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  اإلسهامات املمكنة للمقاربات احلديثة مبادئ تعليم العربية:
 د. اجلمعي حممود بولعراس

 د. حممد خاقاين إصفهاينأ.

 د. آمال  فرفار

  : امللخص
للغة العربية مع إمكانية تطبيق املقاربات الغربية احلديثة يف نستعرض هذا البحث مبادئ تعليم ا

دمة عن قواعد اللغة إىل ذلك بدء بتتبع تارخيي هلا، حيث جتاوز التعليم فيها حدود املعلومات املق
ممارسة واستثمارا ومشاركة وتفاعال وتواصال، وينتهي بنا البحث إىل املقاربة التواصلية اليت  اكتساا

ئزها املنظور احلركي القائم على اللغة املستخدمة فعال وتوسيعه لقاعة الدرس لتشمل من بني ركا
الفضاء االجتماعي بدال من الصف الدراسي، ومن مث نريد أن نصل بالقارئ إىل اإلملام مببادئ هذه 

درس املقاربات الغربية يف تعليم اللغة؛ حيث ما تزال األحباث العربية تفتقد إىل هذه احللقات يف ال
  .التعليمي للغة العربية، واليت لألسف مازالت مل تربح مكاا التقليدي

 التوليدية التحويلية، تعليم اللغة العربية، النحو التعليمي، املدرسة البنوية، املدرسة: مفتاحيةكلمات 

  مدرسة اللسانيات االجتماعية التداولية.
  تمهيد:ال

مبتعلمها إىل إتقان اللغة فهما وكتابة وقراءة وتكلما، من املعلوم أن هدف تعليم اللغة هو الوصول 
بل من درجة امتالك ناصية اللغة وإتقاا إىل درجة اإلبداع فيها واإلسهام يف ترقيتها وإىل حذاقة التفنن 
فيها واإلبداع السائر إىل تذوقها اجلمايل والفين والبحث يف أسرار نظمها ودالئل إعجازها وسر صرفها 

صياغاا الزمنية، والبحث كذلك يف خبايا دالئلياا وعجائب تراكيبها وغرائب مفرداا، ومبانيها و
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وإىل حد مرحلة أخرى هي فن القراءة ونظرياا استيتيكيا يف تفسري املعطى اللساين وكذا املنتج اللغوي 

  الفين واإلبداعي كالشعر والرواية وغريمها.
  أهداف تعليم اللغة: -١

م اللغة العربية جانب اإلبداع اللغوي، ويكتفي مبرحلة متكني متكلم اللغة عادة عادة ما يهمل معلّ
، وهلذا فخطأ ٢، جهال منه بأن اللغة تتطور وهلا دينامية تساير اإلنسان ومتغريات املكان والزمان١اللغة

يتصرف  بلغة االعتماد على املكون املهاري هلا واالنتهاء عند رمسه لفادح إذا نظرنا إىل أن العقل الذي 
الذهن وجيسد قواعده يفضي إىل التحول إىل أسلوب أرقى هو فعالية ما يكتسبه متعلم اللغة وما يكترته 

، حىت ٤يف حدود حوارياا وجتدداا وتغرياا من عصر إىل آخر ٣من حقائق ونظم منطقية هلذه اللغة
الشعرية واللغة البنوية اهليكيلية ولعبها، أصبحنا نتحدث عن لغة السياسة واللغة العربية املعاصرة واللغة 

مستوى احلديث عن اإلبداع واستثمار النتاج للغة إىل وغري ذلك مما يعزز طرحنا ملشكلة وهدف تعليم ا
واملكتسب اللساين يف متثل املتغريات القاعدية والنظمية للغة، حيث ال يتصور حدا واية هلا، بل إا 

املفعمة بالتفاعالت بني آليات  ٥الذهن املنطقي والرياضي لقواعد التعبريكما أسلفنا لعبة متثل قواعد 
 اجتماعي)، وترمجته يف حدود احلواس –استقطاب احمليط اخلارجي والداخلي (النفسي والنفس 

  ٦.والوجدانيات والعقليات إىل ترمجة كالمية ويف سياق أشعة قواعد هذه احلدود
عنا أو رأينا بصريا مزجيا نوعيا أو أحسسنا مبؤثر خارجي  نفترض مثال إننا تذوقنا فاكهة غريبة

) ور عن أشياء جراء تفاعل احمليط (الداخلي واخلارجيوربطناه ذا اإلحساس، أو تركبت لدينا ص
باألشياء من جهة  واملفاهيم اتمعية من جهة أخرى، أال يقودنا ذلك يف التفكري يف احلدود اليت 

                                                             
 نشري هنا إىل النظريات االرتباطية واإلشراطية ونظرية " ثورندايك" وسكينر املستخلصة من نظرية بافلوف. -١
 .٢٨ ص ،أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة نايف، -٢

3 - George. H.V, Common errors in language learning, p:07 
4 - Gumperz. John, Hymes. dell, Directions in sociolinguistics, the ethnography 

of communication 
5 -  Chomsky, Syntactic structures 
6 -  Hudson, Sociolinguistics 
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ا، وهنا ميكننا أن ندعم حجتنا بالنظرات املختلفة للغة تقليديا وسلوكيا اكتسبناها عن نظُم لغة م

ومعرفيا وعقليا وهيكليا وتواصليا وشعريا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا وثقافيا وسياقيا ومرجعيا تارة، 
ليلية وعن احملصالت املفرداتية والنظمية واالصطالحية والتوليدية للرموز اللسانية وأنواعها األيقونية والد

والطبيعية طورا آخرا، كما ال ميكن أن مل تصور متعلم اللغة للغة ذاا وكيفية تلقيها، ففي حدود 
ترمجة التصور واملفهوم اللساين نعاين قاعدة اإلسقاط وترمجة املعاين مبختلف تراكماا النفسية 

راعاة متلقي الرسالة وحدود والسيوسيولوجية، ومكوناا اخلارجية وطرق التعبري عنها، وكذلك نعاين م
فهمه وإفهامه وتصوراته الداخلية للرسالة اللفظية اليت تعكس رؤية خاصة من املتكلم إذا أراد التبليغ عن 
املراجع اخلارجية إذا أحيل احلديث عنها ورؤية متلقيها وعن فرضيات معرفة املتكلم به. جتدنا هنا  

ت املتلقي الداخلية واخلارجية للمراجع هذا من جهة ومن نزاول لعبة تصورات املتكلم باإلضافة تصورا
جهة أخرى قدرة املتكلم على صياغة املفهوم الذي يفترض قدرة منطقية ورياضية خمتلفة التمثل، ومن 

  .١هنا نفرق بني قدرات متكلمي اللغة
، ومدى نضج هذه ٢فالكالم كما قيل حر وإبداعي وفردي لقوانني اللغة الكامنة يف الذهن 

الكفايات اللغوية الداخلية يف التنسيق والبحث عن التالزم والتالؤم، وعن مدى ترتيب األفكار حني 
 ٣.تتزاحم زمنيا، وكذلك ملدى امتالك ناصية اللغة والنضج البيولوجي والذكائي  ملتعلمها

قليدي وحنن نضخ كميات هائلة من املعارف بتصورنا لتعليم اللغة من كوا الزمت مدة التعليم الت
اهليكيلية، األمر الذي جر ابن خلدون أن يصف نتاج هذه املرحلة يف الصناعة البشرية اللغوية بالعقيمة 
اليت فارقت بني جهبذة امتالك األصناف النظرية للغة دون الولوج إىل أبعادها التواصلية وخطاباا 

شكال املفرغة من املضامني أو البحث عن وعند مفارقة األ  ،٤املرجعية ومتثالا الكالمية بالنظر إىل اللغة
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املطابقة بني اللفظ واملعىن كما عرب بذلك األسالف، وانتجت مرحلة عبر عنها بالصناعة الشكلية 

  ١.والصنعة اللفظية واملدرسة اليت تراعي املعىن واللفظ
لك الزمن ظلت وهذه املقاربات يف تلقي النصوص العربية بالرغم من اجلهد املبذول فيها يف إطار ذ

غائبة عن املفاهيم املعاصرة كالسيميولوجيا والتداوليات وعن تصور اللغة يف إطار منطق احملموالت 
ونظرية اموعات... وغريها من األجبديات املعاصرة للغة اليت سوغت لنا فهم األطر والتطبيقات 

الزمه تطورا وتكونا وجتاذبا وتسادما اللغوية اليت نظرت إىل اللغة كأا منتج اجتماعي شبيه باإلنسان ت
  ممثال يف القوانني الفيزيقية وامليتافيزيقية للمادة تارة وملفاهيم العقل وما بعد العقل طورا آخرا.

إن تصورنا للغة وأهداف تعليمها وأفق الوصول مبتعلمها لضروري، إذ جيب أن ال تكتفي بالنظر 
سياق إبداعي وكون وجداين وإنساين يالزم اإلنسان واتمع إىل اللغة على أا مهارة، بل  إىل كوا 

واألفكار والعواطف واألحاسيس والواقع املعيش وبنية األشياء ونظم تلقيها وترمجتها الذاتية، بل جيب 
أن نرتقي بلغتنا العربية إىل ناصية تقارب األمنوذج وتساير العصور، فنرتقي ا من لغة البادية ولغة 

احلوشية الغريبة إىل لغة احلضارة، ومن لغة اخلشب إىل لغة املعاين املفعمة بالفن والرقي  اجلسد واللغة
واملضامني، ومن لغة االحتباس اجلامدة إىل لغة املطاوعة واللني والتأقلم مع متغريات العصر واإلنسان 

اعد البسيطة إىل لغة واحمليط، ومن لغة التقوقع إىل لغة احلوار والتفاعل والتشارك، ومن لغة متثل القو
  اإلبداع والعطاء.

وألجل حتقيق هذا كله إرتأينا أن نطرح وجبرأة حقيقة ظل مسكوت عنها، إا مسألة تصورنا  
حنن معلمي اللغة العربية للغة مستلة من كتاب سيبويه ليس إال، وأنه هو القرآن الذي البد من اتباعه 

قراءة كتابه قراءة عميقة ال تنم عن هذا الفهم السطحي  وحمرم الزيغ عنه، وسيبويه بريء منها، كما أن
الذي ظل جير خيبات وعقبات وعقد قواعد اللغة وأشكاهلا اجلامدة يف الشروحات والنماذج 

جهة أخرى محلت اللغة عيوب الذين والتكييفات اليت تعقد اللغة أكثر مما تيسرها هذا من جهة ومن 
اهلوى وحب التغيري ليس إال ظنا منهم أم ينظرون للغة من يسروا للغة العربية فوقعوا يف مطبات 
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منطلق االنبهار الذي جتاوزت به لغة الغري عتبات األجيال إىل مفاهيم التغري العلمي واحلضاري 

  واملسامهة يف وضع بصمات األجيال على اللغة املكتسبة ومعرفة سر التغيري.
غرب، فإننا نعيب أنفسنا بإمهال صارخ باعد بني اللغة وإذ يب مبا آل إليه علم تعليم اللغة عند ال

العربية وأبنائها وبني األجيال وبني النتاجات اللسانية الفاسدة السائرة إىل تقفي آثار اللغة العربية ألذيال 
  اللغات املناوئة هلا.

اللغة  وألجل إلباس اللغة العربية أزياءها وإعطائها الرونق الذي تستحقه كان من الواجب تعليم
العربية بقواعدها القابلة للحدود اللسانية العاملية واختبار النظريات اللسانية يف خمترب اللغة، وهذا هم 
الزمنا سنوات عديدة ومن الواجب أن يكون يف معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني ا وبغريها طرائق 

خلطاب اللساين املعاصر وقضاياه، ونتفاءل ومقاييس ومواد تكيف اللغة العربية وترقى ا إىل مستوى ا
خريا أننا بدأنا نتجاوز هذه املرحلة بإجراء دراسات مقارنة ومفاضلة ومقابلة ومقابِلة ومتثُّل قواعد الغري، 
غري ان املشكل على الرغم من حداثته إال أنه ال يزال حباجة إىل استثمار ما جتاوزه الغري من جهة ومن 

قاصرة، وهي حمور طرح الساعة والعصر، إذ ال تتعلق املشكلة  باملعلم  جهة أخرى ظلت الطريقة
ونظرته للغة، وال يف املتعلم وتصوره وامتالكه ناصية اللغة وال إىل عدد املساقات املنبثقة عن اللغة، وال 
يف الوسائل وجناعتها، وال يف املناهج وتصوراا عن اللغة، حىت وإن كان يف ذلك نظر،بل يف تدريس 
أطر اللغة ومتثيالا للناطق ا وبغريها اللذين نأمل منهما أن ال يكونا عبأ على العربية، بل مستقطبان 
فعاّالن هلا، وهو ما نترجاه من متعلم اللغة العربية الذي من املؤسف أصبح يرى التواصل باللغة العربية 

  عبأ عليها.
  . املنهجيات  املعتمدة يف تعليم اللغة:٢

لتاسع عشر قامت يف أوربا ضة كبرية بالنسبة للدراسات اللغوية إال أن معظمها اجته يف القرن ا
اجتاها تارخييا أو مقارنا، ويف االجتاه املقابل جند تيارا يعتمد على نظرية لغوية وسيكولوجية واضحة، 

للغتني  ميكن أن نسمي القواعد التقليدية تلك اليت تتخذ من أمنوذج القواعد اليت وضعت يف األصل
الالتينية واإلغريقية مستخدمة إياها لوصف اللغات احلديثة واستنباط قواعدها، وما ينطبع على هذه 
القواعد أا قد أمهلت احلديث الشفوي إمهاال تاما، مع أن لغة التواصل والتفاهم الفعلية بني أفراد 
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ذه اللغة واللغة املكتوبة، ولتجاوز وبالرغم من أن هناك فروقا بني ه. ١اتمع تعتمد عليها بشكل مباشر

  سلبيات املناهج السابقة برزت طروحات منهجية أخرى من بينها:
  القواعد والقواعد الضمنية:  . أ

ونقصد بذلك أن متكلم اللغة يفقه اللغة عرب قواعد يعرفها هو، ناجتة من النواحي الصوتية اليت 
للغة، كما أن القواعد العلمية ال يوجد فيها أي جزء تؤثر تأثريا بالغا يف املعاين اليت يقصدها املتحدث با

يتناول أصوات املفردة أو النرب والتنغيم أو الوقف، إىل غري ذلك من اخلصائص الصوتية للغة اليت تنعكس 
على الرسالة اليت يقصد املتكلم إيصاهلا إىل السامع، بينما القواعد العلمية النحوية تم اهتماما خاصا 

ة وبالتهجئة والترقيم والتنقيط...وغريها. وهذا ال يعين أن القواعد ال تم باألصوات بطريقة الكتاب
اللغوية بالوجه املطلق من حيث خمارجها، فنالحظ يف كتاب سيبويه أنه قد خص هلا جزءا خاصا 
وللصرف كذلك جزءا خاصا، وقد أفرد النحاة صفحات طوال للتعريف باألمساء يف حاالت إعرابية 

  خمتلفة.
إن النحو الضمين يشمل احلاالت التركيبية والصوتية والصرفية مشافهة وكتابة، ويلتفت كثريا إىل 
التعبري عن املعاين اليت يرمي هلا بأشكال لغوية من ناحية أخرى، ال كما يتصوره النحو العلمي بأنه 

لية اليت تساعد يرتكز على التعريفات لألشكال اللغوية،حيث يصبح هو الغاية القصوى له عكس العم
على الفهم والتعبري اللغوي بالشكل املرجو منه. ورحم اهللا العالمة ابن خلدون حني أشار إىل أن كثريا 

ال يستطيعون التعبري اللغوي السليم على الرغم من  –بل رمبا جلهم  –من علماء اللغة أنفسهم 
  ٢معرفتهم بقواعد اللغة، فهناك مفارقة بني التطبيق والنظرية.

النحو العلمي يفترض افتراضات وتعريفات تفارق بني املعىن احلقيقي واملعىن النحوي، فالفاعل  إن
يف املعارف العلمية النحوية هو فاعل الفعل بينما مفعوله هو الذي يقع عليه الفعل، وإذا جئنا إىل اختبار 

للغة عندما ال يتخذ أساسا التعريفني أمام أمثلة بسيطة جند مدى التخبط الذي ميكن أن يقع فيه متعلم ا

                                                             
1  Roulet, Eddy. (1975): linguistic theory , linguistic description and language 
teaching - Benveniste. Emile. (1974): Problèmes de linguistique générale 
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أو معيارا أو منهجا واضحا يستند إليه، فاجلمل التالية مثال ال يصلح أن نعرف ا كل من الوظيفتني 

  السابقتني:
  فتح املفتاح الباب. -
 صارع علي أمحد. -

 مات الرجل. -

 انقطع احلبل. -

  :ب. النحو التعليمي
م تصورا شامال متكامال للغة اليت تصفها، بل إن القواعد النحوية العلمية مل تستطع بالفعل أن تقد

ركزت على جانب معني من اللغة، كما أن تلك القواعد كثريا ما تكون قاصرة أو حىت متناقضة، بل 
تترك الباب مفتوحا لعدد كبري ملا يسمى بالشواذ، ألا ليست من القوة والعمق  لتشمل كل اللغة، 

القاعدة العلمية بالتأويل وإضافة ما ال ميكن إضافته،  ومن هنا تظهر التعليالت والشروح لتسويغ
  وحذف ما ال ميكن حذفه، وتقديرات يف اجلملة نفسها حىت تستقيم هلم القاعدة النحوية.

إن القواعد العلمية ليست قواعد تعليمية وتصلح مباشرة لالستخدام يف تعليم اللغة األصلية أو 
لقواعد كائنة ما كانت لتقعيد أسس اللغات، حيث تتخذ  األجنبية، والنحو التعليمي يعيد صياغة ا

  الشكل الصاحل لتدريس النحو، وهي املهمة اليت تلقى على عاتق اللسانيات التطبيقية العربية املعاصرة.
  . املدرسة البنوية وتعليم النحو:ت

كينر"، وتبع ظهر يف الواليات املتحدة لسانيون كان أمههم وأبعدهم أثرا "سابري" و"بلومفيلد" و"س
هؤالء "ويلز" و"هاريس" و"بايك" وغريهم من الذين ثاروا على القواعد التقليدية، واهتموا مجيعا 
بالسلوك اللغوي الظاهري الذي ميكن مالحظته باحلواس، وقد ركزوا على اللغة الشفوية بالدرجة 

النحو البنوي أنه على الرغم  األوىل، بينما جاءت دراستهم للغة املكتوبة تالية وثانوية، وما يؤخذ على
من االهتمام الواضح باجلانب اللفظي للغة إال أم أمهلوا دراسة املعىن إمهاال كبريا وتركوه لعلماء 

، حيث كانوا جيمعون ١النفس والفالسفة وتأثروا باحلركة العلمية اليت سادت يف القرن التاسع عشر
                                                             

1- Bloomfield. L (1975): Language 
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قننوا إىل مجل وأشباه مجل فأجزاء وأصوات...وغريها، مث املادة اللغوية من أفواه الناس ويسجلوا مث ي

يستخدمون األسلوب العلمي الدقيق يف اكتشاف الطرائق العلمية اليت تتجمع ا األصوات لتؤلف 
  ١الكلمات ولتؤلف اجلمل، أي لتؤلف النماذج أو األمناط اليت تنتج عن كل عملية من تلك العمليات.

، ال تلك اللغات ٢سمت ا النظرة البنوية فهي تركيزها على اللغات احليةأما امليزة الثانية اليت ات
  اليت عفا عنها الزمن وأصبحت يف بطون الكتب.

  . املدرسة التوليدية التحويلية وتعليم النحو:   ث
أخذت هذه النظرية اجلديدة على سابقتها أا اعتمدت على عينة مهما كانت كبرية من الكالم 

يف أطر موحدة، وكأن تلك األطر هي الوحيدة اليت متثل أبنية اللغة مجيعها، وبذلك الفعلي ووضعها 
سدت الباب على تلك األبنية اليت ميكن أن تتمخض عنها قواعد اللغة، بل اليت تصدر عن الناس بالفعل 

 تتوصل سواء أكانت يف لغة احلديث أم لغة الكتابة، كما أا أخذت عن املدرسة اللغوية السابقة أا مل
للقواعد النحوية اليت تعمل كاملولد اآليل لتوليد اجلمل الصحيحة املمكنة يف اللغة، سواء أصدرت عن 

، ٣أحد منذ بدء اخلليقة حىت اآلن أم مل تصدر، أم أا ستصدر عن بعض الناس فيما سيأيت من الزمن
علمي بل منطقي ورياضي هلذا كله فقد قال أصحاب النظرية التوليدية أن هدفهم هو التوصل بشكل 

إىل مجيع القواعد اللغوية اليت تكون األساس القادر على توليد مجيع اجلمل الصحيحة يف اللغة واليت ال 
ميكن إن أجريت صياغتها بالشكل السليم أن تولد أي مجلة غري صحيحة ترتكز على قواعد النحو 

  ٤ألساسية يف بناء اللغة.بالدرجة األوىل على اعتبار أن اجلملة هي الوحدة واللبنة ا
حسب هذه النظرية إن اجلملة تتألف من عناصر أولية تربط بينها عالقات حنوية وتنقل املعىن الذي 
حيكمها، وذلك ما دعوه بالبنية العميقة، وقد توصلت إىل القواعد الرئيسية اليت تولد هذه األبنية العميقة 

لرياضيات اجلربية واملنطقية، كما أم أنشأوا جمموعة من واستخدموا يف ذلك الرموز الرياضية وقوانني ا

                                                             
  .٣٤-٢٧صص: ،: تعليمها وتعلمهااللغات األجنبية ،نايف خرما وعلي حجاج  -١
  .نفس املصدر -٢
  .٣٤ص  ،نفس املصدر -٣
 .۳۵ص  ،نفس املصدر - ٤
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القواعد األخرى اليت دعوها بالقواعد التحويلية القادرة على حتويل كل معىن من تلك املعاين الكامنة يف 
البنية العميقة إىل عدة أشكال لغوية ظاهرية أو ما يسمى بالبنية السطحية املتخذة أشكاال صرفية وحنوية 

  ١وصوتية.
  :تماعية التداولية وتعليمية النحو. مدرسة اللسانيات االجج

تدريس اللغة يف حميطها االجتماعي والتداويل هو السمة اليت ميزت املدارس الغربية، وأخذ  منظرو 
هذه املدرسة على نظرية تشومسكي أا اقتصرت على ظاهر اللغة، على الرغم من حماولتها التعامل مع 

ل اللغة عن جمتمعها وحميط استخدامها، وبذلك ختسر خسارة هائلة وتصبح حمدودة غري املعاين ألا تعز
  شاملة جبوانب اللغة املختلفة وخصوصا الظروف اليت تتحكم يف استخدامها الفعلي من قبل اتمع.

كيف أتكلم وأنا تعطينا مدرسة اللسانيات التداولية قواعد القدرة على التواصل أو ملكة التواصل (
 وسط ما) اليت تشمل القدرة اللغوية، ولكنها تتعداها إىل استخدام اللغة يف اتمع وإىل القواعد يف

االجتماعية اليت حتكم ذلك االستخدام، وتشمل كذلك ما ميكن قوله يف زمان ومكان معينني وعلى 
معني، ومن لسان متكلم معني مبستمع معني بطريقة معينة ويف ظروف اجتماعية معينة لتحقيق غرض 

  مثة فإا تدرس القواعد النحوية لتعطي فائدة لدارس اللغة (أي حتقيق التخاطب).
إن النظرة االجتماعية لتعليم اللغة ترى بأن الوحدة اللغوية ليست اجلملة اليت جيب أن يرتكز عليها 

وانصب  البحث، كما كان عليها احلال يف املاضي، بل اختذت من اخلطاب أو النص وحدة للدراسة،
االهتمام على حتليل اخلطاب أو مقاربة النصوص، مث بعد ذلك بتصنيف األغراض أو الوظائف، فمثال 

 هناك الوظيفة اللغوية اليت تعمل على التعامل مع البيئة إلحداث ظرف أو وضع معني كاألوامر

وهناك الوظيفة  .وعبارات الرجاء وأحكام احملاكم وعبارات الزواج والطالق وعبارات التحية...وغريها
اللغوية اليت تعمل على تنظيم األحداث وتنظيم اللقاءات بني األفراد كعبارات املوافقة أو الرفض أو 
احلوار أو املناقشة أو عبارات القوانني واألنظمة...مث إن هناك وظيفة احملافظة على العالقات االجتماعية 

بني األفراد واستخدام اللهجات واللغات الفردية  العادية بني أفراد جمتمع معني وتشمل أساليب اخلطاب
الفعلية اخلاصة ببيئة معينة أو األشكال الرمسية وغري الرمسية وأنواع التحية املناسبة لكل فئة من فئات 

                                                             
 .۳۶- ۳۵ص  ،السابق املصدر -١
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اتمع وأعمارهم، ومبجرد تبادل الكالم املناسب يف مناسبات خمتلفة كاحلفالت الرمسية أو العامة أو 

اك الوظيفة اإلعالمية أو اإلخبارية حني تستخدم لغة اإلخبار عن حقائق أو الشخصية، كما أن هن
أحداث معينة أو عن نوع من املعرفة أو يف شرح أمر معني أو تقدمي تقرير عن موضوع  كالتقارير 
والنشرات اإلخبارية املختلفة واملعلومات العامة اليت يتناقلها األفراد يف أحاديثهم اليومية أو ما تنشره 
الصحف واالت أو تتناقله االت العلمية العامة. مث إن هناك وظيفة اللغة العامة اليت تعرب عن 
انفعاالت عامة من سرور وحزن... وغريمها، وقريب من هذه الوظيفة الوظيفة الشعرية اليت تستخدم 

رد النكت اللغة للتعبري عن أمور خيالية كالقصص والروايات والشعر على املستوى الرفيع و
العادي، وهناك الوظيفة التربوية التعليمية  املستوىواألحاجي والفوازير والكالم بقصد التسلية على 

رمسية كاملدارس واملعاهد والكليات أو عادية على ألسنة األطفال الذين يسألون عن العامل الذي 
  ١يعيشون فيه.

  .   املقاربة التواصلية واملنظور احلركي:٣
ا لفتت إليه املدرسة التداولية السوسيولسانية إىل موقع اللغة وأثرها باستثارة املفاهيم إشارة إىل م

الوظيفية أو االلتفات إىل تيمة املعىن يف األشكال اللفظية، كُونت حلقة تلم مبختلف جوانب االتصال يف 
 العملية التعليمية والتعلمية.

ات، ال ألا تشكل ثورة منهجية بإجراءاا، وتعد هذه املقاربة من أهم املناهج يف تعليم اللغ
فأدواا كانت حاضرة دائما يف الفرضيات التقليدية، ولكن حضورها يف هذه املقاربة يتلون بإشعاع 
جديد يتمثل يف أدوارها الفاعلة ووظائفها احليوية اليت تتكامل فيما بينها يف حلقة تلم مبختلف أركان 

فهي ال ترفض املمارسات املنهجية السابقة، ولكنها تنميها، فهي نوع من  التواصل يف العملية التعليمية،
توسيع حقل اللغة مبمارسة ملموسة من أجل أهداف حمددة لعل أمهها جتاوز التمكن من املهارة اللغوية 
هدفا يف حد ذاته إىل درجة اإلبداع واستثمار النتاج اللساين يف متثل املتغريات النفسية واالجتماعية، 

إذا ميز بعض الباحثني بني صورتني من صور تعليم اللغة اتصاليا األوىل ضعيفة ويقصد ا تزويد ف
الدارس بالفرص اليت تستطيع من خالهلا استخدام اللغة ألغراض االتصال، والثانية قوية وهي أن تعلم 

                                                             
1 Saville - Troike. Muriel(1982): The ethnography of communication 
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كيز املقاربة اللغة نفسه يكتسب من خالل االتصال احلقيقي، فإما معا ركيزة هذه املقاربة، فتر

التواصلية على تعلم يقوم على الكفايات وحدها أو متعلم بنظرة استقاللية تعىن باجلزء مل يعط النتائج 
املنتظرة يف حني ترسى هذه املقاربة مركزية كل أركان املخطط االتصايل التعليمي وكل ذلك يف 

 واليت تقود إىل اهلدف املنشود.   تشاكل مؤسس على جمموعة من املهامالتواصلية املرتبطة ببعضها البعض
  وميكن أن جنسدها يف التوصيف التايل : 

  سياق التعليم ومرجعياته
  معلّم                                     مادة تعليمية                           متعلّم

  لغة التعليم وقواعده
  قنوات االتصال التعليمي

  االتصالية إىل التايل:وميكن أن نفكك عناصر املنهجية   
أوال إن هذه احللقة حمورها التواصل بني املعلم واملتعلم دف إقامة عالقة بفعل التبليغ، وينتج عنها 
ما يسمى بالتفاعل بني املعلم واملتعلم حسب سياقات ومرحعيات معينة، وهذا الذي حيدث بوساطة 

لى الدال وأنواعه واملدلول وأنواع املضامني ، الذي يستوجب اللغة النظامية املبنية ع١الفعل الكالمي
والقصد والتأويل لتحقيق دائرة الكالم ويعرف التواصل بأنه: "...هو امليكانيزم الذي بوساطته توجد 
العالقات اإلنسانية وتتطور، إنه يتضمن رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرب اال وتعزيزها يف الزمن، 

ري الوجه وهيئات اجلسم واحلركات ونربة الصوت والكلمات والكتابات ويتضمن أيضا اإلشارات وتعاب
 ٢(املطبوعات والقطارات والتلغراف، وكل ما يشمله آخر ما مت من اكتشافات يف املكان والزمان)..."

  وهذا التعريف عام للتواصل غري أنه ميكن أن نركز على مبدأ نقل املعلومات ومنه يعرف:

“Escarpit” االتصال بأن ه يكمن يف: "نقل املعلومات من مرسل إىل مستقبل بكيفية تشكل يف حد
  ٣ذاا حدثا، وجتعل من اإلعالم منتوجا هلذا احلدث".

  وهلذا فاملعلم حسب هذا املفهوم:  
                                                             

 إشارة إىل أفعال الكالم ألوستني. -١
2 -  Iny Lohisse, 1969, p:42 
3 -  Escarpit, 1976 ,p: 100 
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  كائن بشري ناقل ألحداث اللغة. -١
  ناقل معلومة عن هذه األحداث. -٢
 أمنوذج ومصدر املعلومة واخلربة. -٣
 مة من حيث تبلور الدال يف املشاعر واألفكار.أكثر نضجا إلطار املعلو -٤
 مكون ومصحح لطريقة تكون التصور واملفهوم عند املتعلم. -٥
يسهم يف توعية املتعلم بشكل العالقة االجتماعية والبيئية والنفسية والسياسية...وغريها اليت  -٦

 يفترض فيها الصحة واملنطقية احملكمة.
املبدئي مبراعاة اللغة البسيطة األولية غري املعقدة  اليت تعرب هذا من جهة اإلرسال األحادي األويل و

إن صح التعبري عن اللغة املعقولية العلمية التقريرية اخلالية من اإلنزياحات والفنيات والفلسفيات، وهذا 
 اإلنساين للتصورات اللغوية  ولإلطار السياقي للغة يعطي املعلم انعكاسا تواصليا، أو ما يسمى بالتفاعل

وتأثري قنوات التواصل املادية املفصولة عن اإلنسان واللصيقة به كاحلواس والذاتانيات، ومن هنا 
 يتوجب أن تكون للمرسل (املعلم) مهاما إضافية تكمن يف:

يف تعقل استقبال رد الفعل االنعكاسي ملا مت بثه، ومن مثة فهو مستقبل ومفكك، ويفترض فيه  -١
  فاهيم واملقاصد وما هي قنواا وأطرها املرجعية وشفراا الناقلة.أنه أذكى وأكثر خربة بتكون امل

التريث حبيث ميكن أن يعيد البث مرة أو مرات أخرى ريثما تكون إشعاعات التعلم واضحة  -٢
بالصورة املقصودة، وهنا نراعي السياقات وكيفية نقلها للمعلومات سواء أكانت شخصية مثل 

ت الظرفية املكانية والطقسية والزمانية أي ما يعرب عنه باال احليوي عند االنفعاالت أم بيئية مثل التغريا
"ليفني" وحتقيق الظروف املناسبة خلطاب معني مثل توفر الوسائل التعليمية وخلو وصفاء الظرف الزماين 

لذي قد واملكاين من املشوشات واملعيقات اليت نعمل على أن تكون متغريات قارة بتغيري املتغري املستقل ا
نعيد بثه يف حلظات خمتلفة إذا اختلفت الظروف، ليلتفت  إليه بكونه غري لصيق بظرف ما، مث نراعي 
املستوى الدايل اللساين يف نقل املعلومة والصياغة املبنية على الصوت واإلشارة واإلمياء واإلحياء املناسب 

مفهوم اللغوي وإن كان الكالم على الكالم هلا مثل اللغة العلمية املناسبة للتدريس والبسيطة احلاملة لل
صعبا الذي يستوجب فيه أن ال يكون مفصوال عن السياق والقناة والرسالة اللغوية، وعن الفكرة 

وغريها،  املتصورة عن املعلِّم بكل ارتباطاا النفسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية والسياسية...
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نفسه وموقعه  من العملية التعليمية مثل التقبل  االجيايب بكل  وعن الفكرة اليت يأخذها املتعلم عن

عناوينه ومثل السؤال وأدبياته  واإلنشائيات املختلفة وقواعدها (األمر وأصنافه، النهي وعالقاته، الطلب 
وأدبياته...وغري ذلك) ومثل النظام والتكرار مث اإلضافة اليت تنم من جهة امتالك املهارة اللغوية 

داع يف امتالك وتصدير ما استورده من قواعد عن اللغة ونظمها، وما يعنينا يف هذا كله أن نقل واإلب
معلومات اللغة باللغة الصوتية وغريها من اإلشكاالت السيمائية، نريد أن يتمثلها متعلم اللغة مستثمرا 

اقها وقوانينها وحواراا إياها تكلما وفهما، تذوقا وكتابة يف أدىن احلدود إىل متثل سلوكياا بكل أنس
وأفكارها، يف حماولة ختطي مرحلة االمتالك إىل اإلبداع فيها، وحماولة اإلسهام يف الرقي ا إىل مصاف 

طالع اآلخر على ثقافة االلغات احلية ذات التأثري العاملي املسيج حبروب املفاهيم اللغوية وما تنقله من 
ديه اللغات من تأثريات إنسانية يف خمتلف جماالت احلياة، الذات وحضارته، إذ أصبح ال خيفى ما تؤ

وهي السالح األول الذي تعمل عليه األمم يف إقناع منتدبيها ا، حىت نفكك الترسيمة اليت وضعناها 
 سابقا عن املنهج االتصايل يف تعليم اللغات وجب أن نعرف بعناصره:   

  احلقائق القائمة على املعلِّم:.  أ
سالة اللغوية ومصدرها، وقد يكون فردا أو مجاعة حبسب التلقي، وقد كان حمور هو مرسل الر

االهتمام يف طرق التدريس التقليدية املختلفة اليت منها التلقينية، ويكون فيها املتعلم مستقبال سلبيا 
ما  ، وهو١للمعلومة، وال يتاح له فيها املشاركة ومنها كذلك اإللقائية اليت تعتمد أسلوب احملاضرة

يستوجب من املتعلم أساليب متثُّل معينة مثل: احلفظ وعدم اخلروج عنه وال الزيادة فيه، وهو الذي أنتج 
، وهو تصور تقليدي عن اللغة فيه حيذق املتعلم املهارة ٢ما يسمى يف املدرسة السلوكية بالعادات

شروحات نظمية وأمثلة اللغوية دون معانيها ومضامينها، حيفظ القواعد على شكل منظومات شعرية و
بسيطة مفتعلة ومصطنعة، يحكم عليها على املستوى اللغوي بالشذوذ إذا خالفتها وإن كان سليم 

أو تقلل يف تشددها يف احلكم عليها بأن تسمح هلا بالضرورات  املنهج عتيد الصناعة كالقرآن الكرمي،
وبعض املباحات على أساس أن اللغة هي ثابت معياري ال حيق الزيغ فيه وال يستوجب اإلبداع، وعلى 

                                                             
 .مقدمة الكتاب ابلد،دنيس تش -١

2 Foulin . J. N, Mouchon. S. (1998): Psychologie de l éducation 
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اجليل املتوارث هلا ابداء واجب الوالء وحسن االنصياع هلذه القوانني، وهو ما ولّد حبق متردا نتجرع 

اب اللغة الفصيحة اليت تلقتها األجيال عرب أجهزة مفاهيمية خاطئة عنها وعن وظائفها ويالته من استغر
ومقاصدها يف ظل مواجهة شرسة لتيارات الغزو اللغوي من خالل عوملة إعالمية هلا من جهة، ومن 
جهة أخرى لتيارات تغريبية مستنكرة أصالتها، وهنا يتوجب علينا الرقي مبستوى لغتنا العربية إىل 

صاف إضفاء فعال لقواعدها ونظمها واستثماراا سواء يف املواقع الرمسية وغريها بلغة معاصرة مبشرة م
  ومطاوعة حلاملها مربوطة بأهداف منها:

تفعيل اللغة يف الوسط اتمعي والثقايف يف متثل اللغة العربية الفصيحة يف مناسبات الشعر واملسرح  -١
مي وعلى املستوى التواصلي يف اإلدارة والتجارة واالقتصاد واألفالم، أي على املستوى اإلعال

مبجاة املنتوج احلامل هلا مثل: املنتوجات املستوردة واملفاهيم املستحدثة وتنشيط فعاليات اللغة يف 
  تصديرها وتفعيل الرقابة اللغوية الصارمة.

ملعاصرة وال متثل قواعد إعادة النظر يف بعض القواعد اليت ال تساير روح العصر وروح العربية ا -٢
القرآن الكرمي وال األفعال الكالمية للمجتمع وأغراضه مثل التقنيات املختلفة وتلقيها واملناسبات 
املختلفة وصياغتها اللفظية وعباراا االصطالحية ووظائفها ومقاصدها احلقيقية، وما نتحدث عنه 

ر احلضاري.فمثال يف املستوى املعجمي مبدركاتنا املختلفة اليت تفرض تطورا لغويا يساير التطو
نستغين عن بعض األلفاظ احلوشية والغريبة اليت تنقرض بفعل عدم توظيفها يف وحدات املفاهيم 

 واملاديات املختلفة.

فنحن نالحظ االستغناء يف فترة احلضارة اإلسالمية ايدة عن األلفاظ ذات املخارج الصعبة اليت 
ت بصدق عن صعوبة احلياة والظرف الطبيعي، وعوضت بألفاظ ذات الءمت جمتمع اجلاهلية، وعرب

السالسة واللني حني جادت احلياة برغد العيش، وعلى املستوى التركييب مثال ظلت اجلملة البسيطة غري 
معربة عن بعض املفاهيم اليت حتتاج إىل طول النفس وما حتمله من مهوم تعقّد احلياة، فاللغة انعكاس 

، ويف املستوى الصريف واالشتقاقي تأثرت اللغة ببعض املباين واالشتقاقات جراء دخول لصورة احلضارة
مفاهيم معينة وترمجات ملا تطور من لغات خمتلفة بتطور احلضارة، وهذا املبحث الداليل يف تطور اللغة 
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غريات اليت وغريها من املت ١وقوانينها جدير بأن نضيف إليه األسباب اجلديدة يف التوليد واالصطالح

 شابت وتشوب اللغة العربية كغريها من اللغات.

يفترض كذلك يف الطريقة اإللقائية يف التدريس اليت تركز على املعلم حتديد موضوع الدراسة   
اليت يراها مناسبة للمتعلم اللغوي دون النظر إىل حاجاته ورغباته دون إعطاءه الفرصة يف إبداء رأيه 

ا، ودون كذلك طرح أسئلته والتعبري عما اكتسبه من لغة واملسامهة يف حول املوضوع مقدما ومؤخر
إثراء عناصرها ومناقشة قواعدها والبحث عن مشكالت ومعضالت بعضها اليت ظلت لصيقة بنا وإىل 
حد الساعة دون تفعيل وتنشيط مسامهة األجيال بالبحث عن حلول ملا تعترضه قواعد اللغة وأنظمتها 

ت مثلما أشرنا إليه سابقا أو غري ذلك من مطارحات حباجة إىل دراسة وحبث، املختلفة من مستجدا
فظل متعلم اللغة بالطريقة اليت يهيمن عليها املعلم وهو حمورها خمزن املعلومات وأصبح ذاكرة إنسانية 

  مضافة إىل خمزنات املعارف املادية والتقنية املختلفة.
، وهذا ال يتحقق أبدا، ٢حادي أنه كامل التعليمويفترض كذلك بأن املعلم يف طريقة البث األ  

  بل إنه سيظل باحثا ومطورا ومتقبال ومتعلما أيضا.
ومدخل التدريس اإللقائي  ٣عرفت هذه املداخل اليت تعتمد على املعلم مبداخل ضبط وتعديل السلوك

وك الظاهري وتعديله وكلها تعتمد على املعلم الذي توكل إليه مهمة السل ٥واملدخل االستقبايل ٤الواعظ
وتطويره أو حذفه وقياس التغريات اليت تطرأ على املتعلم الذي يفترض فيه استقبال املعلومات والعمل على 

. وقد زود املعلم منذ فترة زمنية بتنظري املداخل املعتمدة عليه بالطريقة ٦استيعاا وترديدها وحفظها
  ٧تنظريات بافلوف وثورندايك، وسكينر.السلوكية اليت تعتمد مبدأمنبه واستجابة مثل: 

                                                             
 إشارة إىل تبين وحدة اخلطاب بدل اجلملة يف التداوليات اللسانية. -١

2  Goupil. G, lusignan.G,1993 
3 Muthall. G, Snook. L, 1973 
4  Broudy. H. 1974 
5 Receptive Approach 
6  Mialaret. G, 1984 
7 Raynaud. F, Rieunier. A. (1997): Pédagogie dictionnaire des concepts clés; 

Apprentissage, Formation et psychologie cognitive 
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وحديثنا هنا سيتجاوز هذه املفاهيم باعتبار أا مفاهيم كثُر فيها احلديث والتطبيق يف   

النظريات الغربية يف التنظري لطرق التدريس، وغاية السلوكية هي تكوين عادة سليمة للغة ومهارة جتيد 
 تعطيها النظرية املعرفية املبنية على العقل ونتاجاته اخلطابات السطحية واهليكلية مقابل النتائج اليت

اإلبداعية يف املرجعيات الذاتية ويف الرسالة اإلبداعية الشعرية والفنية والعقلية ويف املداخل االستداللية 
  املنطقية يف تعليم اللغات.

  .  احلقائق  القائمة على املادة اللغوية:ب
حملتوى اللغوي قدميا وحديثا، فقدميا ظلت تلك النظرة كثرية هي النظريات اليت ركزت على ا  

العربية للقواعد النحوية على أا أمناط تعلّم بنوية معزولة عن سياقاا الظرفية وعن املعلم واملتعلم 
وقنوات التعليم، كما أا رأت أن هذه القواعد متثل بنية الذهن الرياضي املنطقي حديثا، فظلت فلسفة 

هم سائدة منذ أرسطو إىل تشومسكي وتالميذه، وحنت البحوث احلديثة إىل جتريب اليونان وقواعد
طريقة تعليم اللغة  بوساطة القواعد الرياضية واملنطقية ومعاملة الفونيمات معاملة األعداد والنقط 

انية بطريقة حتاكي التفكري الرياضي، ومل جتد هذه البدائل إال طرائق املنطق والرياضيات الفونيمية اللس
  ١يف ذيب املهارات اللغوية والرقي ا إىل مصاف الرباعة واإلنتاج اإلبداعي واملؤثر.

  .  احلقائق القائمة على املرجعيات:   ت
حيث يتم خلق جو وسياق من خالله نعلّم اللغة، وطرقها كثرية منها: طريقة حل        
اللغة، ومن مثة تتغري وتتلون اللغة بتغري ألوان  ، أي أن احمليط اخلارجي هو امللهم يف استعمال٢املشكالت

السياق اخلارجي واملقامي وكذا املشكلة املتشكلة، حيث يضطر مستعمل اللغة إىل استخدامها فمثال: 
التواصل يف سياق الغضب يقود دائما إىل خلق مبادرات المتالك اللغة واستعماهلا والتعبري ا، وميكن 

  التايل:حتديد خطوات هذه الطريقة ك

                                                             
1 Marcus. S. (1967): Introduction mathématique a la linguistique - Michel. Hughes. 

(1972);  Initiation mathématique aux grammaires formelles 
  .مقدمة الكتاب صربي الدمرداش، -٢
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فجمع املعلومات املتصلة باملشكلة ففرض املشكلة فاالختيار الشعور باملشكلة فتحديد املشكلة 

. ومن أبرز ١االحتمايل واختبار الفروض احملتملة والوصول على حل للمشكلة ومن مث تعميم النتائج
ل هي الطريقة اليت منظري هذه الطريقة يف التعليم جون ديوي، إذ يرى أن تعريض املتعلم إىل املشاك

حتقق الرغبة يف التعلم وامتالك حمصالت التعليم، وهي طريقة قابلة للمالحظة والتجريب واالختبار 
وتضع اللغة كمنتج اجتماعي آت من مستحثات الواقع الذي جيمع تفاعالت البشر وأحوال الواقع 

   ٢بري عن أحواله.وحيثيات اللغة كسلوك لتفكري عميق ظاهره األساليب املختلفة يف التع
وهنا يتضح لنا دور نظرية املقام يف تفسري قواعد اللغة وأمناطها االستعمالية املختلفة يف ظروف 
مثل: املدح والذم والغضب والتسبيح والرضا...وغريها من حمطات وألوان السلوكيات االنفعالية 

يف حميطها وسياقاا ومرجعياا والتفاعلية بني البشر، وتربز كذلك قيمة النظريات اليت تدرس اللغة 
االجتماعية أو ما يطلق عليها بالتداوليات والوظائفيات اللسانية، حيث تعدت ظاهر اللغة إىل التعامل 
ا وبتمظهراا املعنوية املختلفة للبنية السطحية نفسها، وحيث أن الظروف هي اليت تتحكم يف نسج 

يا، متحدية بذلك القواعد اليت ارتكزت على قوانني العقل قوانني اللغة وآليات التعبري عنها اجتماع
ومتثالته الرياضية، أي التحول من مكامن العقل اجلامدة إىل حركية الفعل اللغوي يف اتمع، أي االجتاه 

وهو املساق الذي يكاد يسيطر حاليا يف  ٣باللغة من حمطة اهليمنة اآللية إىل الفعاليات الدينامية احلركية
اللغة من منطلقات التواصل إىل املنظور احلركي، الذي من بني عوامله الزمان واملكان املعينني تعليم 

وخصوصية املتكلم وأنواع اخلطابات وتفاعالا وطرقها وأساليبها املختلفة والظروف اليت تنبثق من 
اط لغوية خمتلفة، ومن مث املتكلم واتمع والبيئة اجلغرافية والعقائدية وكيفية التعبري عن أغراضهم بأمن

وهو غري ذلك، أي نبحث اللغة يف  ٤فقوانني اللغة تتحكم فيها قوانني تنسح اتمع الذي يبدو اعتباطيا
  قوانني احلركيات العشوائية.

                                                             
  .۲۴۹ص:  فن التعليم وفن التعلم، نورمان ماكانزي وآخرون، -١

2 Parsons. T. (1955): Eléments pour une sociologie de l'action 
3 Parsons. T. (1955): Eléments pour une sociologie de l'action 
4 Richaudeaur. F. (1973): le langage efficace 
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ولذلك فدراسة قوانني اللغة ال تساوي شيئا، وال تعين إال قواعد صماء إذا مل تستثمر يف   

وكذلك تدريس هياكل اللغة وبناها، وكذلك تدريس قوانني اللغة  الفعاليات املختلفة للمجتمع
بالقوانني العقلية اليت تتحكم فيها بعيدا عن القوانني السيكوسوسيولوجية ضرب من هدر الوقت، ألننا 
نتصور أن دراسة اللغة وتدريسها لفائدة استثمارها اجليد ونقلها لألفكار ومتثلها لعادات اإلنسان لصيق 

  ل اجليد هلا.باالستعما
إن االنتقال احلديث من دراسة اجلملة إىل اخلطاب لذو فائدة مجة حيث ان املعىن ال يكمن يف 

، وحيمل كذلك خمتلف القوانني العقلية والنفسية واالجتماعية ١جزئية النص بل عند االنتهاء منه
على تصنيف األغراض  والبيئية... وغري ذلك من شوائب املعارف حول اللغة، وهلذا فاهود القائم

والوظائف املستخدمة يف نظرية اموعات الرياضية والتعبري مبتغريات اتمع لذو فائدة مجة، إذ ينقل 
توجهاتنا من احملطات العقلية إىل حركيات اتمع أي االنتقال من دراسة ثوابت غري معلمة مبتغريات 

اليت أصبحت ال تكتفي بقوانني تشومسكي وغريه بل  ارتيابية وغري قارة هلو احلل إىل فهم قوانني اللغة
أصبحت أعناقها تشرئب إىل األحباث النفسية والسوسيولوجية والعقلية بالنظر إىل قوانني اتمع وآلياته 

  مث إىل التمثالت النفسية والعقلية هلذه القوانني اليت تطبع وتسم كالم األفراد ومستعملي قوانني اللغة.
ة اللغة وعواملها إىل مرجوات عشوائية تتحكم فيها عوامل مثل نوع احلدث من إذن معادلتغريت 

حوار أو سرد أو وصف...وغريها وكذا موضوع احلدث والغرض ووظيفة احلدث واملناسبات 
  واملواقف واملشاركون يف احلدث...وغري ذلك.

  . احلقائق القائمة على القناة التعليمية:ث
يم اللغة، فكيف يكون الشأن بالنسبة إىل تعليمها هي ذاا، وهي من بني الوسائل الناقلة للتعل

تظهر عدة فعاليات تفسر اللغة باعتبارها قناة ناقلة، ومن مثة تدخل شروحات اللغة عن اللغة يف تعليم 
اللغة والذي يسمى مبسمى الكالم على الكالم، وهذا ما يعسر املهمة، فتوضع اللغة ضمن أنشطة 

ة مثل: التنغيم والنرب وكل املصاحبات اليت هي خامة صوتية كاملدود والتقطيعات صوتية يف نقل اللغ

                                                             
1 Hymes. Dell. (1972):Models of interaction of language and social life, p:35-71 



 ١٢٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، ١الصوتية والترنيمات اليت تساعد على تصور حمتوى اللغة وكذلك على متثل املعىن وعلى تعليم اللغة
على ومن مث اإلمياءات الصوتية والكتابة وأشكاهلا اخلطية ووسائطها وألواا وحجومها ومكان تواجدها 

السطح واهلوامش والفراغات والبياضات وكيفية تنسيق السطور، ومن هذا النوع أن تصاحب بالرموز 
  والرسوم والصور واألشكال واأللوان املختلفة للترميز للغة.

إن اعتبار الكتابة رمز للرموز الصوتية هو ما ميكنها من  أن تومئ وأن تكون إميائية جلانب 
ك ميكن للوسائط التقنية وما توفره من وسائل متثل اللغة باعتبارها كذلك مادة اإلمياءات املوسيقية، كذل

  .٢خام للغة
يفترض من مثل هذا االجتاه أن املعاين اللغوية كامنة يف الوحدات املعجمية ال يف التراكيب وال يف 

مبعاجم اللغة  النص ومن مث تركز هذه النظرية على تزويد وحشد ذاكرة املتعلم بالكم اهلائل واملتواصل
وسننها وشفراا، وكيفية بناها الصيغية وكيفية محل الصيغة واملبىن املعىن وكذلك ما يلحقها وما 

  يسبقها وما يدخل عليها.
كما ينظر أصحاب هذه النظرية إىل أن الكلمة تتأثر مبا جياورها صوتيا ومعنويا وتصبح حاملة 

شبه النظام املغنطيسي، كما إن الكلمة ذاا تكسب لداللة مكتسبة جراء تواجدها ضمن حميط حقلي ي
نظاما تركيبيا يتطلب عددا من الكلمات املصاحبة، وبذلك متتلك الكلمة قوة أيونية شاردية تستقطب 
من خالهلا أمناط من الصيغ كما تتشكل هي نفسها يف هيئة مستقطبة فتكتسب نظاما تركيبيا يتطلب 

ينة، كما ان عدم متام املعىن حاصل ألن الكلمة مل تتشبع متاما لتشبعه عددا من الكلمات وبصفات مع
والكتلة اللفظية غري مكتملة النضج، وهذا ما نفسر به أن  الكلمة ميكن أن تعرب عن تركيب نووي 
لغوي، كما أن فك العناصر اللغوية عن بعضها هو ممارسة شطر نووي للكتلة املعنوية املتكونة من 

  للتوضيح:تسادم الكلمات. ومثال 
قتل تتطلب بنية صيغية وأمسني قادرين على متثل ومحل هذا الفعل وناتج عنه، وميكن من تواجد 
امسني أن حيمل املعىن اجلديد جراء التجاور التركييب، وينتج عنه الحقا منتوجا يتسم معنويا بالفعلية 

                                                             
  .مقدمة الكتاب، الدمرداش -١
  .نفس املصدر -٢
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لة ومأينة مبفهوم السارق وكلمة واحلركية، ففي املثال التايل قتل العاقل السارق، تصبح كلمة العاقل حمم

السارق باملقتول، ومن هذا التركيب الذي  ميكن أن حيمل العاقل صفة القاتل ويضيف إىل ذهن املتعلم 
  أن العاقل قاتل مثال.

وهكذا باالستعماالت اللغوية املتعددة يف االتصاالت االجتماعية لغاية مرة تتكون السمات الداللية 
ومتثالا، كما إن صياغات األفعال تتكون بالدربة ألجل محل محوالت معجمية للمفرغات املعجمية 

  أخرىـ، ومنه تتكون احلقول املعجمية والنماذج التركيبية.
ما يلفت إليه النظر أن النظريات املرتكزة على املفاهيم املعجمية تتخذ من الوحدة املعجمية 

ا االجتاه صعبا من ناحية أن للصوت داللة أو إن أمنوذجا يف الداللة غري إنه وإن كان التنظري هلذ
للتركيب داللة، وتظل األسطح الصوتية ما هي إال حماوالت من اإلنسان لتنظيم عشوائياته التعبريية 

  كغريه من النظريات القائمة على العقل والرياضيات واتمع.
  يف تصنيف جربائيل بشارة. ومن الطرق اليت حتوي هذا االجتاه وتؤديه الطرائق الكالمية كما جاء

ومن القنوات السيميائية غري الكالمية جند مسائل اللغة املترمجة إىل إشارات وصور ورسوم أو 
أيقونات أو التعبري عنها مبعادالت موضوعية تقريبية كاأللعاب والطرائف العلمية يف شكل قصص وحوادث 

ات فكرية وجتارب شعرية، ويكون ذلك غريبة أو مشكالت وشبكات الكلمات املتقاطعة أو من مباري
بتحديد اهلدف من اللعبة أو الطرفة التعليمية حتديدا دقيقا وتكون العالقة بني األلعاب وما تشري إليه عالقة 

، ويندرج حتت هذا الصنف من النظريات ١مفهومة كأن تكون طبيعية أو منطقية عقلية او متواضع عليها
  نية واإلشارة وإمياءاا والكتاب والرسوم والصور.والوسائل التق ٢التعليم باحلاسوب

  . احلقائق القائمة على املتعلم:        ج
وهو املعول عليه واملؤول إليه عملية التعليم والذي يفترض فيه استخدام كل قدراته العقلية 

حيث وتطبق عنده نظرية االكتشاف، وهي من بني الطرق املركزة على املتعلم،  ٣واحلسية واحلركية

                                                             
 .السابق املصدر -١

2 Charles. A. Drayer. (1976): Preparing for computer assistant instruction 
  .٧٥-٥٧:صص ،دراسة فاعلية برنامج التعليم الذايت باملقارنة مع التعليم املادي ين شعبان توق،حمي الد -٣
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يعاجل املعلومات اللغوية صوتيا وتركيبيا ومعجميا وحتويلها إىل مناذج ومنه يتوصل إىل املعلومات 
اجلديدة اليت تنقل إليه عن اللغة وأساليبها مستخدما االستقراء واالستنباط واالستدالل والتجريب، وما 

  لالكتشاف. على مرسل الرسالة اللغوية إال توفري سياق التواصل واملواقف املناسبة
حيث تساعد الربامج اللغوية ووسائلها  ١ومن بني الطرق اليت تعتمد على املتعلم مجلة التعليم الذايت

املتعلم باكتساب معلومات خاصة به ومبن حوله مبعلومات عن املرسل وأسلوبه، ومنه تتكون القواعد 
ن أهداف فيحصل على تغذية الذاتية للكالم ويستطيع بذلك أن يقارن ما اكتسبه بغريه وما سطّر م

راجعة فيعرف يف احلال أسلوبه الذي بذله من أجل التعلم، ويستعمل هذا النوع من الطرق التعليم 
  املربمج والتعليم عن بعد وبوساطة احلاسوب...وغري ذلك.

وهذه الطريقة تساعدنا على تصور املتعلم ملا حصل عليه من مكتسبات واستعماالا، وختربنا على 
ائص النفسية للمتعلم وصوره الذهنية واملدلوالت املنطبعة عنده، كما يساعدنا كذلك على اخلص

التفاعل اللغوي وتوليد الدالالت وإتاحة الفرصة للمتعلم باستثمار ما انطبع عنده من اللغة ومتنحه فرصة 
ملبادرة واإلبداع  يف التقومي والصح واخلطأ يف استعماالته، كما نتصور يف األخري أن نصل إىل امليل إىل ا

  خمتلف املواقف التربوية واالجتماعية.

                                                             
1- Boudell, 1976. 
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              اخلامتة:

إن البحث عن التكامل يف تعليم اللغة أمر مرهون بعدم وجود تناقض يف النظرية االتصالية، وهو 
ية إىل أمر يلجأ إليه الكثريون من املربني، غري أنه صعب التطبيق يف ظل وجود بدائل عن النظرية التواصل

حبث يف املنظور احلركي والفعلي للغة املكتسبة واملنتجة من طرف املتعلم والرقي إىل مصاف اللغات 
احلية اليت تفترض التفاعل يف الوسط االجتماعي الفعال والنشط والتخلي عن قواعد تقليدية عفا عنها 

ة، كما يفترض املنظور احلركي الزمن وتثبيت مقياس االستقاللية ومقاييس أخرى للتبعية لألجيال السالف
النشط عامل الثقة بالنفس وتزكية روح املبادرة وامليل إىل اإلبداع اللغوي بدل التلقي السليب والتقليد 

  األعمى.
إقامة منتدى هلا، يعىن بقضايا التنمية اقتصادا  ١يفترض منا البحث كذلك أن نسري بالتنمية اللسانية

استثمارا لنظم اللغة من ناحية، ومن ناحية أخرى احلديث عن ومعرفة وثقافة وسلوكا وتواصال و
فعاليات اللغة يف امليادين اإلجرائية  كالصحافة والسوق التجارية، وترقية أمناط اللغة ومظاهرها دوما 
وباستمرار استثمارها اجتماعيا واالعتزاز ا ال االستغناء عنها، والرقي ا مصطلحيا اة تغريات 

النتاجات املادية واملفاهيمية لكل ما يستجد على الساحة املعاصرة، والتعايش بقوانينها الدينامية  العامل يف
يف ميادين احلياة املختلفة، كتمثل العلوم والتقنية ومسايرة التطورات العاملية وقضاياها، وكذلك التعبري 

، ثقافة وإحساسا وتربية، ال عن وجدانيات الشخص وأفكاره وخصائصه اليت الميكن أن حتملها إال لغته
كاملدرسة واملسجد، بل إىل املمارسات وكل املمارسات مقابل  ٢داخل سجون اللغة وبواتقها ومزارعها

رفض التبعية للغري والتأثري فيه والتصدير له، وإضفاء ملا هو وارد روح العروبة وكذلك رفض السلبية 
فس وباللغة العربية اليت كان هلا اد يف سالف اليت طبعت لألسف كل مناحي حياتنا إىل الثقة بالن

وكذلك روح املبادرة وامليل إىل اإلبداع بدل التقليد ملا يستجد على الساحة اللغوية  مصطلحيا  ٣العصر

                                                             
 .على غرار التنميات املختلفة (االقتصادية ، البشرية ، البيئية...وغريها) -١

2 - Germain. C. (1973):La notion de situation en linguistique. 
 .، مقدمة الكتاباملدرسة اجلزائرية إىل أين ،مصطفى عشوي -٣
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ومفرداتيا وتركيبيا وتداوليا، ومن هنا يصح لنا احلديث حبق على التنمية السيكوسوسيو لسانية مقابل 

  واالجتماعية والبشرية...وغريها.    التنمويات  االقتصادية 
  ومنه ميكن أن تكون آفاق تعليم اللغة العربية يف : 
  االبتعاد عن استرياد القوالب اللغوية الغريبة مثل اللهجات املتأثرة باألساليب الغربية. -١
 إعطاء فُرص للتقارب اللساين بني األجيال. -٢

 إجياد معايري يف اللغة القياسية املكتسبة. -٣

 للغة العربية يف الوسط االجتماعي وحتفيز عوامل ذلك والدافعية لدى املتعلم.تفعيل ا -٤

تفعيل قواعد اكتساب اللغة بدل ملئها باملعارف عن اللغة، وتوخي العقول املنظمة دف  -٥
تبادل ونقل اخلربات واملعارف والتجارب واملواقف والتأثري يف املتلقني ضمن الشروط اخلاصة بعملية 

 مته.التواصل وسال

االستفادة اإلجيابية من النظريات احلديثة يف مقاربة اللغات كاملناهج البنوية والعقالنية  -٦
والرياضية والنفسية واالجتماعية والتداولية والتواصلية واحلركية واالستفادة كذلك من نقادها، وما 

    علي للغات.   توصلت إليه األحباث العاملية يف هذا امليدان كاملنهج احلركي واالستعمال الف
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 ٢٠٠  چکیده هاي فارسی

 
  مبانی آموزش زبان عربی با تکیه بر پژوهش هاي تطبیقی نوین

  دکتر جمعی محمود بولعراس
  دکتر محمد خاقانی اصفهانی

     دکتر آمال  فرفار
  چکیده    

در این جستار، هدف ما ارائه مبانی آموزش زبان عربی در پرتو زبان پژوهی غربی نوین 
از پژوهش هاي تاریخی آغاز شده، و با  است، که در افق آن مباحث آموزش زبان عربی

فراتر رفتن از بررسی صرف قواعد زبان، به شیوه هاي یادگیري و فرایند تعامل دوسویه در 
  آن می پردازد.

این پژوهش براي تحقق هدف باال به بررسی روش هاي کارکرد دوسویه و پویایی در 
بان از چارچوب کالس درس کاربرد زبان همت می گمارد، تا از این طریق بستر آموزش ز

فراتر رفته، همه فضاي اجتماعی را فراگیرد. ما مبانی این آموزش نوین به شیوه غربی را 
باز می نماییم تا در رفع کاستی هاي آموزش زبان سنتی در حیطه زبان عربی گامی 

  برداشته باشیم.
زایشی و  گرا، مکتب آموزش زبان عربی، نحو آموزشی، مکتب ساختار :کلید واژه ها

  گشتاري، مکتب زبانشناسی اجتماعی تداولی
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Abstract 
The purpose of this paper is to review the principles of teaching 
Arabic according to contemporary approaches of teaching second 
and foreign languages in the West. It explores the possibility of 
benefitting from these approaches to enrich Arabic teaching 
practice. The paper follows the evolution of language teaching 
approaches from basing instruction on syntactic knowledge up to 
acquiring the ability to use the language collaboratively, 
interactively, and communicatively. It closely examines the 
communicative approach, particularly one of its components, the 
interaction perspective. This perspective focuses on using 
authentic language, not only within the confines of the 
classroom, but also in social settings. 
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