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 : الديداكتيك أو التعليمية  مفهوم -1

التعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم املشتقة من علم أي وضع  التعليمية لغة : إن كلمة  

 .عالمة على الش يء لتدل عليه وتنوبه ونعني عن إحضاره إلى مرآة العين

وتعني فلنتعلم أي  (Didactique)  أما في اللغة الفرنسية فإن كلمة ديداكتيك مشتقة من األصل اليوناني

منك   أتعلم  أو  بعضنا  ديداسكو يعلم  وكلمة  وتعني   (Didasko) وأعلمك.  ديداسكن  وكلمة  أتعلم،  وتعني 

 .التعليم

التعليمة اصطالحا : تعني فن التعليم، استعمل مصطلح التعليمية بهذا املعنى في علم التربية أول مرة عام  

البحث    1613 هذا  وعنوان  راتيش  للتربية:  التعليمية  نشاطات  حول  بحث  في   –في  مختصر  تقرير 

 .– الديداكتيكا أو فن التعليم عند راتيش

حيث يقول    –الديداكتيكا الكبرى    –استخدم كومينوس هذا ملصطلح بنفس املعنى في كتابه    1657في سنة  

للتربية  بل  للتعليم فقط  فنا  ليست  "ويضيف"بأنها  التعليمية  املواد  الجميع مختلف  لتعليم  "فن  إنه  عنه 

 ".أيضا

تن التعليمية  موضوع  أن  ابن  إال  العالمة  املفكر  ذلك  على  مثال  خير  و  الغرب  قبل  العرب  املفكرون  اوله 

كان   فقد  التربية  وهو  أال  اإلنساني  العمران  و  الحضارة  بناء  في  مهم  جانب  عن  يغفل  لم  الذي  خلدون 

 رؤية منهجية حقيقية نلمسها في مجال التربية والتعليم .  وصاحب فكر  



 : يةأراء ابن خلدون حول العملية التعليم  -2

 : العالقة بين املعلم و صناعة التعليم للمتعلم    -1.2 

افترض ابن خلدون ان التعليم صناعة ، نجاحها و فشلها مرتبطان بالقائمين عليها ، و أن املعلمين هم سند  

هذه الصناعة ، فالطالب صنعة معلميه ، لذلك كان توفر املعلم الحاذف و القادر ضروري لنجاح عملية  

 . التعليم في تحقيق أهدافها

مراعاة مقدرة الطالب و مساعدته على الفهم هنا تناول ابن خلدون التمايز بين املؤهالت بين املتعلمين ،     

فواجب املعلم أن يعطي حسب قدرات الطالب كل على طاقته و مساعدته من اجل االستيعاب و تحصيل  

 امللكة ،

الفن الواحد. فعلى املعلم ان ال يخلط على الطالب بين علمين مختلفين في  اختيار األنسب للمتعلم من      

 . ان واحد ملا فيه من تقسيم البال و انصرافه

على    االتكالالحاجة إلى النقاش و الجدال بين املعلم و طلبته دعا إلى إذكاء الحوار و النقاش و حذر من      

 . و اتساع املدارك و فك عقال اللسانالحفظ الزائد ، فالحوار يساعد على تفتف الذهن 

املبالغ فيه الذي يسبب اقالال في   االختصار محاولة تقريب األهداف للطالب و توضيحها و تكلم عن ضرر     

 . التحصيل لسبب حشو كثير من املعاني قي فليل من الكلمات

ابن خلدو      يرى  . حيث  التعميم  و  التجريد  في  أو اإلمهان  بعيدا  الغوص  يكثر خطأهم  عدم  العلماء  ان  ن 

 بسبب إمعانهم في الغوث على املعاني و تجريدها من محسوساتها . 

في أسبقيته على التأكيد على مراعاة قدرات املتعلم و ظروفه و طبيعة  تجلت  عبقرية ابن خلدون  نالحظ أن  

دته النظرية التربوية املعاصرة و  و نموه،  
ّ
في جعل املعلم و البرامج التعليمية يدوران    امللخصةهذا الطرح أك

 في فلك املتعلم و ليس العكس.

 

 :يراعيها املعلم تجاه املتعلمين نهم القواعد و الضوابط التي يجب أأ -2.2

 . التدرج في تلقين العلوم.1



فًعا إذا كان  يميُل ابن خلدون إلى القول بأّن تلقين العلوم وتحصيل الفنون للمتعلمين إنما يكون مفيًدا ونا

 :على التدريج شيًئا فشيًئا, وهذا التدريُج يتمثل في ثالثة تكرارات, وهي

مسائل من كّلِّ باب من الفن هي أصول ذلك الباب, وُيقرب له في   –أوال    –: " أن ُيلقي عليه    التكرار األول  *

يرد عل ما  لقبول  في ذلك قوة عقله, واستعداده  ويراعي  إلى آخر شرحها على سبيل اإلجمال,  ينتهي  يه حتى 

 . الفن " 

وهذا التكرار أشبه بما يسمى اآلن بالعصف الذهني للدارسين، بمعنى آخر أْن يسعى املعلُم جاهًدا في تهيئة  

 . الطالب واملريد لفهم الفن, وتحصيل مسائله

 

نها, وأرفع درجة، فيستوفي : أْن يعمد املعلم إلى رفع تلميذه عن الرتبة األولى إلى ما هو أعلى م التكرار الثاني  *

 . " الشرح والبيان, ويخرج عن اإلجمال, ويذكر له ما هنالك من الخالف ووجهه إلى أْن ينتهي إلى آخر الفن " 

 

: في هذه املرحلة يرفعه درجة أعلى فأعلى, فيأتي به " وقد شدا فال يترك عويًصا وال ُمبهًما  التكرار الثالث*  

 . وال ُمغلًقا إال وضحه, وفتح له مقفله, فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته " 

 

يشترط   يحصل  وال  قد   " وإنما  العلم,  تحصيل  أراد  من  لكّلِّ  الثالث  التكرارات  هذه  خلدون حصول  ابن 

 . عض في أقل من ذلك بحسب ما ُيخلق له ويتيسر عليه "للب

 

الذين يجهلون طرق    –وفي حقيقة األمر يستنكر ابن خلدون بشدة ما يصنعه كثير من املعلمين واملربين  

تعلم في أول تعليمه املسائل املقفلة من العلم, ويطالبونه  –التعليم ووجوه إفادته  
ُ
وكأنه حقُّ    -من تلقين امل

بإحضار ذهنه في حلها, واالجتهاد في إدراكها ووعيها, وكأنهم يرون ذلك صواًبا ومراًنا على التعليم    –مشروع  

ّم يتمادى في  
َ
ا عن قبول العلم, ومن ث

ً
وتحصيله, لكّن هذا الصنيع السيئ قد يسبب للمتلقي تكاسال وانحراف

 . ؛ وإنما أتى ذلك من سوء التعليمهجرانه وتركه

 



ا  أْن يسلك  وتدريسه,  إذن البد  العلم  في عرض  التدريج  ُيراعي  الذي  التربوي  املنهج  املتعلمين هذا  ملعلم مع 

حيث إنه يبدأ باإلجمال والتقريب، وضرب األمثلة الحسية حتى يستوعب التلميذ أو املتعلم مسائل العلم 

م  الفن  بمسائل  ا 
ً
محيط فيصير  التحصيل,  في  ثم  االستعداد  في  راسخة  ملكة  له  فتتم  ستوعًبا  وأبوابه, 

 .ملحتوياته جملة وتفصيال

 

هـ( لطالبه، وذلك  450)ت أبو الحسن املاورديونعتقد أّن هذا املنهج التربوي يتفق مع الوصية التي أبداها  

  " قوله:  طالب  في  فليبتدئ  حقائقها,  إلى  فض ي 
ُ
ت ومداخل  أواخرها,  إلى  تؤدي  أوائل  للعلوم   

ّ
أن واعلم 

أواخرها,   إلى  لينتهي  بأوائلها  وال  العلم  األول,  قبل  اآلخر  يطلب  وال  حقائقها,  إلى  ليفض ي  وبمداخلها 

 البناء على غير أس ال يبنى, والثمر من غير  
ّ
الحقيقة قبل املدخل, فال يدرك اآلخر وال يعرف الحقيقة؛ ألن

 " .  غرس ال يجني

 

 :مراعاة قدرات املتعلم وطاقاته . 2

 ابن خلدون في األمور اآلتية  التي بين مالمحها  هذه القاعدة  وأصل ضوابط
ُ
 :العالمة

تدريسه   - في  املتعلم  يقتصر  الكتاب  –ابتداًء    –أن  هذا  مسائل  يخلط  وال  يفهمه,  حتى  بعينه  كتاب  على 

ّم ُيحصل أغراضه, ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره . ولعلَّ السبب في  
َ
بغيرها حّتى يعيها جيًدا, ومن ث

املت أّن  إلى  له  ذلك مرجعه  بقي, وحصل  ما  لقبول  بها  استعد  العلوم  في علم من  ما  ملكة  إذا حصل   " علم 

 في طلب املزيد والنهوض إلى ما فوقه, حتى يستولي على غايات العلم, وإذا خلط عليه األمر عجز عن  
ٌ
نشاط

 . الفهم, وأدركه الكالل, وانطمس فكره, ويئس من التحصيل , وهجر العلم والتعلم " 

 

أال يخلط عليه علمان معا ؛ ألّن االنشغال بتحصيل علمين مًعا، فيه تقسيم    -أيًضا    -الواجب عليه  ومن    -

للبال, وكد لألذهان، كما أنه مدعاة إلى سعيه وانصرافه عن كّل واحد منهما إلى تفهم اآلخر, وتكوُن النتيجة  

منهما بالخيبة, بيد أنه إذا جمع همته،    أو املحصلة النهائية أنهما يستغلقان مًعا ويستصعبان, ويعود املتعلم

 وفرغ فكره لتحصيل فن واحٍد مقتصًرا عليه، كان ذلك أجدَر بتحصيله واالنتفاع به. 

 



 

 

 

 

 

 

 أسس تعليم الترجمة

حتى ينجز األستاذ مهمته على أكمل وجه، ينبغي أن يكون انتقائيا ملادة تدريسه) في تقديم درسه( و املادة  

 النصوص وينبغي أن يكون البرنامج املعتمد عليه متدرج الصعوبة كما ذكره العالمة ابن خلدون.تتمثل في 

 محاور التدرج:  

 درجة صعوبة الصياغة )النصوص(بمعنى نصوص بسيطة ، معقدة.. .1

 درجة صعوبة البحث الوثائقي و االصطالحي) مستجد أو قديم..( .2

 درجة صعوبة دمج املعلومات .3

 )النصوص(:  درجة صعوبة الصياغة.1

درجة صعوبة الصياغة  اللغوية للنصوص فتتمثل في  نوع السجل اللغوي املستخدم و الصيغ  أما عن  

 الخاصة و التعابير املستخدمة وغيرها 

 :درجة صعوبة البحث الوثائقي. 2

املعالج وفيما يخص هذه الصعوبة فقد يواجه الطالب صعوبة الوصول إلى الوثائق الخاصة باملوضوع  

و غالبا ما يشتكي الطالب من النصوص املتخصصة بكونها صعبة و الحقيقة أن الصعوبة ال تكمن في 

طبيعة النص ذاته بل في العالقة القائمة بينه و بين قارئ النص، و بهذا املعنى، ينظر إلى ما هو مجهول  

ديدة و مازالت لم تنشر إال  على أنه صعب، فعال سبيل املثال، النصوص التقنية التي تعالج تقنيات ج

قليال و ليس لها كتب تبسيطية و ال ترد مصطلحاتها في املعاجم املتداولة ، ستبدو صعبة مقارنة مع  

 النصوص التي تشكل موضوع الساعة و حديث كل الصحافة و متداولة بين الناس. 

 :درجة صعوبة دمج املعلومات .3



الجانب،   هذا  على  في  األستاذ  النصوصيعتمد  نوع  نصوصا  اختيار  واحدا    فهناك  موضوعا  تتناول 

التي  كتلك  النصوص  من  مختلفة  أنواع  في عرض  املعلم  يتدرج  ثم  سياقه  ادراك  الطالب  على  يسهل 

تتعدد فيها مجاالت مختلفة  مثال نصا متخصصا في مجال الطب إال أنه يضم بعض الفقرات القانونية  

 النوع من النصوص للمبتدئين.  أو تقنية فال ينبغي تقديم مثال هذا

إذا ما قدم للطالب نصوصا تحمل مستوى شائعا من املعلومات و التبسيط، كتبت بلغة متداوبة، كما  

الصحفية التي تتوجه إلى جمهور عريضن نجد أن التمرين يفرض تطبيق اآللية املتوجبة في    املقاالت  

األلفاظ( و فهم املرسلة في سياقه مع إضافة    كل نشاط ترجمي من قراءة ) و هي نهج يتبع تطور دالالت 

 املخزون املعرفي و إعادة صياغة ) و هو نهج تسمية األمور بأسمائها(. 

عندما تتغير طبيعة النصوص، تجد أن هذا النهج األساس ي ال يتغير، تضاف إليه فقط عناصر أخرى  

 هي رهن بتوع صعوبة التي تحملها هذه النصوص. 

الذهنية ذاتها و لكنها تتطلب اإلضافة حسبما  وهكذا، فإن ترجمة النص وص األدبية تتطلب الرياضة 

 يتعلق األمر بترجمة رواية أو مسرحة أو قصيدة، و أيضا بحسب الكاتب. 

و كذلك، إن ترجمة النصوص التقنية أو العلمية تتطلب ، إلى جانب هذه اآللية املشتركة، إضافة هي  

البحث و  املعمق  الوثائقي  البحث  و جهد    أساسا  املوسوعية  املعلومات  املناسب و حشد  اإلصطالحي 

 دائم لدمج املعلمومات املنتسبة تدربجيا في خالل الترجمة مع املخزون املعرفي القائم.

استعاب   و  اكتساب  اهرة  حين إن  املترجم،  أن  أي  فورا،  لالستغالل  قابلة  تصبح  املعلومات  صعرى 

يترجم بداية لنص ما، يكتسب معلومات ضرورية لفهم بقية النث نفسه، على عكس ما نسميه باهرة  

إغناء كبرى للمخزون املعرفي يكتشف املترجم فيها ، و خالل ترجمته لوثائق تقنية، متنجات جديدة و  

      يزيد بهذه الطريقة من ثقافته املوسوعية التي ستفيده للقيام بأعمال أخرى. يفهم آليات جديدة و 

 

 

 

 

 



 : الكفاءة في الترجمة

 ال يستقيم األداء الترجمي إال إذا بني على أساس  

 أولها: رصد معالم النص )موضوع الترجمة(

 ثتنيها: املصطلحية 

 : معالم النص -(1

التي قد تعتري نتاجه فتحول دون بلوغ الرسالة املقصودة، لذلك ما  إن هاجس املترجم هو تجاوز العيوب  

ص من الحرفية املقيتة، وما جاز لهم  
ّ
فتىء املترجمون إلى تحقيق رشاقة نصوصهم مبنى ومعنى عبر التخل

إنشاء   حق  لتخّولهم  "اإلبالغ"  مجّرد  تتجاوز  مهمة  أصحابها  اكتسب  باألصل،  االلتصاق  قيود  من  املتحّرر 

 ومن ثّم صار دورهم إبداعّيا في أدواب التلقي. البالغ، 

وما حرص املترجمين على رصد اآلليات الّناظمة للنصوص األصلية إال برهان على وعيهم بأّن حصر املعاني  

 يتحقق باستواء ما تقوم عليه معالم الخطاب )النص(.

 جّس الفوارق. وبذلك تصبح كفاءة املترجم رهينة القدرة على النفاذ إلى الخصائص وامتالك 

ى إال ملن ال يقنع بالظاهر  
ّ
فالنص مساحة ذات حقول لسانية ومعرفية يشتمل كل منها على طبقات ال تتحل

 من القول وينأى عن الركون إلى أسّر الشكل.

 من التحقيق في معالم النصوص سوى مغامرة ينقاد املترجم خاللها إلى االنفعال والتفاعل.

ات الرحلة في األصل فهو محتاج إلى االنتقال    وهذا من سمات فعل االكتشاف،
ّ
وأمل من لم يعايش محط

 إليها بالذهن.

إّن إعادة الصياغة هي بمثابة هندسة جديدة للنص األصلي تزّود املنتقي بنص يتواءم القواميس األسلوبية  

 واالصطالحية في اللغة الهدف.

ض النص ليسير ملهّمة املترجم ومن بينهم: نيدا  لقد سعى الكثير من الباحثين في الترجمة إلى استجالء غوام 

Nida    نوبيرت نورد    Neubertو  هورنبي    Nordو  سنيل  رايس    Snell – Horinbyو  فيرمير     Reissو  و 

Vermeer    و فيلسWilss –   وبظهور كتاب دوبوغرانDe Beaugrande   و دريسلرDresleer  . 



النصّية   اللسانيات  إلى  النص  Introduction to Text Linguistics   (1981مدخل  ضوابط  حّددت   ،)

واللغة   واألسلوب  النص  نوع  هو  الوسائل  أو  املداخل  النسب  أن  قال  الصحيحة وحيث  النّصية  وشروط 

 املتخصصة. 

خيارات املستعملة للتبليغ  ويظّل الرصيد الفردي )الرصيد اللغوي = األنماط التعبيرية واالصطالحية وكل ال

 املجسدة في اللغة( الذي يتمتع به املترجم وكذلك حسن التصّرف فيه، هما مصدر مقدرته الترجمية. 

 النص: حدث متعّدد الوظائف:  -(1

النّص   صفة  وإسناد  والتبليغ،  البالغ  هو  منه  القصد  أي  تبليغي"  "حدث  بأنه  النص  بوغران  دو  يعّرف 

نظام وجود  رأيه  في  ة    يقتض ي 
ّ
خط أطوار  وبين  املتخاطبين  وبين  املعاني  وبين  املفردات  بين  العالقات  من 

الكالم .... فهو عبارة عن اندماج املفردات في وحدات، والوحدات بدورها منصهرة في جملة والجملة تابعة 

 لنص والنّص منتم إلى النص اإلطار. 

 د.إّن التحام هذه العناصر هو الذي يسمح بتجّسد املعنى أ القص

الثقافية   التبليغي ال يخرج عن الشحنة  دت عليه سنيل    –والقصد 
ّ
االجتماعية داخل النص، وهذا ما أك

هورنبي حين اعتبرت أن النص بالنسبة إلى املترجم ليس مجرد ظاهرة لسانية، بل وحدة لها وظيفة تبليغية  

 جمة مثاقفة.ثقافية أوسع نطاقا، من ثّم عّدت التر  –... وهو جزء من خلفية اجتماعية  

فيلجأ  وهكذا فالنص قائم على مخزون ثقافي متوارث وهو تفعيل للغة وهو مشروط بعوامل األداء الفردي  

الثقافة   خصائص  أوال  ليعكس  إليها  املنقول  اللغة  في  املستحب  الحّد  غلى  النصوص  تكييف  إلى  املترجم 

 املنقولة ويجلي ثانيا آلياتها التعبيرية في املقام املقصود. 

تى يستقيم األداء الترجمي ينبغي استعاب ماهية النص البالغ والوعي بشروط تشكيلة أي النصّية التي  .وح

 تقوم على املقتضيات التالية:

 واإلخبار واملقبولية واملقصودية والتماسك واملقام. التناص أ( 

كان  التناص  -أ( أو نصوص أخرى سابقة  اإللهام بنص  فا على 
ّ
الواحد متوق النص  : هو مظهر يجعل فهم 

النصوص   بتوارث  تحصل  اللسان  ملكة  أن  اعتبر  حين  الظاهرة  هذه  إلى  قبل  من  انتبه  قد  خلدون  ابن 

م ملن يبتغي هذه امللكة ويروم تحصيلها
ّ
أن    وحفظ ما هو متوارث، وهو يقول في هذا الصدد: " ووّجه التعل

السلف ومخاطبات   القرآن والحديث وكالم  الجاري على أساليبهم من  القديم  يأخذ نفسه بحفظ كالمهم 

العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكلمات املولدين أيضا في سائر فنونهم حتى ينزل لكثرة حفظه كالمهم من  

ذلك في التعبير عما في ضميره   املنظوم واملنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن املقاصد ثم يتّرف بعد



امللكة   له  ألفاظهم فتحصل  وترتيب  أساليبهم  وما وعاه وحفظه من  كلماتهم  وتأليف  عباراتهم  على حسب 

بتكرار   إال  "امللكات ال تحصل  أيضا:  ابن خلدون( ويقول  )مقتبس من مقدمة  الحفظ واالستعمال".   بهذا 

 األفعال." 

 حدثه النص من إفادة .اإلخبار : و املقصود به مدى ما ي  -ب(

 املقبولية: و نعني بها فهم املتلقي للنص و رد فعله تجاهه.  -ج(

 املقصودية: ما يقصده صانع النص وهي وسيط بين البالغ و التبليغ  -د(

 التماسك: و املقصود به اتصال املباني و اتصاق املعاني -ه(

 شف مالبساته املقام: هو السياق الذي يطبع مجريات النص _الحدث و يك  -و(

 

 

 

 

 


