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الـملخص:
يعد النص األديب الوعاء اغباوي غبضارة األمة وشفرة فبيزة ؽبويتها وخصوصيتها ،لذلك بات من
الضروري العناية البيداغوجية بو من خالل إدراجو ضمن اؼبقررات الدراسية،ألنو يشكل قوة فاعلة
يف تشكيل شخصية اؼبتعلم و إيقاظ اغبس الوطٍت والفٍت واللغوي فيو ،فينشأ سديد اللسان قومي
الوجدان واسع اػبيال،وقد جاء البحث ساعيا للكشف عن مدى حضور النص األديب اعبزائري
يف الكتاب اؼبدرسي،وعن طبيعة التيمات اؼبدرجة من خالل البحث يف مضامينها.
الكلمات المفتاحيَّة :نص األديب اعبزائري،كتاب مدرسي،حضور،موضوعات..
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Abstract :
le texte littéraire est considère comme le contenant de la civilisation de la
nation et code distinctive de son identité et son propriété est c’est pourquoi il
est devenu nécessaire de porter une attention pédagogique de lui a partir de
incliner le texte littéraire dans le système éducatif, parce que c’est une force
efficace pour améliorer la personnalité de l’apprenant et l’éveil du sens
national et artistique et linguistique, donc il devient languissant et imaginatif
et équilibre émotionnellement, et notre objectif a travers cette recherche est
de savoir la présence du texte littéraire dans le livre scolaire.

les mots clés: le texte littéraire algérienne; le livre scolaire; thème.

أوال -تمهيد :
تعد اؼبنظومة الًتبوية عماد األنظمة االجتماعية؛إذ إهنا سبثل اغبجر األساس اؼبسئول على
نقل القيم االجتماعية والفكرية من جيل إىل جيل،وىي القوة الفاعلة اليت تلعب أدوارا بارزة يف
بناء الشخصية الوطنية وإكساهبا ـبتلف قيم اؽبوية الوطنية بًتسيخ الثوابت وتعزيز عالقة الفرد
بأصالتو وتارخيو،وفبا ال شك فيو أن النص األديب اعبزائري دبختلف أطيافو وألوانو ينطوي على قيم
تربوية وفكرية وحضارية،لذلك بات من الضروري العناية البيداغوجية بو،من خالل إدراجو ضمن
الكتاب اؼبدرسي مع التأكيد على االستحضار القوي كما وكيف وخبطى فبنهجة ومنظمة،هتدف
إىل تنمية ذائقة اؼبتعلم لغويا وصباليا ومعرفيا مع تعزيز انتمائو الوطٍت واإلسالمي،فبالنص األديب
اعبزائري تغرس األمة اعبزائرية قيمها وثوابتها ولغتها وتقاليدىا يف روح اؼبتعلم اعبزائري.
لكن واقع اغبال يقول إن القائمُت على تأليف الكتاب اؼبدرسي،مل يولوا العناية الكاملة
للنص األديب اعبزائري فكان نصيبو الغياب وإن حضر فبزي شاحب وباىت ال يويف بالغرض
اؼبنشود،على الرغم من غٌت األ دب اعبزائري قدديو وحديثو بنصوص جيدة راقية وىادفة كفيلة
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بتحقيق األىداف اؼبرجوة لو أجادوا استحضارىا وأحسنوا توظيفها والسؤال اعبوىري يف ىذا
السياق :
مامدى حضور النص األديب اعبزائري يف كتاب اللغة العربية للمرحلة اؼبختارة؟-ىل وفق النص اغباضر يف إشباع حاجات اؼبتعلم الوطنية واللغوية واعبمالية...؟

ثانيا-النص األدبي الماهية والمفهوم واألهداف:

يشكل النص مفهوما مركزيا يف اػبطاب النقدي العريب اؼبعاص واؼبتتبع لتطورات الساحة
النقدية يلمس جدال فكريا بُت النقاد يف ؿباولة تطويق مفهوم النص واإلحاطة دباىيتو،فاختلفت
منطلقا هتم وتعددت مفاىيمهم فكان النص نقطة ذباذب وتنافر الكثَت من النقاد لكن وإن
اختلفت آراؤىم ظاىرا فهي تتفق باطنا يف ؿباولة منهم لضبط اؼبصطلح من كل جوانبو .
عرفو عبد الملك مرتاض يف قولو ":النص نتاج خيال،ونتاجية اللغة،وبثنة اعبمال،وشبرة
اؼبراس الطويل اػبيال يغدوه والعقل يدكوه...النص ربول من عدم إىل وجود،من سكون إىل حركة
من اعتباطية إىل داللة ىو استحالة من مفرد إىل مركب،من لغة إىل أسلوب،من عدم إىل
وجود،من ؾبرد ظبات لفظية إىل ىيئة عمل أديب مكتمل إىل نص عظيم،والنص حوارية
النصوص،وحوارية النصوص ليست إال تناصا النصوص،وذانك أمران ال مناص منهما يف تكون
1
النص وكينونتو".
وعرفو األزهر زناد يف كتابو نسيج النص ":نسيج من الكلمات يًتابط بعضها ببعض،

ىذه اػبيوط ذبمع عناصره اؼبختلفة واؼبتباعدة يف كل واحد ما نطلق عليو مصطلح نص 2".ويقدم

امبرتو ايكو تعريفا آخر للنص":نتاج حيلة كبوية،تركيبية،داللية،تداولية،واليت يشكل تأوؽبا احملتمل
جزءا من مشروعها التكويٍت اػباص".

3

فحسب األزهر الزناد ما ينتج لنا نصا ىو نسيج من األلفاظ ربكمها عالقات متنافرة
ومتجاذبة تنسجم فيما بينها داخل النص ،يف حُت يبدو ايكو أكثر دقة وربديدا من خالل
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":إشارتو إىل تلك العملية االنتقائية اليت يقوم هبا الكاتب عندما يكون بصدد الكتابة لينتج نص
أدبيا ،وىي صبلة من اغبيل ؽبا دور مهم يف تكوين النص وتركيبو فهو خيضع لقوانُت النحو
ودالالت اللغة وتراكيبها،حىت تصبح لو بنية ديكن أن نطلق عليها نصا ،وليس ؾبرد رصف ونسج
4
للكلمات دون اعتبار ؼبا يستوجب أن يربطها من عالقات على ـبتلف األبنية واؼبستويات".
والبنية مهمة يف تكوين النص وىي زبتلف من نص إىل آخر يقول صبحي الطعان  ":كل
نص ال بد أن تكون لو بنية ضامة لكل شروط اإلبداع،وقد تكون بنية مهلهلة وفاشلة والنسيج
اعبمايل ؽبذه البنية ىو الذي حيدد شروط قباحها أو فشلها 5".فمن شروط اإلبداع اغبيل النحوية
الًتكيبية والداللية التداولية ،ينضاف إليها الشرط اعبمايل والفٍت لتجتمع يف إنتاج النص ،ومهمة
اؼببدع إذن ىي اإلجادة يف اختيار اللغة والصور واػبصائص اعبمالية اليت تضمن فرادة النص األديب
حىت يشرك اؼبتلقي يف نصو .
والنص األديب باإلضافة إىل بنيتو ىو وعاء حامل غبضارة األمة ،وعالمة فبيزة ؽبويتها
وخصوصيتها لذلك بات من الضروري إدراجو ضمن اؼبقررات الدراسية،ألنو يشكل الدعامة
األساسية يف تكوين شخصية اؼبتعلم فيوقظ فيو اغبس الفٍت والوطٍت واإلنساين ":للنص األديب
الدور البالغ يف عملية التأثَت على اؼبتعلم،سواء أتعلق األمر يف بنائو اللغوي أم يف مضمونو
الوجداين العاطفي،وحىت نبٍت متعلما جامعا بُت األثر اللغوي واألثر االنطباعي الذي خيلفو النص
6
األديب،تسعى اؼبناىج التعليمية إىل انتقاء النصوص اليت زبدم اعبانب اللساين للمتعلم ووجدانو".
فانتقاء النصوص األدبية اعبيدة كفيل بتشكيل شخصية اؼبتعلم اللسانية والوجدانية فينشأ
اؼبتعلم سديد اللسان قومي الوجدان،وديكن إصبال أمهية إدراج النص األديب يف اؼبقرر الدراسي فيما
يلي:
" تنمي لغة التالميذ وتزودىم باؼبفردات والًتاكيب اللغوية اليت ذبعلهم قادرين على تصويرمشاعرىم،ونقل أفكارىم بصورة دقيقة وواضحة.
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 تتيح للتالميذ فرصة تذوق اعبمال اللغوي واإلحساس باغبياة واغبركة يف اؼبادة اليت يقرؤوهنا أويسمعوهنا شعرا كانت أم نثرا،ومن مث الشعور باالستمتاع واللذة.
 تغري التالميذ حبب اإلطالع على اؼبوروث األديب،وتنمي فيهم حب القراءة واإلطالع. تعرف التالميذ باألدباء يف ـبتلف العصور.تنمية قدرة التالميذ على النقد والتحليل.7
تعميق حب الوطن  ،وتذوق اعبمال يف النصوص ".ثالثا-واقع النص األدبي الجزائري في كتاب اللغة العربية :
يعد الكتاب اؼبدرسي موسوعة ثقافية ألنة حيمل يف طياتو ثقافة وحضارة وؾبد األمة
والدارس ؼبضمون كتاب اللغة العربية جيد حضورا ؿبتشما لألدب اعبزائري من الناحية الكمية
والكيفية مقارنة مع النصوص واؼبوضوعات اؼبربؾبة على اؼبتعلم":فبا أحال دون أن يكون األدب
اعبزائري أحد ذبليات الثقافة األدبية والفنية عند أجيال من اؼبتعلمُت،واؼبؤسف أن ىذا النص
مايزال كذلك باؼبستوى ذاتو من اغبضور الباىت يف الكتب اؼبدرسية اليت سبخضت عنها
اإلصالحات األخَتة 8".فحىت التعديالت األخَتة مل ترق إىل اؼبستوى اؼبطلوب الذي يعطي للنص
األديب اعبزائري مساحة واسعة من اغبضور يف الكتاب اؼبدرسي،ويفتح آفاقا أكثر أمام اؼبتعلم
نثرا،أم شعرا ىو من الوسائل
لإلطالع على ثقافة ومفكري أمتو ":ف ّ
النص اللغوي اؼبكتوب أكان ً
األكثر قباعة للوصول إىل ربقيق تلكم األىداف ولو ٍ
بنسب مقبولة.
ِ
وتعدد
عم ٍق يف األفكار وصباليات يف األسلوب التعبَتيّ ،
يتضمنو من ْ
والنص األديب لما ّ
التذوق اعبمايل والفٍت،وؼبا حيوزه
الصور الفنية بو،ىو بكل تأكيد مصدر لإلثراء الفكري واللغوي،و ّ
أىم
توجو سلوك اؼبتعلمُت..ىذا النص األديب اعبزائري يُ ّ
من أبعاد إنسانية ،وقيم واذباىات ّ
عد من ّ
ـؤصل ثوابتها ،ومنها بدون منازع اللغة األم..اللغة
حصص التعليم اليت ذب ّذر قيم األمة اعبزائرية ،وتُـ ِّ

العربية".

9
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يُرجع األستاذ أحسن ثليالني عدم اىتمام اؼبتعلم باألدب اعبزائري إىل تغييب وإقصاء النص
األديب اعبزائري وسوء اختيار النصوص،وسوء الطباعة،والصور الباىتة اليت زبلو من التشويق
والتوضيح..كل ذلك ساىم يف نفور التالميذ من نشاط النصوص األدبية ":فإن األدب اعبزائري
مرمي يف غياىب النسيان،وىذا ما أثر سلبا على شخصية التالميذ وروحهم ووجداهنم فبا جعلهم
ينفرون من كل ما ىو جزائري ظنا م نهم أن اإلبداع اغبقيقي إمنا يكون أجنيب الوالدة،كما أن
ضعف االىتمام باألدب من حيث كونو أساس العمق اإلنساين يف الشخصية قد أدى إىل غياب
اإلنسان يف منظومة الوجود اعبزائري،ومن دون شك فإن سوء اختيار النصوص األدبية وىشاشة
طريقة التحليل قد زادت الطُت بلة إضافة إىل ضعف االىتمام بالفضاء الطباعي للنصوص والصور
اؼبرفقة وشكل الطباعة،كل ذلك ساىم يف نفور التالميذ من نشاط النصوص األدبية ،فحىت صور
األدباء اؼبرفقة بالنصوص اؼبختارة ىي صور فبسوخة ومنفرة ،وىذا رغم أهنا ؾبرد صور افًتاضية،
فوجدنا صور صبيل بثينة وأيب نواس مثال ىي من البشاعة دبكان ،وقد كان باإلمكان االستعانة
بفنانُت تشكيليُت لتقدمي صور أصبل رببب النصوص للتالميذ ،فال أحد منا يف الواقع قد رأى
صبيل بثينة أو أبا نواس رأي العُت".

10

ومن األسباب اليت كانت وراء اغبضور الباىت للنص األديب اعبزائري وأولوية تدريسو ىو
النظر إىل أ دبنا نظرة نقص أمام األدب اؼبشرقي،الذي يبدو يف أعُت القائمُت على اؼبقررات
الدراسية أظبى وأرقى بنائيا وصباليا وفنيا يقول أحسن ثليالني  ":إال أن مؤلفي الكتب اؼبدرسية

مازالوا – على ما يبدو -مًتددين يف ىذا الشأن،و لردبا تكون عقدة اؼبشرق قد استوثقت يف
نفوس بعضهم،ولذلك نالحظ أن حضور النص األديب اعبزائري يف الكتب اؼبدرسية اليت جاءت
بعد اإلصالحات و منها كتاب السنة األوىل الثانوية الذي تشرفت بأن أكون أحد مؤلفيو
نالحظ أن ذلك اغبضور و إن ربسن قليال فإنو ما زال ؿبتشما 11".فعلى الرغم من حركة اإلنتاج
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العالية يف اؼبشرق الع ريب لكن ذلك ال ينبغي أن يكون حجة يف أيدي اؼبقررين لبخس األدب
اعبزائري حقو يف اغبضور.
رابعا-المستوى الكمي للنص األدبي الجزائري في الكتاب المدرسي :
كباول يف ىذا اؼبستوى رصد واقع النص األديب اعبزائري،لنتبُت مدى حضوره يف الكتاب اؼبدرسي
باعتباره سندا معرفيا للمتعلم وركيزة مهمة يف العملية التعليمية :
النصوص
العدد
النسبة اؼبئوية

النصوص األدبية
اعبزائرية

النصوص األدبية غَت
اعبزائرية

اجملموع

22

42

64

٪38،34

٪62،65

٪100

نلحظ من خالل اعبدول أن حضور النص األديب اعبزائري كان قليال وقد مثل نسبة
 ٪34،38مقارنة بالنصوص األدبية غَت اعبزائرية اليت أخذت حصة األسد بنسبة ٪65،62
وكانت لشعراء مشارقة من سوريُت ومصريُت ولبنانيُت وسودانيُت باإلضافة إىل نصوص أخرى
مأخوذة من ؾبالت ومواقع الكًتونية ،وبذلك يكون حضور النص اعبزائري ؿبتشما يف كتاب اللغة
العربية على الرغم من أن األدب اعبزائري يزخر بالنصوص القددية واغبديثة واؼبعاصرة كأدب األمير

عبد القادر،رمضان حمود،البشير اإلبراهيمي،مالك حداد،صالح خباشة ...اليت تعرب عن
موروث فكري وثقايف ألدباء امتلكوا ناصية البيان ،وكبن ال نعارض حضور إبداعات أدبية عاؼبية

غربية كفرانز فانون أو مشرقية كسليمان العيسى أو نزار قباني بل نشجعها ألهنا تفتح نافذة
للمتعلم كي يطلع على اآلداب العاؼبية بكل ألواهنا وأطيافها حىت ديلك ثقافة موسوعية ،لكننا نلوم
القائميُت على اؼبقرر الدراسي واؼبتخصصُت يف اجملال البيداغوجي الذين أمهلوا النص األديب
اعبزائري وغضوا الطرف عنو.
][59
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واغبضور الباىت للنص األديب اعبزائري مرده يف األساس إىل ":عدم تكون القناعة الفكرية بأحقية
النص األديب اعبزائري يف اغبضور الًتبوي القوي،لدى قطاعات عريضة من القائمُت على بناء
مناىج تعليم اللغة العربية منذ زمن بعيد،وذلك ربت وطأة فكرة مغلوطة شائعة،مفادىا فقر األدب
اعبزائري وعدم استوائو أدبا جيدا ناضجا ديكنو التأثَت يف مناحي اغبياة ونشاطاهتا االجتماعية
والثقافية والًتبوية،ومن ىنا الزىد يف إيالئو العناية البيداغوجية الالزمة 12".ولعل من أسباب عدم
تكون القناعة بأحقية النص األديب اعبزائري يف اغبضور ىو اإلحاطة غَت الكاملة باألدب اعبزائري
وذلك ":بسبب غياب اؼبقروئية،فاإلشكالية األساس إذن ىي عدم اإلطالع على أعمال األدباء
والشعراء اعبزائريُت أصال،وجاىل الشيء عدوه كما يقال ن وإن مل يعاده،فهو يف أحسن األحوال
يعرض عنو وجيحد قيمتو،وقد ذبد كثَتا من اؼبتعلمُت حىت اؼبتخصصُت منهم يف دراسة األدب
يرددون على ألسنتهم أظباء معروفة يف األدب اعبزائري من مثل الطاهر وطار كاتب ياسين ...
13
لكنك حُت تسأؽبم عن أعماؽبم،الحيَتون جوابا فهم يعرفوهنم بأظبائهم ال بأعماؽبم".
اعبهل بقيمة النص األديب اعبزائري ونقص الدراية بو والنظرة القاصرة لو كلها أسباب
سامهت يف تكريس حضوره الشاحب يف الكتاب اؼبدرسي،وقد أصبحت قضية معروفة لذلك البد
من تدارك األمر،كما أن إشكالية النص األديب اعبزائري ال تنحصر يف الكم والعدد فقط بل
تتعداه إىل الكيف أي كيفية استحضار ىذا النص بأدوات وتقنيات بيداغوجية ؽبا تأثَتىا الفاعل
يف اؼبتعلم،وإشكالية اختيار وانتقاء النصوص اليت تراعي اؼبستوى الفكري والعقلي للمتعلم.
خامسا -موضوعات النص األدبي الجزائري في كتاب اللغة العربية للسنة أولى متوسط:
مسايرة لكل جديد تصل إليو األحباث اللسانية والًتبوية سعى القائمُت على قطاع التعليم
اعبزائري يف األطوار التعليمية الثالثة إىل إصالح واقع اؼبنظومة الًتبوية،سواء على مستوى اؼبقاربات
أو طرائق التدريس أو طرائق التقييم أو اختيار النصوص،وكل ىذه التحديثات من أجل النهوض
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باؼبدرسة اعبزائرية وتفعيل دورىا يف اجملتمع وال يتحقق ىذا اؽبدف إال ببناء شخصية متعلم،منفتحة
على التغَتات اغباصلة يف العامل غَت متقوقعة على ذاهتا،وقد كان لكتاب اللغة العربية مستوى
السنة أوىل متوسط حظ من ىذا التحديث فلم يستثٌت من ىذه اإلصالحات،وبذلك عرفت مادة
اللغة العربية تغيَتا من الناحية الشكلية واؼبضمونية،فنجد تنوعا ثريا يف نصوص الكتاب اؼبدرسي
الذي صبع بُت مواضيع اجتماعية،تربوية،رياضية،علمية،طبيعية،وطنية وكل ىذا التنوع قصد تكوين
متعلم متشبع فكريا ومتمكن لغويا،وسنبُت يف اعبدول التايل أنواع اؼبوضوعات الواردة:
يبُت ىذا اعبدول عناوين اؼبقاطع اؼبقررة يف الكتايب اؼبدرسي مع توضيح النصوص اعبزائرية
وسنحاول إلقاء الضوء على بعض التيمات اؼبدرجة يف الكتاب اؼبدرسي :
النصوص األدبية اعبزائرية الواردة

عنوان اؼبقطع
اغبياة العائلية

 أيب حملمد األخضر السائحي يف كوخ العجوز رضبة لعبد اغبميد بن ىدوقة -رسالة إىل ولدي ألضبد سحنون

حب الوطن

حب الوطن من اإلديان لعبد اغبميد بنباديس
ثق أيها الوطن اؼبفدى إلبراىيم أبو اليقظانمتعة العودة إىل الوطن ؼبولود فرعون-نوفمرب لسليمان جوادي-الوطٍت حملمد صاحل الصديق

عظماء اإلنسانية

 بتهوفن قاسم نايت بلقاسم-ماسينيسا ؼببارك اؼبيلي

األخالق واجملتمع

أغنية البؤس البن رضبونمدرسة رغم أنفك لزىور ونيسي][61
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سوء اؼبهلكة حملمد اللقاين بن السائحالعلم واالكتشافات العلمية

أنا والَتاع ألضبد الطيب معاش-اؼبستكشفات العلمية مداين بوىراوة

األعياد

يف يوم األمهات للربيع بوشامةمولد ؿبمد حملمد اؽبادي السنوسي الزىراوي-عيد اعبزائر لصاحل خريف

الطبيعة

بُت الريف واؼبدينة لصاحل ساسةنشيد اؼباء للشريف طلحي ما أصبل الطبيعة لعبد اهلل طبار -صبال البادية لألمَت عبد القادر

 -1تثبيت القيم والعالقات األسرية:
تعد األسرة اػبلية أو النواة األوىل يف اجملتمع اليت يتعامل معها الطفل ويتعرف فيها على ذاتو
وعلى العامل من حولو،وقد كانت ومازالت أقوى النظم االجتماعية اليت تؤثر يف سلوكو بطريقة
مباشرة أو غَت مباشرة فلألسرة أمهية بالغة يف التنشئة االجتماعية للطفل من خالل إدماجو يف
اإلطار االجتماعي والثقايف،فيصبح مهيأ باستعدادات نفسية ولغوية وفكرية وبقيم ومعتقدات
بيئتو اليت نشأ فيها ما يتيح لو التفاعل واؼبشاركة االجتماعية،واؼبدرسة باعتبارىا اؼبؤسسة
االجتماعية الثانية الديكننا إغفال دورىا يف ترسيخ القيم الًتبوية لذلك يقع على عاتقها االستمرار
يف التنشئة االجتماعية،واؼبتفحص لكتاب اللغة العربية اؼبوجو لتالميذ السنة أوىل متوسط سيالحظ
حضور القيم األسرية اليت جسدىا عنوان اؼبقطع األول اغبياة العائلية،من خالل نصوص شعرية
ونثرية جزائرية وغَت جزائرية :
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"أبي –ياوقاك اهلل -شر النائب

النت أحق الناس بالمدح يا أبي

تعهدتني طفال ومازلت عاكفا

على العطف ترعاني وترعي مطالبي

إذا اعترضتني في طريقي نوائب

تعرضت تحميني شرور النوائب

فكم ليلة قضيتها لم تذق كرى

ولم تطبق األجفان جم المتاعب "

14

ىذا النص بعنوان أيب للشاعر اعبزائري األخضر السائحي مقتطف من ديوانو همسات

وصرخات وىو غٍت بالدالالت اليت تشدد على مكانة األب اليت ال تقل أمهية عن مكانة األم،
وىو اعًتاف جبميل األب وإدراك لقيمتو وفضلو وإقرار بتعبو وعطفو على أوالده يف طفولتهم
ويفا عتهم وشباهبم،فهذا النص يرجى من ورائو توثيق الصلة األسرية لذلك ":فاؼبدرسة واألسرة
15
يتكامالن بنائيا ويتساندان وظيفيا لدعم األداء الوظيفي للنظام الًتبوي العام يف اجملتمع ".
 -2ترسيخ الوطنية واالفتخار بالجزائر أرضا وشعبا وأمجادا:
شكلت تيمة الوطن أحد اؼبوضوعات الرئيسية يف الكتاب اؼبدرسي،ؼبا ؽبا من قدرة على
ترسيخ حب الوطن يف نفوس الناشئة وتنمية الشخصية الوطنية بربط حاضر الطفل دباضي
أجداده ،وذلك من خالل استحضار نصوص أدبية جزائرية عرب فيها األديب اعبزائري عن وطنو
بلسان صادق،فصور اعبزائر وطنا وأما وأرضا فاألديب":غارق يف حب وطنو،إىل أعمق أعماقو
ألنو معذب هبواه ىائم فيو ولذا عاش مؤرقا حببو وطنو متشوقا إليو ال يهدأ من اغبنُت إال ويعاوده
ىذا اغبب فبا جعل حب الوطن يتضخم كلما كربت اؼبأساة وكلما عاوده القلق وسبلكة
16
اػبوف".
وقد اىتم القائمون على الكتاب اؼبدرسي بغرس ىذا اغبب من خالل ربط اؼبتعلم جبذوره
التارخيية،وذلك عرب نصوص شعرية ونثرية بألسنة جزائرية عربت بضمَت صادق وعميق عن وطن
][63
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اعبزائر ،ومن ىذه النصوص نص العالمة عبد الحميد بن باديس بعنوان حب الوطن من اإليمان
الذي يقول فيو ":كلمة ذبري دائما على السنة اؼبسلمُت،ألن معناىا صحيح ثابت يف اإلسالم،من
اإلديان أن ربب من أحسن إليك،ومن أحسن إليك مثل وطنك ؟  ...فهذا العامل ىَتيو ينصح
األمة العربية أن ربب وطنها،ويبُت ؽبا كيف رببو،فيدعوىا إىل اإلخالص لوطنها ،وأن ذبعل حياهتا
كلها لو،ألن احملبة اػبالصة تظهر يف اإلخالص وتكريس العمل واإلخالص أن تعمل لوطنك ولو
أنكرك،وأنك عملك أبناء وطنك".

17

فالشيخ عبد اغبميد بن باديس أحد األصوات الوطنية اعبزائرية اػبالصة،اليت كرست
وجودىا ػبدمة اعبزائر وللحفاظ على ىويتها ومقوماهتا ،ونصو يهتف حبب الوطن الذي ىو فطرة
جبل عليها اؼبرء،وحبنا لو من اإلديان،وإخالصنا لو واجب وفرض ولو أنكر فضلنا،فالوطن جوىرة
شبينة البد أن نبذل يف حبها النفس والنفيس.
كما نلفي ؾبموعة يف الكتاب اؼبدرسي من النصوص الشعرية اليت سبجد "نوفمبر" شهر
االنتصارات الذي يعد نقطة ربول يف تاريخ اعبزائر فهو فجر اغبرية بعد ظلمة العبودية،لذلك أخذ
اغبظ الوف َت يف الشعر اعبزائري حيث أؽبم الشعراء معاين اغبرية والصمود واؼبقاومة ،فأطلق ألسنتهم

وكان منهال للشعراء لتسجيل الثورة وسبجيد بطوالهتا وانتصاراهتا يقول سليمان الجوادي يف

قصيدتو اؼبعنونة بنوفمبر:
"هنا نوفمبر منبع الفائزين
هنا ثورة الماجدين

هنا موطن الظافرين

جزائر جزائر جزائر

هنا شعلة الثورات

هنا في رياض الحماة
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توقظ ىذه األبيات يف اؼبتعلم معاين الوطنية،وتعرفو بثورة اؼباجدين اليت اقتلعت جذور
الظاؼبُت من أرض اعبزائر،وىي اعتزاز وافتخار ببطوالت أبنائها األباة اغبماة الذين ضحوا
بأرواحهم من أجل أن تتنفس اعبزائر اغبرية والكرامة.

-3التعريف بالشخصيات التي خلدها التاريخ:
عرفت البشرية عرب عصورىا اؼبختلفة الكثَت من الشخصيات اليت استطاعت أن زبلد اظبها
يف التاريخ،من خالل رحلتها يف اغبياة وعرب مواقفها توجهاهتا وأفكارىا وإقبازاهتا ،فاستطاعت ىذه
الشخصيات أن تغَت ؾبرى التاريخ بابتكاراهتا ونظرياهتا ومواقفها الصامدة،وقد تنبو اؼبختصون إىل
فضمنوىا الكتاب اؼبدرسي عرب ؾبموعة من عظماء البشرية اليت صنعت التاريخ
ىذه الشخصيات ّ

وكان نص مبارك الميلي حاضرا يف اؼبقرر للتعريف بأحد رموز التاريخ اعبزائري القدمي

يقول ":كان مسينيسا ملكا عظيما،ذا سياسة ودهاء وإدارة ونظام وعناية بالفالحة وكان صبورا
على الشدائد ثابت العزيمة،خاض غمرات األهوال ولجج الخطوب كان ذا جنان ورباطة

جأش  ،حتى تغلب على أعدائه ن وأورث بنيه ملكا ثابتا"...

19

قدم ىذا اؼبن جز النصي تعريفا دبلك الدولة النوميدية ماسينسا ووصف قوتو وعدلو الذي
أسس غبكم قوي ودولة عظيمة .
-4ترسيخ القيم األخالقية والتربوية :
لكل ؾبتمع قيمو ومبادئو اؼبستقرة،اليت تعمل على ضبط سلوك الفرد وتنظيم عالقاتو داخل
اإلطار االجتماعي وىذا ما يضمن التماسك واالستقرار االجتماعي ،ودبا أن القيم ىي أحد ركائز
اجملتمع فهي كذلك بالنسبة للعملية التعليمية،فالنظام الًتبوي يلعب أدوارا بارزة يف تثبيت القيم
][65
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االجيابية يف نفوس الناشئة وتغيَت القيم السلبية لذلك قبد القائمُت على األطوار التعليمية الثالثة
يسبقون الًتبية على التعلي م،ألن اؽبدف ىو غرس القيم الًتبوية أوال فإذا مل يتحقق ىذا اؽبدف فال
فائدة ترجى من اؽبدف الثاين وىو نقل اؼبعارف واػبربات،وقد تضمن كتاب اللغة العربية الكثَت
من القيم الًتبوية مثلتها نصوص جزائرية وغَت جزائرية وديكن أن نستشهد بنص سوء المهلكة

للشاعر اعبزائري محمد اللقاني بن السائح الذي يقول :

لقد أغلت بحبل الجهل أيدينا

"بني الجزائر هذا الموت يكفينا
بني الجزائر هذا الفقر افقدنا

كل اللذائذ حينها..يقتفي حينا

بني الجزائر هذا اللهو أوقعنا

في سوء مهلكة عن نوادينا

بني الجزائر قومي مالكم غربا

عن نيل مكرمة ترضي المحبينا

بني الجزائر ماهذا التقاطع من

دون البرايا  ،عيوب جمعت فينا
يارب رحماك هذا القدر يكفينا"

فقر! وجهل !وآالم! ومسبغة!

20

تضمن ا لنص الكثَت من القيم الًتبوية؛حيث عربت األبيات عن رغبة الشاعر اعبياشة يف
توعية أبناء جلدتو من خالل دعوتو الصرحية أي ذباوز اعبهل والفقر واؼبعاناة باالرباد والتكاتف
واإلقبال على العلم،فالشاعر برغبتو اعباؿبة أراد أن يزرع يف اؼبتعلم فضل صبع الشمل ونبذ التفرقة
ب ُت أبناء الوطن الواحد وفضل العلم الذي بو تكسر أغالل اعبهل لتمكُت اعبزائر بُت األوطان.
 -5تنمية التذوق والجمال واإلحساس بالطبيعة :
حيضر يف كتاب اللغة العربية نص رائع يصف جمال البادية لألمير عبد القادر يقول :
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وعاذال لمحب البدو والفقر

"ياعاذرا المرئ قد هام في الحضر

وتمدحن بيوت الطين والحجر!

ال تذمن بيوتا خف محملها

لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر!

لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني

بساط رمل به الحصباء كالدرر

أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقبا

بكل لون جميل شيق عطر"

أو جلت في روضة قد راق منظرها

21

أبدع الشاعر لوحة وصور شعرية بالغة الروعة واعبمال تعرب عن مدى تعلقو بالبادية وجبماؽبا
وبطيبة وراحة العيش فيها،ملقيا اللوم على كل من يذمها ،وىو نص يبُت ملكة الشاعر الراقية يف
رسم مظاىر البادية اػبالبة وحياة البدو النقية بلغة بسيطة بساطة حياة البدو.
خاتمة:

من خالل ما تقدم ديكننا القول أن حضور النص األديب اعبزائري بأنواعو الشعرية والنثرية
كان ضعيفا مقارنة بالنصوص األدبية غَت اعبزائرية،على الرغم من غٌت األدب اعبزائري قدديو
وحديثو ومعاصره بنصوص ثرية تعرب عن زخم فكري وثقايف زاخر يعتز بو اؼبتعلم،كما تضمن
الكتاب اؼبدرسي ؾبموعة من النصوص اعبزائرية وعلى الرغم من قلتها إال أهنا تضمنت قيما وطنية
وتربوية وأخالقية وصبالية حددت معامل وىوية الفرد اعبزائر أمال يف إعداد جيل ؿبافظ على ىويتو
يف ظل العوؼبة والتغَتات اؼبتسارعة.
هوامش البحث:
 1عبد اؼبلك مرتاض :نظرية النص األديب  ،دار ىومة للنشر،اعبزائر،ط،2010،2ص.4
 2ألزىر الزناد  :نسيج النص ،اؼبركز الثقايف العريب ،بَتوت1993،ط،1ص 12.
امربتو ايكو :القارئ يف اغبكاية (التعاضد التأويلي يف النصوص اغبكائية)،تر أنطوان أبو زيد،،اؼبركز الثقايف

3العريب،1996،ط ،1ص .85
 4فتيحة بولعرايب:النص األديب ومشكلة القراءة،حوليات اآلداب واللغات ،جامعة ؿبمد بوضياف اؼبسيلة اجمللد،5
العدد،2سبتمرب،2018،ص.40
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5صبحي الطعان:بنية النص الكربى،ؾبلة عامل الفكر،اجمللد ،23العدد ،2/1سبتمرب /أكتوبر/نوفمرب ،1994
ص.432
6قادة قاسم بن الطيب:منهجية تعليمية النص األديب من خالل الكتاب اؼبدرسي،ؾبلة اؼبوروث ،العدد3
،2014ص303
 7صالح الدين مبارك:إعادة بناء النص األديب اعبزائري التعليمي يف الطور الثانوي مقاربة تقوديية منتدى األستاذ،
العدد ،20جوان،2017ص .14
9بشَت خلف:النص األديب اعبزائري مقصى من الكتاب اؼبدرسي إىل أجل غَت مسمى
www.m.ahewar.org/12/12/2019/13:30
aswat.elchamal.com9أحسن ثليالين:حضور األدب اعبزائري يف الكتاب اؼبدرسي
12/12/2019/14:00

 10اؼبرجع نفسو.
11صالح الدين مبارك،إعادة بناء النص األديب اعبزائري التعليمي يف الطور الثانوي مقاربة تقوديية،ص.15
 12الدين مبارك،إعادة بناء النص األديب اعبزائري التعليمي يف الطور الثانوي مقاربة تقوديية،ص.15
13ؿبفوظ كحوال،ؿبمد بومشاط:كتايب يف اللغة العربية،السنة أوىل متوسط، ،موفم للنشر،ط،2017،2ص.
زغينة نوال ،دور الظروف االجتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي لألبناء،أطروحة دكتوراه علوم جامعة اغباج
14ػبضر باتنة ،/2008/2007،ص .338
عبد اللطيف حٍت :تعليمية النص الشعري الوطٍت اعبزائري اؼبوجو لتالميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة،ؾبلة اؼبمارسات
15اللغوية،العدد ،20ص .269
 16ؿبفوظ كحوال ،ؿبمد بومشاط :كتايب يف اللغة العربية،السنة أوىل متوسط ،ص.32
17اؼبصدر نفسو:ص.42
18اؼبصدر نفسو:ص.66
19اؼبصدر نفسو:ص.86
20اؼبصدر نفسو:ص.146
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