
 تذكير بدروس اإلمالء

 

امثلة االنطالق

طرحت المذيعة سؤاال غريبا على ضيفها.

حفر جدي بئرا عميقا.

آمنت فئة قليلة مع نوح عليه السالم.

انطلق العداء كالسهم وفجأة تعثر.

مالحظة وتحليل

كتابة الهمزة

من خالل األمثلة السالفة الذكر نجد الهمزة قد كتبت إما على الياء، أو على األلف أو على الواو .

على األلف

إذا كانت ساكنة بعد فتح : رأس

إذا كانت مفتوحة بعد فتح : سأل

إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن : فجأة

على الواو

إذا كانت ساكنة بعد ضم : مؤنس

إذا كانت مفتوحة بعد ضم : سؤال

إذا كانت مضمومة بعد سكون : تفاؤل

إذا كانت مضمومه بعد ضم : رؤوس

على الياء

إذا كانت مفتوحة بعد كسر : فئة

إذا كانت مفتوحة بعد ياء ساكنة : بيئة

إذا كانت ساكنة بعد كسر : بئر

إذا كانت مكسورة بعد ضم : سئل

إذا كانت مكسورة بعد فتح : مطمئينون

إذا كانت مكسورة بعد سكون : أسئلة

الهمزة المتطرفة

الهمزة المتطرفة هي التي تكون في آخر الكلمة وتكتب كاآلتي :

تكتب على ألف، إذا كانت مفتوحة بعد فتح أو كانت مضمومة : قرأ – يقرأ

تكتب على واو إذا كانت قبلها ضمة : بؤبؤ

تكتب على ياء إذا كانت قبلها كسرة : تنشئ

تكتب على السطر مستقلة إذا كانت قبلها سكون أو مرة خنساء – شيء

كتابة التاء
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التاء المبسوطة

تكتب التاء المبسوطة في األفعال واألسماء والحروف بعد ساكن صحيح أو مد مثل : بنت – قوت – ليت – قامت – صامت –

بات.

تكتب مبسوطة في جمع المؤنت السالم مثال : خيثات – جميالت – مؤذبات.

التاء المربوطة

تكتب التاء المتطرفة مربوطة في األسماء فقط، حيث تنطق في وسط الالم، أما عند الوقف فإنها تنطق هاء.

كما تكتب في آخر كل مؤنت مفرد اسما كان أو صفة غير ثالثي مثال : شجرة، مسطرة،

كما تكتب في آخر جمع التكسير الذي ال ينتهي مفرده بتاء مثال : قاضي قضاة – صبي صبية.

عالمات الترقيم

عالمات الترقيم هي إشارات لتوزيع الكالم وتوجيه وضبط معناه في النص وهي كثيرة:

النقطة (.)

توضع عند نهاية تامة المعنى مثال : من جد وجد ومن زرع حصد.

الفاصلة (،)

تكون عند وقف قصير وذلك في الحاالت التالية :

بعد لفظ المنادى : يارب، اغفر ذنوبي.

بين جملتين مرتبطتين في المعنى واالعراب : احفظ ا�، يحفظك .

بين المفردات أو الجمل المعطوفة : أكلت لحما، وخبزا .

الفاصلة المنقوطة (؛)

تكتب بعد جملة ما بعدها سبب لها، أو جملتين مرتبطتين في المعنى دون االعراب. مثال : نجحت ؛ ألنني اجتهدت .

النقطتان (:)

تستعمالن في األحوال اآلتية :

بعد فعل القول : قال رسول ا� صلى ا� عليه وسلم: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"

بين شيء وأقسامه : الكلمة هي : اسم وفعل وحرف .

قبل األمثلة التي توضح القاعدة .

التعداد : مثال : عدد المشردين الفلسطينيين : 5 ماليين نسمة .

عالمة اإلستفهام (؟)

تكون بعد سؤال أو جملة استفهامية: كم الساعة؟

عالمة التعجب (!)

تكون بعد جملة يعبر بها عن فرح أو حزن أو دهشة أو تعجب أو استغاثة أو حزن أو تأسف أو دعاء. مثال : ياله من شاب مؤذب !

العارضة (–)

تستعمل في أول السطر لتفصيل الكالم .

العارضتان (–...–)

توضعان لفصل جملة معترضة. مثال : أنت – أعزك ا� – كريم
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المزدوجتان (“”)

تستعمالن لنقل جملة بنصها من كالم الغير. يروى عن الرسول صلى ا� عليه وسلم قوله : "ال إيمان لمن ال أمانة له".

القوسان (…..)

يستعمالن عند الشرح أو التفسير أو الدعاء القصير. قال عمر بن الخطاب رضي ا� عنه (لو كان الفقر رجال لقتلته).

المعقوفتان […..]

توضع بينهما زيادة قد يدخلها الكاتب في جملة مقتبسة يقتضيها السياق. إذا ال بأس أمزق الصمت، البد أن أتحرك [يقول البطل].

النقط المتتابعة (........)

هي عالمة على أن شيئا من الكالم قد حذف أو أن الكالم فيه بقية. كقول نزار قباني: وانتقم الخليفة السفاح من ضفائر األميرة،

فقصها… ضفيرة، ضفيرة…
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 الخبر واإلنشاء

أمثلة االنطالق

المجموعة األولى

تلقب السودان بسلة غذاء العالم .

أصبح العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة بفعل العولمة .

كان الجاحظ مطبوعا على الفكاهة، سريع الجواب والنكتة .

المجموعة الثانية

قال حكيم البنه : "يابني تعلم حسن االستماع، كما تتعلم حسن الحديث"

ال تصاحب األشرار، فإن طبعك يسرق من طبعهم .

ما أروع ركوب الخيل .

ما هو رأي الشارع في غزو العراق ؟

نعم الرجل الشجاع

أحضر لي كأمر شاي من فضلك

مالحظة وتحليل

المجموعة األولى

نالحظ من خالل األمثلة الثالثة األولى أنها تخبرنا بخبر معين، هذا الكالم يحتمل الصدق، كما يحتمل الكذب، وكل جملة احتملت

الصدق والكذب تسمى جملة خبرية .

استنتاج

الجملة الخبرية هي التي يحتمل مضمونها الصدق والكذب، ويمدح أن يقال لقائلها إنه صادق أو كاذب.

المجموعة الثانية

إذا نتقلنا اآلن إلى أمثلة المجموعة الثانية وتفحصناها جيدا، نجد أن هناك الجمل ال تخبرنا بخبر معين وإنما قد تكون أمرا كما في

المثالين األولين والسادس، أو تعجبا كما في المثال الثالث، أو استفهاما كما في المثال الرابع، كما يمكن أن تكون ملحا كما في المثال

الخامس. وبذلك ال يمكن أن نقول إن هذه األمثلة تحتمل الصدق والكذب، وكل كالم هو كذلك يسمى إنشاء .

استنتاج

الجملة االنشائية هي التي ال يحتمل معناها الهدف والكذب، وال يصح أن يقال لقائلها إنه صادق أو كاذب.

تقويم جزئي

فيما يأتي الجمل الخبرية والجمل اإلنشائية:

قدم المساعدة لجارك، واختر من تراه مناسبا لهذامتك: جملة إنشائية.

ما زال يلهث كأنه قطع شوطا عدوا: جملة خبرية.

قال الشاعر ابن زيدون: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا   واألفق طلق ووجه األرض قد راما: جملة إنشائية.
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أنواع االنشاء

إذا عدنا إلى أمثلة المجموعة الثانية التي تلتمس الجمل االنشائية، وتوقفنا عند المثال السادس نالحظ أن المتكلم يطلب طلبا هو

إحضار كأس شاي يسمى هذا النوع إنشاء طلبيا وقد جاء في صيغة األمر. وقد يكون بصيغ أخرى منها : النهي كما في المثال الثاني،

واالستفهام كما في المثال الرابع.
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 الخبر - أغراضه وخروجه عن مقتضى الظاهر

أمثلة االنطالق

المجموعة األولى

الكاتب المصري نجيب محفوظ حائز على جائزة نوبل لألدب.

أنتم تتحاورون حول مستقبل القضية الفلسطينية.

المجموعة الثانية

رب اغفر لي ذنوبي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

قال أحد الشعراء : ذهب الشباب فماله من عودة    وأتى المشيب فأين منه المهرب

قال آخر: هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا    وعمت جميع المسلمين البشرى

قال آخر: من يزرع الشر يحصد في عواقبه    ندامة ولحصد الزرع إيان

مالحظة وتحليل

المجموعة األولى

إذا الحظت المثال األول تجد الجمل فيه خبريه وأن المتكلم قصد إفادة المخاطب بما كان يجعل فالمتكلم نقل خبرا يجهله المستمع

وقصد من وراء ذلك إفادته بهذه المعلومة ويسمو هذا الحكم فائدة الخبز.

إذا انتقلت إلى المثال الثاني ستجد أن المتكلم ال يقصد إفادة السامع بخير يجهله، وإنما يريد إفادته بأن المتكلم عالم بالحكم ويسمو

ذلك الزم الفائدة .

استنتاج

يستعمل الخبر ألحد العرضين .

األول: إفادة المخاطب الحكم التي تتضمنه الجملة، ويسمى فائدة الخبر.

الثاني: إفادة المخاطب العالم بالحكم، أن المتكلم يعلمه أيضا ويسمى الزم الفائدة.

المجموعة الثانية

إذا تمعنت في المجموعة الثانية ستكشف أن تلك الجمل ال يقصد بها إفادة المخاطب الحكم، ألن المتكلم عالم به، وإنما يراد بها أخرى

من أخرى فتكون قد خرجت عن معناها األصلي إلى أغراض تفهم من خالل قرائن وسياق الكالم. 

الحظ المثال األول تجد أن المتكلم ليس عرضه إفادة الحكم و ال الزم الفائدة ألن ا� بكل شيء عليم فالغرض من الخبر هو

االسترحام. 

وفي المثال الثاني يتبين أن الشاعر يتحسر على شيء محبوب فاته أال وهو الشباب إذن الغرض من هذا الخبر هو التحسر. 

وفي المثال الثالث ال يفيد الشاعر السامع بحكم، وإنما يفتخر بانتصار تومة إذن فالغرض من هذا الخبر هو االفتخار . 

وإذا تمعنت في المثال الرابع، تجد الشاعر يسدي نصيحة باالبتعاد عن الشر إذن فالغرض مساندا للخبر هو اإلرشاد والنصح.

استنتاج

يستعمل الخبر ألغراض أخرى تفهم من خالل السيان وقرائن األحوال منها : االسترحام – التحسر – المدح – الذخر – اإلرشاد –

النصح – الطعن.
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التوكيد

تأمل الجدول اآلتي:

طبيعة الخبرحال المخاطبالمثال

فاز العداء المغربي بميدالية ذهبية
خالي الذهن من مضمون

الخبر
لم يحتج إلى توكيد

ألقي الخبر بمؤكد واحد إلزالة التردد وأداة التوكيد (إن)مترددإنه يستحق المتابعة

قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون
جاحد ومنكر

ألقي الخبر بمؤكدين إلزالة الجحود واألنكار والمؤكدان هما

(إن)

استنتاج

إذا كان المخاطب خالي الذهن يلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد.

إذا كان مترددا ألقي إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد.

إذا كان جاحدا منكرا ألقي الخبر بمؤكدين فأكثر على حسب درجة اإلنكار.
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 التشبيه - أركانه وأقسامه

 Ƨ

أمثلة االنطالق

قال الشاعر: 

الشمس من مشرقها قد بدت    مشرقة ليس لها حاجب 

كأنما بونقة أحميت    يجول فيها ذهب ذائب

قال بشار بن برد: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

قال أحد الشعراء: 

أنت بدر حسنا وشمس علوا    وحسام حزما وبحر نواال

قال عمر بن سلمة في مدح الرشيد: 

الناس من طين وأنت    كالبدر في فلك السعود

مالحظة وتحليل

من خالل تأمل األمثلة نجد أنها تتضمن تشبيها أو أكثر يصف به المتكلم شيئا بصفة أو بصفات تجعله بقرب من شيء آخر ويماثله.

ولمزيد من التفصيل الحظ المثال األول:

المثال األول

المثال : الشمس …كأنها بوتقة …

المشبه : الشمس    

أداة التشبيه : كأن

المشبه به : البوتقة    

وجه الشبه : التأللؤ واإلشراقة

استنتاج

يتبين لك أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به، واألداة وهي كأن، ووجه الشبه ويسمى هذا النوع من التشبيه

تشبيها تاما.

المثال الثاني

الحظ المثال الثاني وحدد عناصر التشبيه فيه تجد:

المثال : كأن مثار النقع …

المشبه : مثار النقع

أداة التشبيه : كأن

المشبه به : ليل

وجه الشبه : محذوف
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استنتاج

يتبين لك مما سبق أن وجه الشبه محذوف في هذا التشبيه ويسمى التشبيه المجمل وألن األداة حاضرة فهو تشبيه مرسل إذن فهو

تشبيه مرسل ومجمل في آن واحد.

المثال الثالث

في المثال الثالث نجد أن المشبه به هو (أنت) واألداة (غيره وجودة) والمشبه به هو (بدر) ووجه الشبه هو (الحسن).

استنتاج

بما أن األداة محذوفة في هذا التشبيه فهو تشبيه مؤكد، وهو أيما تشبيه مفصل ألن وجه الشبه حاضر.

المثال الرابع

في المثال الرابع نجد أن المشبه والمشبه به لكن األداة محذوفة فهو تشبيه مؤكد وكذلك وجه الشبه محذوف لذلك يسمى أيضا تشبيها

مجمال.

استنتاج

األداة محذوفة إذن فهو تشبيه مؤكد، وكذلك وجه الشبه محذوف إذن فهو يسمى أيما تشبيها مجمال.
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 الحقيقة والمجاز

القاعدة

الحقيقة :هي المعنى الذي وضعت له الكلمة في أصل اللغة، فلكل لفظ في اللغة معنى متفق عليه وهو المعنى الذي يفهمه جميع

المتكلمين بتلك اللغة وتضبطه المعاجم واستخدام اللفظ في هذا المعنى هو الذي نسٌمه حقيقة.

المجاز: هو إيراد لفظ لغير المعنى الذي وضع في األصل وذلك لوجود عالقة تجمع بين المعنيين، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى

الحقيقي. وله نوعان أساسيان:

المجاز العقلي : هو إسناد فعل ما أو ما في معناه إلى غير ماهو له لعالقة مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي.

المجاز اللغوي : وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

األمثلة

قال ابن العميد: 

قامت ُتظللني من الشمس نفس أحب إلي� من نفسي 

قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس

وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان ألسد: 

فلم أَر ضرغامين أصدق منكمـا عراكا إذا الهيابة النكـس كـذبـا 

هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يعشى باسل الوجه أغلبا

وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة: 

لعيني كـل يوم منك حـظ تحـير منـه في أمـر ُعجاب 

حمالة الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على َسَحاب

وقال البحتري: 

إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر األضالع

البحث

انظر إلى الشطر األخير في البيتين، تجد أن كلمة “الشمس” استعملت في معنيين أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها ، وهي

التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء ، والثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التأللؤ ، وهذا المعنى غير

حقيقي ، وإذا أملت رأيت أن هناك صلة بين المعنى اصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العالقة هي المشابهة ؛

ألن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في اإلشراق ، وال يمكن أن يلتبس عليك األمر فتفهم من “شمس تظللني” المعنى الحقيقي

للشمس ؛ ألن الشمس الحقيقية ال تظلل ، فكلمة تظللني إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ؛ ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى

المقصود هو المعنى الجديد العارض.

وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة “هزبرا” الثانية يراد بها األسد الحقيقي ، وأن كلمة “هزبر” األولى يراد بها الممدوح

الشجاع ، وهذا معنى غير حقيقي ، ورأيت أن العالقة بين المعنى الحقيقي لألسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة ، وأن

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لألسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكالم تدل على أن المقصود المعنى العارض ، ومثل
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ذلك يقال في “أغلب من القوم” و”باسل الوجه أغلبا” فإن الثانية تدل على المعنى األصلي لألسد واألولى تدل على المعنى العارض

وهو الرجل الشجاع ، والعالقة المشابهة ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى األصلي هنا لفظية وهي “من القوم”.

تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة “حسام” الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعالقة المشابهة

في تحمل األخطار ، والقرينة ُتفهم من المقام فهي حالية ، ومثل ذلك كلمة “سحاب” األخيرة فإنها استعملت لتدل على سف الدولة

لعالقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم ، والقرينة حالية أيضا.

أما بيت البحتري فمعناه أن عين اإلنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن ، فإن ما تنطوي عليه

النفس منهما ال يكون سرا مكتوما ، فأنت ترى أن كلمة “العين” األولى استعملت في معناها الحقيقي وأن كلمة “عين” الثانية استعملت

في الجاسوس وهو غير معناها األصلي ؛ ولكن ألن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل ، أطلقها وأراد الكل شأن العرب في إطالق

الجزء وإرادة الكل ، وأنت ترى أن العالقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية والقرينة “على الجوى” فهي لفظية.

ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات : شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعالقة وارتباط

بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا.

القاعدة

المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة مع قرينه مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والعالقة بين المعنى الحقيقي

والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها ، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.

نموذج

قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر: 

فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حم� اعتزامي

وقال حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه : 

تعرض لي السحاب وقد قفلنا فقلت إليك إن معي السحابا

وقال آخر : 

بالدي وإن جارت علّي عزيزة وقومي وإن ضنوا علّي كراما

اإلجابة

القرينةتوضيح العالقةالعالقةالسببالمجاز

شبه قلة الصبر بالمرض لما لكل منهما من الداللة على الضعفالمشابهةألن االصطبار ال يمرضمرض
لفظية وهي

اصطباري

المشابهةألن االعتزام ال يحمحم
شبه انحالل العزم باإلصابة بالحمى لما لكل منهما من التأثير

السيئ
اعتزامي

السحاب

األخيرة

ألن السحاب ال يكون

رقيقا
معيشبه الممدوح بالسحاب لما لكليهما من األثر النافعالمشابهة

ألن البالد ال تجوربالدي
غير

المشابهة
جارتذكر البالد وأراد أهلها فالعالقة المحلية
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 النص السردي

تمهيد

إّن اللغة قناة االتصال بين القارئ والقصصي، وأفضل األساليب للتعبير عن هذه اللغة هو األسلوب الطبيعي السهل المفعم بالحيوية،

ونعني باألسلوب الطبيعي " القاص – اإلنسان – الكاتب..."، فالكاتب الذي يتمتع بالدعابة والروح المرحة تكون خصاله الهامة مندسة

مبعثرة في أنحاء قصته، بينما تثقل قلوبنا وصدورنا من انعكاسات صاحب القلم المعتم األحاسيس.

وقد يلجأ الكاتب إلى اختيار بعض الزحاف، ولكن دونما كد أو تعب وبعفوية، وإالّ أصبح القص مصطنعًا بعيدًا عن الطبع. وبإمكان

األديب أن يجمع في القصة الواحدة أكثر من أسلوب من هذه األساليب ( طريقة السرد المباشر) و (الترجمة الذاتية) و (الرسائل أو

الوثائق). وما يهمنا في هذا المقام من هذه األساليب هو طريقة السرد المباشر .

تعريف السرد

عّرف روالن بارن السرد بقوله: "إنه مثل الحياة نفسها عالم متطور من التاريخ والثقافة"

ويعلق الباحث على هذا التعريف بقوله " إن هذا التعريف نجده عامًا، فالحياة نفسها عصية على اإلنسان " الكائن المتمرد على كل

تعريف أو قانون". ونحن بحاجة ماسة إلى فهم السرد بوصفه أداة من أدوات التعبير اإلنساني، وليس بوصفه حقيقة موضوعية تقف

في مواجهة الحقيقة اإلنسانية.

تنبه الناقد هايدن وايت إلى هذه األداة وذلك عندما رأى أّن القضية الجوهرية في السرد تكمن في فكرة (كيف تترجم المعرفة إلى

أخبار) و (كيف نحول المعلومات إلى حكي)، كيف نحول التجربة اإلنسانية إلى بنى من المعاني التي تتخذ شكل الخصائص الثقافية

المرتبطة بالزمان والمكان والناس واألحداث. ويعمل السرد على صياغة ما نريده بصورة تتجاوز حدود اللغة التي نتكلم بها – وإن كان

السرد القصصي يتخذ من اللغة وسيلة له – فهو يحكي عن طريق اللغة السلوك اإلنساني والحركات واألفعال واألماكن وهي أدوات

عالمية الداللة بخالف اللغة ذات الصبغة المحلية، ومن ثم فإن تحويل التجربة إلى حكي معناه إخراج لها حيز اللغة اإلنسانية الشاملة

بخالف ما لو صيغت على هيئة تأمالت أو تقارير .

وقد أصبح السرد نفسه، عندما يتجلى في عمل ما، مثل القصة، المسرحية أو الرواية، عوضًا أو بديًال عن المعاني أو عن التجربة.

وبخالف التعبير اللغوي المباشر الذي يشير على التجربة ، ويترجم لها أو يعرف بها، لكنه ال يكون بديًال عنها، إالّ إذا كان فنًا يقدم بدائل

موسيقية أو تصويرية أو سردية. وليس هناك حاجة في داخل السرد إلى شرح فكرة أو تلخيص مغزى أو توجيه نصيحة أو موعظة،

ألّن التركيب السردي نفسه يقول، والصياغة نفسها هي التي تكشف عن المعنى أو عن التجربة، وأي تدخل مباشر من هذا القبيل داخل

النسيج السردي يعد شيئًا زائدًا عن السرد ومفسدًا لبنائه.

ويشير السرد عمومًا إلى كل ما يمكن أن يؤدي قصًا، سواء كانت األداة المستخدمة لتمثيله لفظية أم غير لفظية، إنه نوع من السلوك

اإلنساني توصل بواسطته الكائنات البشرية ضروبًا معينة من الرسائل. وقد تتنوع صيغ السرد على نحو غير عادي، إذ يمكن أن يروى

شفاهًا أو مكتوبًا، أو دون أداة لفظية، وذلك عبر اإليماء والصور وغيرها. ويشير السرد أيضًا إلى مجمل التقنيات واألدوات التي تشكل

مجتمعه بنية النص السردي.

وكثيرة هي أشكال السرد، إذ كل عمل سردي له الشكل الخاص به، و إذا كان هذا التنوع في استعمال أشكال السرد يفضي إلى صعوبة

بالغة فيما يتعلق بالدراسات النظرية. وقد حاول المنظرون حصر جميع األشكال في نطاق ضيق يمكن من دراستها مجتمعة. ومن
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أشكال السرد "السرد المفصل لألحداث" وهو أن يتم سرد األحداث بالتفصيل دون اقتضاب وعلى العكس من الحذف أو المجمل يكون

المشهد تركيزًا على بعض األحداث التي من البديهي ستكون هادفة.

إّن السرد قائم في األسطورة والحكاية، كما هو قائم في الكوميديا والتراجيديا، وقائم أيضًا في الرواية والقصة والقصة القصيرة.

والسرد هو نقل الحدث أو مجموعة من األحداث صورتها الواقعية أو المتخيلة إلى صورة لغوية، ويختار كاتب القصة عادة واحد من

ثالث طرق للسرد وهي: الطريقة المباشرة، وطريقة السرد الذاتي، والوثائق (المذكرات واالعترافات).

وقد عقد مؤتمر في جامعة اليرموك بعنوان "فن السرد في األدب العربي"، حيث قال الدكتور محمد الزعبي: " إّن فن السرد في مختلف

األجناس األدبية يكتسب أهمية خاصة، فقد فتحت نظرية السرد آفاقًا جديدة من الكشف وتقنيات الكشف عن السردية أشكالها

ووظائفها ودالالتها".

أّما الدكتور عادل فريحات من جامعة دمشق فقد قال: " إن فن السرد ينضج تدريجيًا مع الزمن في عالمنا العربي، ويتميز بأنه مرن

ومطوع من خالل تكاثر التجارب اإلبداعية فيه وتعدد أشكاله".

خصائص النص السردي

من خصائص النص السردي:

وجود أحداث مرتبة ترتيبا زمنيا تعاقبيا أو ترتيبا سببيا منطقيا تحكم سردها عالقات متشابكة بين الشخصيات .

وجود نمو لألحداث وتحول في وظائف الشخصيات ضمن عالقات متداخلة تدفع بالحدث من البداية إلى النهاية في فضاأت

متعددة األبعاد المادية والرمزية و االجتماعية والنفسية .

دوران األحداث حول موضوع وحدث بؤرة يقدم رؤية للواقع و القيم و الجمال .

الفرق بين الكاتب والسارد والشخصيات

الكاتب : هو مؤلف النص و مبدعه، اسمه مطبوع على غالف النص السردي؛ لكنه ال يتولى السرد بل ينيب عنه صوتا آخر هو صوت

السارد الذي قد يكون أحد شخصيات المحكي، و قد يكون مجرد شخصية مفترضة و إجراء فنيا ليس غير.

الشخصية : هي الممثل الذي يسند إليه دور ما في المسرود، وتنفرد بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها .

قد يكون السارد في بعض األعمال السردية هو نفسه الكاتب و الشخصية الرئيسية كما هو هو الشأن في السيرة الذاتية.

يضطلع السارد بجملة وظائف أهمها : عرض األحداث، وتوجيه السرد والتعليق عليه، واالتصال بالقارئ بناء على مبدأ الثقة القائمة

بين الراوي و المروي له .

المنظور السردي

يتعلق المنظور السردي بالضمير الذي يتمظهر به السارد و هو غالبا إما :

ضمير المتكلم : حيث يحضر السارد في الحدث حضورا أساسيا .

ضمير الغائب : بواسطة سارد يفترض أن يكون محايدا مختفيا خلف مجموعة من األقنعة .

الرؤية السردية

تتخذ ثالثة مظاهر { زوايا نظر }:

الرؤية من الخلف حيث السارد عالم بدواخل الشخصية، عارف عنها أكثر مما قد تعرفها عن نفسها.

الرؤية من الخارج حيث تكاد تكون معرفة السارد بالشخصية منعدمة.

الرؤية المصاحبة حيث معرفة السارد مساوية لمعرفة الشخصية.

أشكال السرد
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طالما أن السرد إدراك للحدث على محور الزمن فإنه يتخذ ثالثة أشكال:

السرد الخطي المتسلسل: يراعي فيه السارد تسلسل الزمن الطبيعي وتدرج األحداث تدرجا تعاقبيا من البداية إلى النهاية.

السرد المتقطع: يخرق مبدأ التسلسل الزمن الطبيعي ويسمح بلتداخل األزمنة وتراكمها ، وقد يبدأ الحدث من نهايته أو من الوسط،

ويعتمد هذا السردعلى تقنيات الحذف واالسترجاع واالستشراف واالختزال …

السرد التناوبي: حيث تعرض المادة الحكائية على شكل مقاطع سردية تتناوب الحضور في الزمن.
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 النص الوصفي

النمط الوصفي

الوصف إصطالحا هو الرسم بالكالم الذي ينقل مشهدا حقيقيا أو خياليا لألحياء أو األشياء أو األمكنة بتصوير خارجي أو داخلي من

خالل رؤية موضوعية أو ذاتية أو تأملية.

أما النمط الوصفي فهو الطريقة التقنية المستخدمة ويقوم على:

النظر الثاقب.

المالحظة الدقيقة .

المهارة في التعبير والربط .

مؤشرات الوصف

عناصر اإلطار الزماني – المكاني – الحركي، ما يهيء لخلق مناخ معي يتأكد هذا األمر بوجود حقول معجمية خاصة.

دقة الوصف.

وجود الكثير من المجاز.

وجهة نظر الواصف الذاتية أو الموضوعية.

حقل معجمي لتجميل الموصوف أو تقبيحه: الوصف من القريب إلى البعيد أي من الخاص إلى العام. – الوصف من البعيد إلى

القريب أي من العام إلى الخاص.

خصائص الوصف

اإلكثار من النعت والحال.

إستعمال المماثلة والمشابهة.

إستخدام الفعل الماضي والمضارع للداللة على الحيوية و الحرارة واإلستمرار.

إستعمال األساليب اإلنفعالية كالتعجب ، التمني ، تأوه ، مبالغة ، تفضيل ، مدح ، ذم ....الخ

يهدف إلى إبراز الصفات الخارجية أو الداخلية.

الوصف من حيث عالقته بالموصوف

الوصف الداخلي.

الوصف الخارجي.

الوصف من حيث عالقته بالواصف

الوصف الموضوعي.

الوصف الذاتي أي الوجداني.

الوصف التأملي وله وظيفتان مرجعية وجمالية: تكون وظيفة الكالم مرجعية عندما يكون الوصف موضوعيا يتناول حالة

الموصوف: مميزاته الخارجية والنفسية وسلوكه أفعاله وحركاته، وتكون جمالية إذا كان الوصف ذاتيا، وتبرز في الوصف أسماء

الذات، أفعال الجوارح، أفعال الحالة، الجمل اإلسمية، النعوت والظروف المكانية.

مكان الموصوف
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الثابت بيت أو موقع، المتحرك سيارة أو قطار، المغلق غرفة أو سجن، المفتوح بحر أو سماء، أو تتداخل هذه األنواع.

وظائف الوصف

من أهم وظائف الوصف :

اإلخبار: حيث تعرض عناصر الموصوف بدقة وموضوعية وواقعية.

الشرح والتفسير: تفهيم المتلقي وضمان وضوح تلقي الرسالة الوصفية.

التعليل والتبرير: لتعزيز موقف معين أو سلوك ما، أو انتقاد تصور واستهجان فعل محدد.

اإليهام بالواقعية : خاصة في النصوص السردية حيث يسود المتخيل، واقعية تخلف تشويقا، وتبني انتظارا، وتؤسس تفاعال بين

المتلقي والموصوف.
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 النص الحواري

مفهوم الحوار

الحوار شكل من أشكال التواصل يتناوب الكالم فيه شخصان او اكثر في موضوع معين للوصول إلى غاية ما، وهو وسيلة من وسائل

التعبير عن الذات في تفاعلها مع الواقع وما قد ينجم عن هذا التفاعل من مواقف فك…رية أو اجتماعية أو وجدانية …

الحوار حاضر في معظم اشكال الكتابة و خاصة في األجناس السردية وهو أيضا أحد مكونات الخطاب الحكائي يستهدف كسر رتبة

السرد واإليهام بواقعية الحدث وإضفاء طابع الحركة والحيوية عليه، ودفع الصراع فيه إلى النمو. وهو في الخطاب المسرحي لغة

الكتابة والعرض، يختزن في أحشائه باقي مكونات السرد األخرى.

أشكال الحوار ووظائفه في الكتابة السردية

يمكن التمييز بين شكلين من أشكال الحوار في النص السردي:

حوار مباشر يتم عبره عرض كالم الشخصية كماهو في الواقع باستخدام مؤشرات نصية (قال – يقول – خاطبه – ردت عليه) أو

طباعية ( – ، : ، * …).

حوار غير مباشر: يتولى فيه السارد نقل كالم الشخصيات.

يؤدي الحوار كل الوظائف و االدوار التي يؤديها أي خطاب وأبرز هذه الوظائف داخل النص الحكائي:

الوظيفة التفسيرية: تحيط بالحدث والموقف والفضاء وتقوم بعملية الربط المنطقي بين وحدات السرد و مكوناته

الوظيفة الدرامية: حيث يصبح الحوار دافعا نحو التأزيم ومسهما في تدرج الحدث نحو النهاية

الوظيفة الوصفية: يتولى فيها النص الحواري رسم مالمح الشخصيات أو الفضاء و األشياء المرتبطة بهما

الحوار في المسرح

يرتكز المسرح أساسا على الحوار ويتشكل هذا األخير من واجهتين:

اإلرشادات المسرحية: سرد قصير يؤثث فضاء الحوار و يعبر عما ال يمكن التعبير عنه بالكالم المباشر في النص الحواري المكتوب،

وتقوم مقامها في العرض المسرحي حركات الشخصيات ومالمحها وردود أفعالها النفسية والحسية ومستلزمات الديكور واإلكسسوارت

وتقنيات الضوء والصوت وغيرها. 

الكالم المتبادل بين الشخصيات (الحوار)، ويمكن التمييز فيه بين نوعين: الحوار الخارجي الثنائي (Dialogue) والحوار الداخلي

.(Monologue) (المناجاة) أي حوار الشخصية مع نفسها

بنية النص الحواري

يتمفصل النص الحواري إلى ثالثة مقاطع: االفتتاحية والعرض والنهاية، ولكل مقطع تراكيب وسياقات وأوضاع، ويختزن النص

الحواري المسرحي مقومات الصراع، فيوظف لذلك أساليب الحجاج واالحتجاج واإلثارة.
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 النص الحجاجي

النص الحجاجي

الحجاج وسيلة من وسائل اإلقناع والتعبير عن الرأي وتفنيد الرأي المخالف وال يخلو نص أدبي من الحجاج حتى الشعر كما يحضر

الحجاج في أعمال أخرى، علمية إعالمية، نقدية، فكرية، فلسفية، قضائية ... والتي تعتمد على مقابلة الرأي بالرأي ومقارعة الحجة

بالحجة.

ومن مقومات الحجاج أو مؤشراته:

الربط بين الفقرات: بحروف التوكيد، حروف العطف، خاصة الواو، عبارات معينة أو اإلثبات ال أريد، مما، ال شك فيه.

الربط بين الجمل: بحروف العطف : أو، و، ف. باألسماء الموصولة : الذي، التي...

تتميز لغة النص الحجاجي بلغة تقريرية، موضوعية، تعبر عن األفكار بوضوح ومباشرة.

خطوات كتابة نص حجاجي:

تصميم منهجي محكم يتضمن: القضية – نقيض هذه القضية – التركيب الجديد .

األدلة والبراهين: أدلة منطقية – أدلة واقعية – أدلة تاريخية – شواهد واستشهادات.

روابط لغوية متنوعة للربط بين الجمل والفقرات : أدوات التوكيد – حروف العطف – أسماء اإلشارة الموصولة...........

لغة تقريرية، مباشرة، واضحة.

مكونات الهيكل الحجاجي

إن تحليل النص الحجاجي من أحسن الوسائل لتدريب التلميذ على التفكير النقدي ولتعويده على النظر في الحجاج قبل االستسالم

لنتائجه.

وفي تحليل النص الحجاجي نعتمد من الناحية الشكلية على مفهوم أساسي يتضمن أهم العناصر في عملية الحجاج، هو ما نسميه

الهيكل الحجاجي. إنه يقابل تقريبا ما سماه أرسطو بالقياس الحجاجي : مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، ونتيجة . فقد سميت عناصر هذا

القياس بمصطلحات جديدة عند . فسمى المقدمة الكبرى " قانون العبور" ألنها تسمح لنا باالنتقال من " الحجة " (المقدمة الصغرى) إلى

النتيجة . ثم أضاف عناصر أخرى ثانوية مثل " السند " الذي هو مرجع لقانون العبور و" عالمة القوة " التي تزيد في أو تنقص من قوة

النتيجة أو مثل “ االستثناء " الذي يسمح بإقصاء الحاالت االستثنائية . وما يهمنا في هذه الدراسة بالدرجة األولى هو عنصر قانون

العبور أو " قاعدة االستنتاج ".

إن أول ما نتدرب عليه في التحليل الحجاجي هو إرجاع النص أو وحدات النص إلى تركيبها الحجاجي، أي إلى تركيب يتكون من

قاعدة واستنتاج وحجة ونتيجة.

ونأخذ على سبيل المثال نص : " فضل المرأة " حيث نحول وحدة النص التالية :

“ كانت المرأة تفلح األرض وتزرع الحبوب وتجني الحصاد وتضرب أوتاد الخيمة أو تشيد جدران المسكن، وتمهد السبل وتقطع الغصون

واألخشاب لتضرم النار، وتنظم الحجارة موقدا تطهو عليه الطعام، وتكيف األدوات المنزلية من الفخار والخزف . أفال ترون في كل ذلك

المحاوالت األولى لوضع مبادئ الزراعة والصناعة والتجارة والبناء وتخطيط المدن وغيرها من الصناعات والعلوم والفنون ؟ "
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إلى الصياغة الحجاجية التالية:

قاعدة االستنتاج : القيام باألعمال البدائية يعني تأسيس العلوم والصناعات والفنون التي تتعلق بتلك األعمال (وهي من صنف

حجة التحديد).

الحجة : المرأة قامت بتلك األعمال.

النتيجة : إن المرأة قد وضعت أسس الحضارة .

البد من المالحظة أنه ال يمكن في األغلب تقطيع النص إلى وحدات تساوي األشكال الحجاجية . ففي بعض األحيان تحيل حجة ما

على معلومات قد جاءت في مراحل سابقة للنص . كما أن بعض الوحدات النصية تتضمن أكثر من خطة حجاجية، فالنص الذي

استشهدنا به أعاله مثال يحتمل في نفس الوقت حجة المثال.

لذلك البد من االحتراز في هذه المرحلة األولى في تحليل النص الحجاجي وعلينا أن نحسن استخراج قواعد االستنتاج وخاصة

القواعد التي تبقى ضمنية ( وهي األغلب عادة ) لكي نتمكن من بنية النص ونستطيع أن نق ّيم المقدمات واالستنتاجات الضمنية

فنكتشف عناصر المغالطة أو نقاط الضعف في الحجاج الذي نحن بصدده .

وفي هذا المثال نرى أن قاعدة االستنتاج " القيام باألعمال البدائية يعني تأسيس العلوم والصناعات والفنون التي تتعلق بتلك األعمال

" تمثل العنصر الضعيف في هذا الشكل الحجاجي وإن كان االستنتاج صحيحا. ولكن يمكن أن يقع الخلل ليس في مضمون القاعدة

ولكن في تطبيقها على مجال ال يناسبها أو في االستنتاج منها أشياء ال يمكن أن تستنتج منها ( خاصة االستنتاج المبالغ ).

االنماط الحجاجية

وتحدد في نمطين: المحاورة الجدلية (المناظرة) والمحاورة الخطابية (الخطابة).

الخطابة خطاب حجاجي

مداره قول لألقناع في مجال المحتمل والمسائل الخالفية القابلة للنقاش وأهم اسسها:

المقدمة: وتتجلى اهميتها في جعل القارئ او السامع منتبها متقبال.

السرد(الحكي): وفيه تقدم الوقائع إلى القارئ او المستمع تقديما مركزا واضحا ومقبوال.

الحجاج: تبرير يتميز بالموضوعية واالنفعال تبعا للتأثير الذي يرغب الخطيب في احداثه.

النهاية: تضم ملخصا موجزا للبرهنة المقدمة.

المناظرة آلية حجاجية

وهي كل خطاب استداللي يقوم على المقابلة والتفاعل الموجه، وهي نوع من الجدال بالتي هي احسن بين فريقين وصوال للق

والصواب. من شروطها العامة:

وجود متناظرين.

وجود دعوى او ادعاء.

ال بد من مال يكون بعجز أحد المتناظرين او غلبة أطروحة على اخر بناء على قوة السلم الحجاجي.

ويتبين من خالل هذه القواعد الشكلية للمناظرة وجود 3 مفاهيم هي:

االدعاء ويسمى عرض الدعوى .

المنع وهو االعتراض على الدعوى.

التدليل ومن أهم شروطه صدق العرض والمعترض فيما يدعيانه.

ينتمي النص الواحد نفسه إلى أنماط نصية مختلفة: فنص سردي يحتوي غالبا مقاطع وصفية وتفسيرية ...
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آليات الحجاج

االخبار

من الخبر وهو ما يصح أن يدخله الصدق او الكذب وهو لفظ يدل على علم في نفس المخبر.

التفسير

يحتاج الموضوع الذي يطرح إشكالية أو قضية كما هو الشأن في المناظرة أو الخطبة في انجازه إلى أساليب للتفسير تساهم في

توضيح أبعاده وداللته وتجعل المتكلم قادرا على الشرح والتوضيح لخصمه أو من يناظره لغرض اإلقناع. وأهم أساليبه التعريف،

الوصف، المقارنة والسرد .

اإلقناع

وبواسطته تستخدم حجج وبراهين للداللة على صحة الموقف الذي يدافع عنه المتناظرون والخطيب اعتمادا على أدلة ملموسة من

الشواهد أو أدلة تعتمد على مبادئ منطقية. ولإلقناع ضوابط بدونها ال يحصل التسليم بالرأي. ومن وسائل اإلقناع وسائل لغوية

ووسائل منطقية داللية:

الوسائل المنطقية الداللية: وأهم عناصرها القياس المنطقي الذي يعتبر بنية أساسية في الحجاج ووظيفته االنتقال مما هو مسلم

إلى ما هو مشكل. وكذلك من عناصرها األحاديث النبوية أو اآليات القرآنية أو المقوالت الفلسفية أو العلمية وحجج واقعية.

الوسائل اللغوية: ومن أهمها التوكيد والشرط والنفي والتكرار اللفظي والمعنوي والسجع والتوازن الصوتي والطباق ... إلى أخره.
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 النص اإلعالمي

تمهيد

النص اإلعالمي: هو النص المرتبط بوسائل األعالم المختلفة . ويستفيد من كل األجناس األدبية واألشكال الخطابية: السرد، الوصف،

الحجاج. لكنه يتميز بخصائص مثل : الوضوح والمباشرة واالختزال واالقتضاب والعناوين المثيرة والمشوقة والموضوع الجاد والذي

يفيد أوسع شريحة من الناس.

عالقة اإلسلوبية بالخطاب اإلعالمي

مما الشك فيه إن الصحافة قد أضفت لونا جديدا على االسلوب اللغوي، وكان لها دور في تجديد اللغة العربية من حيث تفاعالتها مع

تطورات المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحضارية ... الخ.

حيث يشير الدكتور سامي الشريف وأيمن منصور في كتابهما " اللغة اإلعالمية " إلى عبد ا� كنون عضو مجمع اللغة العربية في كتابه

(الصحافة وتجديد اللغة) حيث أشار فيه إلى أن " اكبر تطور عرفته لغتنا العربية في عصرنا الحاضر كان على يد الصحفيين، ومحرري

الصحف، وهذا التجديد في اللغة نجده في عمل الصحافة، وهو تطوير لها باحتضان ما جد من المعاني واألفكار، من غير تبديل وال

تفسير في القواعد واألحكام ... وتلك هي براعة في األداء والمقدرة في التعبير اللتان أوجدتهما الصحافة ولغة الصحفيين.

وفي هذا اإلطار ظهر اتجاهان في دراسة االسلوبية، األول اقرب إلى البالغة، والثاني يدرس عالقة التعبير بالفرد أو الجماعة، وقد

أسس " شارل بالي " عالم االسلوبية اعتمادا على دراسات " سوسير " في اللغة، وقد عرف علم االسلوبية بأنه العلم الذي يبحث في لغة

جميع الناس بما تعكسه – ال من أفكار خاصة – بل من عواطف ومشاعر، وان موضوع االسلوبية هو لغة كل الناس فجميع الظواهر

بمستوياتها المختلفة يمكن ان تكشف عن الخواص االسلوبية في اللغة.

وفي مناهج البحث اإلعالمي وتحليل الخطاب يذكر لنا " بسام مشاقبة " ما ذهب إليه مؤسس علم االسلوبية اذ يقول " إن مصطلح

االسلوبية يعني بالبنط العريض هو لغة كل الناس من منطلق إن جميع الظواهر اللغوية بتصنيفاتها المختلفة يمكن أن توصلنا إلى أهم

المميزات االسلوبية في اللغة، لكن الباحثين الذين تتلمذوا على يد " بالي " حصروا االسلوبية في حقل الدراسات األدبية حيث قاموا

بإخضاع الجوانب الجمالية لمذهبية التحليل اللغوي اعتمادا على مناهج نفسيو وبنيوية".

ومن جهة أخرى، فقد شدد " سوسير " على إن علم االسلوبية يمثل المجال اللغوي كإبداع في الوقت الذي يعتبر علم اللغة بمثابة

المجال اللغوي لتطور التاريخ، وكذلك ظهرت اتجاهات حديثة سلطت الضوء على شخصية المؤلف والتغذية الراجعة ما بين المؤلف

والقارئ.

طبيعة االسلوب الصحفي

في ضوء تيار التحليل االسلوبي ( االسلوبية ) ومن خالل الدراسة االستطالعية لبعض البحوث التي أجريت حول أساليب التحرير

الصحفي ومحدداته سواء ما تعلق منها بصحيفة معينة جريدة أو مجلة، أو ما يتعلق منها بكاتب معين أو محرر معين او بتطور

االسلوب الصحفي في فترة معينة أو مرحلة تاريخية، وبتحليل علمي ألساليب تحرير بعض الجرائد والمجالت.

تشير " د ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين " إلى إن هناك اسلوبا كتابيا أو لغويا واسلوبا يتبع في التحرير الصحفي أو بمعنى آخر

هناك ما يسمى باالسلوب الصحفي، له محدداته وسماته ومقتضياته. ولما كان لالسلوب الصحفي محددات وسمات ووظائف تلخصت

باالتي :
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الوظيفة األولى : على األسلوب الصحفي أن يتخذ شكال سهال يقترب من األسلوب الدارج.

الوظيفة الثانية : هي الوظيفية التفسيرية لألحداث واألفكار والتجارب السياسية واالقتصادية ... الخ، تلقى بتبعات على األسلوب

الصحفي: أهمها الجنوح إلى التوضيح أو التبسيط والدقة بحيث يفهممها المتخصص والقارئ العادي.

وهناك مكونات لالسلوب الصحفي يشير إليها كل من " د ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين " وهي:

المكون األول: يتصل بالصحة النحوية والصرفية وهي تحديد أبنية الكلمات من حيث ما طرا عليها من تغيير أو تبديل من طرف.

المكون الثاني: يتصل بالصحة المنطقية وهي ضرورة وجود خواص ترتبط بالبناء الفكري للنص الصحفي بحيث تتحقق النتائج

واألحكام مع المقدمات.

المكون الثالث : يتصل بالصحة األسلوبية العامة أو البالغة ويعنى بها أن ينحت األسلوب وفقا لمتطلبات األساليب العربية

الفصيحة ويحقق شروط البالغة.

المكون الرابع : يتصل بالصحة األسلوبية الخاصة، والصحفية : وهي تتصل بطبيعة الصحيفة كوسيلة اتصال جماهيرية تعتمد على

الكلمة المطبوعة ولها وظائفها، وأهدافها، وسياستها، وجمهورها، ومضمون ذو طبيعة خاصة مجملة. ويغير هنا المحافظة على

خصائص البساطة واإليجاز والتأكيد واألصالة واالختصار والصحة.

اإلطار العملي

المبحث األول: مفهوم المقال االفتتاحي

مدخل : لما كانت دراستنا التحليلية تخص األسلوب واألسلوبية في المقال االفتتاحي لجريدة الدستور كان ال بد لنا من تثبيت بعض

المفاهيم الخاصة به، ليتسنى لنا من خالله معرفة األسلوب الذي تم إتباعه عند كاتب االفتتاحية ومدى تطابقها مع المعايير األسلوبية

في كتابة المقال االفتتاحي. من هنا ووفقا ألعاله سوف نوجز بعض المفاهيم واالصول المتبعة في كتابة المقال االفتتاحي وهي

كاآلتي:

المفهوم

المقال ذو غرض واضح، التعبير عن رأي الصحيفة أو رأي كاتبه إذا كان يحتل مكانة مرموقة في عالم السياسة واالقتصاد واالجتماع

... الخ . وهذا التعبير عن الرأي يسير في اتجاه إقناعي أساسا ... أي يستنفذ جميع وسائل المنطق والتأثير في سبيل استمالة القارئ

ليأخذ بالرائ المعلن. والى ذلك يقول " جاك ريفيه " وكذلك " هيليه كريهوم " : المناص من أن تحتوي االفتتاحية على أربعة أجزاء

رئيسية ( العنوان، المقدمة، التوسيع، الخاتمة).

العنوان

هو عنصر الجذب األول ألنه عنصر االتصال األول بين النص والقارئ ... بين فكرة الكاتب والجمهور ... لذلك يفضل أن يكون العنوان

منبها فضول الناضر المسرع في تصفحه ... مثيرا في رغبته االطالع واالكتشاف والمعرفة.

المقدمة

هي عنصر الجذب الثاني، أو العنصر المكمل لفعل التشويق والترغيب البادي في العنوان، وهي المدخل العاطفي أو العقالني أو العلمي

إلى الموضوع المعد للتحليل والتعليل والمناقشة.

التوسعة (جسم المقال)

هو عرض الموضوع – قضية كان أم مشكلة أم حدثا أم موضوعا ... مفسرا ومحلال ومعلال ومعلقا عليه، وصوال إلى استمالة القارئ أو

اقناعة بوجهة نظر معينة أو بموقف معين. فالتفسير هنا يعني شرح الوقائع واألحداث والظواهر والمواقف عن طريق إبراز تفاصيلها

بدقة وعناية. أما التحليل فهو فرز عناصر الموضوع بحيث يمك النظر بوضوح إلى كل عنصر على حدة والحكم عليه.

الخاتمة

فتكون في أشكال متنوعة قد تكون إعادة للعبارات التي بها االستهالل أو ما يشابهها شكال أو مضمونا ... وقد تكون مجددا للرأي الذي

أعلنه الكاتب وأقام البرهان عليه في التوسع .
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المبحث الثاني: تحليل الخطاب

بما إن الخطاب " بنية داخلية مغلقة " حسب رأي البنيويون وقد أولوا اهتمامهم بالمستوى األفقي للغة من حيث إن هذا المستوى

يعطي وضوحا. 

وهنا نشير إلى رأي الجاحظ (إن الخطاب لو صدق من غير معدنه كان أكثر تأثيرا في السامع أو القارئ) بمعنى انه ال توجد مفاجآت

تشحن وعي القارئ. 

وقد الحظ الباحث وأشر مؤشرات عدة في تحليله للمقال االفتتاحي لجريدة الدستور اليومية السياسية مالحظات عدة ونتائج

استقاها من اعتماده على الشروط السبعة للنص وهما ( السبك، والحبك، والقصد، والقبول، واإلعالم، والمقام، والتناص ) وعند

تطبيقاتها على محتوى النص تبين للباحث اآلتي:

أوال : امتاز المقال االفتتاحي من حيث شرط السبك بتوفر القدرة اللغوية على انتاج خطاب يومي متفاعل مع الحدث في ذات

اليوم.

ثانيا : انسجام العناوين مع المقدمات والمداخل من حيث العالقة الترابطية بين العنوان وأجزاء المقال األخرى واستخدام الكلمات

الواضحة.

ثالثا : ظهر للباحث إن اسلوب الكاتب امتاز بالحبك من بحيث يبدو للقارئ انه قطعة واحدة منسجمة ذات معاني ترتبط بأصل

الموضوع وباسلوب مفهوم.

رابعا : على الرغم من صعوبة الخوض في تحليل عنصر القصد والقصدية واعتبار ذلك عبثا كونه مرتبط بذات الكاتب ومكنوناتها

وانه حمال ألوجه عدة، إال إن الباحث شخص الكاتب من طريقة اسلوبه وطرحه واختيار كلماته وسياق جمله، ويمكن أن نسميه

بالكاتب الناقد السياسي وله اتجاه معين وهدف معين.

خامسا : وجد الباحث إن شرط القبول موجود في اسلوب الكاتب كونه يستخدم صورا ذات جمالية اسلوبية.

سادسا : هناك (التحام في النص وتماسك) ولو انه افتقر إلى بعض الدالالت التي لها معنى وسار إلى تثبيت رأيه وتوجهه وقراءته

للمشهد السياسي، لذا وجد الباحث إن تكرار االحتمالية الداللية يضعف الجذب وينحصر بجمهور معين وشريحة معينة تنسجم مع

توجهات الكاتب والجريدة.

سابعا : إن اإلعالمية في النص كانت متحققة من حيث وحدة وتنوع ومفاجآت لها ارتباط بذهنية القارئ واستمالته وفقا لنظرية

(إمكانية أفق التلقي في أفق االنتظار) من حيث إن كتاباته تالمس ثقافة الذوق العام.

ثامنا : على مستوى شرط المقام كان الكاتب مراعيا لمقتضى حال المتلقي.

تاسعا : تبين للباحث بان الكاتب ظهر في اسلوبه التكرار من حيث السياق الثقافي وحالة الالوعي الثقافي والتراكمية في االسلوب

مما يجعل عنصر التناص متوفر إلى حد ما.

عاشرا : إن الكاتب كان يميل إلى فرض رأيه التحليلي في الخاتمة من خالل فرض صحة تحليله واستعماله ألفعال األمر والنهي

والبت في المعنى الذي يذهب إليه، بمعنى انه لم يترك للقارئ التفكر وإيجاد النتيجة وفق الدالئل التي قدمها الباحث.
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 إنتاج نص سردي

إلنتاج نص سردي يجب اختيار / تحديد ما يلي:

األحداث (المتخلية) (حبكة : بداية وعقدة – نهاية).

شخصيات رئيسية وثانوية.

زمن ومكان.

سارد ورؤية سردية مناسبة.

الوصف : الحوار (داخليا أو خارجيا).
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 مهارة إنتاج نص سردي

الخطوات المتبعة لبناء المهارة

لبناء نص سرد موضوعي يستلزم ما يلي:

اختيار الشخصيات (رئيسية وثانوية).

اختيار األحداث المتتابعة، التي يحكم فيها الالحق السابق.

اختيار الزمان والمكان المناسبين لألحداث.

اختيار الرؤية السردية : رؤية من خلف مثال.

اختيار عالمات الترقيم المناسبة للنص.

صياغة اإلختيارات في شكل متسلسل ومترابط.

اإلنشاء : مهارة إنتاج نص حكائي – السرد

التمرين

اقترح سرد أقصوصة تتحدث فيها عن شخص يهاجر من البادية في اتجاه عمه الذي يقطن في المدينة، فيتيه في شوارعها وأزقتها

دون أن يعثر على عمه.

يمكن اإلستعانة بالخطوات التالية :

تحديد الشخصيات الرئيسية : (عباس – العم أحمد) والشخصيات الثانوية (الجيران – البقال )..

تعيين الزمان والمكان : (الزمان: الصيف – المكان: الدار البيضاء).

اإلعتماد على تسلسل األحداث من البدٌاة إلى النهٌاة (تتابع األحداث).

تحديد الرؤية السردية (الرؤية من خلف).

صياغة كل ذلك في شكل متسلسل ومترابط.

الحل

قام عباس بهجرة داخلية من البادية إلى المدينة (الدار البيضاء) متجها عند عمه أحمد. فعند وصوله للمحطة نزل من الكار وفي يده

حقيبة بالستيكية سوداء، ومن زحمة محطة "أوالد زيان". وعلى الرصيف حط حقيبته ابالستيكية يشير إلى الطاكسيات، ولكن دون

جدوى. فأخذ ينتظر الحافلة لتقله إلى وسط المدينة. لكن في الطريق نزل قبل المحطة التي كان يجب عليه النزول فيها، فتاه عن

العنوان وأخذ يسأل المارين عن "المدينة القديمة"، هناك من يقول له اركب الحافلة رقم 36، واآلخر يقول الحافلة 4 وهكذا. ومن كثرة

لإلنتظار للحافالت حط عباس حقيبته من كتـفه الذي مال من الثقل وجلس على الرصيف ليرتاح من المشي ومن حرارة الشمس. ثم

أخذ الحافلة ليصل إلى "المدينة القديمة"، لكن لألسف نسي عباس العنوان فتاه في أزقة "المدينة القديمة" ماشيا يسأل الجيران

والبقالة واألطفال عن العم أحمد لكن ال أحد يعرف هذا الشخص فعاد عباس أدراجه إلى البادية.
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 إنتاج نص حجاجي

خطوات إنتاج نص حجاجي

تصميم منهجي محكم يتضمن:  األطروحة – األطروحة النقيض –  التركيب.

األدلة والبراهين: أدلة منطقية – أدلة واقعية – أدلة تاريخية – شواهد استشهادات.

روابط لغوية متنوعة للربط بين الجمل و الفقرات: أدوات التوكيد – حروف العطف – أسماء اإلشارة الموصولة …

لغة تقريرية، مباشرة وواضحة.

إنتاج نص حجاجي

الواقع أن هناك العديد من أشكال المعاصرة لم نجعل منها أكثر من واجهة، ونحن نتشبث بالمعاصرة مع عدم تطبيق لقوانينها، فأين

تكمن هذه المعاصرة؟

نجد أن خير مثال لذلك هو عدم احترام عالمات السير وهذا دليل قاطع على بعد المجتمع عن المعاصرة.

صحيح أن هناك في مجتمعاتنا أشخاص وإخوان وذووا مراكز مهمة. ولكن أين يتجلى هذا الوعي؟ ربما في مجالسهم السياسية. ولكن

لن نضع اللوم على هذه الشريحة فقط وهناك العديد من األشخاص ال يحترمون قوانين السير. هذا يحدث في بالدنا خسائر بشرية

ومادية تصل إلى وفاة عشرات األشخاص يوميا لقوله تعالى "وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة" فأين هي هذه الحداثة؟
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 مهارة إنتاج نص حجاجي

حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية، هي تلك الحقوق األصلية في طبيعتها، والتي بدونها ال نستطيع العيش كبشر.

إن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا اإلنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا وضمائرنا،

وأن نفي باحتياجاتنا الروحية وغيرها.

وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها بالكرامة والقيمة األصلية في كل إنسان باالحترام والحماية.

ومن الثابت أن حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسه واستقالال عن الدولة، بل وقبل نشأتها، لذلك تتميز هذه الحقوق بأنها كقاعدة

عامة واحدة في أي مكان من المعمورة.

فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب االعتراف بها واحترامها

وحمايتها، ألنها جوهر ولب كرامة اإلنسان التي أكدها قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وفضلناهم

على كثير من خلقنا تفضيال".

وان كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق األساسية الحق في الحياة …

أي حق اإلنسان في حياته – الحرية واألمان الشخصي ….. أي حق اإلنسان في حريته وأمانه الشخصي – المحاكمة العادلة … أي

محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها.

المعهد العربي لحقوق اإلنسان منظمة غير حكومية عربية مستقلة، تأسست سنة 1989 بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وبدعم من مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. وقد حصل

المعهد على جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق اإلنسان لسنة 1992.

اإلرهاب

المعنى اللغوي لإلرهاب هو الرهبة، والرهب، وهكذا يتضح من خالل فهم كلمة الرهب التي تعني الخوف واالضطراب و الفزع إن معنى

اإلرهاب هو كل عمل عدواني يؤدي إلى إخافة اآلخرين وتكوين الفزع عندهم بغض النظر عن وسائل تنفيذه ونوعية الفاعل.

ويثور الجدل اآلن في مختلف أنحاء العالم حول تعريف اإلرهاب. وكل يريد تعريفه من جهة نظره الخاصة وبالشكل الذي يمكنه من

توظيفه لصالحه.

ولكي يكون التعريف علميا ال بد من أن يعتمد على أسس موضوعية وهي:

أن يقع الخوف على برئ لم يرتكب جرما يستوجب إيقاع فعل مادي أو نفسي. 

إن معنى اإلرهاب هو إيجاد الخوف والفزع والرعب واالضطراب لدى اآلخرين.

وبهذا يكون اإلرهاب فعال يصدر من معتمد على بريء يحدث له الخوف، سواء عن طريق تنفيذ أعمال العنف كالقتل والتخريب أو

التهديد ، وألي سبب كان سياسيا أو ماليا أو دينيا أو جنسيا أو عدوانا شخصيا ألسباب نفسية واجتماعية.

وهذا اإلرهاب قد يصدر عن سلطة ظالمة أو دولة مختلفة لشغب أو يصدر عن جماعة أو فرد.
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إنما هو موصوف ومعرف ومعدد لذا فكل فعل ينطبق عليه هذا الوصف والتعريف فهو إرهاب بغض النظر عن القائم به، فردا كان أو

دولة أو جماعة.

واإلرهابي هو عنصر عدواني مصنف قانونيا في صنف المجرمين.
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 أسماء اآللة والزمان والمكان

إسم اآللة

يصاغ اسم اآللة للداللة على أألداة التي يقع بها الفعل ويؤخذ غالبا من الفعل الثالثي المتعدي وتأتي أوزانه على ثالث أوزان وهي:

ِمفعال وِمفَعل وِمفَعلة.

أمثلة

إسم اآللة لفعل نجر هي ِمنَجرة ( فعل ثالثي على وزن ِمفَعلة).

اسم اآللة لفعل قص هي ِمَقص ( فعل ثالثي على وزن ِمفَعل).

اسم اآللة لفعل حرث هي ِمحراث ( فعل ثالثي على وزن ِمفعال).

إسما الزمان والمكان

يدل اسم الزمان على زمان الفعل ويدل اسم المكان على مكان وقوع الفعل.

يأتي اسم الزمان والمكان على وزن َمفَعل إذا كان مضارعهما مفتوح العين أو مضمومها أو فعال ناقصا ويأتي على وزن َمفِعل إذا

كان مضارعهما مكسور العين وفعلهما صحيح أو إذا كان فعلهما مثاال صحيح اآلخر.

يصاغ اسما الزمان والمكان على وزن اسم المفعول إذا كان فعلهما غير ثالثي.

أمثلة

اسم مكان لفعل وطن هو َموِطن ( على وزن َمفِعل).

اسم مكان لفعل هجر هو َمهَجر ( على وزن َمفَعل).

اسم مكان لفعل طلع هو َمطلَع ( على وزن َمفَعل).

اسم زمان لفعل ولد هو َموِلد ( على وزن َمفِعل).
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 اإلسم الموصول وإسم اإلشارة

األسماء الموصولة

االسم الموصول اسم معرفة ال يكتمل معناها إال إذا جاءت بعدها جملة اسمية أو فعلية وتسمى جملة الموصول.

االسماء الموصولة نوعان: الخاصة والمشتركة

الخاصة وهي : التي، الذي، اللتان، اللذان، االتي، الالئي، اللواتي، الذين.

المشتركة وهي : من: للعاقل، ما: لغير العاقل.

أمثلة

العلم النافع هو الذي يقوم بدوره اإليجابي

إذ تطور الصناعة والخدمات هما اللذان يساهمان في تطور االقتصاد الوطني

إن الجماهير هي التي تساهم في رفع معنويات فريقها.

أسماء اإلشارة

أسماء اإلشارة: تكون اإلشارة بها إلى أشياء محسوسة إذا كان المشار إليه حاضرا أو إشارة معنوية، إذا كان المشار إليه معنى

أسماء اإلشارة خمسة عشر وهي: هذا، ذلك، هذه، تلك، هذان، ذانك، هاتان، تانك، هؤالء، أولئك، هنا، هناك، هنالك، ثم، ثمة.

أمثلة

هذا الولد هو أنجب تلميذ عندي في القسم

يعتبر هذا اللقاء محكا حقيقيا للمتباريان من أجل انتزاع المركز األول.

بفضل هؤالء المقاومين تمكن المغرب من استرجاع استقالله.
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 الجموع

جمع المذكر السالم

هو ما دل على أكثر من إثنين وهو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ويشترط فيه أن يكون علما للمذكر أو صفة للعاقل.

أمثلة

المغامرون أقرب الناس إلى الموت

بائعوا التقسيط أكثر عددا من بائعي الجملة

جمع المؤنث السالم

هو ما دل على أثر من إثنيين وهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة.

أمثلة

كبريات المدن العالمية من القارة األسيوية.

تلميذات التكوين المهني أكثر فرصا للتشغيل من تلميذات المدارس.

جموع التكسير

تنقسم بدورها إلى:

ْفُعل، أْفَعال، أْفِعلَة، ِفْعلَة. جمع قلة: يشمل األوزان التالية: ا�

جمع كثرة: يشمل األوزان التالية: ُفَعل، ِفَعل، َفعاِلل، َفواِعل، َفعاِئل، أفاِعل، أفاعيل، فعاليل، َمفاِعل، مفاعيل.

أمثلة

ُلعَبة ُلَعب على وزن ُفَعل (جمع كثرة).

دار ُدور على وزن ُفعول (جمع كثرة).

ِمسَطرة َمَساِطر على وزن َمفاِعل (جمع كثرة).

فرن أفِرَنة على وزن أْفِعلَة (جمع قلة).
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 الكتابة العروضية والتفاعيل

الكتابة العروضية

تختلف الكتابة العروضية عن الكتابة اإلمالئية بما يلي:

إثبات الحرف المنطوق ( مثال هذه تكتب عروضييا هاذه).

إغفال الحروف غير المنطوقة ( مثال آالف العيون تكتب عروضيا آالف العيون).

فك اإلدغام ( مثال قرة تكتب عروضيا قررة).

حذف همزة الوصل إذا لم تأتي في بدء الكالم وتكون في األسماء العشرة.

يعتمد الترميز العروض على الحركات فنرمز للحركة بعالمة (ا) سوأ كانت ضمة أو فتحة أو كسرة ونرمز للسكون بعالمة (0).

يتكون البيت الشعري من أسباب وأوتاد وفواصل وهي التي تشكل التفعيالت.

عدد التفعيالت ثمانية منها إثنان خماسيتان وهما فاعلن وفعولن، وستة سباعية وهي مستفعلن، مفعوالت، مفاعيلن، مفاعلتن،

متفاعلن، فاعالتن.

مثال

قال الشاعر محمد الحلوي

أهل وآالف العيون دوامع    والح وفي كل القلوب فواجع 

أهلل وآالف العيون دوامعو    والح وفي كلل لقلوب فواجعو

التفاعيل

التفاعيل هي مجموعة من عشرة ألفاظ في علم العروض اتفق القدماء أن يوزن الشعر العربي بها، وهي: فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن،

فاعلن، فاعالتن، متفاعلن، مستفعلن، مفعوالت، فاع التن، مستفع لن.

وهذه األلفاظ مكونة من الحروف: الفاء، والعين، والالم، والنون، والميم، والسين، والتاء، وحروف العلة، وجمعها بعضهم في قوله:

"لمعت سيوفنا". والتفاعيل العشر ُتقاِبُل بحروفها في الوزن حروف الكلمات الموزونة في البيت من الشعر، فما كان متحركٌا قوِبَل

بمتحرك، وما كان ساكنٌا قوبَل بساكن.

1. فعولن: مكونه من وتد مجموع وهو ( فعو ) وسبب خفيف وهو ( لن )

2. مفاعيلن: وتد مجموع وهو ( مفا ) وسببين خفيفين وهما (عيلن )

3. مفاعلتن: مكونه من وتد مجموع وهو ( مفا ) وسبب ثقيل وهو (عل ) وسبب خفيف وهو ( تن )

4. فاع التن: مكونه من وتد مفروق وهو ( فاع ) وسببين خفيفين وهما (ال ـ تن )

5. فاعلن: مكونه من سبب خفيف وهو ( فا ) ووتد مجموع وهو (علن)

6. فاعالتن: مكونه من سبب خفيف وهو ( فا ) ووتد مجموع وهو ( عال ) وسبب خفيف وهو ( تن )

7. مستفعلن: مكونه من سببين خفيفين وهما ( مسـ / ـتف ) ووتد مجموع وهو ( علن )

8. متفاعلن: مكونه من سبب ثقيل وهو ( مت ) وسبب خفيف وهو ( فا ) ووتد مجموع وهو ( علن )

9. مفعوالت: مكونه من سببين خفيفين وهما ( مف ـ عو ) ووتد مفروق وهو (الت )

10. مستفع لن: مكونه من سبب خفيف وهو ( مس ) ووتد مفروق وهو ( تفع ) وسبب خفيف وهو ( لن )
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 البحر المتقارب

البحر المتقارب

بحر المتقارب هو أحد بحور الشعر، وسمي بالمتقارب لتقارب أجزائه؛ ألنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضا. البحر المتقارب يتكون من

تكرار تفعيلة ( فعولن) أربع مرات في صدر البيت وكذلك في عجوزه، ووحدة الوزن الشعري لهذا البحر ( فعولن) تدخل عليها بعض

التغييرات كزحاف فتصبح تفعليلة ( فعولن) (فعول) أو حذف السبب الخفيف من التفعيلة فتصبح ( فعولن) فعو= فعل.

بـحر المتقارب هو:

َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن ** َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

أعاريض البحر المتقارب وأضربه مع التمثيل

للبحر المتقارب عروضان وستة أضرب.

العروض األولى

تامة صحيحة (يجوز فيها الحذف، والقبض وهو كثير مستحسن) ولها أربعة أضرب:

ِمْثُلَها (ويمتنع فيها القبض حتى ال نقف على حركة قصيرة)

مقصور
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محذوف

أبتر
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العروض الثانية

مجزوءة محذوفة ولها ضربان

ِمْثُلَها

أبتر
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ملخص الزحافات والعلل في البحر المتقارب

يجوز في حشو هذا البحر:

القبض (حذف الخامس الساكن) فتصبح به (َفُعْوُلْن): (َفُعْوُل)، وهو زحاف سائغ مستحسن، سوى (َفُعْوُلْن) التي قبل الضرب األبتر،

وقيل: ال يجوز قبلها إال إذا كان الضرب بعدها صحيحا، وسالمة هذا الجزء من القبض تسمى اعتمادا.

ى هذا َثْلًما، اْلَخْرم (حذف أول الوتد المجموع أول التفعيلة) وذلك في تفعيلته األولى (َفُعْوُلْن) فإن كانت سالمة أصبحت (ُعْوُلْن) وُيَسم�

ى َثْرًما. والخرم من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وهو قبيح قليل الوقوع في وإن كانت َمْقُبوَضة صارت (ُعْوُل) وُيَسم�

الشعر.

جدول تلخيصي للبحر المتقارب
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تدريبات على البحر المتقارب

زن البيت اآلتي مبينا بحره وما دخله من تغيير:

ْرِسْل َحِكْيًما َوال ُتْوِصِه َذْا كُْنَت ِفْي َحْاَجٍة ُمْرِسال ** َفا� ا�

 الحل
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 ثقافتنا في ظل العولمة

تعريف العولمة

العولمة: هي نظام عالمي جديد يقوم على اإلبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثورة االتصاالت بحيث تزول الحدود بين

شعوب بالعالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرة. بمعنى اخر: انتشار النمط األمريكي والغربي في العالم.

نشأة العولمة

يرى الباحثون أن هناك عولمتين: قديمة وحديثة.

العولمة القديمة: ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر عندما قامت أوروبا بالبحث عن أسواق جديدة الستيعاب

منتجات المصانع واستعمار بالد لتأمين المواد الخام حتى تتطور صناعتها.

العولمة الحديثة: حققتها اوروبا بغير االحتالل العسكري عن طريق التجارة والتنافس الدولي واالنتشار التكنولوجي ونمط الغربي

في البالد.

اشكال العولمة

العولمة االجتماعية والثقافية :هي زيادة الترابط بين المجتمعات وازدياد التبادل الثقافي ،يمثلها التطور الهائل في المواصالت

واالتصاالت.

العولمة االقتصادية :وهي زيادة الحرية االقتصادية وتبادل التجاري بين أصحاب العمل في انحاء العالم.

العولمة السياسية :تتمثل في فرض الدول الغنية والقوية قوتها العسكرية على الدول الضعيفة والتدخل في قراراتها.

ابرز مؤسسات العولمة: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة الدولية.

ايجابيات العولمة

اصبح العلم قرية كونية صغيرة

ثورة المواصالت واالتصاالت.

انتشار المعلومات بين الناس انتشار الثقافة.

التطور العلمي والتكنولوجي افاد في الطب والهندسة وكل مجاالت الحياة.

اثار واخطار العولمة على المجتمعات

الغاء النسيج االجتماع للشعوب وتدمير الهويات القومية والثقافية.

زيادة الدول القوية غنى وزيادة الفقيرة فقرا.

االستيالء على اقتصاد العالم من قبل الواليات المتحدة األمريكية

ازدياد نسبة الفقر والبطالة.

تفيت الدول والكيانات الى دول ضعيفة وهزيلة.

االثار السلبية على البيئة من المصانع والتقدم التكنولوجي.

هيمنة الثقافة االستهالكية عند بعض الدول.

انتشار اعمال العنف من جراء انتشار األفالم الهابطة الغير هادفة.
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القضاء على الطبقة الوسطى في العالم وأصبح هناك فقر فاحش أو غنى فاحش.

الفرق بين العولمة والعالمية

يذهب المفكرون إلى أن العولمة والعالمية شىء واحد لكن في الحقيقة هناك فرق. فالعالمية معناها انفتاح على العالم واحتكاك

بالثقافات مع االحتفاظ بخصوصية األمة وفكرها وثقافتها(دون فقدان الهوية الذاتية) لكن العولمة هناك طمس للهوية.

خاصية العالمية هي من خصائص الدين اإلسالمي ، فهو دين يخاطب جميع البشر ، دين عالمي يصلح في كل زمان ومكان ، فهو ال

يعرف اإلقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقات، فال تحده الحدود.
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 ثقافة حقوق اإلنسان

صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 1948 وهو يتضمن ديباجة وثالثين مادة تركز على الحقوق الطبيعية لإلنسان: حق الحياة،

الحرية، العيش الكريم، السالمة الشخصية.

بمجرد اعتالء جاللة الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق اإلنسان، بحيث تم فتح

اوراش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان وحماية حقوق اإلنسان من جهة وترسيخ ثقافة الحوار االجتماعي من جهة ثانية.

ويعتبر إحداث مؤسسات وهيئات جديدة، وتجديد وتطوير تلك القائمة تعبيرا حقيقيا نحو كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق

اإلنسان ببالدنا.

فهيئة اإلنصاف والمصالحة، التي تعتبر األولى من نوعها في العالم العربي واإلسالمي، شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق اإلنسان،

من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة المغرب مع نفسه، وبالتالي انطالقة للمسار الديمقراطي. إذ سنحت لضحايا االعتداأت

والتجاوزات الماضية لحقوق اإلنسان التعبير عن اآلالم التي تعرضوا لها بحيث أصبح بإمكانهم وصف ذلك في جلسات عمومية تابعها

الرأي العام الوطني والدولي مباشرة على شاشة التلفزة واإلذاعة الوطنية.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذهب خطاب جاللة الملك محمد السادس أمام البرلمان في دورة 10 أكتوبر 2003 إلى اإلعالن عن خطوط

عريضة لمدونة جديدة لألسرة عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية القديمة واستبدال أخرى بنصوص من شأنها رد االعتبار

للمرأة وصون كرامتها وجعلها تتمتع بحقوقها كاملة.

ومن أجل التصدي لبعض خروقات اإلدارة العمومية تم إحداث ديوان المظالم لترسيخ دولة الحق والقانون وهي مؤسسة تستمد

مرجعيتها من نصوص الشريعة اإلسالمية، ومما درج عليه الملوك والسالطين العلويين من تقاليد وعادات في رفع الجور الذي يمارسه

األقوياء من أصحاب السلطة والنفوذ على المستضعفين من مرؤوسيهم ومن الرعية والمواطنين.

ولم تستثن حقوق الطفل من منظومة النهوض بحقوق اإلنسان في بالدنا بل اتخذت عدة إجراأت وتدابير بدأ بمدونة األسرة الجديدة

التي تحفظ للطفل رعاية متكاملة سواء عاش بين أحضان أمه وأبيه أو شاءت له األقدار أن ينمو بعيدا عن أحدهما أو كليهما، ويعتبر

المرصد الوطني للطفل من أهم المنجزات في هذا الميدان.

وتشكل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مظهرا جديدا لالعتناء بحقوق االنسان، نظرا لما تقوم به من أعمال التكافل والتضامن

االجتماعي ومبادرات اجتماعية لفائدة فئات المواطنين الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية غير قارة، وبالنظر كذلك إلى

المخططات والبرامج التي تنفذها في إطار التنمية المستديمة.
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 مهارة التعبير عن موقف أو رأي

للتعبير عن الموقف يجب اتباع الخطوات التالية:

تحديد الموضوع وحصره باإلعالن عنه أو عن طريق السؤال.

اختيار ضمير مناسب حسب الموضوع ، المتكلم ، المفرد المتكلم ، الجمع ا الغائب.

استعمال أدلة وبراهين.

استعمال عبارات خاصة في الرأي في اعتقادي ، أظن ، أرى ، نعلم أن ...
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