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ABSTRACT: Language is an essential tool to raise the quality of education, as it is a vital symbol of the national identity, and an essential
pillar to reduce some of the problems that hinder the educational process in the Morrocan school, which examined the study, sought a
major pillar of this process, which is the language of instruction in the Morrocan school, based an several topics that were the most
important:
- Diagnosing the linguistic situation in Morocco, explaining the most important variables and aspects affecting it, and highlighting the
effects of multilingualism in light of the struggle of values and references and the question of identity.
- A review of the most important goals and principles an which the teaching language approach within its original environment.
- Explain the relationship between the arabic language and the teaching of science, and how to use it to raise the level of learning,
especially related to scientific subjects.
- The article's opennes to new horizons for the development and deepening of research, in order to raise the quality of language related
learning in the Morrocan school.
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 وركتة أساسية للحد من بعض المشكالت الت تعتض العملية التعليمية التعلمية، باعتبارها رمز حيوي للهوية الوطنية، تعتت اللغة أداة أساسية للرفع من جودة التعليم:ملخص
: انطالقا من مباحث عدة كان أهمها، وه لغة التدريس ف المدرسة المغربية، سىع هذا المقال الذي تناول بالدراسة ركتة رئيسية من ركائز هذه العملية،بالمدرسة المغربية
. وإبرازا آثار التعددية اللغوية ف ظل رصاع القيم والمرجعيات وسؤال الهوية، وبسط أهم المتغتات والجوانب المؤثرة فيه، تشخيص الوضع اللغوي بالمغرب. ومقاربتها داخل بيئتها األصيلة، عرض ألهم الغايات والمبادئ الت تنبت عليها مقاربة لغة التدريس. وكيفية استغاللها من أجل الرفع من مستوى التعلمات خاصة المرتبطة بالمواد العلمية، تبيان العالقة القائمة بي اللغة العربية وتدريس العلوم. من أجل الرفع من جودة التعلمات المرتبطة بالسياسة اللغوية ف المدرسة المغربية، انفتاح المقال عىل آفاق جديدة للتطوير وتعميق البحث. المدرسة المغربية، التعددية اللغوية، اللغة:كلمات داللية
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تقديم
يتمت المشهد اللغوي ف المغرب بمتصلي لغويي (ال ثالث لهما) ,كما يوضح ذلك الدكتور عبدالقادر الفاس الفهري ,يحددان الهوية اللسنية الت نشأت ونمت عىل هذه
األرض(:أ) متصل عرب يضم اللغة الفصيحة ,والعامية الدارجة ذات األصول الهاللية الشمالية ,واللغة الوسيطة الت يستعملها المثقفون أو المتمدرسون ف أحاديثهم الثقافية أو
اإلعالمية أو العلمية ,والحسانية ف الجنوب الصحراوي.
(ب) المتصل األمازيىع بلهجاته المتداولة ف سوس والريف واألطلس ,واللغة الناشئة ف المعهد األمازيىع .ويمكن أن نجزم بأن تاري خ تعايش هذين المتصلي خالل ما يقرب
من  12قرنا ظل خطيا ,لم يعرف أي نزاع لغوي يذكر بي ألسن الهوية ,فيما وصل إلينا من أوصاف ,وأن التفكت ف إعادة تشكيل الوضع اللغوي بالمغرب بدأ مع فكر الحماية,
وبإيعاز منه ,وامتد إىل مابعد االستقالل .وقد برز ف العقدين األختين عداء للغة العربية الفصيحة يؤطره أجانب ,وتتبناه وتغنيه نخبة ذات نفوذ سياس واقتصادي وإعالم وثقاف
وأدب .وهو عداء حال دون خطط االرتقاء باللغة العربية ,وتجديدها وتطويرها .وساهم بشكل مباش ف إفشال نظام التبية والتعليم وكان له تأثت مباش عىل أزمة لغة التدريس ف
المدرسة المغربية .وقد حال هذا البخس كذلك دون تشكل مشوع مجتمىع مغرب ديموقراط ,حداب ,عادل ومتحرر ,ومشوع معرف ثقاف يبلور هوية متمتة ومتحررة ,ومندمجة
ف الهويات المعرفية والمرجعية الكونية.
منذ الثورة اللسانية الت دشنتها أعمال فرديناند دوسوست  Ferdinand de SAUSSUREف بداية القرن الماض ,أظهرت الدراسات واألبحاث اللسانية المعارصة بكل
تخصصاتها بنيات وخصائص اللغة ,وانحشت أشارها بالكشف عن القواني الت تحكمها مع جعلها موضوعا للدراسة والبحث وف متناول المعرفة اإلنسانية ,بل وأضحت العلوم
اللسانية بفعل التحول ف النسق المعرف للدراسات اللغوية بمثابة أم العلوم نظرا للتأثت الذي مارسته عىل العلوم األخرى الت تبنت المنهج الذي جاءت به اللسانيات .وبدون أن
ندخل ف تحليل هذا المد الذي تجىل ف التيار البنيوي أو ما بعد البنيوي ,نعتت أن الدرس الذي نستخلصه من هذا التاكم المعرف ,يتمثل ف رصورة تجويد الخطاب حول اللغة من
نزعات العاطفية ومن أديولوجية المواقف والخطاب النضاىل ,مع إخضاع وضع اللغة للتفكت العقالب وللفاعلية الفكرية ,وذلك بفتح حقل من األسئلة.
تتمت اللغة بكونها ظاهرة متعددة األبعاد ,لتبدوكمجال يلتق فيه التاريخ والثقاف ,السياس ,والمجتمىع ,واالقتصادي .يمكن أن نستعمل مقولة مارسيل موس ونعتت بأن
اللغة ه "ظاهرة اجتماعية كلية" ,ألنها محل التقاطع بي ما يعود لالستعمال االجتماع لتلك اللغة ,وما يتعلق بمصالح األفراد أو الجماعات ,والدوافع الفردية والجماعية
واإليديولوجية ,وباالقتصادي الذي قد يحدد مكانتها .إذاكانت اللسانيات المعارصة قد أولت االهتمام للغة كمنظومة لها منطق داخىل ,فإن العالقة الخارجية لها مع اللغات األخرى
ووضعها ف المجتمع وعالقتها بمختلف الشائح االجتماعية وبالمجال والثقافة والسياسة واإليديولوجيا ,تستدع مقاربات سوسيولوجية وأنتبولوجية وتاريخية وجغرافية
وسياسية .فاللغة ه موطن التصورات الثقافية واالجتماعية واألنساق الرمزية للمجتمع ,فالواقع الذي يجعل الوع الجمىع يستوطن فيها هو نفسه الذي يجعلها موضع رهانات
مجتمعية وأيديولوجية وسياسية .ولذلك قد تستهدف اللغة ,بإقحام المصالح الفردية والجماعية ,والتعات التحررية أو اإلقصائية ,وهواجس الهوية ,من قبل حركات تسىع إىل
االستيالء أو التأثت عىل ذلك الوع الجمىع الذي تحمله اللغة.
بعد هذا التقديم المقتضب لما يعرفه المشهد اللغوي بالمغرب ,سنعرج عىل األساس الذي سنبت عليه مقالنا والمتمثل ف بسط مفهوم لغة التدريس ,باعتبارها العصب الذي
يقوم عليه أي إصالح داخل منظومتنا التبوية ,وهذا باألساس يجرنا إىل مناقشة االختالالت المرتبطة بسياسة اللغوية المعتمدة والت لها تأثت مباش عىل المنظومة التعليمية وكذا
جودة التعليم ,يفيد هذا ضمنا أننا سنتز األساس الذي يجب أن ينبت عليه اختيار لغة التدريس وعالقته بي ماهو مجتمىع وماهو سياس إيديولوج.
يمكن إجمال األسئلة اإلشكالية المرتبطة بهذا المقال ف اآلت:
أي تدبي للغة التدريس ف المدرسة المغربية؟ بأي أفق؟ ومن أجل أية وظائف وأهداف؟هل تعتي اللغة العربية لغة لتدريس العلوم؟ وكيف يمكن تدبي مسألة التعدد
اللغوي الراهن ف المغرب وبالتال ضمان تعدد سليم ومتوازن يضمن ديموقراطية لغوية؟

1

سؤال اللغة الوطنية ف السياسة التعليمية

للحديث عن السياسة التبوية اللغوية ،يجدر بنا أوال استحضار المقصود من المنظومة التبوية ،ثم أهمية اللغة ف تلك المنظومة ،فنعت بها ف هذا المقام وبداللة الموضوع
الذي نحن بصدده ،تلك المراحل التعليمية الهرمية الت يتدرج ف سلمها المعرف كل مواطن وفقا لقدراته كحق من حقوقه ف المواطنة ،اقتضته شوط استكمال النمو والنضج
والتأهيل الشخص للمشاركة ف االنتاج والمجهود الوطت الكىل بفعالية ف إطار العقد االجتماع المدب ،أي من حق كل فرد أن يتعلم الختة التشاركية وآلياته )كاللغة ،والرياضة،
واألخالق ،والعلم الطبيىع ،والبيولوج ،والعلم االجتماع والنفس..،الخ(
فاللغة بالنسبة للمنظومة التبوية وفقا لمقتضيات العقد االجتماع وشوط التأهيل ،تعد العجلة الت تتيح حركية المعرفة ف كل فروعها وحقولها ،وه العجلة الت يتم بها
نقل المعرفة وبحث المعرفة وإنتاج المعرفة ،وه العجلة الت يتم بها نقل الذات إىل الثقافة وإىل اآلخرين ،ونقل اآلخرين إىل الذات ،إنها العجلة الت تجعل العلوم وكذا الناس ف
العالقات البينية واإلرساء ف مواقع ما يسميه الفيمينولوجيي ) البينذاتية) ,ومما ال شك فيه أن المواطنة قد تعززت كثتا بإنتاج اللغة المشتكة ،وقللت من خطورة التمركزات
الفئوية ف اللهجات أو اللغات الخاصة ,وكما هو متحسن ف علم السوسيولوجيا ،أن تتقارب الفئات االجتماعية بما تنتجه من اتفاق سوسيولوج ،أو عقد لغوي تفاهم تقارب،
فإنه أيضا يعد من الحسن أن تتقارب العلوم ف مصطلحاتها حت تكون علوما ممتدة إىل بعضها ،دون أن تفقد خصوصياتها اللغوية ،ومن الحسن أن تتقارب األعراق ف ألسنتها،
حت تمتد ختاتها لبعضها.
تطورت مشكلة تعليم اللغة ف البحوث العلمية األكاديمية وتراوحت ف تطورها بي من يؤسسها عىل معتقدات فلسفية وميتافتيقية وأدبية واجتماعية ولسانية ،وف ضوء
هذا المنخ االعتقادي العام ،طورت استاتيجيات ديداكتيكية عدة ،ف تدريس اللغة ،وف المقابل هناك من يؤسسها عىل مركزية الدماغ والنظام العصت ومعطياته ف المعالجة
المعرفية للمثتات التبوية ف وضع تدريس محدد.
فارتبطت معالجة المسألة اللغوية ف التبية ف المقاربات المستندة إىل المعتقدات ،بمفاهيم تتعلق بماهية اللغة ذاتها كظاهرة صوتية ونحوية ،ومفاهيم تتعلق بنظام االكتساب
اللغوي كظاهرة ثقافية مجتمعية وقوة وسلطة المثت ،فتأثر نظام االكتساب التعلم ) المحاكاة )بمقوالت بيداغوجيا المعلومات والتمثالت ،وبمقوالت التمايز الثابت بي مراحل
النمو ،والتمايز بي الفئات العمرية والطبقية واأليديولوجية ،وصعوبات تعلم اللغة العائدة إىل الثقافة المجتمعية ،وصعوبات تعود إىل اللغة ذاتها من التاكيب النحوية واألدبية
واللسانية...الخ .ف حي ارتبطت ف المقاربات التبوية للغة المستندة عىل معطيات الدماغ بمفاهيم النظام المعرف النفس ،كأنظمة الذاكرة والتفكت والتذكر والذكاء والتصور
والتخيل واإلحساس واإلدراك ،أو بمنظور "تشومسك" القائل بفطرية اللغة عند اإلنسان ،ورصورة التعاط معها كما لو أنها ملحقة باألنظمة البيولوجية والعصبية والعقلية .مما
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عزز البحث ف الربط بي التعليم وعلم اللغة السيما ف بعده اللساب) أي اللسانيات التطبيقية ( ف ضوء مفهوم الكفاية ،من حيث ه من منظور تشومسك قدرة المتعلم عىل
إنتاج وتأليف عدد النهاب من التوليفات والتاكيب اللغوية .والمسافة بي المقاربات الديداكتيكية ومحاوالت التنقل بي هذه المقاربة وتلك ،أصبحت من المواضيع أو الظواهر
الممشكلة أكاديميا ف التبية ،حيث تتدخل عدة علوم ف الشأن اللغوي البيداغوج وتتجاذبه ،كعلم النفس وعلم االجتماع واللسانيات وعلوم االتصال .ذلك فضال عما تثته
مشكالت النقل الديداكتيك للمعرفة عت عمليات تشكل المفهوم وبنائه ف مراحلها الثالثة كما ه عند برومر) حسية ،فإيقونية ،فرمزية(  .ذلك أن المعرفة الواجب تدريسها )
المدرسية ( ليست ه المعرفة المتداولة لدى العلماء والمتخصصي ،والمعرفة الت يتعلمها الطفل والمتداولة ف القسم ،ليست ه المعرفة الواجب تعلمها .فالتغتات الت تحدث
عت هذه التنقالت ،ه ما يسم بالنقل الديداكتيك ،ومن ثمة فالوسط األصىل للمعرفة ،إنما يمر حتما بمصفاة السياسة التبوية ويخضع لها.
ويعتقد ف إدراج هذه النظريات والمقاربات الديداكتيكية كمرجعيات عليا ف إدارة الشأن البيداغوج اللغوي ،من شأنه أن يحم السياسات اللغوية من طغيان المقاربات
األيديولوجية واالستقطابات الحادة ،إال أن انحياز المستعارين التبويي لهذه النظرية العلمية أو تلك ،أطاح بها ف عمق االستقطاب األيديولوج ،فصارت ه األخرى أيديولوجيات
بيداغوجية ،يطىع عليها أساليب الهيمنة والسلطة ،حيث ساد االستقطاب المركب ) البيداغوج ،والديماغوج ،األيديولوج ( .ومن ذلك ما نالحظه ف تشنج المقاربات العقالنية
للمسألة اللغوية واتخاذ منتحليها مداخل علمية رياضية أو أداتية ،وأخرى نظمية ) تحليل النظم ( وأخرى رضوية )رضا األطراف واستحداث التوازن( ...الخ .كأساس لرفض اللغة
الوطنية كهوية ،حيث أنهم يلحون عىل االستناد إىل ما يمكن أن نسميه المشوعية العلمية ،بدل الشعية الدينية أو التاريخية أو السياسية ف اتخاذ أي قرار تجاه السياسة اللغوية
التبوية .مع أن مسألة اللغة العربية ه ف عمق المسائل االجتماعية ال تستطيع المقاربات الموصوفة بالموضوعية والعلمية القائمة عىل التييض والتكميم) كدراسة االتجاهات
نحو اللغة العربية ،وصعوبات تعلم اللغة ،ومستويات التحصيل اللغوي ،والقدرة عىل التواصل اللغوي وعالقة اللغة بالقدرة عىل الفهم أو اإلدراك ،وحساب المفردات والجمل
وتحليل النصوص وتكميمها ...الخ أن تلج إىل طبيعة الرصاع اللغوي وتفشه ،ومن ثمة فهمه ومعالجته ف عمقه ،فكل هذه الدراسات ،وإن ه رصورية كمؤشات ومعط حس
وواقىع ،إال أنها ال يمكن أن تكون بعقالنيتها وال بمشوعيتها العلمية التجريبية تلك ،بديال عن الشعية الدينية والتاريخية ف اتخاذ أي قرار بشأن اللغة ف المنظومات التبوية من
هنا يجرنا الحديث إىل بسط مفهوم لغة التدريس ف المدرسة المغربية من خالل تبيان عالقتها التواصلية وكذا مبادئها وغاياتها .
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2.1

لغة التدريس :تعريف
لغة التدريس والوظيفة التواصلية

اللغة وسيلة للتواصل بي أفراد المجتمع الواحد بحكم امتالكهم لها ,فه مؤسسة اجتماعية لسانية لها سلطانها عىل الناطقي بها ,فه المرآة العاكسة لصورهم الثقافية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغتها .واللغة كائن ج -وحياتها استعمالها وموتها إهمالها -يعتيها ما يعتيه من سي التغت ,تقوى وتتوهج تارة ,وتضعف وتخبو تارة
أخرى ,وعوامل ذلك كثتة منها :القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية ,وأقوى هذه العوامل عامل القوة العلمية الت تكتسب بلغة التدريس ف المدرسة .بادئ ذي بدء وجب
التأكيد عىل عملية ضبط المصطلحات وبناء الحدود الداللية بينها ,لم يعد ترفا علميا يمكن االستغناء عنه تحت عبارة "ال مشاحة ف االصطالح" ,فكلما تداخلت مفاهيم
المصطلحات شاب سوء الفهم عملية التواصل المعرف ,وازداد المتلق حتة ,ومن المرسل نفورا ,وف ذلك تضييع للجهذ والمال والوقت ,ولذلك صار توحيد المصطلح هما يشغل
كل الباحثي ف كل الميادين من هنا وجب الوقوف عىل مفهوم لغة التدريس ومحاولة بسطه.
عرفت لغة التدريس صتورة تاريخية غنية ،أفادت بشكل خاص من اإلسهامات المتوالية ف ميدان علوم التبية والتواصل ،فنجد مفهوم "لغة التدريس" ف جل األطر المؤسسة
لهذا الموضوع ،مرفوقا بنعت "التواصلية " Language teaching Communicative .ف إشارة واضحة إىل البعد والعمق التواصليي ،المرجو تحقيقهما .وللتميت بينها وبي
شكلها الكتاب،المعتمد عىل إنتاجات المتعلمي الكتابية ،والطريقة الت يمرر بها المدرس درسه كتابيا .تم االشتغال بلغة التدريس -ابتداء -كمقاربة لتدريس اللغة األجنبية أو الثانية،
وذلك لكون الغاية من تدريس اللغة هو تحقيق الكفاية التواصلية ،الت تسىع إىل التواصل الهادف ،واستعمال اللغة وسيطا ف التواصل ف أنشطة وسياقات اجتماعية متنوعة.
وذلك بناء على مهارات السماع والمحادثة والقراءة ،ثم تتجىل نتيجة ذلك بشكل واضح ف إنتاجات المتعلمي الشفهية والمكتوبة .ويمكن اعتبار لغة التدريس من أوضح المقاربات
التواصلية ف التدريس دقة وتخطيطا ،بدال من كونها طريقة ف التدريس ،فلها وضع محدد وواضح ف الممارسات اللغوية والتواصلية الصفية  .ويرجع ذلك إىل المرجعية الت
اعتمدتها المقاربة التواصلية؛ إذ ارتبطت "بتعليم اللغات األجنبية وتعلمها أساسا .وقد نشأت أول ما نشأت ف البلدان األنجلوساكسونية قبل أن تفرض نفسها ف فرنسا ،ثم ف باف
البلدان الفرانكوفونية ف منتصف السبعينيات من القرن الماض .ويمكن الرجوع باألسس النظرية لهذه المقاربة إىل العالم اللغوي نوعام شومسك  ، NoamChomskiالذي يرى
أن الكائن البشي يتوفر عىل قدرة فطرية لفهم الرموز اللغوية" ولتتكز هذه المقاربة التواصلية -أيضا -بقوة عىل السماع ،الذي يطبق كنشاط يتم تجريبه ف فهم اآلخرين ،وقياس
صحة ومناسبة المعلومات الراجعة ،سواء فيما يتعلق بأجوبة المتعلمي عن أسئلة المدرس ،ومدى فهمهم للغة الت يستعملها ،أو ما يرتبط باللغة الت يبسط بها المدرس مكونات
درسه أثناء شحه .
وبهذا تالمس لغة التدريس مختلف جوانب العملية التعليمية التعلمية ،فلكل وضعية تعلمية لغتها الخاصة الت تفص إىل اكتساب جيد للمعارف المتعلمة .وبحسب كل
مكون تتخذ لغة التدريس شكال خاصا ،يسهم ف بناء تواصل لغوي سواء أكان مكونا قرائيا أم تعبتيا ،أم خاصا بالقواعد النحوية وأساليب البالغة ،أم ف أنشطة التقييم اإلجماىل الت
تروم دعم وتثبيت تعلمات المتعلمي ومكتسباتهم.

2.2

غايات لغة التدريس

تبتىع مقاربة لغة التدريس اختبار مدى تحقق األهداف المسطرة للغة التدريس ،ومناهجها ووسائلها وأنشطتها الصفية .كما أن بعضا من مبادئها يندمج مع المقاربات التواصلية،
لكون الغاية التواصلية مهمة رئيسة للغة التدريس ،ومعي ف تعلم اللغة وتعليمها ،واكتساب المعارف المبتغاة .
إن الهدف األساس من لغة التدريس هو تطبيق المقاربة النظرية للكفاية التواصلية؛ من خالل جعلها هدفا للغة التدريس وتثبيت التبادل الموجود بي اللغة والتواصل .فإذا
تحقق تمكن المتعلم من التواصل والتعبت عما يريد بلغة سليمة رصفيا وتركيبيا ،وموافقة لمتطلبات المواقف الخطابية ،والسياقات االجتماعية ،أمكننا القول وقتئذ أن لغة التدريس
بلغت غايتها المرجوة منها .وللمدرس دور المهم ف عملية تجويد لغة التدريس وتيستها للمتعلمي ،تنسيقا وتصحيحا وتوجيها .ف مزاوجة لمعرفته النظرية ،الت تمتح من المقاربات
الحديثة ف تعلم اللغات وتعليمها ،وبما أفاده من تجربة ميدانية ،أتاحت له فرصة معرفة مكامن الضعف لدى المتعلمي ومواطن تعتاتهم.
كما يعمل المدرس عىل تسهيل التواصل ف القسم  .وف هذا الدور ،تكمن كتى مسؤولياته؛ أي تأسيس الوضعيات المالئمة حت يتعزز التواصل .فخالل األنشطة يقوم بدور
الموجه والمرافق ،يجيب عن أسئلة المتعلمي ،ويراقب أداءهم .ويمكنه أيضا تسجيل مالحظات عن تعتاتهم ،حت يعمل عىل تصحيحها ف وقت الحق أثناء أنشطة التثبيت.
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لتتكز أهداف المدرس من استعمال لغة التدريس ،ف أن يهيأ المتعلمي للتواصل تبعا ألغراض اللغة؛ فهم بحاجة إىل معرفة البت اللغوية ومعانيها ووظائفها ،واألساليب الت
تمكنهم من القيام بوظيفة ما .وأن شكال واحدا -أحيانا -يخدم وظائف متعددة .لذلك كان لزاما عليهم اختيار أسلوب واحد منها ،يكون األنسب للسياق االجتماع ،وأحوال
المخاطب.

مبادئ لغة التدريس

2.3

تتأسس مقاربة لغة التدريس عىل مبادئ عدة ،تتمحور ف أغلبها عىل جعل المتعلم قطب رج العملية التعلمية التعليمية؛ فالمتعلم بحاجة إىل إطار بيداغوج علم رصي،
يضمن له تحكما لغويا وتواصليا بغية إتقان أهداف المنهاج التعليم ،فيما يرتبط بالكفايات الوظيفية .وقد عرفت مبادئ لغة التدريس ف سياقها التاريخ بلورة وتطورا ،إىل أن غدت
الئحة من الممتات والمبادئ العامة ،الت ترتكز عىل قاعدة علمية دقيقة تفيد من علوم متنوعة .ومن أهم الذين متوا هذه االئحة دافيد نونان ، Nunan Davidف كتابه "منهجية
لغة التدريس ،دليل المدرسي "Language Teaching Methodoloy,book of teachers a textالصادر سنة (،)1991ليعود إليها بمزيد من التفصيل ف كتاب الحق صدر
سنة (،)2004حيث حدد للغة التدريس خمس ممتات ،مهمتها البيداغوجية الرئيسة تقوية المبادئ والممارسات التالية:
-

يكون التكت ف التعليم عىل التواصل من خالل التفاعل تبعا ألغراض اللغة؛
تقديم النصوص األصيلة خالل وضعيات التعلم؛ -يتم توفت الفرص للمتعلمي بشكل كاف ،ليس من أجل اللغة وحدها ،بل لتدبت ستورة التعلم؛
تثمي تجارب المتعلمي الشخصية ،كمكون مهم يسهم ف التعلم الصق؛
السىع إىل ربط التعلمات اللغوية الصفية ،باألنشطة اللغوية الجارية خارج القسم.

مثلت هذه الممتات الت خطها نونان قاعدة مرجعية ،عمل الباحثون من بعده عىل تطويرها ،وضبطها لتصت مالئمة أكت لمتطلبات المتعلمي وحاجياتهم .كما نجد بسطا
آخر لهذه المبادئ ،حاول فيه الباحثان جاك ريتشارد Richards Jackوريتشارد شميدت  ,Schmidt Richardمن خالل إصدارهما لقاموس "لغة التدريس واللسانيات التطبيقية"
تضمن أغلب المفاهيم والمصطلحات المكونة لحقل لغة التدريس .
تتلخص أهم المبادئ الواردة ف قاموس لغة التدريس ف:
-

يستعمل المتعلمون اللغة من خالل استعمالها ف التواصل؛
يجب أن يكون التواصل األصيل والهادف غاية لألنشطة الصفية؛
من أهم أهداف لغة التدريس الفصاحة والتمكن اللغوي التواصىل؛
ينطوي التواصل عىل دمج مختلف مهارات اللغة؛
التعليم ستورة من التكوين البناب المدمج للتجربة والخطأ .

فال تنحرص مقاربة لغة التدريس ف إجابات المتعلمي عن أسئلة مدرسهم ،أو اإلجابات الصادرة عن المدرس حي طرح أي سؤال فحسب؛ بل تشمل كذلك كل األنشطة الت
تجري داخل الفصل؛ كبعض العبارات الت ال تدخل بشكل مباش ف بناء الدرس ،لكنها تدخل ف نطاق اللغة المستعملة ف القسم :كحديث شخص بي المدرس وأحد المتعلمي،
أو حي حضور أحد اإلداريي لالستفسار عن أمر ،أو طلب أحد المتعلمي الخروج لقضاء حاجة ما...إلخ .لنثبت ف ذهن المتعلم أن بإمكانه استعمال اللغة ف كل مناج الحياة،
وليس قرصا ف مواضع محددة ومواقف بعينها.
كما يستوجب العمل بهذه األنشطة وع المدرس بالغايات المقصودة منها ،والكيفيات السليمة إلنجازها ،والطرق األنجع الستثمار نتائجها .وال سبيل تفص إىل ذلك إن لم
تكن للغة التدريس دالئل مرجعية وأطر منظمة ،تبي أهميتها وجدواها ،وكيفية إدماجها ف مهارات وتطبيقات تعي المتعلمي عىل التمكن منها.

3

اللغة العربية وتدريس العلوم

يجمع علماء اللسان اليوم عىل أن اللغة ظاهرة إنسانية للبش كافة وال يعبأون بالتفريق بي لغة وأخرى .وه ف نظر علماء االجتماع واقع اجتماع قائم وظاهرة اجتماعية
متفاعلة وقوة إنسانية إرادية مفكرة ومعتة ف المجتمع.
إن معالجة اللغة عىل هذا األساس ه إحدى المسائل النظرية الرئيسية للسانيات العامة ،وه مسألة أخذت بها جميع المدارس اللسانية الروسية واإلنكلتية والفرنسية
واألمريكية.
واللغة عند الفالسفة والمناطقة والمفكرين أداة التخاطب الجماعية بها يتواصل الناس وتنقل األفكار والعواطف والرغبات فه تساعد عىل التفكت وه عند بعضهم نمط
من السلوك ورصب من العمل .واللغة ف نظر اللسانيي نظام من األدلة والعالمات المتواضع عليها بي جماعة من المتكلمي للتعبت عما يريدون فه وسيلتهم لالتصال والتفاهم.
إن اللغة مهما كانت طبيعتها وخصائصها تستطيع أن تؤدي الوظيفة األساسية وه التبليغ والوظائف المرتبطة بها ،ولم نسمع أن عالما لغويا ادع غت ذلك ،فليس هناك
عالقة جدلية بي اللغة وأدائها لوظائفها المختلفة من جهة وبي التحرص والتحصيل من جهة ثانية بل إن مثل هذه العالقة تلتمس عند أصحاب اللغة ومستخدميها ،ومقدرة
اللغة عىل التعبت عن العلم أو النفس أو الكون ،عن المجهول أو المعلوم ،عن أدق التفاصيل أو أكت الصياغات تجريدا ه مقدرة حامليها عىل تطويعها وتهيئتها وتمكينها من
ذلك ،وصالح حامليها الكتساب العلم واستيعابه وانتاجه يعت صالحها لهذه المهمة .ومن يقول بغت ذلك فهو إما عارف يحرف أو جاهل يخرف .فبالتاىل وجب إبراز طبيعة اللغة
وخصائصها وأهلية هذه اللغة لتدريس العلوم.

3.1

طبيعة اللغة وخصائصها

تختلف اللغة عن وسائل التبليغ األخرى فه ظاهرة اجتماعية قديمة قدم اإلنسان استعملها عىل مر العصور والحقب بأشكال مختلفة وتطورت وتنوعت واختلفت بعضها
عن بعض واختلف العلماء ف منشئها ولهم ف ذلك آراء ونظريات .و تكمن أهمية اللغة ف كونها أداة البش ف التواصل والتفاهم ووسيلتهم ف تحصيل المعارف والعلوم ونقل
الحضارة والتاث والتاري خ .ورد ذكرها ف القرآن الكريم قال سبحانه وتعاىل" :وعلم آدم األسماء كلها ليستخلفه ف األرض".
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ومن أجود تعريفات اللغة الت وصلتنا من علمائنا العرب ما قاله ابن جت:
"اللغة أصوات يعت بها كل قوم عن أغراضهم " فق هذا التعريف عىل الرغم من مص عشة قرون عليه يشت إىل بعض خصائص اللغة البشية الت لم يتناولها علماء اللغة
إال ف منتصف القرن الماض.
فاللغة ذات طبيعة بشية يولد اإلنسان وهو قادر عىل اكتسابها برصف النظر عن خصائصها وصعوبتها بل ويبدع فيها إذ ال يكتق بالتقليد ،ويحدث هذا االكتساب ف مراحل
متالحقة وبالتدري ج وما أن يصل سن الخامسة حت يكتمل لديه نظام اللغة بأشه وما يحصل بعد ذلك هو من قبيل الزيادة ف التوة اللغوية وتنويع األساليب.
ومن أدق التعريفات الحديثة قول العالم الفرنس أندري مارتيت صاحب النظرية الوظيفية ف اللسانيات:
"إن اللسان أي لسان كان هو أداة تبليغ يحصل عىل مقياسها تحليل لما يخته اإلنسان ،أي ما يعلمه بالتجربة سواء كانت حسية أم ذهنية ،عىل خالف بي جماعة وأخرى
بي ذوي األلسنة المختلفة وينته هذا التحليل إىل وحدات ذات مضمون معنوي وصوت ملفوظ وه العنارص الدالة عىل معت أي الكلمات ،ويتقطع هذا الصوت الملفوظ
بدوره إىل وحدات ممتة ومتعاقبة وه العنارص الصوتية أي حروف المباب ،ويكون عددها محصورا ف كل لسان وتختلف ه أيضا من حيث ماهيتها والنسب القائمة بينها
باختالف األلسنة".
ومن هذا التعريف نرى أن للسان عدة خصائص فقد أشار التعريف إىل أنه أداة تبليغ أي أنه يتمت بصفتي األداء أي التخاطب بي أفراد الجماعة لتبادل المعلومات واألغراض
بكيفية خاصة ويقتص مفهوم األداء وجود جهاز خاص يستعمل ف تحقيق غاية معينة .أما التخاطب فيتطلب أمرين األول نظام من األدلة والعالمات والثاب هو أن اللغة مواضعة
واصطالح.
إن اللغة وان كانت مهمتها األساسية ه التبليغ إال أن لها عمال آخر كأنه مالزم له وهو تحليلها للواقع الذي يظهر ويتحقق بظهورها وتحققها ألن الكالم هو فعل المتكلم إنما
هو تقطيع يقع عىل حقيقتي مختلفتي ف آن واحد وهما الصوت الذي يرسله المتكلم والمعاب أي ما يحصل له من المعلومات اإلختبارية الت يريد إبالغها إىل السامع.
وكما أن اللغة يختلف بعضها عن بعض ف ماهية أصواتها ونظام أبنيتها فكذلك يختلف تحليل المعاب فيها والحق أن لكل لغة نظرة خاصة إىل الواقع نظرة أصحابها ف
الحقيقة ويستلزم هذا أيضا عدم مطابقتها للظواهر الفكرية .إن األدلة اللغوية وغت اللغوية تتكون من مادة ه قوامها ومحلها نسميها الدوال ومن مضمون يحل هذا المحل وهو
المدلوالت .يختلف اللسان عن غته من األنظمة الداللية ألنه صوت ملفوظ وتكون مادة هذه األنظمة إما أنوار أو مادة صلبة أو حتا أو حركات وقد تكون أصواتا لكنها غت
ملفوظة أي غت حادثة ف المخارج واألحياز الصوتية اإلنسانية وه متة تمتاز بها اللغة عن غتها أي الصفة الصوتية الفتيولوجية.
ويتتب عن هذا المظهر الصوب أن للغة بعدا واحدا مختلفة عن غتها مما له بعدان أو ثالثة أبعاد ،فالصوت ال يحصل إال متتابعا متسلسال تتعاقب فيه عنارصه الحرفية
الواحد بعد اآلخر فهو بهذا المعت زماب خط.
وتتمت اللغة بخاصية أخرى ه انقسامها إىل مستويي من التحليل هما التقطيع األوىل الذي تنتج عنه العنارص الدالة عن المعاب اإلفرادية وه الكلمة ،والتقطيع الثانوي
الذي يفص إىل العنارص الصوتية غت الدالة الت تتكب منها الكلمة وه حروف المبت.
وأهم سء ف اللسان وأخص صفاته هو الصورة األدائية الت تنتج عن تأليف أجزا ئه وانتظامها وهذه الصورة ه البنية اللسانية الت يهتم بها اللساب ف مسالكها ومجاريها ف
عملية التبليغ.

اللغة المتخصصة أو لغة العلوم

3.2

إن اللغة من حيث ه نظام من األدلة تقوم بوظيفة التبليغ عامة وتؤدي الوظائف األخرى استجابة لحاجات المتكلمي وأغراضهم وه بهذا المعت تعتت لغة مشتكة أو عامة
مختلفة ف ذلك عما يسم لغة التخصص أو لغة العلم من حيث التخصيص والتعميم ،فاللغة المتخصصة ينحرص مجال استعمالها ف علم واحد وميدان معرف واحد وان لم
تختلف ف بنيتها ونظامها عن اللغة العامة فه جزء منها إال أنها تختلف عنها ف طبيعة ألفاظها وأصنافها وأنواعها .إن لغة التخصص تتكون من عنارص مفردة أو مركبة إما لفظية
أو رمزية أو عددية أو مركبة منها جميعا أو من بعضها دون البعض اآلخر .ومن أهم ما يمت اللغة العامة عن لغة العلم احتواء األوىل عىل ألفاظ ذات داللة عامة واحتواء الثانية عىل
مصطلحات علمية أو تقنية ويمكن أن نلخص بعض خصائصهما فيما يأب:
إن المصطلح وثيق الصلة بالعلم الذي ينتم إىل موضوعه فالعالقة بينهما ه كالعالقة بي الدال والمدلول فكل حديث عن الدال منفصال عن مدلوله إنما ينطوي عىل فصل
بي المتالحمات وهو فصل ال يتجاوزه المنطق وال يستسيغه الظن إال باعتباره إجراء منهجيا ال غت.
إن عالقة المصطلحات عىل أساس أنها وحدات العلم وأجزاؤه المكونة له باعتباره كال متكامال ونظاما ه عالقة شائكة وكثتا ما توقع من ال يتمثلها من الباحثي تمثال دقيقا
ف البعد عن الحقيقة واثارة القضايا الزائفة.
فالخاصية األوىل للمصطلحات ه أنها وحدات العلم وأجزاؤه الصغرى وتمثالته األساسية ومفاتيحه وأولياته الت يتوسل بها إىل إدراكه وفهمه وتجريد مضامينه وصياغة
مقوالته وأفكاره.
والخاصة الثانية الت تتمت بها المصطلحات ه أنها متعددة بينما تتمت مفردات اللغة العامة بالوحدة ،وذلك لوجود مستويات مختلفة الستعمال اللغة وان اتحدت هذه
االستعماالت ف المفهوم الجامع بينها واختلفت ف الداللة الفعلية الناتجة عن السياق .وال يمكن أن نجد مثل ذلك ف المصطلحات ألنها مرتبطة بميدان محدد واذا استعملت ف
ميدان آخر اختلف مفهومها واال إذا كانت من المصطلحات المشتكة بي العلوم وهو وضع خاص ببعض المصطلحات المشتكة بي العلوم ،كما توجد مصطلحات عامة يتقاطع
استعمالها ف العلوم مع استعمالها ف اللغة العامة.
وتختلف المصطلحات عن األلفاظ العامة بأنها غت عالية التواتر شديدة التغت بتطور العلوم تعتمد عىل األلفاظ العامة ف التوليد ويمكن معرفة محتوى المصطلح بمعرفة
مرجعه أو إدراك مفهومه بينما تعرف دالالت اللفظ العام من خالل السياق ،كما أن المصطلح يدل عىل مفهوم واحد يالزمه مما يسم" أحادية الداللة ".وهو أحد الشوط
األساسية لوضع المصطلحات العلمية ،فالمصطلحات العلمية ال تقبل التادف واذا حصل ذلك فإنه يتسبب ف االلتباس العلم.
وتختلف المصطلحات عن األلفاظ العامة ف أنها تنتم ف الغالب إىل صنف األسماء وال يوجد من األفعال إال القليل النادر.
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أما اللغة العلمية فتتمت باحتوائها عىل نصوص مكونة من وحدات معجمية ه الوحدات التامة وعبارات غت لسانية يسميها بعضهم المقرصات الكتابية وه إما ألفبائية أو
رمزية عددية أو خاصة ،كما تتمت بضبط المصطلحات وتنظيم المفاهيم وحياد الشعور واالقتصاد واإليجاز ف األلفاظ والدالالت ،ومراقبة المشتك وحذف المتادفات ،وتوج
التبسيط واالبتعاد عن العاطفية والذاتية.

اللغة وتدريس العلوم

3.3

ف مجال تدريس العلوم يجب أن نمت بي عدة عنارص أوال عنرص اللغة ثانيا عنرص العلم وثالثا عنرص التعليم أي العملية الت يتم من خاللها توصيل المعارف المرتبطة بذلك
العلم من أستاذ إىل طلبته ف األوضاع التقليدية وتتطلب هذه العملية كما هو معلوم أن يتحكم األستاذ ف ثالث مسائل رئيسية ه:
-

المادة العلمية الت يدرسها.
اللغة الت يستخدمها ف توصيل مادة علمه.
التقنيات التعليمية الخاصة بتبليغ المعلومات العلمية والت ترتبط بتكوينه ف مجال أدائه لمهنته الت يقوم بها ويرتبط التحكم ف تقنيات التعليم باستعمال الوسائل
الحديثة والمستندات التبوية الخاصة بذلك.

وما يهمنا ف هذا الباب هو مسألة اللغة الت تستخدم ف تبليغ العلوم وهل يمكن أن تكون هناك لغة لها من الخصائص الذاتية ما يؤهلها ألن تكون قادرة أكت من غتها عىل
أداء وظيفة توصيل المعلومات العلمية .وبالرجوع إىل الخصائص الت تحدثنا عنها وأجمع عليها علماء اللسان فإنه ال يجرى التميت بي اللغات ف أداء وظيفة التبليغ وال ف وظيفة
توصيل العلم وتحصيله والبحث فيه.
ولذلك فإن كل اللغات ف ذلك سواء من حيث القدرة الكامنة وانما يجري التفريق بينهما ف مجال أدائها لوظيفة تدريس العلم باعتبار القدرة الفعلية وتطوي ع أهلها لها لتقوم
بهذا الدور وليس من حيث مطلق اإلمكان.
وهناك اعتبارات أخرى تجعل البعض يختار لغة دون أخرى غت أن هذه االعتبارات تدخل ف باب توافر الشوط والوسائل ومنها:
يصعب استعمال لغة ما ف مجال تدريس العلوم إذا كانت هذه اللغة ال تشتمل عىل مفردات هذه العلوم ،وليس لها المراجع الكافية ترجمة وتأليفا وينعدم فيها نشاط التجمة
ونقل المعارف من اللغات األخرى وال تكاد نجد فيها قاموسا متخصصا أو موسوعة علمية تضم بي طياتها أنواع المعارف وأصناف المعلومات عن الطبيعة والكون التاري خ
والحضارة وعن العلوم والمعارف.
وبوجه عام فإن أهل اللغة هم الذين يجعلون منها أداة طيعة تؤدي ما يريدون من وظائف التبليغ والتخاطب والتعبت عن المشاعر والعواطف وعن مسالك الحياة العامة
وعن الحضارة والتاري خ وعن مشارب العلوم ومذاهبها وعن العمران والهندسة والطب والفلك وعلوم الطبيعة والكون أما إذا توانوا دون ذلك فإن اللغة تجمد بجمودهم وتنطق
جذوتها بكسلهم وركودهم.

العربية لغة العلوم

3.4

إن تاري خ اللغة العربية حافل بتجارب التاري خ الت تؤكد قيام اللغة العربية بدور مشق ف االستعمال العلم فهو أمر يقره األعداء قبل األصدقاء .فقد أتيح للعرب أن يحققوا
نهضة علمية امتدت زمانا ال يقل عن الخمسة قرون ومكانا من تخوم الصي إىل سواحل األطلس وبالد األندلس وجزر المتوسط ومن أقاض طشقند إىل منابع النيل ف أواسط
إفريقيا ،وكان المعي الذي استقت منه هذه النهضة هو العقل والسبيل الذي سلكته هو سبيل التجريب واالختبار.
وعي عن ذلك ابن البيطار قائل:
"فما ثبت لديهم بالختة ال بالخت وصح عندهم بالمشاهدة والنظر اد خروه ...وما كان مخالفا ف القوى والكيفية والمشاهدة الحسية هجروه"
وقال جورج سا رطون ف كتابه تاري خ العلوم:
"لقد كان العرب أعظم معلمي ف العالم وقد زادوا عىل العلوم الت أخذوها ولم يكتفوا بذلك بل أوصلوها إىل درجة جديرة باالعتبار من حيث النمو واالرتقاء".
ودار الزمن دورته وأصيب العرب بويل االستعمار فتة من الزمن تفس فيها الجهل والتخلف إىل أن انتفضت الشعوب العربية وتحررت من االستعمار وظلمة الجهل وسعت
ف نهضتها إىل نش التعليم واعالء مكانة العلم وأخذت بأسباب الرف والتقدم وعلمت أن مصدر القوة هو العلم وأن الجهل هو سبب الضعف والتخلف فاستأنفت مستة التقدم
مجاراة للعرص وحماية الوطن والتماسا للحماية والقوة والمنعة.
فأرسلت البعثات لتحصيل العلوم وافتتحت الكليات والجامعات والمدارس لتدريس الطب والهندسة والزراعة والعلوم العسكرية والصناعات والفنون واإلدارة واللغات ،وجعل
التدريس فيها باللغة العربية ونشطت حركة التجمة لنقل العلوم ،فعادت اللغة العربية إىل معانقة العلم واحتضان المعرفة ألن ف ذلك الغذاء والتاء والسبيل إىل األذهان وأداة أهل
اللغة ف اإلفصاح والبيان.
إال أن هذه الصحوة لم تدم كثتا وأيضا اإلجراءات المرتبطة بها عرفت تخبطات ف ظل سياسات تعليمية متعاقبة ومخططات لم تعرف التفعيل واألجرأة الالزمتي ,وبعد
سنوات قليلة قامت حملة عىل اللغة العربية اشتك فيها أجانب وعرب زعموا أنها ال تصلح للعرص وعلومه ،وأنها السبب ف التأخر والتخلف فرأى بعضهم تركها إىل العامية ،ورأى
غته استعمال لغة أخرى بدال منها وكلها أراء نابعة من منطلق إيديولوج سياسوي بعيد كل البعد عن ماهو علم.
وعالوة عىل األدلة الت يؤكدها تاري خ اللغة العربية ف قدرتها العجيبة عىل األداء العلم فإن إجماع اللسانيي والمفكرين عامة يؤكد أن التدريس بغت اللغة الوطنية ال يخدم
العلم وال ينميه وله من المحاذير البيداغوجية السء الكثت .فتدريس العلوم ال يمكن أن يكون إال بلغة أهل البلد بل إن البحث بغت لغة األم قليل الجدوى يصعب النبوغ ،فيه
خاصة أن اللغة العربية لغة مطواعة لها من خصائص الترصيف والتكيب ما يثبت قدرتها عىل القيام بكل ما يحتاج إليه أهلها من أغراض الحضارة والعلم وأدواتهما.
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إن اللغة العربية تملك من المزايا والخصائص ما يمكنها من السيطرة عىل جوانب االصطالح وه مفاتيح العلوم إذا عمل العلماء والمفكرون عىل حل المشكالت العالقة ف
هذا المجال من حيث التوليد واالستعمال والتوحيد.
إن توحيد التعليم ف اللغة العربية هو خيارنا الوحيد الذي يمص بنا ف مدارج الرف ألن التعليم والتأليف بغت العربية يحرص العلم ف مجموعات محدودة ضيقة النطاق
ويضعف تبادل المعرفة بينها وبي سواد الشعب .والتعليم بها يساعد عىل نش المعرفة بي فئات المجتمع ألن العلم يتحدث بلسانها ويقرب إليها المعرفة بوسائل شت تنهل
منها فتكون أكت علما وقدرة عىل االستجابة لمتطلبات العرص.
ولنا ف األمم األخرى خت مثال نحتذي به مثل اليابان وكوريا والفيتنام وإشائيل وغتها من األمم الت اعتمدت لغتها الوطنية ف تدريس العلوم والبحث فيها.
ومن نافلة القول أن تعليم اللغة العربية ف مختلف المراحل التعليمية ال ينق إتقان اللغات األجنبية ألن ف ذلك عونا عىل البحوث والدراسات وسبيال إىل المراجع الموسعة
والبحوث الجديدة ونافذة تطل عىل الثقافات األخرى .وللنهوض باللغة العربية تيستا لمهمتها ف تدريس العلوم وجب التفكت بإجراءات تساعد عىل ذلك من قبيل:
-

4

زيادة االهتمام بالبحث العلم والتقت لموضوعات اللغة العربية وربطها بمختلف التطبيقات التقنية العملية ال سيما ميدان المصطلحات العلمية.
تنشيط مجاالت التجمة ف مختلف التخصصات وخاصة منها العلمية والتكنولوجية.
إصدار المعاجم المتخصصة باللغة العربية ف مختلف مجاالت العلوم والتقنيات.
تدريس العلوم باللغة العربية بشكل تدريخ واعتماد مقاربة التناوب اللغوي.

مسألة التعدد اللغوي ف ظل رصاع القيم والمرجعيات وسؤال الهوية

عىل الرغم من العالقة غت المحددة بي اللغة والفكر ,فإن اللغة تقوم بدورين أساسي إنها تحيل إىل الفكر وتعلن عن وجوده ,ثم إنها تقوم بنقله وبسطه ,لذلك هناك من يرى
أن اللغة ه الفكر ذاته ,حيث إن األفكار غت المعت عنها ه أفكار غامضة أو ليست موجودة بالمطلق ,األمر الذي دعا الفيلسوف التيطاب ذو األصول النمساوية لودفيج فتغنشتيان
(" )Ludwig Wittgensteinإىل اعتبار أن سوء الفهم ف الفكر صادر عن سوء استخدام منطق اللغة ,لذلك ينبىع السكوت حينما نعجز عن الكالم ,إن ما ال نستطيع التحدث
عنه يجب أن نتجاهله بالصمت ".ثم إن للغة وظيفتي داخلية تمكن الفرد من التواصل مع نفسه ومعرفة أفكاره ,وأخرى خارجية متعلقة بالتواصل والمحاججة .إن الوظيفة المثىل
للغة تعت اإلحالة للفكر حيث أن التكلم تفكت صائت ف حي إن التفكتكالم صامت ,لذلك فإن تحديد العالقة بينهما أمر بالغ الرصورة بالنظر للرهانات المتعددة الت ينتجها
استعمال اللغة ,فإىل جوار اعتبار استمرارية لغة ما منوطة باالستعمال فإن أمر اللغة ال يتعلق فقط باعتبارها واسطة التواصل ,بل اعتبارها ملمحا هوياتيا بالغ األهمية زيادة عىل
اعتبارها مظهر الثقافة األول ,لذلك فإن كل حوار أو رصاع ثقاف قائم عىل اللغة بالرصورة ,وأن التوي ج للثقافة بمختلف تمظهراتها وتجلياتها عت مختلف المعارف والمقدرات الفردية
واالجتماعية لن يكون له أي دور أو فاعلية دون لغة تعلن عن وجودها ووجود ما تعت عنه .لذلك فإن التعدد اللغوي ال ينظر إليه بوصفه تعددا ف الثقافات والمرجعيات الت قد
تتخذ طريقي ف تحديد العالقة إما تجاور وحوار أو رصاع وتصادم.
إن رصاع اللغات هو ف الوقت عينه رصاع بي الثقافات وبي القيم والمرجعيات الت تتبناها كل ثقافة ,بل إنه لم يعد من الممكن الحديث عن أحادية هوياتية حت داخل
المنظومة اللغوية الواحدة ,عىل الرغم من أن الطفل يولد بي ظهراب لغة وثقافة محددة سلفا ,يتعرف بلغته األوىل عىل نمط ثقافته ,كما أن لغته األوىل ه اللغة االنفعالية الثانية
بعد الرصاخ والبكاء ,بها يفرح ويغضب ويعلن عن حاجاته .لكن طبيعة التواصل القائمة اليوم عىل االختاق عت ما يعرف بالعولمة لم يعد من الممكن معها اإلبقاء عىل االستعمال
اللغوي المحىل والوطت من دون انفتاح ودون جهود جبارة تأخذ عىل عاتقها ربط اللغة بالفكر واالقتصاد ,زيادة عىل تطويرها عىل مستوى البنية واالستعمال .فزمن العولمة اليوم
هو زمن االختاق بامتياز تعتت فيه دول الجنوب أو العالم المتخلف سوقا يتم ترصيف وتسويق المنتجات بمختلف تمظهراتها وتجلياتها االقتصادية ,العسكرية والثقافية بما ف ذلك
اللغة ,بل وخصوصا اللغة بوصفها وسيلة المعرفة األوىل.
لذلك ف ظل رصاع الكلمات واألفكار تسىع الدول والمجتمعات إىل التوي ج للغاتها وثقافاتها ,وبمالحظة بسيطة عىل وسائط التواصل ندرك الكم الهائل من المواقع الت تعرض
وتيش تعليم اللغات ,هذا زيادة عىل تشجيع اإلنتاج المعرف واالختاع العلم ضمن أبجدياتها ,ندرك ذلك أيضا من خالل القيمة العلمية للغة ,فالبحث ف مجال الطب مثال لن
يجد له رواجا عالميا إال إذاكتب باللغة االنجلتية أو ترجم إليها ,وكذا الحال بالنسبة لكثت من األجهزة االلكتونية الت عادة ما ترفق بدليل استعمال من لغة المصدر.
إن هزيمة لغة معينة يعت غيابها ,وبالتاىل غياب أو ضعف مرجعيتها وقيمتها ,األمر الذي يؤدي إىل انقراضها كما حصل لكثت من اللغات واللهجات المحكية ,مما يسهل االختاق
اللغوي الذي يظهر ف ملمح أوىل عت ازدراء اللغة الوطنية وقلة استعمالها مجتمعيا ورسميا ,ليصل األمر إىل هيمنة حضارية يفقد من خاللها األفراد خصوصيتهم الثقافية واللغوية,
ويزداد األمر حدة حينما يرتبط هؤالء األفراد بهويات مضطربة أو مفروضة ,ال تدرك أهمية اللغة للتعريف بالخصوصية والمواطنة كما ال تملك القدرة عىل االنفتاح اللغوي السليم,
وبالتاىل تتخذ مواقف حدية قصوى إما التمسك باللغة األوىل ف إطار من العزلة واالنفعال أو إضاعتها لصالح لغات وثقافات أخرى .وأم المشكالت أن يعمد إىل االستثمار ف السوق
اللغوية دون تدبت ديموقراط يأخذ بعي االعتبار حرية الفرد ف اكتسابه اللغة وحرية المجتمع ف االنسجام بالخصوصية واالنفتاح ,خصوصا عند المجتمعات المستعمرة أو الحديثة
العهد باالستقالل ,لذلك ال خيار من تأصيل تدبت لغوي يأخذ عىل عاتقه تفعيل اللغات الوطنية واالنفتاح عىل تجارب عالمية ف تدريس اللغات والتشجيع عىل اكتسابها ,وهذا ما
تقوم به الدول المتطورة ف رعاية لغاتها الوطنية ,فيتم انتقاء المضامي التعليمية بما يتماس مع القيم الوطنية خصوصا ف المراحل العمرية األوىل ,زيادة عىل تفعيل وتجديد طرائق
ووسائل تعلم اللغات بما يساهم بتجاوز مشكالت تعلمها.
لذلك يبدو أن تحقيق هوية مطمئنة ومنفتحة ف ظل التعدد اللغوي القائم عىل رصاع القيم والمرجعيات ال يمكن أن يكون او يستمر بوسائل قاهرة مفروضة ,بل األمر نتاج
مسار طويل من التداول والتصويب عت سلطة اإلقناع والتحفت ,إذ ال يستقيم األمر ف ظل عالم ال يعتف بالعزلة واالعتكاف أمام التطور الهائل ف وسائط االتصال وأمام الثورة
الكبتة لإلعالم عت الطريقة السلسة والشيعة ف تدفق المعلومات ,لم يعد من الالئق الحديث عن هوية مفروضة باسم الخصوصية ,بمقابل اإلغراءات واالكراهات الت تبسطها
اللغات والهويات األخرى ,من خالل الدعوة إىل قيم مغرية ومتجددة تعىل من شأن حرية الفرد والشخصية.
تساهم اللغة ف تطوير ملكات الفرد ,بوصفها وسيلة االكتساب والتعلم ,كما تساهم اللغة ذاتها عت مجازاتها التعبتية وتراكيبها الفكرية وانعطافاتها المفهومية ف إغناء عالم
الفرد وتطوير حياته .وقد يتضاعف األمر ويتنوع حينما يتعلق بتعدد لغوي يلق عىل عاتقه تحقيق اإلضافات الممثلة ف الختات والمعارف الجديدة ,من منطلق اعتبار التعدد
اللغوي إحالة إىل استعمال أكت من لغتي من طرف فرد أو مجتمع ,لذلك يعد نتاجا للقدرة عىل الفهم ,القراءة ,الحوار والتواصل ,وكذا اعتباره مسارا رصوريا يفرضه الواقع والمأمول
ممثال ف نظام التعليم بما ف ذلك التعليم المستمر والحياة الثقافية زيادة إىل التطلع لبناء مجتمع المعرفة.
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إن تعلم الفرد للغات جديدة زيادة عىل قدرته عىل توظيفها يعد ملمحا أساسا للتعدد اللغوي ,كما أن وجود لغات عديدة ف دولة تضم عرقيات وجماعات لغوية مختلفة أو
ضمن اإلطار اإلنساب العام يدل دليال عىل تعدد اللغات والثقافات .وإذا كان تعدد اللغات واقعا فإن اسبابه متعددة تعود باألساس إىل أسباب انتشار اللغات ف العالم وكذا إىل
العالقات فيما بينها ,حيث يتز دور العامل االقتصادي الذي كثتا ما يدفع األفراد إىل الهجرة ,هذا زيادة عىل دور العامل السياس واالجتماع حيث يمكن لجماعات لغوية متعددة
ان تنضوي تحت دولة عىل غرار األلمان ,االيطاليي ,الرومانش والفرنسيي الذين ينضوون تحت علم الدولة السويشية .ثم إن اتساع السجل اللغوي كثتا ما يرتبط بعوامل ذاتية
تحت تأثت دوافع تعليمية وثقافية مثلما حصل مع العالم اللغوي االمريك جورج شميدث  George Schmidtالذي كان يتكلم  19لغة بطريقة جيدة ,وكذا جيمس موراي James
 Murrayناش معجم أكسفورد الذي كان يتقن اكت من  20لغة.
إن اللغة مقوم أساس للشعور بالهوية ,هوية االنتماء الت تجعل الفرد عىل المستوى النظري مطمئنا داخل السياق االجتماع ف شكله المتحرص والمنفتح ,حيث يجد يشا ف
االندماج األمر الذي يسهل عليه القيام بواجباته والمطالبة بحقوقه ,زيادة عىل اللغة بحسب تعبت الفيلسوف األلماب مارتن هايدغر " Martin Heideggerمسكن الكينونة ألنها
إعالن عن الوجود" فالفرد ال يمكنه التعبت عن خصوصيته وكينونته دون جملة المفردات والعبارات الت يعت بها عن مكنوناته ,لذلك كثتا ما يحث المختصون ف التدبت اللغوي
 , Language Planningإىل تعلم اللغات الوطنية أوال كحالة "تمرس هوياب" تضمن للفرد خصوصيته الثقافية واستقالله الفكري ,ليتم بعد ذلك ف مقام ثان االنطالق ف تجربة
تعلم اللغات بوصفها حقا مشوعا ومقصدا ثقافيا يحقق به الفرد ذاته ليتمكن من االطالع عىل الثقافات المختلفة .أما عىل الصعيد المجتمىع فإن األمر يحتاج إىل تأب حينما تتكون
الدولة من أطياف لغوية متعددة ,فيكون الحق لكل جماعة لغوية بوصفها مجموعة لسانية تجمعها اللغة بوصفها الملمح الهوياب األبرز ف أن توظف لغتها وأن تطور مجاالت
استعمالها ,والدليل عىل ذلك التدبت اللغوي الموجود ف سويشا ,بلجيكا ,كندا والهند والذي مكن إىل حد كبت من إيجاد نقاط تقاطع تمكن األفراد من التفاهم والتواصل.
إن التعدد اللغوي الرصي ف مجتمع معي ليس أمرا مرتبطا بالجهات التعليمية فقط ,بل هو مسار مجتمىع ينبىع أن يوفر للمتعلمي إمكانات التعليم المستمر ف أن يتعلموا
اللغات ,الت أصبح تعلمها أمرا مفروضا بالنظر للرصورات االجتماعية ,االقتصادية والثقافية ,أما االكتفاء بلغة واحدة فقد يعت بالرصورة العزلة وعدم التمكن من مسايرة متطلبات
العرص الت تفرض عىل اإلنسان وخصوصا الباحث األكاديم أن يكون عارفا بلغات متعددة لك يتمكن من االطالع عىل األفكار والمعلومات من مصادرها.
إن الرغبة الحثيثة ف تأسيس مجتمع المعرفة تبدأ ف مقام أول من إجادة اللغات الوطنية ثم االنفتاح عىل اللغات المختلفة ,ولك ال تكون الهوية ممزقة أو مفروضة ينبىع
للمجتمع ولمؤسسات التنشئة االجتماعية أن تحسن طرائق تعليم اللغات الوطنية عىل مستوى الشكل والمضمون وذلك باستعمال وسائط االتصال واألساليب التكنولوجية,
إضافة إىل تطوير المضمون وجعله أكت فاعلية وجاذبية خصوصا وأن تعلم اللغة الوطنية بشكل حضاري يعت بالرصورة استثمارا ف هوية مفتوحة تتجه نحو الذاكرة بغرض الحفاظ
عليها ,مع العلم أنه دون تاري خ ليس ثمة وجود مادي وال رمزي يفص عىل التعرف عىل الكينونة ويعلن عن وجودها ,ضمن هذا السياق ال يمكن للفرد أن يعرف ذاته الحقيقية وال
أن يتواصل مع غته بشكل الئق .وألن الهوية اللغوية ف معناها العام ليست قيمة مضافة معطاة بشكل مباش ونهاب وإنما ه نتاج مسار يرتبط بالشعور ف ديمومته وتعقيده ,يتز
ف مقام أول من خالل شعور الفرد بعدم مطابقة غته ,وبحسب أمي معلوف فإن ميالد فنان ف كابول أو ف أوسلو ال يعت بالرصورة السء نفسه ,الختالف ف منطق ومنطلقات
ومآالت التنشئة.
نافلة القول إن التعدد اللغوي حالة إيجابية ووضعية راقية سواء للفرد والمجتمع ,خصوصا حينما يتم تجسيده عن طريق تدبت لغوي راق يأخذ عىل عاتقه تطوير اللغة أو
اللغات الوطنية ف مقام أول ,وتشجيع تعلم اللغات األجنبية وتوفت شوط ترقيتها واستعمالها خصوصا ف المجاالت البحثية واالقتصادية .فيكون التعدد بهذا المنطق مدخال
لتنافس إيجاب بي األفراد والمجتمعات ليس بغرض اإلقصاء واإلحالة إىل العدم ,وإنما إيجاد أجواء التنافس المفضية لالجتهاد واإلبداع ,فيعمد الفرد إىل تعلم أكت من لغة ,واألمر
ينسحب أيضا عىل اإلنسانية برمتها .من منطلق أن اللغة ه الفكر ,وكلما عمد اإلنسان إىل تطوير فكره وجعله أكت تحرصاكلما انعكس االمر إيجابيا عىل واقع اللغة ومن ثم اللغات.
فعىل هذا األساس إذا كان التعدد اللغوي اختيارا واعيا ,فهو يستدع بلورة ميثاق لغوي يتضمن توجها وتصورا لهندسة لغوية تحدد مكانة كل لغة وتدرجها ف التعليم وتقدر
الكلفة ,باعتبار أن لتعليم كل لغة كلفة ,وخطة لتكوين وتأهيل المؤطرين ,مع بلورة بيداغوجية للتعدد اللغوي قابلة الستيعاب تطور اللغات.

خاتمة
إن مرم هذا المقال أن ينبه إىل سبيل علمية معينة عىل تطوير لغة التدريس بالمدرسة المغربية وبالخصوص المرتبطة بتدريس المواد العلمية ,ليبق مجال البحث ف الموضوع
مفتوحا ،يسهم فيه الباحثون والمدرسون وأهل التخصصات المتنوعة...حت ينضج ويكتمل بناؤه عت الصتورات الزمنية .تراع ف خضم ذلك المتغتات والمستجدات؛ فتتغت
اآلليات والطرائق بحسب ما استحدث من وسائل ديداكتيكية ومقاربات جديدة ف تعلم اللغات وتعليمها .ولتبق المقاصد والغايات الكتى الت ألجلها صيغت لغة التدريس ثابتة
ويمكن أن نجمل أهم الخالصات الت توصلنا إليها ف التاىل:
•
•
•
•

الوع بحمولة اإلرث التاريخ والثقاف العرب اإلسالم األمازيىع.
التخلص من عقدة المستعمر تجاه الفرنسية مع اعتبارها لغة وظيفية لها قيمة مضافة ال بديال للغات األخرى.
تعدد لغوي مهيكل وعقالب يحدد وظيفة ومكانة كل لغة وتدرجها ف التعليم ,حسب اعتبارات تضمن التواصل وإنتاج الرأسمال البشي والمعارف وتضمن االندماج
الذك ف العالمية.
إن السياسة اللغوية ال تعت التعليم فقط وإنما كل مجاالت التواصل ,اإلدارة ,االقتصاد ,اإلعالم ,التكنولوجيات الحديثة ,المعرفة واألبحاث والعلم ....لتحقيق التنمية.

وف األخت يمكننا أن نختم هذا المقال العلم بأسئلة استشافية يمكن أن تكون بوابة للقيام بدراسات جديدة حول المسألة اللغوية ف المغرب ,فإذا كانت الحمولة التاريخية
والثقافية للغة هما أمران مرتبطان بالهوية المجتمعية ,كما تدعوكل الحركات الت تدافع عن كل لغة ,كيف يمكن أن تكون طبيعة حضورهما ف االختيارات اللغوية؟
إن وظيفة اللغة ه التواصل بي الناس .وكل طرح يركز عىل الدفاع عن اللغة ال عىل تنمية أحوال الناس الذين يتداولون تلك اللغة ال يخدم دائما الناس .يجب أن تخدم اللغة
الناس ال أن يخدم الناس اللغة .والسؤال الجوهري هوكيف يمكن تحقيق التنمية للمغاربة؟ إن تأهيل اللغات لن يتم بدون تدخل لوضع اللغة ف قلب التنمية والحداثة والثقافة
بكل أبعادها .كما ال يمكن تنمية المغاربة أيضا بدون منحهم ما يسهل الولوج إىل التعليم وإىل العدة الفكرية الالزمة لتنمية المدارك ,واستيعاب المعارف ,والقدرة عىل المساهمة مع
الشعوب األخرى ف إنتاج وتراكم المعرفة.
ختاما وجب اإلقرار بأن كل تخطيط لغوي له حدود ,باعتبار أن زمن التخطيط بطء بالنسبة للزمن الشي ع ولمعيش اللغة ف المجتمع وبالنسبة لحاجة الناس إىل فتكة لغة
تالحق الجديد من جراء االحتكاك بلغات أخرى واالنفتاح عىل الفضائيات وعىل الشبكات العنكبوتية .عىل الرغم من ذلك ,فالتخطيط اللغوي رصورة يقتضيها دور الدولة ف الوظيفة
االندماجية للمدرسة وللتعليم.
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