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امللخ�ص:
يق�صد هذا البحث �إلى َم ّد تعليم اللغات الأجنبية �إلى �آفاق �أرحب تتجاوز نحو اجلملة �إلى اخلطاب من حيث
�إنه �أداء ناجز كتاب ًة على هيئة ن�صو�ص متنوعة الأبنية والأغرا�ض و الدالالت التي ينطوي عليها .وحتقيق ًا لذلك
وجب بيان منزلة حتليل اخلطاب يف العلوم املعا�صرة ،ثم تناول خ�صو�صيات حتليل اخلطاب وميزاته يف تعليم
اللغات الأجنبية.
وقد اكتفى البحث بالتعريج على املجاالت العامة ال�ستثمار حتليل اخلطاب يف التعليم ،متجاوز ًا تفا�صيل تعليم
النظام اللغوي مب�ستوياته الفرعية .ولعل �أهم جزء فيه �أنه ا�ستنفد وجوه تعا ُل ِق حتليل اخلطاب بعنا�صر عملية
التعليم :املُع ِّلم والطالب ،واملنهاج ،وطرق التدري�س.
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Discourse Analysis and Foreign Language Teaching

Dr. Walid Ahmed Al Anati

Abstract:
This paper aims to expand the horizons of teaching foreign languages by going beyond
the syntax of sentences to include the field of discourse analysis, through exploring a variety
of discourses and examining their semantic structure. It also discusses the important role
played by discourse analysis in modern sciences, particularly teaching foreign languages.
The paper does not discuss the details of teaching a foreign language system and all its
sub branches but rather addresses some general aspects of discourse analysis, which may
be employed by foreign language instructors.
The most important chapter of this paper is the one that draws different relations
between discourse analysis and the various elements of the educational process, including
the instructor, the student, the curriculum and the different methods of teaching foreign
languages.
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وي�ستقي منها .وهو يت�ضمن عدد ًا كبري ًا من النظريات
الل�سانية والل�سانية االجتماعية وال�سيما نظرية �أفعال
الكالم ونظرية الكفاية التوا�صلية ،و�إثنوغرافيا
التوا�صل ،ومبادئ غراي�س وغرميا�س�...إلخ .ثم �إ ّنه
من ناحية �أخرى ي�ستمد منزلته من مو�ضوعه وهو
اللغوي املكتوب �أو املنطوق،
درا�سة الن�صو�ص واملُ ْن َج ِز
ّ
وينبثق من هذا �أنه يرى �أنه ال ف�ضل لن�ص على �آخر؛
التجاري ال يختلف عن مقال �سيا�سي رفيع،
فالإعالن
ّ
رئا�سي...
ال�صحايف ال يقل منزلة عن بيان
و اخلرب ّ
ّ
�إلخ .ول�سنا هنا يف َم ْع ِر�ضِ التقدمي الت�أطريي للخطاب
من حيث نظرياته؛ فهذا باملكان املعلوم من الكتب
التقدميية والتوجيهية .
وميكن تف�صيل منطويات حتليل اخلطاب �إلى
ثالثة فروع مت�ضافرة:
�أو ًال� :شكل اخلطاب :و�إمنا ُيق َْ�ص ُد به البنية
اللغوية ال�شكلية للخطاب من حيث هو ن�ص لغوي
متما�سك تتحقق فيه �شروط الن�صية؛ �أي التما�سك
ال�شكلي ب�أدوات الربط وعالقاته املعروفة :التكرار
والإحالة واحلذف�...إلخ .وين�ضاف �إلى ذلك التقاليد
مما مييز ن�ص ًا من �آخ َر
ال�شكلية وال ُع ْر ِف َّية للكتابة ّ
وفن ًا من غريه .وميكن �أن ن�ضيف هنا ا�ستعانة
الدرا�سات اللغوية للخطاب بالأ�سلوبية من حيث هي
منهج �شكلي يف حتليل الن�ص وا�ستك�شاف خ�صائ�صه
ال�شكلية ،وهذا عن�صر رئي�س يف اال�ستدالل على نوع
اخلطاب وغر�ضه ،وال�سيما الن�ص الأدبي.
ثانياً :م�ضمون اخلطاب� :أي الر�سالة واملعنى
الذي يحمله اخلطاب مبا هو تفاعل دالالت املفردات
واجلمل يف بنيتها العميقة لإنتاج املعنى الك ّل ّي للن�ص،
و�إنتاج العالقات الداللية واملنطقية والكونية ،وهو
مبناهج وطرقٍ متعدد ٍة؛ �إنه التما�سك
ما ُي َت َّو َّ�ص ُل �إليه
َ
املعنوي واملنطقي للخطاب.
ّ
ثالثاً� :سياق اخلطاب ومرجعه :و�إمنا ُيق َْ�ص ُد به
والفكري الذي �أُنجِْ زَ اخلطاب
الإطار املعريف والثقايف
ّ
يف �ضوئه ووحيه ،والوظائف اخلطابية والإجنازية
التي ترتتب على تلك الأُ ُط ِر والأعراف.

مقدمة يف منزلة حتليل اخلطاب:
كثري ًا ما قيل �إن الل�سانيات حتتل مكان املحور
من العلوم املعا�صرة ،وال�سيما الإن�سانية منها؛ و�إمنا
كان ذلك بف�ضيلة تعالقها بالعلوم الإن�سانية كلها بدء ًا
بالفل�سفة وانتها ًء بالأديان والالهوت! ويبدو هذا
الكالم �صحيح ًا �إلى �أبعد احلدود ،ولكن ال ي�س ُع � َّأي
فرع متخ�ص�ص من الل�سانيات �أن يتبو�أ هذه املنزلة
منفرد ًا.
على �أننا نرى ،ومنذ فرتة قريبة� ،أن حتليل
اخلطاب بد�أ ي�ستقطب فروع الل�سانيات املتخ�ص�صة،
و�صار يوظفها توظيف ًا خال�ص ًا لبناء منظومته املعرفية
ب�إطاريها النظري والتطبيقي و�صو ًال �إلى «خطاب»
مكني متما�سك .ولي�س ثم َة ٌّ
�شك يف هذه املنزلة
التي يق�صد حمللو اخلطاب �إلى ت�أ�سي�سها؛ ذلك �أنه
جمال معريف حا�ضر يف كل زمان ومكان ،وميار�سه
وممار�ساتها القولية
النا�س يومي ًا يف فعاليات حياتهم ّ
والفعلية بدء ًا بالعلماء وانتها ًء بعامة النا�س ،و�أظه ُر
الأدل ِة على ذلك التعقيباتُ ال�صحافي ُة والتحليالتُ
التي تبثها الف�ضائيات يومي ًا تعقيب ًا �أو ا�ستدراك ًا �أو
تو�ضيح ًا� ،أكانت اخلطابات املق�صودة �سيا�سي ًة �أم
ثقافي ًة �أم اجتماعي ًة �أم ع�سكري ًة .لقد �صار «حتليل
اخلطاب» ن�شاط ًا يومي ًا منار�سه بوعي حا�ضر �أو بال
كام ٍن؛ �إنه زمن حتليل اخلطاب بامتياز.
وعي ِ
و�إذا كان كثري من النا�س يحللون ما ي�سمعونه وما
يقر�أونه دون وعي ب�أنهم ميار�سون تفكيك ًا خلطابات
الآخرين ف�إن ُج َّل املفكرين واملثقفني يعون ذلك و�إنْ
أدوات املنهجي َة ال�شكلي َة
كانوا ال يعرفون بالوعي ال ِ
َ
إعالمي
الفي�ض ال
وامل�ضموني َة للخطاب .وال�شك �أنَّ
َّ
والف�ضاء املفتوح قد �أ�سهم يف تطور «حتليل اخلطاب»
حتلي ًال عفوي ًا.
و�إمنا َي ْ�س َتمِ ُد «حتليل اخلطاب» منزلته من موارده
املتعددة :الل�سانيات النظرية والتطبيقية ،وعلم
النف�س ،وعلم االجتماع ،ونظرية املعرفة ،ونظرية
االت�صال والإعالم ،والذكاء اال�صطناعي ،والقانون،
وعلوم ال�سيا�سة ،واملنطق�....إلخ؛ �إذ ينفتح عليها ك ِّلها
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فقد كانت اجلملة هي الوحدة الأ�سا�سية املعتمدة
يف تقدمي املادة اللغوية لتح�صيل معاين املفردات
اجلديدة والرتاكيب اللغوية والأ�ساليب املختلفة يف
مرحلة �أولى ،و�إذا انتقلنا �إلى مرحلة �أخرى تتخذ من
الن�ص اللغوي وحدة مهمة بعد �أن ي�ستنفد نحو اجلملة
طاقته يف التعليم وجدنا �أن الن�صو�ص م�صطنعة
وم�صممة لغايات تعليمية خال�صة تفقد معها كثري ًا
من خ�صائ�صها البنيوية والثقافية فيما لو كانت
ن�صو�ص ًا �أ�صيلة.
امليزات التي يقدمها حتليل
وميكن القول �إن
ِ
اخلطاب لتعليم اللغة تنطلق من طبيعة مو�ضوعه
ومنهج معاجلته؛ وبيان ذلك �أنه:
 .1يتخذ مادته من وقائ َع لغوي ٍة حقيقي ٍة وواقعية
جتري يف �سياق عفوي طبيعي؛ فهو يتعامل مع
اللغة يف �سياق اال�ستعمال ،وهو بذلك يقدم ر�ؤية
متحركة للغة يف اال�ستعمال؛ فرتاه مث ًال ينقل
معاين املفردات من معانيها املعجمية ال�ساكنة
�إلى معانيها يف اخلطاب �إ�ضافة �إلى وظائفها
اخلطابية املختلفة.
 .2يتعامل مع الن�صو�ص اللغوية الواقعية كما هي دون
تعديالت �أو حتويرات خلدمة الأغرا�ض التعليمية؛
�إمنا يتعامل مع الن�صو�ص الأ�صيلة كما ي�ستعملها
الن�صو�ص توفر
الناطقون بها .وال�شك �أنَّ هذ ِه
َ
درجة عالية من الواقعية وال�صدق ،بعيد ًا عن
التوجيهات الرتبوية اخلال�صة القا�صدة �إلى
حتقيق الأهداف ب�أق�صر الطرق؛ فهو يتجاوز
تي�سري الن�صو�ص وا�صطناعها وتكييفها.
ن�ص و�آخر؛ فجميع الن�صو�ص
 .3ال يفا�ضل بني ّ
ً
�صاحلة لال�ستثمار بدءا من الإعالن التجاري
والطرفة ال�سائرة �إلى �أرقى الن�صو�ص العلمية
و�أعقدها.
 .4ي�ؤطر لال�ستعمال اللغوي الواقعي من حيث حماولة
وخ�صائ�ص كربى للن�صو�ص
التو�صل �إلى �أبني ٍة
َ
و�أنواع التفاعل اللغوي اليومية؛ فيقدم للمتعلمني
�إطار ًا نظري ًا للتحليل الن�صي اال�ستقبايل ِل ُي َت َو َّ�ص َل

هذه هي العمليات التفكيكية التي منار�سها ،بوعي
�أو الوعي ،عندما نفكك كالم ًا �أو ن�ص ًا ونحلله.
و�إذا كانت هذه هي املنطويات العامة لأي خطاب
ف�إنها تتفاوت وتتمايز �شك ًال وبنا ًء وفق ًا لطبيعة
اخلطاب وق�صده؛ فاخلطاب الأدبي خمتلف عن
اخلطاب القانوين ،و اخلطاب الديني خمتلف عن
اخلطاب ال�سيا�سي�....إلخ .ومن ناحية ثانية يفرتق
جاجي ،ويختلف
اخلطاب ال�سردي عن اخلطاب ِ
احل ّ
الو�صفي�...إلخ.
جاج ّي عن اخلطاب
ِ
احل ِ
ّ
ومما مي ِّثل امتياز ًا لعلم حتليل اخلطاب من حيث
ّ
هو منهج يف التحليل اللغوي والثقايف �أنه يركز على
الن�صو�ص الأ�صيلة ومت ُّثالتها يف الن�صو�ص املكتوبة
الناجز قو ًال وكالم ًا.
وحتليل املحادثة واخلطاب ِ
حتليل اخلطاب وتعليم اللغة:
ً
ال تفرتق تطبيقات حتليل اخلطاب ،تعميما ،عن
كثري من تطبيقات الر�ؤى والأنظار الل�سانية؛ ذلك
�أنها ال ُت َط َّبقُ على نحو �آيل و مبا�شر يف تعليم اللغة
لأبنائها وللناطقني بغريها ،و�إمنا حتتاج �إلى تطويع
َ
العلمي» �إلى
النظري
واالنتقال من «
وتعديل يتوافق
ّ
ّ
منجزات علم اخلطاب
«التطبيقي
التعليمي» .ثم �إنَّ
ِ
ّ
ّ
مل ت�ستق َّر على �أ�س�س ثابتة ي�صح معها �أن تنتهي �إلى
تطبيقات حمددة؛ فالن�صو�ص واحلوارات ،التي
هي مادة اخلطاب ،لي�ست م�ستقرة على �أعراف
ن�ص ّية ت َْ�صد ُُق على جميع �أنواع الن�صو�ص و�أجنا�سها
ّ
ٌ
وحتققاتها ،فثمة جمال َر ْح ٌب للتباين الأ�سلوبي بني
من�شئي اخلطابات و�إن كانوا يرمون �إلى حتقيق غر�ض
واحد هو هو ،على �أنَّ ذلك ال مينع من ا�ستثمار تقاليد
الكتابة واحلوار و�أعرافهما التي ن�ستطيع بها �أن منيز
املو�ضوعات والبنيات الكربى والعامة للن�صو�ص،
وكيفيات ت�شكيلها و�إجنازها كتاب ًة �أو حوار ًا.
وال�شك �أن املنطلق الرئي�س ال�ستثمار حتليل
اخلطاب يف تعليم اللغة ينطلق من اال�ستدراك
ُعموم ًا ،على الوحدة اللغوية التي كانت مادة التعليم
من ناحية �أو بنيتها ومو�ضوعها من ناحية ثانية؛
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به �إلى االقتدار على الإنتاجِ ،منْ َث َّم بلوغ الغاية
املن�شودة :الكفاية اخلطابية.
ال يفا�ضل بني اللغة املنطوقة واملكتوبة يف التحليل
اللغوي ويف اال�ستثمار.
ي�ستنفد جانبي ال�شكل والوظيفة؛ فال ُي َغ ّل ُب
أحدهُ ما على الآخر.
� َ

الن�صو�ص ،وله يف ذلك تقالي ُد َم ْد َر�س َّي ٌة معروفة،
ومن هنا ف�إنَّ الن�صو�ص املختلفة ،حتى العلمية منها،
تعتمد على عنا�ص َر �أ�سلوبي ٍة متيزها من غريها من
اخلطابات.....هكذا.
ولقد دار نقا�ش حول �أ�سلوبية الن�ص الأدبي :ما
هي العنا�صر التي متنح الن�ص �أ�سلوب ًا ما؟ وقد كان
الرتكيز بادئ الأمر من�صب ًا على مفهوم االنزياح
بو�صفه �أَ َّد َّل مظاهر �أ�سلوبية الن�ص ،ثم جرى جتاوز
تقاليد ن�صي ًة عامة
ذلك �إلى تناول الأ�سلوب بو�صفه
َ
ت�ستمد وجودها من بنية اخلطاب وتقاليده ،تلك
التقاليد التي ينتمي �إليها الن�ص الأدبي ،وهذا ميثل
ال�سمات ال�شكلية
بدوره انتقا ًال منهجي ًا جوهري ًا من ّ
اخلال�صة �إلى الرتكيز على وظائف اللغة و�أفعال
الكالم يف �إطار اخلطاب الأدبي ،وبعبارة �أخرى:
م َّثلت انتقا ًال من الرتكيز على الظواهر الأ�سلوبية
بذاتها �إلى الرتكيز على وظائفها التداول ّية يف �إطار
اخلطاب الأدبي  ،وهذا ما انتهى �إلى ما يعرف
ب�أ�سلوبية اخلطاب .
ويع ِّرف «م ّكارثي و كارتر» (�أ�سلوبية اخلطاب)
«ممار�سة ا�ستعمال حتليل اخلطاب يف
ب�أنهاّ :
املنهج
درا�سة الن�صو�ص الأدبية ،وميكن بهذا
ِ
الك�شف عن �أ�شياء كثرية منها مثالً:
ُ
�سياقي التوجي ِه
ِ
العالقة بني ال�شخ�صيات قي الروايات وامل�سرحيات،
و�أمناط تنظيم ال�سرد ،ووجوه ال�شبه واالختالف
بني الن�صو�ص الأدبية وغري الأدبية بو�صفها خطاب ًا
اجتماعي ًا يف �سياق اال�ستعمال» .
وال �شك �أن الأ�سلوبية تتداخل مع البالغة
التقليدية وحتليل اخلطاب؛ و�إمنا كان ذلك انطالق ًا
من �أنها منهج �شكلي يف حتليل الن�صو�ص يتعامل
مع البنية اللغوية الظاهرة للن�صو�ص و�أثر الظواهر
َ
وظائف جمالي ٍة �أو تداول ّي ٍة
الأ�سلوبية ال�شكلية يف �أداء
على التعيني .ولع ّل مفهوم التكرار يكون �أحد �أبرز
�أدلة هذا التقاطع؛ فهو م�صطلح ذائع يف الدر�س
الأ�سلوبي والبالغة وحتليل اخلطاب؛ ذلك �أنه من
الوجهة الأ�سلوبية عالم ٌة على خ�صي�صة �أ�سلوبية يف

جماالت حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة:
ْ�صر كثري من الل�سانيني مفهوم الل�سانيات
َيق ُ
التطبيقية على تعليم اللغات الأجنبية و�إن كان
غريهم يمَ ُ ُّدها �إلى جماالت كثرية متعددة؛ و�إمنا
ق�صروها على تعليم اللغات الأجنبية؛ لأنه املجال
الأكرث ا�ستفادة وتوظيف ًا لل�سانيات .ولعل حتليل
اخلطاب مبنجى من هذا التقييد؛ �إذ �إنه ُي ْ�س َت ْث َم ُر
يف جميع وجوه حتقق اللغة املنطوقة واملكتوبة يف
ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع والبحث العلمي
واحلوارات اليومية العفوية�....إلخ .على �أنه يغلب
على ظ ّني �أن جميع تطبيقات حتليل اخلطاب تحُ َ ِّركها
بواعث تعليمية وتربوية؛ فغاية الق�صد منها جتريد
وقواعد ُت ْ�س ِل ُم �إلى كفاية خطابية تكفل
معاي َري
َ
للنا�س ا�ستقبال الن�صو�ص واحلوارات و�إنتاجها على
نحو فاهم وقا�صد ينبئ عن متثل العنا�صر اللغوية
واالجتماعية احلا َّفة باخلطاب .وهكذا يظهر ا�ستثمار
حتليل اخلطاب بقوة يف جمال تعليم اللغة لأبنائها
وللناطقني بغريها .ولعل �أهم جوانب ا�ستثماره يف
تعليم اللغة للناطقني بغريها تتمثل يف ما يلي :

3

2

4

التحليل الأ�سلوبي وتعليم الأدب
تعتني الأ�سلوبية على وجه التعميم بدرا�سة
اخلطاب الأدبي ومتييزه من �أنواع اخلطاب الأخرى
وفق التقاليد الفنية والأ�سلوبية للإنتاج الأدبي،
وتعتني يف هذا ال�سياق باملالمح الأ�سلوبية التي تخلق
�أدبية الن�ص ،وتلك التي متيز بني �أديب و�آخر .على
�أن اخت�صا�ص الأ�سلوبية باخلطاب الأدبي لي�س على
درجة من الت�ضييق متنعه من الإ�سهام يف العلوم
الأخرى؛ فقد �صار « الأ�سلوب» ودرا�سته جما ًال لدرا�سة
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الداللية؛ �إذ �إنها �صارت �أداة حتليل منهجي يف
درا�سة الن�صو�ص الأدبية وغريها من الن�صو�ص من
وجهة نظر اخلطاب؛ فاحلقول الداللية يف الأ�سلوبية
متثل وجه ًا من وجوه �أ�سلوبية املعجم عند الأدباء،
وغالب ًا ما تناق�ش يف �إطار مقولة «معجم ال�شاعر �أو
معجم الكاتب»� ،أما من وجهة نظر حتليل اخلطاب
ف�إن احلقول الداللية متث ّل وجه ًا من وجوه التما�سك
الن�صي ال�شكلي يف �إطار العالقات الداللية التي
تتوالد بني عنا�صر احلقل الواحد :الرتادف والت�ضاد
والت�ضمن ...من ناحية ،ثم �إنها ت�سهم يف �إنتاج
م�ضمون اخلطاب� ،أي البنية الكربى ثم ما يت�شعب
منها من البنى ال�صغرى.
و�أما الت�ضاد ف�إنه ميثل �إحدى ال�سمات الأ�سلوبية،
ويف الوقت نف�سه يقع �ضمن اخل�صائ�ص البالغية
ولكل وظيفته� .أما يف
للن�ص فيما ُي ْع َر ُف بالطباقٍ ،
حتليل اخلطاب ف�إن عالقة الت�ضاد يف مفردات
الق�صيدة وجملها غالب ًا ما تدل على وظائف خطابية
أمارات على بنية الن�ص؛ �إذ كثري ًا ما يكون �أمارة
و� ٍ
على ثنائية �ضدية .
أطلت النظر فيما �أجنزه امل�شتغلون بالتحليل
ف�إذا � َ
وجدت �أن امل�ستوى املعجمي والعالقات
أ�سلوبي،
َِ
ال ّ
ً
ً
الداللية متثل ركنا ثابتا من �أركان التحليل الأ�سلوبي
والبالغي التقليدي ،من َث َّم حتليل اخلطاب ،على
فرقٍ بينهما؛ هو االنتقال من الترَّ كيز على ال�شكل �إلى
الرتكيز على الوظيفة التّداولية.
وغاية الق�صد من ذلك �أن نقول� :إنه ميكننا �أن
ن�ستعني بنتائج الدر�س الأ�سلوبي يف حتليل الن�صو�ص
الأدبية لتبني اخل�صائ�ص العامة للخطاب الأدبي
وال�سمات الأ�سلوبية لكل فن/جن�س �أدبي مبا يقف
عند التقاليد العامة للكتابة الأدبية وتقدميها للطلبة
غري الناطقني باللغة ،وخري و�سيلة لتمثل ذلك ما
يراه « ِود�سون» من �ضرورة تدري�س اخلطاب الأدبي
وغري الأدبي جنب ًا �إلى جنب بطريقة يدعم فيها ك ٌل
الآخ َر ،و�إجراء املقارنات واملفارقات بق�صد التعرف
على الكيفية التي يعرب كل منهما عن املعنى بطرقه

ن�ص تق�صد �إلى وظيفة تداول ّية حمددة يف الن�ص
�أو �سياقه ،ويغلب �أن يكون الغر�ض هو التوكيد وبيان
الأهمية ،ويف الوقت نف�سه ف�إن التكرار ب�صورته
امل�شهورة (التكرار احلريف) ميثل الو�سيلة الرئي�سية
يف �سبك الن�ص ومتا�سكه كما قرره هاليدي يف
و�سعنا مفهوم
منوذجه الت�أ�سي�سي ،على �أننا �إذا ّ
التكرار كما ورد عند هاليداي ف�إنه ي�شمل م�شتقات
الكلمة ال�صرفية ،وهذا يقودنا �إلى ظواه َر مق َّرر ٍة يف
البالغة التقليدية :اجلنا�س ب�أنواعه.
وال يكاد بحثٌ يف التحليل الأ�سلوبي والن�صي
فهوم التَّكرار و�أثره الأ�سلوبي واخلطابي.
يتجاو ُز َم َ
ولعل مثا ًال واحد ًا يكفي؛ فقد وجدت عزة �شبل حممد
يف درا�ستها الن�صية ملقامات ال�سرق�سطي �أن التكرار
املبا�شر �أدى الوظائف الآتية :
( .1الفعل قال) �أدى تكراره �إلى ربط وقائع احلكي
داخل املقامة.
 .2ربط عنوان املقامة مبتنها بتكرار الكلمة املفتاح.
� .3إطالة الن�ص.
	.4الت�أكيد.
	.5التنبيه.
	.6التحذير.
� .7إبراز الطابع الفكاهي يف املقامة.
	.8التعبري عن البعد النف�سي.
� .9إبراز الغاية التعليمية.
	.10الربط بني املقامات اخلم�سني.
 11متييز املقامة باعتبارها ن�ص ًا �شفاهي ًا يتناقله
الرواة يف املجال�س ،وباعتبارها ن�ص ًا ق�ص�صي ًا
يقوم على احلوار بني ال�شخ�صيات.
وتوقف جميل عبد املجيد طوي ًال عند وظائف
التكرار يف �سياق بالغة القدماء ول�سانيات الن�ص .
والقول نف�سه ينطبق على نظرية احلقول
5
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 .3غر�ض اخلطاب� :إ�شعار مِ َب ْظ َل َم ٍة ،دعم وت�أييد...
 .4ديباجة اخلطاب :تقاليد افتتاح اخلطاب
الر�سائلي الر�سمي وتقاليد اختتامه.
	.5الإطار الزماين واملكاين للخطاب.
 .6هوية منتج اخلطاب/املر�سل �أو امل�ستدعي...
	.7ا�ستخدام املفردات املت�صلة عموم ًا مبو�ضوع
اخلطاب وغر�ضه �أكانت مفردات عامة �أم
متخ�ص�صة.
وال�شك �أن املعلم الذي يوظف حتليل اخلطاب يف
معاجلة الن�صو�ص قادر على �أن ي�ستثمر اخل�صائ�ص
العامة التي تو�صلت �إليها درا�سات علم الن�ص يف
تعليم طلبته كيفية الكتابة املنا�سبة على �أنحاء
خمتلفة:
•فقد يبد�أ معهم بالرتكيز على ا�ستثمار مفردات
معينة لتقوم بوظائف بنيوية يف اخلطاب،
كا�ستخدام الأعداد الرتتيبية� :أو ًال ،ثاني ًا ،ثالث ًا.
•وقد يطلب �إليهم حتويل ر�سالة كتبت للوالد �إلى
ر�سالة ل�صديق.
• ويف مرحلة متقدمة يطلب �إليهم �أن ين�شئوا خطاب ًا
جدلي ًا بالرد على حجج تاجر ي�س ِّوغ احتكار ال�سلع
ال�ستغالل النا�س.
وهكذا تتفاوت مطالب املعلم على وفق م�ستوى
الطلبة وعلى م�ستوى الغر�ض واملهمة التعليمية
املطلوبة وامل�صممة وفق ًا لعنا�صر حتليل الن�صو�ص
التي يقدمها حتليل اخلطاب.
تعليم الرتجمة والن�صو�ص املقارنة
ا�ستنفد «با�سل حامت و�إيان مي�سون» عمليات
الرتجمة بو�صفها خطاب ًا من جميع وجوه علم
اخلطاب :التما�سك الن�صي ال�شكلي وامل�ضموين؛ �إذ
تناوال العنا�صر الالزمة لتحليل الن�صو�ص ثم كيفية
تطبيقها على الن�ص املُترَ َْج ِم .ولعل �أهم ر�سالة ق�صد
�إليها حامت ومي�سون �أنَّ املرتجمني ومعلميهم غالب ًا

اخلا�صة» املو�سوعة  .وهكذا ن�ص ُري �إلى الأ�سلوبية
التعليمية التي َنع ُّدها جزء ًا من الل�سانيات التطبيقية
وتعليم اللغات.
تعليم الكتابة ومهاراتها وفنونها املختلفة:
واملق�صود بالكتابة هنا املهارات الإن�شائية و�إعادة
ال�صياغة وحتويل الن�ص من �صورة �إلى �صورة �أخرى....
�إلخ .وال�شك �أن هذا املجال ال ينف�صل عن تعليم القراءة
والفهم واال�ستيعاب؛ �إذ هما ن�شاطان متعا�ضدان:
القراءة مهارة ا�ستقبالية تت�شخ�ص يف �أداء �إنتاجي عند
أجنبي لعدد كبري من
الكتابة .وال�شك �أنَّ َت َع ُّر َ�ض املتعلم ال ّ
الن�صو�ص الأ�صيلة باللغة الأجنبية يقدم له معرفة جيدة
بفنون الكتابة و�أنواع اخلطاب املختلفة يف �صورتني� :أما
الأولى فهي ال�صورة غري الواعية التي يبنيها من خربته
التعلمية يف التعامل مع الن�صو�ص؛ �إذ �إنه مع اخلربة
والتجربة مييل �إلى متثل الأطر العامة والبنى العليا
للن�صو�ص� ،أي التقاليد الفنية الكتابية لكل خطاب ،بل
لعله ي�ستدعي �شيئ ًا من خربته بلغته الأم .و�أما ال�صورة
الواعية املُ ْد َرك ُة فهي ما يقدمه املع ِّلم واملنهاج (الكتاب)
من حتليل نظري ومعلومات عن �أنواع الن�صو�ص
وتقاليدها الكتابية وعنا�صرها املختلفة .وغاية ذلك ك ِّله
�أن ي�صل بالكتابة �إلى م�ستوى الكفاية اخلطابية� :إن�شاء
خطابات مرتابطة م�ستقيمة يف معناها ومبناها و�شكلها،
دا ًّلة على مو�ضوع اخلطاب وغر�ضه.
ف�إذا �أخذنا اخلطاب الر�سائلي مث ًال وجدنا �أن
املتعلم ينبغي �أن مييز بني الكتابة الر�سمية والكتابة
الإخوانية ،و�إمنا يكون ذلك بتمثل بنية اخلطاب
الر�سائلي وتوظيف هذه البنية يف ال�سياق املنا�سب؛
فيتقيد ببنية الر�سالة املطلوبة مراعي ًا عنا�صر
اخلطاب ،ف�إذا كانت الر�سالة ديوانية (ر�سمية) لزم
املتعلم �أنْ ُيعَبرِّ َ يف ر�سالته عن العنا�صر الآتية:
َ
	.1املُ ْر َ�سل �إليه دا ًال على طبيعة العالقة بينهما
َ
املخاطب
(املر�سل وامل ْر َ�سل �إليه) �أي وظيفة
ِ
(مديره يف العمل ،وزير ،رئي�س الدولة.)...
 .2مو�ضوع اخلطاب� :شكوى ،طلب زيادة راتب ،طلب
نقل�...إلخ.
7
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يف الن�ص الهدف؛ و�إمنا ذلك الختالف طبيعة
العالقة الداللية بني زوج املفردات يف اللغتني.
ويف الغاية البالغية ومراعاة ر�سمية اخلطاب
مرا�سلة ما يف اللغة امل�صدر
ف�إنَّ نقل �أ�سلوب
َ
دون التنبه على طبيعة العالقة بني املتخاطبني
واختالف املنظور الثقايف لطبيعة هذه العالقة قد
يف�ضي �إلى خرق �آداب اللباقة وال َكيا�سة.
•الرتجمة :وهي خامتة املطاف وتنتهي بتقدمي
ن�ص جديد يف اللغة الهدف مراعي ًا الثوابت
واملتغريات اخلطابية يف الن�ص الأ�صلي.
وقد اعتنى حامت ومي�سون بال�سياق و�أبعاده وكيفية
متثله عند الرتجمة� ،إ�ضافة �إلى املزالق التي ميكن �أن
يقع فيها املرتجمون هنا.
تعليم اللغة لأغرا�ض خا�صة:
ولعل هذا املجال يكون �أكرث املجاالت انتفاع ًا
بتحليل اخلطاب والتحليل ال ّن ّ�صي؛ ذلك لأنه حمكوم
مبجال معريف على التعيني يق�صد منه بلوغ كفاية
خطابية ِمنْ َث َّم الكفاية التوا�صلية العامة .ويلتقي
حتليل اخلطاب وتعليم اللغة لأغرا�ض خا�صة يف
الإجراء و الغاية؛ فالإجراء هو حتليل الن�صو�ص
حتلي ًال كام ًال ينتهي �إلى و�ضع �أطر داللية وبنيوية
وتداول ّية للن�صو�ص مبا مييز الأغرا�ض التداول ّية
الناجزة ن�صو�ص ًا .و�أما االلتقاء يف الغاية فيتمثل يف
االنتهاء من التحليل �إلى متييز �أبنية الن�صو�ص ح�سب
�أغرا�ضها ومو�ضوعاتها.
وال �شك �أن الأدوات التي يعتمدها حتليل اخلطاب
هي الأ�سا�س املركزي الذي يقوم عليه تعليم اللغة
لأغرا�ض خا�صة؛ فالعالقات الداللية التي يعتمد
عليها اخلطاب يف تفكيك م�ضمون الن�ص والو�صول
�إلى بنيته العميقة هو الأ�سا�س الرئي�س يف تعليم
يح�صل املتعلم
اللغة لأغرا�ض خا�صة؛ �إذ ينبغي �أن ِّ
معجم ًا ا�صطالحي ًا متخ�ص�ص ًا يف مو�ضوع التعلم.
وقد نظر حتليل اخلطاب �إلى امل�صطلحات واملفردات
املتخ�ص�صة على �أنها عن�صر مهم من العنا�صر
املعجمية التي تخلق متا�سك الن�ص ومتنحه طاب ًعا

منقو�ص لـِ « التكاف�ؤ والتعادل
مفهوم
ما يقفون عند
ٍ
ٍ
الرتجمي»؛ ذلك �أن الغالبية منهم تحَ ْ َ�س ُب �أنَّ التكاف�ؤ
مق�صور على التعادل املعلوماتي؛ �أي نقل امل�ضمون
فات �إلى
املعلوماتي الذي يحتويه الن�ص دون كثري ا ْل ِت ٍ
خطاب الن�ص وبنيته وغر�ضه ومو�ضوعه.
�إنَّ �أهم ما ينبغي �أنْ ين�صرف �إليه تعليم الرتجمة
املنوي ترجمتها حتلي ًال
هو حتليل بنية الن�صو�ص
ّ
خطابي ًا دا ًال على جميع عنا�صر اخلطاب وال�سياق
الذي �أُ ْن ِت َج فيه ،وهكذا يكون حتليل اخلطاب عم ًال
منهجي ًا م� ِّؤ�س ً�سا لتعليم الرتجمة وف ِّن َّياتها ،وينبغي
�أن ي�سري حتليل اخلطاب يف تعليم الرتجمة يف �أربعة
خطوط متتابعة ،هي:
•حتليل اخلطاب/الن�صو�ص يف اللغة الأم؛ مبا
ينتهي �إلى ا�ستنفاد العنا�صر الرئي�سية املنظورة
وال�ضمنية املف�ضية �إلى تعرف خ�صائ�ص اخلطاب
اللغوية والبنيوية و املنطقية والتداول ّية� ،إ�ضافة
�إلى العنا�صر اخلارجية :نوع اخلطاب ،و�سياقه،
والأطراف امل�شاركة فيه ،وبنيته�...إلخ.
•حتليل اخلطاب/والن�صو�ص يف اللغة الهدف.
واملق�صود هنا �أن نتناول ن�صو�ص ًا بالتحليل
من �أنواع خطابية خمتلفة ُت�ضا ِر ُع تلك يف اللغة
الهدف ،وينبغي �أن تطابق عملية التحليل هذه
العملية الأولى لتكون �أ�سا�س ًا �صاحل ًا للمقابلة.
•التحليل املقارن للن�صو�ص يف اللغتني امل�صدر
والهدف ،بحيث تنتهي املقارنة �إلى جدول
معلومات نظري ًة عن املقارنة وما
دقيق يت�ضمن
ٍ
انتهت �إليه من فروقات ومت�شابهات يف العنا�صر
اخلطابية :التما�سك (املعجمي والنحوي،
وعنا�صر ال�سياق ،والعنا�صر التداول ّية وال�سيما
القدرة الإجنازية و�أفعال الكالم يف ال َّن َّ�صينْ ....
�إلخ .وقد تف�ضي مثل هذه َ
اجل ْد َول ِة �إلى بيان فروق
مهمة بني ال َّن َّ�صينْ ؛ ففي التما�سك املعجمي قد
تتعالق مفردتان �أو �أكرث يف اللغة الهدف ،ولكننا
عند نقل هاتني املفردتني �إلى اللغة الهدف جند
�أنَّ التما�سك املتحقق يف اللغة امل�صدر مل يتحقق
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دور �أَ ْف َع َل و�أَ ْع َظ َم للمتعلمني؛ �إذ مل يعد دور املتعلم
دو ًرا �سلب ًيا يقت�صر على التلقي ال�سلبي فح�سب ،بل
�صار ي�سهم �إ�سهام ًا ذاتي ًا يف التعلم وت�سيري �أهداف
التعلم .و�أما الثانية فتمثلت يف تخفيف العبء واجلهد
عن املعلم؛ وذلك با�ستثمار منجزات التقنية احلديثة
للم�ساهمة يف القيام ببع�ض واجبات املعلم ،فكرثت
الربجميات التعليمية ،وانتقلت البيئة التعليمية من
ال�صف �إلى البيت واملكتبة و �إلى �أي مكان تتوافر فيه
احلوا�سيب وال�شابكة.
ونظر ًا �إلى هذا الدور املهم الذي ي�ؤديه معلم اللغة
ف�إن العناية بتدريبه للقيام بعمله على �أكمل وجه كان
مدار عناية اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة عن التعليم
يف العامل ُك ِّله ،على التقريب ،ولذلك كرثت برامج
�إعداد معلمي اللغة قبل اخلدمة ويف �أثنائها ،وظهرت
دورات تطوير مهارات املدر�سني وكفاياتهم امل�ساندة،
ك�إعداد املناهج ،و�إعداد االختبارات ،و�إعداد املناهج
املحو�سبة ،و�إدارة املختربات احلديثة�....إلخ.
و ُيظهر النظر �أن برامج «تعليم معلم اللغة
 »Language Teacher Educationقد تنازعتها
تخ�ص�صاتٌ علمية خمتلفة يف الغرب :الل�سانيات
التطبيقية والرتبية والل�سانيات والأدب ،على �أن
الل�سانيات التطبيقية (الل�سانيات النف�سية والل�سانيات
االجتماعية ،وحتليل اخلطاب ،وو�صف اللغة ،وتعليم
اللغة ومناهج اختباراتها) بد�أت حتتل مركز هذه
الربامج .
حتوالت النظرية الل�سانية انعك�ست يف
وال �شك �أنَّ
ِ
عملية تعليم اللغات الأجنبية والوطنية وعنا�صرها
املختلفة :املنهاج واملادة الدرا�سية ،والأ�ساليب
والطرائق ،ودور املعلم ،ودور الطالب ،وطريقة
القيا�س والتقييم .وما يهمنا هنا كيف ت�أثر دور املعلم
داخل ال�صف وخارجه بتحوالت النظريات الل�سانية
وتقنيات تعليم اللغات الأجنبية ،وكيف ت�أثرت بنية
�إعداده وتكوينه ليكون مقتد ًرا على تنفيذ التحوالت
الل�سانية يف غرفة ال�صف.
ركزت طريقة النحو والرتجمة على كفاية املعلم

خطاب ًيا حمددًا من حيث الداللة والبنية.
ثم �إنَّ غاية حتليل اخلطاب �أنْ ي�صل �إلى متييز
�أنواع اخلطابات املختلفة وهذا ميثل الأداة الرئي�سية
الثانية يف تعليم اللغة لأغرا�ض خا�صة :ا�ستعمال
ن�صو�ص �أ�صيلة متثل متثي ًال �أمين ًا طبيعة اخلطاب
املنوي تعليمه .ف�إذا كان الق�صد �أنْ ُنع ّلم العربية
ّ
لأغرا�ض اقت�صادية مث ًال ِلز َم املادة التعليمية
�أنْ تت�أ�س�س على معجم ا�صطالحي ي�ستنفد وجوه
ن�صو�صا اقت�صادية
االقت�صاد املختلفة ،و�أنْ تت�ضمن
ً
متباينة ك�أنْ ت َُ�ض َّم مث ًال :تقرير ًا حكومي ًا حول ميزانية
دولة ما ،وخرب ًا �صحافي ًا عن عمليات دمج �شركات
ومقاالت
وقوائم ب�أ�سعار العمالت املختلفة،
كربى،
ٍ
َ
ون�صو�ص
حتليلي ًة يف ق�ضايا اقت�صادية معينة،
َ
اتفاقيات جتارية بني دولة و�أخرى .....وهكذا �إلى
ٍ
�أنْ ن�ستغرق وجوه �إجناز الن�صو�ص االقت�صادية
َ
والتحليلي
القرائي
الن�شاط
ويكمل هذا
جميعهاِّ .
َ
َّ
حماوالتٌ جادة لتمثل �أمناط هذه الن�صو�ص وطرق
بنائها ونقلها من �سياق التلقي �إلى �سياق الإنتاج؛ من
امل�ستوعبة �إلى الكتابة والإن�شاء.
القراءة الفاهمة
ِ
حتليل اخلطاب وعنا�صر العملية التعليمية:
و�إمنا نق�صد من ذلك كيفية جعل حتليل اخلطاب
املحور الذي ي�ستقطب عنا�صر العملية التعليمية
التعلمية :املعلم ،والطالب ،والأ�ساليب التعليمية،
واملنهاج التعليمي.
�أو ً
ال� :إعداد املعلم :
املعلم هو العن�صر الرابط بني املادة التعليمة
والطالب؛ فهو امل�س�ؤول م�س�ؤولية مبا�شرة عن تقدمي
الأدوات واملهارات التي يحتاجها املتعلم لتحقيق
�إجناز تعلمي �أف�ضل ،وهو �أَ ْق َد ُر ال َّنا�سِ على قيا�س
املُ ْن َج ِز النهائي من التعليم.
وال�شك �أنَّ دور املعلم طر�أت عليه تغريات كثرية
منبثقة من طبيعة احلياة وظروف التعلم وما �شهدتها
من حتوالت ،ولعل �أهم هذه التحوالت متثلت يف تقليل
مركزية املعلم من ناحيتني :الأولى متثلت يف �إ�سناد
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الل�سانية اجلديدة؛ فلم يكن �إال عن�صر ًا يكاد يكون
�سلبي ًا؛ ذلك �أنَّ دوره ال يتجاوز التنفيذ ،ومل تكن هذه
الربامج تقيم وزن ًا للم ّمار�سات الفعلية واملالحوظات
التي ي�ستخل�صها املعلمون من جتربتهم ،وما ميكنهم
تقدميه من ر�ؤى نافعة مبنية على التجربة واملالحظة؛
بلفظ �صريح :مل يكن ملعلم اللغة �صوتٌ م�سموعٌ! �أما
يف الربامج احلديثة فقد اختلفت النظرة اختالف ًا
كلي ًا وظهرت حركة «الباحث -املعلم» التي ُت ْعلي
من �ش�أن املعلم وقدراته الفكرية والعلمية والبحثية،
ِمنْ َث َّم ظهرت دعواتٌ �صريح ٌة �إلى �إدماج املعلمني
يف بحوث تعليم اللغات واتخاذ القرارات املتعلقة
بالعملية من بدايتها تخطيط ًا �إلى نهايتها تقييم ًا.
أقرب
لقد عززت هذ ِه احلرك ُة منزلة املعلم بو�صفه � َ
وممار�ستها ،فلم
النا�س �إلى مراقبة عملية تعلم اللغة ّ
يعد الأمر مقت�ص ًرا على الل�سانيني التطبيقيني من
�أ�ساتذة اجلامعات ح�سب.
وهكذا �صارت �أدوار املعلمني �إ�ضافة �إلى التعليم
تتمثل يف:
 قراءة بحوث تعليم اللغات وتطبيقها على وفقفهمهم لتلك البحوث وما تتيحه ظروف التطبيق،
مبا ي�سمح بتعديل ر�ؤاهم اخلا�صة يف �أثناء
امل ّمار�سة العملية.
	الإ�سهام املبا�شر يف �إجناز بحوث تعليم اللغات،�أكانت هذه البحوث خال�صة لهم �أم كانت بحوث ًا
ت�شاركية؛ ي�شرتكون فيها مع املتخ�ص�صني يف
الل�سانيات التطبيقية من �أ�ساتذة اجلامعات.
وملا كانت الغاية الرئي�سية من برامج تدريب
املعلمني و�إعدادهم �إعداد ًا ل�ساني ًا متكينهم من
التعامل بعلمية واحرتافية مع ق�ضايا تعليم اللغة
املختلفة وجب �أن تناق�ش ق�ضايا من مثل :ما الكفايات
التي ينبغي �أن ميتلكها معلم اللغة الأجنبية؟ ثم :ما
املحتوى اللغوي الذي ينبغي �أن تت�ضمنه «برامج
ودورات» �إعداد املعلمني املتخ�ص�صني بتعليم اللغات؟
ينقل رت�شاردز عن روبرت �أن الكفايات اجلوهرية

يف اللغتني :اللغة الأم واللغة املتعلمة؛ �إذ مبقدار
جناحه يف الرتجمة يكون ناجح ًا يف تعليم اللغة.
�أما يف الطريقة ال�سمعية ال�شفوية ف�إنه مطلوب
�إليه �أنْ ُي ْح ِ�سنَ النطق والقراءة و�إي�صال املالمح
ال�صوتية «التنغيم والوقف »...يف اللغة املتعلمة .و�أما
يف الطريقة التوا�صلية ف�إنه مطلوب منه �أنْ ُي ْح ِ�سنَ
متثيل املواقف و�أداء احلوارات والت�صرف اللغوي
العفوي دون تركيز على «الوعي بالأداء اللغوي» �أو
حتليل عنا�صره .ولعل �أهم ا�ستدراكات منهج حتليل
اخلطاب على الطريقة التوا�صلية �إهمالها م�س�ألة
«الوعي باللغة»؛ �إذ ينبغي �أن يتوفر املتعلم على قدر
من املعرفة النظرية التي ت�صبح فيما بعد جهاز ًا
ينظم �إنتاج اللغة �إنتاج ًا تلقائي ًا.
ال �شك �أنَّ هذه التحوالت كانت تنعك�س انعكا�س ًا
مبا�شر ًا يف �إعداد معلم اللغة؛ فما �إنْ يظهر منهج
�أو طريقة حتى تع َّد املواد التعليمية وفق ًا له ،وهذا
يقت�ضي �إعداد املعلمني وتدريبهم لتنفيذ الر�ؤى
الل�سانية النظرية املو�ضوعة وحتويلها �إلى �أداء
تعليمي ينتهي �إلى حتقيق الغاية املرجوة والهدف
املن�شود .وهنا يتفاوت �إعداد املعلم بني فئتني :فئة
املعلمني املنتظمني (يف امليدان) ،وهذه الفئة حتتاج
�إلى تدريب جديد ي�ضاف �إلى اخلربة ال�سابقة ،وغالب ًا
ما يعرف هذا بـِ «تطوير �أداء املعلم» �أو «دورات يف
�أثناء اخلدمة» وهي تت�ضمن الإطار النظري اجلديد
وكيفية توظيفه .و�أما الفئة الثانية فهي فئة املتخرجني
حديث ًا يف �أق�سام الل�سانيات التطبيقية وتعليم اللغات،
وقد تلقوا ت�أط ًريا نظر ًيا يف النظريات الل�سانية
وطرق تعليم اللغات ،ولكنهم يحتاجون �إلى تدريب
ناج ٍز يف غرفة
عملي ينقل املعرفة النظرية �إلى �أداءٍ ِ
ّ
ال�صف ،و ُت ْع َر ُف هذه الربامج عادة بـِ«دورات تعليم يف
�أثناء اخلدمة».
و�شهدت برامج �إعداد املعلمني حتو ًال نوع ًّيا متثل
يف االنتقال من الإعداد اال�ستهالكي �إلى الإعداد
الإنتاجي؛ فقد اقت�صر دور معلم اللغة يف الربامج
التقليدية على كيفية �إعداده لتنفيذ النظريات والر�ؤى
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 .3قد ال ميلكون احلد�س الذي يتمتّع به الناطق
قواعد لغوي ٍة
الأ�صلي حول اللغة ،وقد يحتاجون �إلى َ
لت�شك ّل م�صدر ًا للأمن والطم�أنينية ،وقد يتجنبون
ا�ستخدامات لغوي ًة
الأن�شطة ال�صفية التي تتطلب
ٍ
غري متوقعة والتي حتتاج �إلى قيا�س دقة اللغة
املُ ْنتَجة ومنا�سبتها للموقف ب�سرعة وبديهة ،ومن
ّثم قد يحتاجون �إلى دعم الكتب الدرا�سية �أكرث
من الناطقني الأ�صليني.
 .4لديهم خربة �شخ�صية لفهم ال�صعوبات التي
يعاين منها طالبهم.
 .5عندما ي�شرتك املدر�سون والطالب يف ثقافة
واحدة قد ت�ؤثر قواعد املجموعة يف �سلوكهم على
نحو كبري ،بينما قد يعفى املدر�سون الناطقون
الأ�صليون من هذه القواعد.
 .6ال ميكن ف�صل �سلوك تدري�س اللغة عن النماذج
التدري�سية املوروثة من ثقافة اللغة الأم (القر�آنية،
والكونفو�شية ،والأفريقية) يف �صفات مثل ثقافة
امل�ؤ�س�سة والتوجهات نحو ال�سلطة واملعرفة،
وعالقة الكبار بالأطفال�..إلخ.
 .7ملوقع الإجنليزية يف املجتمع ت�أثري عميق يف
�أغرا�ض تدري�س اللغة الإجنليزية ومنهج اللغة
الإجنليزية ومن ّثم طبيعة عمل املدر�س
على �أن ما يهمنا هنا :ما هي امل�ضامني اخلطابية
التي ينبغي �أن يتقنها معلم اللغة للناطقني بغريها؟
وبلفظ �آخر :ما امل�ضامني اخلطابية التي ينبغي �أن
يت�ضمنها �أي برنامج لإعداد معلم اللغات الأجنبية؟
ميكن القول �إنَّ �إعداد املعلم ليكون قادر ًا على
ا�ستثمار حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة الأجنبية
ينبغي ،على التعميم �أن ي�ستوعب وجوه اخلطاب
ب�صورتيه املنطوقة واملكتوبة ،ومنها:

مدر�س اللغة ،هي :
ملعرفة
ّ
 .1معرفة عملية :ح�صيلة املدر�س من الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات ال�صفية.
 .2املحتوى املعريف :فهم املدر�س ملو�ضوع تدري�س
اللغة الإجنليزية للناطقني بلغات �أخرى مثل
النحو التعليمي ،وعلم الأ�صوات ،ونظريات
التدري�س ،واكت�ساب اللغة الثانية� ،إ�ضافة �إلى
اخلطاب وم�صطلحات تدري�س اللغة.
 .3معرفة باملحيط البيئي :الت�آلف مع املدر�سة �أو
املحيط امل�ؤ�س�ساتي وقوانني املدر�سة ،واملعرفة
التي ميتلكها املتعلمون مبا فيها املعلومات الثقافية
وغريها من املعلومات ذات العالقة.
 .4املعرفة التدري�سية :القدرة على �إعادة بناء
املحتوى املعريف لأغرا�ض التدري�س والقدرة على
التخطيط والتكيف واالرجتال.
املدر�س ومبادئه
 .5املعرفة ال�شخ�صية :اعتقادات
ّ
ال�شخ�صية ومذهبه ال�شخ�صي يف التدري�س.
 .6املعرفة الت�أملية :قدرة املعلم على ت�أمل
ممار�ساته وقيا�سها.
ّ
وال �شك �أن هذه املعارف تختلف عندما يكون املعلم
من غري الناطقني الأ�صليني باللغة؛ �إذ يكون حمتاج ًا
مما
�إلى كفايات لغوية وثقافية ت�شبه �أو تكاد تقرتب ّ
يحتاجه املتعلمون؛ فقد ر�أى روبرت �أنه: :
 .1قد يفتقد املدر�سون غري الناطقني بالإجنليزية
�إلى الثقة يف قدرتهم يف اللغة الإجنليزية ،ومن
ّثم يجب �إعطاء �أولوية لتطوير قدراتهم اللغوية.
 .2قد يخ�ضع املدر�سون غري الناطقني بالإجنليزية
�إلى ت�آكل يف �أدائهم باللغة الإجنليزية من خالل
تقييد �أدائهم اللغوي بخطاب ال�صف الدرا�سي.
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اخلطاب املنطوق

اخلطاب املكتوب

 الفرق بني املنطوق واملكتوب ،وما يرتبط به من اختالف يفا�سرتاتيجيات التوا�صل.
ً
ً
 حتليل املحادثة واحلوار� ،أكان حوارا اعتياديا يجري بني ناطقني�أ�صليني �أم حوار ًا يجري داخل غرفة ال�صف .ويت�صل بذلك عنا�صر
بناء املحادثة :افتتاح الكالم و�إنها�ؤه ،واملراوغة والتهرب�....إلخ.
 اخل�صائ�ص ال�صوتية (التنغيم والنرب والوقف) للكالم وداللتها. عنا�صر الكفاية التوا�صلية املختلفة :مطابقة الكالم ملقت�ضى احلال. قواعد الت�أدب واحلديث ،وما يت�صل بها من كفايات ا�سرتاتيجيةلإ�صالح �أخطاء التوا�صل� ،أو العجز عن متابعة التوا�صل� ،أو التهرب من
مفردات وتراكيب ال يعرفها املتعلم.

 �أنواع الن�صو�ص ،و�أبنيتها ،و�أغرا�ضها ،وتنظيمها الداخلي (ال�شكليوامل�ضموين).
 مت ُّثل وجوه حتليل التما�سك ال�شكلي وامل�ضموين يف الن�صو�ص،واكت�شاف ما ي�صيبها من �أعطاب اخلطاب.
 التحليل الأ�سلوبي ال�شكلي لأنواع الن�صو�ص وال�سيما الن�صو�ص الأدبيةلتبيان الفروقات النوعية بينها.
 متثل العنا�صر غري اللغوية امل�سهمة غي �إنتاج اخلطاب وبيانعنا�صره ،مثل :عالقات املتخاطبني،املفردات الثقافية ،وامل�صطلحات،
وا�سرتاتيجيات التخاطب�...إلخ.

 تغيري عنا�صر اخلطاب؛ ك�أن ُي َح ِّو َل ر�سالة منر�سمية �إلى �شخ�صية/ودية� ،أو �أن ُي َح ِّو َل �شخ�صية
َ
املخاطب من كبري �إلى �صغري (التحويل يف طبيعة
العالقة الرابطة بني املتخاطبني).
التتابعي (the continuum
ثانياً :املبد�أ الت�سل�سلي/
ّ

وظاهر �أن هذه الكفايات ،وهي عينة متثيلية
ظري �إلى التطبيقي؛
ح�سب ،تتجاوز باملعلم حدود ال ّن ّ
ذلك �أنها توفر له فر�ص ًا منا�سبة لتطبيق هذه املعارف
النظرية يف �إثراء املنهاج ،وابتكار تدريبات جديدة،
وحتليل �أداءات الطلبة.
ثانياً :الطريقة التعليمية والأ�ساليب:
قدم (مكارثي و كارتر) خم�سة مبادئ منهجية
ر�أيا �أنها �أ�سا�سية ومركزية يف تعليم اللغة املبني على
الن�صو�ص واخلطاب ،وهذه املبادئ اخلم�سة هي :
�أو ً
ال :املبد�أ التقابلي (:)the contrastive principle
ويق�صد بذلك �أن يقا ِب َل  /يقارن املتعلمون
بني �أنواع خمتلفة من الن�صو�ص؛ ق�صد ًا �إلى تمَ َ ُّث ِل
الفروقات الرئي�سية بني الن�صو�ص التي ُت ْع َر�ض
عليهم .وقد تكون هذه املقابلة يف نوع اخلطاب/
الن�ص� ،أو يف بنيته� ،أو ا�سرتاتيجياته�....إلخ ،فقد
يعر�ض املدر�س /الكتاب ر�سالتني خمتلفتني �إحداهما
ر�سمية والأخرى �إخوانية ،وقد يعر�ض ن�ص ًا �شعري ًا
و�آخر �سردي ًا .و�أما تطبيقات هذا املبد�أ يف تعليم اللغة
فهي كثرية ومتعددة ،منها:
 حتويل ن�ص من نوع خطابي �إلى �آخر ،ك�أنْ ُي َح ِّو َلن�ص ًا و�صفي ًا �إلى حوار� ،أو �أن ُي َح ِّو َل خرب ًا �صحافي ًا
�إلى �إعالن�....إلخ.

:)principle

ويتعالق هذا املبد�أ باملبد�أ ال�سابق ،وهو �أعلقُ
بتدري�س الن�صو�ص الأدبية .ويفرت�ض هذا املبد�أ �أنَّ
�أف�ضل طريقة لتنمية لغة املتعلم وتطويرها هي تعر�ضه
لأمناط خمتلفة من الن�صو�ص الأدبية وغري الأدبية،
ن�صو�ص متفاوت ٍة بني ن�صو�ص �إبداعية ون�صو�ص
ٍ
وظيفية تق�صد �إلى حتقيق هدف حمدد .ويركز
يف الن�صو�ص الأدبية على اخل�صائ�ص الأ�سلوبية
للن�صو�ص الإبداعية و�أ�سلوبية اخلطاب الأدبي.
ثالثاً:املبد�أاال�ستداليل (:The inferencing principle
حمموالت ثقافي ًة
ومفاده �أن كل ن�ص يت�ضمن
ٍ
و�سيا�سي ًة واجتماعي ًة معينة؛ فالن�ص يعرب عن
حمموالت الثقافة التي ت�ستعمل تلك اللغة ،وقد
يحيل الن�ص مبفرداته وتراكيبه وبنيته وتنظيمه
الداخلي �إلى �أفكار �سيا�سية ودينية وثقافية يتبناها
كاتب الن�ص .ولهذا ف�إنه من ال�ضروري تعليم الطلبة
ا�سرتاتيجيات حمدد ًة متكنهم من تفكيك بنية الن�ص
ٍ
والتو�صل باللغة �إلى خلفيته الثقافية وال�سيا�سية
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ثالثاً� :إعداد الطلبة :من الكفاية اللغوية �إلى
الكفاية اخلطابية
لقد كان م�صطلح الكفاية اللغوية الذي اجرتحه
ت�شوم�سكي �إيذان ًا بانفتاح وا�سع على هذا امل�صطلح من
حيث داللته على امتالك الإن�سان نظام ًا لغوي ًا قادر ًا
على التوليد واالبتداع ،فان�شغل الل�سانيون وعلماء
النف�س والل�سانيون التطبيقيون ِب َتبَينُِّ طبيعة هذه
الكفاية وحتليلها وحماولة تفكيك عنا�صرها للو�صول
�إلى معاي َري وعنا�ص َر ت َْ�ص ُل ُح �أنْ تكونَ �أداة لقيا�س هذه
الكفاية .ولعل �أهم ا�ستثمارات مفهوم الكفاية ظهر
عند الل�سانيني التطبيقيني وعلماء املناهج و�أ�ساليب
التدري�س؛ ذلك �أنها �صارت تعني يف كثري من الأحيان
املهارات اللغوية والأهداف ال�سلوكية التي ينبغي
للمتعلم الأجنبي حتقيقها ليقرتب من كفاية الناطق
الأ�صلي بهذه اللغة.
وقد ج َّرد نهاد املو�سى هذه الكفاية فجعلها يف
عنا�صِ َر ثالثة :
	.1ا�ستدخال قواعد اللغة يف م�ستوياتها ال�شكلية
والوظيفية (ال�صوتية وال�صرفية والنحوية
والرتكيبية�....إلخ)
� .2إنتاج ما ال يتناهى من الأداءات اللغوية
ال�صحيحة.
 .3مرجع يف متييز اخلط�أ من ال�صواب؛ اكت�شاف
الأخطاء وت�صويبها.
على �أن فكرة الكفاية اللغوية مل ت�سلم من النقد
يف �سياق انتقادات ُو ِّج َهت للمدر�سة التحويلية؛ �أما
ما تعلق مبفهوم الكفاية اللغوية فقد اعرت�ض عليه
« ِد ْل هاميز» م�ستدرك ًا عليه مب�صطلح «الكفاية
التوا�صلية»؛ فقد ر�أى هاميز �أن مفهوم ت�شوم�سكي
مفهو ٌم منقو�ص؛ ذلك �أن القواعد اللغوية التي
ميتلكها الناطق باللغة لي�ست كافية للتوا�صل املنا�سب
يف املجتمع ،ولذلك ف�إنه حمتاج �إلى كفاية تتمثل
يف اقتداره على التوا�صل ال�سليم املنا�سب لل�سياق
بعنا�صره املختلفة؛ فحتى يكون التوا�صل ناجح ًا ينبغي

واالجتماعية .وال�شك �أن امتالك وعي وفهم لهذه
املحموالت الثقافية ميثل عن�صر ًا حا�سم ًا يف فهم
الن�ص �آني ًا ومن َّثم فهم ثقافة الكاتب وثقافة اللغة
عموم ًا .وميكن هنا �أن ت�ؤدي «�أ�سلوبية اخلطاب» دور ًا
مهم ًا يف حتقيق هذا التفكيك والإحالة� .أما الغاية
الرتبوية البعيدة لهذا املبد�أ فتتمثل يف تعزيز ثقة
املتعلمني يف �أنف�سهم وحتفيزهم على اقتحام ن�صو�ص
جديدة وبناء فهم ثقايف خا�ص .ومن وجوه تطبيق
هذا املبد�أ:
ن�ص ّي واحد بني
 مقارنة ن�صني ينتميان �إلى نوع ّاللغة الأم واللغة املتعلمة لتمثل كيفية اختالف
بنية الن�ص الختالف عوامل خارجية غري لغوية؛
فقد نقارن بني ر�سالة ر�سمية يف مو�ضوع واحد
بني اللغتني للك�شف عن كيفية مراعاة عنا�صر
ُ
َ
التخاطب ،وديباجة
املخاطب ،و�أ�سلوب
ال�سياق:
اخلطاب�...إلخ.
 مقارنة ن�صني من جن�س واحد يف مو�ضوع واحدولكنهما يعك�سان خلفيتني متناق�ضتني؛ فمث ًال
ميكن تناول خرب واحد يف �صحافتني خمتلفتني
�إحداهما معار�ضة و�أخرى م�ؤيدة حلكومة ما؛
حيث ميكن املقارنة بني املفردات ،وطريقة عر�ض
الق�ضية�...إلخ.
رابعاً :مبد�أُ من امل�ألوف �إلى غري امل�ألوف (familiar
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:)to unfamiliar principle

ومفاده �أن نبد�أ بالن�صو�ص امل�ألوفة ثقافي ًا تي�سري ًا
على الطلبة وتعزيز ًا لثقتهم يف �أنف�سهمِ ،منْ َث َّم
االنتقال �إلى ن�صو�ص لي�س لهم بها �إلف �أو اعتياد.
خام�ساً :املبد�أ النقدي (: )critical principle
وميثل هذا املبد�أ مرحلة راقية من �إدراك اللغة و
حمموالتها الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعيةِ ،ومنْ
َث َّم ي�ص ُري متعلم ًا ناقدً ا قاد ًرا على نقل معرفته باللغة
من الالوعي �إلى الوعي ،في�صري عارف ًا باللغة وعن
اللغة.
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تحليل الخطاب وتعليم اللغة األجنبية

�أن تكون العبارات واجلمل امل�ستعملة منا�سبة لل�سياق
املقامي واملقايل؛ فـَ «لكل مقام مقال» .وهكذا يكون
هذا امل�صطلح قد اعتنى باجلانب االجتماعي للغة
ودور امل ّمار�سة االجتماعية يف ا�ستكمال دور امل ّمار�سة
اللغوية الذهنية.
أثريات بالغ ًة جتاوزت
لقد �أحدث هذا امل�صطلح ت� ٍ
ت�أثريات م�صطلح ت�شوم�سكي وال�سيما يف الل�سانيات
التطبيقية وتعليم اللغات الأجنبية؛ �إذ �صارت الغاية
الرئي�سية لتعليم الإجنليزية من َث َّم غريها من
اللغات بلوغ الكفاية التوا�صلية ،ومتثلت هذه الغاية
يف طرق التعليم فقد ظهرت الطريقة التوا�صلية وما
تفرع منها (التعلم املوقفي ،وتعليم اللغة لأغرا�ض
خا�صة) ،ويف �إعداد املناهج املبنية عليها  .وما يزال

مفهوم الكفاية ي�سري ويتو�سع مع انبثاق درا�سات
حتليل اخلطاب والل�سانيات الن�صية ،وبد�أ ال�س�ؤال
التقليدي يظهر :هل ثمة كفاية يف حتليل اخلطاب
تختلف عن الكفايات الأخرى؟ ومبعنى �آخر :هل ثمة
كفاية خطابية؟
تفاوتت �آراء الل�سانيني حول هذا املو�ضوع و�إنْ
اخلطاب َّية �ضمن الكفاية
كان �أغلبهم يجعل الكفاية ِ
التوا�صلية .فقد �أ�ضاف (كا َنل) ق�سمني فرعيني
للكفاية التوا�صلية هما الكفاية الل�سانية االجتماعية
والكفاية الإ�سرتاتيجية ،وجعل الكفاية اخلطابية
جز ًءا من الكفاية الل�سانية االجتماعية .وميثل
ال�شكل الآتي ذلك:
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الن�ص ،ا�ستخراج معلومات مهمة من الن�ص...
�إلخ).
	التنظيم البالغي (الوظائف الن�صية :التعميم،الت�صنيف�...إلخ).
 حتديد املهارات االنتقالية يف اخلطاب املنطوق(االبتداء ،تقدمي املعلومات ،اختتام احلديث،
تبادل الأدوار) .

وقد جعل قواعد اخلطاب خمت�صة بالتما�سك
والرتابط
الن�صي .
ّ
�أما (يا ْل ِدن) فقد جعلت الكفاية اخلطابية تتمثل
يف:
	الرتابط الن�صي والإحالة (ح�سب ر�أي هاليداي). عمليات ُت َط َّبقُ على الن�ص (االقتبا�س ،تو�سيع15
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ويظهر �أن تعريف (كا َنل) تعريف قا�صر؛ لأنه
اخلطابية على التما�سك ال�شكلي
ْ�ص ُر الكفاية ِ
َيق ُ
وامل�ضموين للن�ص دون �أن يتجاوزه �إلى ما وراء
اخلطاب .و�أما تعريف (يا ْل ِدن) فيمزج بني املنطوق
واملكتوب .ولعله يح�سن �أن نخرج بتعريف للكفاية
اخلطابية . . .

بتزويده بال�سياقات اال�ستعمالية املنا�سبة؟
لقد كان هذا ال�س�ؤال مثار اهتمام يف طرق
�ضوحه كان �أظه َر و� َّ
أدل
تعليم اللغات كلها ،على �أن ُو َ
يف �سياق الطريقة التوا�صلية ثم حتليل اخلطاب؛
فقد ركزت الطريقة التوا�صلية على مفهوم الكفاية
الهاميزي؛ �أي �أن يقتدر املتعلم
التوا�صلية باملفهوم
ّ
على ا�ستعمال اللغة املتعلمة ا�ستعما ًال �صحيح ًا يراعي
�سياق املقام و�سياق املقال دون حاجة �أو تركيز على
املعلومات النظرية عن اللغة؛ �أي امل�صطلحات الفنية
التي ت�صف اللغة املتعلمة (اللغة الوا�صفة)� .أما دُعاة
حتليل اخلطاب فريون �أنَّ من ال�ضروري �أن يعرف
املتعلم معلومات عن النظام اللغوي؛ لأنه يف تعلمه
اللغ َة يحتاج �إلى لغة وا�صفة تعينه على متثل النظام
اللغوي وتطبيقه؛ وهكذا ف�إنّ م�س�ألة الوعي باللغة
و�إدراكها و�إدراك نظامها �أمر ال مفر منه للتمكن من
هذه اللغة؛ «فهو ميثل مراقب ًا و�ضابط ًا ال�ستعمال اللغة
ولكنه لي�س اال�ستعمال» .
لع ّل هذه العبارة التي �أطلقها مكارثي وكارتر تكون
دقيقة الو�صف؛ ذلك �أنه ينبغي ملن يتعلم �أي لغة �أن
بقواعد نظري ٍة ي�ستعني بها لي�ضبط �أداءه
يكون عارف ًا
َ
اللغوي ،ولي�صححه ،ولتكون هذه القواع ُد النظري ُة
الواعي ُة �أدا َة تقييم ذاتي للمتعلم ،وعام ًال ُم َي ِّ�سر ًا
لتعلمه ،و�إال كيف ميكن له التيقن من �صحة �أدائه؟
هل يلج�أ �إلى املعلم يف كل �صغرية وكبرية؟
ويرى كارتر ومكارثي �أنه ميكنهما دمج هذين
الر�أيني :امل ّمار�سة الالواعية للغة ،واملعرفة الواعية
باقرتاح
بالنظام اللغوي املتعلم ،و�إمنا يكون ذلك
ِ
معاي َري ثالث ٍة ينبغي حتقيقها لتنمية الوعي باللغة
املتعلمة و�إدراكها .وهذه املعايري هي :
املعايري ال�شكلية :ويق�صد بها النظر �إلى اللغة
على �أنها نظام لغوي �شكلي يت�ألف من عنا�ص َر
مت�آلف ٍة ،وهي قواعد النظام ال�صوتي وال�صريف
والنحوي والأ�سلوبي�....إلخ .ويركز هذا املعيار
على الق�ضايا اللغوية البحتة ومنها� :أق�سام الكالم،
والأفعال و�أزمانها ،والعالقات النحوية ،والأبنية

ميكن �أن ُن َع ِّر َف الكفاية اخلطابية بالقول
�إنها:
االقتدار على توظيف عنا�صر الكفاية اللغوية يف
�سياقات �أو�سع لت�شمل امل ّمار�سات الن�صية واخلطابية
املختلفة التي جت�سدها �أنواع الن�صو�ص املختلفة،
لتكون عنا�ص ُر الكفاي ِة اللغوية �أد َّلة �صريحة على
جتاوز الوظيفة اللغوية امل�ستقلة �إلى وظيفة خطابية
�أو�سع و�أ�شمل ا�ستقبا ًال و�إنتاج ًا ،كتاب ًة ونطق ًا.
�أوهي :التمثل الالواعي لعنا�صر الكفاية اللغوية
و�أدوارها يف �إنتاج الن�صو�ص املنطوقة واملكتوبة
وا�ستقبالها وحتليلها وتفكيكها و�إعادة �إنتاجها،
بحيث تكون عنا�صر هذه الكفاية �أدلة �صريحة على
ربط بنية الن�ص الداخلية وا�شتغال عالقاته بالبنية
اخلارجية ال�شكلية للن�ص؛ �أي اكت�شاف العنا�صر التي
حتقق للن�ص ن�صيته وخ�صائ�صه الن�صية املتفردة
التي متيزه من �سواه.
من الكفاية التوا�صلية �إلى حتليل اخلطاب :من
امل ّمار�سة اللغوية �إلى الوعي باللغة:
ال �شك �أن طرائق تعليم اللغات الأجنبية انبثقت
من ر�ؤى ل�سانية نظرية تلخ�صها �أنظا ٌر يف طبيعة اللغة
وعالقاتها الداخلية وعالقتها باملحيط الذي ُتتداول
فيه .ولي�س غريب ًا �أن تفرز التيارات الل�سانية املتعاقبة
�أنظار ًا متعار�ضة �أو متناق�ضة يف م�سائل تعليم اللغة
النظرية �أو التطبيقية .و ما يهمنا هنا م�س�ألة واحدة
ح�سب ميثلها الت�سا�ؤل الآتي :هل ثمة �ضرورة لأن
معلومات عن اللغة �أم ُيكتفى بتعليمه
يعرف املتعلم
ٍ
اللغ َة يف اال�ستعمال ح�سب؟ وبلفظ �آخر :هل نق ّدم
معلومات نظري ًة عن اللغة املتعلمة �أم نكتفي
للمتعلم
ٍ
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ُع ِر َف ْت هذه التغريات با�سم «ا�سرتاتيجيات التعلم»،
وخال�صتها �أنه :ينبغي تعليم الطالب كيف يتع َّلم
بنف�سه.
ويبقى ال�س�ؤال قائم ًا هنا :ما منزلة الوعي باللغة
من منظور اخلطاب؟ و كيف يتمثل متعلم اللغة
اخلطابات املختلفة يف اللغة الأجنبية؟
الأجنبية �أنواع
ِ
�أو كيف نو ِّفر للمتعلم مثل هذه املعرفة الواعية بنظام
اخلطاب يف اللغة املتعلمة؟
لعله يح�سن هنا �أن نقيم فرق ًا وا�ضح ًا بني
الوعي اللغة عند الناطق الأ�صلي ووعي اللغة عند
أ�صلي يكت�سب نظام
املتعلم؛ وبيان ذلك �أنَّ الناطقَ ال َّ
واع مبا ينطوي
اخلطاب وا�سرتاتيجياته اكت�ساب ًا غ َري ٍ
مفاهيم خمتلفة ،وهذا يعني
عليه اخلطاب من
َ
املعنوي الداليل يف
�أن التما�سك ال�شكلي والتما�سك
ّ
ْوي باللغة
الن�صو�ص ميثالن �شطر ًا من الإح�سا�س ال َعف ّ
الأم؛ فلي�س غريب ًا �أن َي ُد َّلك �أحد الناطقني الأ�صليني
باللغة على انعدام التما�سك واالن�سجام معو ًال بذلك
على حد�سه ودون �أن يكون قادر ًا ،غالب ًا ،على تبيان
حد�سه �أو ر�أيه ،وهذا �أمر �صحيح �إلى ح ّد بعيد!
و�إذا كان لهذا الناطق الأ�صلي �أدواتٌ من الإح�سا�س
التلقائي الال�شعوري بغياب التما�سك ف�أ ّنى ذلك
للمتعلم الأجنبي؟
�إن �أ�سمى ما ي�سعى �إليه تعليم اللغة للناطقني
بغريها بلوغ كفاية لغوية وتوا�صلية تقارب كفاية
الناطقني الأ�صليني بتلك اللغة؛ فكيف لنا �أن نهيئ
مثل هذه الكفاية للمتعلم الأجنبي ،وال�سيما الكفاية
اخلطابية؟ ال�سبيل �إلى ذلك �سبيالن:
 .1االكت�ساب الالواعي بالتعلم وامل ّمار�سة:
و�إمنا َيت ََح َّ�ص ُل ذلك بامل ّمار�سة املبا�شرة لعنا�صر
اللغة الأجنبية ومهاراتها املختلفة؛ ذلك �أن املتعلم
خربات حتليلي ًة الواعية
يبني ،يف �سياق التعلم،
ٍ
تمُ َ ِّك ُن ُه من بناء منظومة من املعلومات احلد�سية التي
تنتهي بكرثة امل ّمار�سة �إلى خربة ونظام تلقائي يمُ َ ِّك ُن ُه
من تعرف �أنواع الن�صو�ص وكيفية بنائها وحتليلها
ومعاجلتها� .إنَّ بناء منهج يعتمد على امل ّمار�سات

ال�صرفية�......إلخ .وال�شك �أن امل ّمار�سة اللغوية
تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على هذه اللغة الوا�صفة.
وميكن ،ح�سب كارتر ومكارثي ،تعزيز هذا الوعي
باللغة باملقابلة بني اللغتني الأولى والثانية؛ لتبني
الفروقات بينهما يف بنية النظام اللغوي .وين�صحان
يف املقابلة بالرتكيز على ما تنفرد به اللغة الأولى،
وما تتميز به عن الأخرى.
املعايري الوظيفية :ويق�صد بها الوعي املبا�شر
بالوظيفة التي ي�ؤديها ال�شكل اللغوي يف ال�سياق
التوا�صلي .وهما يقدمان مناذج ميكن تنفيذها داخل
ال�صف ،منها:
 .1املقارنة بني املنطوق واملكتوب.
 .2مقارنة الإجنليزيات املختلفة.
	.3املقارنة بني ترجمات خمتلفة.
	.4املقارنة بني �أ�ساليب لغوية خمتلفة لتحقيق
الغر�ض نف�سه.
ويريان �أنه ميكن تو�سيع ذلك لي�شمل دور املفردات
والرتاكيب يف الن�ص ،وال�سيما يف احلوار؛ كيف ت�سهم
املفردات يف افتتاح اخلطاب و�إنهائه ،مث ًال؟
املعيار الثقايف االجتماعي :ويق�صد به الت�صريح
املبا�شر باالفرتاقات الثقافية واالجتماعية بني
اللغتني الأم واملتعلمة .ويتحقق ذلك بالوعي املبا�شر
عند مقارنة �أخبار معينة يف اللغتني ،وكيفية اختالف
اللغتني يف التعبري عن اخلرب نف�سه ،وكيف تعك�س
اللغة فكر الكاتب �أو امل�ؤلف.
وال ُب ّد لهذه املعايري الثالثة �أن تعمل مع ًا لتحقيق
الهدف الرئي�سي من تعلم اللغة ،وهو بلوغ كفاية
توا�صلية ُتقار ُِب كفاية الناطقني الأ�صليني باللغة.
وجدير ذكره هنا �أن الدعوة �إلى التعلم عن اللغة
والوعي املبا�شر بها متثل متا�شي ًا مع التغريات التي
طر�أت على دور املعلم يف التعليم عموم ًا وتعليم اللغة
خ�صو�ص ًا؛ �إذ بد�أت مركزية املعلم تنح ُّل تدريجي ًا
و�صار املتعلم ي�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال يف التعلم .وقد
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اخلطابية والن�صية ُي َ�س ِّه ُل هذا االكت�ساب؛ ف�إذا
افرت�ضنا �أنَّ املنهج يق ّدم للمتعلم الأجنبي فنون ًا
خطابية خمتلفة ،ويكرر بع�ض هذه الفنون لأغرا�ض
ممار�سة هذه الن�صو�ص وتكرار مناذجها
معينة ،ف�إن ّ
�سيمكنّ املتعلم من بناء افرتا�ضات معينة عن هذه
الن�صو�ص من حيث معاجلتها وحتليلهاِ ،منْ َث َّم �إعادة
�إنتاجها.
ولعل املتعلم يف هذه احلالة يبد�أ ب�إجناز تقابالت
ال واعية بني تقاليد الن�صو�ص و�أعرافها يف لغته التي
يتمثلها يف الوعيه ون�صو�ص اللغة املتعلمة� ،إذ تف�ضي
نتائج واعي ٍة ُي َ�س ِّجلها ويحفظها
به هذه التقابالت �إلى َ
بالكتابة.
 .2التعليم املبا�شر عن �أنواع اخلطاب و�أغرا�ضه...
ويتمثل هذا الوج ُه يف اللغ ِة الوا�صف ِة والتحليلي ِة
املبا�شر ِة التي ي�ستعملها املعلم يف معاجلة الن�صو�ص
وحتليلها والك�شف عن بنيتها وخلفياتها املعرفية
والل�سانية واالجتماعية والثقافية الثاوية وامل�ستقرة
يف بطن الن�صو�ص .واملق�صود بذلك �أن ي�ستخدم
امل�صطلحات املتخ�ص�ص َة يف التحليل؛ ف�إذا كان
املعلم
ِ
املعلم يحلل ق�صة ق�صرية من �أدب اللغة املتعلمة فال
منا�ص له من ا�ستخدام تقنيات التحليل الأدبي العام،
وتقنيات التحليل الأ�سلوبي وما تت�ضمنه من حتليل
للبنية اللغوية (الرتابط الن�صي ،والرتابط الداليل)،
وحتليل عنا�صر الق�صة ،وحتليل املفردات والرتاكيب
ذات اخللفية الثقافية ،واملفردات التي تعبرّ عن
موقف الكاتب �أو ال�شخ�صيات�...إلخ.
وال �شك �أنَّ هذه اللغة الوا�صفة وا�سرتاتيجيات
التحليل الن�صي �ستمثل دلي ًال عملي ًا وتطبيقي ًا
للمتعلم؛ �إذ يعود �إليها ما احتاج �إليها ،وميكنه �أن
ينجز الأعمال الآتية ،على �سبيل التمثيل ،باالعتماد
على ن�ص واحد يقدمه املعلم ،وليكن هذا الن�ص
مقالة يف جريدة:
 يف املفردات :كيفية ا�ستثمار املفردات وعالقاتهايف متا�سك الن�ص :الرتادف والت�ضاد واحلقول
الداللية ،ومتييز امل�صطلحات املتخ�ص�صة من

املفردات العامة .وميكنه تبني الوظائف اخلطابية
التي ت�سهم فيها املفردات يف بناء الن�ص:
افتتاح اخلطاب ،و�إنهاء اخلطاب ،واملقارنة،
واالعرتا�ض� ،أوالت�أييد� ....إلخ .ولعله ميكن
للمتعلم �أن يبني معجم ًا ا�ستعمالي ًا ير�صد فيه
اال�ستعماالت ال�سياقية للمفردات ،واملتالزمات
اللفظية ،والتعابري ذات الدالالت الثقافية
املختلفة� ...إلخ.
 يف النحو و الرتاكيب النحوية :ميكنه �أن ير�صدالبنية النحوية جلمل املقالة من حيث متا�سكها،
و �أزمنة الفعل ،ووجهة اخلطاب ،و�إحاالت الن�ص
الداخلية واخلارجية ،وعالقة الن�ص بخارجه...
�إلخ.
تقاليد �إن�شاء اخلطاب
 يف نوع اخلطاب :يتع َّرفَ
وا�سرتاتيجيات بنائه؛ من افتتاحه وتو�سيعه
و�إغالقه ،وبناء اجلدل والإقناع فيه با�ستثمار
الإح�صاءات واحلقائق االقت�صادية ....وميكن
له هنا �أن ي�ستثمر معطيات الأ�سلوبية يف حتديد
خ�صائ�ص الن�ص وحماكاتها حني ينتج الن�صو�ص
يف اللغة املتعلمة وين�شئها.
ولعل �أي�سر ال�سبل المتالك الكفاية اخلطابية من
هذين ال�سبيلني تتمثل يف ا�ستثمار الن�صو�ص الأ�صيلة
التي تك�شف عن حتققات اخلطاب يف واقع اال�ستعمال
يف ُم َد َّو َن ِة اللغة املتعلمة.
رابعاً� :إعداد املادة التعليمية:
واملادة التعليمية هي حمور التقاء عنا�صر العملية
التعليمية التعلمية الأخرى :املعلم واملتعلم والطرائق.
وال �شك �أن املادة التعليمية يف تعليم اللغات الأجنبية
حتظى بعناية فائقة وال�سيما مع نه�ضة الل�سانيات
التطبيقية التي اقرتنت بنه�ضة تعليم الإجنليزية.
وقد �صار معروف ًا انبناء املواد التعليمية وت�أليف كتب
تعليم الإجنليزية خ�صو�ص ًا على نظريات ل�سانية
ول�سانية نف�سية مدعومة بطريقة تعليمية تنبثق من
الآراء النظرية نف�سها .ولعل تعليم اللغة توا�صلي ًا يكون
مثا ًال �صاحل ًا على ذلك.
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انبثق تعليم اللغة توا�صلي ًا من االنتقادات التي
وجهها (دل هاميز) �إلى مفهوم الكفاية اللغوية الذي
و�ضعه ت�شوم�سكي؛ �إذ ر�أى هاميز �أن امتالك الكفاية
اللغوية املجردة ال ُيق ِْدر الإن�سان على التوا�صل ال�سليم
واملالئم يف جمتمع اللغة ،ولذلك ينبغي امتالك كفاية
توا�صلية تهيئ له التوا�صل ال�سليم الذي يراعي �سياق
�سمى هاميز هذه القدرة
املقام و�سياق املقال ،وقد ّ
بـِ(الكفاية التوا�صلية) .لقد ا�ستثمر دعاة تعليم اللغة
يف �سياقها االجتماعي هذه املفهوم ودعوا �إلى هدف
هدف يتجاوز الكفاية
جديد يف تعليم الإجنليزية؛ ٍ
اللغوية �إلى الكفاية التوا�صلية  ،ومن هنا ن�شطت جهود
�إعداد املواد القائمة على املواقف الواقعية واحليوية
التي ميار�سها �أهل اللغة ،ورك ّز هذا االجتاه على
َ
مواقف متعدد ٍة من احلياة اليومية ،وت�صنيف
تقدمي
ً
املناهج وفقا للأغرا�ض التوا�صلية :ال�شكر ،والطلب،
واال�ستقبال ،واالعتذار ،والرد على الهاتف�....إلخ.
وال يختلف احلال مع بناء املادة التعليمية
و�إعدادها من منظور اخلطاب؛ �إذ �إن الأ�سا�س يف
ت�صميم مادة تعليمية من هذا املنطلق هي فكرة
ا�ستثمار الن�صو�ص الأ�صيلة املنطوقة واملكتوبة .فما
املق�صود بالن�صو�ص الأ�صيلة؟
يرى بع�ض الباحثني �أن مفهوم «املادة الأ�صيلة» �أو
«الن�ص الأ�صيل» ينطوي على جانبني هما :
 جانب النفي (ال�سلب) :وبنا ًء عليه ُت َع َّر ُف املادةالأ�صلية ب�أنها « املادة التي مل ُت ْ�س َت ْعمل �سابق ًا
لتعليم اللغة وتعلمها؛ فهي لي�ست ن�صو�ص ًا تعليمية
ُ�ص ِّم َمت لتعليم اللغة.
 جانب الإثبات (الإيجاب) :هي املواد والن�صو�صالتي �أُ ْن ِتجت بو�صفها ر�سال ًة يف موقف توا�صلي
ا�س ُت ْعمِ َلت �أ� ً
صال
حقيقي؛ فهي ن�صو�ص ومنطوقات ْ
لأغرا�ض توا�صلية اعتيادية لتحقيق �أغرا�ض
توا�صلية خمتلفة.
وبنا ًء على ذلك ف�إنَّ �أي ن�ص مكتوب �أو منطوق
ُعدِّ ل (بالتي�سري �أو تغيري املفردات�...إلخ) لأغرا�ض
تعليمية لي�س ماد ًة �أ�صيلة؛ فامل�سل�سالت والأفالم

والن�شرات الإخبارية واملقاالت ال�صحافية والإعالنات
التجارية تع ّد ن�صو�ص ًا �أ�صيلة ما دامت مل تع َّد لغايات
تعليم اللغة.
�إن اال�ستدراك على نقائ�ص املواد املع َّدة لأغرا�ض
تعليمية متثل امل�س ِّوغات الرئي�سية ال�ستعمال الن�صو�ص
الأ�صيلة؛ ذلك �أن الن�صو�ص املعدة كثري ًا ما تتجاوز
عددًا من عنا�صر احلدث التوا�صلي وال�سيما يف
احلوارات املدونة كتابة؛ فقد حتذف القيم التوا�صلية
للمفردات �أو الرتاكيب �أو اجلمل يف ال�سياق التوا�صلي،
وكذلك القيود الل�سانية االجتماعية التي حتكم �سياق
التوا�صل/الن�ص كالعالقة بني املتخاطبني� ،إ�ضافة
�إلى اخل�صائ�ص النطقية وتعبريات الوجه التي ت�ضيع
عند حتويلها �إلى ن�صو�ص مكتوبة .
وعلى ذلك ُي َ�س َّوغ ا�ستعمال املواد الأ�صيلة ب�أنها:
• تمُ َ ِّثل «ا�ستعمال اللغة»؛ ذلك �أنها تقدم توا� ً
صال
حقيقي ًا جزئي ًا �أو كلي ًا يف �سياق واقعي حقيقي،
فهي تقدم للمتعلمني �صورة مطابقة لال�ستعمال
اللغوي مبا يالب�سه من عنا�صر ال�سياق واملقام.
•�إذا اختريت بعناية وعلى نحو يوافق حاجات
املتعلمني ف�إنها �ست�شكل منهج ًا دقيق ًا م�ضبوط ًا
و ُم ْ�س َت ْوعب ًا ،نظر ًا �إلى حتديدها وثرائها وتنوعها.
وتتمثل �إيجابيات املواد التعليمية الأ�صيلة ،على
ما ينقله جاك ريت�شاردز ،يف :
� .1أنَّ لها ت�أث ًريا �إيجاب ًيا على دافعية املتعلم؛
لأنها �أكرث ت�شويق ًا وحتفيز ًا من املواد التعليمية
امل�صنوعة؛ فهناك م�صادر ممتعة هائلة لتعلم
اللغة يف و�سائل الإعالم ويف �شبكة املعلومات
الدولية ،وهي ذات �صلة كبرية باهتمامات كثري
من متعلمي اللغة.
� .2أنها تقدم معلومات ثقافية �أ�صيلة عن الثقافة
الهدف؛ �إذ ميكن اختيار املواد التعليمية لتو�ضيح
جوانب متعددة من الثقافة الهدف مبا فيها
امل ّمار�سات واالعتقادات الثقافية وال�سلوك اللغوي
وغري اللغوي.
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التي ال ي�ستغني عنها �أي �شخ�ص ،مثل :احلوارات
اليومية ،والتحايا ،واملكاملات الهاتفية ،وملء
منوذج ب�سيط ملبا�شرة العمل� ،أو طلب خدمة....
�إلخ .وا�ضح �أن هذه الأمثلة تتجاوز االخت�صا�صات.
•مالءمة الأهداف التعليمية املحددة/اخلا�صة؛
و�إمنا نق�صد بذلك انتقاء الن�ص وا�ستعماله
ا�ستعما ًال يوافق ال�سياق الطبيعي احلقيقي الذي
�أُ ِخ َذ منه ،فال َي�صِ ُّح مث ًال �أن ُت َق َّدم مقال ٌة �صحافية
تف�صيلية خلدمة �أهداف التعبري ال�شفهي
واملحادثة ،بل ينبغي �أن َّ
توظف خلدمة �أغرا�ض
الفهم واال�ستيعاب وحتليل الن�ص.
•التمثيلية؛ ويق�صد بذلك انتقاء ن�صو�ص
وحماورات متثل متثي ًال منوذجي ًا نوع اخلطاب
ا َمل ْن ِو ّي تعليمه؛ ليكون املتعلم قادر ًا على متثل
الأطر العامة للخطابات املختلفة وطرق �إجنازها،
ومتييزها من �سواها ،انتها ًء باالقتدار على �إجناز
مماثلة كتاب ًة.
خطابات ّ
•التنوع؛ �أن متتد الن�صو�ص على مدى �أفقي وا�سع
بحيث ت�ستوعب نطاق ًا وا�سع ًا من الن�صو�ص
التي تعك�س وجوه اال�ستعمال احلقيقي املختلفة؛
ف�إن كانت املادة املنوي حت�ضريها خم�ص�صة
الن�صو�ص
للدبلوما�سيني وجب �أن تت�ضمن �أنوا َع
ِ
الآتي َة :الر�سائل الر�سمية و�أ�صول التخاطب
الدبلوما�سي ،ون�صو�ص الذكاء ال�سيا�سي ،و مقال ًة
يف االقت�صاد ،ومقابل ًة �صحافية �أو تلفازية يف
ق�ضية معينة ،وم�ؤمتر ًا �صحافي ًا ،ومناظرة يف
ق�ضية �سيا�سية ع�صرية�....إلخ.
•التدرج يف �صعوبة املادة و�سهولتها .ولعل املعيار
الرئي�س يف ذلك يتمثل يف املواءمة بني م�ستوى
املتعلم وم�ستوى املادة املقدمة؛ فال �شك �أنَّ ثمة
فر ًقا بني ن�صو�ص تقدم لطالب مبتدئ و�آخر
متو�سط وثالث متقدم .وميكن لنا �أن نراعي معيار
طول الن�ص ليكون معيار ًا رئي�س ًا يف التدرج؛ ذلك
�أن الطول غالب ًا ما ي�شري �إلى عنا�صر ال�سهولة
�أو ال�صعوبة اللغوية ،فغالب ًا ما يت�ضمن الن�ص
الق�صري عدد ًا �أقل من امل�صطلحات املتخ�ص�صة،

� .3أنها جتعل الطلبة يتعر�ضون للغة احلقيقية ال �إلى
الن�صو�ص امل�صنوعة املوجودة يف املواد التعليمية
واملكتوبة خ�صي�ص ًا لإبراز قواعد نحوية �أو �أنواع
خطابية معينة.
� .4أنها ترتبط �أكرث بحاجات املتعلمني ،ومن ُث ّم تربط
بني الف�صل وحاجات الطلبة يف العامل احلقيقي.
� .5أنها تدعم مذهب ًا �أكرث �إبداع ًا يف التدري�س؛
فعند ا�ستخدام املواد التعليمية الأ�صيلة م�صدر ًا
لأن�شطة التدري�س ي�ستطيع املدر�سون ا�ستغالل
كامل طاقاتهم الكامنة ،ويطورون �أن�شط ًة
ان�سجاما �أف�ضل مع �أ�ساليبهم
َوم َه َّم ٍات تن�سجم
ً
التدري�سية و�أ�ساليب التعلم عند طلبتهم.
ولع ّل ال�س�ؤال املحوري هنا يكون :كيف نختار
الن�صو�ص التعليمية يف �سياق حتليل اخلطاب؟ وهل
يقت�صر اختيارها على ُمعدِّي املناهج واملواد التعليمية؟
معلو ٌم �أنَّ اختيار املواد التعليمية يف منهج لتعليم
اللغة يخ�ضع لأ�س�س ل�سانية ول�سانية نف�سية على
التعميم ،وال يخرج ا�ستعمال املواد الأ�صيلة عن هذا
النطاق؛ ومن هنا ف�إن معايري انتقاء الن�صو�ص
التعليمية وفق حتليل اخلطاب تتمثل فيما يلي:
•موافقة الأ�س�س الل�سانية لتحليل اخلطاب؛ وهذا
يعني �أن تكون الن�صو�ص ن�صو�ص ًا واقعية �أُنجِْ زَ ت
لأغرا�ض توا�صلية واقعية .من ذلك مث ًال :ر�سالة
ر�سمية �أو ر�سالة ودية ،ومقالة �صحافية حتليلية
يف مو�ضوع حمدد ،وتقرير حول مو�ضوع ما،
ومقابلة �صحافية مع م�س�ؤول ما�...إلخ.
•موافقة حاجات املتعلمني و�أغرا�ضهم .لعل املنهج
أ�صلح لتعليم اللغة
القائم على املواد الأ�صيلة � ُ
لأغرا�ض خا�صة حيث تلتقي حاجات الطلبة
و�أغرا�ضهم نحو حتقيق كفاية توا�صلية يف حقل
حمدد .ولكن هذا ال مينع من ا�ستثمار ن�صو�ص
عامة ال تنت�سب �إلى حقل خال�ص ولكنها متثل
مادة �صاحلة لت�أ�سي�س كفاية توا�صلية وخطابية
منا�سبة ،ومن ذلك مث ًال �أنه ميكن ا�ستعمال
مناذج خمتلفة من امل ّمار�سات احليوية اليومية
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وميثل بنية خطابية /ن�صية �أقل تعقيد ًا من
حيث البنية والرتاكيب النحوية ،وتتفرع بنيته
العليا �إلى عدد �أقل من البنى ال�صغرى (الأفكار
وامل�ضامني) .وهكذا يبدو منطقي ًا �أن يتدرج بناء
منهج خطابي �أُ ِع َّد لغايات العمل الإن�ساين يف
منظمة دولية على النحو الآتي:
 عنوانات �صحافية رئي�سية يف ق�ضايا حقوقالإن�سان ،والتعليم ،وال�صحة ،والتغذية�....إلخ.
 فقرات ق�صرية من املواثيق وال�شرائع الدوليةالتي تعتني بتلك الق�ضايا ،كن�صو�ص اتفاقية
جنيف حلقوق الإن�سان يف فرتات احلروب ،ومواد
حقوق املهاجرين يف التعليم واالعتقاد�....إلخ.
 �أخبار ق�صرية متثل وقائع �إخبارية عن �أحداثجارية يف دول خمتلفة ،بحيث تكون هذه الأخبار
يف حدود فقرة مث ًال.

 �أخبار متو�سطة الطول متثل وقائع �إخبارية عن�أحداث جارية يف دول خمتلفة.
 مناذج من تقارير حكومية �أو غري حكومية تتناولق�ضايا �إن�سانية خمتلفة.
 مقاالت متنوعة مطولة وتقارير مف�صلة. ف�صول خمتلفة من كتب متنوعة يف ق�ضايا العملالإن�ساين بحيث تت�ضمن هذه الف�صول �أنواع ًا
خطابية خمتلفة يف الف�صل الواحد؛ ك�أن تتداخل
فيه اجلوانب الإعالمية والقانونية والتوثيقية
والتحليلية واجلدلية.
ويقرتح كارتر ومكارثي جمموعة من فئات
اال�سرتاتيجيات التي ميكن �أن تعمل لرتبط بني
املجموعة املتعلمة واحتياجاتها من ناحية واملهام
التعلمية من ناحية �أخرى ،وهذه اال�سرتاتيجياتِ ،هي:
22

�أ�سئلتها

الرقم

فئة الإ�سرتاتيجية

1

ا�سرتاتيجيات مت�صلة بنوع الن�ص

2

ا�سرتاتيجيات مت�صلة بالرتابط
الن�صي

3

ا�سرتاتيجيات الت�أدب

4

ا�سرتاتيجيات التخطيط

 ما تتابعات الأفعال ووجوهها (معلوم �أو جمهول) امل�ستعملة الدالة على نوع الن�ص وجن�سه؟ -ما جوانب الإبداعية يف ا�ستعمال اللغة وجوانب املخاطرة املنظورة واملالئمة للن�ص؟

5

ا�سرتاتيجيات التقارب

 الإ�صالح املعلوماتي �أو املعريف. الإ�صالح الت�أثريي :و�أكرث ما يتعلق ب�سوء الفهم الذي قد يحدث نتيجة الف�شل يف ا�ستعمال�إ�سرتاتيجيات التوا�صل املالئمة� ،أو خرق الأعراف الثقافية يف اللغة املتعلمة ،وكيف ت�ساعد
املعرفة النظرية عن اللغة والثقافة يف �إ�صالح �أعطاب اخلطاب والتوا�صل.

6

ا�سرتاتيجيات الإ�صالح

 ما خماطر م�شكالت التوا�صل و �سوء الفهم الثقايف؟ -هل �إ�سرتاتيجيات �إ�صالح الأخطاء ذاتية �أو عامة �أو �إ�صالحات يف التفاو�ض (حول املعنى)؟

 ما و�سائل التخاطب و �أنواعها؟ ن�صو�ص مكتوبة �أو مقروءة ،ن�صو�ص �إعالمية...؟ ما �أنواع الن�صو�ص الأنفع والأجدى؟ ما �أمناط التفاعل الأنفع :مث ًال :ال�سرد ،امل�شكلة-احلل؟ ماه جوانب ترتيب املو�ضوع ،تبادل الأدوار...امل�شمولة؟ ما �أنواع الرتابط (مع ت�أكيد كبري على �أهمية الرتابط املعجمي يف املهام التفاعلية املوجهة،و�أمناط احلذف يف اخلطاب الإعالمي)؟
 ما مالمح الوجه التي يجب �إبرازها (يف اخلطاب املنطوق واملحادثة)؟ -ما �أ�شكال التوكيد امل�ستعملة :ال�ضمائر؟
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وقد انتهى باحثون من درا�ساتهم التطبيقية يف
ا�ستخدام املواد الأ�صيلة �إلى �أنها :
ت�شجع ا�سرتاتيجيات التعلم الفردي؛ �إذ ميكن
• ّ
للمتعلم �أن يبحث عما ينا�سب ميوله وقدراته من
الن�صو�ص ،وما ينا�سب ا�سرتاتيجياته التعلمية.
•تهيئ للمتعلم فر�صة تدريب منا�سبة للن�صو�ص
التي �سيواجهها م�ستقب ًال ،ما يجعله قادر ًا على
مت ّثل اخل�صائ�ص العامة لأمناط اخلطاب
و�أنواعه وا�سرتاتيجياته املختلفة� ،إ�ضافة �إلى
متثل اخل�صائ�ص املعجمية والنحوية والأ�سلوبية
للن�صو�ص املتعلمة.
•تعزز دوافع الطلبة وت�شجعهم ملزيد من الإ�سهام
يف التعلم الذاتي وبناء املهارات اللغوية املختلفة.
ثم �إن توافرها بكرثة يف ّ
ال�شا ِبكة وو�سائل ن�شر
املعرفة الأخرى تتيح له خيارات متعددة وتثري فيه
�شغف التنقل بني الن�صو�ص.
• ُتخرج املتعلم من �إطار �ضيق حم�شور بني دفتي
الكتاب املقرر.

ويبقى �س�ؤال مهم :كيف نبني التداريب املالئمة
اخلطابي؟
للمنهج
ّ
ولعل هذا اجلزء يكون �أهم ما يف املادة التعليمية؛
ذلك �أنه امليدان الرئي�س لتثبيت التعلم وترقيته .ومتثل
هذه التمارين والتداريب الفر�صة احلقيقية لتمثل
خ�صائ�ص خطابات اللغة املتعلمة ا�ستقبا ًال ثم �إعادة
�إنتاجها عند الطلب كتاب ًة �أو نطق ًا .وهي متثل تقييم ًا
دور ًيا ملدى متثل املتعلمني لعنا�صر اخلطاب يف اللغة
التداريب �إمنا
املتعلمة .وال يخفى على �أحد �أنَّ هذه
َ
تق�صد �إلى تعزيز التعلم وتثبيته ،ولذلك ف�إنها ينبغي:
� .1أن تنا�سب م�ستوى املتعلمني.
� .2أن تكون من�سجمة متام ًا مع �أغرا�ض املنهج
اخلطابي بكل تفا�صيله،
 .3و�أن تكون �أداة قيا�س �صادقة ملا ُقدِّم للمتعلم
(املحتوى).
 .4وت�أ�سي�س ًا على ذلك ف�إن التداريب ينبغي �أن تغطي
الكفاية اللغوية مت�ضافرة مع الكفاية اخلطابية
بعنا�صرها كلها من ناحية ،ومت�ضافرة مع وجوه
�إجناز اخلطاب املهارية كتاب ًة وكالم ًا .ففي القراءة
والكتابة ميكن لنا �أن ن�ضع مترينات من مثل:

23

الكفاية اخلطابية املق�صودة

املهارة

القراءة

التنب�ؤ مبحتوى الن�ص اعتماد ًا على العنوان ،قبل قراءة الن�ص. القراءة املو�سعة :معرفة الأفكار الرئي�سية وما يتفرع منها. القراءة املكثفة� :أ�سئلة ت�ساعد املتعلمني لفهم الفروع.ا�سرتجاع املعلومات� :إر�شاد الطلبة ال�ستعمال املعلومات للتخلي�ص ،و�إن�شاء اجلداولوالأ�شكال.
 التقييم :يعرب الطلبة عن �آرائهم ،ويقارنون الن�ص بن�صو�ص �أخرى.-املتابعة :ن�شاط حتدٍ لتو�سيع املعلومات وتوظيفها.

الكتابة

 �إعادة بناء خطاب مفكك. �إعادة بناء ن�ص بالنظر �إلى ترتيب املعلومات فيه. �إن�شاء ر�سالة تراعي عالقة املر�سل بامل ْر َ�س ِل �إليه. حتويل �شكل اخلطاب. -ا�ستعمال املفردات اال�صطالحية يف ال�سياق املنا�سب.
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•وما الكفايات التي ينبغي �أن يت�ضمنها �أي برنامج
لإعداد املعلمني لتعليم اللغات الأجنبية وفق هذا
املنهج؟
•وكيف ن�صل باملتعلم الأجنبي �إلى الكفاية
اخلطابية التي تقارب كفاية الناطق الأ�صلي
باللغة؟
•وما خ�صائ�ص املواد التعليمية املبنية وفق منهج
حتليل اخلطاب؟
•وما الطرق املنا�سبة لتدري�س مواد اللغة الأجنبية،
�أي لغة ،من منظور حتليل اخلطاب؟

اخلامتة:
ق�صد البحث �إلى بيان وجوه ا�ستثمار حتليل
اخلطاب يف تعليم اللغات للناطقني بغريها من حيث
�إنه منهج كلي يتجاوز النزعة التجزيئية يف تعليم
عنا�صر اللغة و�صو ًال �إلى بلوغ الطلبة مبلغ الكفاية
اخلطابية.
وقد ا�ستنفد البحث عنا�صر عملية تعليم اللغات
الأجنبية كلها من وجهة نظر حتليل اخلطاب؛ منته ًيا
�إلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•فما هي وجوه ا�ستثمار حتليل اخلطاب يف تعليم
اللغة للناطقني بغريها؟
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