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هخاج إمنّط  وأ تـاده إمخّـوميَة إ 
 إملرشف إل س خاذ إدلنخور : ؾحد إحلومي جن ؿُىس

 ظورًة توظوإر:  ظامحة دنخورإه

 وأ دإهبا كسم إنولة إمـرتَة 

  لكَة إل دإب وإنولات                                    

 )إجلزإئر(  -وىرإن -0-أ محد جن تةل خامـة

 ط:    ــــــموخ
هخاج إم  ّن إ  ثخعوّة من  ،نّّط معوَة مـلّدةإ 

ل ثعّورإثو إلّ  ىل إملنخج حتًو ىنَة وأ فاكره إ 

ووس َج  ،وفلرإت ،وؾحارإت ،ومجل ،لكٌلت

هّّص ًخّعف ابمخٌّلسم إمضلكي وإدّلاليل، مؽ 

 . مرإؿاة كوإؿد إمّعَاكة

ىل جسوَط إمّضوء ؿىل       هيدف ىذإ إمللال إ 

ّّي ىذه إمـموَة دلى إملخـّّل تعفة خاّظة، فِح

 ،وؿّل موسوؾي ،حتخاخو من ؿّل ملوي ما

هبا  وؿّل ثفاؿًل، نٌل ًوّّض إملرإحل إميت ميرّ 

ىل وس َج هّّص، إهعالكا من  إملخـّّل نووظول إ 

ـّرج ؿىل  ،إمخّخعَط ىل إمخّـحري، ًو ووظوال إ 

هخاج إمنّّص دلى  أ مّه إل س حاب إميت ثـوق إال 

 . إملخـّلّ 

Résumé: 

La production de texte est un 

processus complexe qui exige du 

producteur qu’il transforme ses 

conceptions mentales et ses pensées 

en mots, phrases, expressions et 

paragraphes, et en une structure 

cohérente et cohésive. Le présent 

article tend a clarifier le processus 

chez l’apprenant en particulier ; en 

démontrant ses besoins en savoir 

langagier encyclopédique et 

interactif. Il vise également a mettre 

en exergue les étapes par lesquelles 

passe l’apprenant pour arriver a une 

« texture textuelle » depuis la 

planification jusqu’a l’expression, en 

s’intéressant aux raisons les plus 

importante qui entravent cette activité 

chez l’apprenant. 
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 متيَد:

ىل  هخاج إمنّّط معوَة مـلّدة، ثخعوّة من إملنخج حتوًل ثعّورإثو إّلىنَة وأ فاكره إ  ّن إ  إ 

ٌلسم إمضلكي وإدّلاليل، مؽ لكٌلت، ومجل، وؾحارإت، وفلرإت، ووس َج هّّص ًخّعف ابمخّ 

 مرإؿاة كوإؿد إمّعَاكة، تلَة حتلِق ثوإظل إمفرد مؽ ذإثو أ و مؽ إل خٍرن.

هخاج إمنّط، أ ن هـّرج ؿىل إمنّط ومساهَات        ومن إمرضوري، كدل إحلدًر ؾن إ 

هخاج إمنّّّص ًخب ّسس ؿىل فرضَات إنوساهَات إمنّعَة إميت ٌسـى  إمنّط، ل ّن مفيوم إال 

ىل ثعحَليا يف إحللل إمخّـومييإملهنا  . ج إجلزإئري إ 

 : مفيوم إمنط -0

ثـّددت ثـًرفات إمنّط وإخذوفت ابخذالف إمّرؤى والاّّتاىات وإملدإرس إنوّلوًة،        

ىل حّد إملموض أ حِاان، أ و إمخّـلِد أ حِاان أ خرى." وس نـرض تـضا مهنا،   1فلد "ثدإخوت إ 

 حماومّي إموظول إ ىل مالمح إمنط.

( إمنّط تب هّو "ٍلوع إملوفوػات إنوّساهَة إخلاضـة J.Duboisؾّرف حون دًحوإ )       

َّنة من إمّسووك إنوّلوي، إلي ميكن أ ن ٍكون مكذواب أ و منعوكا" ، أ ّما 2نوخّحوَل، فيو ؾ

( فريى أ ّن "إمنّط ىو ٍلوع إملوفوػات إملكذوتة اتّمة إملـىن، R.Galissonكامُسون )

فامنّط تذكل وس َج مؤمّف من ٍلوؿة مجل، ٍكون  ،3كلمةل يف دالالهتا"إملكذفِة تذإهتا وإمل 

هخاج مدارش مـموَات  مكذواب أ و منعوكا، حيمل دالالت وإحضة، مكذفِة تذإهتا، أ و ىو "إ 

دضلك يف مجوخو من إدّلوإل وإملدموالت، أ و ىو رساةل انمجة ؾن هؼام حمّدد من  إمالكم، ًو

 4ملوًة مس خلةل..." إملفاىمي وإمّضفرإت، أ و ىو وحدة

هخاج من هجة، Van Dijkوًلول فان دإًم )        هخاج مفـل ومـموَة إ  (: إمنّط "إ 

وأ ساس ل فـال ومعوَات ثوّق وإس خـٌلل دإخل هؼام إمخّوإظل وإمخّفاؿل من هجة أ خرى، 

َّة، حتدّ  د وىذه إمـموَات إمخّوإظوَة إل دتَة ثلؽ يف ؿّدة س َاكات ثدإومَة، ومـرفِّو، واترخي

إملٌلرسات إمنّعَة وحتّدد توساظهتا، ويه ثـرض حبسة حٌلؿات إملضارنّي، وأ دوإرمه، 

ّن ىذإ إمخّـًرف ًؤنّد ؿىل وػَفة 5وكوإؿد الاسرتإثَجَات إميت ثنّؼم ممارساهتم إمنّعَة" . إ 
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ىل إمخّوإظل وإمخّفاؿل تّي إماكثة  هخاج، هتدف إ  َّة إ  إمنّط إمخّوإظوَة، ابؾخحار إمنّط معو

 لّي.وإملخو

هخاحِة"( J.Cristiva حرى حومَا هٌرسدِا           ، وًلول ابرت 6( أ ّن إمنّط "معوَة إ 

R.Barthes) هخاج )...(، إمنّط كّوة مذحّوةل، ثخجاوز مجَؽ إل حناس هّو "وضاط وإ  ( إ 

ّن  7وإملرإثة إملخـارف ؿوهيا، مخعحح وإكـا هلِضا، ًلاوم إحلدود وكوإؿد إملـلول وإملفيوم." إ 

هخاحِة، وكضَة أ ساس َة من كضااي هلعة  إالثّفاق تّي ىذٍن إمخّـًرفّي يه هون إمنّط معوَة إ 

 .   ؿّل إمنّط

أ ّن إمنّط "كعـة ما، ذإت دالةل وذإت وػَفة،   Hartmannٍرى ىارمتان        

. فامنّط من منؼوره حيمل دالةل وحيمل وػَفة؛ أ ي 8وابمخّايل يه كعـة ممثرة من إمالكم"

 . يدف مـّّي أ هّو أ وضئ م 

ـرفو جًرنكر          : ىو" ثخاتؽ مامتسم من ؿالمات ملوًة أ و مرنّة  تلوهل Brinkerًو

، ًؤند ىذإ 9من ؿالمات ملوًة ال ثدخل)ال حتخضهنا( حتت أ ًّة وحدة ملوًة أ خرى)أ مشل("

 . إمخـًرف ؿىل هون إمنط أ نرب وحدة ملوًة

، فيو Weinrichوإمخٌّلسم ثـًرف فاًرنشومن إمخّـاًرف إميت ثؤنّد ؿىل إمرّتإتط         

ذ جس خوزم ؾنارصه تـضيا تـضا مفيم  ٍرى أ ّن إمنّط "حكوٍن حلمي حيّدد تـضو تـضا، إ 

؛ أ ي أ ّن لك ؾنرص ملوي من ؾنارص إمنّط ٌُسيم يف تنائو، وال ميكن فعل أ و 10إملّك"

 ؾزل وإحد مهنا ؾن إمحلِة، فامخٌّلسم ظفة مالزمة نونّط.

هخاحِة، أ و ىو لّك منخؼم فامنّط،         من خالل إمخـًرفات إمساتلة، معوَة إ 

َّة، حرتط أ حزإءه ؿالكات إمرّتإتط وإمخٌّلسم إدّلاليل، حيمل دالالت وإحضة،  يف وحدة دالم

ىل إمخّوإظل وإمخّفاؿل  . وهل وػَفة خاّظة، هيدف إ 

 :مساهَات إمنّط -
وؿّدت إموحدة إل ساس َة ندّلرإسة، صلّكت إدلةل تؤرة إىامتم إدّلرس إنوّلوي،        

فاكهت إموحدة إنوّلوًة إمكربى إميت إّّتذت مضٌلرإ نوخحوَل، وإس لمّر ىذإ إموضؽ ردحا من 

إمّزمن، كري أ هّو مل ًوحر أ ن ؾرف هوؿا من الاوسدإد، ووخد من ٍرفغ ىذإ إملِد إمللذرص 

َات إدلةل، ؿىل درإسة إدلةل، فؼيرت دؾوإت ؿدًدة، ثنادي ترضورة ّتاوز مساه 
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ىل  وثب سُس حنو أ مشل، ًدناول ابدّلرإسة وحدإت أ وسؽ من إدلةل، فاكهت إدّلرإسة مذّجية إ 

 إمنّط، وػير ما ًـرف تنحو إمنّط أ و مساهَات إمنّط.

حـَنِات، خاء تدًال ملناجه مساهَة        جضلّك ىذإ إمـّل مؽ هناًة إمس خُّنَات وتدإًة إمس ّ

ىٌلل إدلةل، فيدفو حلمةل إملعور إماكئن يف ساتلة، ًخّخذ إمنّط موضوؿا هل ، دون إ 

مساهَات إدلةل، إميت جعزت ؾن إمرتط تّي خمخوف أ تـاد إمؼاىرة إنولوًة، وتذكل إهخلل 

ىل إمنّط  . إدّلرس إنوساين من إدلةل إ 

( ؿّل إمنّط، يف إملـجم إنوّساين، تب هّو "أ حد  J. Richardsًـّرف خاك ًردضارد)        

 إنوّلة، إلي هيّم تدرإسة إمنّعوص إملنعوكة وإملكذوتة، وثوّّض ىذه إدّلرإسة فروع ؿّل

مفوضوع ؿّل إمنّط ىو إمنّط  11ظًرلة ثنؼمي أ حزإء إمنّط وحرإتعيا، مخعحح ّلّك مفِدإ."

يف صلكو إملنعوق وإملكذوب، هيّم تدرإسة إل تنِة إمنّعَة، وذكل ابمححر يف إمـنارص إميت 

ىل إمرّتإ  . تط وإمخٌّلسم تّي أ حزإئوثؤّدي إ 

، وذكل مضن 12ٍرى فان دإًم أ ّن ؿّل ملة إمنّط وػَفذو إل وىل درإسة حنو إمنّط      

مهنجو إمـاّم، إملامئ ؿىل رشح مـاًري تناء إمنّط وحوإهة الاس خخدإم إنولوي إمليّمة، 

هخاج إمنّط، من خالل كوإؿد ورشوط وأ ىدإف ملاٍرة مـّل إنولة إمنّؼا  13يم."وخباّظة إ 

هخاج       ّن ىذإ إمـّل ًُـىن جكِفِة تناء إمنّط وفيمو، وهَفِّة كِامو توػائفو، ورشوط إ  إ 

إمنّط، وذكل توظف إمـالكات تّي إل تنِة إمنّعَة، إملامئة ؿىل إمخٌّلسم والاجّساق، 

َاق يف تناء إمنّط، وهبذإ ثنفرد إنوّساهَات إمنّعَة  ومـرفة أ صاكل إمخّوإظل، ودور إمس ّ

:" صلّكت إخلوإّص  ؿد وكوإهّي مل ثوخد يف ؿووم ساتلة ميا، ًلول سـَد حسن حبرييتلوإ

َّة نونّعوص ظوة إمححر إمنّّص؛ مبـىن أ ّن إمححر ًخحلّق ؿىل  َّة وإالثّعام إمرّتهَخِّة وإدّلالم

مس خوايت زالزة أ ساس َة، ويه إملس خوى إمنّحوي، وإملس خوى إدّلاليل، وإملس خوى 

هّو إمـّل إلي إمخّدإويل ابملفيوم إ موإسؽ هل، وال جيزي إمفعل تّي ىذه إملس خوايت)...(، إ 

إس خعاع أ ن جيمؽ تّي ؾنارص ملوًة، وؾنارص كري ملوًة، مخفسري إخلعاب أ و إمنّط ثفسريإ 

تدإؾَا".  14إ 

مل ًـد الاىامتم منعّحا ؿىل إل تـاد إمرّتهَخِة نوـنارص إنوّلوًة، تل مشل إل تـاد إدّلالمَة       

َّة. وإمخّ   دإومَة، وتذكل أ ظحح جمال ؿّل إمنط أ وسؽ وأ مشل، ّتاوز إدلل إ ىل وحدإت هّع
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ٍرى ظالح فضل أ ّن ؿّل إمنّط ًـمل ؿىل ثوضَح إملوإؿد والاسرتإثَجَات إميت        

هخاج إمنعوص وفيميا، فيو ٌرشح هَفِة إمذالك إملخحّدزّي مكفاءإت إملرإءة،  حتمك معوَات إ 

ًة إملـلّدة، إمللمثةّل يف إمنّعوص، وفيميا، وإس خخالص مـوومات حمّددة وسٌلع إملؼاىر إنوّلو 

هخاهجا ظحلا نوميام،  ؿادة إ  مهنا، وإمخّخٍزن إجلزيئ ؿىل إل كّل ميذه إمحَاانت يف إّلىن، وإ 

 15. وإل قرإض، أ و إملضالكت إميت ثثار من أ خويا

هخاج إمنط -3  :  إ 

هخاج إمنّط تخولّي إم          هخاج إمنّط ثكل إمكفاءة إمنّّعَةإرثحط مفيوم إ  ـين إ   نّط، ًو

Compétence textuelle  إماكمنة "دلى إمخّومَذ إملثايل élève idéal   هخاج جسمح هل اب 

، وّتـهل cohérenceوالاوسجام cohésionهعوص، حترض فهيا موإظفات الاجّساق

درإك إجّساق إخلعاب وإوسجامو، وذكل تـد إس خضٌلر كوإؿد ظ  َاكة كادرإ ؿىل إ 

 16إمنّعوص."

هخاج إمنّط، يف إموسط إمخّـوميي، ذكل إمنّضاط إنوّلوي )إملنعوق/إملكذوب(،إلي  وهـين اب 

َّة  َّات ملوًّة، وهفس  ىل إملخولّي )إملـّّل/إملخـوّمّي(، ثخحمّك فِو ؿّدة معو ًنذجو إملخـّّل، وإملوّخو إ 

َّة، ومـرفِّة؛ أ ي أ هّو وضاط ثفاؿًل ثـاوين، ًُـىن  أ ساسا ابمـالكات وإمّروإتط ،وإحامتؾ

َّة والاحامتؾَة، إملوحودة دإخل ثكل إمـالكات، فيو وضاط وإع، موّخو حسة  إمّضخع

َّة.           17إال رإدة )إملعد(، ٍرثحط إحامتؾَا ثس َاكات حدث مدارشة، وّتدم حتلِق أ ىدإف مـن

ىل مذوّق )إملـّّل/إملخ       هخاج موّخو من مرسل )إملخـّّل( إ  ـّّل(، ملرض مـّّي فامنّط إ 

َّة، ؾرض رأ ي...(، ومنخج إمنّط)إملخـّّل( ًددؽ دإمئا كعدإ  )ثوس َؽ فكرة، رسد ّترتة خشع

فيام )ثوضَح  أ و ىدفا ٌسـى إ ىل حتلِلو، فلد ٍكون هبدف إمفيم )ظرح سؤإل(، أ و إال 

ىل إملخولي)إملـّل/إملخـّّل(، وتو ًخ وإظل فكرة(، أ و هلل أ فاكره وأ رإئو ومضاؾره وأ حاسُسو إ 

 مؽ كريه. 

 : أ ساس َات إال هخاج إمنّّّص  -3-0

هخاج إمنّط ىو ٍلوع إال حرإءإت إلىنَة، إميت ًؤّدهيا منخج إمنّط، إملامئة ؿىل          ّن إ  إ 

ثعّور إل فاكر وثعوٍرىا يف حروف، ولكٌلت، ومجل، وؾحارإت، وفلرإت، ووس َج هّّص،  

ـخرب مفوت ) حدا0989ًو حرإء إ  ري مـلّد، هل إملدرة ؿىل حتوًل هوإايه، ( أ ّن "منخج إمنّط إ 
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ومخجس َد إل فاكر ّتس َدإ ماداي،  18وأ فاكره، وأ حاسُسو إ ىل ّلكم )منعوق/مكذوب(".

حيخاج منخج إمنّط إ ىل ٍلوؿة من إمـووم، ويه إمـّل إنوّلوي، وإمـّل إملوسوؾي، وؿّل 

 .  إمخّفاؿل

 : إمـّل إنّولوي -3-0-0

هخاج، ما مل ٍكن ؿىل كدر من إمـّل ال ًدس ىّن ل ّي مذـّّل         َّة إال  إمرّشوع يف معو

إنوّلوي)إمكفاًة إنوّلوًة(، إلي ًؤّىهل ملـرفة إملوإؿد إنوّلوًة )إمّعوثَة، وإمرّتهَخِة، وإدّلالمَة( 

 مخكوٍن هّط.

هخاج هط "ًوزم وحود حمخوى وإسؽ خّدإ من إملوإؿد إنوّلوًة، وإموحدإت إميت حتّدد         ال 

كوإل إميت حكّون إمنّط، نٌل حتخاج إ ىل مـارف ؾن  إمحناء إمّعويت، وإمنّحوي، وإدّلاليل، مل 

ػيار إمـالكات تّي إموحدإت إدّلالمَة يف إل كوإل، ومـارف ؾن رتط إموحدإت  هَفِة إ 

َاق يف إمنّط ؿىل صلك ص حكة."  19إدّلالمَة إل ومَّة يف مرنّحات، وهَف ًم دمج إمس ّ

هساب إملخـوّمّيوهؼرإ ل مّهَة إم       هّو ثلّرر إ  نوإت -ـّل إنوّلوي يف حِاة إملخـّّل، فا  ومنذ إمس ّ

َّة إملوإؿد إنوّلوًة، وإمحنِات إل سووتَة، وإمرّتهَخِة، الس خـٌلميا ثضلك حصَح،  -إل وىل إمخّـومي

هساهبم إملدرة ؿىل ثعنَف إل سامَة، ومتَزي  يف خمخوف إل وضعة إمّضفوًة وإمكذاتَة، وإ 

الكم، وإس خـٌلل إل سامَة إخملخوفة يف إحلدًر وإمكذاتة، وتذكل ٍكدسة مس خوايت إم

هخاج هعوص خمخوفة، فامـّل إنوّلوي ٍزّود إملخـّّل مبا حيخاخو،  إملخـّّل ؿوٌل ملواي، ًؤّىهل ال 

هخاج  نوخّـامل مؽ إمللروء فيٌل وأ دإء، فيو ٍرّّس يف ذىنو إملوإمة إنوّلوًة إميت متكّنو من إال 

 َا.صفواي ونخات 

 : إمـّل إملوسوؾي أ و إملوضوؾي -3-0-7

هٌّل ًندلي أ ن ٍكون ؿىل كدر من إمـّل          هخاخو من ؿدم، وإ  ال ًنعوق إملخـّّل يف إ 

 إملوسوؾي، إلي "ٌضمل ثكل إجملاالت إملـرفِة، إميت ميكن أ ن جسّمى إمـّل إملوضوؾي، أ و

فيو ذكل إمـّل إلي ٍكدس حو تناء ؿىل ؿّل إخلربإء، ًؤّدي دورإ همّما خّدإ يف مـاجلة إمنّط، 

ثوزًؽ إمـمل إحملّدد دإخل إجمللمؽ، وثخّضح ثضلك خًّل إملمية إميت ٍكدس هبا إمـّل إملوضوؾي، 

   20أ و إمـّل إملوسوؾي، ؾند درإسة كضااي ثفسري إمنط".
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 وإملخـوّمون، يف ثـامويم مؽ تَئهتم الاحامتؾَة، ٍكدس حون ؿوٌل خاّظا، ًخفاوت من        

ىل أ خر، ذكل أ ّن تُهنم فروكا فردًة، ملمثةّل يف إملدرة ؿىل الاسدِـاب، وإملدرة ؿىل  مذـّل إ 

ىل إمحُئة الاحامتؾَة، إميت  ضافة إ  إمخحوَل، ووس حة إلاكء، وإمّرقحة يف إمخّـّّل، وإال رإدة... إ 

ثوـة دورإ يف تناء إملخـّل، اكل رسة )إموضؽ الاحامتؾي، إموضؽ إمثّلايف، إموضؽ 

َّة )إملـّلالا  إمزمالء(.  -إال دإرة -كذعادي(، وإمحُئة إمخّـومي

خّضح ذكل         ّن ميذه إملخلرّيإت دورإ يف تناء إملـرفة )إمـّل إملوسوؾي( ؾند إملخـّل، ًو إ 

َّة مـَنة.  ؾند ملارهة موضوؿات إال وضاء )إمخـحري(، إميت ًنجزىا إمخاّلمِذ يف مرحةل ثـومي

هّو ًندلي ومَكدسة إملخـّّل        هخاج هعوص خمخوفة، فا  ىذإ إمـّل إملوسوؾي، إلي ًؤّىهل ال 

أ ن ًّعوؽ ؿىل ؿدد هحري من إمنّعوص، ىذه إل خرية ثلّدم هل مـرفة اكفِة ؾن فنون إمكذاتة، 

كون ذكل ؾن ظًرق  -: وأ هوإؾيا، وأ سامَهبا، ٍو

 :  الاندساب إماّلوإؾي نومـرفة - أ  

ّن إحذاكك إملخـّّل جمّك من إم        نّعوص إخملخوفة كرإءة وحتوَال، جيـهل ٌس خضمر كوإؿد إ 

تناهئا وحتوَويا تعًرلة ال وإؾَة، فيو "ًخين، يف س َاق إمخّـّّل، خربإت حتوَوَة الوإؾَة، متكّنو 

من تناء منؼومة من إملـوومات إحلدس َة، إميت ثنهتيي، جكرثة إملٌلرسة، إ ىل خربة وهؼام 

، إل مر إلي 21وص، وهَفِة تناهئا، وحتوَويا، ومـاجلهتا"ثولايئ، ميكّنو من ثـّرف أ هوإع إمنّع

هخاج؛  هخاج هعوص ؿىل منوإميا، وتذكل ثخكّون دلًو نفاءة إمخّولي، ونفاءة إال  ًؤّىهل ال 

فدال وىل ًخحمّك يف إسدِـاب إمللروء، وحيعل ؿىل إملـوومات وإملـعَات، وحيّدد موضوع 

عائط لّك منط من أ مناط إمنّعوص إمنّط وخمخوف أ فاكره، نٌل متّكنو من حتدًد خ

إملدروسة، وحكس حو زإدإ خدًدإ من إملفردإت وإمّعَف، وؾن ظًرليا ًدرك وػائف 

هخاج أ فاكر حصَحة مامتسكة، وإسدامثر  إل سامَة إخملخوفة، أ ّما إمكفاءة إمثاهَة، فلمكّنو من إ 

منّعوص رظَد إل مفاظ وإملـارف إملكدس حة، نٌل ثؤّىهل مخب مَف هعوص مس خوحاة من إ

هخاج إمكذايب وإمضفوي يف خمخوف أ صاكل إمخـحري.  إملدروسة، وتـاّمة، ّتـهل كادرإ ؿىل إال 

ىل ؿدد من إمنعوص،         فاملخـّّل، وكدل ممارس خو نوـموَة إال هخاحِة، ًندلي أ ن ًخـرض إ 

ويا، وحتوَويا، ومـاجلهتا، وىذ إ ٍكدسة من خالميا خربة يف إمخـامل مـيا، يف فيميا، وثب ًو

ّن إملخـّّل ال ًعامة ابمكذاتة )إمخـحري إمكذايب(، خالل  ذ إ  ما جنده يف مناجه إمخـومي إمـام، إ 
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ال تـد إحذاكنو تـدد هحري من إمنّعوص)إتخدإء من  نوإت إل وىل من إمخـومي الاتخدإيئ، إ  إمس ّ

إمس نة إمثامثة إتخدإيئ(، ويف مرحةل إمخّـومي إملخوسط مثال، ثُـرض هعوص ذإت أ مناط 

ن أ خفق إملخـّل يف إمكذاتة خم  خوفة، خالل س نوإت ىذه إملرحةل، )إمنط إمدردي مثال(، فا 

نة إل وىل مثال، فال صم، وتـد ؾرض مناذج منعوص  ؿىل منوإل ىذه إمنّعوص يف إمس ّ

 .  رسدًة أ خرى، س َجَد إمكذاتة ؿىل منوإل ىذإ إهمنط يف إمس نوإت إمالحلة

 :  رشة(الاندساب إموإؾي نومـرفة )إملحا - ب

وهـين تو ثكل "إنوّلة إموإظفة وإمخحوَوَّة إملحارشة، إميت ٌس خـمويا إملخـّل يف مـاجلة       

ن ىذه إمعورة  22إمنعوص، وحتوَويا، وإمكضف ؾن تنُهتا يف تعن إمنعوص" ، أ ي إ 

)إموإؾَة( حلمثّل فامي ًلّدمو إملـّّل وإملهناج من مـوومات هؼًرة وحتوَالت ثعحَلِة ل هوإع 

ىل هعوص سومية إملحىن وإملـىن، مرتإتعة إم  نّعوص إخملخوفة، هبدف إموظول ابملخـّل إ 

إل حزإء، دإةّل ؿىل إملوضوع، مؤّدًة نولرض إملعووب، ففي حتوَل إملّعة مثال، ًعل إملـّّل 

ههيا إملخـوّمون لكٌّل ظادفيم هط  ىل مـرفة ثلنَات إمخحوَل إل ديب نولّعة، ًـود إ  ابمخالمِذ إ 

 كعّص.

 : إمـّل إمخفاؿًل -3-0-3

هٌّل هيدف إ ىل حتلِق كعد إملنخج، وثوحَة حاخات         هخاج إمنط كاًة، وإ  ال ًـّد إ 

 إالثعال، فامنعوص، توظفيا أ دإة إثعال، متكّن إملنخج من إمخب زري يف إملخولّي.

ّن حافز إملرسل)مذلكم/       مَو من ورإء ىذإ  إ  اكثة( ىو كعد مـّّي، ٍريم إ 

َّنة إمنّط)إمل  ىل إملخولّي)إمسامؽ/ إملارئ(، يف ػروف مـ نعوق/ إملكذوب(، إلي ٍرسهل إ 

ىل إميدف  َاق(، هبدف إمخّب زري فِو، وال ميكن، تب ّي حال من إل حوإل، إموظول إ  )إمس ّ

ذإ إس خعاع إملخولّي، من خالل إمنط، إمخّـّرف ؿىل أ ّي كعد ًٍرده  اّل إ  )حتلِق إمخفاؿل( "إ 

هخاج إمنّط،  ىل إمّسووك إنوّلوي، وهَف ًفرتض أ ن إملخلكم اب  وأ ي إمّعرق ًدخل هبا إملخولّي إ 

ٌسامه يف ذكل، تب ن حتدث إحلاةل إملرقوتة، حىت مو مل ٍكن ظوة إمفيم ىو إميدف إموحِد 

هّو، دون صّم، أ حد إمرّشوط إل ساس َّة ل ن ٌس لمّر إملخولّي ،أ ظال،  من إمسووك إنوّلوي، فا 

درإهَا، وٌس   حدإث إحلاةل إملرقوتة دلى يف مـاجلة إمنّط إ  خعَؽ، تناء ؿىل ذكل، إ 

 . 23إملخلكم"
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ىل إملخولّي )إملـّّل/ إملخـوّمّي(، ومن خالل       فاملخـّّل ًنذج هّعا)نخاتَا/صفواي(، ٍرسهل إ 

ىل كعده، فِحدث إمخفاؿل تّي إمعرفّي) إملخـّّل/  ىذإ إمنّط ٍلمكّن إملخولّي من إموظول إ 

 إملـّّل(.

ّن نوـّل إنول وي ؿالكة وظَدة ابمـّل إمخّفاؿًل، ذكل أ ّن إنوّلة، تلوإؿدىا ومـجميا، ثلّدم إ 

، ك ن ًلّدم منخج إمنّط 24وحدإت، حكضف ؾن ىدف إملخـّّل يف موكف ما، تلول مـّّي 

َّنا، مَرتك إموكؽ  َّنا، أ و حيذف ؾنرصإ مـ ؾنرصإ من ؾنارص إدلةل، مَؤّدي قرضا مـ

ج إمنّط أ ن خيخار إمّعَاكة إملناس حة إميت ثؤّدي إملرض إملرقوب يف إملخولّي، لإ ؿىل منخ

 إملعووب. 

ىل إحذَاظي وإسؽ من إل كوإل إنوّلوًة، ميكنو توإسعهتا ثوحِو       وحيخاج منخج إمنّط "إ 

ففي إمنط إملنعوق)إمخـحري إمضفوي(، ٍرإكة إملخـّّل  25إالثّعال، وضٌلن فيم إمنط."

ًعال إمّرساةل إس خلدال إمنط دلى إملخولي مدارشة)إمل ـّل/إمخالمِذ(، فِحاول، جلّك إمّعرق، إ 

فيام  ىل إ  سـى إ  ؿىل إمّعورة إميت ًخعّورىا ىو، فِخجنّة مـّوكات إالثّعال إمّسائدة، ٌو

ضافة إ ىل الاس خـاهة ابمسووك كري إنوفؼي، إخلاّص  حل، إ  إملخولي ما مل ًفيمو ثض ىّت إمس ّ

هخاج إمّضفوي، نخـاتري إموخو، وحراكت إم  َدٍن، إميت حًزد يف ثوضَح إمرساةل إنولوًة ابال 

 إمضفوًة. 

ويف إمنّط إملكذوب)إمخـحري إمكذايب(، حياول إملخـّّل إمخندّؤ ثرشوط فيم إملارئ،       

ىل إ ظالهحا، فِوّض ما  سـى إ  فِخلّمط دوره، وحياول مـرفة إمـرثإت إميت وكؽ فهيا، ٌو

ًُزل ما ًـرتض سخِل فيم ُعوح ما فسد، ٍو إملارئ، ل ن نومنخج مدسؽ من إموكت  مغغ، ًو

ذإ إنخؼت معوَة إال حرإء يف أ وىل  ؿدإد نفء ومؤثّر مرتثُة إمنّط، فا  "نوكضف ؾن إ 

نٌل أ ّن  26مرإحل إمخّـحري، فوومنخج فرظة إمـودة ومرإحـة إمنّخاجئ ترتنزي ذي ثوزًؽ خاص."

ىل ثـوًغ ؾنارص إمل وكف، اكمخنلمي، إمكذاتة ثخعوّة ثوػَف ؿالمات إموكف، إميت جسـى إ 

 .  وإال صارإت، وثلعَحات إموخو يف إخلعاب إمضفوي

 :  مرإحل إال هخاج -3-7

ذإ دفـو دإفؽ مـّّي إ ىل ذكل، وىذإ إدّلإفؽ كد ٍكون         اّل إ  ّن إملخـّّل ال ًنذج هّعا إ  إ 

تدإء  خارحِا، ك ن حيثّو إملـّّل ؿىل إمخّحّدث، أ و إمكذاتة، وكد ٍكون دإخوَا، مثل حاحذو ال 
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رأ ًو يف موضوع ما، أ و إمخّـحري ؾن صـور مـّّي، أ و ؾن خربة أ و ّترتة خشعَة، أ و ثعوًة 

َد رأ ي أ و حمك أ و ثفنَدىٌل... فادّلإفؽ ٍكون  خعب ، أ و ثلدمي صاىد، أ و رضب مثال، أ و ثبً 

هخاج، فا ن كّرر إملخـّّل إمرّشوع يف ىذه إمـم  ىل إال  َّة مبثاتة إمعاكة إميت حتّرك إملخـّّل، وثدفـو إ  و

هّو ميّر خبعوإت يه  : فا 

 :  إمخخعَط -3-7-0

َّة إمللعودة، ًلوم هبا إملنخج كدل تدء معوَّة إال هخاج،        ىو ٍلوؿة من إال حرإءإت إمـلو

خشعَا ابمنس حة   goalإمنّط خاؿال ذكل ىدفا  purposeحِر ٍرنّز ؿىل "قرض

َكون من مس خلدًل إمنّط، مث نومـوومات أ و إحامتؾَا، نٌل ٍرّنز ؿىل إمللعود حضوره، م 

نضب  إمخوإفقtexte typeجيري إخذحار هوع تّي إخلعوإت إخملخوفة إملكوهة   corrélation، ًو

هخاج ففي مرحةل إمخخعَط ًّم حتدًد إميدف،  27".نوخعة، وتّي إملـاًري إمـامة مـموَة إال 

هخاج إمنّط مُس ىدفا ملعودإ لإثو، تل ًـّد "ىدفا فرؾَا يف إمسّ  ىل ل ّن إ  خِل إملؤّدي إ 

ويف ىذه إملرحةل ًخدجّر منخج إمنّط هَف ميكن إموظول إ ىل حتلِق  28إميدف إل سايس."

ىل إملحخلى من إمـموَّة  حل، نووظول إ  ماكهو ثُسري إمس ّ إملاًة، وخيخار إمنّوع إمنّّص، إلي اب 

هخاحِة.   إال 

ًلّدمون أ س ئةل ثوحهيَة  ٌسامه إملـّّل يف ىذه إخلعوة تلدر هحري، فنجد تـغ إملـوّمّي     

ىل إمخّوّظل إ ىل إملوضوع وأ فاكره، وجند فئة أ خرى   -ويه إمفئة إملامحة–ثؤدي ابملخـوّمّي إ 

ثفرض إملوضوع ؿىل إملخـوّمّي، وحتّدد أ فاكره، وإملامة إنولوي، أ و إمنّوع إمنّّّص إلي 

هخاج، وحىّت إدليور مُس نومخـّّل إحلّرًة يف إخذَاره،  هّو مفروض ؿوَو، وال ًعدر فِو إال  ذ إ  إ 

 . ميكنو ثلَريه، فيو مجيور أ مفو، وؿىل ؿّل مس حق خبعائعو

 :  مرحةل إمخجًرد -3-7-7

ويه إملرحةل إمخّامَة نوخّخعَط، ًّم فهيا جضكِل إل فاكر؛ أ ي "جضكِل إملضمون من       

ىل إمكضف ؾن مرنز إمّضحط نومحخوى  29إدّلإخل." حِر "ثوّخو إملدرة إال حرإئَة إ 

 إملـوومايت، فامفكرة إجملردة حكوٍن من إمخّعّورإت وإمـالكات
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إملنّضعة ثنض َعا ذإثَا، وإميت ثوخد يف أ ساس إمّسووك إخلامق نومـىن، ومن ىذإ إمّسووك 

هخاج إمنّط" َة، ويه ثوفّر مرإنز ؛ أ ي أ ن إمفكرة "جضكِةل حمخوى ذإت وضب ة دإخو 30إ 

هخاج إمنعوص." هخايج ذي إملـىن إملض لمل ؿىل إ   31إمّضحط إال 

ٌض ّحو دي توحرإهد ىذه إملرحةل تـ"صـاع من إمضوء، ًـّم ص حكة وإسـة خدإ من        

ىل وضاط،  فب ظحح ظاحلا نوكضف مّعا هل من ثـوّق  إملـوومات، فلكٌّل ملس صُئا، حّوهل إ 

 32تلريه."

رحةل، ٌسـى إملخـّّل إ ىل مجؽ ص خات موضوؿو، نٌل حيّدد إل سووب إلي ففي ىذه إمل      

ذإ نخة رساةل معدًق، أ مكن ملرحةل إمخجًرد أ ن ثححر ؾن مادة ثخعف  ًـرضو تو، فا 

ّن  ذإ نخة هّعا ؿومَا، فا  تب هنا مثرية مالهدداه، وحدًثة إمـيد من حِر يه وإكـة، أ ّما إ 

لة إمخّحدًد ترتإتعيا إدّلإخًل إمكثَف إخملعوص، إمخّجًرد ٍرنّز ؿىل مساحة مـوومات سات

خداراي فلد ًخّجو إمخّجًرد إ ىل خمزون موكف أ و س َاق حديث ما. ذإ نخة ثلٍررإ إ    33وإ 

مفرحةل إمخّجًرد ًّم الاهخلال فهيا مبجرد حتدًد إميدف وهوع إمنّط، وفهيا ثدضلّك إل فاكر، 

 يدف، تب سووب ًفرضو هوع إمنّط. وثخحّدد إملـاين، وثخدإؾى إملـوومات إحمللّلة نو 

 مرحةل إمخعوٍر: -3-7-3

، وفهيا 34ةل ؾن إمخّنؼمي إدّلإخًل إملفّعل نومفاىمي وإمـالكات"وىذه إملرحةل "مسؤ        

ًّم "حرثُة إملضامّي إملنخؼمة دإخوَا يف إّلإهرة، وإمححر ؾن جماالت إمـّل إخملّزهة 

وثوس َؽ جماميا )ملارهة تخوس َؽ جمال  مخخعَط إل فاكر إملـثور ؿوهيا ثضلك أ دق،

ففي ىذه إملرحةل ًلوم إملخـّّل تخوس َؽ أ فاكره وثفعَويا وّتعَعيا ورتط تـضيا  35إمنط(."

 تحـغ.  

 : مرحةل إمخـحري -3-7-4

ىل إمّسعح )إمّعوت        -ويه إملرحةل إميت ًم فهيا إهخلال إمنّط من إمـمق)إّلىن( إ 

خج ؿىل إنوّلة، وذكل "ابمححر ؾن إمـحارإت إنوّلوًة ثضلك خاص، إمكذاتة(، وفهيا ًـلمد إملن 

إميت ثعوح مخنض َط إملضمون إّلىين إملـين، وثنذج ؾن ذكل أ فضوَات نوـحارإت إميت ًم 

 36ثنض َعيا مس حلا دلى إملخلكم".

ىل ثـحري سعحي )ظويت      ندلي مخحوًل ؿامل إمنط إ  نخايب(، الامزتإم مبعامة -ًو
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َّات يف صلك إمرتهَة، وذكل  َّات كوإؿدًّة، وحرثُة ىذه إمخّحـ توضؽ إمخّـحري مضن ثحـ

خرإج ظويت أ و خّعي، من أ خل ػاىر إمنط ؛ أ ي ًّم وضؽ إمـحارإت يف ؿالكهتا 37إ 

َّة م حرثُهبا يف تنِة إمنط إمّسعح حم 38إملوإؿدًة، ًو جية أ ن  cohésion، فدامنس حة نوس ّ

ىل حرثُة منع حنوًة/ حرثُة إل تَات/ حرثُة  ّي دكِق رثحوثـاجل تعًرلة ثؤّدي نووظول إ 

، وتذكل ثنضب  روإتط تّي إملـوومات وؾحارإت إنوّلة، نووظول 39إل ظوإت/ حرثُة مـجمي

ىل إمخّـحري.  إ 

ىل إمّسعح، خيخار من إل مفاظ ما ًعّور أ فاكره         ومَنلل إملخـّّل إمنّّط من إمـمق إ 

نؼر يف هَفِّة حرإههبا مؽ ٍل وع إملكٌلت، فريحهّبا إمرّتثُة إمّعحَح إخلاضؽ ملوإؿد إّلىنَة، ًو

رى يف ؿالكة ىذه إدلةل ثساتلاهتا والحلاهتا، مُضلّك فلرة  إمرّتهَة مُضلّك مجةل، ٍو

مذاكمةل، من حِر إمّضلك وإملضمون، نٌل ٌسـى إ ىل حـل ىذه إمفلرة ثنذؼم مؽ ابيق 

 . إمفلرإت،  مدضلّك وس َجا )هّعا( مذالمح إل حزإء

ىل إملخولّي)إملـّّل/ إمخالمِذ(، ؾن ظًرق إمّعوت      وتـد ىذه إملرإحل ٍرسل إملخـّّل هّعو إ 

هّو ميّر مبرحةل  ذإ اكن إال رسال ؾن ظًرق إمكذاتة، فا  أ و إمكذاتة، حسة ما ًُعوة منو، فا 

ىل كارئ فِعحح إل خعاء، وحيذف  إملرإحـة وإمخنلِح، وفهيا ًخحول إملخـّّل من مرسل إ 

رثّة ما ٍرإه كري مرثّة، إمخكرإر، و  فّعل إجململ، ٍو ًزل إال هبام، ًو ًوّض إملموض، ٍو

وحيذف ما ٍرإه كري رضورّي، نٌل ًندلي أ ن ٍكون خّعو وإحضا ملروءإ، وهيّم تنؼام 

وّػف ؿالمات إمرّتكمي يف  إمفلرإت، وأ ن حيرص ؿىل إمّسالمة إنولوًة نولكٌلت إملكذوتة، ًو

رسال هّعو.  أ مانهنا إمّسومية، حىت ًدس ىّن   نومخولّي فيم إمّرساةل، وابمخّايل ًخحلّق ىدفو من إ 

ذإ اكن إال رسال ؾن ظًرق إمالكم إمضفوي، فـوَو أ ن خيرج إل ظوإت من خمارهجا          وإ 

خحّدث تعوت مسموع وإّض، مرإؾَا  ـعي إحلروف حلّيا دون أ خعاء، ًو إمّعحَحة، ًو

س خخدم إال صارإت إمنرب وإمخنلمي، وؿوَو أ ن ًـرّب دون حرّدد  أ و خوف أ و جخل، ٌو

 وإال مياءإت إميت ثـرب ؾن إملـىن.

ههيا أ هّنا ثّم يف صلك ثـاكيب،          هخاج إمنّط، وال ًندلي أ ن هنؼر إ  ذن، مرإحل إ  ثكل، إ 

ىل حّد إمخاّلمح، حبَر ًّم الاهخلال  ذ ال ميكن ثعّور حدود فاظةل تُهنا، أ ي أ هّنا ثخفاؿل إ  إ 

ىل أ خرى دون صـور. وميكن، يف تـغ إحلاالت، "أ ن ثؤثّر لك إملرإحل مبرإنز  من مرحةل إ 
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ّم إخلروج ؾن ىذإ إمنّموذج من  زلل رسًـة إمنّمو يف تـضيا إمحـغ يف إموكت هفسو، ًو

حدى إملرإحل هخاجئ ظـحة إمخّحّمل، أ و كري مرضَة،  إملرإحل ثضلك خاّص، ؾندما ثنضب  يف إ 

هخاج إمنّط منهتَة إ   َّة إ  ذ ثعحح كض َّنة من إمّرضا."إ  ىل ؾخحة مـ  40ذإ مّت إموظول إ 

 : أ س حاب ثـوق إال هخاج إمنّّص دلى إملخـّّل  -3-3 

ملد حّدد إملهناج إجلزإئري إخلاص ابنولة إمـرتَة نفاءة خذامِة ملّك مرحةل ثـوميَة         

هخاج هعوص صفًو َّنة، كادرإ ؿىل إ  ة يه: أ ن ٍكون إملخـّّل، يف هناًة مرحةل ثـوميَة مـ

هخاج إمنّط ىو إميدف إههّنايئ مخـومي إنولة إمـرتَة،  41ونخاتَة، يف خمخوف أ صاكل إمخّـحري. فا 

وذكل ل مّهَخو يف حِاة إملخـّّل، فيو مينحو إملدرة ؿىل إمخّفاؿل مؽ إجمللمؽ إلي ًـُش فِو، 

فِويّب أ قرإضو، وحيلّق أ ىدإفو، نٌل ًٍزد من زلذو تنفسو، فِجـهل ًلدل ؿىل إملوإكف 

إمخوإظوَة دون حرّدد أ و خوف أ و جخل، كري أ هّنا هوحغ كعور تـغ إملخـوّمّي أ و خوّيم يف 

ىل أ س حاب مذـّددة مهنا ـود ذكل إ   : إمخـحري ؾن ملاظدمه، وحتلِق أ ىدإفيم، ًو

 : ؿدم نفاًة إحلجم إمّساؾي إخملّعط ال هخاج إمنّعوص -3-3-0

اّل أ هّو ال حي       َّة إال هخاج إمنّّص إ  ؼى ابالىامتم وإمـناًة، فلد خّععت حّعة رمغ أ مه

هخاج إمكذايب )إمخـحري إمكذايب( يف  هخاج إمضفوي )إمخـحري إمضفوي(، وأ خرى مال  أ س حوؾَة مال 

مرحةل إمخـومي إملخوّسط،  أ ّما يف مرحةل إمخـومي إمثاهوي، فلد أ ملي وضاط إمخـحري إمضفوي، 

هخاج إمكذايب، كري اّل هّعا وإحدإ  وخّععت حّعة ذإت ساؿة وإحدة مال  أ ّن إملخـّّل ال ًنذج إ 

لّك زالزة أ ساتَؽ، وذكل ل ن إحلّعة إل وىل  ّتّعط مخلدمي إمخلنَة إمخـحرًية، أ و إهمنط 

هخاج إمنّط، ويف إل س حوع إمثامر ًعّحح  إمخـحريي، ويف إل س حوع إمثاين ّتّعط ال 

ؾعاء وضاط إال   ؿادة إمنؼر يف ىذإ إمخّلس مي، وإ  هخاج حلّو من إمّزمن، إملوضوع،  لإ وحة إ 

هخاج )إمكذايب/إمضفوي( لّك حّي، وال ًندلي أ ن ثلذرص معوَة  وحـل إملخـوّمّي ميارسون إال 

هخاج  ؿىل حّعة إمخـحري، ففي وضاط إمنّعوص إل دتَة، ميكن أ ن هعامة إملخـّّل تخوخَط  إال 

هخاج هّط ؿىل م  نوإل منط إمنّط، أ و فلرة منو صفواي أ و نخاتَا، وميكن أ ن هعامحو اب 

ماكن إملـّّل معامحة إملخـوّمّي تخوػَف إمؼاىرة  إمنّط...، ويف وضاط إملوإؿد إنولوًة، اب 

هخاهجم...    إنولوًة إملدروسة يف هّط من إ 
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 :  كةّل إمرثوة إنّولوًّة وإملـرفِّة -3-3-7

هخاج، سوإء إمّضفوي أ و إمكذايب،  كةّل إم         ّزإد إنوّلوي من أ س حاب جعز إملخـوّمّي ؾن إال 

ىل هلط إملعامـة، "فاملعامـة إحلّرة، وإملرإءة إلإثَة، من أ مّه  ـود ذكل إ  وإملـريف وإل ديب، ًو

مدإدإ هل ابملـاين وإل فاكر  أ س حاب زايدة إحلعَةل إنوّفؼَة دلى إملخـّّل، ومن أ نرث إملعادر إ 

خو توإكؽ حِاثو، وىذإ إجلدًدة، ومن أ كدر إموسائل ثوس َـا ل فلو وخِاهل، وأ معليا يف رتط مل 

ًـين أ ّن إملرإءة إّلإثَة سخة رئُس يف إجلودة إمخّـحرًية، وابمخّايل ؿىل إملخـوّمّي أ ن ًخوهّجوإ 

كدال خشّص، مذنلّوّي تّي فنون إمـّل وإمثلافة وإل دب". ههيا مبَل ذإيت، وإ   42إ 

ذإ اكن ىذإ إمسخة )كةّل إملعامـة( كد إص خىك منو إملـوّمون يف إمـل     ّن إ  ود إمساتلة، فا 

إموضؽ إزدإد خعورة يف ومننا ىذإ، وثضاؾفت إمّضكوى، هؼرإ الهرصإف إملخـّّل إملكّي ؾن 

ىل إموسائل إمخّكنوموحِة إحلدًثة، اكل هرتهت إميت أ ظححت جضلل لّك وكذو، مّما زإد  إمكذاب إ 

عامـة إ ىل إل مر ثـلِدإ، فذضاؾفت مسؤومَة إملـوّمّي وإل ومَاء  يف إمـمل ؿىل حتحُة إمل

 . هفوس إملخـوّمّي

 : إخلوف وإخلجل -3-3-3

َّد نوخّـحري إمضفوي،        إخلوف وإخلجل من إملـّوكات إميت ثـوق إملخـّّل ؾن إل دإء إجل

وميثاّلن ؾلدة يف سخِل حتلِق ثوإظل حِّد تّي إملخحّدث وإملس لمؽ، ورتٌّل ًعَحان إملخحّدث 

ـرتي إمخّومَذ إملخحّدث إحلرص، فِربد حسمو، وّتور ابمـدًد من إملؼاىر، فـــ"نثريإ ما ً

دور رأ سو، وثعن أ ذهو، ٌوضحة موهو، وجدرع رضابت كوحو،  خعخّة ؾركو، ًو كّوثو، ًو

ىل وس َان 43ؾندما ًخعّدى ملوإكف إملوإهجة وإمخّحّدث مؽ إل خٍرن" ، فِؤّدي لّك ىذإ إ 

ىذإ إملضلك أ و إمخّخفِف إملـوومات، وجضدّت إل فاكر، وقَاب إل مفاظ... ونولضاء ؿىل 

تدإء أ رإهئم ووهجات هؼرمه منذ إملرإحل  منو، ًندلي ثـوًد إملخـوّمّي ؿىل إملوإهجة، وإ 

هخاج وإمخـحري، وزرع إذلاس وروح إمخنافس تُهنم  . إمخّـوميَة إل وىل، وجضجَـيم ؿىل إال 

 : الازدوإحِة إنولوًة -3-3-4

لوًة، حِر ًنضب  يف تُئة ثخحّدث إمـامِة، مث خيرج ًـاين إملخّـّّل من الازدوإحِة إنوّ        

ىل إملدرسة إظعدم ابنولة إمفعَحة، فيو  ن إهخلل إ  ىل إمضارع فِجد إمـاّمِّة يه إمّسائدة، وإ  إ 

هّو  اّل يف أ وكات حمّددة، فا  "حّي ميارس إحلدًر ابمـامِة خّل وكذو، وال ًخحّدث ابمفعحى إ 
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ثلان إمفعحى ملةّل إس خـٌلهل ميا، وؿدم درتخو ميير إمـاّمِة معول مرإسو ميا، وخيفق يف  إ 

ثلان إنولة يف أ ساسو مديّن ؿىل إمّسٌلع، أ درننا إمّسخة إملوّي يف  ذإ ما ؾرفنا أ ّن إ  ؿوهيا، فا 

 44ّتّحعو ابمفعحى حىّت يف إجلّو إملدريس."

ذإ أ ردان أ ن حنّد من ػاىرة إمّضـف إنولوي إلي الزم إملخـّّل، فـوَنا أ ن حنَط       إملخـّّل إ 

"تحُئة فعَحة، ال ٌسمؽ فهيا حلنا، ؿىل أ كّل ما ٍكون، يف دإخل إملدرسة، أ و دإخل قرفة 

إدّلرإسة، ويف درس إمـرتَة ؿىل إل كّل، وؿوَنا أ ن هدرك أ ّن إمّسوَلة ال ثخكّون ؾند مذـوّمي 

اّل جالكم ؾر ذإ مضنّا أ هّنم ال ًلرأ ون، وال ٍكذحون، وال ًخحّدزون إ  اّل إ  يب فعَح، تل إمـرتَة إ 

 45ال ٌسمـون كري ذكل يف دإخل قرفة إدّلرإسة."

 : ثلَِد إملخـّّل مبوضوع وإحد -3-3-5

ّن ؿدم حرك إحلّرًة نومخـّّل يف إخذَار إملوضوؿات إميت ًٍرد إحلدًر حوميا، ثـوكو         إ 

َّد، فلد أ زحدت إدّلرإسات أ ّن إملخـوّمّي "حّي ثخاح هلم فرظة إخذَا هخاج إجل ر ؾن إال 

إملوضوؿات جيَدون فهيا حدًثا ونخاتة، وخيفلون أ و ٍاكدون حّي ثفرض ؿوهيم 

 46إملوضوؿات."

هو من إمرضوري أ ن ال هلِّد إملخـّّل مبوضوع وإحد، وهرتك هل إجملال فس َحا      لكل فا 

 ٌودر. حىّت منكّنو من إحلدًر تعالكةت، أ و خنرّيه تّي أ نرث من موضوع،الخذَار إملوضوؿا

 :  ًلة إمخدٌرسظر  -3-3-6

ّن معًرلة إمخدٌرس أ ثرىا يف هفوس إملخـوّمّي، فكثري من إملخـوّمّي ًنفرون من وضاط        إ 

إمخّـحري، ولكل أ س حاب، فلد ٍكون إمّسخة إملوضوؿات إملفروضة أ و إملكّررة، أ و إهمنعَة 

ّن يف مـاجلة دروس إمخـحري، وكد ٍكون أ سووب إملـّّل يف إمخّـامل مؽ إملخحّدث؛   ذ إ  إ 

خب فّفون من أ فاكرمه وؾحارإهتم، إل مر إلي مينـيم من  تـضيم ٌس هتجن أ سووب إملخـومّي، ًو

حـدمه ؾنو، وكد ٍكون قَاب إمـخّحفزي من كدل إملـّّل وإحدإ من إل س حاب، ممّا  إمخـحري ًو

ىل هفوسيم  ًودّل يف هفوس إجملّدٍن صـورإ ابمدّساوي تُهنم وتّي أ كرإهنم، فِدسوّل إملول إ 

نفرون من ىذإ إمنّضاط  . ًو

خذـد ؾن إهمنعَة،           ىل إمخّنوًؽ يف موضوؿات إمخـحري، ًو لإ ؿىل إملـّّل أ ن ٌسـى إ 

دفـيم ثض ىّت إموسائل  زرع إمثلة يف هفوسيم، ًو نوّع يف ظًرلة ؾرض إملوضوؿات ٍو ًو
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ن اكهت  ىل إمخـحري حىّت حيّحهبم فِو، ٌوضجـيم ؿىل إحلدًر، حىت وإ  أ فاكرمه وإمعرق إ 

 سعحَة، وملهتم ثس َعة.

 ول ويف إل خري ميكن إملّ         
 
هخاج إمنّط معوَة ؾلوَة، ثخعوّة هجدإ هحريإ نووظول  ن  إ إ 

ىل هّط ًدّسم ابمنّّعَة، لإ وحة ؿىل إملـّّل ثـوًد إملخـوّمّي ؿىل ىذه إمـموَة، منذ  إ 

َـيا، وثلدمييا تعًرلة حاكموَة، إملرإحل إل وىل من إمخّـومي، وذكل ابالىامتم تفروع إنولة مج 

هخاج إمنّّط إملنعوق وإملكذوب ىو إملاًة  ذإ اكن إ  ؾعاء لّك فرع حلّو من الاىامتم، فا  وإ 

ّن ابيق إمفروع يه روإفد ووسائل ثدمع ىذه إمـموَة؛  إههّنائَة مخـومي إنولة إمـرتَة، فا 

إملوإؿد إنولوًة حزّود إملخـّّل فامنّعوص إل دتَة وإملعامـة حزّود إملخـّّل ابمـّل إملوسوؾي، و 

 . ابمـّل إنولوي
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- إنوساهَات إمنعَةtext linguistics   أ و حنو إمنطtext grammar  أ و ؿّل إمنط

science text أ و ؿّل ملة إمنط  science the language of the text   أ و هؼًرة

جسمَات مذـددة مـّل وإحد. ًنؼر أ محد ؾفِفي، حنو   theory of  textإمنط 

. فلد إس خـمل َلد خعايب ومتام حسان 33-37ص -إمنط،إّتاه خدًد يف إدلرس إمنحوي

ميام أ تو قزإةل )ؿّل ملة إمنط(  )مساهَات إمنط( وإس خـمل سـَد حسن حبريي وإ 

جرإىمي إمفلي فلد  وإس خـمل ظالح فضل ومجَل ؾحد إجملَد )ؿّل إمنط( أ ما ظححي إ 
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