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امللّخص
تعــّد املدرســة الرباغامتيــة مــن أبــرز التيــارات الفلســفة الرتبويــة يف القــرن العرشيــن وحققــت نجاحــات يف إعــادة التخطيــط 
لربامــج اجلامعــات واملــدارس يف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل، وهــي تلعــب دورًا حاســاًم يف عمليــة تعليــم اللغــات، خاصــة 
ــة؛ هــذه  ــم اللغــة العربي ــه الصحيــح يف تعلي ــادئ التــي يــؤدي فهمهــا إىل التوجي ــة، املب ــة. للرباغامتي ــم اللغــة العربي يف تعلي
ــاؤل  ــاط، والتس ــة والنش ــة واملعرف ــن التجرب ــة ب ــارة، والعالق ــة، وامله ــة، والذرائعي ــة العملي ــی املعرف ــتمل عل ــادئ تش املب
كعمليــة جتريبيــة، والتغيــري، وحــل املشــاكل. لذلــك نظــرًا ألمهيــة هــذا املوضــوع، تشــري هــذه الدراســة إلــی قــراءة يف مبــادئ 
ــًا  ــًا تعليمي ــي، وهتــدف هدف ــة ضمــن املنهــج الوصفــي- التحلي ــم اللغــة العربي ــة يف تعلي ــة املدرســة الرباغامتي فلســفة تربي
ــدى  ــال ل ــارات االتص ــر مه ــم لتطوي ــاين ومفاهي ــك مع ــت متتل ــة مازال ــی أن الرباغامتي ــري إل ــة تش ــج الدراس ــًا. نتائ وتربوي
ــاهم يف  ــذه تس ــة، وه ــة، والنحوي ــة، واملعجمي ــارص الصوتي ــال العن ــيات اتص ــة بأساس ــاءة اللغوي ــط الكف ــن، وترب املتعلم
تعليــم العمــي للغــة العربيــة، وتســتخدم اللغــة العربيــة كعمليــة ذرائعيــة لتبــادل األفــكار، واملشــاعر، والرغبــات، والنقــاط 
اإلجیابيــة، وتســتفيد مــن املهــارة يف تعليــم اللغــة العربيــة لكــي تنتفــع مــن الثــراء املعــريف والكمــي الــذي حققــه اخلــرباء يف 
هــذا املجــال، وتســتعمل جمموعــة مــن التســاؤالت العلميــة لتعليــم اللغــة العربيــة، وتــدّرب أعضــاء هيئــة التدريــس علــی 
تغيــري اجتاهــم، وحتــّل مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة يف ظــل الدراســات اللســانية احلديثــة، واملقاربــة بالكفــاءات والتقويــم.
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التمهيد

  فلســفة الرتبيــة هــي فلســفة موجهــة للعمــل الرتبــوي ومهــزة وصــل بــن املســتوى النظــري 
ــى  ــاعدنا ع ــة، وتس ــارات الرتبوي ــرارات واالختي ــي للق ــتوى العم ــفي واملس ــل الفلس للتحلي
التفكــري يف املفاهيــم واملشــكالت الرتبويــة بصــورة واضحــة ودقيقــة وعميقــة ومنتظمــة 

ــة. ــداف التعليمي ــق األه ــل حتقي ــن أج ــرك م ــا للتح ــا تدفعن ــة إىل أهن باإلضاف
مــن الــروري أن تســاعدنا عــى تطويــر نظرتنــا للعمليــة الرتبويــة وعــى توجيــه جمهوداتنــا 
و تنســيقها وعــى حتســن طرائقنــا وأســاليبنا يف التدريــس والتقويــم والتوجيــه و اإلدارة ، 
وعــى رفــع مســتوى معاجلتنــا للمشــكالت الرتبويــة واألهــداف األساســية للرتبيــة واإلطــار 
ــن  ــاج، ويف ذه ــع املنه ــن واض ــة يف ذه ــداف واضح ــذه األه ــه ه ــم في ــذي تنتظ ــفي ال الفلس
ــن  ــا، ويف ذه ــج و تطويره ــق املناه ــى تطبي ــن ع ــن املرشف ــدريس، ويف ذه ــاب امل ــف الكت مؤل
ــة  ــداف الرتبي ــن أه ــة.”وإذا مل تك ــداف الرتبي ــق أه ــارشة لتحقي ــام املب ــوىل امله ــذي يت ــم ال املعل
والفلســفة التــي تنبثــق منهــا تلــك األهــداف واضحــة يف أذهــان هــؤالء مجيعــًا، وإذا مل يربــط 
املعلــم أهدافــه الصفيــة الصغــرية باإلطــار الفلســفي الــكي فليــس مــن املتوقــع أن تفلــح 
الرتبيــة يف حتقيــق اآلمــال املعلقــة عليهــا، وســتضيع عندئــذ معــامل الصــورة يف ركام اجلزئيــات 

والتفصيــالت«. )التــل واآلخــرون: 1993: 64(
“تتــم دراســة فلســفة الرتبيــة بالرجــوع إلــی املــدارس املختلفــة التــي تشــتمل علــی املدرســة 
املثاليــة، واملدرســة الواقعيــة، واملدرســة الطبيعيــة، واملدرســة الوجوديــة، واملدرســة الرباغامتية؛ 
هــذه املــدارس تســاعد علــی فهــم عمليــة تربويــة وعالقتهــا مــع مظاهــر احليــاة وتنمــي قــدرة 

اإلنســان علــی خطــوط جديــدة للنمــو الرتبــوي«. )جيــويش، 1982: 52(
مــن هــذه املــدارس مــا يلفــت نظرنــا، هــي مدرســة الرباغامتيــة يف فلســفة الرتبيــة التــي هلــا 
ارتبــاط وثيــق بتعليــم اللغــة علــی العمــوم وبتعليــم اللغــة العربيــة علــی اخلصــوص. وهلــذه، 
ــة  ــن التجرب ــة ب ــة، واملهــارة، وفهــم العالق ــة، والذرائعي ــة العملي ــی املعرف ــادئ تشــتمل عل مب

ــة، والتغيــري، وحــل املشــاكل. ــة جتريبي واملعرفــة والنشــاط، والتســاؤل كعملي
ــة  ــم اللغ ــتويات تعلي ــع مس ــام يف مجي ــوي ه ــدف ترب ــادئ ه ــذه املب ــة ه ــرًا ألن معرف   نظ
ــة  ــة الرباغامتي ــة املدرس ــفة تربي ــادئ فلس ــراءة يف مب ــة ق ــذه الدراس ــا يف ه ــد اعتمدن ــة فق العربي
يف تعليــم اللغــة العربيــة ضمــن منهــج الوصفــي- التحليــي؛ وهــي جعلتنــا نبحــث عــن هــذا 

ــة: ــئلة التالي ــی األس ــوء عل ــي الض ــوع ونلق املوض
   ما العالقة بن مدرسة الرباغامتية وتعليم اللغة العربية؟

ــة  ــم اللغ ــتخدامها لتعلي ــن اس ــي يمك ــة الت ــة الرباغامتي ــة املدرس ــفة تربي ــادئ فلس ــي مب   ماه
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العربيــة ؟
 

الدراسات السابقة
  دراســة جعفــري جوهــر واآلخريــن)1394( هتــدف موقــع مــدارس الرتبيــة )املثاليــة، 
والواقعيــة، والطبيعيــة، والوجوديــة، والرباغامتيــة( يف تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة؛ وختلــص إلــی 

ــفية.  ــس الفلس ــذرة يف األس ــة، متج ــم اللغ ــال تعلي ــة يف جم ــة والكلي ــورات اجلزئي أن التط
ــة يف نصــوص  ــة الفكري ــادئ الرباغامتي ــی مب ــن )1393( تشــري إل   دراســة آهــي واآلخري

ــًا يف املــايض. ــًا براغامتي كليلــة ودمنــة؛ وختلــص إلــی أّن كتــاب كليلــة ودمنــة كان كتاب
  دراســة مريزاحممــدي واآلخريــن )1387( هتــدف مقارنــة األهــداف املشــرتكه واملختلفــة 
يف فلســفة تربيــة املثاليــة والرباغامتيــة؛ وختلــص إلــی أهّنــام تشــرتكان يف توفــري التعّلــم واإلرشــاد 
وختتلفــان يف مطلــقة وعقالنيــة املعرفــة يف املثاليــة ويف الطبيعــة النســبية والتجربيــة للرباغامتيــة.

دراســة عبــداهلل انبيــة املعلــول )2017( هتــدف البحــث إىل معرفــة أســباب تراجــع اللغــة 
العربيــة حديثــًا وكيفيــة معاجلــة هــذه األســباب؛ وختلــص إلــی أّن مــن أســباب ضعــف اللغــة 
العربيــة قلــة إبداعــات العــرب وابتكاراهتــم وعــدم اتبــاع وســائل اإلعــالم القواعــد األساســية 
ــن  ــم م ــع كفاءهت ــن ورف ــر املعلم ــامم بتطوي ــدم االهت ــة وع ــج املختلف ــة يف الربام ــة العربي للغ

خــالل الــدورات التدريبيــة حــول اللغــة العربيــة.
ــا،  ــن نوعه ــی م ــي األول ــة؛ وه ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــذه، فعائب ــتنا ه ــت دراس ــا ظل أّم
حيــث مــا يســتحقه مــن الدراســة، والعنايــة، والتمحيــص؛ ومــن هنــا يــری الباحــث رضورة 

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــة الرباغامتي ــة املدرس ــفة تربي ــادئ فلس ــراءة يف مب ــة الق وأمهي

مراجعة األدب النظري
ــی  ــاعدنا عل ــامل وتس ــاه الش ــوي يف معن ــم الرتب ــاس للتقوي ــري أس ــون خ ــة تك ــفة الرتبي   فلس
الفهــم واالســتيعاب لنظــام التعليــم، وتســاعد يف إعطــاء تعليمنــا عمقــًا فكريــًا وعلــی ربطــه 
بالعوامــل الروحيــة والثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف البــالد، والبــّد أن 

ــه . ــا تعليم ــي عليه ــا أو يبن ــة يتبعه ــة خاص ــفة تربوي ــم فلس ــون للمعّل يك
ــذ  ــة من ــت الرباغامتي ــد. عرف ــل املفي ــل أو العم ــي العم ــة تعن ــة يوناني ــي كلم ــام ه   »براغ
ــة«  ــل »األداتي ــميات مث ــدة تس ــريس ع ــارلز ب ــي تش ــوف األمريك ــد الفيلس ــى ي ــا ع ظهوره
معنــى  إىل  تشــري  التســميات  هــذه  وكل   « و«الذرائعيــة   « و«التجريبيــة  و«الوظيفيــة« 
ــب  ــن اجلان ــا م ــة انطالق ــن بالتجرب ــفي يؤم ــاه فلس ــي اجت ــوه فه ــن الوج ــه م ــة بوج الرباغامتي
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احلــي لإلنســان«. )فــام،1985: 135( كــام أهّنــا اجتــاه ينظــر إىل أمهيــة األدوات التــي 
ــام  تســتعمل للمعرفــة والوظائــف التــي تؤدهيــا األشــياء ومــا نحملــه حوهلــا مــن أفــكار. “وب
ــن  ــده م ــه أو نعتم ــا نملك ــرب أن م ــي تعت ــة فه ــق مطلق ــود حقائ ــن بوج ــة ال تؤم أن الرباغامتي
طــرق ووســائل للوصــول إىل نتائــج مــا هــو إال جمــرد ذرائــع نتوصــل هبــا إىل نتائــج مؤقتــة«.

.)270 )احلفنــي،1999: 
  الرباغامتيــة القائمــة عــى النظريــة الرباغامتيــة للحقيقــة )قيــاس الفكــرة مــن خــالل 
ــل  ــك يزي ــة، وبذل ــاة الواقعي ــرب إىل احلي ــم أق ــق التعلي ــل تدف ــا جتع ــا( ألهن ــا وفائدهت كفاءهت
ــة خــارج ذلــك  ــة االجتامعي ــن العلــم واملامرســة، واملدرســة والبيئ ــد مــن التناقضــات ب العدي
.(Adlly, 2017) الفــرد واملجتمــع، واالنضبــاط واحلريــة، وكذلــك الوســائل والغايــات

  »تســمى الرباغامتيــة أيًضــا بالعواقبيــة، ألن أي نشــاط بــرشي يتــم تقييمــه يف فــرتات 
ــدق يف  ــار الص ــة، ومعي ــي صحيح ــدة، فه ــاط مفي ــج النش ــت نتائ ــج، إذا كان ــب والنتائ العواق
هــذا االجتــاه يقــوم عــى االعتقــاد :أن األفــكار تصبــح صادقــة عندمــا تســاعدنا عــى ربطهــا 

ــرام، 2005: 32(. ــاة« )ك ــح يف احلي ــلوك ناج ــؤدي إىل س ــة ت ــا بطريق ــن خربتن ــزاء م بأج
 »اقرتحــت الرباغامتيــة مــرشوع جتديــد للفلســفة، ودلــت إلــی أن ختــرج مــن مجــود القــول، 
أن ال دخــل هلــا يف احليــاة الواقعيــة، وأن تتحــّول إلــی فعاليــة تســهم يف حــل مشــكالت هــذه 
احليــاة، ويف تكويــن علــم إنســاين يصلــح أن يكــون مقدمــة لتجديــد أحــوال احليــاة االنســانية 

ودعــوة إلــی االلتــزام بالنظــام«. )احلفنــي،1999: 271(
  تعتــرب اللغــة مــن أهــم الوســائل التــي يملكهــا اإلنســان ؛ للتواصــل مــع اآلخريــن؛ 

ولتبــادل
ونقــل األفــكار بــن األفــراد واجلامعــات والشــعوب، وهــي إحــدى الوســائل الروريــة 
للتعبريواحلــوار، وتكمــن أمهيــة اللغــة العربيــة يف أهنــا مــن أقــدم اللغــات يف العــامل وأنصعهــا 
ــل  ــهم يف ح ــا تس ــم، وتعليمه ــرآن الكري ــو الق ــه وه ة ألرشف كتب ــزَّ ــا ربُّ الع ــام اختاره ، حين
مشــكالت احليــاة، لذلــك املعرفــة، والتعليــم، وتطبيــق مبــادئ املدرســة الرباغامتيــة يف تعليــم 
ــًا، ويــؤدي إلــی معرفــة الكلــامت  ــة عملًي ــة، أمــر هــاّم جتعــل تعليــم اللغــة العربي اللغــة العربي
ــي  ــي تعن ــة، والت ــوى وتعمــل كاألدوات املعجمي ــي هلــا معــاين حمــددة يف املحت ــارات الت والعب
مقــدار األجــزاء املعجميــة، واالســتخدام االســتعاري واالفــرتايض، واملعرفــة املهنيــة أو 
املعرفــة بكيفيــة التعبــري عــن أهــداف املتحدثــن، واملعرفــة اللغويــة االجتامعيــة املشــاهبة، 

ــي. ــوي االجتامع ــاب اللغ واخلط
 مبــادئ فلســفة الرتبيــة املدرســة الرباغامتيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة هــي املعرفــة العمليــة، 
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ــة  ــة واملعرفــة والنشــاط، والتســاؤل كعملي ــة، واملهــارة، وفهــم العالقــة بــن التجرب والذرائعي
جتريبيــة، والتغيــري، وحــل املشــاكل.

الطریقة
اعتمدنــا يف هــذه الدراســة باملنهــج الوصفــي- التحليــي، والــذي يقــوم علــی آليتــن: الوصــف 
والتحليــل املناســب لطبيعــة هــذا النــوع مــن الدراســات، حيــث الوصــف مــن خــالل 
ــراءة  ــالل الق ــن خ ــل م ــا التحلي ــة، أّم ــة بالرباغامتي ــم املتعلق ــن املفاهي ــة م ــتعراض جمموع اس
التــي نضعهــا ملضمــون مبــادئ الرباغامتيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة.  تــم وضــع نظريــات 
حــول الرباغامتيــة مــن قبــل فريدريــش وكارتويتشــفيل )2009( ومورغــان )2014(. وهبــذه 

ــة: ــة التنظيمي ــة يف العملي ــادئ مهم ــظ مب ــة نالح الطريق

التأكيد علی املعرفة العملية
ــاكل  ــاًل للمش ــوث ح ــع البح ــون مجي ــو أن تك ــة ه ــث الرباغامتي ــايس يف بح ــدأ األس   املب
القائمــة مــن حيــث املنتــج صاحلــة لالســتعامل واملعرفــة العمليــة، يف الواقــع، تســعى الرباغامتيــة 
إىل معاجلــة القضايــا الروريــة واملهمــة لإلنســان، بــدالً مــن املناقشــات امليتافيزيقيــة للحقيقــة 

.(Patton,2007( ــع والواق
الرباغامتيــة هتتــم باملعرفــة وأشــكال املعرفــة التــي هلــا نتيجــة عمليــة كــام تؤكــد عــى أمهيــة 

العمــل والعمــل بشــأن القضايــا واملشــاكل يف العــامل احلقيقــي. 
  معيــار القيــم هــو فائدهتــا يف احليــاة الفرديــة واالجتامعيــة. بعبــارة أخــرى، يكمــن مقيــاس 
التجربــة اجليــدة أو الســيئة يف نتائجهــا، وليــس يف حــد ذاهتــا. أي أن القــرارات األخالقيــة ال 
ــول  ــم احلص ــراء، يت ــري يف اإلج ــالل التفك ــن خ ــل م ــة، ب ــري مرن ــة وغ ــر مطلق ــتند إىل أوام تس
عــى أفضــل النتائــج وأكثرهــا فائــدة لعــدد أكــرب مــن البــرش .يــرشح مورغــان )2014( هــذا، 
عــى عكــس الفالســفة الذيــن يؤكــدون عــى طبيعــة الواقــع، يؤكــد الرباغامتيــون عــى طبيعــة 

 .(Frederick,2009) التجربــة
اخلصائــص  معرفــة  هــي  التعليميــة  بالعمليــة  النهــوض  ســبيل  يف  األولــی  اخلطــوة 
التــي تزيــد مــن فاعليــة املعلــم يف عمليــة التدريــس، وأّن قــدرة االســتاذ اجلامعــي علــی 
االتصــال والتخاطــب تعــّد عوامــل مهمــة يف جتريــد كفايتــه. معرفــة املعلــم ملبــادي ومفاهيــم 
ــات  ــوع املعلوم ــبة لن ــس املناس ــق التدري ــار طرائ ــی اختي ــاعده عل ــم تس ــرتاتيجيات التعّل واس

ــه. ــرض ل ــذي يتع ــف ال ــوع املوق ــا ون ــراد تقديمه امل
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“تعليــم اللغــة العربيــة ليــس معنــاه أن نحشــو ذاكــرة املتعّلــم بقواعــد ومعايــري ثابتــة وإّنــام 
جیــب أن يكــون هدفنــا أن نجعلــه يشــارك ويتفاعــل اجیابيــًا مــع برنامج إعــادة تعليمه واكتســابه 
املهــارت املناســبة ليســهم يف ترقيــة العمليــة التعليميــة وحتســينها«. )أفنــان نظــري، 2003: 44(
ــكل  ــي تش ــارص الت ــن العن ــة م ــة، جمموع ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــة العملي ــن املعرف تتضم

ــا: ــات منه ــل اللبن ــًا متكام ــًا تربوي نظام
  -املعّلــم: البــّد أن تتوافــر يف املعّلــم، الكفايــة اللغويــة، واالملــام بمجــال بحثــه، ومهــارة 
ــع  ــروف، ويض ــن يف أداء احل ــتعامالًصحيحًا ويتق ــة اس ــتعمل اللغ ــب أن يس ــة. جی ــم اللغ تعلي
الكلــامت يف موضعهــا األصليــة، وتــربأ لغتــه مــن األخطــاء النحويــة والرفيــة، ويتمتــع 
العقــي  املســتوی  يراعــي  اللغــة، وأن  بــن متعلمــي  الفــرق  ويــدرك  التعبرييــة،  بالقــدرة 
للمتعلمــن، و أن يقــّدم مــا عنــده بحيــث يتــالءم مــع املرحلــة العمريــة هلــؤالء املتعلمــن، وأن 
يكــون قــادرا علــی ترتيــب وتنظيــم مواضيــع املــادة التــي يدرســها بحيــث تتســلل مــن الســهل 
إلــی الصعــب ومــن املحســوس إلــی املجــرد. وتعتــرب اخلصائــص الشــخصية للمعّلــم، نحــو: 
ــل  ــة عم ــاَم يف آلي ــاًل مه ــذ... عام ــرتام التلمي ــرب، واح ــامح، والص ــة، والتس ــة، واملرون اجلاذبي

ــة. ــم اللغــة العربي ــم يف تعلي املعّل
  -املتعّلــم: مــن اخلصائــص الالزمــة يف متعّلــم اللغــة العربيــة هــي النضــج ) النمــو العقــي 
واالنفعالــی واالجتامعــي(، و املوهبــة )امتــالك قــدرات وعــادات واهتاممــات(، والدافــع 

)اســتثارة ســلوك املتعلــم وتنشــيطه وتوجيهــه(.
ــن  ــة م ــارص مكون ــن عن ــة تتضم ــة العربي ــم اللغ ــوي يف تعلي ــط ترب ــي خمط ــاج: ه   -املنه
املحتــوی والتدريــس. جیــب أن خيتــار املعّلــم املوضوعــات التــي حتــل املشــاكل وتكــون مفيــدة 
يف احليــاة الفرديــة االجتامعيــة، وتالئــم واقــع احليــاة، وتســتجيب ألهــداف املجتمــع، وتــوازن 
بــن الناحيــة النظريــة والناحيــة التطبيقيــة أي العلــم والعمــل، ويعتمــد املعّلــم طــرق متعــددة 
وخمتلفــة يف عمليــة التعليــم، نحــو، طريقــة اإللقــاء، يقــوم فيهــا املعّلــم بإلقــاء املعلومــات 
علــی املتعّلــم بأســلوب املحــارضة، أو اإلمــالء، وطريقــة التلقــن مثــل ذكــر قصــة يســتوعبها 
التالميــذ، وطريقــة احلــوار، طريقــة تعــّد مــن الطــرق املثلــی يف تدريــب املتعّلــم علــی أدبيــات 
التحــاور مــع الغــري وتســاعد علــی ترســيخ وتثبيــت املعلومــات يف أذهــان املتعّلــم )البغــدادي، 

.)67  :2015
  علــی ســبيل املثــال ، إذا أراد املعّلــم أن يعّلــم املتعّلــم، موضــوع املهنــة يف تدريــس اللغــة 
ــى  ــة ويقدرع ــوى املهن ــل ملحت ــان كام ــه اتق ــون لدي ــب أن يك ــا، جی ــن هب ــري الناطق ــة لغ العربي
التعبــري بشــكل جيــد، ويســتخدم أســلوبا وفقــا لقــدرة املتعّلــم ويســتخدم املوضوعــات التــي 
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ــدي  ــلوب التصاع ــم األس ــلك املعل ــك يس ــة. وكذل ــه االجتامعي ــم يف حاجت ــامم املتعّل ــري اهت يث
يف تقديــم مادتــه؛ فينطلــق مــن اجلــزء إلــی الــكل، واجلــزء هنــا هــو املثــال، الــذي هوالوحــدة 
املعجميــة، والــكل هــو القاعــدة، بيــَد أن هــذه القاعــدة ال تــرشح بطريقــة نحويــة، وإّنــام تقــدم 
بأســلوب يــدرك فيــه الطــالب االســتعامل الصحيــح للوحــدة املقدمــة ويتــدرج املعلــم يف 
ــة بحســب مســتوی الطــالب،  توســيع املعــاين واالســتعامالت والقواعــد للوحــدات املعجمي
ويــدرب املتعلــم علــی الدخــول إلــی املدونــات اللغويــة، وكيفيــة االســتفادة منهــا، وطريقــة 
ــة، وفهــم معانيهــا واســتعامالهتا يف الســياقات واملواقــف املتنوعــة. اختيارالوحــدات املعجمي

الذرائعية 
  »إّن رؤيــة ديــوي لإلنســان كصانــع االدوات يف التعليــم، هلــا آثارضمنيــة، مــن خــالل الذهاب 
إىل املدرســة، يمكــن لألطفــال تعلــم قــدر كبــري مــن اخلــربة البرشيــة املتعلقــة ببنــاء واســتخدام 
األدوات يف فــرتة زمنيــة قصــرية نســبيًا. اقــرتح هنجــًا فعــاالً للمعرفــة كعقليــة ذات نظــرة عميقــة 

ملجتمــع متــوازن« )نورمــان ماكنــزي،1973: 18(. 
ــم  ــم، وهــي طريقــة تفكــري ت ــة عامــة للتعلي ــوي، الفلســفة هــي نظري  مــن وجهــة نظــر دي
ــري  ــياء غ ــط األش ــفي، ترتب ــري الفلس ــة. يف التفك ــع جتريبي ــض يف مواضي ــكل غام ــاؤها بش إنش
ــة ذات  ــم حتقيقهــا يف بيئ ــة واســعة يت ــم اختبارهــا بظــروف وأهــداف اجتامعي ــي يت املؤكــدة الت

.(Dewey, 1997) ــة ــر خمتلف ــات نظ ــة ووجه ــات متنوع اهتامم
 الذرائعيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة هــي كّل أداة يســتخدمها املعّلــم ويســتعن هبــا لتوضيــح 
ــن  ــا م ــلوك وأنامط ــن الس ــًا م ــاهبم أنواع ــم واكتس ــی املتعّل ــه عل ــه أو ادراك ــب فهم ــا يصع م

ــو: ــة، نح ــات العربي ــارات واالجتاه امله
- القواميــس اللغويــة ) املعاجــم (: تشــري معظــم الدراســات إلــی وجــود عالقــة إجیابية بن 
ــة ) التحصيــل اللغــوي( لــدی متعلمــي اللغــة  اســتعامل املعجــم واكتســاب املهــارات اللغوي
العربيــة، كــام أن اســتعامل املعجــم يســاهم مســامهة اجیابيــة يف ثــراء حصيلــة املتعلــم اللغويــة، 
خاصــة إذا كان هــذا املعجــم زاخــرا باملفــردات والرتاكيــب اللغويــة املختلفــة، واملعجــم 
ــي يشــتمل  ــواد الت ــاّم بامل ــم ينبغــي أن يكــون مل ــًا يســتعمله املتعّل ــذي يتخــذ مرجع اللغــوي ال
ــي أو املعــاين )حســاين، 2009: 141(. إن  ــدًا للمعن ــغ وحتدي عليهــا ضبطــًا للصيغــة أوالصي
املعجــم ينبغــي أن حيشــد أمــام املعّلــم مــاّدة عمليــة ولغويــة وفــرية، حددهــا بعــض الدارســن 
ــد املثقفــن،  ــول عن ــی النحــو املقب ــة عل يف نقــاط أساســية هــي: معجــم هجــاء الكلمــة العربي
معجــم نطــق الكلمــة برمــوز صوتيــة مبســطة وواضحــة، معجــم تأصيــل الكلمــة ببيــان اللغــة 
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االصليــة والصيغــة التــي اشــتقت منهــا، معجــم املعلومــات الرفيــة عــن الكلمــة، ) نوعهــا 

ــة األساســية.  وتريفهــا(، معجــم املعلومــات النحوي
ــان  ــم، و أدات ــة والعل ــل املعرف ــيلتان لنق ــا وس ــة مه ــب يف العربي ــة والتعري ــب الرتمج - كت
لتوليــد ألفــاظ، وتعابــري جديــدة مل تكــن معروفــة مــن قبــل، وتعليمهــا للمتعلــم كعمليــة 
ذرائعيــة للغــة العربيــة يف فلســفة الرتبيــة الرباغامتيــة فتــأيت مــن منطلــق املنفعــة اإلجیابّيــة التــي 
ــة واملنفعــة  ــة، املنفعــة اجلاملي ــة، منهــا: املنفعــة األخالقّي ــم اللغــة العربي تأخــذ أشــكاالً يف تعلي
الســيكولوجّية واملنافــع األخــرى: العقائدّيــة والسياســّية واالقتصادّيــة التــي تســاند املجتمــع، 

ــي، 2019: 38(. ــه )الغالب ــم يف تعليم ــا املعّل ــي يطلقه والت
- كتــب املحادثــة العربيــة التــي هتدينــا إلــی تعليــم املحادثــة باللغــة العربيــة، وهــي املدخــل 
ــراءة،  ــتامع، والتحــدث، والق ــع، االس ــة األرب ــی مهــارات اللغ ــن عل الــذي يــدّرب املتعلم
ــدّرب املتعلمــن  ــة بطريقــة متكاملــة مــن خــالل كّل درس و كل موقــف، و كذلــك ي والكتاب
علــی التأّمــل، والتســاؤل، والتفكــري، والتــذوق، وأن ينّمــي لدهيــم اخليــال املبــدع )شــعيب، 
2008: 28(. هــذه الكتــب تعقــد نوعــًا مــن املقاربــة املعرفيــة، والصــالت الوديــة بــن 
اللغــة العربيــة وبــن العلــوم الكونيــة كالعلــوم احليويــة، والفيزيائيــة، واالجتامعيــة، والفنيــة، 
وغريهــا، وترّســخ يف نفــوس املتعلمــن، وتشــتمل علــی التدريبــات املتنوعــة التــي يقصــد كّل 
منهــا شــحذ قــدرة خاصــة مــن القــدرات الكامنــة التــي يتكــّون مــن جمموعهــا اســتعداد املتعّلــم 

ــم والكتســاب اللغــة. للتعّل
 - كتــب النقــد االديب يف تعليــم اللغــة العربيــة هــي التــي تتضّمــن العالقــة بــن العلــوم يف 

دراســة النّــّص األديب.
 يف طريقــة الرباغامتيــة، تســتخدم األفــكار كأدوات حلــل مشــاكل اإلنســان، ويتــم حتديــد 

معيــار صحتهــا أيًضــا يف ســياق العمــل والكفــاءة )آهــي،1393: 75(.
 إن اللغــة هــي أداة تواصــل بــن األمــم واملجتمعــات املختلفــة ووســيلة لتبــادل األفــكار 
أجزائهــا  إىل  ذهنيــة  فكــرة  أي  حتليــل  بوســاطتها  يمكــن  حيــث  والرغبــات،  واملشــاعر 
وخصائصهــا، فهــي أداة ال غنــى عنهــا يف ترمجــة مــا يــدور يف العقــل مــن أفــكار وعــن طريقهــا 
ــي  ــة ه ــة؛ وإّن الذرائعّي ــوز مكتوب ــة ورم ــوات منطوق ــن بأص ــكار إىل اآلخري ــذه االف ــل ه تص
ــكّل جانــب أو  ــة ل ــل النّصــوص وخمبوءاهتــا، بإعطــاء ذريعــة علمّي ــذي يقــوم بتحلي املنهــج ال
ــع مــن االنطــالق مــن جنــس  ــى تلــك الّذرائ ــل وتتأّت ــّص اخلاضــع للّتحلي ــة ُتقــال يف النّ زاوي
ــة. ــة واجلامليــة املســنودة باألخــالق أي بالّرســالة اإلنســانّية واملجتمعّي ــّص وتكويناتــه الفنّّي النّ
  يف طريقــة الرباغامتيــة، تســتخدم الثقافــة كأداة يســتخدمها املعلــم يف تعليــم اللغــة العربيــة؛ 
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اللغــة عنــر أســايس مــن عنــارص الثقافــة، وال يمكــن لإلنســان أن يتحــدث باللغــة بمعــزل 
عــن الثقافــة، فاللغــة وعــاء الثقافــة، وهــي الوســيلة األولــی يف التعبريعــن الثقافــة؛ علــی ســبيل 
ــه  ــن يصاحب ــب، ولك ــوس فحس ــاعدة القام ــي مس ــدا ال يكف ــام جّي ــردات فه ــم املف ــال لفه املث
ــا كلمتــن » قمــر« و »  ــا القامــوس فوجدن فهــم الثقافــة، نحــو: كلمــة »قمرالديــن« إذا نظرن

الديــن« ولكــن املقصــود عــن » قمرالديــن« هــو اخلبــز الــذي يبــاع يف الســوق الســعودي.

 املهارة
ــن  ــم م ــون التعلي ــة. يعّرف ــم واملعرف ــدر العل ــي مص ــارة ه ــًا أّن امله ــون عموم ــد الرباغامتي يعتق
حيــث املهــارة بطريقــة مماثلــة. التعليــم هــو نتيجــة املهــارة، وهــو درس تعلمنــاه مــن املهــارة. 
ــاطاتنا؟  ــي نش ــاذا تعن ــا؟ وم ــدر إيامنن ــو مص ــا ه ــؤالن: م ــارة« س ــري »امله ــوي تث ــبة لدي بالنس
ــا  ــع بعضه ــل م ــطة يف التعام ــكار واألنش ــن األف ــري ع ــالل التعب ــن خ ــاين م ــق املع ــارة ختل امله
البعــض. علــی حســب رأي ديــوي حتــدث العديــد مــن مهاراتنــا بطريقــة غــري مشــكوك فيهــا 

.(Dewey, 2008)

ــة اإلنســانية بمختلــف  ــاة واملعرف ــوج املهــارة اإلنســانية بوصفهــا إكســري احلي ــوي يت   »دي
ــف، 1980: 34( ــا«. )الرشي ــا وجتلياهت وجوهه

ــن  ــة م ــا صيغ ــة، إهّن ــداث الطبيع ــان يف إح ــل اإلنس ــن قب ــم م ــل املنظ ــي التدّخ ــارة ه   امله
صيــغ التفاعــل اجلوهــري بــن اإلنســان وفصــول احليــاة. وهــذه املهــارة هــي التــي متنــح 
ــه: 78(. ــدر نفس ــانية )املص ــورة إنس ــاًل بص ــًا وعاق ــًا عارف ــون كائن ــة أن يك ــان الفرص اإلنس
ــها  ــم و يامرس ــها املعّل ــي يدّرس ــارب الت ــم التج ــن أعظ ــة م ــة العربي ــارات اللغ ــم مه   تعلي
ــع، وهــي مهــارة االســتامع، ومهــارة  ــة األرب ــی املهــارة اللغوي ــي االســتيعاب عل ــم، يعن املتعّل

ــة. ــارة الكتاب ــراءة، ومه ــارة الق ــكالم، ومه ال
-مهــارة االســتامع: املتعلــم عــن طريــق االســتامع يكتســب املفــردات ويتعلــم أنــامط 
ــم  ــز األصــوات. يف تعلي ــم، ويقــدر علــی متيي اجلمــل، والرتاكيــب، ويتلقــي االفــكار واملفاهي
االســتامع، ينبغــي علــی الطالــب أن يفهــم اللغــة العربيــة كــام يتحــدث هبــا أصحاهبــا يف 
املواقــف االجتامعيــة املختلفــة فمثــاًل ينبغــي أن يكــون قــادرًا علــی فهــم املحادثــات املرتبطــة 
ــة داخــل املدرســة  ــدور حــول االنشــطة العادي ــي ت ــوم، واملتعلقــة باملســائل الت بمواقــف كّل ي
ــف  ــص والوص ــم القص ــی فه ــادرًا عل ــب ق ــون الطال ــي أن يك ــة ينبغ ــا، ويف النهاي وخارجه
املختــر للحــوادث اجلاريــة والتارخييــة. ومــن معايــري االســتامع: فهــم مــا يســتمع إليــه، 

ــتمع. ــا يس ــع م ــموعة، وتتب ــل املس ــامت واجلم ــوات والكل ــة األص ومعرف
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- مهــارة الــكالم: تعــّد مهــارة الــكالم إحــدی املهــارات اللغويــة األساســية، ألّن اللغــة يف 
األصــل كالم، وقــد نّبــه إلــی ذلــك ابــن جنّــي حيــث عــّرف اللغــة بأهّنــا أصــوات يعرّبهبــا كّل 
قــوم عــن أغراضهــم كــام أن الــكالم ســابق مــن ناحيــة تارخييــة لبقيــة املهــارات اللغويــة، فقــد 

عرفــه االنســان منــذ نشــأة اللغــة )احلــاّلق، 2017: 157(. 
  يف تعليــم الــكالم ينبغــي علــی املتكلــم أن يتحــدث باللغــة العربيــة بطالقــة مقبولــة، 
وبصحــة مقبولــة، هــذه باالضافــة إلــی االشــرتاك يف حمــاورات بســيطة متعلقــة بمواقــف احليــاة 
ــة  ــة وهــو يف النهاي ــول األنشــطة العادي ــدور ح ــي ت ــة عــن األســئلة الت ــی اإلجاب ــة، وإل اليومي
ــد  ــا، وأن يعي ــاب عنه ــي أج ــك الت ــبيهة بتل ــئلة ش ــأل أس ــی أن يس ــادرًا عل ــون ق ــي أن يك ينبغ
ــًا  ــل نطق ــامت واجلم ــوات والكل ــق األص ــكالم: نط ــري ال ــن معاي ــيطة. م ــص بس ــة قص حكاي
صحيحــًا، إختيــار األفــكار وتنظيمهــا تنظيــام مناســبًا، اســتخدام االشــارات واملالمــح املعــربة 

ــور املســتمعن. ــه مــع مجه ــزام بآداب ــث وااللت ــف احلدي ــث، و تكيي ــون احلدي عــن مضم
ــة  ــل العربي ــامت واجلم ــروف والكل ــة احل ــراءة، معرف ــري الق ــن معاي ــراءة: م ــارة الق - مه
ونطقهــا نطقــا صحيحــا، وفهــم النــص املقــروء فهــام جيــدًا، والقــراءة الرسيعــة مــع املحافظــة 

ــق، 2008: 75(. ــم.) الصدي ــی الفه عل
للقــراءة أمهيــة خاصــة بــن املهــارات، والذيــن جیيــدون القــراءة هــم الذيــن يفهمــون 
املقــروء. يف تعليــم القــراءة ينبغــي علــی املتعّلــم أن يقــرأ باللغــة العربيــة بســهولة، ويقــرأ 
ببســاطة الكتــب املناســبة ملســتواه، كذلــك ينبغــي أن يكــون قــادرًا علــی القــراءة برسعــة، وأن 

ــه.  ــرة ميول ــع يف دائ ــي تق ــص الت ــض القص ــم بع ــی فه ــادرًا عل ــون ق يك
- مهــارة الكتابــة: مــن معايــري الكتابــة، كتابــة احلــروف والكلــامت العربيــة كتابــة واضحــة، 
وكتابــة الكلــامت واجلمــل كتابــة صحيحــة االمــالء، واختيــار األفــكار وترتيبهــا بصــورة 
صحيحــة، واســتخدام القواعــد اللغويــة وتوظيفهــا يف الكتابــة، والكتابــة يف موضوعــات 
متنوعــة تعبــريًا عــن النفــس واملجتمــع، ويرتكــز تعليــم الكتابــة يف عنايــة بثالثــة أمــور: قــدرة 
ــاّم  ــري ع ــی التعب ــم عل ــط، وقدرهت ــادة اخل ــًا، وإج ــة إمالئي ــة الصحيح ــی الكتاب ــن عل الدارس

ــي، 2003: 76(. ــة )الديلم ــارة الكتاب ــم مه ــة يف تعلي ــوح ودق ــكار يف وض ــن أف ــم م لدهي
  الكتابــة مثــل القــراءة نشــاط بــري يعتمــد علــی إدراك العن ملجموعــة الرمــوز املكتوبة، 
ينبغــي أن يكــون املتعّلــم قــادرًا علــی كتابــة حمــاورات بســيطة، وموضوعــات مرتبطــة بتجربتــه 

اخلاصة.
  هــذه املهــاراة املدروســة تكــون مــن أعظــم التجــارب التــي أّثــرت يف تعليــم اللغــة العربيــة 
بشــكل اجیــايب علــی عــدة نــواٍح، وهــي: القــدرة علــی التعبــري عــن ذواهتــم ومشــاعرهم 
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بصــورة جيــدة، ارتفعــت قــدرة املتعلمــن علــی قــراءة النصــوص العربيــة )املنظومــة واملنثورة( 
بصــورة واضحــة وســليمة، وفهــم مفرادهتــا، وفهــم الربامــج التلفزيونيــة املتحدثــة بالفصحــي، 
والنضــوج الفكــري واحلــوار بطالقــة، واالرتبــاط بالقيــم اإلســالمية، والّتحســن يف أســلوب 

الكتابــة، والّصحــة اللغويــة، واالرتفــاع يف املســتوی الــّدرايس.
 علــی ســبيل املثــال، يســتطيع املعلــم أن يعّلــم اللغــة العربيــة مــن خــالل علــوم الرشيعــة 
االســالمية؛ لذلــك جیــد عالقــة وثيقــة بــن علــوم اللغــة العربيــة وعلــوم الرشيعــة اإلســالمية 
يؤثــر كل طــرف منهــا يف اآلخــر تأثــريا واضحــا يف املهــارات، فــإذا رجــع إىل مصــادر ومراجــع 
علــوم الرشيعــة فلــن جیــد واحــدا منهــا خيلــو مــن االستشــهاد بقواعــد علــوم اللغــة، وحيتــاج يف 
التعامــل معــه قــراءة وفهــام وكتابــة إىل كفــاءة عاليــة يف مهــارات علــوم وفنــون اللغــة العربيــة، 
وإذا رجــع إىل مصــادر ومراجــع علــوم اللغــة العربيــة جیــد الشــواهد واألمثلــة يف هــذه املصــادر 

واملراجــع مــن مصــادر ومراجــع علــوم الرشيعــة اإلســالمية.

فهم العالقة بني التجربة واملعرفة والنشاط
  عمليــة البحــث الرباغامتيــة هــي رشح العالقــة الداخليــة بــن التجربــة، واملعرفــة، 
ــة  ــر مالءم ــة أكث ــون الرباغامتي ــن أن تك ــتجيبة. يمك ــامت املس ــل املنظ ــي داخ ــاط البحث والنش
مــن االســاليب الفلســفية األساســية األخــرى لفحــص العــامل الداخــي للعمليــات التنظيميــة 
ــًا، وتشــجع الباحثــن عــى  ــة ثاني ــة تســتند إىل التجرب باعتبارهــا األوىل، ألهنــا تؤكــد أن املعرف
مســاواة األنشــطة التنظيميــة مثــل حتليــل األنشــطة مــن خــالل التجربــة، عــى الرغــم مــن انتقــاد 
الباحثــن الرباغامتيــن يف بعــض األحيــان تركيزهــم عــى النشــاط، إال أن الرباغامتيــة يف الواقــع 

.(McKenna, 2011)ــة والنشــاط العمــي ــن النظري متكــن الباحــث مــن ســد الفجــوة ب
  إّن املعرفــة هــي االســاس الــذي ينطلــق منــه املتكلــم يف اإلجابــة والســؤال، القالــب 
النحــوي وإنتــاج العبــارات الصحيحــة لغويــًا ينبغــي أن يكــون خمتزنــًا يف ذهــن املتكّلــم، 

ويتعلمهــا مــن البيئــة والتجربــة اللغويــة املحيطــة به)قطامــي، 2012: 42(.
  يرتقــي االرتبــاط بــن التجربــة واملعرفــة والنشــاط يف تعليــم اللغــة العربيــة بثــالث 

االســرتاتيجي. التواصــل  التحــدث، وكفــاءة  اللغويــة، وكفــاءة  الكفــاءة  كفــاءات: 
ــم علــی اســتخدام اللغــة ومفرداهتــا يف موضوعــات  ــة: هــي قــدرة املعّل -الكفــاءة اللغوي
وأغــراض شــتي، فاملفــردات اللغويــة املســتخدمة يف املوضوعــات األدبيــة مثــال ختتلــف كثــريا 
عــن تلــك املســتخدمة يف املوضوعــات العلميــة، علــی ســبيل املثــال؛ يف املوضوعــات األدبيــة 
ــال،  ــف واخلي ــظ والتألي ــيقی اللف ــی موس ــرص عل ــة وحي ــاظ الفصيح ــم، األلف ــتخدم املعّل يس



قراءة يف مبادئ فلسفة تربية املدرسة الرباغامتية يف تعليم اللغة العربية 202
ــم  ــة وال هيت ــف الذاتي ــن العواط ــد ع ــي تبتع ــاظ الت ــتخدم األلف ــة يس ــات العلمي ويف املوضوع
ــه ملثالــن: أحدمهــا عــن  ــق ذلــك مــن خــالل كتابت ــام يســتطيع أن يطب ــة؛ رّب باملوســيقی اللفظي
»املطــر« مــن وجهــة نظــر أدبيــة ) تشــبيه الدمــوع باملطر، وصــف قطراتــه وتســاقطه، واحلاالت 
ــة ) تشــكله، ســقوطه، قياســه،  النفســية و...(. واآلخــر عــن »املطــر« مــن وجهــة نظــر علمي
ــب  ــق قواعــد اللغــة والرتكي ــة تطبي ــم بكيفي ــة املعّل ــة( ومعرف ــده(، وايضــًا خــربة ) جترب وفوائ
ــروف  ــن املع ــال، م ــبيل املث ــی س ــردات، فعل ــح للمف ــتخدام الصحي ــة واالس ــوي للجمل اللغ
ــی  ــة خيضــع حلالَت ــة الفعلي ــة أو اســمية، والفعــل يف اجلمل ــا فعلي ــة تكــون إّم ــة العربي أن اجلمل
التذكــري والتأنيــث فقــط؛ بينــام خيضــع حلــاالت التذكــري والتأنيــث، واالفــراد والتثنيــة واجلمــع 

يف حالــة اجلملــة االســمية.
- كفــاءة التحــدث: »هــي معرفــة املعّلــم علــی التحــدث يف موضوعــات خمتلفــة، وايضــًا 
قدرتــه وجتربتــه علــی التمييــز بــن نــوع كّل منهــا، باالضافــة إلــی قدرتــه وخربتــه علــی رسد 
األحــداث يف تسلســل منطقــي ويف الزمــن املناســب«. )البغــدادي، 2015: 76( تتعلــق كفاءة 
ــخصية،  ــوارات الش ــالت أو احل ــاء املقاب ــارب أثن ــی التج ــم عل ــدرة املعّل ــًا بق ــدث أيض التح
ــی  ــول إل ــرض الوص ــّتي بغ ــات ش ــة يف موضوع ــوارات االجتامعي ــراء احل ــی إج ــاطه عل ونش
القــدرة علــی مــزج تلــك املوضوعــات املختلفــة ووضعهــا يف قالــب لغــوي متامســك التشــوبه 
ــد  ــًا عن ــم أحيان ــم أو االضطــرار والتــي يلجــأ إليهــا املعّل ــة أو الــرتدد أو التعلث الركاكــة اللغوي
االندمــاج يف موقــف جديــد فيحــاول تعويــض افتقــاده للمفــردات اللغويــة املناســبة أو عــدم 
متكنــه مــن اســتخدام مــا يعرفــه منهــا اســتخدامًا ســلياًم، ومــن ثــم يلجــأ إلــی إقحــام مــا يعرفــه 
مــن هــذه املفــردات اللغويــة يف مواقــف غــري مالئمــة هلــا باملــرة كأن يقــول مثــاًل« ماشــاء اهلل« 
ــض  ــن مري ــؤال ع ــب للس ــل« أو أن يذه ــاء فع ــّدر اهلل وماش ــن » ق ــدالً م ــزاء ب ــبة ع يف مناس

فيقــول لــه : »البقيــة يف حياتــك« بــدالً مــن » أطــال اهلل يف عمــرك«.
-كفــاءة التواصــل االســرتاتيجي: يقصــد هبــا جتربــة املعّلــم علــی اســتخدام مــا لديــه 
مــن اســرتاتيجيات خاصــة بــه متكنــه مــن تســخري مــا يف جعبتــه مــن مفــردات لغويــة حمــدودة 
واســتخدامها االســتخدام الصحيــح إلجــراء حــوار كامــل ســليم، ولتنميــة هــذه الكفــاءة جیــب 
ــة معاجلتهــا وذلــك  ــة وكيفي ــه اللغوي ــامم برفــع نشــاط املتعلــم علــی التعــرف علــی زالت االهت
ــد  ــة والفهــم اجلي ــد مــن املفــردات اللغوي ــة مــن خــالل اكتســابه املزي ــه اللغوي ــراء معلومات بإث
لقواعــد اللغــة، وأيضــًا القــدرة علــی حتديــد نــوع املوضوعــات أو املواقــف الختيــار املفــردات 

ــرويب،2002: 60-70(. ــكّل منهــا )حث ــة املالئمــة ل اللغوي
  إّن تعليــم اللغــة العربيــة يف ظــل املدرســة الرباغامتيــة، قائــم علــی وجــود منهــاج تســقي 
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منــه املعرفــة والتجربــة، ويراعــي مــن خاللــه تقديــم األفــكار والــرؤي واملــاّدة العمليــة، وكّلــام 
تقدمــت مرحلــة التعليــم، زاد عمــق املــادة التعليميــة والنشــاط العمــي يف املنهــاج الــدرايس، 
ــة،  ــات الكتابي ــارات والتجربي ــاب امله ــی اكتس ــاج إل ــة حيت ــة اللغوي ــم املعرف ــم يف تقدي واملتعّل
ــة  ــة يكــون نشــاطا للقــراءة والّتواصــل باللغــة العربي ــق املعرف ــة، حتقي ــم اللغــة العربي ويف تعلي

ــة يف مضامينهــا مــع كل حقــل مــن حقــول. الفصحــي، والكتاب

التساؤل كعملية جتریبية
  »مبــدأ منهجــي مأخــوذ مــن األدب الرباغــاميت هــو مبــدأ تســاؤل »ديــوي« الــذي يربــط 
ــة  ــطة البرشي ــع األنش ــن مجي ــرار تتضم ــع الق ــة صن ــالل عملي ــن خ ــطة م ــدات، واألنش املعتق
ــذا  ــل ه ــتمر مث ــة، ويس ــكلة أو عقب ــتجابًة ملش ــات اس ــئلة أو الفرضي ــن األس ــدًدا م ــة ع الواعي
الســؤال أو الفرضيــة عــن طريــق مطابقــة الســلوك أو تغيريه اســتجابًة ملشــكلة«. )مريزاحممدي 

واآلخــرون: 1387: 34(
  مــن وجهــة نظــر ديــوي، ال يوجــد حــد واضــح بــن احليــاة اليوميــة والبحــث، بــدالً مــن 
ــه بكثــري مــن  ــًا بذات ــر دقــة ووعي ذلــك، يــرى البحــث كشــكل مــن أشــكال االســتجواب أكث
معظــم االســتجابات، وبــدالً مــن ذلــك، يــرى البحــث كشــكل مــن أشــكال االســتجواب أكثر 
ــة اإلشــكإلية  ــة للظــروف اخلارجي ــه بكثــري مــن معظــم االســتجابات البرشي ــًا بذات دقــة ووعي

ــي، 2012: 47(. )قطام
ــة  ــن كيفي ــة، وب ــائل اللغ ــم مس ــن تعلي ــز ب ــزم أن نمّي ــة يل ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي   »يف جم
ــة،  ــاؤالت العلمي ــن التس ــة م ــًا بمجموع ــدم منهجي ــة يصط ــم اللغ ــاّن معل ــة، ف ــتعامل اللغ اس
وبدوهنــا ســوف يتعــذر عليــه إدراك حقيقــة مــا يعّلــم؟ ومــن يعّلــم؟ ومــن هــذه التســاؤالت : 
مــاذا نعّلــم ؟ مــا هــي احلاجــات التعلمّيــة لــدي املتعلــم ؟ أيــة نظريــة لســانية نعتمدهــا لتحقيــق 

ــي زاده، 2011: 46-45( ــة؟«. )متق الغاي
  أّما معايري صياغة التساؤل كعملية جتريبية يف تعليم اللغة العربية:

تســتخدم  وال  متشــاهبًا،  معنــي  والتعطــي  إجرائيــة،  كلــامت  تســتخدم  -األســئلة 
.(Adnan, 2012) املتعلمــون  يفهمهــا  ال  غريبــة  تقنيــة  مصطلحــات 

 علــی ســبيل املثــال: »مــا عالقــة اجلنــس بإنجــاز تعّلــم اللغــة العربيــة للمتعلمــن يف 
ــة«  ــة » العالق ــتخدم كلم ــه يس ــح ألّن ــؤال غريواض ــذا س ــث؟« إّن ه ــدرايس الثال ــل ال الفص
وهــي مصطلــح تقنــي، فاألحســن يف كتابــة هــذا ســؤال البحــث أن نكتــب: »هــل املتعلــامت 
ــدرايس  ــل ال ــة يف الفص ــة العربي ــم اللغ ــن يف تعّل ــن املتعلم ــی م ــة أعل ــی النتيج ــن عل حيصل
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الثالــث؟« وكذلــك مثــل هــذا الســؤال: »كيــف فعاليــة اســتخدام املرسحيــة يف ترقيــة مهــارة 
الــكالم ملتعلمــي اللغــة العربيــة؟« هــذا ســؤال مل يكــن واضحــًا ألن كلمــة » فعاليــة« مصطلــح 

ــارشة. ــا مب ــي ال نفهمه تقن
-أن يكــون اجلــواب املــراد مــن أســئلة البحــث ال يتضمــن اخلــرب أو املعلومــات عــن الواقــع 
أو املتغــريات فحســب، بــل ينبغــي أن حيمــل املعلومــات عــن العالقــات بــن احلقائــق أو بــن 
املتغــريات املالحظــة، أو املعلومــات عــن الصيــغ واألنــامط وانتظــام إجــراءات العمــل يف 

.)Rorty Richard,2007( ــث ــوع البح موض
ــدرايس  ــل ال ــة يف الفص ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي ــت عملي ــف كان ــال: »كي ــبيل املث ــی س عل
الثالــث؟« فاجلــواب املــراد مــن هــذا الســؤال الجیــاوز الوصــف عــن عمليــة الواقعيــة للتعليــم 
تتعلــق بأحــوال املعّلــم واملتعّلــم واملــواد الدراســية، وهــذا الوصــف نســتطيع أن نكتبهــا بــدون 
عمليــة حتليــل البيانــات، بــدال مــن هــذا الســؤال نكتــب: » أي عمليــة تعليميــة ترقــي إنجــاز 
ــی  ــاج إل ــؤال حيت ــذا الس ــث؟« ه ــدرايس الثال ــل ال ــن يف الفص ــة للمتعلم ــة العربي ــم اللغ تعل
ــي  ــث الوصف ــم البح ــی تصمي ــري إل ــم ويش ــة للتعلي ــة املعين ــن العملي ــف ع ــواب بالوص اجل

ــي. الكيف
-أن يتضــح يف الصياغــة وجــود متغــريات البحــث، أي أن تكــون املتغــريات املالحظــة يف 

 .(Adnan,2012) عمليــة البحــث العمــي مذكــورة يف أســئلة البحــث
علــی ســبيل املثــال: »هــل املتعلمــون الذيــن يقــرؤون النثــر باللغــة العربيــة مخــس ســاعات 
ــاعتن يف  ــرؤون س ــن يق ــة الذي ــن نتيج ــن م ــراءة أحس ــارة الق ــة مه ــون نتيج ــبوع ينال يف األس
ــن مهــا  األســبوع؟« نفهــم مــن هــذا ســؤال البحــث أن املتغــري املالحــظ يف هــذا البحــث اثن

ــة ونتيجــة مهــارة القــراءة. تــردد قــراءة النثــر بالعربي
-أن تفيــد أســئلة البحــث املتعلمــن بالفهــم عــن تصميــم البحــث املقــرتح كميــًا كان 
ــبتها  ــی مناس ــر إل ــأ بالنظ ــح أم خط ــا صحي ــث م ــئلة بح ــن أن أس ــتطيع أن نع ــًا، فنس أم كيفي

.(Rorty Richard,2007) املســتخدم  البحــث  بتصميــم  ومطابقتهــا 
علــی ســبيل املثــال:« كيــف كان تعليــم مهارة التكلــم باللغــة العربية باســرتاتيجية املرسحية 
ملتعلمــي الفصــل الــدرايس الثالــث؟« و«هــل اســرتاتيجية املرسحيــة يســتطيع أن يرقــي نتيجــة 
مهــارة التكلــم باللغــة العربيــة ملتعلمــي الفصــل الــدرايس الثالــث؟« هــذان ســؤاالن يــدالن 
علــی اســتخدام تصميــم البحــث الوصفــي االجرائــي. واملثــال اآلخــر: »هــل نتيجــة االختبــار 
ملتعلمــي اللغــة العربيــة يف الفصــل الــدرايس الثالــث ترقــي باســرتاتيجية املرسحيــة أعلــی مــن 
نتيجتهــم يف االختبــار الســابق؟ هــذا الســؤال يشــريإلی اســتخدام تصميــم البحــث التجريبــي 
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بمجموعــة واحــدة. وكذلــك املثــال اآلخر:«مــا القيــم الرتبويــة واألخالقيــة املتضمنــة يف 
ســورة مريــم؟ هــذا ســؤال البحــث يشــري إلــی اســتخدام تصميــم البحــث املكتبــي.

مبدأ التغيري
 إّن أهــم مبــدأ يف األنطولوجيــا الرباغامتيــة هــو مبــدأ التغيــري، والــذي بموجبــه يتغــري كل يشء 
يف العــامل وال يوجــد يشء ثابــت ومســتقر، وكان رأي ديــوي أن وجــود غــري مؤكــد، الوجــود 
ــاب  ــل الكتس ــن، ب ــق اليق ــان إىل حتقي ــث اإلنس ــدف بح ــري ال هي ــامل متغ ــاركة يف ع ــي املش يعن

ــم زاده،1396: 87(. ــه )ابراهي ــري أو توجيه ــم يف التغي ــائل للتحك أدوات أو وس
ــا ملفهــوم التغيــري، ال توجــد   نقطــة االنطــالق األساســية للرباغامتيــة هــي »التغيــري«. وفًق
ــا مــا ختتلــف مــن وقــت آلخــر، ومــن مــكان إىل آخــر، ومــن  حقيقــة مطلقــة ودائمــة ، وغالًب
موقــف إىل آخــر، لذلــك اليمتلــك الرباغامتيــون فلســفة احليــاة الدائمــة إهنـّـم ال يؤمنــون باحلياة 
عــى اإلطــالق، وبالنســبة هلــم، فــإن املثــل والقيــم الصحيحــة فقــط هــي التــي تعــود بالفائــدة 
عــى البــرش يف ظــروف، وأماكــن، وأوقــات معينــة. التغيــري يف طبيعــة وجوهــر احلقيقــة، 
والتغيــري يف طبيعــة وجوهــر احلقيقــة، وتشــكيل احلقيقــة مــن خــالل نتائجهــا، والقيمــة 

.(Rockefeller,1991) ــة ــة اهلام ــادئ الرباغامتي ــن املب ــن ب ــي م ــة ه ــة الديمقراطي االجتامعي
ــد لألشــخاص الذيــن حيتاجــون إىل التغيــري ويمكنهــم إظهاراجتاهــه،  ــد ومفي ــم جي التعلي
وحيتــاج النــاس إىل املعرفــة، واهلــدف مــن العقليــة وحســن النيــة لبــدء هــذه التغيــريات مفيــد. 
التغيــري أمــٌر ال منــاص منــه، وال توجــد لغــة واحــدة يف العــامل تقاومــه، فــام إن متــِض فــرتة 
مــن الزمــن حتــى تــدون بعــض التغيــريات الواضحــة. يســري الزمــن فتتغــري حاجــات الناطقــن 
باللغــة، وتتبــدل األجيــال واألحــوال، وأشــكال احليــاة وأنــامط التفكــري وأدوات العمــل 

ووســائط املعلومــات، تتغــري اللغــة بتغيــري احليــاة.
أّما أسباب تغيري اللغة العربية التي جیب أن يراعيها املعّلم يف التعليم:

-مبــدأ االقتصــاد: مــن أســباب تغــري اللغــة مبــدأ االقتصــاد يف اجلهــد، أي ميــل الناطقــن 
.(Adlly,2017 ) إىل التعبــري املفيــد بأقــل مبــذول مــن الطاقــة

 مثــال ذلــك، التخلــص مــن اهلمــزة يف هلجــة قبائــل احلجــاز ويف معظــم اللهجــات العربيــة 
احلديثــة، وانكــامش األصــوات، فتحــول نطــق »َيــوم« إىل »ُيــوم«، و«َنــْوم« إىل »ُنــوم«، 
ــذال  ــاء وال ــار األصــوات األســنانية )الث ــْن« إىل »ِعــن«، واندث و«َبْيــت« إىل »بِيــت«، و«َع
والظــاء( يف بعــض اللهجــات العربيــة احلديثــة، والقضــاء عــى التفريعــات الكثــرية واألنــواع 
ــث  ــة تأني ــاء كعالم ــاء بالت ــك االكتف ــال ذل ــة، مث ــل اللغ ــدة يف داخ ــرة الواح ــة للظاه املختلف
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واالســتغناء هبــا عــن األلــف املقصــورة )فنقــول: َســلمه، َعــدوه، َفتــوه، بــدالً مــن: ســلَمى، 
عــدَوى، فتــَوى( وعــن األلــف املمــدودة )فنقــول: مَحــره، َصحــره، َشــقره، بــداًل مــن: محــراء، 
صحــراء، شــقراء(. يعنــي، االنتفــاع إىل أقــى حــد مــن املجهــود الــذي يقــوم بــه متكلــم اللغــة.
ــة،  ــريات اللغوي ــداث التغي ــة يف إح ــات الضالع ــم اإللي ــو أه ــاس ه ــاس: القي ــدأ القي - مب
ويعنــي ابتــكار كلمــة أو تريــف مــن عندنــا بالقيــاس عــى مــا لدينــا مــن كلــامت أو تريفــات 

ــبهه )وايف، 1971: 30(. تش
 مثــال ذلــك يف العربيــة أن كلمــة »رساويــل«، وهــي مفردهــا مــن الفارســية، تشــبه صيغــة 
مــن صيــغ اجلمــع يف العربيــة )فعاليــل( فأخــذ العــرب يقيســوهنا عــى تلــك الصيغــة ويشــتقون 
ــط مــا حــدث  ــل ذلــك بالضب ــون »رسوال«. ومث ــا عــى ذلــك اجلمــع، فيقول هلــا مفــرًدا قياًس
ــل  ــل( جع ــع )فعالي ــاهبتها للجم ــري أن مش ــرد، غ ــا مف ــة اليونانية Paradeisos فإهن يف الكلم
ــوس«  Kronos يف  ــة »كرون ــك كلم ــردوس«. وكذل ــو »ف ــردًا، ه ــا مف ــتقون منه ــرب يش الع
هاتــان  الرتكيــة،  بطريــق  العربيــة  دخلــت  األملانية Groschen التــي  والكلمــة  اليونانيــة، 
ــول«  ــع »ُفُع ــة اجلم ــع صيغ ــة م ــاهبتا يف العربي ــام تش ــري أهن ــام، غ ــان يف لغتيه ــان مفردت الكلمت

ــدان مهــا: »قــرن« )مــن الزمــان(، و«قــرش« )مــن القــروش(. فاشــُتقَّ منهــا مفــردان جدي
- االتصــال بلغــٍة أخــرى: مــن أســباب التغيــري يف اللغــة اتصاهلــا بلغــة أخــرى مــن خــالل 
الغــزو أو اهلجــرة أو التجــارة، ومــن أهــم صــور التغــري يف حالة احتــكاك اللغــات »االقرتاض« 

)املصــدر نفســه: 31(.
 فقــد اقــرتض العــرب عــى ســبيل املثــال، ألفاًظــا أعجميــة مــن لغــات كثــرية، عــن طريــق 
االشــتقاق والنحــت واملجــاز، أو عــن طريــق تعريــب اللفظــة األجنبيــة إذا كانــت تــدل عــى 
معنًــى اصطالحــي دقيــق خيشــى ضياعــه يف ثنايــا اللفــظ العــريب. مــن األلفــاظ الفارســية التــي 
ــمور؛  ــكرجة، الس ــق، الس ــوان، الطب ــت، اخل ــق، الطس ــوز، اإلبري ــة: »الك ــت إىل العربي انتقل
اخلــز، الديبــاج، الســندس؛ إلياقــوت، الفــريوز، البلــور؛ الســميذ، الكعــك، الفالــوذج؛ 
البنفســج،  النرجــس،  الدارصينــي؛  اخلولنجــان،  الزنجبيــل،  القرفــة،  الكرويــا،  الفلفــل، 
السوســن، الياســمن، اجللنــار؛ املســك، العنــرب، الكافــور، الصنــدل، القرنفــل«. وممــا انتقــل 
ــزان(،  ــطاس )املي ــد، القس ــردوس، القرمي ــرة، الف ــق، القنط ــة: البطري ــة إىل العربي ــن اليوناني م
ــة فــال  ــه اللغــات األخــرى مــن العربي ــا أخذت ــا م ــرآة(. أم ــة، الســجنجل )امل القنطــار، البطاق
يــكاد حُيــى، فمعظــم مفــردات الفارســية احلديثــة عــريب األصــل، ومعظــم مفــردات الرتكيــة 
عــريب أو فــاريس، وثالثــة أربــاع مفــردات األرديــة عــريب أو فــاريس، ويف اإلنجليزيــة احلديثــة 
 Lemon, Muslin, Saffron, Sherbet, Syrup, :مثــل مــن أصــل عــريب  كثــرية  كلــامت 
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ــى  ــي ع Sugar, Camphor, Candy, Coffee, Cotton, Crimson, Cumin, Damask وه

ــرشاب،  ــران، ال ــل(، الزعف ــب إىل املوص ــاص ينس ــيج خ ــي )نس ــون، املوص ــب: الليم الرتتي
الســكر، الكافــور، القنــوة )عســل القصــب املجمــد(، القهــوة، القطــن، القرمــزي، الكمــون، 

ــيج(. ــقي )نس الدمش
- تغيــري أشــكال احليــاة: »مــن أســباب التغــري اللغــوي تغــري أشــكال احليــاة ومعــامل الثقافــة 
ووســائط االتصــال، وبــزوغ مفاهيــم جديــدة تتطلــب مصطلحــات جديــدة. مــن ذلــك 
ــدل  ــت ت ــة وأصبح ــة القديم ــا العام ــن معانيه ــردت م ــد جت ــة ق ــاظ العربي ــن األلف ــرًيا م أن كث
ــادات والشــعائر، أو شــئون السياســة واإلدارة واحلــرب، أو  عــى معــاٍن خاصــة تتصــل بالعب
مصطلحــات الفلســفة والــكالم والفقــه، أو مصطلحــات النحــو والــرف والعــروض … ». 

)119 )وايف،1989: 
 علــی ســبيل املثــال، الصــالة، الصــوم، الــزكاة، احلــج؛ اخلليفــة، االمــام، أمــري املؤمنــن، 
القــايض، الكاتــب، املشــري، الرشطــة، الوظيفــة، القطائــع، اجلريــدة، الصائفــة،  الوالــی، 
الشــاتية، املرتزقــة، املتطوعــة، الشــحنة، الثغــور، العــامرة، دار الصنعــة، ديــوان اجلنــد؛ ديــوان 
ــد، احلــد،  ــر، الســكة، الطــراز، املقصــورة، التعجــب، التوكي ــوان اخلاتــم، الرسي الرســائل، دي
التعزيــر، الشــبهة، القيــاس، التعريــف، القضيــة، الســالبة، املوجبــة، املقدمــة، النتيجــة، الــرع، 
االستســقاء، الذبحــة، الربــو، األمزجــة، املثلــث، املربــع، الدائــرة، الكــون، احلــدوث، الِقــَدم، 
الوجــود، العــرض، اجلوهــر … ومــن آثــار اإلســالم كذلــك قضــاؤه عــى كثــري مــن األلفــاظ 
العربيــة اجلاهليــة التــي تــدل عــى نظــم حّرمهــا اإلســالم كأســامء األنصبــة التــي كانــت لرئيــس 
ــس  ــاوة واملك ــاظ اإلت ــول(، وكألف ــيط والفض ــا والنش ــاع والصفاي ــة )املرب ــرب يف اجلاهلي احل
ــهر يف  ــام واألش ــامء األي ــى اس ــك ع ــالم كذل ــى اإلس ــج. وق ــرورة والنواف ــوان وال واحلل
ــا  ــتبدل هب ــة واس ــٍم جاهلي ــة أو نظ ــئوٍن وثني ــرب بش ــان الع ــا يف أذه ــال بعضه ــة التص اجلاهلي

أســامءها احلاليــة.
ــٌر كبــري  ــاء واملرتمجــن أث ــاب واألدب ــة: للكّت ــاب واملرتمجــن واملجامــع العلمي - تأثــري الكّت
ــة  ــك، يف هنض ــى ذل ــة ع ــا. واألمثل ــادة ثروهت ــا وزي ــاع نطاقه ــا واتس ــة وهتذيبه ــة اللغ يف هنض
العربيــة يف العــر العبــايس يعــود إىل العلــامء واألدبــاء واملرتمجــن عــن اليونانيــة والفارســية؛ 
ــن اللغــة وازدادت  ــة؛ فاتســع مت ــات العربي عوهــا ملقتضي ــة وطوَّ لقــد اقتبســوا مفــردات أجنبي
مرونــًة وقــدرًة عــى التعبــري عــن العلــوم واآلداب، كذلــك األمــر يف عــر النهضــة احلديثــة، 
كذلــك تقــوم املجامــع اللغويــة واهليئــات العلميــة باإلبــداع اللغــوي حــن حتتــاج إىل اســتخدام 
لفــظ مــا للتعبــري عــن فكــرٍة أو مفهــوم معــن، وهبــذا تعطــي الكلمــة معنًــى جديــدًا يبــدأ أول 
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ــد  ــرتكة كذلك)أمح ــة املش ــزو اللغ ــع فيغ ــرة املجتم ــرج إىل دائ ــد خي ــم ق ــًا، ث ــر اصطالحّي األم

خمتــار،2009: 242(.
 ومثــال ذلــك، كلمة  )جــذر( التــي خيتلــف معناهــا بحســب مهنــة املتكلــم أهــو مــزارع أم 

عــامل رياضيــات أم لغــوي.
  توصــف اللغــة العربيــة بالتغيريالرتباطهــا بحيــاة أفــراد املجتمــع الــذي يتكلــم هبــا، وال 
شــك يف أن هــؤالء تتبــدل أحواهلــم وتتغــري، فيؤثــر ذلــك يف لغتهــم، وجیــد طريقــه إىل األلفــاظ 

والرتاكيــب التــي يتداولوهنــا يف اتصاهلــم ويعــربون هبــا عــن أحواهلــم وحاجاهتــم.

حل املشاكل
  يعتــرب الرباغامتيــون أن الســامت الرئيســية لطريقــة التدريــس هــي نفــس الســامت األساســية 
للتفكــري، لذلــك، تعتــرب طريقــة حل املشــكالت أفضــل طريقــة تدريــس. بالنســبة للرباغامتين، 
حــل املشــكالت هــو شــكل مــن أشــكال االســتعداد للحيــاة، إّنــه يعنــي مواجهــة املشــكالت 
 .(Dewey,1945) حماولــة حلهــا، وهكــذا فإن املشــكلة تكمــن يف أســاس تدريــس الرباغامتيــن
ــز عــى حــل املشــكالت يف موضــوع متعــدد  ــج املنهــج األساســيات ويرّك   جیــب أن يعال
التخصصــات، بــدالً مــن نقــل املعرفــة املخططــة بشــكل ســلبي للمتعلمــن وفًقــا للرباغامتيــن ، 
تركــز طــرق التدريــس عــى حــل املشــكالت والتجــارب واملشــاريع ، ويعمــل معظــم الطــالب 

.(Omar,2014) يف جمموعــات
يف بعــض األحيــان ال حيــّل التعليــم املشــكلة، إذا كانــت طرائــق العمــل قديمــة غــري صاحلــة 

للتغلــب علــی املشــاكل اجلديــدة .
 »عمليــة حــل املشــاكل مــن العمليــات األكثــر فعاليــًة يف تعّلــم اللغــة العربيــة ألهّنــا 
ــة، وتعتمــد  ــه العقلي ــة قدرات ــدي املتعلمــن، وتنمي ــذات ل ــق ال ــر الفرصــة املناســبة لتحقي توف
االنطالقــة فيهــا علــی املعّلــم بطــرح املشــكلة وتوضيــح أبعادهــا، وبعــد ذلــك يناقــش ويوجــه 

ــاين،2009: 46( ــكلة". )حس ــّل املش ــود حل ــي تق ــات الت ــوات والعملي ــم للخط املتعّل
ــة، هــي: أن تكــون املشــكلة  ــم اللغــة العربي ــة مشــكلة يف تعلي ــار وضعي ــري اختي  مــن معاي
ذات معنــي بالنســبة للمتعّلــم، أن تكــون يف مســتوي املتعلــم، أن تثــري التســاؤالت، أن تكــون 
مرتبطــة بالواقــع، أن ينتــج عنهــا اكتســاب معرفــة ذات طابــع عــام ) مفاهيــم، قواعــد و 

ــات(. نظري
 أّما خطوات طريقة حل املشاكل يف تعليم اللغة العربية:

-اختيــار الوضعيــة املشــكلة: أن تكــون املشــكلة ذات داللــة ومعنــی بالنســبة للمتعلمــن 
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ــراد  ــددة امل ــات املح ــط بالكفاي ــم، وأن ترتب ــا املتعّل ــعر هب ــة يش ــات واقعي ــن حاج ــرب ع أي تع
ــم  ــال؛ يف تقدي ــبيل املث ــی س ــرتاتيجي(. عل ــل االس ــدث، والتواص ــة، التح ــا ) اللغوي حتقيقه
الوضعيــة املشــكلة يف تعليــم اللغــة العربيــة، اذا كانــت القــدرات واألهــداف املســتهدفة، 
ــن  ــًا يتضّم ــن نص ــم للمتعلم ــّدم املعّل ــب أن يق ــب( جی ــة ) التعج ــة اللغوي ــة الظاهري مالحظ
حكايــة حتــدد التعابــري الدالــة علــی التعجــب يف املحتــوی التعليمــي؛ نحــو: "مــا أمجــل الســامء! 
أو أمجــل بالســامء!" بــدل مــن عبــارة "مــا أمجــل الســامء؟"، يقــّوم املعلــم قــدرة املتعّلمــن علــی 
ــز  ــری يمي ــة أخ ــرتح أمثل ــة، ويق ــاليب اللغوي ــن األس ــريه م ــن غ ــب ع ــلوب التعج ــز أس متيي
ــة  ــم بتقديــم أمثلــة إضافي فيهــا املتعلــم بــن التعجــب وغــريه مــن األســاليب؛ ويدعمهــا املعّل

ــب. ــلوب التعج ــتيعاب أس ــرًا يف إس ــروا تعث ــن أظه ــن الذي للمتعلم
-حتديــد املشــكلة: حتليلهــا وتشــجيع املتعلمــن علــی طــرح التســاؤالت، يعنــي أن تكــون 
ذات صلــة قويــة بحيــاة املتعلمــن، وتعمــل علــی إثــارة تفكــري املتعلمــن و دفعهــم إلــی 

االســتطالع.
-مجــع املعلومــات: مســاعدة املتعلمــن للوصــول إلــی املعلومــات بالنســبة إلــی مســتوی 
ــارة  ــكالم، ومه ــارة ال ــتامع، ومه ــارة االس ــم ) مه ــم ومهارهت ــة نموه ــع مرحل ــن وم املتعلم

ــة(. ــارة الكتاب ــراءة، ومه الق
- الوصــول إلــی حــل املشــكالت: مســاعدة املتعلمــن للوصــول إلــی النتائــج، وأن تــؤدي 
ــن  ــز املتعلم ــدة، وحتف ــات جدي ــی دراس ــاج إل ــری حتت ــكالت أخ ــی مش ــكلة إل ــة املش دراس
للبحــث وهتيــئ املتعلــم ليواجــه مشــكالت احليــاة، ويتــدرب علــی طريقــة حّلهــا، ويعملــون 

بشــكل إجیــايب وتنمــي روح العمــل اجلامعــي )الســعران، 1999: 178(.
  مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا كثــرية ومتداخلــة، وتقــع علــی مســتويات اللغة 
كافــة: الصوتيــة، والرفيــة، والنحويــة، والدالليــة. تعــد املشــكالت الصوتيــة مــن أولــی هــذه 
املشــكالت، إذ يواجــه هــؤالء مشــكلة حقيقيــة يف ضبــط النطــق الســليم لعــدد مــن االصــوات 
العربيــة ومتييزهــا مــن غريهــا ممــا يشــبهها يف اخلصائــص أو يتقــارب معهــا يف املخــارج، ويقرتح 
ــوت »  ــت لص ــي وقع ــاالت الت ــالج احل ــال، لع ــبيل املث ــی س ــا، عل ــبة لعالجه ــول املناس احلل
ــوت،  ــذا الص ــص ه ــم بخصائ ــي املتعل ــع وع ــی رف ــل عل ــم أن يعم ــی املعل ــب عل ــن« جی الع
ــه، وأن  ــتبداهلام ب ــم اس ــن ت ــزة« اللذي ــاء و اهلم ــويت »احل ــن ص ــزة ع ــامت املمي ــه بالس أو تعريف
ــو، والصــور، والرســوم املتحركــة التــي توضــح خمــرج كّل  يســتعن يف ذلــك بمشــاهد الفيدي
صــوت والشــكل الــذي تكــون عليــه أعضــاء النطــق حــال النطــق بــه، وأن يكثــر مــن جعــل 
ــز بــن » العــن واحلــاء«  ــة التــي تســاعده علــی التميي املتعلــم يســتمع إلــی الثنائيــات الصوتي
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وبينــه، وبــن اهلمــزة، ويدربــه علــی النطــق الصحيــح.

  مــن أســباب هــذه املشــكلة، اختــالف لغــة املتعلــم مــع اللغــة العربيــة يف خمــارج األصــوات 
أو يف اختــالف التجمعــات الصوتيــة املســموح هبــا، أو نتيجــة للعــادات النطقيــة تشــكلت لديــه 
مــن النظــام الصــويت للغــة األم، أو أن املناهــج املعتمــدة ال تراعــي الفــروق املوجــودة بــن اللغــة 
العربيــة واللغــة األم للمتعلــم فيكــون ذلــك ســببًا يف حــدوث مثــل هــذه األخطــاء، وكذلــك 
أن كثــريا مــن كتــب تعليــم هــذه اللغــة ال تــويل هــذا االمــر مــا يســتحقه مــن اهتــامم ســواء يف 

التخطيــط أو يف طريقــة تدريســها )طعيمــة،2000: 23(.
  إذا حظــي تعليــم االصــوات باالهتــامم الــكايف ويــويل اخلــرباء اهتاممــا باألصــوات العربيــة 
وتعليمهــا فتعالــج املشــكلة؛ وللمســاعدة يف التغلــب علــی هــذه املشــكالت جیــب علــی املعلــم 
أن خيــص األصــوات بعنايــة خاّصــة وأن هيتــّم بتعليــم أصــوات اللغــة يف األســابيع األولــی عــن 
طريــق التدريــب املكثــف، وعليــه أن يتعهــد األداء الصــويت للمعّلــم، ويقــوم بتصحيح أشــكال 
ــة  ــة معرفي ــه خلفي ــا لكــي يتمكــن املعلــم مــن ذلــك جیــب أن تكــون لدي األداء الصــويت، وهن
ــی  ــم إل ــة املتعّل ــًا لتنبي ــدة حــول األصــوات وخمارجهــا وخصائصهــا فيكــون مؤهــاًل علمي جي
ــم أن إجــادة نطــق  ــة، أن يعل ــن الصوامــت املشــكلة. ويف النهاي ــة ب ــة الدقيق الفــوارق الصوتي
األصــوات مهــارة لغويــة حتتــاج إلــی التدريــب، وطــول املامرســة، وكثــرة التكــرار، ومــن اجــل 
ــا يناســب  ــار ترتيب ــي خطــة واضحــة لتدريــس األصــوات وخيت ــم تبنّ ذلــك ينبغــي علــی املعل

املتعّلــم يتبعــه يف تقديــم أصــوات العربيــة، كأن يرتبهــا متدرجــًا مــن الســهل إلــی الصعــب.
ــور  ــو املح ــم ه ــت املتعل ــاءات جعل ــة«1 بالكف ــل »املقارب ــة يف ظ ــة العربي ــم اللغ   إّن تعلي
ــار مــا يــدرس، واملنهــاج الــذي جــاء هبــا، ترمــي إلــی  ــة يف اختي ــه احلري االســايس وأعطــت ل
ــة هتــدف حــل املشــاكل النامجــة عــن  روح التحضــري والتدريــب والتطبيــق والتقييــم. واملقارب

ــة. ــم اللغــة العربي ابتعــاد املعلــم مــن املتعلــم يف تعلي
ــق حــل املشــكالت،  ــم عــن طري ــة التعّل ــم«2 جــزء ال يتجــزأ مــن عملي ــك »التقوي  وكذل
ويلعــب دورا رئيســيًا يف الوقــوف علــی مــدي حتقــق األهــداف الرتبويــة، والتمكــن مــن 

ــاكل. ــل املش ــة ويف ح ــة العربي ــم اللغ ــا يف تعلي ــی توظيفه ــدرة عل ــارات، والق امله

مناقشة النتائج
ــع  ــف م ــتطيع أن يتكي ــف يس ــرد كي ــم الف ــدف إىل تعلي ــة هت ــل الرباغامتي ــة يف ظ ــفة الرتبي  فلس
ــي  ــربات الت ــب اخل ــدى الطال ــي ل ــة أن تنم ــى املدرس ــب ع ــايل جی ــري، وبالت ــم التغ ــع دائ جمتم
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ــذه النواحــي:  ــامم هب ــذا يتطلــب مــن املدرســة االهت ــعيدة، وه ــاة س ــا حي تســاعده عــى أن حيي
ــم  ــة، والقــدرة عــى التعامــل بكفــاءة مــع املشــاكل، واكتســاب املعرفــة، والقي املهــارات املهني

األخالقيــة .
  يبــدو االرتبــاط بــن الرباغامتيــة وتعليــم اللغــة العربيــة واضحــًا جــدًا، فبمجــرد معرفــة 
ــة  ــة »موهب ــك تنمي ــال ش ــو ب ــة ه ــة العربي ــية للغ ــداف الرئيس ــد األه ــإّن أح ــام، ف ــذور كليه ج
االتصــال«، الــذي يتــم تعريفهــا يف الكفــاءة النحويــة، والكفــاءة االســرتاتيجية، وكفــاءة 
اخلطــاب، والقــدرة عــى إنشــاء نــص شــامل أو نــص خطــاب منســق وخمتــار، واقــرتاح أدوات 
تعويضيــة منطوقــة وغــري منطوقــة تعــزز التواصــل، واخلــربة التــي تتعلــق بتعليــم اللغــة العربية، 

ــة. وهــذه هــي األهــداف األساســية للمدرســة الرباغامتي
 الرباغامتيــة هتتــّم باملعرفــة العمليــة يف تعليــم اللغــة العربيــة، أي معرفــة العنــارص التــي تزيــد 
فاعليــة املعّلــم، ونضــج املتعّلــم، وترســم خمططــًا تربويــًا يتضمــن عنــارص مكونــة مــن حمتــوی 

وتدريس.
ــتعن  ــة، ويس ــة العربي ــم اللغ ــاّمً يف تعلي ــب دورًا مه ــة تلع ــة، الذرائعي ــوء الرباغامتي  يف ض
هبــا املعلــم واملتعلــم، وتنمــو املهــارات والكفــاءات، وحتــل مشــاكل التعليــم، وتقــوم بتحليــل 

ــا. ــوص وخمبوءاهت النص
ــن  ــة، وم ــة تربوي ــرب يف كّل جترب ــدأ واخل ــا املبت ــة، إهّن ــة يف الرباغامتي ــة مركزي ــارة مكان  للمه
الــروري أن تراعــي يف تعليــم اللغــة العربيــة لكــي تنمــو قــدرة التعبــري وترتفــع قــدرة 

املتعلمــن يف االســتامع، والــكالم، والقــراءة، والكتابــة.
ــة  ــة العربي ــات اللغ ــم معلوم ــال املعّل ــو إيص ــة ه ــّل الرباغامتي ــة يف ظ ــة العربي ــم اللغ  تعلي
إلــی أذهــان املتعلمــن، وإعــادة بنــاء التجربــة التــي يكتســب املتعّلــم بواســطتها معرفــة اللغــة 

ــة ونشــاطه العمــي يف هــذا املجــال. العربي
 التســاؤل كمبــدأ منهجــي يف الرباغامتيــة هــو العمليــة التجريبيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة، 
ويســتخدم كلــامت إجرائيــة، ويتحّمــل املعلومــات، ويتضــح متغــريات يف الصياغة، ويســتعمل 

تصميــم البحــث التجريبــي.
 تتغــرّي اللغــة العربيــة ألســباب االقتصاديــة، والقياســية، واالتصاليــة، والنهــوض اللغويــة، 
والبــّد أن يســتوعب املعّلــم واملتعلــم هــذه التغيــريات التــي تكــون نقطــة االنطــالق األساســية 

للرباغامتيــة ويتكّيفــان معهــا .
ــم  ــن أه ــي م ــم، وه ــة للتعلي ــل طريق ــاكل أفض ــل املش ــة ح ــن، طريق ــبة للرباغامتي  بالنس
طــرق النشــاط يف تعليــم اللغــة العربيــة، فهــي تقــوم عــى إثــارة تفكــري املتعلــم وإشــعاره بالقلــق 
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مــن وجــود مشــكلة اســتصعب عليــه حلهــا، ويمكــن أن حتــّل املشــاكل يف ضــوء الدراســات 

اللغويــة واملقاربــة والتقويــم.

التوصيات
-الرتكيز علی اسرتاتيجيات الرباغامتية يف تعليم اللغة العربية باجلامعات االيرانية.

-اإلســتفادة مــن قائمــة مهــارات التواصــل اللغــوي يف ظــل الرباغامتيــة التــي تــّم التوصــل 
إليهــا عنــد حتليــل أو تقويــم كتــب الطــالب الناطقــن بغــري اللغــة العربيــة.

ــوی  ــريا يف حمت ــر كث ــي مل تظه ــة الت ــري الرباغامتي ــراءة وتعب ــؤرشات ق ــامم بم -رضورة االهت
ــة حتــی يتمكــن الطــالب مــن اكتســاهبا. ــم اللغــة العربي كتــب تعلي

 - مــا نقرتحــه أن يأخــذ الباحثــون بعــن االعتبــار دراســة تقويميــة براغامتيــة لتطويــر 
مهــارات تعليــم اللغــة العربيــة عــرب املراحــل التعليميــة املختلفــة.

اهلوامش
1- املقاربــة تعنــي كيــف يقــرتب املعلــم مــن املتعلــم مــن أجــل تقريــب املفاهيــم واملعــارف لذهــن 
املتعّلــم ليجعلهــا قابلــة للفهــم واالســتيعاب واملامرســة) هنــي، 2005: 101؛ عّبــاد مســعود، 2006: 

)124
2- التقويــم هوحتديــد مســتوى األداء الــذي وصــل إليــه التلميــذ وحتديــد نقــاط الضعــف والقــوة 
ثــّم العمــل علــی تشــخيص دقيــق للظاهــرة موضــع التقويــم وتعديــل مســارها. )منــي، 1998: 21(
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خوانيش بر اصول فلسفه تعليم و تربيت مكتب پراگامتيسم در آموزش 
زبان عريب

عيسی زارع درنيانی*، حيدر اسماعيل پور
استاديار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه پيام نور، ايران.
استاديار گروه فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه پيام نور، ايران.

چكيده

ــتم  ــرن بيس ــت در ق ــم وتربي ــفه تعلي ــاي فلس ــن جريان ه ــم از معروف تري ــب پراگماتيس مكت
ــا  ــه بازنگــري برنامه هــاي دانشــگاه ها و مــدارس در مناطــق گوناگــون دني اســت كــه در زمين
موفقيت هايــي كســب كــرده اســت. ايــن مكتــب، نقــش مهمــي در كاربــردي نمــودن آمــوزش 
ــم  ــه فه ــي دارد ك ــم، اصول ــب پراگماتيس ــي، دارد. مكت ــان عرب ــوزش زب ــژه آم ــا، به وي زبان ه
ــن اصــول شــامل  ــي مي شــود. اي ــان عرب ــح آمــوزش زب ــه هدايــت صحي آن اصــول، منجــر ب
دانــش عملــي؛ ابزارگرايــي؛ مهــارت؛ ارتبــاط بيــن تجربــه، دانــش و فعاليــت؛ پرســش؛ تغييــر 
ــه اهــداف تربيتــی و آموزشــی و همچنيــن اهميــت  ــا توجــه ب ــذا، ب و حــل مســائل اســت. ل
ايــن موضــوع، اصــول فلســفه تعليــم و تربيــت مكتــب پراگماتيســم در آمــوزش زبــان عربــي 
بــا روش توصيفــي- تحليلــي بررســی شــد. نتايــج پژوهــش نشــان مي دهــد كــه پراگماتيســم، 
ــرد و  ــه كار مي گي ــوزان ب ــان آم ــاي ارتباطــي زب ــراي توســعة مهارت ه ــي را ب ــم و معان مفاهي
مهــارت زبانــي را بــا اصــول ارتبــاط عناصــر واجــي، واژگانــي و دســتوري ارتبــاط مي دهــد؛ 
درنتيجــه ايــن بــه آمــوزش عملــي زبــان عربــي كمــك مي كنــد و زبــان عربــي را ابــزاري بــراي 
تبــادل ايــده هــا، احساســات، تمايــات و ســودآوري قــرار مي دهــد. در آمــوزش زبــان عربــي 
ــد كــه متخصصــان  ــاي شــناختي و كمــي اســتفاده مي كن ــد مي شــود و از غن ــه بهره من از تجرب
در ايــن زمينــه فراهــم آورده انــد. در فراينــد تجربــه، از مجموعــه پرســش هايي بــراي آمــوزش 
زبــان عربــي اســتفاده ميكنــد. اعضــاي علمــي را آمــوزش مي دهــد تــا بــا توجــه بــه مطالعــات 
ــي  ــان عرب ــوزش زب ــود را در آم ــري خ ــا، جهت گي ــت و ارزيابي ه ــد، صاحي ــي جدي زبان

تغييــر دهنــد و مشــكات آمــوزش زبــان عربــي را حــل نماينــد.

واژگان کليدي: پراگماتيسم، زبان عربي، آموزش، مهارت های ارتباطی.
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Abstract

Pragmatism is one of the most famous streams of educational philosophy 
in the 20th century that has achieved a great success in revision of 
school and university programs around the world. This school plays a 
vital role in functionalizing language instruction, particularly teaching 
Arabic. In case of understanding the principles of this school, teaching 
Arabic can be fulfilled in an accurate way. These principles include: 
scientific knowledge, instrumentalism, skill, the relationship between 
experience, competence and activity, questions and change and problem 
solving. This study used a descriptive analytical method. Results of this 
study indicated that pragmatism uses notions, meanings and concepts to 
develop interaction skills among learners and connects language skills 
with vocabularies, and grammatical elements. This helps scientific 
teaching of the language and turn Arabic into a tool to communicate 
and exchange ideas. Pragmatism uses experience to teach Arabic and 
uses cognitive resources that experts have provided in this realm. In 
the process of experience, a set of questions are used to teach Arabic. 
Using new language studies, evaluation and competence, pragmatism 
helps faculty members to change their direction in Arabic teaching and 
solve the problems.   
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