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للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

إعداد فاتن الحاج

إضاءة

رأي

سماح ادريس:
العامي الفصيح

العربيّة لغة حياة
علي شرارة *
حسن ّ

ُ
إذا أردنا في بادئ األمر أن نحصي ما زرعناه من
ّ
ّ
العربية ،لوجدنا أسبابًا تقطع
أسباب تهديم اللغة
ّ
من أرضنا أشجار الفصاحة والبالغة ،منها أننا
خلعنا أردي ــة الـحـ ّـب ّللغة ّ
األم ،كما نزعنا جلباب
ُ
ّ
ّ
وألننا أردنا أن ّ
نخبئ
الفخر ألننا فقدنا املنجزات،
ّ
ّ
ّ
شخصيتنا ّ
أجنبية ،وألننا فقدنا االنتماء،
بقبعة
ّ ّ
وأضعنا التجذر ،بتنا نعاني انفصامًا بني عمالق
املاضي وقزم الحاضر.
ً
حلوال ،وإن كانت ّ
نظرية ،فال
وإذا أردنــا أن نضع
َ
العربي بتفكير عربيّ،
ّ
مناص من العودة إلى عقلنا
ّ
ّ
ّ
ومنجز عربي ،وتسمية عربية ،ومن دون أي عقد.
ّ
ّ
ّ
العاملي نطرح بعض األسئلة:
العربية
ففي يوم اللغة
ـ ـ هل يكفي أن يكون لهذه ّاللغة املاضي ّالث ّ
قافي
العريق ّالــذي كــان لها لتكون حــاضــرة فــي ّ
الزمن
ّالراهن؟
ّ
ّ
ـ ـ هــل يكفي أن تـكــون الــلـغــة الـعــربــيــة واح ــدة من
ّ
الر ّ
ّاللغات ّ
سمية الـ ّـسـ ّـت في األمــم املتحدة لتكون
ّ
ّ
لغة فاعلة ،وإحدى اللغات ّ
الحية واملؤثرة في العالم
املعاصر؟
ـ ـ أال يدفعها ّالنظر إليها بصفتها لغة ّ
مقدسة نحو
ّ
الـجـمــود ،ويجعل الــتـعــاطــي معها مسألة صعبة
ّ
ومعقدة؟
ّ
ّ
العربية على
ـ ـ فــي الــوقــت الـ ّـراهــن ،تحضر اللغة
اإلنترنت ّ
بقوة إلى جانب لغات أخرى ،لكن بماذا
ّ
ّ
يتميز حضورها ،ومــا اإلضــافــات التي يشكلها
هذا الحضور؟
ّ
ّ
ال ــت ـط ـ ّـور ي ـف ــرض ت ـغ ـي ـيـ ًـرا ف ــي الــن ـظــر إل ــى تعليم
ّ
ّ
الــلـغــة الـعــربـ ّـيــة وتعلمها .لــذلــك مــن واجـبـنــا ،نحن
ّ
ّ
املتخصصني في اللغة وتعليمها ،أن نعمل على
ّ
ّ
العربية ،ووقف
تطبيق ما تعلمناه من أجل إطالق
ّ
ّ
مسار الــتــراجــع ال ــذي تعانيه فــي مــدارسـنــا ،وبني
ّ
متعلمينا.
ّ
فاللغة ليست مـجــرد وسيلة تعبير تنقل اآلراء
ّ
ً
واألفكار فقط ،وإنما هي أيضا طريقة في التفكير.
هناك عمل كبير ينبغي القيام به ،ويبدأ باالعتماد
ّ
ّ
العقالني
تربوية حديثة تؤمن بالفكر
على مناهج
ّ
والـحـ ّـس الـ ّـنـقـ ّ
لغوي جديد
ـدي ،وبتأسيس مجمع

ً ّ
ّ
ّ
قبرا للغة والثقافة
تحركه قـ ّـوة اإلبــداع ،وال يكون
ّ
ّ
ّ
ال ـع ــرب ــي ـت ــن ،وب ــإنـ ـش ــاء أك ــاديـ ـم ــي ــات ن ـمــوذجــيــة
ّ
للترجمة ،كما هي الحال في أوروبا ،تساعد على
ُ
ّ
صطلحي واملــوســوعـ ّـي القادر
تكوين املترجم امل
ّ
ّ
ع ـلــى تـحـســن االس ـت ـع ـم ــاالت ال ــل ـغ ـ ّ
ـوي ــة؛ لتتمكن
ُ
من احتضان املـعــارف املستحدثة .كذلك ينبغي
ّ
ال ـ ّـتــرك ـي ــز ع ـلــى ت ـكــويــن امل ـن ــاح ــي ال ــت ــرب ـ ّ
ـوي ــة عند
ّ
ّ
ّ
العربية ً
بدءا من الجامعة؛
املتخصصني في اللغة
َّ
َّ
وضرورة الغوص في خصائص املتعلم واملتعل ِم،
ُ ّ
َع ُ
ّ
العربية ،وخصائص املتعلمني؛
نيت خصائص
ّ
ّ
ّ
تربوياً
ّ
ّ
ألننا بأمس الحاجة إلى معلمني متمكنني
ولغويا .يتقنون لغة ُتصغي إلى ّ
ًّ
التحوالت الجارية
في العالم ،وتتفاعل معها؛ لتكون ابنة هذا العصر.
ّ
ّ
العربية ،فهو
لذلك علينا العمل على تشكيل معلم
ّ ّ ّ
ّ
عملية التعلم ،واملحفز لها .أكثر من ذلك،
مهندس

معلم
ضرورة امتالك ّ
العربية معرفة خصائص
ّ
المتعلمين
العربية وخصائص
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
فإن للغة ثالثة أدوار في التعليم هي :نقل املعرفة،
ونقد املعرفة ،وإنتاج املعرفة ،فنقل ّ
املادة ّالت ّ
علمية،
ّ
ّ
أي حمل مضمون ّ
املاد ًة وتعليمها بالطريقة التي
ّ
ّ
ّ
واصلية.
يشاؤها املعلم ،إضــافــة إلــى الوظيفة الت
ّ
َّ ّ
وهذه ال يمكن أن تتم إال من خالل اللغة الفصحى
ّ
ّ
ّ
ول ـيــس ال ـعــامـ ّـيــة .لــذلــك أرى أنـ ــه ال ي ـحــق للمعلم
ـوصــا أنّ
اسـتـعـمــال ال ـعــامـ ّـيــة م ــع تــامــذتــه ،خ ـصـ ً
ّ
الـ ّـدراســات الـجـ ّـادة تشير إلــى ّأن املعلم يستعمل
ّ
والعامية بنسبة ٥٥
الفصحى بنسبة  ٤٥باملئة،
ّ
العامية هي الغالبة بينما
باملئة ،ما يعني ّأن نسبة
ّ
تقتصر الفصحى على ق ــراءة الــنـصــوص .وأحــد
ّ
ّ
ُ
الش ّ
فهي أضعف
عناصر املشكلة هو ّأن التعليم
نشاط إذا ّ
ُ
نمارس ُه ،بينما هو ُّ
أهم
نشاط
فعلناه،
ٍ
ٍ

ّ
ّ
فعندها ُيجيد املتعلم الفصحى والتعبير بها،
ً
ّ
العربية.
فال نلحظ ضعفا في مستوى أدائنا في
وخ ــاص ــة ال ـق ــول ه ــو ّأن م ــدارس ـن ــا بــاعـتـمــادهــا
ّ
ّ
العربية
الــطــرائــق العقيمة تـســاهــم فــي إض ـعــاف
ّ
وتـهـمـيـشـهــاّ ،
ألن تـعـلـيــم الــل ـغــة م ـمــارســة ولـيــس
مدارسة فقط.
ويـنـبـغــي أي ـ ًـض ــا أال ُنـهـمــل م ــا تـ ـ ّ
ـؤدي إل ـيــه الكتب
ّ
ّ
املدرسية من تنفير للمتعلمني ،فعلينا استخدام
ّ
ّ
الفصحى املـبــسـطــة والــنـصــوص املــرتـبـطــة بــواقــع
ّ
امل ـت ـعــلــم ،وال ـب ـع ـيــدة ع ــن ال ـت ـقـ ّـعــر .ك ـمــا نــدعــو إلــى
ّ ّ
ّ
التركيز على القواعد الوظيفية التي تعتمد على
ّ
مــا هــو مستعمل ،واالبـتـعــاد عــن كــل مــا هــو غير
ّ ّ
ّ
ّ
الوظيفية للغة،
مستعمل .وأن نؤكد على النواحي
ّ
ّ
ّ
وعندها سيمارس املتعلم ما تعلمه ،وتخف الوطأة
عنه .عندما نعتمد هــذا املبدأ نستطيع أن نجعل
ّ
العربية سهلة ومتداولة ،وبذلك تزول الفجوة
لغتنا
ّ
بني ما لدينا من قواعد وما نطبقه.
ّ ّ
ّ
كاملي والترابطي في
وعلينا أن ننحو املنحى الت
ّ
تعليم لغتنا ،وأن نمحو مــن ذهــن املتعلم ّأن ما
يدرسه هو ميادين منفصلة عن األخ ــرى ،وهذا
سببه األساتذة ّالذين ّ
تعودوا تعليم تالمذتهم ّأن
ّ
كل مـ ّـادة يدرسونها هي وحــدة قائمة ومنفصلة
ّ
عن سواها .فاملنحى التكاملي في ربط فروع ّ
مادة
ّ
ً
ّ
سماعا ومحادثة وق ــراءة وكتابة،
العربية،
اللغة
وق ــواع ــد ،وإم ـ ـ ً
ـاء ،وإنـ ـش ـ ًـاء ،ومـطــالـعــة ،وتـعـبـيـ ًـرا،
ّ
ً
وتفكيرا من أجل إجادة اللغة وإتقانها.
ّ
ّ
ّإن تعليم العربية وحدة متكاملة تبدأ من الشفهي
لتصل إلــى املـكـتــوب .وإذا كــان محتوى املناهج:
ً
ّ
ّ
ّ
املدرسية ،وغيرها مترابطا ،ونفذها املعلم
الكتب
ّ
وامل ـت ـعــلــم ،وأت ـق ـنــاهــا نـسـتـطـيــع ال ــوص ــول إل ــى ما
هو أكثر من اإلجــادة إلــى اإلب ــداع ،فترابط مناهج
ًّ
ّ
اجتماعيا
العربية مع منظومة حياتنا بشكل عام:
ُ ّ ّ
ّ
ً
ُ
ّ
ً
وسياسيا وتجاريا يفسح املجال لتعبر اللغة عن
شؤوننا وشجوننا بشكل أيسر.
ُ
ّ
العربية من القوقعة ونربط
يجب أن نخرج تعليم
ّ ّ
ّ
ّ
مسؤولية املعلم ال ــذي إذا
التعلم بالحياة ،وهــذه
ّ
غادر جموده ّ
تحرك املتعلمون ،وأفادوا من لغتهم
ّ
وطاقاتها الخالقة.
ّ
تربوي
*خبير

ّ
بعض املعلمني واملعلمات.
العربية من أزمة
أزمة اللغة
ِ
هــذا مــا يـقــولــه سـمــاح ادري ــس ،رئـيــس تـحــريــر مجلة
«اآلداب» وكاتب لألطفال .بحسب ادريــس ،ليس لدى
جــزء كبير من معلمي العربية ثقافة لغوية واسعة.
ّ
ّ
العامية
فهؤالء يؤنبون التالمذة بتهمة اقتراف «جرم»
ّ
(كاستخدامهم حــط وكـ ّـب وغيرها) قبل أن يتحقق
املـعـلـمــون مــن أص ــل الـكـلـمــة فــي الـفـصـحــى نفسها،
فمراجعة أي قاموس قديم أو معجم حديث ستظهر
لهم بالحد األدنى ّ
بأن ما توهموه عاميًا هو فصيح.
برأيه ،التفاصح بترسيخ املباينة املطلقة بني الفصيحة
ّ
والعامية ينفراألطفال من اللغة ويجعلهم منفصمني
الوقت بأنهم يسيرون
عن واقعهم ،وهم يشعرون كل
ً
ّ
ّ
بالعربية.
حقل من األلغام كلما كتبوا كلمة
في ٍ
ُّ
والتأنيب ُ
ُ
نفسه يلقاهِ ،مــن املعلم أو املعلمة ،مؤلف
ّ
ّ
ّ
كتب األطـفــال إن أدخ ــل كلمة أجنبية أو عــامــيــة في
ْ
اعترضت
أحد كتبه .يذكر إدريس ّأن إحدى املعلمات
ْ
رسة لبنانيةّ
بإدخال كتبه إلى
على السماح
مكتبة مد ٍ
ِ
َ
طفل صغير،
لسان
على
«أوكي»
كلمة
استخدم
ألنه
ٍ
ّ ُ
في ّ
قصة الكوسى .املعلمة ،كما يقول
قص ٍة له ،هي
ّ
ادريس ،كانت تمارس َ
اللغوية» من دون
دور «السلطة
َ
تستمع إلى مقوالت ّفنيةّ
أدنى نقاش ،ومن دون أن
ٍ ُ
ّ
أسلوبي ٍة مــن قبيل ّأن «الــواقـعـ ّـيــة» فــي الـفـ ّـن قــد تلزم
َ
بعض الكلمات والتعابير من خارج
الكاتب بــإدراج
ِ
ّ
ً
اللغة العربية ،وخصوصا فــي الـحــوار ،مــن دون أن
ّ
انهيار
يتسب َب ذلــك فــي تشويه أخ ــاق األطـفــال أو
ِ
ّ
صرح اللغة العربية!
ِ
بــالـنـسـبــة إل ــى ادري ـ ــس ال ـه ــدف األوح ـ ــد ه ــو تـطــويــر
املخزون اللغوي للطفل ،وبالتالي ال يمكن أن نحشر
ف ــي صـفـحـتــن ف ــي ك ـتــاب م ــدرس ــي مـعـتـمــد لتلميذ
عمره  12سنة كلمات عويصة ال يفقه منها شيئًا
ـاب ،ه ــراء ،أقـحــاح ،الـجــزيــة ،املضامير،
مثل :أسـبــغ ،ن ـ ٍ
همجيتها ،دياجير ،وربـقــة ،وهنا يمكن أن نقدم له
كلمة جديدة واحدة في الصفحة.
يـعــرب ادري ــس عــن اعـتـقــاده ب ـ ّ
ـأن مــن يمتلك فرصة
ال ـ ـقـ ــراءة ب ـل ـغــة أج ـن ـب ـيــة س ـي ــذه ــب إل ـي ـه ــا ح ـت ـمــا ألن
مستخدمها أك ـثــر رشــاقــة وأق ــل تـشـنـجــا .مــن هنا
املطلوب ،كما يقول ،تقريب الطفل إلى العمل األدبي
ال أن يـصـبــح األخ ـي ــر مـسـطــرة ي ـضــرب ب ـهــا ،وه ــذا
يستوجب املزيد من املرونة واالنفتاح ،فاللغة وسيلة
وليست هــدفــا فــي ذات ــه ،واإلن ـســان لــم يخلق ليخدم
اللغة.

وجهة نظر

التبسيط ال التسطيح
فاضل فياض سكرية *
ســأحــاول ،فــي هــذه الـسـطــور ،التعبير عــن تجربتي
الطويلة في تعليم لغتنا األم التي ّ
نحبها .فلغة الضاد
تستحق اإلهتمام الدائم ألنها لغة جميلة يستعملها
مئات املاليني من البشر.
ترتبط اللغة ،دائـمــا ،على مر العصور والحضارات
واألمم ،بما تقدمه للحضارة واملجتمع واالنسان من
نتاج علمي وفكري وأدبــي وفلسفي .فاللغة صورة
واقعية وم ــرآة واضـحــة عــن كــل أمــة ومجتمع تنشأ
فيه .وهــي كالكائن الحي تستمر وتـقــوى بقوة من
يرعاها ويتبناها ،وتضعف وتمرض حتى املوت إذا
افتقدت ذلك الراعي واملسؤول عنها ،واللغات القديمة
البائدة خير دليل على ذلك.
وال شــك أن لغتنا الـعــربـيــة ،فــي هــذا الـعـصــر ،تواجه
وان مــا ّ
الكثير مــن الـصـعــوبــات والـتـحــديــاتّ ،
تقدمه
ل ـل ـح ـضــارة اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة ال ي ـت ـنــاســب م ــع تــاريـخـهــا
وعراقتها وعدد الناطقني بها! لذلك ّ
أود استعراض
بـعــض االف ـكــار وال ـت ـصــورات والـحـلــول املمكنة التي

استنتجتها من تجربتي في تعليم هذه اللغة ،والتي
يمكن توزيعها على مستويني:
ّأوال :على مستوى الوطن العربي:
ّ
العربية على
ـ ـ ّإن أولى الخطوات التي يمكن أن تضع
طريق التحديث والتطوير هي مبادرة مجامع اللغة
الـعــربـيــة املـتـعــددة لــأســف ،فــي وض ــع استراتيجية
لتوحيد املناهج واملفاهيم واملصطلحات األساسية،
م ــع م ــراع ــاة ال ـخ ـصــوص ـيــات امل ـح ـل ـيــة لـلـمـجـتـمـعــات
العربية ،وخصوصًا معالجة االستثناءات الكثيرة،
ً
وتبسيط بعض قواعد كتابة الهمزة مثل ،أو توحيد
ـدايــة ووســط ونهاية الكلمات أو
كتابة الـحــرف ّفــي بـ ّ
يصعب تعلم القراءة أو الكتابة بهذه اللغة.
غيرها ،ما
ـ ـ انشاء مراكز ثقافية عربية خــارج منظومة الدول
العربية ،وتأمني االمكانات املادية والكوادر البشرية
امل ــؤه ـل ــة ل ـل ـق ـيــام ب ـن ـشــر وت ــوس ـي ــع دائـ ـ ــرة اإله ـت ـمــام
بـهــذه اللغة :كترجمة االعـمــال الفكرية واالدب ـيــة الى
تـلــك الـلـغــات ،وإقــامــة دورات مجانية ومــدعــومــة في
تـلــك ال ـب ـلــدان ،وإع ـط ــاء ال ـجــوائــز بمختلف أشكالها
للمشاركني والدارسني في تلك املراكز.

ـ ـ العمل الـجــاد واملـســؤول فــي ال ــدول العربية لوضع
الـفـلـسـفــات ال ـتــربــويــة والـتـعـلـيـمـيــة املـنــاسـبــة ملناهج
تعليم اللغة العربية بوسائل حديثة تواكب متطلبات
ّ
منهجية ّوأســال ـيــب تعليم لـغــة ما
الـعـصــر .إذ تـعـ ّـد
ّ
لتسهيل تعلمها ،وبعض الصعوبات
وسيلة أساسية ّ
التي يواجهها املتعلمون لهذه اللغة تعود إلــى طرق
تدريسها وليس للغة نفسها.
ثانيًا :ومــن اإلج ــراءات التي يمكن اعتمادها محليا
وفق ظروف وحاجات كل بلد عربي:
ـ ـ إغناء مواد القراءة والقواعد واألدب والبالغة ،وفي
كل الصفوف واملراحل التعليمية ،بنصوص وشواهد
غنية املـعــانــي وعميقة الـ ــدالالت ونــوعـيــة ومـخـتــارة،
وأســالـيــب جميلة ،وبـعـيــدة عــن السطحية والـبــداهــة
املـغـطــاة بلباس التبسيط والتسهيل على التالمذة
والـ ــدارسـ ــن .ك ـمــا اخ ـت ـ ّيــار م ــوض ــوع ــات ون ـصــوص
ت ـج ـتــذب اه ـت ـم ــام امل ـت ـعــل ـمــن ف ــي مـخـتـلــف امل ــراح ــل
واألعمار.
ـ ـ إعتماد دوائ ــر اإلمـتـحــانــات ،املــدرسـيــة والجامعية
وفـ ــي ال ـص ـف ــوف والـ ـشـ ـه ــادات وال ـق ـب ــول ال ـجــام ـعــي،

لـلـعــامــة الــاغ ـيــة ف ــي مـ ــادة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة كـشــرط
أساسي للنجاح النهائي .وهذه العملية معتمدة في
معظم ال ــدول الناطقة بغير اللغة العربية 20/10( .
عشر عالمات من عشرين).
ّ
ـ ـ عدم تقديم مادة األدب العربي عند تعليمها وكأنها
مادة للحفظ  ،بل تقديم األدب كمادة ّ
محببة وجميلة
حــام ـلــة ألع ـم ــاق ال ـط ــاب ووج ــدان ـه ــم وإن ـف ـعــاالت ـهــم
ووعـيـهــم وأحــامـهــم ،وتــاريـخـهــم الـعــريــق وثقافتهم
ّ
الغنية.
ـ ـ ـ ـ إلـ ــزام مـكــاتــب وم ــراك ــز نـشــر وت ــوزي ــع اإلع ــان ــات
والــدعــايــات باستعمال لغة عربية سليمة وفــي كل
وسائل اإلعالنات املكتوبة واملرئية واملسموعة.
ً
أخيرًا ،يبقى علينا جميعًا ُّ(دوال ،جامعات ،مدارس،
أساتذة ومربني) أن يقوم كل من موقعه ومسؤوليته
العربية
بدوره للحفاظ على وجود وقيمة ودور لغتنا
ً
الجميلة ،مع التأكيد على أن هذه اللغة ستبقى حية
وم ـس ـت ـمــرة ب ـج ـهــود ك ــل امل ـخ ـل ـصــن وال ـحــري ـصــن
والعاملني واملحبني لها.
* أستاذ تعليم ثانوي.

