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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
امللكة  جوهر  استكناه  هو  اللساين  التنظري  أهداف  أعىل  من  أن  فيه  شكَّ  ال  ممّا 
نظرية  ختلو  تكاد  وال  غريه،  من  ومتيزه  البرشي  الكائن  هبا  خيتصّ  التي  اللسانية 
الطبيعية  اللغات  تتقاسمه  ما  اللغة، ورصد  اكتساب  لسانية من بحث يف موضوع 
املوجود  والتباين  أن وجه االختالف  أنامطها؛ غري  اختالف  لغوية عىل  كليات  من 
بني هذه النظريات راجع بالتحديد إىل موقفها من تصورها ملفهوم "اللغة": هل هي 

صورية أم وظيفية؟ 
اللغة  مقاربة  من  جعل  و"الصورية"  "الوظيفية"  مفهومي  بني  التقابل  هذا  إن 
دت النظريات التي تبحث يف موضوعه حسب االجتاه الذي تتبناه.  ا تعدّ حقالً واسعً
نظرية  توفرها  التي  األوليات  عىل  هذا،  بحثنا  يف  سنركز  الطرح،  هذا  عىل  بناءً 
النحو الوظيفي يف مقاربتها إلشكال االكتساب اللغوي مع ختصيص حمور تعلم اللغة 
العربية واكتساهبا لغةً ثانية باجلزء األوىف منه، لإلجابة عن أسئلة جوهرية من قبيل: 

التغلب عىل مشكلة  ا،  اللغة األم عموما والثانية خصوصً كيف يستطيع متعلم 
معاجلة اللغة عند سامعها؟ وما اآلليات التي يوظفها واإلجراءات التي يقوم هبا عىل 

مستو الذهن الستيعاب املعلومات اللغوية، وكيف يتم تأويلها وإعادة إنتاجها؟

الكلامت املفتاحية: نظرية النحو الوظيفي، القدرة التواصلية، االكتساب، التعلم، 
اللغة الثانية، االستعامل. 
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Abstract
Undoubtedly, one of the highest goals of linguis�c theorizing is 

to capture the essence of the linguis�c faculty that is unique to the 
human being and dis�nguishes it from others. Almost no linguis�c 
theory is devoid of research on the subject of language acquisi�on, 
and the monitoring of the linguis�c facul�es is shared by natural 
languages of all kinds. However, the difference and contrast that 
exist between these theories is due precisely to their posi�on in 
perceiving the concept of "language": is it formal or func�onal?

     This contrast between the concepts of "func�onalism" and "for-
mality" makes the approach to language a wide field, with numerous 
theories looking into its subject according to the direc�on it adopts. 

       Based on this proposi�on, it is to focus in this research on the 
priori�es provided by the func�onal grammar theory in its approach 
to the forms of language acquisi�on, and on learning Arabic and its 
acquisi�on of a second language to answer fundamental ques�ons 
such as: how can a learner of the mother tongue in general and the 
second language in par�cular overcome the problem of process-
ing language when hearing it? What are the mechanisms employed 
and the procedures performed at the level of the mind to assimilate 
linguis�c informa�on, and how is it interpreted and reproduced?

keywords: func�onal grammar theory, communica�ve ability, 
acquisi�on, learning, second language,  usage. 
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مدخل
ل البحث  حظي موضوع اللغة منذ قديم الزمان بكثري من التأمل والنظر، إذ شكّ
هو  ما  فيها  تداخل  متعددة  حقول  اهتامم  جمال  دراستها  وحماولة  كنهها  أرسار  يف 
فلسفي بامهو علمي؛ فاللغة ظاهرة بالغة التعقيد وحتتاج إىل تضافر وتعاضد العديد 

من اجلهود واملناهج لفك لغزها وفهمها. 
ويمكننا القول إن علم اللغة (اللسانيات) من أبرز العلوم التي اهتمت بدراسة 
حسب  كل  وتراكمت،  اللسانية  النظريات  وتزامحت  املختلفة،  مستوياهتا  يف  اللغة 
طبيعة  تفسري  حماولة  اللغة  ملفهوم  تعريفها  يف  تسلكه  الذي  واالجتاه  نظرها  وجهة 
الظاهرة اللغوية وكيفية اكتساهبا واستعامهلا؛ إال أهنا ظلت حتلق فيام هو نظري حتى 

أنزلتها حاجات املجتمع إىل مدارج التطبيق (اللسانيات التطبيقية). 
 فاللسانيات تقسم تبعا لوظائفها إىل قسمني رئيسني: 

ومستوياهتا:  اللغة  بظواهر  هتتم  التي  اللسانيات  وهي  النظرية:  -اللسانيات 
الصوتية، والرصفية، والنحوية أو ما يطلق عليه علم الرتكيب اللغوي، والداللة، 

والتداول؛
التطبيقي   باملستو هتتم  اسمها  من  يظهر  كام  وهي  التطبيقية:  -واللسانيات 
كتعليم اللغات القومية واألجنبية، والتخطيط اللغوي، وصناعة املعجم والرتمجة، 

واضطرابات الكالم وعالجها. 
 وال ختفى أمهية اللسانيات النظرية بالنسبة للسانيات التطبيقية من حيث كوهنا 
املادة األولية واألسس النظرية التي تستند إليها يف صياغة الربامج التعليمية وكيفية 

تدريسها، وجماالت أخر كالرتمجة والصناعة املعجمية. . . وغريها. 
 وسنحاول يف هذه الدراسة النظر يف كيفية توظيف معطيات الدرس اللساين يف تعليم 
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ا  وتعلم اللغات من منظور نظرية النحو الوظيفي التي تؤكد أداتية اللغة وال تعتربها كيانً
ا منعزالً عن سياقه، كام هو الشأن بالنسبة لالجتاه الصوري أو غري الوظيفي.  جمردً

وظيفي-١ منظور من اللغة مفهوم
ولو  نظرة  م  نقدّ أن  اللغة  ملفهوم  الوظيفي  النحو  تصور  تفسري  منّا  يستوجب 
مت الصياغة األولية العامة له يف كتاب  موجزة عن هذا النموذج النحوي، الذي قدّ
Functional الذي نرش سنة ١٩٧٨، حيث أرسى  Grammar سيمون ديك
هذا اللغوي أسس هذا النحو القائم عىل تبني مفهوم أداتية اللغة وربطها بوظيفتها 
التواصلية األساسية، اليشء الذي جعل البحث يف هذا االجتاه ينصب حول  مفهوم 
القدرة التواصلية  كقدرة شاملة متكن الطفل من اكتساب املعرفة اللغوية، والقدرة 
عىل استعامهلا يف آن واحد، والذي أسفر عن انبثاق العديد من األبحاث من رمحه، 
دون  حتقيقها  املبتغى  األهداف  سقف  من  الرفع  وكذلك  والتطوير،  التعديل  تروم 
االعتبار  بعني  تأخذ  التي  العامة  الوظيفية  للنظرية  األساسية  املبادئ  عن  اخلروج 

السياقات االجتامعية والثقافية  يف تفسري اكتساب اللغة. 
ويمكننا القول إن نظرية النحو الوظيفي تعدّ من بني النظريات الوظيفية املؤسسة 
تداوليا التي جعلت من مراميها الكرب تنميط اللغات ورصد تطورها من منظور 

ترابط البنية والوظيفة، وتبعية األوىل للثانية. 
 فقد سعت إىل جماوزة حتصيل "الكفاية اللغوية" التي متكنها من وصف وتفسري 
رزها  إجرائية" حتُ "كفاية  وبلوغ  واملقامي  املقايل  بعديه  باعتبار  اخلطاب١  خصائص 
حني تستطيع نفس النظرية أن تطبَّق يف جماالت التواصل التي تستخدم فيها اللغة 
– االقتصادي  "القطاع  حقل  تسميته  يمكن  ما  أو  اقتصادية،  أو  كانت  اجتامعية 
االجتامعي" كمجال صناعة املعاجم، وجمال الرتمجة، وجمال تعليم اللغات، وجمال 

االضطرابات اللغوية والنفسية. . . وغريها. 



٣٥٨

اكتساب اللغة الثانية من منظور وظيفي

فيه  املوضوع، ونعرض  إطار نظري، نؤطر من خالله  بمنزلة  القسم  ويعدّ هذا 
اجلهاز املفاهيمي واملصطلحات التي سنوظف حتى يتسنى لنا الوقوف عىل أرضية 

البحث والعالقات التي تربط بني مصطلحاته. 
موقع النحو الوظيفي يف اخلريطة اللسانية احلديثة- ١-١

دت  تعدّ فقد  األخرية،  السنوات  يف  ملحوظة  تطورات  اللسانيات  عرفت 
باملنطلقات  هيتم  من  عىل  العسري  من  أصبح  حتى  وتكاثرت  اللغوية  النظريات 
ا مالئام؛ فداخل  املعرفية للنظريات اللغوية، أو من هيتم بالتأريخ هلا أن يصنفها تصنيفً
النظرية اللغوية الواحدة جتد العديد من النامذج واالقرتاحات املختلفة لتنظيم اجلهاز 
الواصف وصوغ بنية النحو. ؛ وحرصا عىل تأطريها بغية االستفادة منها، تم تصنيفها 
يف إطار ثنائية(املتوكل ١٩٩٣) متيز بني جمموعتني أو تيارين عامّني اثنني عىل أساس 

معيار "الوظيفية": 
-أحدمها "وظيفي": يسعى إىل تفسري اخلصائص الصورية للغات الطبيعية بربط 

هذه اخلصائص بوظيفة اللسان الطبيعي التواصلية. 
- واآلخر" غري وظيفي": وهو الذي يقف يف مقاربته للغات الطبيعية عند بنيتها 
ا تدرس خصائصها الصورية يف حد ذاهتا يف استقالل عام  وال يكاد يتعداها، أي أهنّ

تؤديه من وظيفة تواصلية، أي بقطع النظر عامّ تستعمل من أجله. 
الوظيفي للنحو النظرية واألسس املنهجية املبادئ - ٢-١

الوظيفي كام  النحو  نظرية  تقوم عليها  التي  العرشة  العامة  املبادئ  إمجال  يمكن 
سطّرها املتوكل يف كتابه املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب٢ يف أربعة عنارص 

رئيسة أصول تتلخص فيام ييل: 
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وظيفة اللغات الطبيعية األساسية هي وظيفة التواصل؛ -
املخاطب، -  – للمتكلم  التواصلية  القدرة  وصف  هو  اللساين  الدرس  موضوع 

اللغوية  والتي تعدّ يف هذا اإلطار قدرة تواصلية عامة تشمل جمموعة من امللكات 
وغري اللغوية املتفاعلة، والتي متكنه من إنتاج أي خطاب وفهمه وحتويله إما ترمجةً 

ا أو تأويالً أو رشحا.  أو تفسريً
نظرية النحو الوظيفي تنظر للرتكيب والداللة يف عالقتهام بالتداول؛ -
اللغة - بنية  حتدد  الوظيفة  أن  أي  التواصلية،  لوظيفته  الطبيعي  اللسان  بنية  تبعية 

عامة وبنية ما يمكن أن ينتج داخلها من أنامط خطابية؛
يروم الوصف اللغوي حتقيق كفايتني اثنتني: كفاية لغوية تتحقق من خالل ثالثة -

 أنواع من الكفاية (الكفاية النفسية- الكفاية التداولية- الكفاية النمطية)، وأخر
إجرائية تتحقق من خالل تطبيقها يف جماالت اقتصادية واجتامعية. 

وظيفية  يف  يتحدد  النظرية  هذه  منه  تنطلق  الذي  املركزي  املبدأ  يكون  وعليه، 
اهتاممها  جعل  ما  وهذا  التواصل،  األساس  وظيفتها  أداة  اللغة  تعترب  فهي  اللغة. 
منصبا أكثر عىل املعلومات الداللية/ التداولية باعتبارها كليات وأوليات يف النحو، 
أو  انعكاس  تعتربها جمرد  التي  الرتكيبية/ الرصفية، والصوتية،  باملعلومات  مقارنة 

حتقيق فعيل (نطق/ خطي) لتلك املعلومات الداللية والتداولية. 
وقد أسهمت األبحاث والدراسات التي أجريت يف هذا االجتاه يف إغناء البحث 
القدرة  هذه  وتفسري  لفهم  متثيلية  نامذج  من  مته  قدّ مما  انطالقا  التواصيل،  اللساين 
التواصلية؛  ويظهر ذلك جليا من خالل التطورات التي عرفتها هذه النامذج منذ نشأة 
نظرية النحو الوظيفي يف فرضياهتا األوىل مع سيمون ديك "النموذج النواة" ( ديك 
١٩٧٨)) لتتواىل بعدها بعد ذلك جمموعة من النامذج النحوية٣ املتعددة: " النموذج 
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 ((١٩٩٨) (ماكانزي  املتنامي"  الوظيفي  و"النحو  أ-ب))   ١٩٩٧  ) (ديك  املعيار" 
و"نحو الطبقات القالبي" (املتوكل (٢٠٠٣)) و"نحو اخلطاب الوظيفي"(هنخفلد 
 ((٢٠١١) (املتوكل  املوسع"  الوظيفي  اخلطاب   "نحو  ثم   ((٢٠٠٨) وماكانزي 
وذلك  العامة  التواصل  نظريات  إطار   يف  هلا  مكانة  إحراز  إىل  خالهلا  من  سعت  ؛ 
إلرصارها عىل رصد العمليات أو الكيفية التي يكتسب هبا مستعمل اللغة لغته األم، 
 بل العمليات التي متكنه من حتويل خطاب ما إىل خطاب آخر، من لغة إىل لغة أخر
أو داخل اللغة نفسها، أو من نسق تواصيل إىل نسق تواصيل آخر( من اللغة إىل اإلشارة 
أو الرسم أو عكس ذلك). أي أهنا جتاوزت بذلك حدود البحث يف الكفاية اللغوية 
جماالت  يف  التطبيق  حقول  إىل  الولوج  إىل  تسعى  إجرائية  كفاية  إىل  وتفسريا  وصفا 
"القطاع االقتصادي– االجتامعي" من خالل استثامر النتائج يف وضع برامج لتعليم 

وتعلم اللغات األجنبية وحوسبة اللغة وتفعيل برامج الرتمجة الفورية. . . وغريها. 
وكيف  اللغوي؟  االكتساب  إلشكال  النظرية  هذه  قدمتها  التي  التفسريات  فام 
يمكن استثامر النتائج التي توصلت إليها يف جمال تعليمية اللغات؟ وما مد فعاليتها 

ونجاحها يف ذلك؟ 
اللغوي- ١ االكتساب وإشكال اللسانية امللكة

إن احلديث عن حقل تعليم اللغات، جيعلنا نستحرض جمموعة من املفاهيم التي 
شغلت بال العديد من الباحثني يف املجال، نظرا للتداخل احلاصل فيام بينها وعدم 
وضوح الرؤية احلدودية التي تفصلها؛ ومن بني هذه املفاهيم نجد: ثنائية االكتساب 

والتعلم، ثم اللغة األم أو(األوىل)، واللغة األجنبية أو(الثانية)
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٢ -١ االكتساب اللغوي٤: 
من املعروف أن الطفل يكتسب اللغة يف السنوات األوىل من عمره   يف بيئة طبيعية 
ت عملية فطرية  دّ دون أن حيتاج لتعلمها داخل مؤسسة تعليمية رسمية، لذلك فقد عُ
املتكلم  بموجبها  ويكتسب  الغالب،  يف  واع  وغري  طبيعيّ  بشكل  حتدث  وطبيعية، 

النسق اللغوي بام فيه من قواعد وأساليب وتراكيب نحوية دونام حاجة إىل تعليم. 
التعلم: ٢-١

وموجهة  واعية  عملية   " أنه:  نجد  التعلم  يف  صيغت  التي  التعاريف  أبرز  من 
رسمية"٥،  تعليمية  مؤسسات  ترعاه  درايس  برنامج  داخل  منظامً  عقالنيًا  ا  توجيهً
سلوك  يف  التغريات  من  جمموعة  حتدث  مقصودة  ممارسة  إنه  القول  يمكن  لذلك 

املتعلم استنادا إىل ما راكمه من خربات ومهارات وما اكتسبه من معارف. 
وبناءً عليه، ير حسن مالك٦ أن طرق تعليم اللغات األجنبية ال يمكنها بحال 
من األحوال إعادة إنتاج تعلم لغوي حياكي اكتساب اللغة األوىل بكل تفاصيله بام 
فيها من عفوية وتلقائية ودافعية طبيعية، بخالف ما سنر يف االجتاه الوظيفي الذي 
يربط القدرة اللغوية بسياقها التواصيل يف االستعامل، مما جيعل البعد التداويل يف ظل 
االكتساب  يف  األساسية  املعرفية/اإلدراكية  املداخل  كأحد  حارضا  النظرية   هذه 
به  تقوم  الذي  الفعال  الدور  إىل  راجع  وذلك  وتعليمها،  اللغات  وتعلم  اللغوي 
قويا  حافزا  باعتبارها  التخاطبية  والسياقات  املقامات  يف  التواصلية  الضغوطات 
مما  التفاعلية،  العملية  قلب  يف  يكون  املتعلم  جيعل  الذي  اليشء  اللغوي.  للتعلم 
املداخل  استيعاب  تساعده عىل  التي  واالنتباه  املالحظة  آليات  تفعيل  عليه  يفرض 
اللغوية اجلديدة، وحماولة إعادة تشكيل إنتاجها يف شكل خمرجات لغوية تتوافق مع 

النسق اللغوي املتداول. 
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٣ اللغة األم / اللغة الثانية / اللغة األجنبية: -٢
إال  وتداوله،  األصل"  "اللغة  أو  األم"  "اللغة  مصطلح  انتشار  من  الرغم  عىل 
لغة  عليه  يطلق  من  فهناك  ا.  وتامً ا  دقيقً ا  حتديدً داللته  حتديد  الصعب  من  يبقى  أنه 
عليها  نشأ  التي  اللغة  إىل  يشري  لكونه  ا  نظرً األوىل  باللغة  يصفه  من  وهناك  املنشأ، 
إن  القول  يمكننا  ذاته وحاجاته، ولذلك  يفكر ويعرب هبا عن  التي  ها، وهي  متكلمُ
اللغة األم ٧ هي ذلك النظام اللغوي الذي يكتسبه الطفل يف مجاعته اللغوية، يفتح 
األوىل  اللغة  فهي  بواسطتها؛  معه  التفاعل  ويتم  االجتامعي،  حميطه  يف  عليها  عينيه 
التي يكتسبها يف حميطه األرسي ويستبطن قواعدها ويوظفها من أجل فهم القوالب 

اللغوية وإنتاجها. 
Second واللغة األوىل  language أما فيام خيصّ مصطلحي اللغة الثانية
تعليم  نفسه يف جمال  باملعنى  األوىل  املرة  استخدما يف  فقد   ،First Language

املتعلم  يتعلمها  التي  األجنبية  اللغة  هبام  ويقصد  بغريهاـ  للناطقني  احلية  اللغات 
باملوازاة مع اللغة األم، إال أن بعض الباحثني ميزوا بني املصطلحني وأصبح لزاما 
أم  أجنبية  لغة  باعتبارها  اللغة  هذه  سيعلمون  هل  يدركوا  أن  اللغة  معلمي  عىل 

باعتبارها لغة ثانية؟ 
التي  اللغة  عىل  حييل   Foreign language األجنبية  اللغة  مصطلح  إن 
وفهم  هبا  الناطقني  مع  التواصل  هبدف  دراسيًا  ا  مقررً املدارس  يف  الفرد  يتعلمها 
ثقافتهم، فهي ليست لغة تواصل البيئة االجتامعية التي يعيش فيها املتعلم؛ أما اللغة 
الثانية فهي اللغة "التي تدرس داخل املدارس وتستعمل أيضا للتواصل داخل البيئة 

االجتامعية إىل جانب اللغة األوىل"٨. 
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القدرة التواصلية   واللغة الثانية-٣
إن االشتغال عىل البعد التواصيل للغة أدّ بالوظيفيني إىل الكشف عن فاعليتها 
ة عملية تواصلية  لِه يف املقدمة؛ فنجاح أيّ من خالل تأكيد عىل بعدها احلواري وجعْ
يظل رهينا بالسياقِ التخاطبي والقصدِ من استعامل اللغة، ويعد كل من املخاطِب 
الني يف سري هذه العملية ونموها. لذلك نجد نظرية النحو  واملخاطَب عنرصين فعّ
الوظيفي تقارب إشكال اكتساب اللغة انطالقا من ربطه بعامل املحيط اخلارجي، 
القواعد  معرفة  يف  تنحرص  ال  اللغة  ملستعميل  التواصلية  القدرة  أن  تعترب  حيث 
التداولية  القواعد  معرفة  إىل  تتعداها  بل  والصوتية،  والداللية  والرتكيبية  الرصفية 

املكتسبة شيئا فشيئا يف إطار التّفاعالت االجتامعية. 
 وهذا ما جعل االجتاه الوظيفي يؤكد يف منطلقاته مفهوم امللكة اللسانية، كملكة 
فطرية٩ ختص جنس اإلنسان يف إطار الكليات اللغوية املشرتكة بني اللغات. وهذه 
اخللفية الفطرية ال تتيح اكتساب لغة أوىل بمعونة املحيط اللغوي فحسب بل متكن 
لغوية  قدرة  إىل  لغوية  قدرة  االنتقال من  ويتم ذلك من طريق  ثانية؛  لغة  تعلم  من 
آخر  لغوي   مستو إىل  لغوي   مستو من  أو  العامة  املبادئ  نفس  إطار  يف   أخر
مرورا  مثال  الفصيحة  العربية  تعلم  أثناء  يف  وحيصل  نفسها،  اللغوية  القدرة  داخل 

بإحد الدوارج١٠. 
ولذلك، كان من بني األهداف التي سعى النحو الوظيفي إليها وصف عمليات 
الذهن البرشي، وتفسريها يف عمليتي إنتاج اخلطاب وتأويله، كام تَطلَّع إىل التمثيل 
سياقاهتا  يف  واملخاطب  املتكلم  بني  التواصل  جوهر  متثل  التي  اللغوية  للمعرفة 

التواصلية املتعددة وأغراضها املقصودة. 
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 مستو اللغات،  لوصف  املوضوع  النحوي  النموذج  يف  يفرد  نجده  ثُمّ  ومن   
يضطلع بالتمثيل للخصائص التداولية. هذا التمثيل سيشكل أحد اجلوانب املهمة 
التي ستساعد عىل فهم الكيفية التي متكن متعلم لغة ما من ولوج ثقافة اللغة التي 
والقواعد  وتركيبها  ورصفها  اكتساب معجمها  إىل جانب  الثانية)،  اللغة  يتعلمها( 

التي حتكم استعامالهتا١١. 
و(املتوكل)  دها (سيمون ديك )١٩٧٩    الطبيعية كام حدّ اللغة  فقدرة مستعمل 
٢٠٠٣ و٢٠٠٦، متثّل جمموعة من املبادئ التي متكن من اكتساب أي لغة من اللغات 
الطبيعية، والتي ال تتعلق ببنيات (رصفية- تركيبية) جمردة بل ببنيات مرتبطة بالوظائف 
التواصلية التي تسخر لتأديتها، فهي، إذن، قدرة تواصلية تشمل باإلضافة إىل معرفته 
من  متكنه  التي  التداولية  بالقواعد  معرفته  والصوتية،  والداللية  الرتكيبية  للقواعد 

اإلنجازات اللغوية يف مواقف تواصلية معينة ولتحقيق أغراض مقصودة بعينها. 
القدرة التواصلية ٣-١

اللغويني  يباين تصورها عند  الوظيفيني  اللغويني  القدرة عند  إن تصور مفهوم 
فاجلوانب  للغة.  الوظيفي  أو  التداويل  البعد  عىل  اشتامهلا  حيث  من  الوظيفيني  غري 
قدرته  أي  للغته،  املجردة  السامع  املتكلم  معرفة  من  جزءا  تشكل  للغة  التداولية 
اللغوية،  القدرة  تتضمن  املعنى،  هبذا  إنجازية.  ظواهر  جمرد  وليست  اللغوية، 
الرصفية  الصوتية-  القواعد  الصورية(  باخلصائص  املرتبطة  القواعد  إىل  باإلضافة 
والرتكيبية والداللية)، القواعد التداولية أي القواعد املتحكمة يف ظواهر االقتضاء 

واالستلزام احلواري والتبئري وتوزيع املعلومات داخل اجلملة وغريها١٢. 
فالقدرة اللغوية عند الوظيفيني، إذن، قدرة تواصلية واحدة ال تتجزأ، وإنام تتألف 
من جمموعة من امللكات، حرص عددها سيمون ديك ١٩٨٩ يف مخس هي١٣: ( امللكة 
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اللغوية، امللكة املنطقية، امللكة املعرفية، امللكة اإلدراكية، امللكة اإلجتامعية)، يف حني 
اقرتح املتوكل ١٩٩٥ والبوشيخي ١٩٩٨ إضافة "امللكة الشعرية" أو "اإلبداعية". 
 هذه امللكات هي التي متكن مستعمل اللغة من حتقيق أغراض تواصلية معينة 
انطالقا من تفعيلها وتفاعلها يف أثناء عمليتي إنتاج اخلطاب وفهمه وفقا للموقف 

التخاطبي ونمط اخلطاب، وقد تمَّ تعريفها عىل النحو اآليت: 
اللغوية * العبارات  إنتاج  من  اللغة  مستعمل  متكن  التي  وهي  اللغوية:  امللكة 

ا وتأويالً صحيحني مهام كان فيها من تعقيد.  وتأويلها إنتاجً
قاعدة * بناء  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكن  التي  امللكة  هي  املعرفية:  امللكة 

معرفية منظمة، واستعامهلا عن طريق صياغة معارفه يف صور لغوية مناسبة، وإغنائها 
عن طريق استخالص املعلومات من العبارات اللغوية التي يستقبلها١٤. 

الطبيعية من استخالص * اللغة  التي متكن مستعمل  امللكة  املنطقية: وهي  امللكة 
معلومات جديدة من معلومات قديمة مستخدما قواعد استداللية حتكمها مبادئ 

املنطق االستنباطي واملنطق االحتاميل. 
امللكة اإلدراكية: وهي امللكة التي متكن مستعمل اللغة الطبيعية من إدراك العامل *

وذوق،  وشم  وملس  وبرص  سمع  من  البرشي  اإلدراك  وسائل  بواسطة  اخلارجي 
واكتساب معارف يستعملها يف إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها، واستعامل حركات 

اجلسد وتأويلها يف أثناء عملية التواصل. 
إنتاج * من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكن  "التي  امللكة  هي  االجتامعية:  امللكة 

وظروفهم  االجتامعية  املخاطبني  أوضاع  مع  يتناسب  بام  وتأويلها  لغوية  عبارات 
العامة. فتعامل املتكلم مع والده ليس هو نفس تعامله مع أخيه أو صديقه أو أستاذه. 
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وير كل من البوشيخي واملتوكل أن كل ملكة من هذه امللكات املكونة للقدرة 
التواصلية" تتفاعل مع غريها تفاعالً تاما، يقتضيه إنتاج أو تأويل العبارات اللغوية 

الواردة يف مقامات تواصلية معينة"١٥. 
ونمثل هلذا التصور للقدرة التواصلية بالشكل اآليت١٦: 

ومعنى هذا، أن مستعمل اللغة الطبيعية، يمتلك جمموعة من املعارف واملعلومات 
وتأويالً  ا وفهامً  إنتاجً التواصل مع اآلخرين  نه من  الذهني، متكّ املخزنة يف معجمه 
واستحضار  واالشتقاق  االستدالل  قواعد  استعامل  لقدرته عىل  وذلك  ا،  وحجاجً
املعلومات واملعارف املخزنة واستعامهلا يف الوقت واملقام املناسبني سواء باحلذف أو 

اإلضافة أو التغيري. 
وما هيمنا نحن ليس الكشف عن االختالف بني تصور مفهوم القدرة عند االجتاه 
الوظيفي وغري الوظيفي، بقدر ما هيمنا اإلشكال املرتبط به وهو إشكال االكتساب 

اللغوي من حيث أساس التفسري لكيفية االكتساب والقوالب املتحكمة يف ذلك. 
ا يف  دَّ القالب النحوي كافيًا تفسرييً فحسب االجتاه الصوري أو غري الوظيفي، عُ
الطبيعية يولد وهو مزود بجهاز فطري  اللغة  حل هذا اإلشكال، أي أن مستعمل 
مزود بمجموعة من املبادئ اللسانية أو اللغوية الرصف( مبادئ نحوية) التي ختول 
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له معرفة القواعد الرصفية والرتكيبية والداللية والصوتية، عىل اعتبار أن "النحو"
البرشي ال  الذهن  قالباً مستقالً يف  ل  الطبيعي، ويشكّ اللسان  وحده من خصائص 
أثناء  يف  إال   (األخر "املعرفية"  البنيات   )األخر الذهنية  القوالب  مع  يتفاعل 
عملية اإلنجاز اللغوي، يف حني قارب الوظيفيون هذا اإلشكال انطالقا من عالقته 

باملحيط اللغوي. 
طرائقه  حيث  من  ا  تطورً اللغات  تعليم  جمال  عرف  فقد  سبق،  ما  عىل  وبناءً 
خصوصا  تطورات،  من  التنظريية  اللسانية  الساحة  يف  استجد  ما  نتيجة  ومقارباته 
مع النتائج التي توصلت اليها نظرية النحو الوظيفي يف مقاربتها ملفهوم اللغة وربطه 

بجانبه التواصيل. 
Communicative يف تعليم -٤ Approach املقاربة الوظيفية التواصلية

اللغات
ا عىل التواصل بطالقة مع املتكلمني  هتدف املقاربة التواصلية إىل جعل املتعلم قادرً

باللغة، واختيار التعابري واألساليب املناسبة للمقام. 
من  وتطبيقي،  نظري  هو  ما  بني  اجلسور  مد  الورقة  هذه  خالل  من  وسنحاول 
وتفسري  وصف  يف  نتائج  من  إليه  التوصل  تمّ  ما  إسقاط  آليات  يف  البحث  خالل 
القدرة التواصلية ملستعمل اللغة الطبيعية يف إطار نظرية النحو الوظيفي، عىل جمال 
اللغوي مرتبطا  أمام وضع جيعل إشكال االكتساب  اللغات، وهذا جيعلنا  تعليمية 
بطريقة  ما  للغة  املتعلم  تعلم  يف  األساس  العامل  أن  بمعنى  أو  التداويل،  بسياقه 
ا من اكتساهبا هو أن يكون يف وسط أو حميط لغوي يتحدث  هذه اللغة،  أكثر اقرتابً
ليتمكن املتعلم من اكتساب اخلربة اللغوية املتاحة أمامه، وعيش جتربة لغوية حقيقية  

متكاملة كام لو أهنا جتربة اكتسابه األوىل. 
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نسق  اكتساب  اللغوي واالجتامعي عىل  املحيط  تأثري  تفسري  إذن  يمكن  فكيف 
اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية، وكيف يتعامل متعلم اللغة مع هذا النسق اللغوي 
اجلديد يف ظل وجود نسق لغوي أويل يمثل اللغة األم، كيف تتفاعل هذه األنساق 

فيام بينها وتتم معاجلتها عىل مستو الذهن؟  
‹٤- ١   تعليم وتعلم العربية كلغة ثانية تواصليًا

يركزون  اللغات  تعليمية  بمجال  املهتمني  جعل  للغة  التواصيل  البعد  تأكيد  إنّ 
اهتاممهم عىل املكان الذي حيتله املتعلم يف السريورة التعليمية- التعلمية، وقد استفادت 
اللسانيات التعليمية كثريا من الدرس التّداويل يف عملية التّعليم، فانتقل التّعليم بذلك 
د االهتامم بتلقني الكفاءات إىل الرتكيز عىل أداء املتعلّم ودوره الفعال يف سري  من جمرّ
قاعدة  بتدريس  منوطا  يعد  مل  فاألمر  استمراريتها.  عىل  واحلفاظ  التواصلية  العملية 
لغوية(بنية نحوية معيّنة)، بل تدريس اللغة ضمن سياقاهتا وأطرها االجتامعية، التي 

تسمح للمتعلّم باستعامل اللغة استعامال يالئم املقام واملقاصد املراد حتقيقها١٧. 
الوسط  جعل  إىل  اللغات  تعليم  يف  التواصيل  املنهج  سعى  الغاية  هذه  ولتحقيق 
اللغوي حيتل مرتبة أوىل يف تعلم اللغة، وذلك من خالل جعل عملية التعلم حتاكي 
عملية االكتساب األويل للغة األم، بناء عىل مبدأ االنغامس١٨ الذي جيعل املتعلم حيتك 
ث حتفيزا للملكة اللغوية  دِ باللغة وبمستعمليها يف سياقاهتا األصلية؛ اليشء الذي حيُ
والقواعد الفطرية التي يسري عليها الدماغ يف اكتسابه للغة، ثم يبدأ بتفاعله مع البيئة 
ال  وهذا  دماغه.  يف  تلقائيا  اجلديدة  اللغة  قواعد  يثبّت  مما  معها،  وتواصله  املحيطة 
يتحقق إال بتفاعل مجيع امللكات التي سبق اإلشارة إليها خصوصا امللكة االجتامعية. 
اللغة  مستعمل  أن  االجتامعية١٩:  للملكة   (١٩٨٩) ديك  تعريف  يف  جاء  وقد   
الطبيعية ال يكون عىل معرفة تامة بام يقوله أو ينتجه من خطاب فحسب بل يعرف 
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كذلك كيف يقول ذلك ملخاطب معني يف موقف تواصيل معني قصد حتقيق أهداف 
تواصلية معينة، بمعنى أنه يأخذ بعني االعتبار كيفية تنظيم اخلطاب ومد انسجامه 

مع هدفه وقيمته وكذا مالءمته للمقام والسياق الذي يرد فيه. . 
التواصلية  القدرة  كفاءة  من  الرفع  يف  االجتامعية  امللكة  دور  عىل  التأكيد  إن 
تعرف  املعريف  النفس  علم  مفاهيم  من  العديد  جعل  متعلمها،  أو  اللغة  ملستعمل 
مفهوم  مثل  املقاربة  هلذه  واملتنامي  الرسيع  التطور  بفضل  الظهور  إىل  طريقها 
Conflit) السوسيومعريف  والرصاع   (Métacognition) معرفة  ميتا 
والدافعية   ،(Etayage) الدعم  أو  السند  ومفهوم   ; (sociocognitif

(Motivation). . . وغريها. 
ونتيجة هلذه النظرة احلديثة نحو اللغة عرف علم النفس التعليميّ تطورا وجتديدا 
يف اسرتاتيجيات التعلم والتعليم، إذ أصبح الرتكيز عىل ربط تعليم اللغة وتعلمها 
لتنمية  احلثيث  السعي  خالل  من  والثقايف  االجتامعي  وبوسطها  استعامهلا  بمجال 
املهارات التواصلية األربع (االستامع- القراءة- املحادثة_ الكتابة) التي تفتح آفاق 

حتقيق وظيفة االتصال والتواصل بني األفراد واجلامعات
بمنزلة  بام حيتويه من مكونات هو  الوسط االجتامعي  إن  القول  يمكننا  وعليه، 

ا حيرك املعرفة الفطرية التي يمتلكها اإلنسان.  ل مثريً دخل لغوي يشكّ
٢ النسق اللغوي ونسق االستعامل-٤

ا بالصياغة الرصفية – إن عملية إنتاج اخلطاب تنطلق من القصد إىل النطق مرورً
الرتكيبية التي تستمد خصائصها تبعا لوظيفتها التواصلية، فدور القصد يرتكز بوجه 
التعبري عن  يتعني عليه مراعاة كيفية  إذ  املتكلم،  املعنى كام هو عند  بلورة  عام، عىل 
 .مراده، واختيار االسرتاتيجية التي تتكفل بنقله مع مراعاة العنارص السياقية األخر
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الباحثون أمهية املقاصد يف اخلطاب ودورها يف حتديد املعنى سواء  ولقد عرف 
يف  رشط  القصد  أن  عىل  "حيتج  املغني  صاحب  نجد  وهلذا  احلديث،  أو  القديم  يف 
بلوغ الكالم متامه معتمدا عىل مالحظة أن الكالم يف الشاهد يكون أمارة ملا يريده 
مراده  تبليغ  أراد  املتكلم  أن  وعىل  املتكلم  مقصود  عىل  دليال  يكون  بحيث  املتكلم 
بمقصوده"٢٠؛ يف حني نجد أن الفلسفة احلديثة اهتمت بدراسة القصدية مع مباحث 
العقل"، وهي  "فلسفة  بذاهتا ضمن  قائمة  العقل واإلدراك، وخصصت هلا نظرية 
٢١(Jhon Searle)نظرية القصدية، التي يعد الفيلسوف األمريكي جون سورل
من أبرز أعالمها من خالل اهتاممه بقدرة العقل عىل متثيل الواقع، وحماولة إجابته 
عن جمموعة من األسئلة املهمة التي  تتعلق بكيفية تكون املعنى يف الذهن  وطريقة 
إنجازية،  أفعال  إىل  املجردة  امللفوظات  معاين  ول  حتَ وكيفية  والواقع،  باللغة  ربطه 

واإلمكانيات التي تُعني املخاطب عىل فهم قصد املتكلم. 
ولكي تكون عملية التواصل ناجحة جيب أن خيلو اخلطاب من كل ما يمكن أن 
حيول بني املخاطب وبني تأويله: أي أن يكون هناك ارتباط وثيق بني نسق اللغة ونسق 
استعامهلا٢٢؛ ويقصد بنسق االستعامل جمموع القواعد واألعراف التي حتكم التعامل 
الرتابط يف كون نسق االستعامل حيدد يف حاالت  داخل جمتمع معني، ويتجىل هذا 

كثرية قواعد النسق اللغوي املعجمية والداللية والرصفية –الرتكيبية والصوتية. . 
ولقد تمّ الرتكيز يف نظرية النحو الوظيفي عىل تعالق مبادئ البنية اللغوية لوظيفتها 
التواصلية، وتبعية األوىل للثانية لوصف جهاز االكتساب اللغوي، وذلك إيامنا من 
أصحاب هذا االجتاه بأولوية القصد ومد حتديده ملحتو البنية ومالءمته هلا؛ حيث 
إن ما يكتسبه الطفل يف أثناء تعلمه للغة ليس معرفة لغوية فحسب بل كذلك معرفة 

بالقوانني واألعراف املتحكمة يف االستعامل املالئم للغة يف مواقف اجتامعية معينة. 
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وهذا يعني أن القدرة التواصلية ملستعميل اللغة ال تنحرص يف معرفة القواعد الرصفية 
املتعلقة.  التداولية  القواعد  معرفة  إىل  تتعداها  بل  والصوتية،  والداللية  والرتكيبية 
واالحتكاك  التداخل  يربهن  ما  وهذا  يفرزها.  الذي  والثقايف  االجتامعي  باملحيط 
والتفاعل بني امللكات سواء اللغوية منها أو اخلاصة والقائمة عىل أدوار خمتلفة. اليشء 
 لد تتجزأ  ال  شاملة  واحدة  تواصلية  قدرة  تكوين  يف  الرئيس  العامل  يشكل  الذي 

املتعلم، والتي جتعله قادرا عىل التواصل يف خمتلف املقامات التواصلية وسياقاهتا. 
 وهذا لعمري، ال يمكن أن يتحقق إال إذا وضع املتعلم يف حميط لغوي حياكي- 
قدر اإلمكان- املحيط الطبيعي للغة املتعلمة، وذلك من أجل خلق فضاء مساعد 

عىل تعلم نشط متوازن وفعال. 
الفعالة: - ٤ التعلمية البيئة نجاح رشوط ٣

أن  ثانية جيب  كلغة  العربية  اللغة  عالية يف  لغوية  كفاءة  املتعلم  اكتساب  لضامن 
نركز يف ممارستنا للعملية التعليمية التعلمية عىل جمموعة من العنارص األساسية التي 

تساعد عىل هتيئ املجال الكفيل بتحققها ومن بينها نذكر: 
بحيث * التعلمية،  التعليمية  العملية  يف  ورشيكا  حمورا  وجعله  باملتعلم  االهتامم 

يساهم فيها مستثمرا قدراته الفطرية بطرق متنوعة يف أثناء ممارسته للنشاط التعلمي 
احلوارات  أنشطة  من  انطالقا  الصف  داخل  بالعربية  التكلم  عىل  التشجيع  للغة( 
 . األدوار.  أو لعب ومتثيل  يومية،  تقارير  أو عرض  املناقشات اجلامعية،  أو  الثنائية 
واإلرشاد  والتوجيه  التشجيع  عىل  يقترص  األستاذ  دور  أن  إىل  نشري  وهنا  الخ).   .

والتحفيز حتى ال يفقد الطالب الثقة يف نفسه ويزيد من محاسته. . 
توفري بيئة لغوية مناسبة للتعلم حتاكي البيئة اللغوية للغة اهلدف( العربية) املراد *

مسموعة-  شعرية  قصائد  مسموعة-  قصص  فيديو-  أرشطة  حوارات-  تعلمها( 
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من  املتعلم  يمكن  الذي  اليشء  . مرسحيات، وغريها)؛   .  . أفالم.   – عربية  أغاين 
أن  املفرتض  تواصلية خمتلفة من  داخل سياقات  اللغة  استعامل  اجليد عىل  التدرب 

يتعرض هلا يف سياقات اجتامعية خارجية. 
التزام مبدأ املرونة يف اختيار * النفسية واملعرفية(   املتعلم  رضورة مراعاة حاجات 

نصوص االستامع أو القراءة وفقا مليوالت الطالب وتوجهاهتم الفكرية، وذلك لتعزيز 
الدافعية والثقة لدهيم للمشاركة وتبادل النقاش ومساعدهتم عىل التعلم الفعال. 

توفري حميط لغوي حقيقي أو شبه حقيقي( االنغامس اللغوي) حيتك فيه املتعلم *
التواصلية  "، يسمعها ويتعرض هلا يف مجيع سياقاهتا  "اهلدف  العربية  الثانية  باللغة 
احلقيقية، ( يف البيت- يف املتجر- يف املواصالت- يف املقهى- يف الشارع. . . ) مما 
جيعله يقيم نوعا من املقارنة بني نسق استعامهلا ونسق استعامل لغته "األم" األصل. 

فاملتعلم حسب هذه املقاربة ال يمكن أن يتعلم لغة ما، سواء لغته األم أو أي لغة 
أجنبية أخر إال إذا وضع يف حميط مشابه للغة اهلدف، واملنهج الذي حيقق ذلك هو 

املنهج التواصيل، ومبدأ االنغامس اللغوي. 
الثانية-٥ اللغة تعلم وجودة اللغوي االنغامس

Linguistic من املصطلحات الشائعة،  Immersion يعد االنغامس اللغوي
اللغات وتعلمها، فهو كام تم  الباحثني يف جمال تعليم  اهتامما واسعا عند  التي لقيت 
اعتمد  وقد  الدارسني"٢٣؛   لد اللغوية  املهارات  لتنمية  تدرييس  "أسلوب  تعريفه: 
اسرتاتيجيةً لتعليم العربية كلغة ثانية دون اللجوء إىل استخدام أية لغة وسيطة، بحيث 
مع  التواصلية  العملية  أثناء  يف  اهلدف  اللغة  مع  مبارش  احتكاك  يف  نفسه  املتعلم  جيد 
املحيط الذي يعيش فيه، ممّا حيفزه عىل تفعيل وحشد كل قدراته الذهنية بام فيها من 
ملكات منطقية وإدراكية ومعرفية ولغوية من أجل الوصول إىل فهم وتأويل اخلطابات 

وإعادة إنتاجها بشكل يتوافق مع  املقام والسياق التخاطبي الذي يوجد فيه. 
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وقد يكون هذا االنغامس داخليا يرتبط بالعملية التعليمية التعلمية داخل الصف، 
حيث يتم استعامل اللغة اهلدف دون لغة وسيطة، كام يكون خارجيا يقع خارج قاعات 

الدرس يف مواقف أخر كالرحالت التعليمية وباقي األنشطة خارج الصفية. 
واملهم يف كل هذا أن حيتك املتعلم يف هذا االنغامس، ويندمج، وخيتلط، ويتفاعل 
مع البيئة اللغوية التي يوجد فيها، ويبني جسورا لغوية تواصلية وثقافية بينه وبينها. 
الدور  بغريها  للناطقني  العربية  للغة  تدريسنا  يف  الفعلية  التجربة  أكدت  وقد 
الكبري الذي يلعبه إغامس الطالب يف حميط أرسي يتكلم بالعربية فقط، إضافة إىل 
مالزمة الرشيك اللغوي يف أوقات اخلروج للنزهة أو التبضع أو السفر. حيث أبان 

عن فعاليته يف اكتساب وتعلم اللغة العربية بشكل أفضل ووقت أقل. 
وعليه، يمكنا القول إن االنغامس اسرتاتيجية تدريسية فعالة، من شأنه أن يرفع 
ملا  التواصلية، وذلك  املهارية  املتعلم، وينمي قدراته   اللغوية لد الكفاءة   مستو

تلعبه البيئة اللغوية سواء كانت طبيعية
. . )، أو اصطناعية( أنشطة  اللغوي.  ( األرسة املضيفة- الرحالت- الرشيك 
صفية ال يستعمل فيها إال اللغة اهلدف- األلعاب اللغوية- املقابالت. . . )، من دور 
مهم يف تعلم اللغة واكتساهبا. فاهلدف األساس منه أن يصل متعلم اللغة ومكتسبها 

إىل قدرة مستعملها املتكلم األصيل. 
أهنا جتعل  هو  أو شبه حقيقي  تواصيل حقيقي  اللغة يف سياق  تعلم  يميّز  ما  إن 
متعلم اللغة يف قلب العملية التعلمية، وهذا ما يستدعي منه إعامل الذهن، وتفعيل 
حلول  إلجياد  واإلدراكية  واملنطقية  والفكرية  واملعرفية  واحلركية  احلسية  مهاراته 
التواصيل(اللغة)  العائق  حتدي  يف  منه  رغبة  فيها،  يكون  التي  التواصلية  للمواقف 

بردود أفعال جتعل من التفاعالت بني الطالب الوسيلة األساسية للتواصل٢٤. 
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املراد  العربية(اهلدف)  اللغة  تتكلم  لغوية  مجاعة  داخل  اللغة  متعلم  فإدماج 
تعلمها، من شأنه أن جيعل املتعلم يف وضعية اتصالية تواصلية معها بشكل مبارش 
ومستعمليها، بحيث يكتسب قواعد اللغة من خالل االحتكاك الفعيل مع األفراد 
من  املتكلم  متكن  العملية  وهذه  املتعددة.  استعامالهتا  يف  للغة  املبارش  واالستامع 
التعبريات  وكذا  وتنغيمها)  العبارات  بعض  (نرب  الصوتية  التعبريات  مالحظة 
اجلسدية واحلركات املصاحبة لألداءات اللغوية يف املواقف التواصلية املتنوعة، مما 
امليل نحو حب  أو  نقول اجلذب  أو  االنتباه  بنوع من شد  اللغة حيظى  جيعل متعلم 

متلك هذه املعرفة اللغوية والسعي إىل فهمها واستيعاهبا. 
وهذا ما جعل العديد من األبحاث يف اللسانيات التطبيقية تؤكد فعالية توظيف 
الطريقة التواصلية، كمنهج أسايس، لتدريس اللغات األجنبية عموما واللغة العربية 
كلغة ثانية (للناطقني بغريها) خصوصا. فهذا املنهج بإمكانه أن يسهم يف خلق نوع 
والنطقية،  اللغوية  الصعوبات  خمتلف  جتاوز  ويتيح  املتعلمني،  بني  التحفيز  من 
ويمكن من إغناء امللكة التواصلية للمتعلمني وتنميتها يف وقت وجيز وبأقل جهد 
أنّ  " وقد تبني  الباحث املصطفى بن عبد اهللا بوشوك بقوله:  ممكن. وهذا ما أكده 
اعتامد املقاربة التواصلية كمنهجية قصد معاجلة بعض الصعوبات، ومن أجل تنمية 
املتعلمني عىل استضامر قدرة  التلميذ، قد ساعد   اللغوية لد القدرات واملهارات 
إىل  إضافة  وكتابة،  نطقا  املداخلة،  يف  متناميا  نفسا  وأكسبهم  املرافعة،  يف  تصاعدية 

ختطي عدد من الصعوبات اللغوية، مع اقتصاد يف اجلهد والوقت"٢٥. 
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اخلامتة: 
إن استثامر ما تمّ  التوصل إليه من نتائج يف  األبحاث  اللسانية النظرية  احلديثة 
العام  النظام  خيلخل  أن  شأنه   من  اللغات،  وتعليم  التطبيقية  اللسانيات  جمال  يف 
للعملية التعليمية، خصوصا إذا تم استيعاهبا ومتثلها من طرف العاملني هبذا املجال، 
إذ سيتم تطويع العملية التعليمية التعلمية  وجعلها تسري وفقا الحتياجات املتعلم 
ورغباته، وذلك ملا ستتيحه له من فرص يف تنويع الطرائق واالسرتاتيجيات التعلمية 
والتعليمية( التعلم التعاوين- التعلم النشط- العمل يف املجموعات. . . )، وللقيام 
بمختلف األدوار واملهام التي عجزت الطرائق السابقة عن توفريها له؛ أما املدرس، 
ورغباهتم  تتامشى  بطريقة  التواصلية  املتعلمني  نشاطات  توجيه  عىل  يقترص  فدوره 

ا.  ومتكنهم من  التفاعل مع املحيط اللغوي إلتقان اللغة إتقانا تامّ
تعليم  يف  الوظيفي  البحث  نتائج  استثامر  أن  سبق  ممّا  نستنتج  القول،  وخالصة 
إثراء ملكة  الناطقني هبا بطريقة تواصلية من شأنه أن يساهم يف  العربية لغري  اللغة 

املتعلمني التواصلية واخلطابية وأن جيعل تعلمها أسهل وأرسع. 
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هوامش البحث:
ذ بام يعنيه يف إطاره املوسع الذي اقرتحه املتوكل يف كتابه،  ١) مع العلم أن مفهوم اخلطاب هنا يُؤخَ

الوظيفية بني الكلية والنمطية، " يعد خطابا كل ملفوظ/ مكتوب يشكل وحدة تواصلية تامة". 
الطبعة األوىل سنة  الرباط،  الكلية والنمطية، منشورات دار األمان،  الوظيفية بني  املتوكل أمحد، 

٢٠٠٣، ص٢٢. 
األمان،  دار  واالمتداد)،  (األصول  العريب  اللغوي  الفكر  يف  الوظيفي  املنحى  أمحد،  املتوكل   (٢

الرباط، الطبعة األوىل سنة ٢٠٠٦، ص ص: ١٩-٣٥.  
٣) املتوكل أمحد، اللسانيات الوظيفية املقارنة (دراسة يف التنميط والتطور)، منشورات االختالف 

دار األمان الرباط، الطبعة األوىل ٢٠١٢، ص٣٠-٣١.  
٤) مالك، حسن (٢٠١٣م). اللسانيات التطبيقية وقضايا تعليم وتعلم اللغات. الطبعة األوىل، 

منشورات مقاربات، فاس، املغرب، ص: ٧٥.  
٥) مالك، حسن (٢٠١٣م). املرجع نفسه.  

٦)  املرجع نفسه: ص: ٧٥.  
٧) املرجع نفسه، ص: ٣٥.  

٨) مالك، حسن. اللسانيات التطبيقية وقضايا تعليم اللغة (مرجع سابق). ص: ٧٦.  
وتعليم  والرتمجة  النصوص  لتحليل  موحدة  وظيفية  املوسط(مقاربة  اخلطاب  أمحد،  املتوكل   (٩

اللغات)، منشورات االختالف، دار االمان الطبعة األوىل ٢٠١١، ص ٤٥
١٠) املتوكل، نفس املرجع، ص ٤٦.  

١١) املتوكل أمحد، اخلطاب املوسط (مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والرتمجة وتعليم 
اللغات)، منشورات االختالف، دار االمان الطبعة األوىل ٢٠١١، ص ٤٥

الطبعة  املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار  نظري)،  (مدخل  الوظيفية  اللسانيات  أمحد،  املتوكل   (١٢
الثانية ٢٠١٠، ص ٨٣.  

١٣)البوشيخي، عز الدين (٢٠٠٥). نظرية النحو الوظيفي وتعلم اللغات. يف أعامل ندوة تعليم 
اللغات، نظريات ومناهج وتطبيقات، سلسلة الندوات ١٥، منشورات جامعة موالي إسامعيل، 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – مكناس، ص: ١٢١- ١٣٥.  
١٤) البوشيخي، عز الدين (٢٠١٢م). التواصل اللغوية: مقاربة لسانية وظيفية. الطبعة األوىل، 

مكتبة لبنان نارشون، ص: ٨٠.  
١٥) البوشيخي، عز الدين (، ٢٠٠٥م). تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من منظور وظيفي. 



٣٧٧

أ.د. مسرية أبراهيم مصلوحي

يف: أبحاث ندوة اللغة العربية إىل أين؟ منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة –
ايسيسكو- الرباط، ص: ٣٥٤.  

١٦) املتوكل، املرجع نفسه، ص٢١. 
بيداغوجية  سلسلة  الوظيفي)،  النحو  (نموذج  والبيداغوجيا  اللسانيات  عيل،  أوشان  آيت   (١٧

رقم ٥، دار الثقافة، الطبعة الثانية ٢٠٠٦، ص. ص: ٣٨-٤٤.  
١٨) يقصد باالنغامس هو حماولة االندماج يف وسط لغوي يتيح توفري سياق تواصيل الكتساب 

اللغة الثانية، يضاهي أو يامثل السياق األويل الكتساب اللغة األم.  
١٩) املتوكل (١٩٩٣)، آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي، منشورات كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم ٥، ص٩. 
٢٠) الشهري عبد اهلادي، اسرتاتيجيات اخلطاب، مرجع سابق، ج١، ص٢٣٤.  

٢١) سورل جون (٢٠٠٩)، القصدية، بحث يف فلسفة العقل، ترمجة أمحد األنصاري، دار الكتاب 
العريب، بريوت. لبنان.  

٢٢) املتوكل أمحد (٢٠٠٦)، مرجع سابق، ص ٢١. 
 .٢٣) أبو الروس، عادل. دور االنغامس اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر
نقال عن رائد، مصطفى عبد الرحيم (٢٠١٩). االنغامس اللغوي: معناه لغة واصطالحا وأنواعه 
وأهدافه واسرتاتيجياته وحضوره يف الرتاث اللغوي العريب القديم ويف طرق تعليم اللغة الثانية، 
مقال منشور يف كتاب مجاعي: االنغامس اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (النظرية 

والتطبيق). منشورات مركز امللك عبد العزيز الدويل، ص: ١٥.  
The development of Approaches’ & Methods (٢٠٠١)Harmer(٢٤

٢٥) بوشوك بن عبد اهللا املصطفى، تعليم اللغة العربية وثقافتها، ١٩٩١ ص. ٩٠



٣٧٨

اكتساب اللغة الثانية من منظور وظيفي

قائمة املصادر واملراجع:
التواصل * ٢٠١٢م.  الدين.  عز  البوشيخي،   

لبنان  مكتبة  وظيفية.  لسانية  مقاربة  اللغوية: 
نارشون. ط١. 

٢٠١٥م. * اهلادي.  عبد  الشهري، 
اسرتاتيجيات اخلطاب: ج١. ط٢. 

املتوكل، أمحد. ٢٠١٢م. اللسانيات الوظيفية *
املقارنة: دراسة يف التنميط والتطور منشورات 

االختالف. دار األمان الرباط. ط١. 
املوسط( * اخلطاب  أمحد. ٢٠١١م.  املتوكل،   

النصوص  لتحليل  موحدة  وظيفية  مقاربة 
منشورات  اللغات):  وتعليم  والرتمجة 

االختالف. دار االمان. ط١. 
اللسانيات * ٢٠١٠م.  أمحد.  املتوكل، 

الوظيفية( مدخل نظري). دار الكتاب اجلديد 
املتحدة. ط٢. 

اخلطاب * ٢٠١٠م.  أمحد.  املتوكل، 
الوظيفة  يف  دراسة  العربية:  اللغة  وخصائص 

والبنية والنمط. دار األمان. 
املتوكل، أمحد. ٢٠٠٦م. املنحى الوظيفي يف *

واالمتداد).  العريب(األصول  اللغوي  الفكر 
الرباط: دار األمان. ط١. 

املتوكل، أمحد. ٢٠٠٣م. الوظيفية بني الكلية *
دار  الرباط:  االختالف.  منشورات  والنمطية: 

األمان. 
يف * جديدة  آفاق  ١٩٩٣م.  أمحد.  املتوكل، 

نظرية النحو الوظيفي: منشورات كلية اآلداب 
بحوث  سلسلة  الرباط:  اإلنسانية  والعلوم 

ودراسات. 
اللسانيات * ٢٠٠٦م.  عيل.  أوشان،  آيت 

الوظيفي):  النحو  (نموذج  والبيداغوجيا 
سلسلة بيداغوجية رقم ٥. دار الثقافة. ط٢. 

١٩٩١م. * املصطفى.  اهللا  عبد  بن  بوشوك، 
تعليم اللغة العربية وثقافتها. 

٢٠١٩م. * الرحيم.  عبد  مصطفى  رائد، 
واصطالحا  لغة  معناه  اللغوي:  االنغامس 
وحضوره  واسرتاتيجياته  وأهدافه  وأنواعه 
طرق  ويف  القديم  العريب  اللغوي  الرتاث  يف 
كتاب  يف  منشور  مقال  الثانية،  اللغة  تعليم 
اللغة  تعليم  يف  اللغوي  االنغامس  مجاعي: 
والتطبيق).  (النظرية  بغريها  للناطقني  العربية 

منشورات مركز امللك عبد العزيز الدويل. 
سورل، جون. ٢٠٠٩م. القصدية. بحث يف *

فلسفة العقل: ترمجة أمحد األنصاري. بريوت- 
لبنان: دار الكتاب العريب. 

مالك، حسن. ٢٠١٣م. اللسانيات التطبيقية *
وقضايا تعليم وتعلم اللغات: فاس- املغرب: 

منشورات مقاربات. ط١. 
الندوات:  أبحاث

البوشيخي، عز الدين. ٢٠٠٥م. تعليم اللغة *
العربية للناطقني بغريها من منظور وظيفي. يف: 
أبحاث ندوة اللغة العربية إىل أين؟ منشورات 
– والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة 

ايسيسكو- الرباط. 
نظرية * ٢٠٠٥م.  الدين.  عز  البوشيخي، 

النحو الوظيفي وتعلم اللغات: يف أعامل ندوة 



٣٧٩

أ.د. مسرية أبراهيم مصلوحي

وتطبيقات،  ومناهج  نظريات  اللغات،  تعليم 
جامعة  منشورات   .١٥ الندوات  سلسلة 
والعلوم  اآلداب  كلية  إسامعيل.  موالي 

اإلنسانية – مكناس. 
املراجع األجنبية املعتمدة

*Harmer (2001), The develop-
ment of Approaches & Methods,
*-Harmer, The développement 
of Approches & Méthodes, 2001. 
*-Jadir Mohammed, Développe-

ment récents en grammaire Fonc-
�onnelle, Mohammedia 2001. 
*-Jadir Mohammed, La cohérence 
du discours en grammaire Fonc-
�onnelle : le cas du texte narra�f, 
Rabat, 2005. 
*-Mackenzie, Lachlan, Fonc�nal 
Discourse Grammar and Lan-
guage producc�on, 2004. 


