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مبارك حنون*

في سبيل تحديث التربية اللغوية 
تعليم اللغة العربية وتعلمها بين المشهدين 

اللساني والتربوي

  «Give a man a fish and he eats for a day. Teach him how to fish

 and he eats for a lifetime».

تمهيد
اكتنف�ت تعلي�َم اللغ�ة العربي�ة وربَطه�ا بعل�وم التربي�ة وعل�وم اللغة 
إشكاالٌت نظرية وعملية من طبائع مختلفة. ولمعالجة هذه اإلشكاالت، 
تعاقبت األبحاث والدراس�ات)1( والبدائل على واقع تعليم اللغة العربية 
وتعلمها مش�خصًة ومقترحًة بدائل مس�تمدة من تجارب تدريس اللغات 
 Davis and Elder  ,)2011( Whong  ,)2006( B. Kumaravadivelu(
)Simpson, J. ).ed ()2004.( )2011((، كم�ا تبل�ورت في الثقافات 
الغربية، وذلك مواكبة منها للتطورات المعرفية الحثيثة التي عرفتها علوم 
اللغة وعلوم التربية على حّد س�واء. غير أّن واقع الحال ما زال لم يعرف 
النقلة الحاسمة، وإن عرفنا، هنا وهناك، تجارب واعدة وناجحة، إاّل أنها 
بقي�ت، مع ذلك، محدودة ف�ي المكان وفي التأثي�ر ومعرضة لالنتكاس 

بفعل عوامل متعددة األبعاد. 
وم�ن جه�ة أخرى، وفي زم�ن اقتصاد المعرف�ة، الذي تع�د فيه اللغة 
مدخ�اًل إل�ى المعرفة، أضح�ى البحث العلمي يش�غل موقع�ًا متميزًا، به 
يتحق�ق التجديد ويتأتى بلوغ الغايات اإلنس�انية الس�امية من قبيل األمن 
اإلنس�اني والحري�ة والعدال�ة وتنمي�ة الق�درة اإلنتاجي�ة للمجتمع�ات 
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وإرس�اء منطق الذكاءات المتعددة، ويش�كل فيه البحث 
مدخ�اًل إلى نش�ر المعرف�ة وتطبيقها وإنتاجه�ا، ومن ثمة 
تنمي�ة الب�الد والعباد. لقد ب�ات من المعل�وم أن صالت 
وثيقًة ُتنَس�ج بين البحث )إنتاج المعرف�ة(، والتربية )نقل 

المعرفة(، والتكوين )تطبيق المعرفة(. 
ومن هذه الزاوي�ة بالذات، فأزمة تعلي�م اللغة العربية 
وتعلمه�ا، الت�ي وإن تفاوت�ت مظاهره�ا كان�ت أس�بابها 
واحدة، تعود إلى أزمة البحث في مش�اكلها النسقية وغير 
النس�قية ومش�اكل تعليمها وتعّلمها بأبعادهما المختلفة، 
التواص�ل  توس�يع  مش�اكل  إل�ى  ذل�ك،  قب�ل  وتع�ود، 
االجتماعي والثقافي والمعرفي والسياس�ي بها. ذلك أن 
البح�ث مطلب تنموي؛ إذ يس�هم بقوة ف�ي توفير الطريقة 
المثل�ى للممارس�ة التعليمي�ة وقبلها التواصلي�ة، بحيث 
يج�د التجدي�د الترب�وي المنش�ود منطلقه فيه، ف�ال نكاد 
نتص�ور ق�رارًا تربويًا ال يس�نده بحث علمي. ل�ذا، فأزمة 
تعلي�م اللغة العربية وتعلمها هي من أزمة البحث العلمي 

أيضًا. 
تنطل�ق هذه الدراس�ة م�ن واقع تخل�ف تدريس اللغة 
العربي�ة، ب�ل وتده�وره المتس�ارع، واعتب�اره ُيعزى، من 
بين أس�باب أخرى، إلى إدارة الظهر إلى المعرفة اللغوية 
الحديث�ة الش�مولية المنس�جمة وتعس�ير تطويعها لتكون 
في خدمة الناش�ئة التعليمية -وأعني بذلك عس�ر الهضم 

مثلم�ا  الخاط�ئ-  والفه�م  الهشاش�ة  أو  واالس�تيعاب، 
ُيع�زى هذا التردي إل�ى مختلف أوجه القص�ور المتمثلة 
ف�ي منهاج اللغ�ة العربية ال�ذي يحيل على أط�ر مرجعية 
تتسم بُهجنة على مستوى وحداتها، وباإلقدام على عمل 
ترب�وي ال تم�أ دواخَله معرفٌة لس�انيٌة أو لس�انيٌة تربويٌة. 
مثلم�ا يضاف إلى ذل�ك تخّلف إدراكنا للنظ�ام التعليمي 

بصفته مصنعًا للغة. 
أح�اول، في ه�ذه الورق�ة، أن أعرض لبع�ض مظاهر 
تعلي�م اللغ�ة العربي�ة وتعلمه�ا، والبحث في إش�كاليات 
التعليم الرئيس�ة مح�اواًل إلقاء بعض األض�واء على هذا 
الواق�ع بكل تش�ابكاته، مع ما يس�تلزمه األم�ر من تدخل 
معرف�ي وعمل�ي على مس�توى التعليم والبح�ث، وذلك 
باالستناد، أساسًا، إلى الحقلين المعرفيين المشار إليهما 
أع�اله، إيمان�ًا من�ي ب�أن التربي�ة اللغوي�ة تس�تلزم الوعي 

اللغوي.
س�أتناول ف�ي القس�م األول، اإلش�كاالت الكب�رى 
المؤط�رة لواق�ع تعلي�م العربي�ة وتعلمها، وم�دى األفق 
المرس�وم للمعالجة. وفي القس�م الثاني، أنبري لتوضيح 
بع�ض أه�م س�مات المش�هد اللس�اني والترب�وي، فيما 
أرك�ز النظر، في القس�م الثالث، عل�ى بعض أهّم صالت 
التربي�ة باللغة وانعكاس�ات ذلك على العملي�ة التعليمية 
-التعّلمي�ة، في مس�عى مّني إل�ى إعادة االعتب�ار لمفهوم 
التربية اللغوية، والتقاء مفهومي التربية واللغة مع التصور 
الجديد لتعليم اللغات وتعلمها، مع اإلش�ارة، في القسم 
الراب�ع، إلى أهم مالمح أزمة تعلي�م اللغة العربية وبعض 

مداخل الحلول.

فأزمة تعليم اللغة العربية وتعلمها هي من 
أزمة البحث العلمي أيضًا
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رة:  1. اإلشكاليات المؤطِّ
أع�رض، في ه�ذا البحث، إش�كاالت كب�رى تكثف 
تأخر الوعي اللغوي، وتش�ير، من ثمة، إلى ضمور التربية 
اللغوية موضوع هذا المقالة. وهي، في نظري، إشكاليات 
م�ن الحجم الكبير، وفي ذات الوقت إش�كاليات مؤطرة 

للممارسة وللتفكير والتنظير، وتتمثل في:
1.  الوض�ع الملتب�س والمف�ارق للمش�هد اللس�اني 
العرب�ي )العلم�ي والعمل�ي( ال�ذي يعكر صفوه 
وانتظام�ه. فالواق�ع اللغ�وي غي�ر منظ�م وغي�ر 
مهيكل، بل يتس�م بالتش�رذم. فما يزال الكثيرون 
يعتب�رون عل�وم اللغ�ة الحديث�ة والنح�و حقلين 
متنافيي�ن، وما ي�زال الكثيرون ينظ�رون إلى هاته 
العل�وم الحديث�ة، باعتبارها علوم�ًا وافدًة ضمن 
ثقاف�ة »غازي�ة« وضمن تص�ور »اآلخ�ر« الثقافي 
والعلمي. وتتناسل عن ذلك قضايا عديدة شائكة 
ُتضبِّ�ب الرؤية أذكر منها: تحدي�د المفهوم الذي 
نمتلك�ه، اليوم، عن اللغة، مع بيان طبيعة صالت 
علومه�ا بالعل�وم المجاورة، ب�ل وتحديد نصيبنا 

من العل�وم المعرفية إذا كان فهمنا للغة فهمًا غير 
مطاب�ق لفهم العص�ر، دون تناس�ي تدقيق مفهوم 
عل�وم اللغ�ة وعالقته�ا بموض�وع اس�تعماالت 
اللغ�ة، فض�اًل ع�ن اإلجاب�ة الميدانية عن س�ؤال 
إدماجه�ا في المجاالت الحياتي�ة ذات األولوية، 
وم�دى تأطي�ر النظري�ات اللس�انية له�ذا الواق�ع 
المعقد، اس�تعمااًل وفهمًا وتنظيرًا -مع يفاعتها- 
والكش�ف عن معنى هيمنة االنش�غال األكاديمي 
والنظري على حساب الواقع الذي تحيا اللغة فيه 
وبه، وتحلي�ل مدى نجاح تدخله�ا، حينما يتأتى 
له�ا هذا التدخل، ال فق�ط في نقل المعرفة بل في 
إنتاجه�ا أساس�ًا، وضب�ط المؤسس�ات الحاضنة 

لهذه العلوم، إن وجدت.
2. الوض�ع الغام�ض، في الواقع وف�ي األذهان، للغة 
العربي�ة موضوع التعلي�م والتعلم، ويخص ذلك 
تمث�ل الع�رب، سياس�يين ونخب�ًا عارف�ًة، للغ�ة 
العربي�ة وصالته�ا بتراثه�ا وماضيه�ا ولهجاته�ا 
واللغات المتعايش�ة معها في ه�ذا القطر أو ذاك. 
وف�ي هذا الب�اب، ينث�ال على الذهن س�يل داهم 
م�ن األس�ئلة الحارق�ة من قبي�ل ما يعني�ه مفهوم 
اللغ�ة العربية المعيار مع أّن اللغة المعيار نفس�ها 
متعددة،)2( وقياس الطبيعة الواقعية أو االفتراضية 
أو التراثي�ة له�ذه اللغة، وم�دى الروابط الصحية 
أو المرضي�ة الت�ي تقيمها مع مختل�ف اللهجات 
العربية مع ما يستتبعه ذلك من حصر لطبيعة تلك 
الروابط، وكذا عالقاتها بلغات العولمة واللغات 

فما يزال الكثيرون يعتبرون علوم اللغة 
الحديثة والنحو حقلين متنافيين، وما يزال 
الكثيرون ينظرون إلى هاته العلوم الحديثة، 
باعتبارها علومًا وافدًة ضمن ثقافة "غازية" 

وضمن تصور "اآلخر" الثقافي والعلمي
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التي تتقاسم معها المجال الترابي. هذا باإلضافة 
إل�ى اس�تكناه المقص�ود بالعربي�ة الوظيفي�ة بم�ا 
يس�تلزمه ذل�ك م�ن تش�خيص ووص�ف يؤهلها 
لتصبح مرجعًا قائم الذات.)3( ومن زاوية أخرى، 
يمك�ن تفريع قضايا أخرى ذات صلة بما يترتب، 
عل�ى مس�توى المناه�ج وغيره�ا، عل�ى التعليم 
وطريقت�ه، وإم�كان إعمالن�ا المعايي�ر اللغوية إن 
كن�ا ق�د بلورناها )أذكر، في ه�ذا الباب، تجارب 
كل م�ن قط�ر، والعربي�ة الس�عودية، واألراض�ي 
المحتل�ة، وإنتاجات فردية في هذا الموضوع في 
لبنان(. ومم�ا قد يزيد الطين بّلًة مس�توى تكوين 
س�ينا في علوم اللغة الحديثة والمصطلحات  مدرِّ
المس�تعملة، عالوة على مش�اكل أخرى ال تيسر 
المعج�م  ومنه�ا  التعلمي�ة،  التعليمي�ة  العملي�ة 
النحوي�ة  والقضاي�ا  التدري�س،  ف�ي  المعتم�د 

المقررة، والنظام الصوتي الموصوف.)4( 
        تلك، لعمري، قضايا تشي بأن واقع اللغة يشكو من 
أكثر من انفصام أو مما سماه، ذات يوم، اللساني 
 la schizoglossie اللغ�وي  بالفص�ام  هوج�ن 
de l'arabe.)5( وكان س�المة موس�ى ق�د اعتب�ر 

ازدواجي�ة اللغة س�كيزوفرينيا؛ إذ يتحدث المرء 
بلغة ويكتب بأخرى.)6( 

3. الوض�ع العالئقي الملتبس بين اللس�انيات وعلوم 
التربي�ة أو بين اللغة والتربية. وعلى هذا الصعيد، 
يمك�ن للم�رء أن يس�توقفه ضم�ور التعريف�ات 
والتحدي�دات. فم�ا ل�م يح�دد معن�ى الكلمة أو 

المصطلح ضاع المفهوم وس�اد التس�ّيب. ولعلنا 
الي�وم أح�وج م�ا نكون إل�ى تحديد معن�ى تعليم 
اللغ�ة، ومعنى تعليمها الترب�وي، وضبط العالقة 
المنس�وجة بين اللغة والتربية، والتمفصل القائم 
بينهم�ا. وتفضي بن�ا مثل هذه القضاي�ا إلى مدى 
رصدن�ا الجماع�ي إلم�كان توفر فض�اء التعاون 
العلم�ي والعملي بي�ن التربويين واللس�انيين، أم 
أن االن�زواء كان مصيره�م ومالذهم المحتمين. 
وإذا ثب�ت أال تع�اون تحق�ق بي�ن الطرفي�ن، فإّن 
قيمة أي منتج س�يمأ السوق إذا غاب عنه ممثلو 
هذين الحقلين في إطار تصور مندمج، س�تكون، 
ال محال�ة، مرذولًة وس�تبوء بالفش�ل مهما كانت 

المجهودات المبذولة. 
4. م�ن المؤكد أن يك�ون تعليم اللغ�ة وتعّلمها قضيًة 
السياس�ة  أن  غي�ر  األول�ى،  بالدرج�ة  سياس�يًة 
اللغوية ال يضعها السياس�يون فقط، وإنما يضعها 
المتخصصون ورجال السياس�ة جنبًا إلى جنب، 
وبذلك أشير فقط إلى الوضع الملتبس لصالحية 
التدخ�ل، وعدم تحدي�د الجه�ات المتدخلة في 
تعلي�م اللغة ووض�ع سياس�ة تعليمه�ا وتعّلمها، 
وبعب�ارة أخرى، اإلش�ارة إل�ى السياس�ة اللغوية 
المتبع�ة والتخطي�ط والتهيئ�ة اللغويي�ن. وعل�ى 
ه�ذا المس�توى، ن�كاد نصط�دم بواقع انع�دم فيه 
التخطي�ط اللغ�وي والتهيئ�ة اللغوي�ة. وف�ي كل 
األحوال، فقد فشل اللسانيون في إقناع السلطات 
بج�دوى اللس�انيات وبدور اللس�انيين في وضع 
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جهاز مكون من كفاءات يخطط للغات التدريس 
ولتدري�س اللغ�ات ومنه�ا تطوير تدري�س اللغة 

العربية.
ه�ذه كله�ا إش�كاليات كبرى تؤط�ر، بالض�رورة، أي 
مبحث يبغي تناول تعليم اللغة العربية، بل إنها إشكاليات 
تشكل المعالم األساسية التي من شأنها أن توضح الرؤية 

وتؤسسها.
أقتص�ر على هذه اإلش�كاليات األربع�ة ألنها بالذات 
اإلشكاليات المحددة لمسار تعليم اللغة وتعلمها. ومنها 
أخ�ص بالذكر أمرين اثنين ألفترض صعوبة التحدث عن 
تعلي�م اللغة وتعّلمها دون معرفة علوم اللغة، أو التحدث 
عن تعليم اللغة دون معرفة التربية. وهو ما يش�ير إلى أننا 
ب�إزاء مجالين مبع�د أحدهما عن اآلخر، وب�إزاء خبرتين 
منفصلتي�ن انفص�ااًل اعتباطي�ًا، وكأن خبرة طرف ليس�ت 
واضح�ة بما في�ه الكفاية لدى الط�رف اآلخر. وقد ترتب 
عل�ى ذلك غياب التعاون بين اللس�انيين، الذين انش�غلوا 
بالتأس�يس النظري للس�انيات، والتربويي�ن، فيما عرفت 
فري�ق  كل  جعل�ت  وتدافع�ات  انقس�امات  الجماعت�ان 

يتحصن بثقافته.

2. اللغة والتربية والمشهدان اللساني 
والتربوي: أيُّ تناغم؟

  لعله من نافلة القول الزعم أن حضور اللس�انيات ال 
يرقى إلى تأطير المشهد اللغوي العربي. وقد نجد تفسيرًا 
لذلك، جزئيًا، في كون اللس�اني قد وجد نفسه أمام مهام 
تأسيس�ية متراكب�ة. ولعله من الصحي�ح القول إن حضور 
العلمي�ة  والمؤسس�ات  الجامع�ات  داخ�ل  اللس�انيات 
المختصة )مراكز البحث، ومجالس التعليم، وأكاديميات 
اللغ�ة العربية، ومجامع اللغة العربية،...( والمؤسس�ات 
التربوية العمومي�ة والخصوصية قد ظل محدودًا، بالنظر 
إل�ى الصراع بي�ن أنص�ار »القدي�م« وأنص�ار »الجديد«، 
وبالنظر إلى االنشغال التنظيري، والتعقب السريع لتطور 
النظري�ات، وتأطير الطالب، وتتبع الممارس�ات اللغوية 
ف�ي أكثر من قطاع، والموقف م�ن الفصحى واللهجات، 
ولغات العولمة، والنحو القديم، ومكانة التراث العلمية، 
ووقعه على الفكر العربي، وصعوبة إدماج اللسانيات في 
المواق�ع العلمية والتربوي�ة. وتبعًا لذلك، ظلت الس�وق 
العمومية للمعرفة بمنأى عن العدوى الجميلة للسانيات، 
فلم تس�تطع اللسانيات أن تنس�ج العالقات المطلوبة مع 

مجاالت استعماالت اللغة أو قطاعات اللغة.
صحي�ح أّن المش�هد اللس�اني والنظري�ات اللس�انية 
تش�هد تغي�رًا منتظم�ًا وس�ريعًا، غير أن�ه ال ينف�ذ إلى تربة 
الممارس�ات الفكرية والحياتية والمج�االت المختلفة، 
بحيث ظل االنش�غال النظ�ري واألكاديمي مهيمنًا، وظل 
التنزيل الميداني والتطبيقي هش�ًا وضعيفًا بس�بب عوامل 

ولعلنا اليوم أحوج ما نكون إلى تحديد 
معنى تعليم اللغة، ومعنى تعليمها التربوي، 

وضبط العالقة المنسوجة بين اللغة 
والتربية، والتمفصل القائم بينهما
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ثقافية وغيرها. 
وقد كان من عواقب ذلك: 

أن ظ�لَّ الخطاب اللس�اني، في أرقى مس�توياته، . 1
ينت�ج  ل�م  عالِم�ًا وكهنوتي�ًا ومس�تغلقًا،  خطاب�ًا 
معرفة لسانية قابلة لالس�تهالك على أوسع مدى 
ل المعرفة  وف�ي مجاالت ذات أولوية، ول�م يحوِّ
اللس�انية إل�ى معرف�ة قابل�ة للتدري�س وخطاب 
تعليم�ي ترب�وي كما حصل ف�ي البل�دان الغربية 
الكثي�ر  وظل�ت  األس�يوية،)7(  البل�دان  وبع�ض 
م�ن األبح�اث القيِّم�ة منزوي�ًة ف�ي المكتبات أو 
ف�ي الكلي�ات بم�ا فيها أعم�ال من مس�توى عال 
كتبت بلغ�ات أجنبية، ولم يتأت نقله�ا إلى اللغة 
العربي�ة. وم�ن ثم�ة، تع�ذر عل�ى اللس�انيات أن 
تتابع، وباس�تلهام مبدع، م�ا أفضى إليه احتكاكها 
الس�طحي بعل�وم التربي�ة من مراجع�ة عميقة لما 
س�مي ب� "اللس�انيات التطبيقية"، وما ترتب على 
هذه التس�مية من إيحاءات التنفي�ذ والتنزيل، مع 
أن االحت�كاك بي�ن الحقلين اللس�اني والتربوي، 
ه ذلك على حقول أخرى، يتطلب الكثير  وم�ا جرَّ
من الوصف والتنظير المتراوحين مع الممارس�ة 
العملي�ة للغ�ة ف�ي مختل�ف حاالته�ا. وبعب�ارة 
أخرى، فق�د ظلَّ مصطل�ح اللس�انيات التطبيقية 
مصطلح�ًا غامض�ًا، كم�ا الح�ظ ذل�ك ع�دد من 

اللسانيين. 
فظل�ت . 2 اللس�انية«  »التقنوقراطي�ة  تأسس�ت  أن 

اللس�انيات تعال�ج اللغة ف�ي جزيئاته�ا الصغيرة 

والتقني�ة، م�ن زواي�ا نظ�ر نس�قية أو غير نس�قية، 
ول�م تتبلور رؤية لس�انية ش�املة تس�مح بمقاربة 
اللغة في شموليتها ليتمكن مدبرو الشأن اللغوي 
م�ن التحرر من قبضة التذري�ر. فقد اتجه البحث 
صوب الدقائق من أمور اللغة العربية دون تحديد 
لأولوي�ات الت�ي ل�م يحس�مها العقل اللس�اني 

العربي. 
»الرس�مية« . 3 األكاديمي�ة  اللس�انيات  كان�ت  أن 

ضعيف�ة م�ع تجاهلها وق�ع التربية عل�ى اللغة)8(. 
فاللس�انيات ل�م تس�هْم وال تس�هُم ف�ي التربي�ة 
بالق�در الكاف�ي، وال تعيرها ما يجب م�ن العناية 
ع�ن  غائب�ة  ت�زال  وم�ا  كان�ت  ب�ل  واالهتم�ام، 
المدرس�ة، وإذا حض�رت كانت في أس�وإ صورة 
له�ا، إذ ما تزال تنبذ المدرس�ة وما ي�زال كثيرون 
ينبذونها ألنه�م ال يعرفونه�ا، وألن العارفين بها 
ل�م يقدروا على تعري�ف الناس بها بما ال ينفرهم 
منه�ا، وهو م�ا أدى إلى مواصل�ة الصعوبات في 
النقل الديداكتيكي للس�انيات ووجود صعوبات 
ف�ي التعليم )مش�كل التواصل ومش�كل القراءة، 
مثاًل(. إذ من المعل�وم أّن صعوبات تعّلم القراءة 

ظلت السوق العمومية للمعرفة بمنأى عن 
العدوى الجميلة للسانيات، فلم تستطع 

اللسانيات أن تنسج العالقات المطلوبة مع 
مجاالت استعماالت اللغة أو قطاعات اللغة
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التفكي�ك  ف�ي  صعوب�ات  إل�ى  تع�ود  والكتاب�ة 
والتش�فير على مس�توى الق�راءة الت�ي تترافق مع 
عجز ف�ي المعالج�ة الصوتي�ة والصواتي�ة. ومن 
جهة أخرى، ال يفوتنا أن نش�ير إلى عدم انش�غال 
التربويين، على العموم، باللس�انيات، إذ يكادون 
يعتبرونه�ا غي�ر مالئم�ة.)9( ه�ذه بع�ض عناوين 
فش�لنا في إرس�اء »لس�انيات الميدان«، وضعف 
ربطن�ا اللس�انيات بالممارس�ة واالس�تعمال مع 
علمنا بأن للمدرس�ة دورًا خطيرًا في تطوير اللغة 

وإعداد بيئة لغوية ثرية.
أن هيمن النحو المدرس�ي ف�ي صيغته التقليدية، . 4

م�ع أن هذا النحو المدرس ي�كاد يكون غريبًا؛ إذ 
تعتريه نواق�ص واختالالت وتناقض�ات وابتعاد 
ع�ن العربية المعي�ار المعاصرة. فم�ن المالحظ 
بًة، فيما  أن الوقائ�ع الجديدة للنح�و ما ت�زال مغيَّ
لم يتم اس�تبعاد األب�واب والتراكي�ب واألدوات 
النحوي�ة التي غابت عن االس�تعمال ف�ي العربية 
المعاص�رة. كم�ا أن األولوي�ة ال ُتعط�ى لمعجم 
العربي�ة المعاص�رة. هذا، مع أنن�ا نالحظ تعايش 
أنحاء مختلفة ومتفاوتة: نحٌو رس�مي مكتوب أو 
سين«  ما يسميه بوهاس Bohas)10( ب� »نحو المدرِّ
ونح�ٌو يمارس أساس�ًا داخ�ل المدرس�ة )إذ يعد 
الس�كوت عن أخطاء عديدة ومتنوعة تزكيًة للغة 
متداولة وقواع�د متداولة(. ومفاد ذلك أن النحو 
التقلي�دي ما يزال يش�كل بدياًل عن اللس�انيات، 
وم�ا ي�زال الوعي اللغ�وي متأخرًا حينم�ا يختزل 

بالوي اللغة العربية في ضعف االهتمام بالنحو، 
وإهمال العناية بالتعبير اللغوي السليم)11(.

َر . 5 أن انتكس�ت اإليديولوجي�ة اللغوي�ة، وإذن َتأخَّ
الوع�ي اللغ�وي، فانحط�ت أدوار اللغ�ة العربية 
وس�اد اعتقاد تخلفها عن مواكبة ش�روط العصر 
الحديث ومس�تلزمات العولمة، وخبت مختلف 
دع�وات إص�الح العربية ومس�ايرتها النتظارات 
بالفج�وات  مليئ�ًا  اللغ�ة  واق�ع  وبق�ي  الن�اس، 
والثغ�رات ومواط�ن الضع�ف الت�ي تفاقمت مع 
العولم�ة اللغوي�ة. وإل�ى جان�ب ذل�ك، ظهرت 
العدمي�ة  الش�عبوية)12(  اللس�انيات  وازده�رت 
المدعومة من قادة لغات العولمة التي اسُتعملت 
بع�ض أفكارها ضد اللغة العربية وصالحيتها في 

التواصل االجتماعي والمعرفي. 
اس�تمرار الميز بين اللغ�ة والتدريس، بل القطيعة . 6

بينهما، علمًا بأن مجتمع التعلم يرتكز على اللغة 
التي أضحت، أكثر فأكثر، بوابة المعرفة.

3. التربية واللغة، التربية في اللغة أو على 

النحو التقليدي ما يزال يشكل بدياًل عن 
اللسانيات، وما يزال الوعي اللغوي متأخرًا 

حينما يختزل بالوي اللغة العربية في 
ضعف االهتمام بالنحو، وإهمال العناية 

بالتعبير اللغوي السليم
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اللغة، اللغة في التربية؟: في المفهومين 
والعالقة بينهما: 

حينم�ا نتحدث عن تعليم اللغ�ة، تنصرف أذهاننا إلى 
التربي�ة وإلى اللغ�ة وإلى العالقة التي نس�جت بينهما 
أو الت�ي يج�ب أن تنس�ج بينهم�ا. ومن ش�أن ذلك أن 
يستوجب التفكير في الصالت المعقودة بينهما، وبين 

علوم اللغة وعلوم التربية. 
ونحن نفكر في ذلك، نستحضر ربط التعليم بالبالغة 
)الخطابة( حيث لوح�ظ االرتباط الوثيق بين المكانة 
التربوية واألداء اللغوي الش�فوي. وفي هذا الس�ياق، 
تحدث روالن ب�ارتRoland Barthes عن التمدرس 

البالغي معتبرًا التربية مكونة من ثالث مراحل هي: 
تعلم اللغة،. 1
الق�راءة . 2 )تعل�م   Grammaticus النح�و  وعل�م 

والكتابة والتحدث واألداء وفق نماذج محددة(، 
والخطابة/ البالغ�ة )القائمة على الحكي وعلى . 3

الخطابات االفتراضية( )13(.
والجدي�ر بالذكر أن النحو كان المك�ون الرئيس، في 
أكثر م�ن ثقاف�ة، للتعلي�م المدرس�ي، وأن النصوص 
المدرس�ي  لالس�تعمال  المخصص�ة  البيداغوجي�ة 
الفني�ة والخطاب�ة والش�عر( كان�ت رديف�ة  )الكتاب�ة 
للنحو. وفي هذا الصدد، ال يس�عني إال أن أس�تحضر 
»التربية اللغوية العربي�ة القديمة« )انظر كل الكتابات 
الفيلولوجي�ة ف�ي مختل�ف الثقافات اإلنس�انية ومنها 
إذ تتجل�ى فيه�ا الصل�ة،  )14(؛  العربي�ة(  المنتخب�ات 
على نح�و واف، بين التربية ومعرفة الق�راءة والكتابة 

في االس�تعمال األكثر انتش�ارًا للنحو المدرس�ي)15(، 
وه�و ما يش�هد على أن النظري�ة والممارس�ة قد كانتا 
تس�يران يدًا ف�ي يد. وفي خض�م هذا النه�ج الفكري 
نفس�ه، عرف�ت الث�ورة البيداغوجي�ة، الت�ي أدمج�ت 
الطريق�ة المباش�رة ف�ي نهاي�ة الق�رن التاس�ع عش�ر 
 Wilhelm Vietor�إسهامًا حاس�مًا لعلماء األصوات ك
 Paul Passyاإلنجليزي، و Henry Sweetاأللمان�ي و
الفرنس�ي. وخ�الل الحرب العالمي�ة األولى برز، في 
أمري�كا، وقع اللس�انيات عل�ى تعليم اللغ�ات، ذلك 
أن برنام�ج التدري�ب اللغ�وي للجي�ش األمريكي قد 
دش�ن مرحلة تع�اون وثيق بين اللس�انيين ومدرس�ي 
اللغ�ات. هك�ذا، ظهرت اللس�انيات التطبيقي�ة، وبدا 
معها أن اللسانيات قادرة على تطوير العملية التعليمية 
-التعلمية وتثويرها بحيث ُظن أنها ستوفر للمدرسين 
أجوب�ة تخص موض�وع التدريس وكيفيت�ه. وقد عزز 
ه�ذا االعتق�اد ظه�ور أدوات ومناهج تبل�ورت على 
أس�اس التحلي�الت التقابلي�ة. وفي نهاية الس�تينات، 
أصب�ح مفه�وم اللس�انيات التطبيقي�ة غامض�ًا إن ل�م 
يص�ر مرفوض�ًا)16(. وق�د كان من نتائج ذل�ك، اعتبار 
وج�وب أال تك�ون العالق�ات بي�ن علوم اللس�انيات 
وتعلي�م اللغ�ات أحادية الوجه�ة، ومتفرعة وحصرية 

تأكيد أن اللغة مكون ضروري لسيرورة 
التطور، وأن التعلم هو أحد أسس التربية 

غير الممكنة الوجود من دون لغة
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ومباشرة)17(. 
أما في الس�نوات األخيرة، فقد تبلور مفهوم يربط بين 
التربي�ة واللغة، ويتمثل في ما يس�مى بالتربية اللغوية)18(. 
وقب�ل الع�ودة إل�ى ه�ذا المفهوم، وج�ب التس�اؤل، في 
الب�دء، عن عالقة اللغة بالتربية، ومدى حضور التربية في 
اللغة، وحضور اللغة في التربية، وما قد تعنيه التربية على 
اللغ�ة، وما إذا كانت اللغة لغًة للتربية أم لغَة التربية أم لغًة 
في التربية؟ ليس�ت في هذه العب�ارات والتراكيب حذلقة 
ف�ي اللغة أو لعب بالكلم�ات بقدر ما تعك�س وعيًا حادًا 

بوقع الكلمات -القضايا والكلمات- اإلشكاالت. 
3-1. في العالقة بين اللغة والتربية:

لقد اس�تقرت كل األبحاث، ف�ي موضوع تعليم اللغة 
وفهمه�ا الجي�د)19(، على تأكيد أن اللغ�ة مكون ضروري 
لس�يرورة التط�ور، وأن التعلم هو أحد أس�س التربية غير 
الممكنة الوجود من دون لغة؛ إذ هي الوس�يط األساس�ي 
للتربية. ويفض�ي بنا القول بذلك إلى أن اللغة، التي تقوم 
اللس�انيات بدراس�تها، تع�د مركزية ف�ي التربي�ة. غير أن 
دراس�ة اللغ�ة، ضمن الس�يرورة التربوية، تذه�ب بنا إلى 
أبعد مما تنتهي إليه اللسانيات. ومن نتائج ذلك أن للتربية 
أث�رًا عميقًا في اللغة. فهي تس�اعدنا عل�ى اعتبار النماذج 
اللس�انية المناس�بة للتدريس، ومن ثمة تحديدها، وعلى 
االنتب�اه إلى تقاطع الثقافات، وإل�ى التنوع اللغوي، وإلى 
تنمي�ة اللغة، وإن ُأريَد للتربي�ة أن تحصن اللغة من التنوع 
وتحميه�ا من�ه. وم�ن جهة أخ�رى، فق�د تبي�ن أن الذكاء 
اللغوي مؤش�ر للنجاح التربوي. وإذا كان ذلك صحيحًا، 

فإن اللغة تربية والتربية لغة. 

وعلى مس�توى آخر، يمكننا التقريب بين اللس�انيات 
البع�ض،  فيم�ا ذك�ره  إذ يمك�ن مقارنتهم�ا،  والتعلي�م؛ 
بالعالق�ة بين معرف�ة آلية الس�يارة ومهارة تش�غيلها. فإذا 
كان الس�ائق يعرف كيف يس�وق الس�يارة فقط وليست له 
أية معرفة بآلية الس�يارة، فمن الواضح، إذن، أنه س�يواجه 
مشاكل خطيرة في مساره الطويل. وبناء عليه، فقد صدق 
من رأى أن اللسانيات هي العلم الذي ُيعنى بدراسة اللغة 

ال العلم الذي يعنى بالدراسة اللغوية.
3-2. في حاجة التربية إلى اللغة:

بن�اًء عل�ى المقدم�ات المش�ار إليه�ا أع�اله، تصب�ح 
التربي�ة بحاجة إل�ى اللغة، فيما تصب�ح التربية بحاجة إلى 
اللس�انيات، إذ تعني التربية اللغوية، على التوالي، التربية 
ف�ي اللغ�ة والتربي�ة على اللغ�ة والتربية باللغ�ة. وقد يدل 
ذل�ك عل�ى التربية عل�ى الفهم الصحي�ح والمندمج للغة 

الذي نستجلي بعض قضاياه في ما يلي:
اس�تحضار اإلطار العام للغة، فإن التربية بحاجة . 1

إلى اللغ�ة لبيان القضايا التالي�ة: ضبط العالقات 
النف�س المعرف�ي  اللغ�ة والمعرف�ة وعل�م  بي�ن 
)ف�ي موضوع اكتس�اب اللغ�ة والتعل�م(، واللغة 
والمجتم�ع )بخص�وص دور اللغ�ة في التنش�ئة 
واللغ�ة  التعليمي�ة،  بالمؤسس�ات  االجتماعي�ة 
ف�ي المجتمع، واللغ�ة في مختل�ف المنظومات 
والمؤسس�ات(، واللغ�ة والس�لطة ومؤسس�ات 
السياس�ة  ف�ي  اللغ�ة  دور  )بخص�وص  الدول�ة 
التربوية، واستراتيجيات التواصل لدى السلطة(، 
واللغة واالقتصاد )دور اللغة في التنمية الشاملة( 
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واللغ�ة والمجال الترابي، واللغ�ة والثقافة )اللغة 
والهوية(، واللغة والفوارق )الفردية والجماعية، 
الجن�س، الفئ�ات االجتماعية، الثقافي�ة، الدينية، 
وتطوي�ر  واإلديولوجي�ات  واللغ�ة  المذهبي�ة(، 
الوع�ي اللغوي، وضع اللغ�ة القانوني وعالقات 

اللغات في ما بينها؛
 اعتب�ار اللغة نس�قًا رمزي�ًا: أي تحدي�د مكوناتها . 2

وبي�ان  مختلف�ة،  درج�ات  م�ن  ومس�توياتها 
اس�تعماالتها، ونظ�ام تش�غيلها )معرف�ة »كي�ف 
تش�تغل اللغة«(، مع اس�تحضار أن النسق نسقان 

هما النسق المكتوب والنسق المنطوق. 
  هكذا، يتبدى لنا أن إس�هام اللسانيين إسهام مزدوج، 

وهو إسهام يتمثل في أمرين اثنين هما:
أواًل، تمكين التربويين من معارف تقنية مس�تمدة من 
اللسانيات والبحث السوسيو- لساني والبسيكو- لساني 
من أجل حل مش�اكل التربية، أو لتمكين المدرس�ين من 

أن يتملكوا الكفايات اللغوية الالزمة.
ثاني�ًا، التش�ارك م�ع باحثي�ن في عل�وم التربي�ة، ومع 
المدرس�ين في فهم الممارسة التربوية باعتبار التعلم، في 

أصله، فعاًل لغويًا. 
3-3. ما تحتاج إليه اللغة من التربية:

ومثلم�ا تحت�اج التربي�ة إلى اللغ�ة، فإن اللغ�ة بحاجة 
إل�ى التربية م�ن أجل ص�وغ نظرية جي�دة ومالئمة حول 
كيفي�ة تأثي�ر التربية ف�ي اللغة. فاللغ�ة، من ه�ذه الزاوية، 
إنجاز س�لوكي تحكمه قي�ود معرفية ونفس�ية واجتماعية 
وثقافية وسلطوية مختلفة، ذلك أننا بإزاء لغة منغمسة في 

الحي�اة بأبعادها المختلفة، لغة ميدانية بحيث تؤثر التربية 
عل�ى أح�كام المتكلمي�ن باللغ�ة وتأويالتهم، كم�ا تؤثر 
على كفاياتنا اللغوية مباش�رة، وذلك من خالل تدريس�نا 
كلم�ات وتركيب�ات ال نعرفه�ا خارج اللغ�ة. وهي بذلك 
تجعلن�ا نرك�ز على ش�كل الكلمات، فيما نرك�ز خارجها 
عل�ى المعنى. ومن البده�ي التذكير، في هذا الصدد، بأن 
التعلي�م مهارات: اس�تماع وحديث وكتاب�ة وقراءة، ومن 
نافل�ة الق�ول اإلش�ارة إلى أن ه�ذه المهارات م�ن طبيعة 

بيداغوجية.
4. التربية اللغوية: 

يعتبر مفهوم التربية اللغوية مفهومًا جديدًا وقديمًا في 
آن واحد. وهو مفهوم عرفته، بأش�كال مختلفة، مختلف 
الحض�ارات والثقاف�ات بما في ذل�ك الحض�ارة العربية 
اإلس�المية، وق�د واظبت الثقاف�ة العربية على اس�تعماله 
ف�ي أدبياتها التربوية)20(، وعلى جعله يتحقق على ش�كل 
كتاب�ات منتخبة، غير أنه مفهوم بحاجة إلى تفعيل حديث 
متع�دد األبع�اد، بحيث تصب�ح التربي�ة اللغوي�ة وظيفية، 
الف�رص والح�ق  ومحقق�ة لمب�ادئ المس�اواة وتكاف�ؤ 
المختلف في اكتس�اب المه�ارات وتطويرها واالندماج 
الس�لس في المجتم�ع التواق إل�ى التقدم، عل�ى أن يفي 
التعليم بالحاجيات المادية والروحية والرمزية والفكرية 

والحياتية والوظيفية. 
 4-1. المفهوم وعوائقه:

ر، من قبل، في صناعة مفهوم »التربية اللغوية«  لم يفكَّ
عل�ى نحو صريح، كما لم تع�رف أدبيات التربية مثل هذا 
المفه�وم. وإذا كان ق�د وجد فبألفاظ أخ�رى، في غالب 



مبارك حنون: في سبيل تحديث التربية اللغوية 

19 الكوفة، العدد 9 / 2015

األحي�ان، لكنه بقي هامش�يًا وهالميًا وغي�ر دقيق. وتعود 
صعوب�ة ظهور المفه�وم إلى أن األمر يتطل�ب: 1( الربط 
الوثي�ق بي�ن التربي�ة واللغ�ة وتالزمهم�ا؛ 2( والتحدي�د 
المفهومي�ن  وتداعي�ات   )3 للغ�ة؛  والش�امل  العلم�ي 

واستلزامهما. 
وإذا كان�ت التربية قد ظهرت وانتش�رت وهيمنت في 
المقارب�ة التعليمي�ة، فإن اللغ�ة قد ظلت صعب�ة التحديد 
وقص�ور  اللس�انيات،  انتش�ار  محدودي�ة  إل�ى  بالنظ�ر 
فهمه�ا وفعالياته�ا. وعلى الرغم من االهت�داء إلى تطبيق 
اللس�انيات ف�ي التدري�س، وإل�ى البحث ف�ي ديداكتيك 
اللغ�ات، فإن البحث ل�م يفض إلى وضع مفه�وم التربية 
اللغوية في أفق تأس�يس اللس�انيات التربوية التي يش�كل 

طرفاها، التربية واللغة، مكونيها الرئيسيين.
4-2. في البيداغوجيا اللسانية التقليدية:

هيمنت البيداغوجيا اللس�انية التقليدي�ة هيمنًة مطلقًة 
وم�ا ت�زال كذلك إل�ى حد كبي�ر. وه�ي تعنى باكتس�اب 
اللغ�ة المنطوق�ة انطالقًا م�ن تصور خاص للغ�ة. فاألمر 
يتعل�ق بلغة نموذجية يجب تعلمها من خالل ممارس�ات 
ديداكتيكي�ة قائم�ة عل�ى العربية الفصيحة خ�ارج تحديد 
لوظائفها التواصلية، والستعماالتها المختلفة المتفاوتة، 
وبنح�و من نمط معي�اري، وبتمارين تطبيقية اس�تنتاجية، 
وقراءة خطية، وبصوت مرتفع، وكتابة من النوع الموسوم 
ب�»الموض�وع« أو »المجال«، في أف�ق إعادة إنتاج نماذج 
»رفيع�ة«.)21( ومن الواضح، في هذا المضمار، أن إهمال 
الموج�ود اللغ�وي للمتعلمين وتبخيس�ه يش�كل الس�مة 
البارزة لهذا التصور التعليمي. إذ ُيس�تبعد الواقع اللغوي 

المنطَل�ق منه، بما يحويه من الق�درات الرمزية والتعبيرية 
)اإلش�ارات...(.)22( فقد كان�ت اللغة العربي�ة الفصيحة 
المكتوب�ة هي النم�وذج الموصوف والمع�روض للتعلم 

والتعليم. 
والمتأّمُل في بس�ط نفوذها وفي بنائها الداخلي، يكاد 
يكشف المفارقة التي تفيد أن التعلم ليس فعاًل لغويًا كما 
ه�و متوقع منها، على أن نفهم م�ن الفعل اللغوي وجهيه 
المنطوق والمكتوب. وإذن، فالمالحظ هو انعدام وجود 
تربية لغوية سليمة، بحكم عوامل عدة منها أن المقررات 
القديم�ة تخصص مكانًا ضيقًا لعلوم اللغة، وال تخصص 
أي م�كان للمعارف التي تعنى بش�كل أوث�ق بمهنة تعليم 

اللغات واللغة العربية. 
هذه هي المقاربة الفيلولوجية التي ُتعنى باالس�تعمال 
المطل�وب »الرفي�ع« للغة وف�ق نماذج مخت�ارة بناء على 
معايي�ر جمالي�ة بلورته�ا الحض�ارات القديم�ة، ومنه�ا 

الحضارة العربية اإلسالمية. 

وأصبح التطور اللغوي في قلب تطور 
الكائن البشري، وهو ما يؤكد أن اللغة أداة 
أفقية جامعة للتخصصات في موضوع بناء 
المعارف في مجاالت معرفية أخرى، فضاًل 
عن كونها أّس التواصل والمعرفة واألمَثَلة
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4-3. ف�ي اللس�انيات الحديث�ة وبروز مفه�وم التربية 
اللغوية الحديثة:

م�ع اللس�انيات البنيوي�ة، ع�ادت اللغ�ة ف�ي ش�كلها 
المنطوق، لتش�غل مركز االهتمام برفقة األنس�اق الرمزية 
والس�يميائية، حت�ى بات�ت رؤي�ة العال�م لغوي�ة، وأصبح 
التط�ور اللغوي ف�ي قلب تطور الكائن البش�ري، وهو ما 
يؤكد أن اللغة أداة أفقية جامعة للتخصصات في موضوع 
بن�اء المع�ارف ف�ي مجاالت معرفي�ة أخ�رى، فضاًل عن 
كونه�ا أّس التواص�ل والمعرف�ة واألمَثَل�ة. ب�ل إن تصور 
اللغة قد امتد إلى الحي�اة البيولوجية )التجذر البيولوجي 
والفكري�ة واالجتماعي�ة  والعاطفي�ة  اللغوي�ة(  للتجرب�ة 
)التج�ذر االجتماع�ي(.)23( وعلى قاعدة التصور نفس�ه، 
للغ�ة  والمعرف�ي  التواصل�ي  للبع�د  األولوي�ة  أعطي�ت 
 Hallidayباعتباره يش�كل جوهرها. وقد كان�ت لهاليداي
وزمالئ�ه الي�د الطولى في هذا المش�روع. فق�د ميز، عن 
ح�ق، بين ثالثة أنماط من طرق تدريس اللغة: المعيارية، 
والوصفي�ة، والمنتجة، وهو ما ال يس�مح للطالب بتنمية 
معرفتهم باللغة، وكيفية اس�تعمال اللغة ألغراض جديدة 
ومستقلة)24( ووفقًا لذلك، فقد أضحت الكفاية التواصلية 
كفاي�ة مركب�ة؛ إذ إنها تغطي كفايات متع�ددة. وألن اللغة 
أداة تواصل، فقد ترت�ب على ذلك اعتماد مقاربة وصفية 
وغير معيارية للغة تؤدي مختلف الوظائف في وضعيات 
مختلفة اجتماعية ملموس�ة. وتأسيس�ًا عل�ى ذلك، تعود 
التعّلم�ات اللغوية إلى القدرات األساس�ية )االس�تماع، 
الوظائ�ف  ذات  والكتاب�ة(  والق�راءة،  والمحادث�ة، 
واالس�تعماالت المختلف�ة للغ�ة )م�ن إخب�ار، وإقن�اع، 

وحكي، وتعبير، وس�ؤال، ومش�اركة في نق�اش...(،)25( 
وذل�ك ب�أن يأخ�ذ المتعل�م بعي�ن االعتب�ار التنوع�ات 
االجتماعية والترابية للغة بحسب المقامات والسياقات، 
وهكذا تحضر المتغيرات اللسانية كإطار مرجعي للتربية 

اللغوية)26(.
لق�د ُنظر إلى اللغة بصفتها ظاهرًة اجتماعيًة وإنس�انيًة 
متع�ددة األبع�اد ومركبة وجمعية، فتأتى ع�ن ذلك اعتبار 
القدرات اللس�انية متعددة ومركبة، ألن ما ُيكتس�ب ليس 
فق�ط اللغ�ة باعتباره�ا نس�قًا مس�تقاًل وداخلي�ًا ومرش�دًا 
وكاشفًا، وإنما الذي ُيكتسب هو التفاعل بين خصوصيات 
النسق اللساني الذي نمتلكه، وخصوصيات تشغيله الذي 
�ف من أج�ل المعرف�ة والتواصل والفع�ل)27(. ومن  ُيوظَّ
البّين، م�ن خالل ذلك، أن مفهوم التربي�ة اللغوية مركب 
ومتداخ�ل التخصصات ومتعدد األنس�اق، فضاًل عن أنه 

يشكل دورة منتجة للمعنى. 
يتأكد لنا، إذن، أّن مفهوم التربية اللغوية قد أصبح يدمج 
الخطابات النظرية )ذات الصلة باللس�انيات، والتداولية، 
والدالل�ة، وعل�م النف�س المعرف�ي...( والعملي�ة )م�ن 
التفكير المنهجي إلى الممارسات الصفية..)28(. أما على 
المس�توى الديداكتيكي-المنهجي، فق�د وجدت التربية 
اللغوي�ة، بالنظ�ر إلى طبيعته�ا المتداخل�ة التخصصات، 
تربة خصبة في سلسلة من الممارسات الديداكتيكية التي 
تخص، أساسًا، اللغة األم واللغة)ات( األجنبية في وقت 
تعرف فيه المقاربة التواصلية انتشارها. ومن المعروف أن 
للمقاربة التواصلية متطلباتها المتمثلة في التعلم الطبيعي 
للغ�ة؛ أي نح�و المتعلم بما يعنيه ذلك م�ن االنطالق من 
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س�جالت وج�رود المتعلمين، وذل�ك بتثمينه�ا وجعلها 
موضوعات للدراس�ة واس�تعمالها قاع�دة لتنمية الكفاءة 
المتع�ددة اللغ�ات. وهك�ذا، ف�إّن تعّل�م لغة يعن�ي تعلم 
وضعي�ات لغوية ُيمارس عليها النش�اط الذهني. وعالوًة 
عل�ى ذلك، يؤك�د هذا المنظور االنط�الق من الموروث 
اللس�اني الثقاف�ي للمتعل�م بغاية إغناء ه�ذا الموروث ال 

الرسو فيه)29(. 
 وبوسع كل ذلك أن يثير انتباهنا إلى أن التنوع والتغّير 
اللس�انّيين قد ُجِعال في قلب تعلي�م لغة التدريس، ونقطة 
انطالق العمل في المدرس�ة، وموضوع دراسة واكتساب 
باعتب�اره المؤش�ر األول عل�ى التعددية اللغوي�ة. وهو ما 
يدل على أن تص�ور تدريس اللغة قد صار ال يقتصر فقط 
على اكتس�اب كفاي�ات تقنية مع أهمية ذل�ك وضرورته، 
ب�ل النظ�ر إلي�ه باعتب�اره موجه�ًا نح�و تكوي�ن ش�مولي 
لفاعلين اجتماعيين مسؤولين قادرين على رفع تحديات 
مجتمعية. وبه�ذه الصورة، تؤخذ بعين االعتبار كل أبعاد 
الكفاي�ة التواصلي�ة )الش�فوي، والمكت�وب، واإلنت�اج، 
واالس�تقبال( ف�ي س�ياق أعم لأنس�اق الس�يميولوجية. 
وعلى هذا األساس، صار هدف التربية اللغوية يكمن في 
تنمية مجموع القدرات اللغوية أي ديداكتيك اللغات.)30( 

ويمتد مفهوم التربية اللغوية ليصبح سياسة اجتماعية، 
الوس�ط  يتج�اوزان  وتعلمه�ا  اللغ�ة  تعلي�م  إن  بحي�ث 
المدرس�ي. بل إنهما ش�رطان ضروريان لتفاعل جيد بين 
أعض�اء مجموعات أخ�رى ثقافية ولغوي�ة، داخل حدود 
ف�ان لبلوغ أش�كال  مجتم�ع معي�ن وخارج�ه، فيم�ا ُيوظَّ
أخرى في التفكير. وبناء عليه، فالسياسة اللسانية التربوية 
ه�ي جزء م�ن السياس�ة االجتماعي�ة. ولعل ذل�ك هو ما 
يسمح للسياسة اللغوية التربوية بأن تصبح قضية مصلحة 

عمومية. 
 إن التربية اللغوية تعني كيف نربي أطفالنا لغويًا، على 
تعلم اللغة من خالل التمرس والممارسة، أي التكلم بها 
واالس�تماع إليه�ا وكتابته�ا وقراءتها واالس�تمتاع بها في 
سياقات مختلفة وبطرق مختلفة تراعي الطفل وانتظاراته 
ف�ي عالم معولم ورقمي. ومن المعروف أن التعلم يكون 
ف�ي أي م�كان، ف�ي المدرس�ة وخارجها، وف�ي احتكاك 
الطفل بهواجس�ه وأحالم�ه، وبوالديه وبالن�اس وبأقرانه 
وغيره�م. وفي كل الح�االت، فالمتعلم يمارس س�لوكًا 

لفظيًا تجب مالحظته خاصة في القسم.)31( 
ومن جه�ة أخرى، ووفق ه�ذه المقارب�ة، يكون على 
التفكي�ر الميتالس�اني أن يت�م انطالق�ًا م�ن االس�تعمال 
الملم�وس للغ�ة، وذلك باالس�تناد إلى س�ياق معين، ال 
انطالقًا م�ن قواعد محددة. وبهذا المعن�ى، تصير التربية 
اللغوية المحور الجوهري لكل مسار تربوي، أي ضرورة 
اعتب�ار التربية اللغوية ثروًة إس�وًة بباقي الثروات الطبيعية 
األخرى. ومن المعلوم أن ازدياد الثروة اللغوية قد أصبح 
ش�ديد األهمية في عصر العولمة )ث�ورة كبرى في مجال 

فالسياسة اللسانية التربوية هي جزء من 
السياسة االجتماعية. ولعل ذلك هو ما 

يسمح للسياسة اللغوية التربوية بأن تصبح 
قضية مصلحة عمومية
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واألنترني�ت،  الحاس�وب  والمعلومي�ات:  التكنولوجي�ا 
الفضائي�ات، الصحاف�ة األلكترونية( ال س�يما وأن تطور 

اللغة قد ازداد عمقًا واتساعًا مع تطور العلوم التطبيقية.
وباالس�تناد إلى ما سبق، يمكن إجمال أهداف التربية 

اللغوية فيما يلي:
مجموع�ة من األهداف المتصلة بالكفاية الثقافية . 1

والكفاية االجتماعي�ة- الذريعية، أي المكونات 
العالئقية للكفاءة التواصلية التي تس�تلزم كذلك 
س�يرورات  ف�ي  والتحك�م  اللغوي�ة  الكفاي�ات 

االستقبال واإلنتاج )المهارات اللغوية(.
هدف خاص، ويتعلق األمر بالميتامعرفة اللسانية . 2

الخاص�ة  مس�اراتها  موض�وع  ف�ي  والتواصلي�ة 
المتصل�ة باالكتس�اب والتعل�م اللغ�وي، وذلك 
بغية مواصلة التعلم الجيد للغات األم واألخرى 
المجهولة لحد اآلن، ومواجه�ة المهام الجديدة 

لالكتساب اللغوي في المستقبل.)32( 
ن التربية،  ن اللغة ومك�وِّ ه�ذا الرب�ط الوثيق بين مك�وِّ
واندم�اج اللس�انيات والتربية هو ما أفض�ى بعدد من 

اللس�انيين إلى إنش�اء مجال علمي س�مي باللسانيات 
التربوي�ة عل�ى أال ينظر إلى هذا الحق�ل باعتباره، مرة 

أخرى، مجرد تطبيق للنظريات والمناهج اللسانية. 
4-4. إلى أية لسانيات نحتاج؟ 

لقد بدا جليًا، إذن، أنه بقدر ما يتسع صدر اللسانيات، 
بق�در ما تتوضح الرؤية. وم�ن األكيد أننا بحاجة إلى فهم 
أوس�ع وأش�مل للس�انيات، إل�ى نظري�ة جامعة وش�املة 
للفع�ل اللغوي، أو اللغة في س�ياق اس�تعمالها )بحضور 
ش�رط اس�تعمالها(، أي إل�ى ما أصب�ح يس�مى بالمقاربة 
رس اللغ�وي بكل مكوناته  التواصلي�ة باعتباره�ا تدبِّر الدَّ
ف�ي تفاعلها م�ع بعضها البعض. ويس�تلزم ه�ذا المنحى 
الحاج�ة إل�ى مراجع�ة ش�املة لتعاري�ف اللغ�ة ولكيفي�ة 
اش�تغالها، تعاريف تس�تحضر حصيلة األبحاث اللسانية 
في مختلف مس�توياتها وأطره�ا النظرية والمنهجية: فهم 
للغ�ة ولوظائفه�ا واش�تغالها وصالتها بمختل�ف مناحي 
الحي�اة، وبال�ذكاءات االجتماعي�ة، وفهم اللغ�ة بصفتها 
أداة تواص�ل ومعرف�ة وإبداع وانفتاح عل�ى الذات وعلى 
اآلخر، وفهم الكفاي�ة التواصلية، ومنها الكفاية النحوية؛ 
أي القواع�د النحوي�ة ومعرف�ة اس�تعمالها واإلب�داع في 

تمريرها. 
إنن�ا نحت�اج إل�ى لس�انيات تس�مح بوص�ف ش�امل 
وصحيح للوضع اللغوي، ولتعايش اللغات، ودور اللغة 
األم ف�ي تنمي�ة اللغة الش�فهية، وإدماج اللغ�ة العامية في 
اللغة الفصحى ال العمل على إقصائها بتعالت غير علمية 
بل إيديولوجية ال تخدم الوعي اللغوي وال الهوية اللغوية 
المتع�ددة. ومن جانب آخ�ر، فقد أبرزت الدراس�ات أن 

فالعربية المعيار أو الحديثة ال يمكنها أبدًا أن 
تعتبر التنوع الجيد الصالح لكل الوضعيات، 
بحيث إنه من المضحك استعمال التنوع 
المعروف بالمعيار في كل الوضعيات، إذ 

في الكثير من الحاالت ما تكون الدارجة أو 
األسلوب الحميمي األسلوب المطلوب
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ل�كل وضعي�ة مختلفة تنوع�ًا لغوي�ًا مختلفًا، وق�د بدا أنه 
بإم�كان ه�ذه التنوع�ات أن تك�ون لغ�ات أو لهجات أو 
أس�اليب أو س�جالت. وم�ن المع�روف أن كل تنوع من 
هذه التنوع�ات تحكمه قواعده الخاص�ة ومعجمه. ومن 
ثم�ة، فالعربية المعيار أو الحديث�ة ال يمكنها أبدًا أن تعتبر 
التن�وع الجي�د الصالح ل�كل الوضعيات، بحي�ث إنه من 
المضحك اس�تعمال التن�وع المعروف بالمعي�ار في كل 
الوضعي�ات، إذ في الكثير من الحاالت ما تكون الدارجة 
أو األس�لوب الحميم�ي األس�لوب المطل�وب. ومؤدى 
هذا الكالم اس�تثمار التفاوتات بين الفصحى والدارجة، 
واس�تثمار المش�ترك بينهما على المس�تويات المعجمية 
والصوتي�ة والصرفية والتركيبي�ة والداللية، ذلك أن أخذ 
اللغة األم بعين االعتبار ييس�ر الق�درة على ضمان انتقال 
ن إلى اللغة الفصحى، ومن شأن ذلك تقليص  جيد وُمَؤمَّ
الفش�ل الدراسي. وهو ما يس�تلزم وجوب االنطالق مما 
يعرف�ه الطف�ل، أي م�ن الش�فهي، وذل�ك من أج�ل دفعه 
إلى اكتش�اف ما ال يعرف�ه، بما في ذلك اكتش�اف الكتابة 
ومتطل�ب إتق�ان س�جل آخ�ر. كما يس�تدعي األم�ر عدم 
تحقي�ره للغت�ه األم، واالنط�الق منها كمكس�ب لس�اني 
ثمي�ن يهيئه الكتس�اب الفصحى، والتعامل المس�توعب 
للغته ولرصي�ده اللغوي وعاداته النطقية ومس�توى لغته. 
بذلك السلوك يكتشف التلميذ الفصحى انطالقًا من لغته 
األم وباقي اللغات المتعايش�ة ببلده. ووفق هذا المنظور، 
تصب�ح المدرس�ة مؤسس�ة تق�وم بمس�اعدة الطف�ل على 
تعلم تنوعات لغت�ه األم )العربية بتنوعاته�ا، واألمازيغية 
بتنوعاتها( بما فيها التنوعات المعيارية والمكتوبة )التنوع 

يش�مل النحو والمعجم واألصوات والمقامات( فيش�عر 
أن تعل�م الفصحى يعني تعلم س�جل جدي�د ليتمكن من 
أن يفع�ل بها أش�ياء جديدة في مختلف م�دارات الحياة. 
وإذن، فإن معرفة كيفية تبنين تنوعات اللغة )وهو ما يعني 
الحاجة إلى اللسانيات( ُيعد أمرًا في غاية الحيوية بالنسبة 
إلى مستعملها، وباستعمال هذه المعرفة، يمكن لأطفال 
اختي�ار ما يقولونه ويكتبونه ش�رط تكييف�ه مع وضعيات 
مختلف�ة يجب الوعي به�ا والوعي بطريق�ة قولها. وبهذا 
الفعل وغيره، يكون أمرا تحسين اللغة والرفع من فعاليتها 
عند الناش�ئة وف�ي المجتمع قد اتخذا المس�ار الصحيح، 

وال غرو من تحسينها فهي الناقلة للتربية. 
بهذا تصير اللس�انيات لس�انيات عمليًة، لسانيات تعد 
ج�زءًا من الحل ال جزءًا من المش�كلة، لس�انيات تربوية 
وتربية لسانية. وبذلك، تكون التربية بحاجة إلى منتجات 
لس�انية نهائي�ة، تدي�ر الظه�ر للخصوم�ات المذهبية، أي 
الحاجة إلى أوصاف متيس�رة وميسورة على أن يكون كل 
مك�ون م�ن مكونات اللغ�ة مالئمًا لمطل�ب التربية، وهو 
مسعى بحثي يتعاون على تحقيقه اللسانيون والتربويون.

ل�م نع�د بحاج�ة إل�ى لس�انيات تقنوقراطي�ة تقل�ص 
الم�دى وتختزل�ه، فالحقل حقل متع�دد التخصصات أو 
ذو تخصص�ات بيني�ة متعالقة فيما بينها، والمش�اكل التي 
تعترض مس�ألة تعلي�م اللغة متع�ددة المص�ادر ومتنوعة 
األبع�اد، ففي هذا االختالف تفتح آفاق مختلفة وواس�عة 
أمام القضايا اللس�انية والتربوية، غير أن اللس�انيات تبقى 
المج�ال المؤس�س للحقل المعرف�ي وللغة ف�ي التربية.  
للمدرس�ة(،  )أي تص�ور  المدرس�ة  ف�ي  إليه�ا  منظ�ورًا 
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تش�غل مكان�ًا حساس�ًا ومصيريًا ومتش�ابكًا م�ع أكثر من 
عامل )العوامل السوس�يولوجية واالقتصادية والسياسية 
والنفس�ية والبيئي�ة والفكري�ة.... وغيره�ا(. وكم�ا أك�د 
سبولس�كي )Spolsky (2008 فإن�ه ال يمك�ن أن تتجاه�ل 
اللس�انيات الحقول األخ�رى المتصلة به�ا. وبالنظر إلى 
ذلك، فاللس�انيات التربوية ُتعنى بالوسائل الدينامية التي 
تترابط بها النظرية والبحث والسياس�ة والممارس�ة على 

أن تشتغل جميعها تحت سقف اللسانيات التربوية. 
إن الره�ان الراه�ن والجدي�د للس�انيات ه�و ره�ان 
إصالح البرامج، وضرورة تجديد الممارس�ات التعاقدية 
الت�ي تتمثل في اس�تجابة اللس�انيات أله�داف التدريس 
ال ألهدافه�ا العلمي�ة؛ أي وجوب تحولها إلى لس�انيات 
لتدبي�ر الديداكتيك أو ديداكتيك لتدبير اللس�اني )قواعد 
ش�كلية، وقواعد االس�تعمال، والتن�وع، والتواصل...(؛ 
أي لس�انيات صالحة للتعليم. وبذل�ك تصبح ديداكتيك 
اللغات جزءًا ال يتجزأ من اللسانيات، وتصبح اللسانيات 

جزءًا من علوم اللغة والنظريات التفاعلية.
وبتعبير آخر، فالتغيرات المطلوب إدخالها ديداكتيكيًا 
على المعرفة اللس�انية المراد تدريس�ها تتصل بالربط بين 
الصوتي والخطي، وولوج المعنى في سياق االستعمال، 
وش�روطه الخارجية مع اس�تهداف الكفاي�ات المطلوبة. 
وبه�ذا األس�لوب، نبني العربي�ة في المنهاج المدرس�ي. 
وتعتب�ر النظرية المس�ماة »اللغة من خ�الل المنهاج« لغة 
»التالمي�ذ«، خاصة حديثه�م وكتابته�م، ومفتاحًا لمورد 

التعلم في القسم. 
وإذا كانت اللسانيات التربوية تهتم بالثالوث المتمثل 

ف�ي: 1. المعرف�ة باللغ�ة أو معرف�ة اللغ�ة، 2. والوع�ي 
اللغوي، 3. واس�تعمال اللغة، فإنه من باب أولى وأحرى 
أن ننش�غل بالوعي اللغوي ومقتضياته واستلزاماته ومنها 
تضيي�ق الفجوة اللغوي�ة بخصوص تطوي�ر اللغة وتطوير 
ممارس�تها والتفكير بها والبحث فيها م�ع ما يتطلبه ذلك 
من سياس�ة حمائية وأمن لغوي. وفي هذا اإلطار، يطرح 
أم�ر ت�دارك الفج�وة اللغوي�ة م�ن خ�الل إصالحه�ا في 
مختلف مس�توياتها وأبعادها وذل�ك وعيًا منا بأن مجتمع 

التعلم يرتكز على اللغة. 
4-5. ف�ي الحاجة إل�ى إصالح اللس�انيات وإصالح 

اللغة: 
ال ش�ك في أن اللغ�ة العربية بحاج�ة إلى إصالحات 
مث�ل  اإلخصائيي�ن،  تعن�ي  داخلي�ة  إصالح�ات  ش�تى، 
إص�الح النح�و واإلم�الء، وإصالح�ات تخ�ص اإلطار 
الع�ام لممارس�تها في مختل�ف مجاالت الحي�اة، وتعني 
رجاالت السياس�ة ومس�اعديهم من رج�االت التخطيط 
االس�تراتيجي.)33( لك�ن اللس�انيات ذاته�ا بحاج�ة إل�ى 
إصالح نفسها، ذلك أنه بدون الفعل التعلمي التعليمي ال 
توجد لغة وإذن، ال توجد لسانيات. ونعني بإصالح نفسها 
إصالح جوانب رئيس�ة منه�ا اللغة الواصفة وش�فافيتها: 
حاجة اللس�انيات إلى لغة واصف�ة، أي مصطلحات تقنية 
تعي�ن مق�والت تحليلية وتراكي�ب، مصطلحات من مثل 
النع�ت والح�ال والظرف والفاعل والفضل�ة إلخ.. وهي 
مصطلح�ات تتبادل اإللغاء وال يمكنها أن تمنحنا س�وى 
إخب�ار تركيبي جزئي ع�ن الكلمة. ع�الوة على تصحيح 
الطابوه�ات  م�ن  بالخ�روج  العربي�ة  اللس�انيات  مس�ار 
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اللغوي�ة، من قبيل اإلقبال عل�ى البحث في اللهجات بما 
يخدمه�ا ويخدم الفصح�ى، فنحن بحاج�ة إلى أوصاف 
علمية لل�دوارج في أفق خلق جس�ور علمية وعملية بين 

الفصحى ولهجاتها. 
5-5. في الحاجة إلى البحث:

أعتق�د أن مقارب�ة اللس�انيات، ف�ي مج�ال ديداكتيك 
اللغ�ات، ق�د أكدت حقيقة باتت دراس�تها واس�تخالص 
نتائ�ج منها أمرًا أوليًا. وتتمثل الحقيقة في أن الديداكتيك 
ال يمكن تصورها أبدا مجال"اس�تعمال" مباش�ر للبحث 
العلم�ي اللس�اني ال�ذي ينس�ج عالق�ة أحادي�ة الجانب 
متجه�ة م�ن اللس�انيات إل�ى ديداكتيك اللغ�ات، جاعلة 
بذل�ك تقلي�د ديداكتي�ك اللغ�ات »متفرعًا« ع�ن النظرية 
اللس�انية.)34( هك�ذا، ص�ارت اللس�انيات التطبيقية تعني 
تطبي�ق اللس�انيات. مثلم�ا تأك�د أّن اللس�انيات التطبيقية 
ق�د أبانت عن أن الموضوع يتعل�ق ب� "مجاالت" مختلفة 
ومتعددة، منها ما هو لس�اني ومنها ما هو غير لس�اني من 
علوم مختلفة تلقي أضواًء ال فقط على الفعل اللغوي بل 

على »مختلف القضايا اإلنسانية.«)35( 
فنح�ن بحاج�ة إل�ى أبح�اث علمي�ة بيني�ة أو متعددة 
التخصص�ات لتكتم�ل الرؤي�ة، وأقص�د أنن�ا بحاجة إلى 
البح�ث العلم�ي خاصة من�ه الميدان�ي، واالس�تفادة منه 
ف�ي صناع�ة السياس�ات التعليمي�ة مم�ا يس�مح بتنزي�ل 
نتائج�ه واختباره�ا. وبمث�ل ه�ذا التوج�ه، نتف�ادى غلبة 
الطاب�ع التخصص�ي ونرك�ز عل�ى البح�وث ذات الطابع 
المجتمع�ي، وذلك من أجل تعزيز االرتباط بالسياس�ات 
التعليمية. ولعل في ذلك ما ينبهنا على اإلكثار من البحث 

التخطيط�ي )تأثي�ر السياس�ات( والتقلي�ل م�ن البح�ث 
األكاديم�ي أو توجيه�ه لمس�اعدة األبح�اث التخطيطي�ة 
الش�ديدة االرتب�اط بالميدان. وم�ن جهة ثاني�ة، يتوجب 
تيس�ير ولوج المدرس�ين للبح�وث، إذ ال ينبغي أن يغيب 
ع�ن بالنا أن البح�وث موجهة إليهم، كم�ا يتعين توظيف 
المعرف�ة والمعلوم�ات البحثي�ة ف�ي صناعة السياس�ات 

التربوية.
وف�ي ضوء المالحظات المش�ار إليه�ا أعاله، وعماًل 
عل�ى فاعلي�ة البح�ث العلم�ي، وتأكي�دًا ل�دور البح�ث 
التربوي واللغوي في حل مشكالت التعليم العام، يمكننا 

أن نحدد أهداف البحث العلمي فيما يلي: 
تش�جيع التفاع�ل بي�ن التخصص�ات ف�ي برامج . 1

البحث وتطوير الدراس�ات المتداخلة فى مجال 
الدراسات التربوية واللغوية؛

المشاركة في تطوير المناهج النظرية التي تتعامل . 2
م�ع الكيانين التربوي واللغ�وي بما يعزز العالقة 
بينهما، مع بيان الص�الت العميقة والمتبادلة بين 
التربية واللغة واس�تجالء الطريق المتيس�رة نحو 

بهذا تصير اللسانيات لسانيات عمليًة، لسانيات 
تعد جزءًا من الحل ال جزءًا من المشكلة، 

لسانيات تربوية وتربية لسانية. وبذلك، تكون 
التربية بحاجة إلى منتجات لسانية نهائية، 

تدير الظهر للخصومات المذهبية، أي الحاجة 
إلى أوصاف متيسرة وميسورة
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تدريس اللغة العربية؛
اس�تحداث مس�ارات جديدة في البحث العلمي . 3

التطبيق�ي في ضوء النظريات اللس�انية الجديدة، 
وتجذي�ر الثقافة البحثية وتطوي�ر الكوادر البحثية 
الوطنية وتشجيع العمل المشترك من خالل فرق 
البحث العلمي، واس�تقطاب الكف�اءات العلمية 
الممي�زة عالميًا إللقاء المحاضرات والمش�اركة 
في أوراش العمل وتقديم االستشارات العلمية، 
والدراس�ات  الكت�ب  ترجم�ة  إل�ى  باإلضاف�ة 

الحديثة.
وبالرج�وع إل�ى مكام�ن األض�رار الالحق�ة بتدريس 
اللغ�ة العربي�ة، يجب وضع س�لمية لموضوعات البحث 
ومجاالت�ه. هك�ذا، يمكن أن يش�مل البحث المس�اهمة 
الفعال�ة ف�ي إع�داد برام�ج تعليمي�ة مالئم�ة للحاجيات 
الثقافي�ة واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة للمتعلمين، وإنجاز 
أبح�اث استش�رافية إلص�الح المنظوم�ة التربوي�ة. كم�ا 
أن تش�خيص الوض�ع يتطلب القيام بأبح�اث ذات طبيعة 
تربوية ولس�انية م�ن قبيل: اكتس�اب اللغة، وتط�ور اللغة 
ف�ي المدرس�ة، وتط�ور المعجم ل�دى التالمي�ذ، وجمع 
التقابلي�ة  واللس�انيات  اللهج�ات  ف�ي  والبح�ث  اللغ�ة 
والممارس�ات الصفي�ة وتعلي�م اللغ�ة ومعايي�ر اختي�ار 
اللغ�ة واللغ�ة األم  النص�وص والمه�ارات وازدواجي�ة 

والبيئة اللغوية واللغة واإلعالم. 

خاتمة
   لق�د حاولن�ا، ف�ي ضوء المش�اكل المتع�ددة لتعليم 

اللغ�ة العربي�ة وتعلمها، وفي غياب مفهوم ش�مولي للغة 
وتحديد ُمَحيَّن للس�انيات ولصالتها بعلوم التربية، بسط 
رؤية تتأس�س عل�ى مفهومي اللغ�ة والتربي�ة وتداخلهما 
واس�تلزام أحدهما لآلخ�ر، واآلفاق الت�ي يفتحانها نحو 
مقارب�ة ميداني�ة للش�أنين اللغ�وي والترب�وي، وم�ن ثمة 
بس�ط مفه�وم التربي�ة اللغوية، كم�ا تبلور ف�ي إيطاليا في 
ض�وء العولم�ة واإلط�ار األورب�ي المش�ترك، ومفه�وم 
اللس�انيات المنبث�ق عن�ه في إطار ما يس�مى باللس�انيات 
التربوي�ة. وقد انتهين�ا، من خالل تش�خيصنا للوضع إلى 
أن إدراكن�ا محدود لخط�ورة اللغة ف�ي التعليم وخطورة 
التعليم في اللغة، وإلى أننا نعرف إنتاجًا لس�انيًا يفتقر إلى 
التربي�ة وإنتاجًا تربوي�ًا يفتقر إلى اللس�انيات. وقد بدا لنا 
أن إدماج مفهوم التربية اللغوية، في المنظورين اللس�اني 
والتربوي، لمن شأنه أن يرتقي بمعرفتنا »لأشياء« اللغوية 
و"األشياء" التربوية في أفق صياغة فهم مندمج وشمولي 
للغة وعلومها ال يحصر اللس�انيات ف�ي الجوانب التقنية 
الداخلية – مع أنها ش�ديدة األهمية – ألن للفعل اللغوي 

ال شك في أن اللغة العربية بحاجة إلى 
إصالحات شتى، إصالحات داخلية تعني 

اإلخصائيين، مثل إصالح النحو واإلمالء، 
وإصالحات تخص اإلطار العام لممارستها 

في مختلف مجاالت الحياة، وتعني 
رجاالت السياسة ومساعديهم من رجاالت 

التخطيط االستراتيجي
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أكث�ر م�ن بع�د، وألن عمل المعل�م عمل لغ�وي بقدر ما 
هو عمل ترب�وي، وأن للمهارات اللغوي�ة بعدها اللغوي 
إلى جان�ب بعدها التربوي، لذا ب�ات من الضروري أخذ 
التغي�ر والتنوع اللغ�وي بعين االعتب�ار وخصوصية اللغة 
األم بتوظيف اللس�انيات التقابلي�ة وانتهاج خطة متدرجة 
سلس�ة لالنتق�ال من الدارج�ة إلى الفصح�ى، وهو ما قد 
ييس�ر حسن استثمار معارف المتعلم السابقة على التعلم 

المدرسي بما فيها اللغوية. 
وفي اعتقادنا أن مفهومًا بهذه الش�مولية لمن ش�أنه أن 
يحيط بدرس اللغة العربية، مع ما للعربية من خصوصيات 
في مشاكلها وأمراضها المزمنة التي عاشت بها مدة أربعة 

عشر قرنًا. 
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