مقا�شه، واإمنا 

واخلطوات  العلمية  املفاهيم  من  �شبكة  هو 

االإجرائية القابلة للتطور والتعديل والتنا�شل، 

املو�شوع  خ�شو�شيات  مع  التكيف  ثمة  ومن 

تراهن  واخلطوات  املفاهيم  وهذه  املدرو�ص. 

على بناء تاأويل متما�شك واإنتاج قراءة واعية 

مبنطلقاتها واأهدافها من خالل اال�شتناد على 

اآليات منطقية من قبيل املالحظة والت�شنيف 

واال�شتنتاج واال�شتدالل واال�شتقراء واملقارنة 

على  يتعني  الرهان  هذا  ولتحقيق  والتعليل. 

ميكن  املقومات  من  جملة  مراعاة  املحلل 

ح�شرها فيما يلي:

بالعرو�ص  تتعلق  �شوتية:✓✓✓  مقومات 

والتنغيم يف الن�شو�ص ال�شعرية باخل�شو�ص 

والقوايف وما  االإيقاع  االأوزان وجمالية  )لعبة 

الت�شمني  قبيل:  من  ظواهر  من  بها  يرتبط 

واملو�شيقى  واالأ�شجاع  واجلنا�شات  والتدوير 

و�شكل  االأ�شوات،  بتناغم  املتعلقة  الداخلية، 

الق�شيدة وطريقة توزيع اأبياتها...(؛

با�شتخال�ص  تتعلق  معجمية:✓✓✓  مقومات 

احلقل املعجمي اأو احلقول املعجمية، واإبراز 

م�شتوى اللغة من حيث ب�شاطة املعجم وتعقيده 

وحتديد  االإيحائي،  اأو  التقريري  وطابعه 

ملحمي،  غنائي،  الداليل:  ال�شجل  نوعية 

اأ�شطوري... 

من  تتعلق  وتركيبية:✓✓✓  بنائية  مقومات 

)العنوان  الن�ص  باأجزاء  باالهتمام  جهة 

واال�شتهالالت  الفرعية  العناوين   –
واالقتبا�شات اإن وجدت...(. وتتعلق من جهة 

خربية،  فعلية،  )ا�شمية،  اجلمل  بنوع  ثانية 

والتقدمي  الروابط،  وطبيعة  اإن�شائية...(، 

والتاأخري، وال�شفات والنعوت، و�شيغ االأفعال 

ال�شيغ  املزيدة ودالالتها،  االأفعال  )االأزمنة، 

وطبيعة  للمجهول...(،  اأو  للمعلوم  املبنية 

االأ�شماء  عالقة  معرفة،  )نكرة،  االأ�شماء 

بال�شفات...(، ولعبة ال�شمائر... الخ

 : واأ�شلوبية✓✓✓ وت�شويرية  تخييلية  مقومات 

والطباقات  واملجازات  باال�شتعارات  تعلق 

)و�شف  والتخييلية  الو�شفية  وامل�شاهد 

االفرتا�شية  والعوامل  وال�شخ�شيات  االأمكنة 

الروائية  الن�شو�ص  يف  خ�شو�شا  والديكور 

االأو�شاف  هذه  طبيعة  واإبراز  والدرامية(، 

اأم  خيايل  اأم  واقعي  طابع  ذات  هي  )هل 

وحتديد  �شاخر؟(؛  كاركاتوري  اأم  غرائبي 

)نفي،  الن�ص  يف  امل�شتعملة  االأ�شاليب  نوعية 

تعدد  اأ�شلبة،  تعجب...-  ا�شتفهام،  نهي، 

اللغات...(- طبيعة اخلطاب )�شرد، حوار، 

مونولوج، تذكر وا�شرتجاع، ا�شت�شراف...(
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وجتدر االإ�شارة اإىل اأن االكتفاء بجرد هذه 

املقومات يجعل التحليل قا�شرا، فا�شتخال�شها 

جمرد خطوة لتحديد املنظور القرائي، وهذا 

انتقاء  طريقة  يف  يتحكم  الذي  هو  املنظور 

تنظيمها  ثمة  ومن  باأمثلة  املدعمة  املعطيات 

على  واالن�شجام  التنا�شق  ت�شفي  بطريقة 

التحليل وجتعله فعاال ومقنعا. 

التنظيم املنهاجي والبناء احلجاجي 3 .

على  الطالب  قدرة  مبدى  رهني  االإقناع 

وهذا  القارئ.  انتباه  و�شد  ح�شوره  فر�ص 

الن�ص  باأهمية  فقط  مرتبط  غري  االأمر 

الذي يدر�شه واإمنا اأي�شا بطريقة حتليله له. 

الن�ص على  التاأويل تفتح  واإذا كانت فر�شية 

قراءات متعددة، فاإن االنطالق من املعطيات 

املنظور  ا�شتخال�ص  من  ن  مَيكِّ الن�شية 

اأنه  كما  ال�شياق،  يقت�شيه  ما  وفق  القرائي 

يع�شم التاأويل من الوقوع يف �شرك االإ�شقاط 

الن�ص.  ب�شميم  مرتبطا  ويجعله  والتع�شف 

االإدراك  مفتاح  هو  املنطلق  ح�شن  اأن  ومبا 

ال�شليم،  والتحليل  املحكم  والتنظيم  اجليد 

فاإنه يجب مراعاة جملة من ال�شروط لك�شب 

هذا الرهان يف مقدمتها:

الن�ص  من  لكل  التاأملية  	 القراءة 
وال�شوؤال لتحديد املطلوب بدقة متناهية؛

وبكثري  مرات  عدة  الن�ص  	 قراءة 
االأولية  املعطيات  ال�شتخال�ص  الرتكيز  من 

للتحليل وتدوينها يف ورقة الت�شويد؛

املجهر  حتت  املعطيات  تلك  	 و�شع 
املنظور  ا�شتخال�ص  ق�شد  فيها  والتاأمل 

القرائي املنا�شب.

كونه  القرائي يف  املنظور  اأهمية  وتكمن 

يحدد  ت�شميم  ل�شياغة  منطلقا  ي�شكل 

الطالب  اختار  فاإذا  التحليل.  ا�شرتاتيجية 

التحليلية  الدرا�شة  يتبنى  قرائيا  منظورا 

ا�شرتاتيجية  فاإن   )analyse linière( اخلطية

بتحليل  يلتزم  اأفقيا  م�شارا  �شتتخذ  التحليل 

تلو  الواحدة  الدالة  الن�شية  املعطيات 

الن�ص  مقومات  ا�شتخال�ص  ق�شد  االأخرى 

اجلمالية واأبعاده الداللية والرمزية. اأما اإذا 

 commentaire( الرتكيبية  الدرا�شة  اختار 

composé(، فاإن ا�شرتاتيجية التحليل �شتتخذ 

م�شارا عموديا يركز على ق�شايا مو�شوعاتية 

اأو اإيقاعية اأو ت�شويرية اأو رمزية اأو اأ�شطورية 

اأو بارودية ... ويعاجلها انطالقا من الن�ص 

مبجمله دون تقيد مببداأ اخلطية.

التحليلية  الدرا�شة  فاإن  العموم  وعلى 

يطغى  التي  الن�شو�ص  تلك  تنا�شب  اخلطية 

عليها التدرج )التدرج يف �شرد االأحداث، اأو 

املت�شاعد  التوتري  يف  اأو  امل�شاهد،  و�شف  يف 

االأفكار  عر�ص  يف  اأو  النف�شية،  للحاالت 

واال�شتدالل على �شحة املواقف خ�شو�شا يف 

الن�شو�ص احلجاجية...(. ويتخذ الت�شميم 

من  التدرج  طابع  بدوره  الن�شو�ص  هذه  يف 

اإىل  اخلا�ص  من  اأو  النتائج،  اإىل  املقدمات 

العام، اأو من العام اإىل اخلا�ص...
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تنا�شب  فاإنها  الرتكيبية  الدرا�شة  اأما 

عليها  يطغى  التي  املت�شظية  الن�شو�ص  اأكرث 

واإيحاءاته  الداللية  مبتاهاته  التجريب 

واالمتدادات  املتعددة  االأبعاد  ذات  الرمزية 

املت�شعبة، ويغلب عليها التكرار الدال والبناء 

تع�شف  الن�شو�ص  هذه  اأن  ومبا  الدائري... 

واإخ�شاعها  تروي�شها  فاإن  منطقي  هو  مبا 

وقدرات  معارف  تقت�شي  التحليل  لعقالنية 

�شطحها  جتاوز  من  ُن  كِّ ُتَ خا�شة  ومهارات 

الإدراك  اأعماقها  اإىل  والنفاذ  امل�شاغب 

ال�شكل  جمالية  خلف  املتواري  االن�شجام 

الفو�شوي اخلالق.

التحليلية  الدرا�شة  من  كل  وحتتاج 

مدخل  اإىل  الرتكيبية  والدرا�شة  اخلطية 

وخاتة يراعى فيهما مبداأ توازن االأجزاء:

ق�شريا  املدخل  يكون  اأن  يجب  املدخل: 

ًزا، فهو لي�ص و�شفة جاهزة ت�شلح جلميع  وُمَركَّ

املنظور  ُده  ُيَحدِّ افتتاٌح  هو  واإمنا  الدرا�شات، 

مت  التي  املعطيات  من  وُي�شتخَل�ص  القرائي 

ت�شجيلها وتنظيمها يف ورقة الت�شويد:

ا�شتخال�ص  املثال  �شبيل  على  	 ميكن 
اإ�شكاليات مرتبطة بتلك املعطيات و�شياغتها 

�شلب  يف  للدخول  تهد  حمكمة  بطريقة 

املو�شوع. 

الثقافية  املو�شوعة  ا�شتثمار  	 ميكن 
للتمهيد لدرا�شة الن�ص باحلديث عن معطيات 

ب�شياقه  مرتبطة  ق�شايا  عن  اأو  بيوغرافية 

اأو مرتبطة باجلن�ص الذي  االأدبي والتاريخي 

يندرج  الذي  اجلمايل  التيار  اأو  اإليه  ينتمي 

�شمنه. 

مقطع  بدرا�شة  االأمر  يتعلق  	 وحني 
حجاجي،  اأو  اأدبي  ن�ص  من  م�شتخل�ص 

ميكن اإبراز خ�شو�شية هذا املقطع وتو�شيح 

�شياقه �شمن العمل ككل بح�شب ما تقت�شيه 

الدرا�شة...الخ

االإيجاز  هو  املدخل  رهان  فاإن  وعموما 

والرتكيز والتنا�شق ومراعاة ح�شن التخل�ص 

واأبرز  الق�شايا  اأهم  اإىل  القارئ  ال�شتدراج 

االإ�شكاليات التي �شيعاجلها التحليل.

�شرح  جمرد  التحليل  لي�ص  التحليل: 

اأقل جودة،  اأو  ُر بطريقة رديئة  ُيَكرِّ ِا�شِتعادي 

ما قاله املوؤلف بطريقة جيدة، واإمنا هو اإبراز 

َلْته  هَّ
َ
اأ والتي  الن�ص  بها  ل  َت�شكَّ التي  للكيفية 

خللق َوْقٍع متميز. وهذا يقت�شي الت�شاوؤل عن 

اأو  الوقع  هذا  الن�ص  بها  اأنتج  التي  الكيفية 

ذاك، والبحث عن �شر جمالية هذه ال�شورة 

اأو ذاك. ومبا  اأو جودة هذا االأ�شلوب  اأو تلك 

واالأ�شاليب  لل�شور  الداللية  االمتدادات  اأن 

باأ�شياء  وتوحي  الن�ص  ظاهر  اأحيانا  تتجاوز 

فاإن  الن�ص،  اأو  املوؤلف  �شعور  بال  مرتبطة 

والرتاكيب  االأ�شاليب  جرد  على  االقت�شار 

ويف  الفهم  يف  ق�شور  على  يدل  وال�شور 

يف  الغو�ص  تقت�شي  التي  التحليل  مهارات 

اأعماق الن�شو�ص والك�شف عن خفاياها. 
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من  ال  مث�َشكَّ يكون  اأن  للتحليل  ميكن 

ملعاجلة  فقرة  كل  �ُص  ُتَخ�شَّ بحيث  فقرات، 

واالأمثلة  باحلجج  وَدْعِمها  واحدة  فكرة 

الن�شية وبالرباهني االإقناعية. وميكن اأي�شا 

خم�ش�شة  تكون  اأن  التحليل  يف  فقرة  لكل 

لدرا�شة مقطع �شعري وا�شح املعامل اأو فقرة 

كما  درامّي،  اأو  اأو حجاجي  �شردي  ن�ص  من 

َم الن�ص املدرو�ص اإىل  ميكن للدار�ص اأن ُيَق�شِّ

يف  ذلك  اإىل  االإ�شارة  �شريطة  دالة  وحدات 

اأن هذا النمط  اإىل  املقدمة. وجتدر االإ�شارة 

من التق�شيم عادة ما يكون �شائعا يف الدرا�شة 

التحليلية اخلطية.

اعتمادا  التحليل  اإجناز  اأي�شا  وميكن 

خ�شو�شا  وفرعية  اأ�شا�شية  عناوين  على 

حني يتخذ هذا التحليل طابعا تركيبيا يعالج 

التقيد  دون  جمملها  يف  الن�شية  الق�شايا 

بخطية الن�ص.

لعر�ص  اخلاتة  تخ�ش�ص  اخلاتة: 

تلخي�ص  خالل  من  الدرا�شة،  ح�شيلة 

اأو  التحليل  تناولها  التي  الكربى  الق�شايا 

تكون  اأن  اأي�شا  وميكن  تركيبها.  على  العمل 

منا�شبة لعر�ص وجهة النظر اخلا�شة ال�شيما 

ذات  حجاجية  بن�شو�ص  االأمر  يتعلق  حني 

الطابع  اإ�شفاء  ميكن  كما  اإ�شكايل.  طابع 

ُم�شَرعة  جعلها  خالل  من  عليها  االنفتاحي 

اأ�شئلة جديدة...  على 

معايري التقومي 4 .

 يرتكز التقومي على جمموعة من املعايري 

اأهمها:

معيار الكيف:✓✓✓ ال يتم احلكم على اأهمية 

الدرا�شة بكم االأوراق املكتوبة، واإمنا مبعايري 

ملونطني  ال�شهرية  احلكمة  تختزلها  نوعية 

»عقل املهارة والتدبر اأف�شل من عقل احلفظ 

 Mieux vaut une tête bien faite( والتذكر« 

العربة  اأن  qu’une tête pleine(. وهذا معناه 

واإمنا  فقط،  االأفكار  ا�شتح�شار  يف  لي�شت 

اأي�شا يف اأ�شاليب تو�شيحها وطرائق تن�شيقها 

ي�شتدعي  وهذا  بفعاليتها.  االإقناع  ومهارات 

واال�شتثمار  والتكرار،  احل�شو  من  االحرتاز 

املحكم للروابط املنطقية، ومراعاة عالمات 

الرتقيم... 

يكت�شب   : وامل�شداقية✓✓✓ العمق  معيار 

َن  كَّ َتَ كلما  العلمية  م�شداقيته  التحليل 

املدرو�ص  الن�ص  �شطح  جتاوز  من  الطالب 

وغا�ص يف اأعماقه ال�شتك�شاف دالالته اخلفية 

التناق�ص  من  خال  متما�شك  مو�شوع  وبناء 

ومن املعلومات اخلاطئة. وترتبط امل�شداقية 

واالأمثلة  ال�شواهد  على  باالعتماد  اأي�شا 

لتدعيم فكرة اأو تعزيز موقف، وكذا بتفادي 

اأحكام القيمة واالآراء ال�شخ�شية غري املدعمة 

مبا يكفي من احلجج.

على  املعيار  هذا  يركز   : االأ�شالة✓✓✓ معيار 

هذه  من  التحليل؛  يف  اخلا�شة  املهارات 
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املهارات ما يرتبط بالعمق )اال�شتثمار الفعال 

للمفاهيم واملعطيات النظرية، والتدبري االأمثل 

االإقناعية،  والقدرات  احلجاجية  لالآليات 

يرتبط  ما  ومنها  االإ�شقاط...(،  وجتنب 

بال�شكل )�شالمة التعبري، والعناية مبقروئية 

اخلط وبالتوزيع املحكم للفقرات...(
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