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البيداغوجية النقدية :إلاتجاه الجديد في تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها

مستخلص
ّ
خُىٍت في مجاٌ
تهضف َظٍ امللالت الى أن جلىم بمىاككت
البُضاغىحُت الىلضًت هاخضي امللاعباث فُما بعض الحضازت في
الخعلُم اللغت .فخداوٌ َظٍ امللاعبت الى أن جلىم باإلعجباٍ املخحن
ّ
لدكضص جمىحن املخعلمحن
بحن الؿُاق الضعاس ي والؿُاق إلاحخماعي
ّ
والخهغف بكيل خاؾم بهضف جدىٍل ظغوفهم
على الخفىحر
الحُاجُت والكعبُت .فخعخمض َظٍ الىظغٍت بمباصَئ عةِؿُت مً
فغاهىفىعٍ ألاواصًمي واملهاصع ألاولىٍت الا وهي هظغٍت هلض
إلاحخماعُت والىظم الؿُاس ي واملجخمعت املغغيت ألنها هدُجت مً
خغهت إلاحخماعُت الحاعة في فغاهىفىعٍ “ ”Frankfurtألاملاوي ؾىت
 .1923جخعلم َظٍ الىظغٍت بمهُلح حضلُت البُضاغىحُت
“ ”Dialogic Pedagogyأقاعٍ  Paulo Freireفي مإلفاجه أو باللغت
العغبُت أن في الخعلُم ًلؼم على الجضلُت ,فلِـ َىان الحىاع بال
حضلُت ولِـ َىان الخعلُم الهالح بال الحىاع .فظهىع هظغٍت
البُضاغىحُت الىلضًت في أمغٍيا مً زالٌ فىغة غحروق في مجاٌ
التربُت والبُضاغىحُت .لخدلُم َظا الهضف فُلىم الباخث على
مىهج البدث املىخبي خُث ًلاعن فُه هخب وملاالث علمُت فُما
ّ
جخعلم بهظٍ اللًُت .صلذ هدُجت َظٍ امللالت على أَمُت جُبُم
َظٍ امللاعبت في حعلُم اللغت لغحر الىاَلحن بها وزهىنا في
حعلُم اللغت العغبُت لتزوٍض املخعلمحن للحهىٌ على وعي نالح
ّ
وعىاًت ّ
حض ًّت في جىمُت الدؿاؤالث املخعلمحن وجدضي على
املعخلضاث والخُبُلاث املهُمىت مً زالٌ حعلُم اللغت العغبُت.

البُضاغىحُت الىلضًت ،حعلُم اللغت العغبُت ،لغحر الىاَلحن
بها
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Abstract
This paper aim to present the discursive dynamics of critical
pedagogy theory as one of the post-modernism approaches in
language learning. The critical pedagogy approach seeks to
focus on the interrelationships that occur between the
educational and social context with the aim of optimizing
students' critical thinking reasoning as an agent of change.
Critical pedagogy theory is based on the basic principles of the
Frankfurt Academy as the primary source, especially the
teachings on the theory of social criticism from the social
movements in Germany 1923. This theory has a connection
with the concept of "dialogic pedagogy" by Paulo Freire.
Critical pedagogy emphasis on the process of dialogue in
learning, including learning Arabic. Without dialogue and
critical and discursive reasoning processes, the learning process
becomes unhealthy. The critical pedagogies in America is often
associated with Henry Giroux. This study uses a qualitative
research method with a library approach. The research step is
to collect information and research discourses relating to the
theory of critical pedagogy. The results there is importance to
use critical pedagogy in learning Arabic language to sharpen
critical reasoning learners so that Arabic learners are not easily
infiltrated with ideological orthodoxy and orthopraxies
contained in learning material.
Critical Pedagogy, Arabic Language Learning, As A Foreign
Language

مقدمة
 تهخم, ولغت أحىبُت في بالص ئهضوهِؿُا,واهذ جُاعاث امللاعباث املؿخسضمت في حعلُم اللغت العغبُت
(Media-Based Approach)  فخضوع خىٌ امللاعبت الخىىُىُت.اَخماما هبحرا بدىمُت الىفاةاث اللغىٍت ألاعبع
 َىان.خُث جغهؼ على اؾدُعاب هفاءة املخعلمحن على مهاعة اللغت ألاعبع مً زالٌ الىؾاةل الخعلُمُت
ّ
( خُث جبنى َظٍ امللاعبت على صعاؾت صك ُّت في مجاٌ كًُت علمAnalysis Approach) امللاعبت الخدلُلُت
( خُثCommunicative Approach)  الخىانلُت/  أما امللاعبت ألازغي هي امللاعبت املياملت.اللغت والضاللت
 فال تهخم ؾاةغ َظٍ امللاعباث التي جأزغث طهغَا بخعلُم اللغت.حعخمض على هظغٍت املياملت ووظُفت اللغت
ّ
ّ العغبُت جدذ َُمىت الؿُاؾُت أو هظم ألابىٍت جدذ ؾُُغة وكىة بىاء إلاحخماعُت
جخهىع
املغغيت خُث
ّ
الخدحز على املغأة أو ال يهخم على الخفاَم بحن الثلفاث
َظٍ الظىاَغ على نىعة مىاص حعلُم اللغت العغبُت
. ( مثالCross Culture Understanding) املخعضصة
ّ ملا وان حعلُم اللغت ألاحىبُت في معظم
مإؾؿت التربُت في ئهضوهِؿُا لم ًيخلل مً كًُت مىاهج
حعلُمها أو جهمُم مىاص حعلُمها أو جلىٍم هدُجت حعلُمها أو ئؾتراجُجُت حعلُم وئهدؿابها أو َغاةم
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حعلُمُتها  (Instruksional Method).وبسخهاع ,أن في حعلُم اللغت العغبُت ,ال يهخم املعلم إلا بلًُت مهاعاث
اللغت ألاعبع هأن َظٍ اللًُت هي أكص ى اللًُت في الخعلُم اللغت ألاحىبُت .
خلُلت ال مكيلت في فعل َظا .ولىً في هفـ الىكذ ,البض لىا مً إلاَخمام بجاهب مخعضصة أبعاص
املخعلم ” “Aspect Of Learner Multidimensionalityو عملُت أوؿىت املخعلم ”“Humanization Proccess
ّ
املعلم أو ّ
املإؾؿت التربُت على كُمت عالُت مً مباصَئ الضًمىكغاَُت
في حعلُمىا اللغت ألاحىبُت خُث أصزل
في الخعلُم خُث ًلىم املعلم بمىاككت ّ
حضًت على ؾبب ئزخُاعٍ "َظٍ املاصة" ولِـ "جلً املاصة" مثال ,أو
ؾبب ئزخُاعٍ على حعلُم "عىانغ َظٍ الحًاعة" ولِـ "عىانغ جلً الحًاعة" أو ؾبب ئزخُاعٍ "َظٍ
املىاهج الخعلُم" ولِـ "جلً مىاهج الخعلُم" .وَظٍ الحالت ؾىف جىعر الى غغؽ اللُم الضًمىكغاَُت .
فاملهُلح البُضاغىحُت الىلضًت ال ًؼاٌ ًغحع الى الخبراء فحها مثل فغٍغي ( ,)1970/1968غحروق
(( ,)1992مُغ العًٍ ( .)1989عىضما هخيلم فُما ًخعلم بمهُلح صًمىكغاَُت الخعلُم ال ًمىىىا ان ٌعلب
مهُلح حضلُت البُضاغىحُت ” “Dialogic Pedagogyأقاعٍ  Paulo Freireفي مإلفاجه “Without Dialogue
there is no communication and without communication there can be no true education”.أو
باللغت العغبُت أن في الخعلُم ًلؼم على ما ًلاٌ بالجضلُت واملىاككت ,فلِـ َىان خىاع بال حضلُت ولِـ
َىان الخعلُم الهالح بال خىاع (Freire, 1970: 73-74).فالجضلُت في الخعلُم هي أمغ أؾاس ي في هظغٍت
البُضاغىحُت الىلضًت وال ؾُما في حعلُم اللغت ألن اللغت ,هما أقاع  Benny Nortonو  Kellen Tooheyانها
ال جلخهغ على ألت الخعبحر أو إلاجهاٌ ئهما هي الخُبُلت إلاحخماعُت ومجها ًمىً للمخعلم أن ًفهم هفؿهم,
وئحخماعُتهم ,وجاعٍسهم وئمياهُتهم املؿخلبلُت (Norton, 2004: 1), (Riasati, 2012: 223).وعالوة على طلً,
جابع بما هخب فىٌ فغٍغ  Paulo Freireواكخبؿه حمي فاث  Jimmy PH. Paatأن وظُفت اللغت هي لخمىحن
املهامكت وإلنىاع خاحت معلىماتهم .فال ٌؿمى بخعلُم اللغت بضون إلاَخمام على َظٍ الىظُفت وؿمحها
”“Verbalismفي اللغت إلاهجلحزًت(Paat, 2011: 213) .
أنبذ الخُاب البُضاغىحُت الىلضًت زُابا حضًضا وخاعا في عالم الخعلُم لضي بعٌ التربىٍحن
على ألاكل مىظ ؾخِىاث وؾبعُىاثَ .ىان بعٌ امللالت العلمُت جغهؼ بدثها على َظا املجاٌ .زظ على
ؾبُل املثاٌ ,امللالت العلمُت هخبها مدمض على أهبري وئلهام فغجي في الىضوة العلمُت والعاملُت في العلىم
إلاوؿاهُت والخاعٍش والعلىم إلاحخماعُت في ؾىغافىعاَ ,ما ًخيلمان عً كًُت البُضاغىحُت الىلضًت جدذ
العىىان  “Basic Principles Of Critical Pedagogy”.في َظٍ امللالت العلمُت كام الياجبان بمداولت الغبِ
بحن البُضاغىحُت الىلضًت ومباصًئها ألاؾاؾُت في حعلُم اللغت املؿخسضمت وامللاعبت في حعلُمها (Ali Akbari,
2011) .
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مً زالٌ َظٍ امللالت العلمُت ,قغح الباخث هُاق البدث خىٌ البُضاغىحُت الىلضًت وعالكتها
مع الىظم الؿُاؾُت بأزظ أعاء الخبراء في َظا املجاٌ مثل (فغٍغي ,غحروق و أًغا ناع) .فاخضي املعخلضاث
خىٌ َظٍ الىظغٍت ,هما ئكخبؿه الباخث مً العًٍ أن الغاًت اللهىي مً البُضاغىحُت الىلضًت وجغهحزَا
ّ
هي صوع الؿُاؾت والؿلُت في وعي املخعلم خىٌ "هُف" حعمل املضعؾت .فال جلىم َظٍ امللالت بضكُت البدث
على الىلاٍ ألاؾاؾُت في ئحغاءاث َظٍ الىظغٍت في حعلُم اللغت ألاحىبُت أو اللغت الثاهُت بدُث جيىن َظٍ
املغخلت الجامعُت أعلى املغاخل واملغاجب في صعحت الفىغ .
فاملعاملت أو العالج التي كام بها مدمض على أهبري وئلهام فغجي في اؾخسضام َظٍ البُضاغىحُت
الىلضًت وامللاعبت في بدث كًُت حعلُم اللغت ,فعل أًًا مدمض حفاص عٍاؾاحي و فاَمت مىالهي خُث
جىعىـ مً زالٌ هخابخه جدذ املًىع  “Critical Pedagogy and Language Learning”.مً زالٌ َظٍ
امللالت العلمُت خاوٌ الباخثان على أن ًبضي هظغٍت حضًضة في حعلُم اللغتَ .ظا مكغوع حضًض ًسغج مً
جُاع العمىم في البدث عً علم التربُت وحعلُم اللغت .فُعغى الباخث على أن في حعلُم اللغت َىان أؾاؽ
عةِس ي فلؿفي ًيؿىهه معظم معلمي اللغت في العالم .فهظٍ امللالت ال جلىم بعىاًت حضًت على بدث
البُضاغىحُت الىلضًت هاخضي الُغاةم في حعلُم اللغت هاَلت واهذ أو زاهُت .
ازخلف التربىٍىن في طهغ مهُلح البُضاغىحُت الىلضًت  (Critical Pedagogy) .وان مىُلم
خًىع َظا املهُلح في عالم التربُت حاء مً أمغٍيا باملإلفت التي هخبها َُجري غحروق  Henry Girouxجدذ
العىىان ” “Theory And Resistance In Educationؾىت  (Girou: 1983)1983.ولىً ػزم َظا املهُلح
جدذ ًض فىٌ فغٍغي  Paulo Freireمً زالٌ جألُفه املترحم الى اللغت إلاهجلحزًت ؾىت  1970جدذ العىىان
(Freire: 1970) “Pedagogy Of The Oppressed”.كضوم َظا الغحل بهظا الىخاب هخبذ بدًىع َظا
املهُلح ّ
وَعغفه الى العالم خُث حاء التربىٍىن بىخابخه وبعٌ مإلفاجه ,زظ على ؾبُل املثاٌ Michael.
W. Apple, Peter McLaren, Henry Giroux, Ira Shorوما الى طلً مً الخبراء التربىٍىن ألازغ .أما في
الؿُاق إلاهضوهِس ي فىظهغ على ؾبُل املثاٌ Muchtar Buchori, Y.B. Mangunwijaya, Winarno
Surakhmad, H.A.R Tilaar, Toto Suhartoوما الى طلً.
ًHenry Giroux, Roger Simon, Michael W Apple, Peter McLarrenغهؼ مداولتهم في فهم صوع
املضعؾت في لعب ؾلُتها على ئصزاٌ كُمت معُىت التى جخعلم بالحُاة الؿُاؾُت وإلاحخماعُت وإلاكخهاصًت.
فُعخلضون أن َظٍ اللُمت العالُت ؾىف ًدًغ الى الحُاة مً زالٌ البُضاغىحُت الىلضًت خُث تهخم
على حاهب صًمىكغاَُت في الخعلُم (Bruing, 2011: 5) .ئط لِـ التربُت مىدهغة في عملُت هلل العلم
واملعغفت الى طًَ املخعلمحن بل هلل اللُمت العالُت مً الحُاة.
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فظهىع هظغٍت البُضاغىحُت الىلضًت في أمغٍيا مً زالٌ فىغة غحروق في مجاٌ التربُت
والبُضاغىحُت هي هدُجت مً خغهت هلضًت إلاحخماعُت الحاعة في فغاهىفىعٍ ” “Frankfurtألاملاوي ؾىت
 .1923وان ؾبب ظهىع َظٍ الحغهت هي الؿُاق والظغوف الؿُاؾُت التي خضزذ في أملاهُا بعض الحغب
العالمي ألاوٌ ,زم ؾاصث َظٍ الحغهت بمهُلح فغاهىفىعٍ املظَب .فهظا املظَب ًبضي على فىغة هلضًت
في الفىغة التي حاءث بها ماعهـ و مً جابعه في مجاٌ هلض إلاحخماعُت (Hardiman, 2009: 40) .
أما ئزخُاع الباخث في حعلُم اللغت العغبُت وال حعلُم اللغت إلاهجلحزًت أو اللغت ألاحىبُت ألازغي,
ّ
أوال أن َظٍ اللغت العغبُت جمثل على أنها لغت صًً إلاؾالم املؿخسضمت في اللغأن .فهظا الؿُاق والظغوف
ًىعر الى املعخلضاث املىدكغة خىٌ الىاؽ على أنها لغت ملضؾت ولها ؾلُت صًيُت .فىُف قأن حعلُم َظٍ
اللغت العغبُت بامللاعبت الىلضًت .فهظ ؾإٌ َحر بيؿبت الى حعلُم اللغت العغبُت .
زاهُا ,ألن َظٍ اللغت لها ممحزاتها وؾماتها املسخلفت والخانت مً اللغت ألازغي .ويع املؿدكغكىن
عىاًت هبحرة في البدث والضعاؾت على َظٍ اللغت العغبُت خُث ألفذ بعٌ الىخب الضعاؾُت والخعلُمُت
فحها .فخخجلى جُىع َظٍ اللغت العغبُت وعىاًتها في أكُاع العالم جىمُت هبحرة هما خضزذ في أملاهُا خُث
جؼصَغ أًًا فُه فغاهفىعٍ املظَب وٍإزغ َظا املظَب الى جىمُت البُضاغىحُت الىلضًت .واهذ صعاؾت اللغت
العغبُت في أوعوبا ومً املسهىم في أملاهُا حغي في وكذ كضًمت وَىٍلت .كغع املإعر أن أوٌ صزىٌ صعاؾت
اللغت العغبُت في أملاهُا مىظ ظهىع عملُت جغحمت اللغأن الى اللغت الالجيُت فعلها عوبحرث واَىن (Robert
)Kettonجدذ أمغ بُتروؽ فُىاعابلِـ ) (Petrus Venerabilisؾىت  1143مُالصًا .فخىخب أن مكغوع
جغحمت اللغأن مً اللغت العغبُت الى اللغت الالجيُت هي أوٌ صعاؾت اللغت العغبُت في املاهُا (أخمض عمحرة,
).327 :1996
فال ًىدهغ مكغوع صعاؾت اللغت العغبُت في أملاهُا باكامت جغحمت اللغأن الى اللغت الالجيُت ,بعٌ
املؿدكغكحن أزظ ًبضأ أن ًألف الىخب في مجاٌ اللغت العغبُت وحعلُمها ,زظ على ؾبُل املثاٌ الىخاب جدذ
املىيىع ) A Grammar Of The Arabic Language (1974ألفه  W. Wrightلتزوٍض الباخث في اللغت العغبُت
مً املجخمع الغغبي الظي ًخيلم باللغت إلاهجلحزًت وٍخجه َظا الىخاب لفهم وجغكُت علم اللغت
العغبُت (Wright: 1876) .
فمً زالٌ َظٍ املعُُت فُما جخعلم بظهىع هظغٍت البُضاغىحُت الىلضًت التي جأزغث بفغاهىفىعٍ
املظَب في أملاهُا وعلما أن جلعُم اللغت العغبُت لها جاعٍسها اللضًمت والُىٍلت فالبدث عً البُضاغىحُت
الىلضًت في حعلُم اللغت العغبُت جأزظ صوعَا الهامت وفي هفـ الىكذ ,أن في َظٍ الىلاٍ ًخجلى مىكف َظٍ
امللالت العلمُت بحن امللالت العلمُت والبدىر الؿابلت مً الخبراء في التربُت في َظا املجاٌ ئط لم جىً هظغٍت
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البُضاغىحُت الىلضًت في حعلُم اللغت العغبُت ئزخُاعا أوالوٍا عىض الباخثحن عغم أن َظٍ اللًُت لها َمتها
ألاؾاؾُت في زُاب هظغٍت التربُت في العالم .اهُالكا مً َظٍ الخلفُت ,حاء الباخث باملىيىع "
البُضاغىحُت الىلضًت (إلاججاٍ الجضًض في حعلُم اللغت العغبُت لغحر الىاَلحن بها)".

منهج
َظٍ امللالت جلىم بمىهج هخابي بدُث ًغهؼ الباخث على الىظغٍت البُضاغىحُت الىلضًت بدُث
ًلاعن فُه هخب وملاالث علمُت فُما جخعلم بهظٍ اللًُت .هما أقاع مىحُيؿيي )(Monchinski
البُضاغىحُت الىلضًت هي املماعؾت حكيل ,العمل وإلاوعياؽ .جُبُم عملي َى الفىغ فُما ًخعلم بؿإٌ
"ملاطا" وما طا ؾخفعل كبل أن جهل الُه وال ًىدهغ بهظا ,ولىً ًهل الى إلاوعياؽ ما خهل مً َظا زم
الى إلاوعياؽ بماطا ؾخهله )َ .(Monchinsky, 2008:1ظٍ الخعغٍفاث جىعر الى الفهم أن البُضاغىحُت
الىلضًت هي عملُت صًىامُىُت ألنها جخًمً أًًا على َغٍلت الخفىحر والخفاوى وجدىٍل العالكت بحن
الخضعَـ في الفهىٌ الضعاؾُت ,ئهخاج املعاعف والهُيل املإؾس ى للمضعؾت والعالكت إلاحخماعُت واملاصًت
للمجخمع ألاوؾع واملجخمع والضولت اللىمُت (McLaren, 2000: 16) .
البُضاغىحُت الىلضًت هي امللاعبت في الخعلُم وحعلُم اللغت التي جغهؼ على جدىٍل إلاعجباٍ بحن
الهلُت واللىة اللهغ التي جإصي الى ظلم الىاؽ .فخداوٌ َظٍ امللاعبت الى ئوؿىت إلاوؿان و جمىحن
املخعلم (Kincheloe,2008:9).فهظٍ امللاعبت أهثر ئعجباَا باملفىغ والتربىي البراػٍلي فىٌ فغٍغي باملباصَئ
ألاؾاؾُت ومهاصع ئحغاءاتها مً هظغٍت الىلض بمضعؾت فغاهىفىٍ ألاملاوي .
واهذ ؾىت  1923مىخىبت بظهىع مإؾؿت البدث إلاحخماعُت (Institute For Sozial
)Forschung/Institute For Social Researchفي فغاهفىفىعٍ ألااملاوي .ظهىع َظٍ املإؾؿت ال ًسلى عً
الؿُاق والظغوف إلاحخماعُت والؿُاؾُت التي خضزذ في أملاوي بعض اهتهاء خغب العالم .بعٌ املفىغًٍ
املكهىعًٍ في مظَب فغاهىفىعٍ ألاملاوي مثل Marx Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno
)(1903-1969وَىان أًًا بعٌ املفىغًٍ في الفلؿفت والفِؿُيىلىجي الظًً ٌكاعهحن بهظا املظَب
فغاهىفىعٍ ألاملاوي مثل ) Herbert Marcuse (1898-1979ختى عحل مكهىع مثل Jurgen Habermas.
)(Faqih, 2001: 91-96
وان مىُلم خًىع َظا املهُلح في عالم التربُت حاء مً والًت أمغٍيا باملإلفت التي هخبها َُجري
غحروق  Henry Girouxجدذ العىىان ” “Theory And Resistance In Educationؾىت (Giroux, 1983
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1983).ولىً ػزم َظا املهُلح جدذ ًض فىٌ فغٍغي  Paulo Freireمً زالٌ جألُفه املترحمت الى اللغت
إلاهجلحزًت ؾىت  1970جدذ العىىان )“Pedagogy Of The Oppressed”..(Freire, 1970
حاء مهُلح بُضاغىحُت مً لغت الُىهاهُت وهي جخيىن مً ولمت ” “paedosمعىاٍ الىلض وولمت
”“agoمعىاٍ ًغعى .وئنُالخا ,البُضاغىحُت هي عباعة عً ًغعى ألاوالص وجىعُتهم .ففي عهغ الحايغ ,ال
جىدهغ َظٍ العملُت بمجاٌ جغٍبت ألاوالص فدؿب ئهما حغث َظٍ العملُت في جغبُت البالغ (Tilaar, 2015:
10) .وأما الخعغٍفاث ألازغي ,هما كض وعص في معجم غغًٍ ووص للتربُت البُضاغىحُا الىلضًت بأنها  " :ملاعبت
للخعلُم و الخعلم حشجع املخعلم على الخأمل الىلضي في مىيىعاث الؿلُت ،و اللهغ في مجخمعهَ/ا  ،و
فُما ًمىً فعله لخغُحر الىيع اللاةم  .فهي حعحن املخعلمحن على حكىُل فهمهم الخام للهىٍت ،و
الؿلُت ،باعخباع طلً ميىها مهما في ججغبت املخعلم .و هي جبني الىعي الىلضي بمؿاعضة املخعلمحن على
جدلُل خُىاتهم  ،و جدضًض اللىي الؿُاؾُت ،و الاحخماعُت التي جفعل فحهم ،ختى ًخمىىىا مً العمل على
ججاوػ العىاةم التي ويعتها جلً اللىي"(Collins, 2003: 86) .
البُضاغىحُت الىلضًت هي حعبحر أًًا عً امللاعبت للخعلُم و الخعلم ،حؿخمض حظوعَا مً الىظغٍت
الىلضًت  ،و حؿعى ئلى الخغُحر الاحخماعي مً زالٌ مؿاعضة ألافغاص على جُىٍغ وعي بالظلم الاحخماعي عبر
جدلُل مكىالتهم الخانت  ،و الخعغف على َبُعت عالكاتهم باللىي الخاعٍسُت و الاحخماعُت  ،و جُىٍغ
مماعؾت حغُحرًت مخأملت "ّ (Kincheloe, 2007: 539) .أما ئًغا ناع ًًع على الخعغٍفاث املعُىت مً
البُضاغىحُت الىلضًت هما ًلي:
مماعؾت الفىغ ,اللغاءة ,الىخابت والحىاع التي تهضف الى أزض فهم عمُم واهُباعاث ألاولىَُ ,مىت
ألاؾاَحر ,جهغٍداث عؾمُت ,ألاكىاٌ الكاتعت الخللُضًت ,الحىمت املخعاعفت و املفاَُم املخعضصة لُفهم على
معاوى حىَغٍت ,ألاؾباب الجظعٍت ,الؿُاق إلاحخماعي ,إلاًضًىلىجي و أزغ شخهُت مً إلاحغاء ,الحضر,
املهضف ,العملُت ,املىظمت ,الخجغبت ,الىو ,املىيىع ,الؿُاؾُت ,وؾاةل إلاعالم والخُاب.
“Habits of thought, reading, writing, and speaking which go beneath surface
meaning, first impressions, dominant myths, official pronouncements, traditional
cliches, received wisdom and more opinions, to understand the deep meaning, root
causes, social context, ideology, and personal consecuens of any action, event, object,
proecess, organization, experience, text, subject matter, policy, mass media, or
discourse (Shor, 1992: 129).

مً الخعغٍفاث املظوىعة جخجلى بأن ما طَب التربىٍىن في َظٍ هظغٍت البُضاغىحُت الىلضًت َى
الىلض .وَظا الىلض ًلؼم على ئكامخه في حمُع هىاحي وصواعي خُاة إلاحخماعُت والؿُاؾُت وإلاكخهاصًت
خُث يهخم املخعلم على كُمت عالُت مً الحُاة وفي هفـ الىكذ هبذ الىعي في طًَ املخعلم فُما ًخعلم
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بمعغفت هفؿه مً ممُىاجه وعُبه وهفاةخه وال ًتروىن املخعلم على خُاة ألافغاص املهامكت .وَظٍ هي هدُجت
ول الخعلُم والتربُت في خُاة الىاؽ .

ّ
فهضف البُضاغىحُت الىلضًت لِكيل على هظم ئحخماعي معلض مً الفهىٌ ولخدضًض خاحت

ّ
املخعلم الفغصًت .أما غاًت الخعلُم عىض البُضاغىحُت الىلضًت هي جدىٍل املجخمع لخهل الى صًمىكغاَُت
إلاحخماعُت خُث ّ
ٌعم العلم واملعلىماث أزىاء املىاَىحن بُغٍلت املؿاوة ال الخهىنُت وأًًا يهاحم على
الخمُحز .لُهل الى طلً الهضف ,أقاع أوَاعا ,أن في ئعضاص املىاص الخعلُمُت ًلؼم أن ّ
يهخم على املىاص ألانلُت
ّ
ّ
مثل الخلفاػ ,إلاعالهاث ,الفُلم فُضًى التي جىعىـ على الثلافت التي فدهها املخعلم والتي أزظَا املخعلم
واملهاصع ألاولى إلكامت على عملُت الجضلُت واملىاككت وئوعياؽ الىلض على الثلافت (Ohara, 2000) .
ّ
ّ
فاملىاص الخعلُمُت ألانلُت ٌؿاعض املخعلم على عبِ معلىماث املخعلم باللًاًا اللاةمت أزىاء
ّ
املجخمع خُث ًأزظ املخعلم إلاحغاءاث الالػمت لخدؿُجهاَ .ظا هما أقاع أعَـ أن طلً الخُبُم ًىعر الى
ّ
ّ
جىمُت مهاعة املخعلم في إلاوعياؽ و إلاحغاءاث خُث ًمىً املخعلم على إلاعتراف والعمل في مهاحمت خالت
اللهغ في املجخمع( . )Ares, 2006: 12-20باخخهاعا ,ؾىف حاء أعَـ بالىدُجت أن َغٍلت لفهم وئعتراف
ّ
ّ
إلاحماعُت ال جلىم ئأل بضكت فهم املخعلم على الترار ,املماعؾت والخُبُم ,الثلافت ,املعغفت الحًاعة واللغت.
فأهض على أن غاًت اللهىي مً الخُبُم الخدىٍلُت هي جدىٍلُت املجخمع.

هتائج

ّ
واهذ جُاعاث امللاعباث في حعلُم اللغت العغبُت تهخم ئَخماما هبحرا على أبعاص جمىحن املخعلمحن في
هفاءة اللغىٍت ألاعبعت .فمعظم هظم الخعلُم كض ال ًبالىن على البعض الجىَغي مً الخعلُم بأهه ئخضي
الىؾاةل لخدىٍل املىاَىحن واملهاحم عً الظلم والخدحز أزىاء املجخمع .فاهضماج امللاعبت البُضاغىحُت
الىلضًت في حعلُم اللغت العغبُت الُىمُت هي ئخضي البضًل على وحىص اللهغ في املجخمع أو الىظم
إلاحخماعُت الخمُحز على ألاكلُاث .واهذ البُضاغىحُت الىلضًت جلاعب عملُت الخعلُم بىحهت الىظغ الحغٍت
وبعُض عً الىظم الؿُاس ي أو الغبِ بحن الحاهم أو الضولت أو هظم إلاحخماعُت الححز مثل ألابىٍت
)(Patriarkhalأو العىهغٍت ) (racismأو املإصلجت  (ideologism).ومع طلً ,واهذ البُضاغىحُت الىلضًت
تهضف الى مهاحم الهُمىت وإلامبرًالُت و الظلم إلاحماعي والؿُاس ي زالٌ الخعلُم والتربُت .
أما قيل إلاهضماج بحن البُضاغىحُت الىلضًت وحعلُم اللغت العغبُت لغحر الىاكُحن بها هي أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًىنف املعلم عً املىاص الخعلُمُت زم ًأزظَا في هُاق املىاككت بحن املعلمحن أو بحن املخعلمحن واملعلمحن.
فالخُت الخالُت بعض ونف املىاص هي جدضًض املكاول واللًاًا املعانغة املأزىصة مً املىيىعاث ألانلُت
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مثل الخلفاػ أو إلاعالهاث أو الجغٍضاث املعُىت ,والخالى هي جدضًض املكاول واللًاًا ,زم املىاككت عً
املكاول واللًاًا املعُىت ملغجغها بدلها.

مناقشة
البيداغوجية النقدية وإهدماجها بالفلسفة
هما كض ؾبم طهغٍ في زلفُت البدث أن َظٍ الىظغٍت طو عالكت مخِىت وئهضماج كىي بتركُت
مظَب فغاهىفىعٍ ألاملاوي .فىغة مظَب فغاهىفىعٍ ألاملاوي حعض مً الفىغة الىلضًت بما حاء مً فىغة
ماعهؿُت ومً جابعه في الغغبُت.
بعٌ املفىغًٍ املكهىعًٍ في مظَب فغاهىفىعٍ ألاملاوي مثل Marx Horkheimer (1895-
) 1973), Theodor Adorno (1903-1969وَىان أًًا بعٌ املفىغًٍ في الفلؿفت والفِؿُيىلىجي الظًً
ٌكاعهحن بهظا املظَب فغاهىفىعٍ ألاملاوي مثل ) Herbert Marcuse (1898-1979ختى عحل مكهىع مثل
 Marx Horkheimer, Theodor Adorno .Jurgen Habermasو َ Herbert Marcuseم حُل ألاوٌ َظا
املظَب و أما َ Jurgen Habermasى حُل الثاوي َظا املظَب.
طلً املفىغ املظوىع جدذ عاًت مإؾؿت البدث إلاحخماعُت

(Institute For Sozial

) Forschung/Institute For Social Researchفي حامعت فغاهفىفىعٍ ألااملاوي .والغاةض َظٍ املإؾؿت َى
الخبحر في علم الؿُاؾُت ئؾمه  Felix Weilؾىت ,1923وفي ؾىت  1929أنبذ  Marx Horkheimerمضًغ
ّ
َظٍ املإؾؿت ,وجدذ ًضٍ زُِ  Horkheimerعلى زالزت مباصَئ عةِس ي ختى جلىن َظٍ املبضب على فىغة
فغاهىفىعٍ املظَب في الُىم املؿخلبل .وَظٍ املباصَئ الثالزت ,ألاولى كغع على "اللًُت الىبحرة في مجاٌ
الفلؿفت" مً زالٌ البرهامج البدث على وحه جضازل املعاعف أو ) .(Interdisiplinerوالثاهُتً ,غفٌ
وَعغى على ألاعاء املغهؿُت ألاعَىصوهؿُت أو ) (Marxisme Ortodoksوالثالثت مً َظٍ املباصَئ هي عمؼ
هظغٍت إلاحخماعُت ختى جمىً على ئًجاص الثىعة والتركُت في مجالث خُاة الىاؽ مثل إلاكخهاصًت والحًاعة
والىعي أو باعخباع أزغ عمؼ الىظغٍت الخُبُلُت .ففي عهغ َظا الغحل ( )1950 -1929ؾاصث فىغة
فغاهىفىعٍ املظَب بىظغٍت الىلضًت بىؾُلت املجلت  Zeitschrift Fur Sozialforschungأؾؿها (Held,
.1980: 33) Marx Horkheimer
أما اللًُت التي عهؼَا فغاهىفىعٍ املظَب هي في مجاٌ إلاحخماعُت والؿُاؾُتً .غي فغاهىفىعٍ
املظَب أن عأؾمالُت ( )Kapitalismeوهظلً ماعهؿُت ألاعَىصوهؿُت هي ؾبب مً أؾباب كًاًا
إلاحخماعُت والؿُاؾُت وخًىع خًاعة حضًضة و فكل خغهت العماٌ ووحىص الؿُُغة والهُمىت في خُاة
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إلاحخماعُت .أما البُضاغىحُت الىلضًت جىضعج جدذ يمً َظٍ اللًُت املعانغة خحن طان .علما بهظٍ
الخلفُت البدث ,فاملباصَئ املهمت في البُضاغىحُت الىلضًت جخأزغ بهظا املظَب هما ًلى:
أ .الخمىحن على الفغاق َمكتها هظام الؿلُت وإلاكخهاصًت التي ؾُُغَا وَُمجها فغاق الحاهم.
ب .الىلض على هظام التربُت جخأزغ بها ؾُاؾُت إلاكخهاصًت خُث ًسهو َظا الىظام ,وعُا أو بغحر وعي,
على املخعلم طي ماٌ كىي.
ج .لِؿذ املعغفت جلىم بال خضوص ,ئهما املعغفت هي ئعاصة البىاء صازل إلاحخماعُت
ص .لِؿذ العملُت التربُت الهالحت مدضوصة بىلل الحًاعة ؾُُغَا وَُمجها الفغاق طي ؾلُت وكىٍت
فدؿب ,ئهما التربُت الهالحت مفىيت الى هظام املجخمع.
ٌ .البُضاغىحُت الىلضًت تهخم ئَخماما هبحر على عملُت الجضٌ والىلافَ .ظان قُئُان ًىعر الى الخمىحن
( )Empowerementومعىاٍ أن للمخعلم وعي نالح على فهم هفاةخه وعُبه وممحزاجه .ؾاصث َظٍ
املباصَئ في خغهت الخمىحن فىٌ فغٍغي  Paulo Freireوَؿمى ب ””Conscientizacao
ّ
ففي جُىع فغاهىفىعٍ املظَب الؿابم جخجلى العالكت بحن ألافغاص وجُىع إلاحخماعُت والحًاعة
وأًًا العالكت بحن إلاحخماعُت وهظام إلاكخهاصًت في جُىع ألافغاص .أقاع فىواعٍ ) )Peukertفي Kritische
 Theorie und Padagogikعلى أن جُىع هظغٍت الىلضًت في مجاٌ التربُت ال ًسلى عً زالزت مغاخل َامت.
املغخلت ألاولى ,هي هلض إلاحخماعُت املاعهؿُت خُث ئهضمجها بؿُيىلىحُت الىلضًت فغٍض في هظغٍت
إلاحخماعُت والؿُيىلىحُت هما أقاعٍ َىههاًماع ) )Horkheimerو َاعبحرث مغوىؽ ).)Herbert Marcuse
ففي طلً الخُىع ظهغث العالكت بحن الؿُيىلىحُت وإلاحخماعُت خُث ٌؿخيخج على خُاة إلاحخماعُت
املهُمىت .فما أقاع َىههاًماع ) )Horkheimerو َاعبحرث مغوىؽ )ً )Herbert Marcuseىعر الى مظاَغة
َالب ؾىت  1970في أوعوبا وفي أمغٍيا .فخُىع فىغة َىههاًماع ) )Horkheimerفي البُضاغىحُت الىلضًت في
ألاملاوي على ؾبُل فىغة َاباعماؽ ).)Habermas
املغخلت الثاهُت .وؾاصث َظٍ املغخلت بمغخلت وكغ فىغة َىههاًماع ) )Horkheimerوان أو َاعبحرث
مغوىؽ ) )Herbert Marcuseوهظلً فىغة أصوعهى ) (Theodor Adornoوأما ؾماث َظٍ املغخلت غلبت
إلاؾخلاللُت الفغصًت على جلضم العلم والخُىىىلىحُت التى جىعر الى ئغتراب الفغصًت في الفغكت والخُاع في
الىفـَ .ظٍ الحالت جسالف بما أؾـ َاباعماؽ الظي ًإهض على ئمياهُت خغٍت الجضٌ هدى الخدغٍغ
والخًامً .)Emansipasi dan Solidaritas
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أما املغخلت الثالثت هي مداولت َاباعماؽ في جلضًم هظغٍت الخدغٍغ والخًامً Emansipasi dan
 )Solidaritasمً الىظغٍت الىلضًت .ففي َظٍ املغخلت الثالثت حعض مً أَمُت املمغخل في جُىع هظغٍت
البُضاغىحُت الىلضًت في ألاملاوي وَىالهضا (ؾىت  1965و  .)1970أما العىهىع املهم في فىغة َاباعماؽ مً
الىظغٍت الىلضًت هي نُاغت الخدغٍغ والخًامً ( )Emansipasi dan Solidaritasوحعحن الىفـ َضفا
أؾاؾُا مً التربُت.
البيداغوجية النقدية في تعليم اللغة العربية
ال جلىم البُضاغىحُت الىلضًت على ئبضاٌ مىاهج حعلُم اللغت العغبُت املؿخسضمت .ئهما جلىم َظٍ
امللاعبت لخىمُت هفاءة الىلضًت عىض طًَ ووعي املخعلمحن في عملُت الخعلُم ,أو في املىاهج املؿخسضمت أو في
مىاص و هخاب الضعاؾُت .فخلىم َظٍ امللاعبت على مؿاعضة املخعلمحن في الؿإٌ والىلض لحهاحم املعخلضاث
والخُبُلاث املهُمىت .ئطا ,البُضاغىحُت ال جخعلم فلِ باالخمىحن والخدغٍغ (Empowerement and
) Liberationوعالوة بها جلؼم أن جخُىع في الغص الى الحاحت والؿُاق املدلي.
ّ
مخُىعة وَغق الخضعَـ .عىايا عً طلً,
واهذ البُضاغىحُت الىلضًت ال ججاَل على ئحغءاث
أصزل َظٍ امللاعبت هىع الىلض في ّ
امللغع املؿخسضم وإلاعقاصاث الُىمُت في الخعلُم .فخداوٌ َظٍ امللاعبت الى
ّ
عىاًت ّ
حض ًّت في جىمُت حؿاؤالث املخعلمحن وجدضي على املعخلضاث والخُبُلاث املهُمىت.
وان الخعلُم اللغت العغبُت في اهضووؿُا جاعٍسه الُىٍلت واللضًمتَ .ىان بعٌ إلافتراياث على
اعجباٍ َظٍ اللغت العغبُت وحعلُمها في اهضوهِؿُا بأوٌ مغة .وكض ازخلف املإعر عً َظٍ إلافتراياث .عأي
بعٌ املإعزحن أن قعب ئهضوهِؿُا ًخعغف بهظٍ اللغت خىلي كغن  14مُالصًا في هفـ اللغن مع كضوم
إلاؾالم في َظٍ الىالًت ) (Karim, 2012: 326ولى واهذ َظٍ الىظغٍت حضلُت.
حغي بعٌ حعلُم اللغت العغبُت في مضاعؽ الضًيُت ومعظم َظا الخعلُم في املعهض إلاؾالمي .لِـ
املعهض إلاهضوهِس ي بال َظا حعلُم اللغت العغبُت ولِـ َظا الخعلُم الا في املعهض واملضاعؽ الضًيُت خُث
علمذ َظٍ اللغت وصعؾذ ئال بالعلاةض والخلالُض على أنها حؼء مً الضًً إلاؾالمي .فالشخو الظي ًخيلم
لغت العغبُت حُضا فياهه ًفهم حعالُم صًً إلاؾالم جفهُلها وئحمالها خُث ٌؿخدم له حؿمُت ألاؾخاط أو
الكُش أو الىُاهي.
ّ
فعظم ّ
وكضؽ ألاهضوهِؿُىن على َظٍ اللغت .فُضعؽ صعؾا صكُلا َظٍ اللغت .ولىً عملُت حعلُم
َظٍ اللغت ,أنها جغهؼ هثحرا وتهخم اَخماما هبحرا في مجاٌ ئهدؿاب اللغت وهفاةت املخعلم خُث أؾخسضمذ
بعٌ الُغاةم في حعلُمها بمعظم اؾخعمالُت َغٍلت اللىاعض والترحمتَ .ظٍ الُغٍلت جالخم بدالت الؼمً
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اللضًم وبداحت الىاؽ على اللغت في مترحمت الىهىم ألاحىبُت .هما أقاع مدمض علي الخىلي بأن َظٍ
الُغٍلت تهخم علي مهاعة اللغاءة والىخابت والحعُي إلاَخمام الالػم ملهاعة الىالم (الخىلي.)31 :1982 ,
فأَم الغغى على َظٍ َغٍلت حعلُم اللغت العغبُت لغحر الىاَلحن بها هي هفاةت إلاؾخماع والىالم.
ّ
َظٍ هما أهض مإٍض َظٍ الُغٍلت مدمض على الخىلي .وللض ئؾدىضث َظٍ الُغٍلت على هظغٍت أؾاؾها أن
الُالب ًمىً أن ًخعلم مىظ بضاًت الخفىحر بىاؾُت اللغت املخعلمت عً َغٍم عبِ املىيىعاث وألاقباء
واملىاكف وألافياع عبُا مباقغا بما ًُابلها أو ًمازلها مً اليلماث واملهُلحاث وعً َغٍم ئؾخسضام ول
الحاٌ والىؾاةل وألاؾالُب التي حؿاعض على همى اللضعة على إلاؾخماع والىالم (عغٍف. )1992 :
وَىان أًًا الُغٍلت ألازغي التي ئَخمتها التربىٍىن في مجاٌ حعلُم اللغت العغبُت مثل الُغٍلت
املباقغة .وكأث َظٍ الُغٍلت هغص فعل للُغٍلت الؿابلت (اللىاعض والترحمت) وكض ئبخىغَا فغوغِـ غىًٍ
( (Francois Goinفي عام ( )1880م .وتهخم َظٍ الُغٍلت باملهاعاث الكفىٍت .وفي َظٍ الُغٍلت ًخعلم
ّ
املخعلمحن اللغت بىفـ الُغٍلت التي ًىدؿب بها الُفل لغخه ألام (َعُمت.)73 :2003 ,
ّ
فمً إلاعقاصاث الؿابلت الىاعصة مً التربىٍىن اللضماء في مجاٌ حعلُم اللغت العغبُت ,جخجلى على
أن َغٍلت حعلُم اللغت العغبُت خؿب ما ًفىغون ًأزظ صوعَا العامت والغةِؿُت في حعلُم اللغت العغبُت.
فهظٍ وحهت الىظغ ًسخلف بما ّ
عبر ألاواصمىًٍ والتربىٍىن املعانغون ,أن َغاةم حعلُم اللغت ألاحىبُت,
وٍىضعج أًًا فحها اللغت العغبُت ,مثل َغٍلت اللىاعض والترحت أو الُغٍلت املياملت أواملباقغة ,أهه ال ًضٌ على
جُبُم َظٍ الُغٍلت بىمالها ,ئهما ئحغاءاث َظٍ الُغٍلت ئإل في َبم أو مؿخىي الىظغي فدؿب أي في
ئعخباع أزغ أن ئحغاءاث َظٍ َغٍلت حعلُم اللغت ئأل مفهىمت مً الىاخُت الىظغٍت فدؿب وبالعىـ لم
ًدضر ئَالكا في الىاكعّ .
فخُاع َغٍلت حعلُم اللغت هما كض خضر في مإؾؿت حعلُم اللغت العغبُت وبعٌ
اللغت ألازغي ئَالكا مأزىطة مً َغاةم حعلُم اللغت إلاهجلحزًت والالجُيُت في عضة كغون مايُت  .في أنها
خلُلت ال جضٌ على مداولت زالهت في اهدؿاب اللغت الثاهُت بل وأهه ئال هظغٍت مثالُت فدؿب (Freeman,
) .2001: 277-281واهذ الُغٍلت همفهىم عام في مىهج حعلُم اللغت ,عبما كضًم جاعٍش خًىعَا هلضًم
جاعٍش اللغت هفؿها.
“What gives the concept of methode Is colonial coloration? More than anything else,
the concept of methode is a construct of marginality. It valorizes everything
associated with the colonial. Self and marginalizes everything assosiated with the
sublatern other. In the neocolonial present as the colonial past, methods are used to
establish the native self as superior and the non native other are inferior. A review of
the literature in applied lingustics and other related fields show that method as the
construct of marginality has four inter-related dimensions – scholastic, linguistic,
cultural and economic.” (Kumaravadivelu, 2003).
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البيداغوجية النقدية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
ّ
جهىع كىٍا أن
لهظٍ امللاعبت البُضاغىحُت الىلضًت في حعلُم اللغت العغبُت لغحر الىاَلحن بها
خلُلت خُاة إلاحخماعُت غحر املؿاوة و غحر العضالت بمسخلفاث املعخلضاث ّ
املىفظة أزىاء املجخمع .فمً زالٌ

ّ
َظٍ امللاعبت أزظ املعلم الىظغٍت الىلضًت ومباصًئها ألاؾاؾُت وويعها إلؾخعضاص مىاهج ومىاص حعلُم اللغت
ّ
العغبُت .فاملعلم في هظغ َظٍ امللاعبت ال ًلىم على مىكف عاٌ هألعمضة املعلىماث الىخُضة ولىىه ًلف
ّ
على مىكف مىُلم املكيلت واملىاص الخعلُمُت خُث هاككها مع املخعلمحن .فمىكف املعلم على أهه مىُلم
ّ
املكيلت واملىاص ّ
ؾماٍ فغٍغي بمهُلح  .problem posing educationفاملعلم الجُض والىجاحَ ,ى الظي
ّ
ٌؿخُُع على جىمُت هفاءة وكضعة املخعلم هفؿه أو في لغت مًُ العًٍ ٌؿمى باملثلفحن املخدىلت
)(Kanpol, 1995: 5) (Transformative Intellectualsمً زالٌ جغابُه باملكاول واللًاًا إلاحماعُت
املعانغة مثل العىف والخدحز على أؾاؽ هىع الجيـ والعىهغٍت وإلايُهاص وما الى طلً لحاحت معلىماث
ّ
ّ
فاالخعلُم مً زالٌ ً problem posing educationمىذ على
املخعلم الحُاجُت). (McLaren, 1999: 21
ّ
ّ
املخعلم صوع وكاٍ أهثر مما ًىاٌ مً الخعلُم بامللاعبت ألازغي في املىاككت بسبراث املخعلم الُىمُت
والحُاجُت.

ّ
ّ
أما إلاحغءاث َظٍ امللاعبتٌ ,ؿمع املعلم زبرة املخعلم و معلىماتهم وؾُاكهم الحُاجُت زم ًأزظ
ّ
ّ
ّ
ّ
وٍضون الكيل ّ
لُمثل ّ
املعحن في الخعلُم ,وأزحراٌ ,ؿأٌ املعلم الى املخعلم ؾإال
املعلم جلً الخبراث والؿُاق

ئؾخغغاةُا في املىاككت الحُىٍت لخعُحن مىاص الخعلُم وامللاعبت املؿخسضمت املخعللت بمكاول وكًاي
املعانغة والحضًثت .فالىدُجت اللهىي مً جلً إلاحغءاث املظوىعة ,أن اليلُت إلاحخماعُت )(Macro Social
ّ
والثلافُت والؿُاق الؿُاؾُت في ميان الظي ٌعِل املخعلمحن ًلؼم أن ًىضمج في املىاص ومىاهج الخعلُم,
ّ
وٍلؼم للمعلم أن ًلعب صوعٍ في املجاصلت واملىاككت الىلضًت فحها

خاتمة
ّ
فُيبغي ملعلم اللغت العغبُت لغحر الىاَلحن بها أن ال ًيس ى أن فهل اللغت العغبُت لغحر الىاَلحن
ّ
بها ميان الظي ًخعلم فُه املخعلمحن على الخىانلُت لُفهم العالم وما فحها زالٌ اللغت .عغم لِـ َىان
قيل يابِ على نىعة جىححهُت واملت في جُبُم َظٍ امللاعبت في حعلُم اللغت ولىً َىان زالزت أبعاص
ةِؿُت التي ّ
كضمها بعٌ الخبراء مثل غحروق ,مًُ العًٍ ,صالفُذ ,صًالعصَ ,ىهـ وما ئلى طلً .ألابعاص
ع
ألاولى هي إلاوعياؽ على زلافت الفغصًت أو زبرة الحُاجُت ,والثاهُت هي جىمُت ألاعاء والفىغة مً زالٌ هلض
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 والثالثت,الىظغ على العالم وإلاحخماعُت خُث ًلىم طلً الىظغ على املىاككت املفخىخت بعًهم بعًا
ّ جدىٍل املجخمع الى خُاة املؿاوة بحن املىاَحن زالٌ املكاعهت اليكُت في الضًمىكغاَُت
.الفعالت
ًأما في ئحغءاث حعلُم اللغت العغبُت لغحر الىاكُحن بها هما املالخظت املظوىعة هي الىنف ع
ّ
املىاص اللغىٍت الخعلُمُت زم ًأزظَا في هُاق املىاككت بحن املعلمحن ؾىاء وان بعًهم بعًا أو بحن
ّ
ّ
ً فالخُت الخالُت بعض ونف املىاص هي جدضًض املكاول واللًاًا املعانغة املأزىطة م.املخعلمحن واملعلمحن
, والخالى هي الخسهُو املكاول واللًاًا,املىيىعاث ألانلُت مثل الخلفاػ أو إلاعالهاث أو الجغاةض املعُىت
.زم املىاككت عً املكاول واللًاًا املعُىت ملغجغها بدلها
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