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ادتراتيجية التعليم و التعلم :نحو
مقاربة وظيفية لديداكتيك نحو
اللغة العربية من خالل كتاب "
اللدانيات و الديداكتيك
رلي آيت أوذان
د .إدريس رمراني*
مكناس-المغرب
ٌعد الدهخىز علي آًذ ؤوػان ؤخد
ألاطماء الجدًدة و اإلاخىهجت التي بـمذ
بلىة في مُدان اللظاهُاث البُداغىحُت و
الدًداهخُىُت ،بما كدمه مً ؤبدار و
ؤعماٌ و هخاباث واشهت و مخمحزة ،فخدذ ؤفلا
حدًدا ؤغنى اإلاىخبت اللظاهُت العسبُت دون
ؤن ٌعمل على اطخيظار ؤو احتراز ما طاهم
به ؤجباع حُله مً الباخثحن اإلاخولعحن
للخغُحر و الخجدًد اهوالكا مً مسحعُت
هٌسٍت ًاهسها هاحع البدث في الىٌسٍاث
و اإلاىاهج الغسبُت الحدًثت بمسخلف ؤطئلتها
و بػياالتها العمُلت و جىًُفها بؼيل واعي و
ماطع ،الغاًت مىه بىاء دزض اللغت العسبُت
على ؤطع دًداهخُىُت جإزر بعحن الاعخباز
الوبُعت العلمُت للظاهُاث .لىً ؤلاػياٌ
اإلالح الري ًفسق هفظه بةلحاح هى :ما
مدي جمثل اإلادزض-باعخبازه عىـسا ؤطاطُا
في العملُت الخعلُمُت الخعلمُت -إلاىىهاث هدى
اللغت العسبُت الىًُفي إلاعسفت اإلاؼاول التي
ًوسخها؟ زم ما ؤهمُت الىلل الدًداهخُيي و
دوزه في جددًد الخدىٌ الري ًلحم اإلاعسفت
العلمُت(اللظاهُاث) عىد اهخلالها مً اإلاجاٌ
العلمي بلى اإلاجاٌ الخعلُمي؟
الػً ؤن لُفي طتراوض في ملدمت دزاطخه
"ؤلاهاطت البيُىٍت" ًاهد بإن اللظاهُاث

جدخل بحن ول العلىم الاحخماعُت التي هي
مىخمُت بليها دون ؤي مجادلت مجزلت
اطخثىاثُت ،فاللظاهُاث لِظذ علما
احخماعُا مثل طاثس العلىم ولىنها العلم
الاحخماعي الري ؤهجص ؤعٌم كسوب الخلدم
بما ال هٌحر له ،وهي وخدها كادزة الُىم ؤن
جدعي بجدازة ؿفت العلم ،ألنها الىخُدة
التي جىؿلذ بلى ؿُاغت مىهج بًجابي ،به
جىؼف هبُعت ما جدىاوله بالدزض )1(.جـىز
مثل هرا و غحرهً ،ثبذ بإن اللظاهُاث هي
التي حؼيل بدم الحلل اإلاسحعي الحاطم في
البدث الدًداهخُيي اللغىي على السغم مً
حعدد ألاؿىٌ الىٌسٍت للدًداهخًُ ،و هرا
الخواباث اإلاىخجت خىٌ حعلُم و حعلم
اللغاث ،ؤو اإلاجاالث اإلاداكلت لها
والـىجُاث و الظىطُىلظاهُاث و
الظُىىلظاهُاث..
بهره السئٍت العاإلات اطخواعذ اللظاهُاث
الُىم ؤن ًىول بليها "ملىد الحسهت
الخإطِظُت في اإلاعسفت الاوظاهُت ال مً خُث
جإؿُل اإلاىاهج و جىٌحر هسق بزـابها...و
بهرا ؤضحذ اللظاهُاث كوب السحى في
الخفىحر اللظاوي الحدًث مً خُث بلىزة
اإلاىاهج و اإلامازطاث .)2( "...اهوالكا مً
ؤهمُت اللظاهُاث ووعُه بمسحعُتها
ألاطاطُت في البدث الدًداهخُيي اللغىي،
جإحي اوؼغاالث و اهخماماث مالف الىخاب
الدهخىز آًذ ؤوػان لخلىده العمل على
مظخىٍحن  " :مظخىي هٌسي جلدم له
اللظاهُاث مً زالله بهازا هٌسٍا ًمىىه مً
بدزان العدًد مً الللاًا اللغىٍت و
دزاطتها .و مظخىي منهجي خُث جمىىه
اللظاهُاث مً ألادواث ؤلاحساثُت اإلاظعفت في
حعلُم و حعلم اللغت"(.)3
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اوسجاما مع الفهم الىاعي و اإلاخمعً
للخواب اللظاوي ،فلد طمدذ لىا هره
الخىهئت بإن هخلمع ألاطاض الابظخمىلىجي
و الدًداهخُيي الري جبىاه اإلاالف بسئٍت
واضحت ،لرلً فةن كساءجىا الساهىت هره،
لً جسسج عً مبدؤ اإلاىكىعُت في اإلالازبت و
الـدق في الوسح ،و مً جم الاكخـاز على
زئٍت الىخاب مً شاوٍت الخُازاث الىًُفُت
اإلاىهجُت.
في ًل هره اإلاعوُاث عالوة على ؤزسي،
ًإحي هخاب "اللظاهُاث و الدًداهخًُ"
الـادز عً داز الثلافت في هبعخه ألاولى مً
طىت  2005والري ًإزر جسجِبه الخامع
كمً بؿدازاث اإلاالف ،لُدػً ؤزكُت
حدًدة للىلاغ و البدث في دًداهخُيا
اللغاث التي بيذ معوُاتها الخـىزٍت مً
اللظاهُاث البيُىٍت و الىًُفُت و لخىىن
مدزال للبدث في الاطتراجُجُت الدًداهخُىُت
اإلاخبىاة.
بن هرا الىخاب و هما ًدٌ على ذلً
عىىاهه ٌظعى ؤطاطا إلاعالجت بػيالُت
مىهجُت جسمي بلى "جمثل اإلادزض إلاىىهاث هدى
اللغت العسبُت الىًُفي و" الخدظِع
بإهمُت الىلل الدًداهخُيي و دوزه في جددًد
الخدىٌ
اإلاعسفت
ًلحم
الري
العلمُت(اللظاهُاث) عىد اهخلالها مً اإلاجاٌ
العلمي بلى اإلاجاٌ الخعلُمي"(.)4
اوسجاما مع هرا الوسح ،وان مبرز
الباخث/اإلاالف الداعي بلى اػخغاله على
هرا اإلاىكىع جددًدا ،هى" التراحع الري
ٌعسفه مظخىي اهدظاب اللغت العسبُت لدي
اإلاخعلمحن ،و تهمِؽ اللظاهُاث الحدًثت في
اإلامازطت التربىٍت و ؤزىاء بىاء الىخب
اإلادزطُت و الخىحيهاث التربىٍت و البرامج و

اإلاىاهج بؼيل عام...زم الحاحت بلى بىاء
دزض اللغت على ؤطع دًداهخُىُت
مخماطىت جإزر بعحن الاعخباز الوبُعت
العلمُت للظاهُاث"(.)5
بعد هرا اإلادزل الىٌسي الخإطِس ي
الري ًمهد إلاا ٌظمى "اللظاهُاث التربىٍت"،
ٌعىد الباخث بلى هلوت البدء لُدظاءٌ :هل
اإلالازبت الدًداهخُىُت لدزض اللغت جدترم
ألاطع الىٌسٍت و ؤلاحساثُت لىدى اللغت
العسبُت الىًُفي بؼيل جمىً اإلادزض مً
كبى مفاهُم هره الىٌسٍت؟ و هل ألاطع
الدًداهخُىُت لىدى اللغت العسبُت الىًُفي
جخالءم و اإلاىوللاث الىبري لعملُت الىلل
الدًداهخُيي؟ زم ماهي بعم اإلالترخاث التي
ًمىً ؤن حظهم في بغىاء دزض هدى اللغت
العسبُت الىًُفي؟
ؤطئلت في عملها جمثل معالم هره الدزاطت
اهوالكا مً مبدثحن ازىحنً ،لىم ؤوالها على
دزاطت هٌسٍت إلاىكىع اطتراجُجُت حعلُم و
حعلم اللغت ،في خحن ًيبني زاهيها على ملازبت
دًداهخًُ هدى اللغت العسبُت عبر معالجت
وزاثلُت مُداهُت.
-1دًداهخُيا اللغاث :ملازبت مـولحُت
وًُفُت :بذا وان هخاب "اللظاهُاث و
البُداغىحُا"(ً )6مثل مسحعا ؤطاطا ،و
خللت هىعُت للعدًد مً الدازطحن في الحلل
البُداغىجي مً زالٌ ببساشه هُفُت اهفخاح
منهاج اللغت العسبُت على الدزض اللظاوي
الحدًث ،فةن هخاب "اللظاهُاث و
الدًداهخًُ" حاء جىملت لهرا اإلاظاز
الدًداهخُيي الري بدؤه الباخث ،و دػً به
مظازه .و علُهً ،إحي اهخمامه هىا
بالدًداهخًُ في بهاز مؼسوع جسبىي وطع به
و
مجاٌ اػخغاله إلاوازخت مىاكُع
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كلاًا جالمع الـعىباث التي جىاحه مدزض
اللغت العسبُت ،مع العلم ؤن خلل دًداهخًُ
اللغاث" ال ًصاٌ في مسخلت الخإطِع و
البىاء"(.)7
في ؤفم بدث هره ألاهسوخاث ،جداوٌ هره
الدزاطت الجادة زطم مظازاث كساثُت جالمع
ؤهم ججلُاث الىخاب اإلاعسفُت في زمع هلى
مدىزٍت ًمىً بلىزتها على الىدى آلاحي:
-1-1الدًداهخًُ و حهاشه اإلاـولخي:
بذا وان اإلاـولح هى العخبت ألاولى لبىاء و
حؼسٍذ ؤي خلل معسفي ،فةن الباخث ؤطع
لدزاطخه اهوالكا مً هرا الباب بلىله "بن
البدث التربىي ًخمحز عً غحره مً العلىم
بلغخه الاؿوالخُت الخاؿت و اإلاخمحزة بالدكت
و اللبى و بىىع مً اللىة الخىثُفُت ...لرا
وحب الىكىف عىد " جلدًم هره
اإلاـولحاث كبل الاػخغاٌ عليها و اطخجالء
خمىلتها اإلاعسفُت"( .)8هره اإلاـولحاث
الجدًدة بظى لها اإلاالف في اإلادزل
الخىٌحري العام بؼيل مخدزج و هي:
الدًداهخًُ ،اإلاثلث الدًداهخُيي ،العلد
الدًداهخُيي ،الخمثالث ،الىلل الدًداهخُيي،
اإلانهاج ..معخبرا ؤن "الىلل الدًداهخُيي" هى
مدىز الاهخلاٌ مً اإلاعسفت العاإلات بلى
اإلاعسفت اإلاخعلمت الىاحب جدزَظها ،و هرا
بالراث هى ؿلب ؤهسوخخه اإلاسهصٍت و غحر
زاف ،ؤن هرا اإلافهىم جم جىًُفه طىت
 1970مً هسف عالم الاحخماع مِؼُل فسي
في هخابه« ،»les temps des étudesزم
اطخعمله مً بعده ػىفلس في دزاطت له
بدًداهخًُ السٍاكُاث و اإلاىطىم ب "الىلل
الدًداهخُيي :مً اإلاعسفت العاإلات بلى اإلاعسفت
اإلاخعلمت" ،و مً جم ٌعسف ػىفلس هرا
اإلافهىم بإهه "العمل الري ًجعل مىكىع

معسفت ما مىكىعا حعلُمُا"(ٌ .)9ظخفاد مما
طبم بإن فاعلُت الىلل الدًداهخُيي جدبدي
في زالر بحساءاث مىهجُت ،و هي:
«اهخلاء العىاؿس اإلاعسفُت ألاطاطُت
ؤ-
اإلاالثمت للمظخىي ؤلادزاوي للفئت اإلاظتهدفت.
ب -ازخُاز لغت واؿفت مفهىمت مً هسف
الخالمُر.
ج -جىشَع اإلادخىي الخعلُمي على زوىاث
الخعلم»"(.)10
-1-1ماذا اإلالازبت الىًُفُت؟
مً خم اإلاسء ؤن ًدظاءٌ عً ما حدوي
جىًُف الىٌسٍت الىًُفُت في عملُت حعلُم و
حعلم اللغت دون غحرها مً الىٌسٍاث؟
م ن اإلاعلىم الخرهحر بإهه «ال ًوسح على
اإلاهخم بالدًداهخًُ مظإلت الخفاكل بحن
الىٌسٍاث ،ؤو الاهخـاز لىٌسٍت معُىت ؤو
اججاه معحن باإلاىخى ؤلاكـاجي للىٌسٍاث
والاججاهاث ألازسي ،بذ ؤن مىوم
الدًداهخًُ ،هعلم معاؿس ،لم ٌعد ًلبل
الخفظحراث الجاهصة و ألاخادًت البعد ،خُث
ال مىكع للجزعاث الازتزالُت في مىوم
الدًداهخًُ ذي اإلاىخى ؤلاحساجي  /البراغماحي
الىاضح» ،بل ؤؿبذ ألامس مىهىال بلى
الىٌسٍت اإلاخبىاة هةهاز هٌسي ًدبنى الدكت
العلمُت و الىٌسٍت و اإلاىهجُت ؤوال ،و كدزتها
على الجمع بحن ؿفتي البظاهت و الؼمىلُت
زاهُا هما ؤوضح ذلً الدهخىز ؤخمد
اإلاخىول(اإلاخىول .)2003
مً هرا اإلاىٌىز اكخىع الدهخىز اًذ ؤوػان
بهره ألاهسوخت ،مداوال جبرًس جبيُه للىٌسٍت
الىًُفُت عً غحرها مً الىٌسٍاث في
طوىز:
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 "هىنها حؼيل مسحعُت ؤطاطُت للعدًد مًالدزوض اللغىٍت اإلاىجصة في الىخاب اإلادزس ي
بمظخىٍاجه الثالزت.
 هىن الدزوض اإلاىجصة لم جدترم اإلاىولمالدازلي لىٌسٍت الىدى الىًُفي و مبادثه
اإلاىهجُت ،هما ؤن جىفُره ًوسح العدًد مً
اإلاؼاول و الـعىباث الابظخمىلىحُت و
البُداغىحُت و الدًداهخُىُت ،و هرا كد
ٌس يء بلى اطدثماز الدزض اللغىي في بغىاء
اللدزة اللغىٍت و الىفاًت الخىاؿلُت
للمخعلم .افخلاز مدخىٍاث الىخاب اإلادزس ي
بلى مدازل هٌسٍت ؤو دلُل لظاوي ٌظاعد
على بهجاش الدزض اللغىي -الىدى الىًُفي-
زغم حعدد الٌىاهس اللغىٍت اإلالسزة و
ؿعىبتها"(.)11
بىاء على هره الاعخبازاث ،احتهد عدد مً
الباخثحن و اللغىٍحن اإلاغازبت "لإلفادة مً
معوُاث الىٌسٍاث اللظاهُت الحدًثت بعد
ؤن اكخىعىا بإهمُت جددًث الدزض اللغىي
في اإلالسزاث الدزاطُت ،بال ؤن هره اإلاداوالث
احظمذ باالزجبان و الخلى و ؤدث بلى هخاثج
عىظُت"()12؛ و لرلً وان مظعى الباخث
اهوالكا مً هرا الاعخباز ،هى عدم ؤلاغساق
في حسد الىٌسٍاث و اإلاـولحاث اللظاهُت و
العمل على اطدثمازها لظاهُا و بُداغىحُا.
جإطِظا على هرا الخىحه ،فةن اطدثماز
الىٌسٍاث اللظاهُت الري هالب به اإلاالف،
هى ما ؤهد علُه مً كبل ؤإلاع اللظاهُحن
الىًُفُحن اإلاغازبت الدهخىز عص الدًً
البىػُذي في عمل طابم له(البىػُذي
 ،)2002بذ ًلىٌ ":مً اإلاعلىم ؤن الىٌسٍاث
اللظاهُت و هخاثجها الخوبُلُت مـىغت
ؿُاغت ؿىزٍت مىحهت بلى العلماء و
الباخثحن ذوي الازخـاؾ و مىحهت ألهداف

علمُت ؿسف ،و ًلخض ي هللها بلى اإلاجاٌ
الخعلُمي مساعاة مظخىي الوالب ،و مساعاة
ألاهداف البُداغىحُت اإلاخىزاة)13("...و كُمت
اطدثماز الدزض اللغىي (الىدى الىًُفي) ال
جخدلم مً حهخه بال بذا جم وكع الىٌسٍت
الىًُفُت في بهازها الدًداهخُيي اإلاالثم لها.
هره اللساءة الخدلُلُت للدهخىز عص الدًً
البىػُذي لم جلف عىد هرا الحد ،بل
امخدث لخلترح مً حدًد ؤن "الىدى
الىًُفي ٌظاهم في زفع الحىاحص اإلاـوىعت
بحن ؤكظام الخواب الوبُعي و ؤهماهه بحن
الجملت و الىف ،و بحن الخواب العادي و
غحر العادي...و بمد الجظىز هٌسٍا و مىهجُا
بحن الخواب اللغىي و ؤوظاق الخىاؿل
ألازسي فُدُذ ملازبتها حمُعا في بهاز هٌسٍت
وًُفُت عامت"(.)14
-3-1طااٌ اللظاهُاث الخوبُلُت :ماذا
وعلم؟ و هُف وعلم؟ :بهرًً الظاالحن
اإلاسهصٍحن ًستزٌ اإلاالف عمل الباخث في
اللظاهُاث الخوبُلُت في جىحهحن ازىحن:
ًىدـس ؤوالها في دزاطت الباخث مدخىٍاث
اإلاادة الخعلُمُت وفم ملازبت جدلُلُت ؤو
وؿفُت ؤو ملازبت ملازهت ؤو طىطُىلىحُت
ؤو طُىىلظاهُت مظتهدفا مً وزائها بهظاب
اإلاخعلم كدزة جىاؿلُت ،بِىما طااٌ الىُف
ًدؼيل مً الىٌسٍاث و اإلاىهجُاث و
اإلالازباث اللظاهُت ،و مداولت اطدثمازها في
بىاء وكعُاث دًداهخُىُت لخدزَع
اللغاث"( .)15بعد هرا الفـل اإلانهجي،
اهخلل الباخث للحدًث عً الخـاثف
ألازبع التي جوبع اللظاهُاث الخوبُلُت ،و
ذهس منها :الىفعُت و الاهخلاثُت و آلاهُت ،زم
الخلابلُت .بهره السئٍت اإلاىهجُت الدالت و
اإلاىطعت ،ؤهد ؤن مىولم اللظاهُاث
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الخوبُلُت في اهدظاب اللغت و حعلمها هى
مجمىعت مً اإلابادت مخمثلت في "الفـل بحن
ألاهٌمت اللغىٍت ،زم الترهحز على الىًُفت
الخىاؿلُت ،باإلكافت بلى الاهخمام بالجهاشًٍ
الظمعي و الىولي و عملُاث الفهم و
ؤلادزان و مىىهاتها ووًاثفها"( ،)16لىً
ؤلاػياٌ اإلاوسوح في عدم جفعُل هره
اإلابادت على ؤزق الىاكع و الري ًخجلى
باألطاض في" عملُت اهخلاء هره الىخاثج ،و
ازخُاز ؤطظها في بِئت معُىت و دزحت
كابلُتها.)17("...
-4-1خىٌ ؤؿىٌ دًداهخُيا اللغاث:
بذا وان مالف الىخاب كد هبه في ملدمت
عمله بلى الىلف اإلاىؼىف الري ٌعتري
البدث في "دًداهخُيا اللغاث" هدُجت "غُاب
زئٍت ػاملت مىخدة ،و افخلاز ماطظاجىا بلى
مؼسوع مخيامل في هرا اإلالماز"( ،)18فةن
الدهخىز علي آًذ ؤوػان في هرا الفـل
وان ؤهثر حسؤة مً ذلً بىٌسة مظدبـسة ال
جلف عىد خدود الىؿف و الظسد بل
جخجاوشه لخسترق مىاكُع عدة حؼغل
الباخث الدًداهخُيي و حؼيل ؤطاطا
لفسكُاجه ،بدُث " لم ًىً في ذلً الىكذ
–الفىس الدًداهخُيي اللغىي مىفـال عً
داثسة الوسوخاث ؤلابظخمىلىحُت و
اإلاُخىدولىحُت التي ػغلذ باٌ اللظاوي ..بل
وان مدعىا بدىم هبُعت اػخغاله في خلل
حعلُم و حعلم اللغت بلى ؤلاحابت على العدًد
مً ألاطئلت العاللت"(.)19مً هرا الباب فىس
اإلاالف في مظإلت ؤن مُدان دًداهخُيا
اللغاث ًجب ؤن ًىفخذ على عدد مً
الحلىٌ اإلاعسفُت واللظاهُاث و طُىىلىحُا
الخعلم و البُداغىحُا و ازىىغسافُا
الخىاؿل؛ و اهوالكا مً هره الحلىٌ ًىىن

الباخث كد هؼف لهرا اإلاُدان عً ؤؿىله
اللظاهُت اإلاسحعُت في الخالؿاث الخالُت:
 حؼيل اللظاهُاث خلال مسحعُا ؤطاطُا فيالبدث الدًداهخُيي اللغىي ،فهى مدىز
البدث في حعلُم و حعلم اللغت.
 حؼمل طُىىلىحُا الخعلم الىٌسٍاثالظُىىلىحُت التي تهدف بلى جفظحر الخعلم و
جددًد آلُاجه و عملُاجه.
 جمثل الظىطُىلظاهُاث للباخثالدًداهخُيي خلال مسحعُا زـبا إلالازبت
بعم الٌىاهس الاحخماعُت اإلاسجبوت باللغت،
مظخمدة وحىدها و زـاثـها مً زالٌ
ازجباهها ببِئت احخماعُت معُىت.
 ؤما الحلل البُداغىجي فيهخم فُه الباخثفي طُاق الخدزَع بدزاطت العالكاث
البُداغىحُت بحن اإلادزض و اإلاخعلم في
الدزض اللغىي ،مىًفا لعدد مً الوساثم و
الخلىُاث البُداغىحُت في مجاٌ الخدزَع.
عمىما ًبدو ؤن "زواب دًداهخُيا اللغاث
ًلىم على بهاز هٌسي مددد و مبني على
جـىزاث مسخلفت و مخىىعت حظخلي مً
ؤطع معسفُت عدًدة ذاث فعالُت"( ،)20و هى
ما خرا بمالف الىخاب لُدلل على فسكِخه
اإلاسهصٍت و هي "ؤن هدى اللغت العسبُت
الىًُفي ال ًدُذ بمياهُت حعلُم و حعلم اللغت
العسبُت بال بىاء على ؤطع ابظخمىلىحُت
و بُداغىحُت و طُىىلىحُت مخماطىت و
ميسجمت"()21؛ ؤي ؤن الدًداهخًُ ًبدث في
مجاٌ مددد و ٌظترفد مً مسخلف
الىٌسٍاث و اإلاىاهج و زاؿت اللظاهُاث
الحدًثت بألُاتها اإلاظعفت في جدلُل الٌىاهس
اللغىٍت لخعلُمها و حعلمها.
-5-1هدى وكع لغىي طلُم:
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ال ؤخد ًماوع بإن الىكع اللغىي
باإلاغسب ذو زـىؿُاث مخعددة و معلدة،
مً طماتها ألاولى الخعدد اللغىي و اللهجي،
و كعف اإلاسدودًت الخعلُمُت ،و كعف
اللغاث ألاحىبُت...ول هره الحلاثم و
اإلاعوُاث دفعذ بالدهخىز علي آًذ ؤوػان
بلى اللُام بملازبت علمُت زؿِىت في هرا
اإلابدث ٌشخف فيها الىكع اللغىي
باإلاغسب ،و ًسبى هرا الىكع بىاكع الخلمُر
اللغىي و زـىؿُاجه التي ًلخلي فيها مع
الوفل العسبي ،بدُث هجد ؤن "الوفل في
مساخل الاهدظاب االخعلُمي ألاولى ًىاحه
واكعا لغىٍا دكُلا فُه اللغت العسبُت بمثابت
لظان هازت باليظبت بلى اللهجت التي هي
اللظان الوبُعي اإلاىدظب لدي الوفل
باألمىمت"(.)22
مً هره الصاوٍت و جالفُا ألًت ملازبت ازتزالُت
جبظُوُت ،و ججاوشا لهرا الىكع اللغىي غحر
الظلُمً ،ىولم الدهخىز عبد اللادز الفاس ي
الفهسي في هخابه "اللغت و البِئت" مً مىولم
ؤن "ؤي حعلُم لغىي مخعدد ًيبغي ؤن ًلىم
ؤوال على جمىحن الوفل اإلاغسبي مً اهدظاب
اللغت الىهىُت السطمُت عبر بغماض مبىس
لخالفي الاوعياطاث الظلبُت لالشدواحُت على
الىمى اللغىي و اإلاعسفي ،و الؼسوع في حعلُم
اللغت ؤو اللغاث ألاحىبُت في طً
الخلت ،)23("...داعُا في هرا الاججاه بلى جبني
اكتراح همىذجي بدًل ًخىدى" جالفي بدزاٌ
اللغت ألاحىبُت في طً مبىسة مً حهت ختى
ال ًلع اهلواع و اكوساب ،و هرلً جمىحن
الوفل مً الخغلب على مؼيل الاشدواحُت
بخدظحن ؤوكاعه الىفظُت و البُئُت و
حعلها ؤوكاعا هبُعُت ،و ملُاض الوبُعُت
ًفترق ؤن ًىدظب الوفل اللهجت في مدُى

ألاطسة و ًىدظب العسبُت الفـُدت في
الحلاهت و السوق و اإلادزطت الابخداثُت
فُما بعد دون اهلواع.)24("..
بعد هرا الخىؿُف اللغىي الدكُم ،زلف
اإلاالف ؤزحرا بلى جبني زواب علمي وحُه
اخخلىه ؤزـاثُىن في اللظاهُاث و علم
الىفع و علم الاحخماع ،مهمخه اإلادىزٍت
جددًد وًاثف ول لغت ازجباها بىاكعها
البُئي ،و مخىلد باألطاض عً جـىز ػمىلي
ًاطع لعالكت اللغت العسبُت ببِئتها.
 -1الىلل الدًداهخُيي للٌىاهس اللغىٍت:
زؿد آللُاث الخغُحر:
بذا وان الدهخىز علي آًذ ؤوػان في عمله
الظابم اإلاىطىم ب"اللظاهُاث و
البُداغىحُا" كد افخخده بعدد مً
ؤلاػياالث ،مدمال بًاه بجملت ؤطئلت مً
كبُل :ما هي ؤلامياهُاث التي ًدُدها الىلل
الدًداهخُيي لبعم الٌىاهس اللغىٍت
الىًُفُت اإلالسزة؟ زم ما هي بعم اإلاؼاول
و الـعىباث التي ًوسخها جىفُر الدزض
اللغىي؟ و هُف ًمىً معالجتها؟( ،)25فةن
اإلاالف في هخابه هرا و هى ٌظخلست
ؤهسوخاجه اإلاسهصٍت ٌؼدد على هرا الىىع مً
ألاطئلت ،و ًداوٌ ؤن ٌظدبـسها كمً
ملازبت وًُفُت لعلم مً ؤعالم اللظاهُاث
الىًُفُت و ؤخد اإلااطظحن إلاؼسوعها
ألاوادًمي و هى الدهخىز ؤخمد اإلاخىول .و مما
ال مساء فُه ،فالدهخىز اإلاخىول ًمثل
بؼهادة-حل اللظاهُحن و اإلاسخـحن -ؤخد
ألاكواب البازشًٍ و الباخثحن اللالثل الرًً
ؤزطىا معالم هٌسٍت لظاهُت عسبُت وًُفُت،
ال مً خُث الخإطِع و الخإؿُل ؤو الخىٌحر
و اإلامازطت  ،مما خلم لىخاباجه مىكع
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السٍادة ،و هبعها بوابع الخـىؿُت و الخمحز
و الفسادة.
على كىء ما جلدم ،بنى الباخث آًذ ؤوػان
هرا اللظم مً دزاطخه اهوالكا مما ؿاغه
الدهخىز اإلاخىول عً هدى اللغت العسبُت
الىًُفي بؼيل عام ،و خاوٌ مً زالٌ ذلً
ؤن ٌعوي لهرا الىدى "امخداده في مجاٌ
الدًداهخًُ إلاد الجظىز بحن اإلاعسفت
العلمُت لىدى اللغت العسبُت الىًُفي ،و هي
معسفت جلىم على الىٌسٍت و بىاء الىماذج و
ػبىت مً اإلافاهُم اإلاجسدة و اإلاعلدة ،و
اإلاعسفت اإلادزطُت و هي معسفت ًىدظبها
اإلاخعلم و ججد طىدها في اإلاعسفت
العلمُت"( .)26و هدف اإلاالف مً ول ذلً،
هى الخدلم مً الفسكُت اإلاوسوخت و
جمدُـها و ازخُازها لسؿد الخغُحر الري
ًوسؤ على اإلاعسفت خحن جيخلل و جـبذ
معسفت مدزطُت اعخمادا على اطخمازة
مىحهت لألطاجرة لجمع البُاهاث ،و علد
للاء مع اإلاظخجىبحن و جيهئ ػبىت لخددًد
هخاثج الىلل الدًداهخُيي.
بن معاًىت و اطخىؼاف هره الللاًا
بمسخلف ججلُاتها و بػياالتها-خظب وحهت
هٌسهٌ -ظخدعي اإلاسوز مىهجُا عبر مسخلخحن
"اإلاسخلت ألاولى :الاهالع على الٌىاهس اللغىٍت
الىًُفُت اإلالسزة في الىخب اإلادزطُت.
 اإلاسخلت الثاهُت :ملازهتها باألهس الىٌسٍتلىدى اللغت العسبُت الىًُفي اعخمادا على
الدزاطاث العلمُت الىازدة في اإلاىكىع.)27(".
مً هرا اإلاىٌىز ،فةن عملُت الىلل
الدًداهخُيي التي وًفها الباخث لسؿد
الٌىاهس اللغىٍت جلىم باألطاض على اللوب
الابظخمىلىجي دون بغفاٌ كوبحن آزسًٍ
هامحن هما اللوب الظُىىلىجي و اللوب

البُداغىجي ،و غاًخه اإلاساد جدلُلها جسوم
الخمُحز بحن هدى اللغت العسبُت الىًُفي
هىٌسٍت لظاهُت عاإلات ،و هدى اللغت العسبُت
الىًُفي همادة حعلُمُت لبىاء جمثل معسفي
طلُم لهرا الىدى.
جإطِظا على هره اإلاعوُاث ،و في طُاق
زؿد اهخلاٌ اإلاعسفت هره ،جىكف الدهخىز
آًذ ؤوػان عىد العىاؿس الىبري اإلاخدىمت
في عملُت الىلل الدًداهخُيي هره و التي
خددها في زالر ؤطع هبري:
 مدزالثً :سؿد فيها ألاطعالعامت إلادزض اللغت.
 عملُاث :ججمع بحن مٌهسي اللغتالبىاجي و الىًُفي.
 مسسحاثٌ :ظتهدف منها الخلىٍم وجدلُم اإلاىاؿفاث اإلاساد بلىغها
لدي اإلاخعلم للخمىً مً جدلُم"
()28
الىفاًت الخىاؿلُت".
و ازجباها باإلػيالُت الىبري اإلاخعللت
بمظإلت حعلُم و حعلم اللغت العسبُتً ،دـس
الٌىاهس اللغىٍت الىًُفُت التي زف بها
هرا البدث في ػلحن ازىحنً :ىاهس جسهُبُت
و ًىاهس جداولُت.
ً -1-1ىاهس جداولُت:
و اكخـس فيها على العوف بالىاو و باقي
الحسوف ،زم الاطخفهام بإهىاعه و
اطخلصاماجه الحىازٍت ،اهوالكا مً حظائٌ
وحُه :هل هىان هىع مً الخوابم بحن
مدخىي اإلاعسفت الىازدة في الىخاب اإلادزس ي
"دزض واو العوف" و مدخىي اإلاعسفت
الـسفت الىازدة في هدى اللغت العسبُت
الىًُفي؟
ًجُب الدهخىز آًذ ؤوػان ؤن ؤهم ما
جىؿل بلُه هى " اللظم ألاهبر مً العُىت
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اإلاظخجىبت لم ًىً لهم اهالع و معسفت بىدى
اللغت العسبُت ،و بإطظه الىٌسٍت ؤو
اإلاىهجُت ؤو الٌىاهس اللغىٍت التي
ًدزطها.)29("...
في هرا الاججاه ًٌهس هُف ؤن ػبىت الىلل
الدًداهخُيي خاولذ زؿد الخغُحراث التي
خدزذ على اإلاعسفت في عملُت الاهخلاٌ ،و
عدم اطدثماز هره الهىة اإلاىهجُت الفاؿلت
بحن اإلاعسفخحن العلمُت و الخعلُمُت هاجج
باألطاض عً:
 " ججسٍد اإلاعسفت مً طُاكها مماكد ًترجب عً ذلً مً حغُحراث
هدُجت الخغُب الىلي ؤو الجصجي
للظُاق اإلاعسفي الري ًاهس اإلاعسفت
الـسفت.
 ججسٍدها مً الازجبان الشخص يمما ًفلد اإلاعسفت طىدها اإلاسحعي و
ججسٍدها مً مجالها ألاؿلي الري
حؼيلذ فُه خُث جـبذ مجهىلت
الاطم"(.)30
و اإلالترح الري ًلدمه اإلاالف
لخجاوش هره الىكعُت ،هى
اإلادافٌت على ؤهم ؤطع الىٌسٍت
اإلاظخمدة مً هدى اللغت العسبُت
الىًُفي مع مساعاة مىوم اإلادزض
و الخالمُر على خد طىاء ،و برلً
ًخم زبى اإلاعسفت بظُاكها و بعادة
الوابع الشخص ي لها بهدف
"عللىت الىلل الدًداهخُيي" .دون
ؤن ٌغفل عً العلد الدًداهخُيي
الري ٌعخبره هى مجمىع اللىاعد
اإلاىٌمت للعالكاث بحن مسخلف
ؤهساف الىكعُت الدًداهخُىُت ،و
هرا العلد هى الري ًددد مياهت

اإلاخعلم و اإلادزض على خد طىاء و
هرا اإلاعسفت ،و ًىٌم مسخلف
ؤػياٌ الخفاعالث .و الهدف و
الغاًت مً وزاء ول ذلً هى حعمُم
الىٌام الدًداهخُيي ،و بعواثه
اإلاسدودًت ؤهثر و ججىٍده بحن
مجمىع العالكاث دازل ؤي
وكعُت دًداهخُىُت مبخغاة(.)31
في هرا الظُاق ،اطخوسد اإلاالف و
هى في خدًثه عً ؤكواب اإلاثلث
الدًداهخُيي ،بالىكىف عىد مفهىم
الخـىزاث(ؤو الخمثالث بخعبحر
اإلاالف) ،و هى مفهىم مظخىحى مً
مجاالث معسفُت عدة مثل علم
الىفع و علم الاحخماع و
اللظاهُاث و الرواء الاؿوىاعي و
البُداغىحُا...و هٌسا للحمىلت
اإلاعسفُت اإلاعلدة له ،فلد بحن ؤن
مفهىم الخمثل ًيبني في اإلاجاٌ
الدًداهخُيي على مجمىعت مً
ألاطع منها:
"*ازجبان جمثالث الخالمُر ببيُت
ذهىُت كمىُت.
*هىنها ػىال ؤو هموا جفظحرًا
للىكعُاث.
*بنها مً خُث الخىىًٍ ذاث هابع
(.)32
فسدي و احخماعي"
فدىي ما جلدم و حىهسه ؤن
الخمثالث هي هخاج مدـلت
لعالكاث بُداغىحُت حعاكدًت ،و
طحروزة وؼان و بىاء للىاكع في
الرهً .و ًخم السبى بحن ول ذلً
عبر "ما ًىدظُه اإلاخعلم عبر
الحىاض ،و عً هسٍم العالكاث
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اللاثمت بِىه و بحن ألافساد و
الجماعاث زالٌ خُاجه ،و التي
جـبذ زاسخت في ذهىه"(.)33
بعد ملازبخه لٌاهسة العوف،
اهخلل بؼيل وظلي لٌاهسة
الاطخفهام بإهىاعه و اللىي
ؤلاهجاشٍت الحسفُت و اإلاظخلصمت
خىازٍا اعخمادا على ألامثلت و
الؼسح و الترهُب و الخعلُم.

ً -2-1ىاهس جسهُبُت:
عسق فيها الجملت بلظميها؛ البظُوت و
اإلاسهبت و خدود و خمىٌ ول منهما هما حاء
في الىدى الىًُفي و زاؿت هخابي الدهخىز
ؤخمد اإلاخىول و اإلاعىىهحن على الخىالي ب
"دزاطاث في هدى اللغت العسبُت الىًُفي" و
"اللظاهُاث الىًُفُت :مدزل هٌسي".
مً هره اإلاعوُاث الخمثُلُت التي كازب
بها اإلاالف الاػياالث اإلاوسوخت ،اهخهى بلى
فىسة مفادها ؤن اإلاعسفت العلمُت الـسفت ال
جىلل بلى معسفت مساد جدزَظها بال عبر
مـفاة الظُاطت التربىٍت .و للىكىف على
خلُلت هرا الاهخلاٌ عمل على زؿد آلُاث
الخغُحر اإلالحلت بمفهىم الىلل الدًداهخُيي
في الللاًا الخالُت:
 "بعادة الظُاق  ،ؤي ؤنها جإحي هدلإلاؼيل زاؾ.
 بعادة الوابع الشخص ي ،ؤياهدؼاف و جىًُف هره اإلاعلىماث
عً هسٍم اإلاىهجُت الشخـُت التي
ًدبعها اإلاخعلم.

 بشالت بلىزة اإلاعسفت و البرمجت،بكافت بلى "اإلامازطت الاحخماعُت"
عىد دوفالي"(.)34
و اكترح مىهجُا بعم الوسق التربىٍت
التي ًمىً اطدثمازها في جدزَظُت اللغت ،و
ؤحملها في هسٍلخحن هما :الوسٍلت
الاطخلساثُت و الوسٍلت الاطخيباهُت .بال ؤن
هره الوسق و آلالُاث جٌل عدًمت الجدوي
بذا لم ًخم زبى مىىهاث اإلاثلث الدًداهخُيي
باإلامازطت الـفُت ،بدُث ًبلى "اإلادً
الحلُلي لبىاء الخعاكد هى اإلامازطت
اإلاُداهُت هما ٌعىٌ على الخىىًٍ إلعادة
الىٌس في هُمُاء الفـل الدزاس ي للىكىف
على العىاؿس الخفُت  ،و مً اإلافُد الخرهحر
بإن الفـل الدزاس ي جخإطع عالكاجه على
اللاعدة و هي مجمىع اللىاهحن اإلاىخىبت التي
جدبسه ،و العادة و اإلامازطاث اإلاخىاكع خىلها
دون اجفاق مظبم ،زم الخعاكد و هي
اإلامازطاث اإلاخفم خىلها بحن ؤهساف
اإلاىٌىمت.)35("..
جبعا لهرا الخدلُل مً العام بلى الخاؾ
و مً اليل بلى الجصء ،اطخصحب
اإلاالف في نهاًت دزاطخه كامىطا
بمـولحاث هدى اللغت العسبُت
الىًُفي إلعواء كساءجه الخدلُلُت
اإلاىزلت هىعا مً الغنى و الاهخىاش
اإلاعسفي و حظهُل مهمت الدازطحن في
العمل اإلاُداوي  ،و اهالعهم على حدًد
اللظاهُاث الحدًثت بمفاهُمها و
اججاهاتها اإلاسخلفت.
عمىما فةن هرا الىخاب في مجمله
ٌؼبه ؤن ًىىن كساءة دًداهخُىُت ألهم
اإلالىالث التي جسجىص عليها اللظاهُاث
اهوالكا مً مفهىم الىلل الدًداهخُيي
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و فعالُخه هألُت لىلل اإلاعسفت العاإلات
بلى اإلاعسفت اإلاخعلمت عبر مـفاة
اإلامازطت التربىٍت ،و الػً ؤن هرا
العمم اإلاعسفي في الوسح ،هى الري ًل
ًللم ؿاخبىا فىسض له مجهىداث
ؤزمسث هرا الىخاب الري هدً بـدد
دزاطخه.
بهره الخـىؿُاث و الخـىزاث ًمىً
اللىٌ بن هخاب "اللظاهُاث و الدًداهخًُ"
ٌعد مؼسوعا همىخا و مخيامال اطدبـس فُه
الدهخىز علي آًذ ؤوػان –بسئٍت اإلاىٌس و
اإلامازض -ؤهم الللاًا التربىٍت اإلاعاؿسة
التي يهخم بها البدث في "دًداهخُيا اللغاث"،
بدُث ًمىً بحماٌ ؤهم معالم هرا
اإلاؼسوع التربىي في الخالؿاث الخالُت:
 اػخغاله على اللظاهُاث التربىٍت و زاؿت"دًداهخُيا اللغاث" هخىحه حدًد ًمخذ مً
مسحعُاث و ملازباث حدًدة و مسخلفت ،مً
مثل اللظاهُاث و طُىىلىحُا الخعلم و
الدزاطاث الظىطُىلىحُت و الظُىىلىحُت.
 ملازبخه للىخاب اإلادزس ي و اإلانهاجعمىما بسئٍت ػمىلُت و عدة
معسفُت و ؤدواث جدلُلُت ذاث
و
بُداغىحُت
اطتراجُجُت
دًداهخُىُت جساعي اخخُاحاث و
مخولباث اإلادزطحن اإلاعسفُت و
اإلاهىُت ،هما حظخجُب الهخماماث
اإلاخعلمحن الىفظُت و الاحخماعُت.
 كدزجه اللغىٍت و هفاءجه اإلاعسفُتمىىخه مً اطخجالء فساغاث
الدزض اللظاوي اإلاىًف في اإلالسز
الدزاس ي و هىامؽ الخلل اإلاىحىدة
فُه ،مً زالٌ جبيُت لىٌسٍت الىدى
الىًُفي بإحهصتها الىاؿفت و

آلُاتها اإلافاهُمُت التي ؤطعفخه في
جفىًُ كلاًا و بػياالث اللغت
العسبُت و جلدًمها للمخعلم مً
زالٌ اطتراجُجُت بُداغىحُت
مِظسة مخبىاة في العملُت الخعلُمُت
الخعلمُت.
 جبيُه إلالازبت مىهجُت عملذ علىعللىت "الىلل الدًداهخُيي"
للمعسفت اللغىٍت بهدف بىاء ما
طماها "ابظخمىلىحُا مدزطُت"،
جساهً على الفسد اإلاخعلم لبىاء
كدزجه الخىاؿلُت و التي جِظس له
الخىاؿل مع كسهاثه في اإلااطظت
التربىٍت و اإلامازطت الـفُت ،هما
جدفعه بلى الاهدماج و الخىُف مع
ؤفساد مجخمعه.
 اهخمامه باإلادزض هإخد ؤكواباإلاثلث الدًداهخُيي ،ووكعه
آللُاث معالجت كعف الخىىًٍ
التي ًفخلس بليها ،للسقي باإلامازطت
التربىٍت بما ًخىافم و الخىحه العام
إلؿالح اإلاىٌىمت التربىٍت.
 -الهىامؽ :

-1

-2

-3
-4

*ؤطخاذ باخث و على مسهص اإلاىلى
بطماعُل للدزاطاث و ألابدار في اللغت
و آلاداب و الفىىن/مىىاض-اإلاغسب.
ولىد لُفي طتروض "ؤلاهاطت البيُاهُت"
جسحمت خظً كبِس ي اإلاسهص الثلافي العسبي.
ؾ.5/1
اإلاظدي ،عبد الظالم" :مباخث جإطِظُت
في اللظاهُاث" ماطظاث عبد الىسٍم بً
عبد هللا 1997،ؾ.11
اإلاسحع الظابم ،ؾ.13
آًذ ؤوػان ،علي " :اللظاهُاث و
الدًداهخًُ همىذج الىدى الىًُفي ،مً
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