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ملخ�ص
يتن ��اول هذا البح ��ث حمنة اللغة العربية يف بالد الع ��رب باعتبارها ق�ضية �سيا�سي ��ة ،و�صراع هوية �ضمن عالقات قوة
وهيمن ��ة ،ال باعتباره ��ا �إ�شكالي ��ة لغوية .حيث �أدت لغة الق ��وة �إىل ا�ستقواء اللغ ��ات الغربية على اللغ ��ة العربية يف �أر�ضها.
وي�ستله ��م البح ��ث �أفكار عدد من علماء العرب الأقدمني ب�ش�أن العالقة ب�ي�ن اللغة والقوة ال�سيا�سية ،وب�ش�أن تزاحم اللغات،
ليبي �أثر االزدواجية اللغوية على اللُّحمة االجتماعية والهوية
كما ي�ستلهم عددا من مفاهيم علم اللغة االجتماعي املعا�صر ،نِّ
وال ��والء ،داعيا �إىل الت�صدي ملنطق القوة املفرو�ض على البالد العربية عرب اقتحام اللغات الغربية لف�ضائها الثقايف ،و�إىل
التفهم والإن�صاف يف التعامل مع لغات الأقليات غري العربية يف الدول العربية.
الكلمات املفاتيح :العدالة اللغوية ،البيئة اللغوية ،التخطيط اللغوي ،حقوق اللغات ،الأخالق اللغوية ،التلوث اللغوي،
احلروب اللغوية.
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Towards a Linguistic Justice:

Removing Political Injustice against Arabic in the Arab Lands

Mohamed El-Moctar El-Shinqiti
Hamad Bin Khalifa University
m.shinqiti@gmail.com

Abstract:
This article tackles the ordeal of Arabic language in the Arab lands, not as a linguistic
challenge, but as a clash for power that led to the domination of Western language at
the expense of Arabic. Inspired by the theories of classical Arab thinkers on language
and power relations, and by modern theories of sociolinguistics, the article explains the
impact of bilingualism on identity and loyalty, and pleas for facing the forceful intrusion
of Western languages in the Arab cultural space, and to more inclusiveness and fairness
towards the minority languages in the Arab world.

Key terms: linguistic justice, ecology of language, language planning, linguistic

rights, linguistic ethics, linguistic pollution, linguistic wars.
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أدخلت
«واللغتان �إذا الْتقتَا يف الل�سان الواحد � ْ
ال�ض ْيم على �صاحبتها».
كل واحدة منهما َّ
اجلاحظ ،البيان والتبيني
«�إن اللغة ي�سقط �أكرثها ُ
ويبطل ب�سقوط دولة
�أهلها ،ودخولِ غريهم عليهم يف م�ساكنهم».
ابن حزم ،الإحكام
تقدمت يف الل�سان َم َلكة ال ُع ْجمة �صار مق�صِّ را
« �إذا
ْ
يف اللغة العربية».
ابن خلدون ،املقدمة
من املالحظات الثمينة التي تركها لنا الكاتب الكبري
عمرو بن بحر اجلاحظ (255-163هـ869-780 /م)
عن العالقة بني اللغ ��ات ،وتزاحمها على الل�سان الواحد،
أدخلت كل
قو ُل ��ه« :واللغتان �إذا الْتقتَا يف الل ���سان الواحد � ْ
ال�ض ْيم على �صاحبتها ،(((».ويف هذا البحث
واحدة منهما َّ
نو�سِّ ع مفهوم «ال�ضيم اللغوي» ،الذي الحظه اجلاحظ على
ل�سان الفرد ،وننقل ��ه �إىل ال�سياق االجتماعي وال�سيا�سي.
�إذ يتن ��اول البح ��ث حمنة اللغ ��ة العربية يف ب�ل�اد العرب
اليوم ،باعتبارها ق�ضية �سيا�سية ،وعالقة قوة وهيمنة.
وي�سعى البحث �إىل تق ��دمي ب�ساط نظري لهذه املحنة
اللغوي ��ة ،جُماد ًال ب�أن انح�سار اللغ ��ة العربية �أمام اللغات
الغربي ��ة اليوم –خ�صو�صا يف اجلزي ��رة العربية واملغرب
العرب ��ي -لي�س �سوى ع� � َر�ض ملر�ض �أعمق يتعل ��ق بالهوية
�كا�س لإ�شكاالت بنيوي ��ة �أك�ب�ر تت ���صل
واالنتم ��اء ،وانع � ٍ
بال�شرعي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،واحلق ��وق الفردي ��ة واجلماعية،
ومكانة الأمة العربية على امل�سرح الدويل .فم�شكلة العرب
اليوم لي�ست يف ق ��وة اللغة ،فاللغة العربية من �أقوى لغات
الدني ��ا و�أبقاها ،و�إمن ��ا يف لغة القوة ال�سائ ��دة يف تعاطي
((( عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج ( 1بريوت :دار ومكتبة الهالل،
1423هـ) ،ص .293

الغرب مع العرب يف حروبه اللغوية ،ثم يف �ضعف العزائم
ال�سيا�سي ��ة ،وق ���صور الب�صائ ��ر الثقافي ��ة ل ��دى وا�ضعي
ال�سي ��ا�سات اللغوي ��ة يف الب�ل�اد العربي ��ة .فق�ضية الهوية
اللغوي ��ة –مثل غريها م ��ن الهويات -تخ ���ضع ملقت�ضيات
التف ��او�ض االجتماع ��ي ،وتت�أث ��ر مبيزان ال ���صراع املحلي
(((
والدويل.
ويدخ ��ل م ��و�ضوع ه ��ذا البح ��ث �ضم ��ن عل ��م اللغ ��ة
االجتماعي املعا�صر املخت�ص بـــ«درا�سة اللغة يف عالقتها
باملجتم ��ع (((».ف�ضمن هذا العل ��م ،تعترب ق�ضيتا التزاحم
ب�ي�ن اللغات والعدال ��ة اللغوية من �أه ��م الق�ضايا ،بعد �أن
�سادت االزدواجية اللغوية الكثري من املجتمعات ،و�أ�صبح
دور ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة مركزي ��ا يف ال�سي ��ا�سات اللغوية
و�صياغ ��ة الهويات .وما نق�صده بال�سي ��ا�سات اللغوية هنا
هو الإجراءات القانونية وامل�ؤ�س�سية التي تتخذها ال�سلطة
ال�سيا�سية يف جم ��ال تعميم اللغات ،والتدخل يف التزاحم
الطبيعي بينها يف الف�ضاء االجتماعي ،واالختيارات التي
تتبناه ��ا ال�سلطة ،خدمة مل�صالح جمتمعها ،وحفاظا على
ر�أ�سماله الثقايف ،وعلى الرتابط بني �أجياله.
العربية وال�ضيم ال�سيا�سي
لق ��د تب�َّي�نَّ �أن �أي لغ ��ة �إذا فق ��دت قوته ��ا الواقعي ��ة
الوظيفي ��ة ،ومل يب ��ق له ��ا �سوى قوتها الثقافي ��ة الرمزية؛
ف� ��إن من ال�سه ��ل عليه ��ا �أن تفقد الأر�ضي ��ة ل�صالح لغات
�أخرى� ،إال �إذا تدخلت ال�سلطة العامة بلغة القوة القانونية
وال�سيا�سي ��ة حلماية تل ��ك اللغة ،و�ضم ��ان بقائها يف قلب
احلي ��اة االجتماعي ��ة املتحرك ��ة .وفق ��دان اللغ ��ة العربية
لأر�ضي ��ة احلي ��اة املتحركة ه ��و ما يخ�شاه الغي ��ورون من
علماء اللغة العرب اليوم ،من �أمثال عبد ال�سالم امل�سدي
وعبد الق ��ادر الفا�سي الفهري ،فقد ذهب امل�سدي �إىل �أن
(2) Julie Byrd Clark, Multilingualism, Citizenship and Identity:
Voices of Youth and Symbolic Investments in an Urban Globalized World (London: Continuum International, 2010), p. 30.

(((

د .هد�سون ،علم اللغة االجتماعي ،ترجمة حممود عياد (القاهرة :عامل
الكتب ، )1990 ،ص .12
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«لغ ��ة ال�ضاد قد ع ��ا�شت �ألوانا من ال�ضي ��م طيلة احلقبة
اال�ستعماري ��ة »،و�أن دول ��ة اال�ستقالل مل ترف ��ع عنها هذا
(((
ال�ضيم «اللهم �إال يف �إجراءات �شكلية دون اجلواهر».
والح ��ظ امل ���سدي �أن تراج ��ع اللغ ��ة العربي ��ة ل�صالح
اللغات الأوروبية –خ ���صو�صا الإنكليزية والفرن�سية -قد
(((
ي� ��ؤدي �إىل «انحجابها التدريجي م ��ن جمال التداول»،
وحتولها جمرد «لغة �شعائرية»((( ال قوة لها �سوى �سلطانها
الرمزي .وح� �ذّر امل�سدي من «االنتح ��ار اللغوي»((( الذي
يتج ��ه �إلي ��ه العرب الي ��وم ،و�أنذر م ��ن «�أننا عل ��ى م�سافة
قريب ��ة من فاجعة ح�ضارية قا�صمة ((( »،ب�سبب «ال�ضمري
احل�ضاري املتثائب»((( الذي نحمله بني جنباتنا اليوم.
ومل يغف ��ل امل�سدي عن البعد ال�سيا�سي يف حمنة اللغة
(((
العربي ��ة؛ فالح ��ظ �أن «اللغة م ��ن �صميم ال�سي ��ا�سة»،
و�أن «اللغ ��ة حم ��ور جوه ��ري يف ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة
الك�ب�رى (((».كما نب ��ه �إىل حمورية الق ��رار ال�سيا�سي يف
حتدي ��د م�صائر اللغات ،فكتب�« :إن اللغة ظاهرة طبيعية
واجتماعية يف �آن واحد ،فهي تتولد وحتيا فتنمو ،والإن�سان
–فردا وجماعة -يتدخل يف جمريات �أو�ضاعها؛ فيزكيها
ويف ���سح له ��ا املجال لكي تزده ��ر وتبق ��ى� ،أو يزهد فيها،
ويع ��ر�ض عنها؛ فيدف ��ع بها نحو الت�ل�ا�شي واالندثار .وما
�إرادة الإن ���سان �إال �سلط ��ة القرار الذي ه ��و �سيا�سي �أو ال
يك ��ون (((».و«ق ��د ت ���صل الإرادة الب�شري ��ة يف توجيهه ��ا
للظاه ��رة اللغوي ��ة �إىل ح ��د �إبادتها وه ��ي يف �أوج ت�ألقها،
(((1
�أو �إحيائها وهي على عتبة مدافن التاريخ».
((( عبد ال�سالم امل�سدِّ ي ،الهوية العربية والأمن اللغوي :درا�سة وتوثيق ،ط 1
(بريوت :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،)2014 ،ص .29
((( املرجع نف�سه� ،ص .387
((( املرجع نف�سه� ،ص .390
((( املرجع نف�سه� ،ص .11
((( املرجع نف�سه� ،ص .17
((( املرجع نف�سه� ،ص .401
((( املرجع نف�سه� ،ص .391
((( املرجع نف�سه� ،ص .395
((( املرجع نف�سه� ،ص .403
( ((1املرجع نف�سه� ،ص .397
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�أم ��ا الفهري فق ��د ن َّبه �إىل �أن احلي ��ف اللغوي امل�س َّلط
عل ��ى اللغة العربية يف بالد الع ��رب غطاء ٍ
حليف �سيا�سي
واقت ���صادي واجتماع ��ي �أعم ��ق .فاالختي ��ارات اللغوي ��ة
املجحفة باللغ ��ة العربية يف بع�ض ال ��دول العربية «تخدم
م�صلحة نظام مع�َّي�نَّ غالبا ما َت ِغيب فيه عالقات التعاقد
ب�ي�ن احلاكم واملحكوم ،وقد يكون �أ�سا�س تلك االختيارات
اللغوي ��ة اقت�صاديا� ،إذ تتحكم فيه م�صلحة فئة اجتماعية
مهيمنة ،ت�ستفيد من و�ضعها ودورها اللغوي واالقت�صادي
الحت ��كار ال�ث�روة واالمتي ��ازات املادية والرمزي ��ة ،وذلك
عل ��ى ح ���ساب عموم ال�شع ��ب ،و�ضد العدال ��ة االجتماعية
واللغوي ��ة ((1( ».وبذل ��ك تع ��اين الغالبي ��ة ذات التكوي ��ن
«ح ْجرٍ لغ ��وي» ِ
و«حرمان
التعليم ��ي بالل ���سان العربي م ��ن َ
�وي» ه ��و الوجه الآخ ��ر للظلم االجتماع ��ي وال�سيا�سي،
لغ � ٍّ
بع ��د �أن حتولت اللغة الأجنبية و�سيلة «لالرتقاء يف ال�س َّلم
(((1
االجتماعي».
وبينم ��ا يج ��د الفهري احلي ��ف اللغوي و�سيل ��ة للظلم
االجتماعي ،ف�إن هد�سون مييل �إىل العك�س ،فريى احليف
االجتماع ��ي �سبي�ل�ا �إىل احليف اللغ ��وي .ويف ذلك يقول
هد�سون« :ميكننا �أن ن ��رى الالم�ساواة اللغوية باعتبارها
نتيج ��ة الالم ���ساواة االجتماعية ،ذل ��ك �أن اللغة من �أهم
العوام ��ل التي ت�ساعد على ا�ستم ��رار التفاوت االجتماعي
من جيل �إىل �آخر ((1(».ويبدو لنا الأمر �أقرب �إىل العالقة
�سبب للآخر ونتيجة له،
َطي احليف ٌ
اجلدلية ،فك ٌّل من من ْ
وكالهما ير�سِّ خ الآخر ويحول دون رفعه ،يف دائرة مغلقة
من غياب العدالة االجتماعية اللغوية.
وق ��د ا�ستعم ��ل كل م ��ن امل ���سدي والفه ��ري مفهوم � ْ�ي
«التل ��وث اللغ ��وي» و«احل ��روب اللغوي ��ة»( ((1تعب�ي�را عن
احليف ال�سيا�سي امل�س َّلط على اللغة العربية يف بالد العرب
( ((1عبد القادر الفا�سي الفهري« ،لغة الهوية والتعلم بني ال�سيا�سة واالقت�صاد:
منوذج متا�سكي تنوعي وتعددي »،جملة تبني للدرا�سات الفكرية والثقافية،
املجلد  ،1العدد �( 1صيف  ،)2012ص .41
( ((1املرجع نف�سه� ،ص .44
( ((1هد�سون� ،ص .299
( ((1انظر :امل�سدي� ،ص  .391 ،390 ،388 ،21والفهري� ،ص .44
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الي ��وم .وكال املفهومني جت�سيد لظاهرة �أكرب هي ما دعاه
امل�سدي«حرب االخرتاق الثقايف»((( ال�ساعية نحو «الت�سلل
�إىل كوام ��ن الذات الفردي ��ة ،امل� ��ؤ ِّدي �إىل ال�سيطرة على
مناف ��ذ الذات اجلماعية (((».وقد حدد امل�سدي غاية تلك
ن�س ُف
احل ��رب الثقافية و�أدواتها بقوله�« :أم ��ا امل ْر َمى فهو ْ
(((
مقومات الذات ،و�أما املطية فهي تقوي�ض اللغة».
واملالح ��ظ �أن م ��ا كان ا�ستالب ��ا لغوي ��ا �شائعا يف دول
َ
املغ ��رب العرب ��ي -ذات التاريخ اال�ستعم ��اري الفرن�سي-
انتق ��ل يف الأع ��وام الأخ�ي�رة �إىل قلب اجلزي ��رة العربية،
حي ��ث ت ��كاد اللغ ��ة الإنكليزي ��ة تزي ��ح اللغ ��ة العربية عن
م�سرح احلياة ،ب�سبب �سوء التخطيط الثقايف والع�شوائية
الرتبوية ،واخرتاق ال�سي ��ا�سات الرتبوية من بع�ض القوى
الدولية املتنفذة يف منطقة اخلليج.
وق ��د اجته ��ت ال ��دول املع ��ا�صرة الت ��ي توج ��د يف
جمتمعاته ��ا �أك ُرث م ��ن لغة �إىل البحث ع ��ن �صيغ للتعاي�ش
ب�ي�ن اللغ ��ات املختلفة ،تفاوت ��ت بني م ���سارات �أربعة هي:
امل�ساواة القانونية والفعلية الكاملة بني اللغات يف الف�ضاء
الع ��ام ،وامل ���ساواة القانونية دون الفعلي ��ة ،والرتجيح بني
اللغ ��ات ،وال�سع ��ي �إىل احتكار الف�ضاء الع ��ام للغ ٍة واحدة
دون غريه ��ا .وكان اخل ��وف عل ��ى اللغ ��ة الأ ّم حافزا قويا
لل�سيا�سات اللغوية التي تبنتها هذه الدول.
لغة دينية ودنيوية
من النظري ��ات املع ��ا�صرة املهمة يف ت ���ش ُّكل الهويات
نظرية اجلماع ��ات املتخ َّيلة التي �صاغها ع� �المِ ال�سيا�سة
الأيرلندي بينيدكت �أندر�سون ( )2015-1936يف كتابه
ال�صادر به ��ذا العنوان .فق ��د �أبرز �أن ��در�سون دور الدول
احلديث ��ة و�سيا�ساتها الثقافية يف ت�شكي ��ل و�إعادة ت�شكيل
غدت مركز
هوي ��ة �شعبها ،و�أك ��د �أن ال�سلطة ال�سيا�سي ��ة ْ
ت�شكيل الهويات و�صياغتها من خالل �إعالمها ومناهجها
الرتبوية ،وم ��ن خالل ال�سيا�سات اللغوي ��ة والثقافية التي
(((
(((
(((

امل�سدي� ،ص .394
املرجع نف�سه� ،ص .394
املرجع نف�سه� ،ص .393

تتبناه ��ا .كم ��ا نبه �أن ��در�سون على حموري ��ة اللغة يف بناء
الهويات ،وهذا �أمر مه ��م يف ال�سياق العربي اليوم ،حيث
ال ي ��زال �س�ؤال الهوية اللغوية غ�ي�ر حم�سوم متاما ،ب�سبب
الفو�ضى الثقافية ال�سائدة.
لكن من جوانب الق�صور يف نظرية �أندر�سون -منظورا
�إليه ��ا يف ال�سي ��اق العرب ��ي� -أنه رب ��ط مي�ل�اد القوميات
بانف�ل�ات ال�شع ��وب من ربقة اللغ ��ات العتيق ��ة ،وحتويلها
لهجا ِتها املحلية ٍ
لغات مكتوبة ،ثم تعميم اللغات اجلديدة
عرب تكنولوجيا الن�شر احلديثة ذات الرافعة الر�أ�سمالية.
ي�ص ُدق على التاري ��خ الأوربي الذي ارتبطت
وه ��ذا القول ْ
فيه القوميات بالتخلي عن اللغة الالتينية ،وميالد اللغات
ي�ص ُدق على اللغة العربية التي
الأوربي ��ة احلديثة ،لكنه ال ْ
هي لغة قدمية وحديثة يف الوقت ذاته.
�أما تكنولوجيا الن�شر احلديثة التي �ساهمت م�ساهمة
فعالة يف بناء الفكرة القومية بتحويلها اللهجات الأوربية
�إىل لغات معيارية –كما الحظ �أندر�سون ،-ف�إنها خدمت
اللغ ��ة العربية ،لكنه ��ا مل تُن�شئها �إن ���شا ًء؛ فالعربية كانت
لغ ��ة معيارية قب ��ل ابت ��كار تكنولوجيا الن ���شر ب�أمد بعيد.
وم ��ا حدث يف ل�سان العرب من جتديد وتعميم يف الع�صر
احلديث مل يكن �إن�شا ًء للغ ٍة جديدة ،وال قطيعة مع املا�ضي
اللغوي العربي على نحو ما حدث يف �أوربا.
فت�شبيه �أندر�سون العربي ��ة بالالتينية �-ضمن حديثه
عما دعاه «لغ ��ات احلقيقة» الديني ��ة((( -يدل على جهله
بتاريخ اللغ ��ة العربية ،فقد كانت العربي ��ة دائما لغة دين
ودنيا يف الوقت ذاته ،بخالف الالتينية يف �أوربا الع�صور
الو�سطى ،وهي �أي ���ضا لغة كال�سيكية ومعا�صرة يف الوقت
ذات ��ه ،بخالف اللغات الأوربية املع ��ا�صرة ،التي انف�صلت
ع ��ن �أ�صوله ��ا الالتيني ��ة والإغريقي ��ة؛ ولذلك ف� ��إن اللغة
�رت �أكرث بكثري م ��ن مع َّدل �أعم ��ار الأل�سنة
«عم � ْ
العربي ��ة ِّ
(((
الب�شرية ،ح�سب �شهادة التاريخ »،كما الحظ امل�سدي.
(4) Benedict R. Anderson, Imagined Communities: Reflections
on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso,
2006), 14.

(((

امل�سدي� ،ص .317
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ويبدو �أن الذين ين�ساقون مع تهمي�ش اللغة العربية يف
جمتمعاته ��ا قد ا�ست ْبطنوا منظ ��ور �أندر�سون ،الذي يعترب
اللغة العربي ��ة جمرد لغة دينية عتيق ��ة ،ال متلك احليوية
ال�ستيعاب دفْق احلياة املعا�صرة وحركيتها الدائبة ،وهذه
مغالطة كبرية ترجع �إىل اجلهل بتاريخ اللغة العربية بعد
ظه ��ور الإ�سالم� .صحي ��ح �أن الإ�سالم جع ��ل العربي ��ة لغة
ديني ��ة ،ف�أ�صبح عل ��ى كل م�سلم –ولو غري عربي الل�سان-
�أن يع ��رف منها احلد ال ��كايف لأداء �شعائره الدينية ،على
نحو ما �شرحه الإمام ال�شافعي (204-150هـ -767 /
820م) يف قول ��ه« :فعل ��ى كل م�سل ��م �أن يتعل ��م من ل�سان
العرب ما بلغه جهده ،حتى ي�شهد به �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن
حممدا عبده ور�سوله ،ويتلو به كتاب اهلل ،وينطق بالذكر
فيم ��ا افرت�ض عليه م ��ن التكب�ي�ر ،و�أُ ِمر به م ��ن الت�سبيح
والت�شه ��د ،وغ�ي�ر ذل ��ك .وم ��ا ازداد م ��ن العل ��م بالل�سان
ال ��ذي جعله اهلل ل�سان من ختم ب ��ه نبوته و�أنزل به �آخر(((
كتبه -كان خريا له».
لك ��ن الإ�سالم مل يجعل العربية لغة دينية فح�سب ،بل
جعله ��ا لغة دنيوية كذلك ،ونقلها من املحلية �إىل العاملية،
وق ��د الحظ ابن تيمية يف زمان ��ه �أن «الل�سان العربي �أكرث
انت ���شارا يف العامل من الل�سان الرومي ،والناطقون به بعد
وف�صل
ظه ��ور الإ�سالم �أك�ث ُ�ر من الناطق�ي�ن بغ�ي�رهَّ (((».
الأمر تف�صيال يف موطن �آخر ،فقال:
«وق ��د كان العارف ��ون باللغ ��ة العربية ح�ي�ن بعث اهلل
حمم ��دا �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إمنا يوجدون يف جزيرة
العرب وما وااله ��ا ،ك�أر�ض احلجاز واليمن وبع�ض ال�شام
والع ��راق ،ث ��م انت ���شر ف ���صار �أك�ث�ر ال�ساكن�ي�ن يف و�سط
املعم ��ورة العربي ��ة -حتى اليه ��ود والن ���صارى املوجودون
يف و�سط الأر�ض -يتكلم ��ون بالعربي ��ة كم ��ا يتكل ��م به ��ا
�أكرث امل�سلم�ي�ن ،بل كثري من اليهود والن ���صارى يتكلمون
بالعربي ��ة �أج ��ود مما يتكل ��م بها كثري م ��ن امل�سلمني .وقد
انت ���شرت ه ��ذه اللغ ��ة �أك�ث�ر مما انت ���شرت �سائ ��ر اللغات
حت ��ى �أن الكتب القدمية من كتب �أه ��ل الكتاب ومن كتب
((( حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،الر�سالة (القاهرة :مكتبة احللبي.47 ،)1940 ،
((( �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية ،اجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح ،ط ،2
ج ( 2الريا�ض :دار العا�صمة� )1999 ،ص.102 ،
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بت بهذه
الف ��ر�س والهند واليون ��ان والقبط وغريه ��م ُع ِّر ْ
اللغة .ومعرفة الكتب امل�ص َّنف ��ة بالعربية والكالم العربي
�أي ���س ُر على جمه ��ور النا�س م ��ن معرفة الكت ��ب امل�صنَّفة
بغري العربية ،ف� ��إن الل�سان الع�ب�ري وال�سرياين والرومي
والقبط ��ي وغريه ��ا و�إن عرفه طائفة من الن ��ا�س فالذين
يعرفون الل�سان العربي �أك�ث�ر ممن يعرف ل�سانا من هذه
(((
الأل�سنة».
وقد جتاوز علماء الإ�سالم الق ��ول بالأف�ضلية الدينية
للغة العربية �إىل التدليل على �أف�ضليتها الوظيفية ،مقارن ًة
مع جميع لغ ��ات الدنيا ،ومن ه�ؤالء الإمام ال�شافعي الذي
ي�ؤك ��د �أن «ل�سان الع ��رب �أو�سع الأل�سن ��ة مذهبا ،و�أكرثها
�ألفاظ ��ا (((».ومنهم ابن احل ��داد ال�سرق�سطي (ت .بعد:
400ه1010 /م) ال ��ذي يعت�ب�ر اللغ ��ة العربي ��ة «�أف�صح
اللغات ل�سان ��ا ،و�أو�ضحها بيانا ،و�أقومها مناهج ،و�أثقفها
�أبني ًة ،و�أح�سنها بح�سن االخت�صار ت�أ ُّلف ًا ،و�أكرثها بقيا�س
�أفعاله ��ا ت�ص ُّرف� � ًا (((».وداف ��ع عبد الرحم ��ن ابن خلدون
(808-732ه� �ـ 1406-1332 /م) ع ��ن الأف�ضلي ��ة
الوظيفية للغة العربية بطريقته اخلا�صة ،فكتب:
«اعل � ْ�م �أن اللغ ��ة يف املتعا َرف هي عب ��ارة املتكلم عن
مق ���صوده  ...وكان ��ت ا َمل َلك ��ة احلا�صلة للع ��رب من ذلك
أو�ضحها �إبانة عن املقا�صد ،لداللة غري
�أح�سن ا َمل َل ��كات و� َ
الكلم ��ات فيها على كثري م ��ن املعاين .مثل احلركات التي
تعي الفاعل م ��ن املفعول من املج ��رور �-أعني امل�ضاف-
نِّ
ومثل احلروف التي تف�ضي بالأفعال �-أي احلركات� -إىل
الذوات م ��ن غري تكلف �ألفاظ �أخ ��رى .ولي�س يوجد ذلك
�إال يف لغ ��ة الع ��رب .و�أم ��ا غريها م ��ن اللغات ف ��كل معنى
�أو حال ال بد له م ��ن �ألفاظ تخ�صه بالداللة ،ولذلك جند
كالم العج ��م من خماطباته ��م �أطولَ مما تق ��دره بكالم
أوتيت
العرب .وهذا هو معنى قوله �صلى اهلل عليه و�سلمُ �( :
ً (((
جوامع الك ِلم ،واختُ�صر يل الكالم اخت�صارا)».
(((
(((
(((

املرجع نف�سه ،ج .58 ،2
املرجع نف�سه.
ابن احلداد ال�سرق�سطي ،كتاب الأفعال ج (1القاهرة :م�ؤ�س�سة دار ال�شعب،

(((

1

� ،)1975ص .51

عبد الرحمن ابن خلدون ،املقدمة� ،ضمن تاريخ ابن خلدون ،ط
(بريوت :دار الفكر� ،)1988 ،ص .753
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ج

كم ��ا انتبه ابن خلدون �إىل �أن تناقل الوحي الإ�سالمي
–قر�آن ��ا و�سن ��ة -بلغت ��ه الأ�صلي ��ة العربي ��ة ،ه ��و ال ��ذي
حم ��ى اللغة العربي ��ة من االندثار ح�ي�ن انتقلت ال�صدارة
ال�سيا�سية والع�سكرية يف العامل الإ�سالمي من العرب �إىل
غريهم م ��ن الأقوام الإ�سالمية الأخ ��رى .ويف ذلك يقول
اب ��ن خلدون« :ومل ��ا مت َّلك العجم من الديل ��م وال�سلجوقية
عده ��م (� ْأي بع ��د الع ��رب) بامل ���شرق ،وزنات� � ُة والربب� � ُر
َب َ
باملغ ��رب ،و�صار لهم امللك واال�ستيالء على جميع املمالك
الإ�سالمية ،ف�سد الل ���سان العربي لذلك وكاد يذهب ،لوال
ما حفظ ��ه م ��ن عناية امل�سلم�ي�ن بالكتاب وال�سن ��ة اللذ ْين
(((
بهما حفْظ الدين».
وما الحظه ابن خلدون قدميا ينطبق �أي�ضا على ع�صر
اال�ستعم ��ار احلديث للب�ل�اد العربية؛ فل ��وال عمق ارتباط
امل�سلم�ي�ن بن ���صو�ص القر�آن وال�سنة لرمب ��ا اندثرت اللغة
العربية يف عدد م ��ن البلدان خالل احلقبة اال�ستعمارية،
وحلت حملها اللغات الأوربية .وقد انده�ش الكاتب الأملاين
مراد هوفمان -يف زيارته للجزائر مطلع ال�ستينات ،وهي
يومذاك حتت االحتالل الفرن�سي -من �شغَف اجلزائريني
وتعجب
–عرب� � ًا وغري ع ��رب -بحفظ الق ��ر�آن الك ��رميَّ ،
خ ���صو�صا م ��ن �أ�صوات ال�صِّ ْب َي ��ة اجلزائري�ي�ن الأمازيغ
املتعالية يف كل مكان «وهم يرتِّلون الآيات القر�آنية باللغة
العربي ��ة ،التي ال يكاد يفقهها ه� ��ؤالء ال�صغار ،ف�ض ًال عن
�أنه ��م ال يتحدثون بها (((».فعناي ��ة امل�سلمني –عرب ًا وغ َري
عرب -بن�صو�ص الدين الإ�سالمي هي خط الدفاع الأخري
عن اللغة العربية ،وال�ضامن لعدم اندثارها ،حني تتمزق
خطوط الدفاع ال�سيا�سية والع�سكرية العربية.
لغة القوة وفناء اللغة

�سيا�سات مر�سومة لن�شر لغتهم بني �أبناء ال�شعوب اخلا�ضعة،
ومل يرتك ��وا الأمر للتفاعل والتزاح ��م الطبيعي بني اللغات.
ويف ه ��ذا امل�ضم ��ار يق ��ول �أغ�سط�ي�ن يف مدينة ال ��رب�« :إن
املدين ��ة االمرباطوري ��ة ال تفر�ض عل ��ى الأمم اخلا�ضعة لها
�سلطانها فقط ،بل تفر�ض عليه ��ا لغتها �أي�ضا (((».فامل�س�ألة
لي ���ست جمرد «ول ��ع املغلوب باالقتداء بالغال ��ب» -على نحو
ما �صوره ابن خلدون بعد القدي ���س �أغ�سطني بت�سعة قرون-
ب ��ل قد يك ��ون �سي ��ا�سة قهرية م ��ن الغالب جت ��اه املغلوب يف
�شكل «�إمربيالي ��ة لغوية» م ��ن النوع الذي حتدث عنه روبرت
(((
فيليب�سن يف كتابه ال�صادر بهذا العنوان.
كان �أبو حيان التوحيدي (ت 400هـ 1010/م) وابن
حزم (456-384هـ 1064-994 /م) من �أوائل املفكرين
الع ��رب الذي ��ن �أدركوا العالقة بني انت ���شار اللغات و�صعود
الأمم الت ��ي تتحدثه ��ا ،وفهم ��وا ال�صلة الوثيقة ب�ي�ن الغ َلبة
احل�ضارية وانت ���شار اللغة ،خ ���صو�صا يف مرحلة العنفوان
احل ���ضاري الأوىل ،فكت ��ب« :ك ّل �أ ّم ��ة يف مب ��د�أ �سعادته ��ا
أخطب
�أف ���ض ُل و�أجن ُد و�أ�شج� � ُع و�أجم� � ُد و�أ�سخى و�أج ��و ُد و� ُ
و�أنط ��قُ و�أ ْر�أَى و�أ�صدقُ  (((».وزاد ابن حزم الأمر تف�صيال
وتدقيق ��ا ،فكتب�« :إن اللغة َي�س ُق ��ط �أكرثها ُ
ويبطل ب�سقوط
دولة �أهلها ،ودخولِ غريهم عليهم يف م�ساكنهم� ،أو بنقلهم
ع ��ن ديارهم واختالطه ��م بغريهم .ف�إمنا ُيق ِّي ��د لغ َة الأمة
وعلومه ��ا و�أخبا َرها قو ُة دولتها ،ون � ُ
��شاط �أهلها ُ
وفراغهم.
َ
و�أم ��ا من ت ِلف � ْ�ت دولتهم وغل ��ب عليهم عد ُّوه ��م ،وا�شتغلوا
باخل ��وف واحلاجة وال ��ذل وخدم ��ة �أعدائه ��م ،فم�ضمو ٌن
موت اخلواطر .ورمبا كان ذلك �سببا لذهاب لغتهم،
منهم ُ
ون�سيان �أن�سابهم و�أخباره ��م ،و ُب ُيود علومهم .هذا موجود
(((
بامل�شاهدة ،ومعلوم بالعقل �ضرورة».

الح ��ظ القدي ���س �أوغ�سط�ي�ن ( 430-354م) ،من ��ذ
�و�سع اللغ ��ات م ��ع تو�سع
نح ��و �ست ��ة ع ���شر قرن ��ا ظاه ��رة ت � ُّ
الإمرباطوريات ،خ�صو�صا �إذا كانت لدى قادة الإمرباطورية

(4) Robert Phillipson, Linguistic Imperialism (New York: Oxford

املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .457
مراد ويلفريد هوفمان ،مذكرات م�سلم �أملاين ،ترجمة عبا�س ر�شدي العماري،
ط ( 1القاهرة :مركز الأهرام للرتجمة والن�شر� ،)1993 ،ص .26

�أبو حيان التوحيدي ،الإمتاع وامل�ؤان�سة ،ط( 1بريوت :املكتبة الع�صرية،
1414هـ)� ،ص .72
علي بن �أحمد بن حزم ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ج ( 1بريوت :دار الآفاق
اجلديدة ،بدون تاريخ)� ،ص .32

(((
(((

(3) Saint Augustine, City of God, in The Great Books of Western
Civilization Vol. 16 (London: Encyclopaeida Britanica Inc.,
2003), p. XIX: 7.

(((
(((
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ث ��م ج ��اء اب ��ن خل ��دون ف ��و�ضع امل ��و�ضوع يف �سي ��اق
اجتماع ��ي �أرحب ،وخ ���ص�ص ف�صال م ��ن مقدمته لبيان
«�أن املغل ��وب مول ٌع �أبد ًا باالقت ��داء بالغالب يف �شعاره وز ِّيه
ونحلت ��ه و�سائر �أحواله وعوائ ��ده (((».وط َّبق هذه القاعدة
االجتماعي ��ة العامة عل ��ى اللغة ،فق ��ال« :اعل ��م � ّأن لغات
�أه ��ل الأم�صار �إنمّ ا تكون بل ���سان الأ ّمة �أو اجليل الغالبني
ّ
املختط�ي�ن له ��ا ،ولذل ��ك كانت لغ ��ات الأم�صار
عليه ��ا �أو
الإ�سالم ّية ك ّله ��ا بامل�شرق واملغرب له ��ذا العهد عرب ّية...
وال�سبب يف ذلك ما وقع للدولة الإ�سالمية من الغلب على
الأمم ...فلم ��ا هجر الدين اللغات الأعجمية ،وكان ل�سان
جرت كلُّها يف جميع
القائمني بالدولة الإ�سالمية عربياُ ،ه ْ
وهجر
ممالكه ��ا ،لأن النا�س تب ٌع لل�سلط ��ان وعلى دينهَ ...
الأمم لغاته ��م و�أل�سنته ��م يف جمي ��ع الأم ���صار واملمالك،
و�صار الل ���سان العرب ��ي ل�سانهم ،حت ��ى ر�سخ ذلك لغ ًة يف
جمي ��ع �أم�صاره ��م ومدنه ��م ،و�صارت الأل�سن ��ة العجمية
(((
دخيلة فيها وغريبة».
كما الح ��ظ ابن خلدون تراجع �إتقان اللغة العربية يف
بت�ضع�ضع الوج ��ود ال�سيا�سي العربي فيها ،رغم
الأندل�س
ُ
�أن �أه ��ل الأندل�س كانوا من �أك�ث�ر �سكان �أقاليم الأطراف
العربي ��ة مت ُّر�س ًا بل�سان العرب وتذوق ًا للآداب العربية� ،إذ
«كان فيه ��م ابن حيان امل�ؤرخ� ،إمام �أهل ال�صناعة يف هذه
امللك ��ة ورافع الراية لهم فيها ،وابن عبد ربه ،والق�سطلي،
و�أمثالهم من �شعراء ملوك الطوائف ملا زخرت فيها بحار
الل�سان والأدب ،وتداول ذلك فيهم مئني من ال�سنني ،حتى
كان االنف�ضا�ض واجل�ل�اء �أيام تغلُّب الن�صرانيةُ .
و�شغلوا
عن تعلُّم ذلك ،وتناق ���ص العمران ،فتناق�ص لذلك �ش�أن
��صرت امل َل َكة فيهم ع ��ن �ش�أنها حتى
ال�صنائ ��ع كله ��ا ،ف َق � ُ
(((
بلغت احل�ضي�ض».
والقوة العا�صمة ِ
للغات الأمم من االندثار لي�ست القوة
املادي ��ة وال�سيا�سية وحده ��ا ،و�إمنا الق ��وة املعنوية �أي�ضا،
(((
(((
(((

ابن خلدون ،ج � ،1ص.184
املرجع نف�سه ،ج � ،1ص .457
املرجع نف�سه ،ج ،1ص .779
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و�أهمه ��ا ق ��وة الإميان والعقي ��دة .وق ��د �أدرك ابن خلدون
العالق ��ة الوثيقة بني قوة اللغة وق ��وة العقيدة ،فربط بني
«�شب ��اب اللغة» و»عنفوان امللة» يف تف ���سريه لقدرة ال�سياق
الثق ��ايف العربي يف �صدر الإ�سالم على ا�ستيعاب ال�شعوب
غ�ي�ر العربية ،وتفجري طاقاتها الذهنية بالل�سان العربي،
حتى نبغ من تل ��ك الأمم غري العربية «�سيبويه والفار�سي
والزخم ���شري و�أمثالهم من فر�سان ال ��كالم»((( و�صاروا
�أك�ب�ر علم ��اء الل ���سان العرب ��ي ،لأنه ��م «�أدرك ��وا املل َة يف
(((
عنفوانها ،واللغ َة يف �شبابها».
وم ��ن الأمثل ��ة املعا�صرة عل ��ى انح�سار اللغ ��ات جراء
االنك ���سار �أم ��ام ق ��وة الأع ��داء عج� � ُز �أملانيا ع ��ن انتزاع
اع�ت�راف الأمم املتحدة بلغتها لغ ًة عاملية ،وهو �أمر يرجع
�إىل الهزمي ��ة املنك ��رة الت ��ي تع ��ر�ضت له ��ا �أملاني ��ا خالل
احل ��رب العاملية الثانية ،رغم �أن لغتها حتمل تراثا ثقافيا
رائع ��ا« ،ومل ي�شفع للغة الأملانية ال�ت�راث الفكري ال�ضخم
الذي كتبه �أهلها بها ،لأن للهزمية ال�سيا�سية �سلطان ًا على
(((
القيم اللغوية».
�إن ه ��ذا االرتب ��اط بني ق ��وة الأمة وق ��وة اللغة �أ�صبح
م�س َّلم ��ا به اليوم يف العلوم االجتماعية ،فلم يعد الباحثون
النابهون يرون قوة اللغة و�ضعفها م�س�أل ًة لغوي ًة ،بل يرونها
ع� � َر�ضا لواقع الأم ��ة الناطقة بتل ��ك اللغة :ق ��وة و�ضعفا،
جون �أدوارد ْز على حق �إذ الحظ
نه ���ضة وانحطاط ًا .ولعل ْ
(((
�أن «وق ��وع �أي لغة يف دائرة اخلطر ع َر ٌ�ض لأمور �أكرب».
وهو يق�صد بتلك الأمور انح�سار القوةَ ،و�ضعف احل�صانة،
وذبول الإ�شعاع احل�ضاري.
لك ��ن الأنك ��ى من امل ��وت الطبيع ��ي الذي ق ��د ي�صيب
لغ ��ة من اللغ ��ات -ب�سب ��ب التزاح ��م الثق ��ايف واالنتخاب
الطبيع ��ي -هو قتل تلك اللغة قتال متعمدا عن �سابق عمد
و�إ�صرار .وقد ذهب لغوي ��ون معا�صرون �إىل حد القول �إن
((( املرجع نف�سه ،ج  ،1ص .389
((( املرجع نف�سه.
((( امل�سدي.395 ،

 (7) John Edwards, Language and Identity (Cambridge: Cabridge University Press, 2009), p. 237.
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اللغ ��ة ال متوت ،لكنها قد تُقتَل على �أيدي من يريدون قتل
�أمة بعينه ��ا (((.ف�إذا وجد لدى القات ��ل دافع لتع ُّمد القتل
يك ��ون الأمر �أخط ��ر .وهذا الدافع موج ��ود اليوم يف �شكل
ما دع ��اه امل ���سدي «ال�ضغائ ��ن الثقافية الك�ب�رى»((( �ضد
الهوية العربية والإ�سالمية.
ازدواجية اللغة واالنتماء
نح ��ا عدد م ��ن اللغويني املعا�صرين ،م ��ن ال�سوي�سري
فردينان ��د دي �سو�سري (� )1913-1857إىل الأمريك ��ي
نع ��وم ت�شوم�سك ��ي (� ،)1928--إىل درا�سة اللغة مبنهج
تولي ��دي حتليل ��ي باعتباره ��ا بني ��ة مغلق ��ة ،له ��ا منطقها
اخل ��ا�ص .لك ��ن دار�سي علم اللغ ��ة االجتماعي ال ير�ضون
به ��ذا املنحى ،بل هم يحر�صون عل ��ى ربط اللغة بال�سياق
ال�سي ��ا�سي واالجتماع ��ي .وقد ن�ش�أ عل ��م اللغة االجتماعي
«ر َّد فع ��لٍ عل ��ى امل ��در�سة التحليلي ��ة التوليدي ��ة »،وت�أكيد ًا
عل ��ى �أن «اللغ ��ة �سل ��وك اجتماع ��ي يح ��دده املجتم ��ع يف
(((
املقام الأول».
��سن ال ��درا�سات يف ه ��ذا امل�ضم ��ار –كما الحظ
و�أح � ُ
�أدواردز -ه ��ي «التي ت�أخذ ال ���صورة االجتماعية الكربى
بع�ي�ن االعتبار (((».فاللغ ��ة لي�ست جم ��رد �أداة للتوا�صل،
ب ��ل ه ��ي �أي�ضا هوي ��ة م�شحون ��ة بالقيم والوج ��دان ،وكنز
اجتماع ��ي ي�ضيع ب�ضياع ق ��وة املجتمع ��ات وفت ّوتها .و�أكد
جون جوزيف �أن «اللغات تقاليد ثقافية (((»،و�أن «الوظيفة
الوجداني ��ة للغ ��ة»((( من �أه ��م وظائفها .ورمب ��ا مل يبالغ
«قدر اللغة �أن تبقى حمور الهوية
�أمني معلوف حني اعترب َ
(((
الثقافية».
(1) Edwards, p. 62.

(((
(((

امل�سدي� ،ص .28
هد�سون� ،ص  .7من تقدمي املرتجم حممود عياد.

(((

جون جوزيف ،اللغة والهوية :قومية – �إثنية  -دينية ،ترجمة د .عبد النور
خراقي� .سل�سلة عامل املعرفة رقم ( 342الكويت :املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب.44 ،)2007 ،
جوزيف� ،ص .22
�أمني معلوف ،الهويات القاتلة :قراءات يف االنتماء والعوملة .ترجمة نبيل
حم�سن ،ط ( 1دم�شق :دار ورد� ،)1999 ،ص .117

(((
(((

(4) Edwards, p. 1.

�إن اللغ ��ة من �أهم قنوات امل�شاركة القلبية والإح�سا�س
بامل ���صري امل ���شرتك ،ذل ��ك «�أن املتكلم�ي�ن ه ��م �أنف�سهم
ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن املعنى املع ��رو�ض (((».ويف الدرا�سات
املع ��ا�صرة ح ��ول الهوية تب�ي�ن �أن اللغة –خ ���صو�صا اللغة
املعياري ��ة -هي �أه ُّم وعاء للثقاف ��ة والقيم ،و�أر�سخُ قاعدة
لت�أ�سي ���س امل� ��ؤ�س�سات وبن ��اء الأمم .وق ��د الح ��ظ معلوف
�أن ��ه «ال يوج ��د ما هو �أخط ��ر من ال�سع ��ي �إىل قطع احلبل
ال � ُّ��س ِّري ال ��ذي يرب ��ط الإن ���سان ب ُلغت ��ه .عندم ��ا ينقط ��ع
ممل
�أو ي�ضطرب ب ���شدة ينعك�س ذلك ب�شكل ِّ
مدمر على جُ ْ
ال�شخ�صي ��ة (((».فاللغ ��ة هوي ��ة وعالقة يف الوق ��ت ذاته.
وك� ِّأي عالقة بني الب�شر ،ف�إنها تت�أثر مبيزان القوة ال�سائد
ازدهار ًا واندثار ًا.
ويف �سي ��اق العالقة بني قوة الأمم وقوة اللغات يح�سن
االهتم ��ام مب�س�أل ��ة التكيف وان�شطار ال ��ذات الناجتة عن
االزدواجي ��ة اللغوي ��ة� .إن اهتمام الفرد بنظ ��رة الآخرين
�إلي ��ه ،وت�أثره بال�صورة التي تنطب ��ع يف �أذهانهم عنه �أمر
وا�ضح للعي ��ان .وقد الحظ العلماء الذي ��ن يدر�سون اللغة
يف ال�سياق االجتماعي تك ُّي َف الفرد املتحدث مع م�ستمعيه
�أ�سلوبيا ،يف حماول ��ة منه للح�صول على القبول ل�شخ�صه
وق�سم باحثون �أ�ساليب التخاطب باعتبار تك ِّيف
ولر�سالتهَّ .
املتحدث م ��ع َ
خماطبي ��ه �إىل خم�سة :الأ�سل ��وب اجلامد،
والأ�سل ��وب الر�سم ��ي ،والأ�سلوب اال�ست ���شاري ،والأ�سلوب
(((1
العفوي ،والأ�سلوب الوجداين.
وتو�صل �آخرون �إىل �أن هوية املتحدث (ورمبا ال�سامع
َّ
�أي�ضا) يطر�أ عليه ��ا �شيء من التحول مع انتقال احلديث
من لغة �إىل �أخرى ،و�أكد هذا الأمر دار�سو ظاهرة الهويات
املتحولة ((1(.لكن الأخط ��ر والأعمق من تكيف املتحدث
الفرد هو التكيف اللغ ��وي للجماعات الب�شرية املغلوبة مع
قه ��ر اجلماعات الغالبة .وهذا النمط من التكيف اللغوي
(((
(((

جوزيف� ،ص .28
معلوف� ،ص .118

(10) Edwards, p. 29.
(11) Muayyad Jabri, «Change as shifting identities: a dialogic pe -

spective.» Journal of Organizational Change Management,
Vol. 17, No. 6 (2004), p. 567.

املجــلد الثاين ❁ العــدد الثاين ❁ يونيو 2018م

97

ه ��و يف احلقيق ��ة تعديل يف هوية اجلماع ��ة ال�ضعيفة� ،إما
بالتماه ��ي م ��ع الغالب عل ��ى نحو ما الحظه اب ��ن خلدون،
�أو بالإ�صرار على التم ُّيز ب�شكل َم َر�ضي نرج�سي.
وق ��د انطل ��ق مفك ��رو النه ���ضة العربي ��ة الأوائ ��ل من
الت�سلي ��م بالعالق ��ة ب�ي�ن اللغ ��ة وال ��والء ،فع�َّبرَرَّ �إبراهيم
اليازج ��ي ( )1906-1847ع ��ن خ�شيته م ��ن �أن درا�سة
الأطفال العرب للغات الأجنبية يف عمر مبكر تبني عالقة
وطي ��دة بينهم وبني الأمم الناطقة بتل ��ك اللغات ،وجتعل
والءه ��م لتل ��ك الأمم �أق ��وى م ��ن والئهم للأم ��ة العربية.
والح ��ظ حممد ك ��رد عل ��ي ( )1953-1876ما ي�صيب
الذين تلق ��وا تعليمهم باللغات الأوربي ��ة من متزق الهوية
وان�شطار ال ��ذات ،فكتب �أنهم «لي�سوا عربا وال �أوربيني...
وينظ ��رون نظرة قامت ��ة �إىل تراثه ��م وتاريخهم (((».لكن
مفكري النه ���ضة الع ��رب املعا�صرين مل يع ��ادوا ح�ضارة
�أورب ��ا ،و�إمنا عادوا �سطوته ��ا ال�سيا�سي ��ة والثقافية ،وقد
ح ��ر�صوا على �إتق ��ان اللغ ��ات الأوربية والن َه ��ل من ثقافة
�أوربا ،مع و َلعهم بجمال اللغة العربية.
وق ��د �صدرت يف العق ��ود الأخ�ي�رة درا�سات نظري ��ة
وميداني ��ة عدي ��دة لظاه ��رة االزدواج اللغ ��وي وعالقتها
بالهوي ��ة واالنتم ��اء وال ��والء .فذه ��ب دار�سون �إىل �أن
االزدواجي ��ة اللغوي ��ة ت� ��ؤدي �إىل نوع من ان�شط ��ار الذات.
كوفن يف
وق ��د دافعت ع ��ن هذا املنح ��ى الباحثة مي�شي ��ل ْ
درا�سة تطبيقي ��ة لها عل ��ى الناطقني باللغت�ي�ن الفرن�سية
والربتغالي ��ة ،وتو�صلت �إىل �أن الناطق بلغتني يحمل ذاتني
متمايزت�ي�ن ،ويعي�ش نف�سي ��ا يف عالمَني خمتلفني (((.ورمبا
كان ال�شاعر العراقي �صفي الدين ِ
احل ّلي (750-675هـ/
1349-1276م) قد �سب ��ق �إىل القول بتعدد ذات الفرد
تبع ��ا لتعدد اللغ ��ات التي يتحدثه ��ا ،و�إن كان احللي و�ضع
الأمر يف �سياق �إيجابي ،فقال:

ب �ق� ْ�در ل �غ��ات امل���رء ي�ك�ثر نف ُعه
�وان
فتلك ل��ه عند امل�ل� َّم��ات �أع � ُ
تهافت على حفظ اللغات جماهد ًا
ْ
(((
إن�سان
فكل ل�سانٍ يف احلقيقة � ُ
لك ��ن �أدواردز مل يقب ��ل نظري ��ة ان�شطار ال ��ذات على
�إطالقه ��ا ،وت ��و�صل �إىل �أن االزدواجي ��ة اللغوية ت�ؤدي �إىل
منو «مظاهر خمتلفة» لنف�س ال�شخ�صية ،فحديث الإن�سان
باللغ ��ة التي در�سها يف ال�صِّ با �أك�ث�ر عاطفية وحميمية يف
الغالب م ��ن حديثه ب�أي لغة اكت�سبها بع ��د ذلك ،وانتما�ؤه
يظه ��ر يف لغت ��ه التي در�سه ��ا يف البداية �أك�ث�ر مما يظهر
يف غريه ��ا (((.والح ��ظ �أدواردز �أن م ��ن يتعلم ��ون لغت�ي�ن
يف الطفول ��ة يكون ��ون �أكرث �إتقانا لهما مم ��ن يتعلمون لغة
واح ��دة يف الطفولة ث ��م يكت�سبون �أخرى فيم ��ا بعد ،لكنه
ت ��و�صل �إىل �أن تعلم لغتني يف الطفولة ينتج ال حمالة نوعا
م ��ن االرتباط العاطف ��ي ب�إحدى اللغت�ي�ن والثقافتني �أكرث
من الأخرى (((.وخت ��م �أدواردز درا�سته القيمة عن اللغة
والهوي ��ة ببيان �أن �أهم حتد مرتب ��ط باالزدواجية اللغوية
(((
حتدي االنتماء.
هو ِّ
وه ��ذا النقا�ش ب�ش�أن اللغة وال�شخ�صية واالنتماء على
ق ��در كبري م ��ن الأهمي ��ة ملو�ضوعنا ه ��ذا .ف ���سواء �أخذنا
ب ��ر�أي كوف َْن حول ان�شطار الذات� ،أو ب ��ر�أي �أدوارد ْز حول
«االرتباط العاطفي» باللغة ،ف� ��إن الثمرة العملية واحدة،
وهي احلاجة �إىل �أن تكون لغة التعليم -يف مراحله الأوىل
على الأقل -باللغ ��ة الأم ،ل�ضمان االرتباط العاطفي بها،
واالنتماء �إىل الأمة الناطقة بها.
ومع ذلك ف�إن اللغويني املعا�صرين ال يرون االزدواجية
اللغوي ��ة خطرا على الفرد �أو قي ��دا عقليا عليه ،بل يرونها
منتج ��ة للمرونة العقلي ��ة والرثاء الثقايف .بي ��د �أن ترتيب

(1) Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity:

(((

�صفي الدين احللي ،ديوان �صفي الدين احللي (بريوت :دار �صادر ،بدون
تاريخ)� ،ص .669

(((
(((

املرجع نف�سه� ،ص .252
املرجع نف�سه� ،ص .255

A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press,
2003), p. 100.
(2) Michèle Koven. Selves in Two Languages: Bilinguals, Verbal
Enactments of Identity in French and Portuguese (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007), p. 1.
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(4) Edwards, p. 24.

العن ��ا�صر املكون ��ة لظاه ��رة االزدواجي ��ة ه ��و التحدي يف
الدول العربية اليوم .فلي�س املطلوب التنكر لقيمة اللغات
و�ضع
الأجنبية وفائدتها الثقافية والعملية ،و�إمنا املطلوب ْ
�سي ��ا�سات تربوية جتعل هذه اللغ ��ات �إثراء للهوية العربية
ال بديال عنها ،والحق� � ًة بها ال �سابق ًة عليها .فالفرق كبري
ب�ي�ن االزدواجي ��ة الإيجابية الت ��ي تفتح مناف ��ذ الثقافات
العاملي ��ة ،و�إحاللِ لغة �أجنبية م ��كان اللغة الأم يف الإدارة
�أو يف املدر�سة .وقد يكون من املفهوم �أن ت�ضطر �أقلية �إىل
تعلم لغ ��ة الأكرثية التي تعي�ش ب�ي�ن ظهرانيها ،فالأقليات
ق َّلم ��ا ت�ستغني عن هذا النمط م ��ن التكيف� .أما �أن تف ِّرط
�أغلبي ��ة يف لغتها خ�ضوعا لت�أث�ي�ر خارجي فهو خنوع ذليل
وتفريط �شنيع ال معنى له.
وهك ��ذا ميكن الق ��ول بوجود منطني م ��ن االزدواجية
اللغوي ��ة :ازدواجية �إثراء وازدواجي ��ة ان�شطار .وما يهدد
الهوي ��ة العربي ��ة واالن�سج ��ام االجتماع ��ي داخ ��ل ال ��دول
العربية لي�س تعلُّم الفرد �أكرث من لغة بعد �إتقان لغته الأم،
فذلك �إثراء �ضروري للذات .و�إمنا اخلطر يف االزدواجية
االن�شطاري ��ة الت ��ي ت�شْ ط ��ر ذات الفرد �شطري ��ن ،وتق�سِّ م
املجتم ��ع �إىل طوائف لغوي ��ة ال يفهم بع�ضه ��ا بع�ضا ،على
نح ��و ما حدث بت�أثري من اللغ ��ة الفرن�سية يف بع�ض �أقطار
املغ ��رب العربي ،ويو�شك �أن يتك ��رر يف بع�ض دول اخلليج
العربي ��ة الي ��وم ،بعد �أن اندف ��ع بع�ضه ��ا �إىل تبنِّي مناهج
التعليم الأمريكية باندفاع وارجتال ،ودون اتخاذ الو�سائل
الالزمة ل�صيانة اللغة العربي ��ة والهوية العربية .وقد ن َّبه
عزمي ب�شارة على خماطر هذا الأمر ،وما �سيقود �إليه من
ان�شط ��ار الذات العربية ،لأنه «يح� � ِّول الفئات االجتماعية
املتفاوتة طبقيا �إىل ثقافات ،تكاد تكون �شعوبا تتكلم لغات
خمتلف ��ة ،وتتباين يف الف�ضاء الثق ��ايف والذوق والعاطفة،
وحت ��ى يف روح الدعابة» ،وتو�صل ب�شارة �إىل �أن هذا الأمر
(((
«ز َرع بذو َر نبت ِة �شقاقٍ �سا َّمة بني ثقافتني متباينتني».
وكان مال ��ك ب ��ن نبي ق ��د �شخَّ ���ص ال ��داء يف احلالة
(((

عزمي ب�شارة� ،أن تكون عربيا يف �أيامنا (بريوت :مركز درا�سات الوحدة
العربية ،)2009 ،ص .56 ،55

اجلزائرية منذ عقود ،فالحظ �أن« :البالد مل تعد حتتوي
نخبتني (فق ��ط) ،و�إمن ��ا جمتمعينْ مرتاكب�ْي نْ�ن� ،أحدهما
ميثل البالد يف وجهها التقليدي والتاريخي ،والثاين يريد
�صنع تاريخها ابتداء من ال�صفر ...فاملجتمعان يتحدثان
�و�صل مالك بن نب ��ي �إىل التمييز
بلغت�ي�ن خمتلفني»((( وت � َّ
ب�ي�ن االزدواجي ��ة الب َّن ��اءة وذلك حني «ت�صب ��ح ازدواجية
اللغة مف َِّجر ًا ُيعيد احلركة للعامل الثقايف (((»،وازدواجية
مدم ��رة وذلك حيث «ازدواجية اللغ ��ة لي�ست فقط جمرد
ديناميت ُق � ِ�ذف يف العامل
مفج ��ر ،بل هي �أك�ث�ر من ذلك
ْ
ِّ
(((
الثقايف ».وهذا االن�شطار ُي ْ�سفر عن «عالمَ ثقايف ٍ
خليط
غري متجان ���س ،حيث ال ت�ستطي ��ع فكر ٌة �أن تنبث ��ق م�ؤمن ًة
(((
بنف�سها».
�أثر البيئة اللغوية
لقد الحظ �أدواردز �أن �أغلب النقا�شات ب�ش�أن اللغة يف
الغ ��رب لي�ست نقا�شا لأمور لغوي ��ة ،و�إمنا هي يف جوهرها
نق ��ا�ش لق�ضية الهوي ��ة (((،وهكذا يج ��ب �أن تكون .لذلك
ف� ��إن من املفاهيم املتداولة اليوم يف علم االجتماع اللغوي
مفه ��وم «البيئ ��ة اللغوي ��ة» �أو «بيئ ��ة اللغة ».فق ��د ا�ستعمل
موهلهاو�سل ��ر م�صطلح «البيئة اللغوي ��ة» يف درا�سته
بي�ت�ر
ْ
لظاه ��رة االندث ��ار الت ��ي حاق ��ت بلغ ��ات �شع ��وب املحيط
اله ��ادي الأ�صلية حتت وط� ��أة مائتي عام م ��ن اال�ستعمار
الأوربي ب ���شكل «مثري لالكتئ ��اب» ح�سب تعب�ي�ره .و�أرجع
موهلهاو�سل ��ر �سبب ذل ��ك االندث ��ار �إىل الأنانية واجلهل
ْ
(((
ل ��دى امل�ستعمري ��ن الأوربي�ي�ن .كما ا�ستعم ��ل دار�سون
�آخرون مفهوم «البيئة اللغوية» مبعان متقاربة تتناول كلُّها
�أث� � َر ال�سياق االجتماع ��ي وال�سي ��ا�سي يف ا�ستعمال اللغات
((( مالك بن نبي ،م�شكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي ،ط ( 1دم�شق :دار الفكر،
� ،)2002ص .141
((( املرجع نف�سه� ،ص .138
((( املرجع نف�سه� ،ص .139
((( املرجع نف�سه.
(6) Edwards, p. 63.
(7) Peter Mühlhäusler, Linguistic Ecology: Language Change

and Linguistic Imperialism in the Pacific Region (London:
Routledge, 1996), p. 311.
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حتفي ��ز ًا �أو تثبيطا ،وحتى ت�أث�ي�ر ذلك ال�سياق على حتوير
(((
اللغات وتعديل بنيتها.
ويت�ضمن مفه ��وم بيئة اللغة مع ��اين تك ُّيف اللغات مع
ال�سياق ��ات املختلف ��ة ،و�صراعه ��ا م ��ن �أجل البق ��اء .فقد
يك ��ون ال�سي ��اق االجتماعي وال�سي ��ا�سي والثق ��ايف مواتيا،
وق ��د ال يكون كذل ��ك .فال متوت اللغة لن ���ضوب مفرداتها
�أو جف ��اف جمازاتها ،و�إمنا متوت مب ��وت �أمتها حتت قهر
الظ ��روف االجتماعية وال�سيا�سية ،كم ��ا الحظ ابن حزم
فيم ��ا �أوردناه من قول ��ه �سابقا .وت�صم ��د اللغات ب�صمود
الأمم الناطق ��ة به ��ا يف معركة احل ���ضارة ،متاما كما هو
احل ��ال يف ع ��امل الأحياء .وم ��وت �أي لغة ب�شري ��ة خ�سارة
للب�شري ��ة كله ��ا ،لأن «كل لغة متوت حترمن ��ا من اكت�شاف
ن ���سق حمدد وخم�صو�ص من منظوم ��ات العقل الب�شري،
(((
حيث تتوالج املقومات اللغوية والنف�سية والإدراكية».
�إن الزح ��ام ب�ي�ن اللغ ��ات على امل ���سرح الب ���شري �أمر
طبيعي ،لكن هذا الزحام يتحول �أحيانا �صراعا وجوديا،
في�سف ��ر ع ��ن فناء بع�ض اللغ ��ات واندثاره ��ا .و�أهم �سبب
�وي» يناف�سها يف
لغوي ق � ٍّ
يف تراج ��ع اللغة هو وج ��ود «جا ٍر ّ
معركة احلي ��اة (((.وي�ستجيب النا�س ع ��ادة لل�ضغط على
لغته ��م الأ ّم ب�إح ��دى ط ��رق ث�ل�اث� :إم ��ا بالتخل ��ي عنها،
�أو بتحويره ��ا� ،أو بالت�شب ��ث به ��ا �أك�ث�ر .ويج ��ادل بع ���ض
ال ��دار�سني الغربيني ب�أن تو�سع اللغ ��ات الكربى والتهامها
لغ � ٍ
�ات �أ�صغ َر منها ال يخلو من فوائ ��د عملية ،منها تراكم
اخلربة الإن�سانية بلغات معدودة ،مما يجعل الفرد قادرا
عل ��ى احل�صول عليها بتعلم تلك اللغات .لكن هذا املنطق
ينطل ��ق من اعتبار اللغة جم ��رد �أداة للتوا�صل والتو�صيل،
بينم ��ا اللغة -يف احلقيق ��ة -هوية من الهوي ��ات املركزية
يف حي ��اة الإن�سان .وم ��ن الوا�ضح �أن «م ��وت �أي لغة يعني

�ضي ��اع جزء من الرتاث الب ���شري �إىل الأبد (((».ولتفادي
(((
هذه اخل ���سارة ظهرت مق ��والت مثل «حق ��وق اللغات»
(((
و»الأخالق اللغوية».
كان ��ت لغة الع ��رب من اللغ ��ات العاملية الك�ب�رى التي
ابتلع ��ت عددا م ��ن لغ ��ات الأمم الأخ ��رى يف �شكل تع ُّرب
كام ��ل لتل ��ك الأمم� ،أو �أ َّث ��رت فيه ��ا و�أ ْثر ْته ��ا م ��ن خالل
اقرتا�ض تل ��ك اللغات من مفردات اللغة العربية� ،أو تبنِّي
�ص َيغه ��ا النحوي ��ة وال�صرفية .وم ��ن اللغات الت ��ي �أ ْث ْرتها
اللغ ��ة العربية و�أثرت فيها ت�أثريا عميق ��ا :اللغة الفار�سية
والرتكية والأوردية ،وغريه ��ا من لغات ال�شعوب امل�سلمة.
ومنه ��ا �أي�ضا اللغة ال ِعبرْ ية الو�سيطة التي ا�ستمدت بنيتها
النحوية من بنية النحو العربي.
وق ��د �أدرك املزروع ��ي «الطبيع ��ة االندماجي ��ة للغ ��ة
العربي ��ة»((( حي ��ث �إن �أي ناطق بها يتح ��ول عربيا ب�شكل
تلقائ ��ي ،وذلك بخالف �أمم �أخرى متايز فيها العرق عن
اللغة متايزا وا�ضحا .و�أنه بف�ضل الإ�سالم حتولت العربية
(((
يف الع�صر العبا�سي �إىل لغة متعددة الأعراق والأوطان.
وقد �ساعدت هذه الطبيعة االندماجية اللغة العربية على
ك ���سب كثري من الأقوام ال�ساعني للتع ُّرب ،وا�ستيعابهم يف
ف�ضائه ��ا الثقايف باعتبارهم عرب� � ًا �أُ َ�صالء ،ال م�ستعربني
حد
دخ�ل�اء ،ف�أ�صبح «البي ��ان» كافيا عن «البين ��ات» على ِّ
قول �أحد ال�شعراء ال�شناقطة:
�إ َّن��ا َب ِني ح� َ��سنٍ د َّل��ت ف�صاحتُنا
�أ َّن��ا �إىل العرب العرباء ِ
ننت�س ُب
عرب
�إن مل ت�ق� ْ�م ب�ي�ن� ٌ
�ات �أ َّن �ن��ا ٌ
(((
عرب
ففي الل�سان بيا ٌن �أنَّنا ُ
(((
(((

املرجع نف�سه� ،ص .239
املرجع نف�سه� ،ص .238

(6) Denis Ingram Cunningham and Kenneth D. E. Sumbuk, La -

guage Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival
(Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd, 2006), p. xi.

(((

عن مفهوم البيئة اللغوية وظالله املختلفة ،راجع مثال:
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امل�سدي� ،ص .389

Salikoko Mufwene, The Ecology of Language Evolution
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 153.

100

(3) Edwards, p. 247.
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امل َلكة والتخطيط اللغوي
لكن زمان التو�سع االن�سياب ��ي للغة العربية -كما كان
خالل التاري ��خ الإ�سالمي ما قبل الع ���صور احلديثة -قد
انته ��ى� ،إذ واجه ��ت العربي ��ة عائقني جدي�ي�ن يف الع�صر
احلدي ��ث مل تواجههم ��ا يف الع�صور القدمي ��ة .فالتحدي
الأول ه ��و ظه ��ور الأيديولوجي ��ات القومي ��ة يف ال�شع ��وب
امل�سلم ��ة ،مما دفع هذه ال�شعوب �إىل احلر�ص على لغاتها
الأ�صلي ��ة ،والتخلي عن م ���سار التع ُّرب الطوعي الذي كان
�و�سع مط ��رد طيل ��ة التاري ��خ الإ�سالمي تقريب ��ا� .أما
يف ت � ُّ
�ام اللغ ��ات الأوربي ��ة الف�ضاء
التح ��دي الث ��اين فهو اقتح � ُ
التاريخ ��ي ال ��ذي كانت العربي ��ة مهيمنة علي ��ه ،واحتاللُ
ج ��زء كبري منه ،والدخول يف مناف ���سة مريرة مع العربية
على �أر�ضها .وهذا االخرتاق هو �أكرب حتد للهوية العربية
واللغة العربية اليوم.
وقد الحظ املزروعي �أن بع�ض النخب العربية وجدت
يف اللغ ��ات الأوربي ��ة م َّت�سع� � ًا م ��ن القول يف �أم ��ور مل ي ْعتد
الن ��ا�س احلدي ��ث فيها باللغ ��ة العربية ،لك ��ن تلك النخب
�ضحت يف �سبيل ذلك -وبطريقة �أنانية -بامل�صلحة العامة
َّ
(((
ملجتمعه ��ا .وهك ��ذا طغ ��ت نرج�سية النخ ��ب املتغربة،
وا�ستعال�ؤها عل ��ى جمتمعاتها ،عل ��ى م�صالح املجتمعات
وم�ستقبل ح�ضارتها .ويف ظل هذا الواقع اجلديد �أ�صبحت
اللغة العربية مهددة داخل ف�ضائها اجلغرايف والتاريخي،
حتى يف موطنها الأ�صلي� ،شبه اجلزيرة العربية!
ومن املالحظات الثمينة التي تركها لنا ابن خلدون �أن
اللغة -باعتبارها م َلك ًة مكت�سب� � ًة -ال يتقنها املتعلم متاما
�إذا �سبقتها لغة �أخ ��رى ،ذلك �أن «امل َلكة �إذا �سبق ْتها م َلكة
ً (((
�أخ ��رى يف املحل فال حت ���صل �إال ناق�ص ًة خم ��دو�شة».
وتلك مالحظة مهمة يحتاج العاملون يف ر�سم ال�سيا�سات
اللغوي ��ة والتخطي ��ط اللغ ��وي �أخذه ��ا يف احل�سب ��ان .كما
ا�شتك ��ى ابن خلدون م ��ن �أن البيئة اللغوي ��ة يف احلوا�ضر
العربي ��ة يف عهده مل تعد ُملهمة ملن يري ��د ا�ستيعاب اللغة
((( ابن خلدون ،ج � ،1ص .777

(1) Mazrui, p. 111-112.

«واليوم الواح� � ُد من العج ��م �إذا خالط
العربي ��ة ،فق ��ال:
َ
�أه ��ل الل ���سان العربي بالأم�صار ف� ��أول ما يجد تلك امللكة
املق ���صودة من الل ���سان العربي ممتحية الآث ��ار (((».وما
�ام لدى ع ��رب احلوا�ضر
ذك ��ره ابن خل ��دون من ا�ستعج � ٍ
القدمي ��ة ال ُيق ��ارن با�ستعجام العرب الي ��وم .فما كان يف
�أي ��ام ابن خل ��دون جمرد �ضي ��اع للملكة اللغوي ��ة العربية،
ب�سب ��ب االمتزاج الطبيعي للأع ��راق يف �أح�شاء احل�ضارة
الإ�سالمية �أ�صبح اليوم �أقرب �إىل الغزو اللغوي واالجتياح
الثقايف.
ولتف ��ادي ان�شط ��ار ال ��ذات �أو ا�ضمحالله ��ا بد�أت يف
الع�صر احلدي ��ث ظاهرة التخطيط اللغ ��وي الذي ترعاه
احلكومات �أو امل� ��ؤ�س�سات الأكادميية .وهي ظاهرة تعك�س
م�ست ��وى التناف ���س والزحام ب�ي�ن اللغات ،و�سط ��وة بع�ض
اللغ ��ات على بع ���ض يف ع ��امل التداخل ال ��دويل املعا�صر.
ويه ��دف التخطي ��ط اللغ ��وي �إىل متك�ي�ن اللغ ��ات املحلية
م ��ن ال�صمود �أمام اللغ ��ات املناف�سة ،من خ�ل�ال �إثرائها
باملفردات وامل�صطلحات اجلديدة دون �أن تفقد طبيعتها،
�أو تنف ���صل ع ��ن ما�ضيه ��ا وم ��ا حتمل ��ه من ت ��راث ثقايف
و�أخالقي وقيمة رمزية وتاريخية لأهلها.
وتكم ��ن �أهمي ��ة التخطيط اللغ ��وي يف �أن ��ه ُيعني على
اجتناب االرجتال يف تداول الألفاظ وامل�صطلحات ،ومي ّكن
اللغة م ��ن املحافظة عل ��ى قواعدها النحوي ��ة وال�صرفية
والإمالئية مع التجدد والتو�سع الذي يحفظها من اجلمود
واملوت .ويجمع التخطيط اللغوي عادة بني املنهج الو�صفي
واملنهج املعياري ،فهو ينطلق من و�صف املمار�سة اللغوية،
ثم ينتهي بتو�صي ��ات تتحول �إىل �سيا�سات .وحرا�سة اللغة
م ��ن الدخي ��ل واحلر�ص عل ��ى نقائها هو نوع م ��ن حرا�سة
ح ��دود جماعة ب�شرية م ��ن انتهاك اجلماع ��ات الأخرى،
و�صيانة هويتها من االخرتاق.
ولي ���ست فك ��رة النق ��اء اللغ ��وي باجلدي ��دة عل ��ى
الع ��رب ،ب ��ل رمب ��ا كان الع ��رب يف امل ��ا�ضي �أ�ش َّد الأمم
ح ��ر�صا يف ه ��ذا امل�ضم ��ار ،فل ��م يكت ��ف علم ��اء اللغة يف
(((

املرجع نف�سه.
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التاري ��خ العربي بالت�شدد يف ق�ضاي ��ا اللحن حتى اتهمهم
(((
بع ���ض الباحث�ي�ن املعا�صري ��ن بـ»الأ�صولي ��ة اللغوي ��ة»
( )linguistic fundamentalismب ��ل حر�صوا على
�أن ي�ستم ��دوا املادة التي بنوا عليه ��ا تقعيدهم اللغوي من
م ���صادر نقية مل ت�ش ْبه ��ا �شائبة .ف ��كان الرتكيز على لغة
قبائ ��ل ُم � َ��ضر يف عمق اجلزي ��رة العربي ��ة ،واالبتعاد عن
لهجات القبائل العربية الت ��ي تعي�ش يف �أطراف اجلزيرة
العربي ��ة ،على تخوم الأمم غري العربية .قال ابن خلدون:
أ�صرحها،
��صح ال ّلغ ��ات العرب ّي ��ة و� َ
«كانت لغ ��ة قري�ش �أف � َ
لبعده ��م ع ��ن بالد العج ��م من جمي ��ع جهاتهم .ث � َّ�م َمن
اكتنفهم من ثقي ��ف وهذ ْيل وخزاعة وبني كنانة َ
وغطفان
وبني �أ�سد وبني متيم .و�أ ّما َم ْن َب ُع َد عنهم من ربيعة وخلم
وجذام وغ � َّ��سان و�إياد وق�ضاعة وع ��رب اليمن املجاورين
لأمم الف ��ر�س وال� � ّروم واحلب ���شة ،فل ��م تكن لغته ��م تا َّمة
ا َمل َلكة ،مبخالطة الأعاجم .وعلى ِن ْ�سبة ُب ْع ِدهم من قري�ش
كان االحتج ��اج بلغاته ��م يف ال�صِّ َّح ��ة والف ���ساد عند �أهل
(((
ال�صناعة العرب ّية».
ّ
عل ��ى �أن �أه ��م غاي ��ات التخطيط اللغوي ه ��ي �ضمان
نق ��ل اللغة م ��ن اجلي ��ل ال�ساب ��ق �إىل اجليل الالح ��ق� ،إذ
ب ��دون ذلك ت ْن َب ُّت ال�صل ��ة الثقافية ،ومتوت اللغة التي هي
حا�ضن ��ة الثقافة وقا َلب الهوية ،وتتعمق القطيعة الثقافية
بني الأحف ��اد والأج ��داد .و�أ�ضم � ُ�ن و�سيلة له ��ذا االنتقال
ه ��ي اتخاذ اللغة الأ ّم لغة التعلي ��م املبكر ،ف ُيتقن الأطفال
لغ ��ة �آبائه ��م و�أمهاتهم يف عمر مبكر قب ��ل درا�سة اللغات
الأخرى .وق ��د �أحتفَنا ابن خلدون �أي ���ضا بخواطر عميقة
ع ��ن خماط ��ر �س ْب ��ق الل ���سان الغري ��ب �إىل ذه ��ن الطفل
تقدمت يف الل�سان َم َلكة ال ُع ْجمة �صار
العرب ��ي فكتب�« :إذا
ْ
مق� ��صِّ را يف اللغة العربية� ...إال �أن تكون ال ُعجمة ال�سابقة
(((
ت�ستحكم حني انتقل منها �إىل العربية».
مل
ْ
�أما من دفعت بهم ظروف احلياة �إىل تن�شئة �أطفالهم
((( ابن خلدون ،ج � ،1ص.765
((( املرجع نف�سه ،ج� ،1ص .751
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(1) Suleiman, p. 50.

يف بيئة غري عربي ��ة ،ف�سبقت العجمة �إىل �أل�سنتهم ،فتقع
عليه ��م م�س�ؤولي ��ة تعوي�ض ذل ��ك بتعليمهم اللغ ��ة العربية
باجلهود الذاتية .وه ��م و�إن مل ي�ستطيعوا �إك�سابهم امل َلكة
وال�سليق ��ة العربية ي�ستطيعون تعليمه ��م من اللغة العربية
ما ي�صونهم من القطيعة الثقافية.
مظاهر التخطيط اللغوي
�إن بع ���ض جوان ��ب التخطي ��ط اللغ ��وي ذات طبيع ��ة
�سيا�سي ��ة وقانوني ��ة ،مثل �إع�ل�ان لغة ما لغ ��ة ر�سمية لبلد
و�ضع �ألفاظ
بعين ��ه؛ وبع ���ض جوانبه لغوي ��ة ِ�صرفة ،مث ��ل ْ
للتعبري عن املخرتعات وامل�صطلحات اجلديدة .ويرتاوح
الأم ��ر يف هذه احلالة الأخرية بني ابت ��كار لفظ جديد مل
يكن له وجود يف اللغ ��ة ،و�إحياء لفظ قدمي ب�إ�ضفاء معنى
جدي ��د عليه� ،أو بتغيري �صيغة اللفظ الأجنبي لين�سجم مع
امل�ستهدف ��ة ،ثم اعتماده لفظ� � ًا �أ�صي ًال فيها،
�أوزان اللغ ��ة
َ
وه ��ذا ما يدع ��وه العلم ��اء الأقدم ��ون يف ال�سي ��اق العربي
«التعريب ».ثم ت�أتي بعد ذلك مرحلة ن�شر اللفظ اجلديد
وب ّثه بني النا�س ،وهو عمل يتجاوز املظهر اللغوي �إىل عامل
التخطيط الرتبوي وال�سيا�سات الثقافية والإعالمية.
و�أهم و�سائط التخطيط اللغ ��وي يف الع�صر احلديث
هي :املجام ��ع اللغوي ��ة ،والقوامي ���س ،واملج�ل�ات اللغوية
املتخ�ص�صة .وتعترب الأكادميي ��ة الفرن�سية التي ت�أ�س�ست
ن�سجت عل ��ى منواله املجام ُع
ع ��ام  1635النموذج الذي
ْ
اللغوية احلديثة .وقد حتددت مهمة الأكادميية يف ال�سهر
على رعاية اللغ ��ة الفرن�سية من حيث الو�ضوح وال�سال�سة
وح�سن الذوق .ث ��م تو�سعت ر�سالتها لت�شمل احلفاظ على
ْ
نقاء اللغ ��ة الفرن�سية من الدخيل ،وابت ��كار امل�صطلحات
العلمية للتعبري عن الظواهر واملخرتعات اجلديدة.
وعلى منوال الأكادميية الفرن�سية يف باري�س ت�أ�س�ست
عدة �أكادمييات فرن�سية يف كندا منذ العام  ،1945حاول
م ��ن خالله ��ا �سكان والي ��ة َكبي � ْ�ك ذوو الأ�صول الفرن�سية
�صيان ��ة لغته ��م وتراثه ��م الفرن ���سي م ��ن الأث ��ر الطاغي
لبح ��ر الثقاف ��ة الإنكليزية املحي ��ط بهم� .أم ��ا يف �إ�سبانيا
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فقد �أ�س�س امللك فيلي ��ب اخلام�س عام  1713الأكادميية
امللكي ��ة الإ�سباني ��ة ()Real Academia Española
لتجدي ��د اللغة الإ�سبانية واملحافظ ��ة على نقائها ون�شرها
ع�ب�ر الع ��امل .وم ��ع اال�ستعم ��ار الإ�سباين لبل ��دان �أمريكا
الالتيني ��ة وانت ���شار اللغ ��ة الإ�سبانية فيه ��ا �أ�صبحت لهذه
الأكادميي ��ة فروع يف العديد من تل ��ك البلدان منذ القرن
(((
التا�سع ع�شر.
�أم ��ا اللغة الإنكليزية -التي اجتاح ��ت العامل املعا�صر
جتتحه لغ ��ة �أخرى -فال توجد له ��ا جمامع لغوية
كم ��ا مل ْ
ت�سع ��ى �إىل حفظه ��ا من الدخيل .وقد ذه ��ب باحثون �إىل
�أن ال�شع ��وب الأنكلو�سك�سونية مل تتحم ���س لفكرة املجامع
اللغوي ��ة مل ��ا تت�ض َّمنه م ��ن ٍ
�ضبط لإيق ��اع اللغ ��ة ٍ
وقيد على
منوها الطبيع ��ي ،لأنها ترى تلك القي ��ود «نقي�ض ًا للحرية
الإنكليزي ��ة (((».ونحن نرى �أن ا�ستغن ��اء اللغة الإنكليزية
ع ��ن املجامع اللغوية لي ���س جمرد حترر م ��ن القيود وولع
باحلري ��ة يف الثقافة الإنكليزية ،ولكن ��ه يرجع �إىل �سطوة
�أهله ��ا وقوته ��م احل�ضاري ��ة يف الع ��امل الي ��وم ،فا�ستغناء
الإنكليزية عن احلماية اللغوية �شبيه با�ستغناء املحتكرين
الأثرياء عن قيود ال�سوق.
وتبق ��ى ق�ضي ��ة التخطي ��ط اللغ ��وي م�س�أل ��ة �إرادة
�سيا�سي ��ة بالدرج ��ة الأوىل� ،أم ��ا اجلوان ��ب الفني ��ة منها
فه ��ي الأ�سه � ُ�ل حينم ��ا تتوف ��ر الإرادة ال�سيا�سي ��ة لتبنِّيها
وتطبيقه ��ا .فالتخطيط اللغوي يخدم «غايات غري لغوية»
(((
يف الغال ��ب (((،فهو «جزء من الهن ��د�سة االجتماعية»،
دعم وج � ٍّ�د من ال�سلطة
ولذلك فه ��و ال يحقق غاياته دون ٍ
ال�سيا�سية .وهنا ن ��درك �أهمية البعد ال�سيا�سي من حمنة
اللغة العربية اليوم.
وي�ستلزم التخطيط اللغوي الناجح تعاونا بني �أطراف
ثالثة� :أ�صحاب الق ��رار ال�سيا�سي ،و�أه ��ل اخلربة الفنية
(((

عن تاريخ هذه املجامع اللغوية ور�سالتها ،راجع:

(((

املرجع نف�سه� ،ص.220

Edwards, p. 216-220.

م ��ن لغويني وعلماء اجتماع ،ث ��م عامة النا�س الذين ال بد
م ��ن تق ُّبله ��م لل�سيا�سة اللغوي ��ة املتب َّن ��اة .فانعدام احلزم
ال�سي ��ا�سي ،و�ضع ��ف اخلربة الفني ��ة اللغوي ��ة ،والتجاوب
ال�سلب ��ي من ط ��رف عامة الن ��ا�س ،كلها عوائ ��ق قد تعوق
التخطي ��ط اللغ ��وي .و�أ�سو�أ عائ ��ق هو �أن ينظ ��ر جزء من
املجتم ��ع �إىل ال�سيا�سة اللغوية املتبن ��اة باعتبارها �سيا�سة
عدواني ��ة ت�ستهدف هويت ��ه �أو لغته املتوارث ��ة ،كما يحدث
�أحيانا يف املجتمعات ذات الأعراق واللغات املتعددة .ومن
هنا يت�أكد الرتكيز على �أهمية االعرتاف بحق االختالف،
وح�سن �إدارة الهويات اللغوية املتعددة يف املجتمع.
ومبا �أن �أهم جوانب التخطي ��ط اللغوي لي�ست لغوية،
بل هي �سيا�سات ثقافي ��ة ،ف�إن البداية ال�سليمة للتخطيط
اللغوي هي وجود �سيا�سات تدعم اللغة املحلية وت�سعى �إىل
املحافظة عليها� .أما �إن وقع انف�صام بني �سيا�سات الدول
واخلط ��ط اللغوية التي تتقدم به ��ا الأكادمييات واملجامع
اللغوية ف� ��إن النتائج �ستكون زاد ًا نظري� � ًّا جمي ًال ال �أثر له
يف الواق ��ع االجتماعي والثقايف .وه ��ذا ما حدث جلوانب
م ��ن اجلهد النظري العظيم الذي �أنتجته املجامع اللغوية
العربية.
ويف الب�ل�اد العربي ��ة كان �إبراهي ��م اليازج ��ي �س َّباقا
جممع للغة العربية ،وقد بذل جهدا
بالدع ��وة �إىل ت�أ�سي�س ْ
م�ضني ��ا يف ا�ستحث ��اث النخبة امل�صرية عل ��ى اال�ضطالع
مبهمة ت�أ�سي�س هذا املجمع (((،ومل تتحقق �أمنية اليازجي
يف حيات ��ه .لك ��ن الق ��رن الع�شري ��ن �شهد مي�ل�اد املجامع
اللغوي ��ة العربية يف �سوري ��ا ( )1919والعراق ()1921
وم�صر ( )1932والأردن ( )1976وال�سودان ()1990
وفل�سطني (� ،)2007إ�ضافة �إىل هيئات ال تُ�س َّمى جمامع،
و�إن كانت تقوم بالوظيفة ذاتها ،مثل م�ؤ�س�سة بيت احلكمة
يف تون�س (.)1983
كما ت� ��أ�س�ست هيئات �أخرى غايته ��ا رعاية التعريب،

(3) Suleiman, p. 98.
(4) Edwards, p. 228.
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(5) Suleiman, p. 101.
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والنه ��و�ض باللغ ��ة العربية ،وتعميمه ��ا يف التعليم .وبع�ض
ه ��ذه الهيئ ��ات متفرع ��ة ع ��ن املنظم ��ة العربي ��ة للرتبية
والثقاف ��ة والعلوم ،مثل مكتب تن�سيق التعريب يف الرباط،
ومعه ��د اخلرطوم ال ��دويل للغة العربي ��ة ،واملركز العربي
للتعري ��ب والرتجم ��ة والت�ألي ��ف والن ���شر بدم ���شق .وق ��د
�أجمعت التو�صيات ال�صادرة ع ��ن هذه املجامع والهيئات
�إجماع ��ا ال لب�س فيه على �ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة
التعليم ،خ�صو�صا يف مراحله الأوىل.
وميك ��ن القول بثقة �إن اللغويني العرب مل ُيق�صِّ روا يف
هذا امل�ضم ��ار ،فقد و�ضعوا ثمار فكره ��م يف خدمة اللغة
العربية .بيد �أن دعوات التعريب مل تخْ ُل من �أوجه �ضعف.
�أولها �أنها مل ت�ؤ�صل مل�س�ألة التعريب ت�أ�صيال نظريا كافيا،
بل ج ��اءت دفاعا عن اللغة العربية ،وتعبريا عن االعتزاز
بالذات ،دون ا�ستدالل نظري كاف على العالقة بني اللغة
والهوية كم ��ا ك�شفت عنها العل ��وم االجتماعية املعا�صرة.
فهذا ال�شِّ ق النظ ��ري مل يحظ مبا ي�ستحقه من االهتمام،
وق ��د �أث ��ر ذل ��ك عل ��ى ق ��وة الإقن ��اع الكامن ��ة يف دعوات
التعريب.
وثاين �أوجه ال�ضعف يف جهود التعريب �أنها مل تنطلق
م ��ن ر�ؤية �أ�شمل مل�س�ألة الهوية يف �سي ��اق الدولة املعا�صرة
املتعددة الأعراق واللغات ،ومل تقدم ر�ؤية مركبة للمواءمة
بني الهوي ��ات اللغوية املتعددة .فاللغويون العرب العظماء
يف الع ���صر احلدي ��ث ق َّدموا حلوله ��م اللغوي ��ة �-أحيانا-
جم ��رد ًة من ال�سي ��اق ال�سي ��ا�سي ،ودون نظ ��ر �إىل م�س�ألة
التعدد العرقي واللغوي يف الدول العربية ،وم�س�ألة ترتيب
العالقة بني العربية واللغات العاملية الأخرى -التي يحتاج
املجتمع تعلُّمها -وبينها وبني اللغات املحلية غري العربية.
ومل يك ��ن هذا تق�صريا م ��ن اللغويني الع ��رب املعا�صرين
على �أية حال -بقدر ما كان خ�ضوعا منهم لقيود �أنظمةاال�ستب ��داد واالرجتال الت ��ي كانت مهيمنة عل ��ى م�صائر
الع ��رب .وهذه الثغرة النظرية البنيوية يف جهود التعريب
حتتاج �إىل �سدها يف امل�ستقبل.
104

�إن�صاف ًا للغة ال�ضاد
مهم ��ا تكن التداب�ي�ر القانونية والفني ��ة حلماية اللغة
ف� ��إن ال ��درع احلقيقي ��ة لأي لغ ��ة ه ��ي حيوية الأم ��ة التي
تتحدثه ��ا ،و�إ�سهامها يف احل ���ضارة الإن�سانية .لكن يتعني
عل ��ى املجتمعات ال�ضعيفة على امل ���سرح الدويل –كما هو
املجتمع ��ات العربي ��ة الي ��وم� -أن حتمي ذاته ��ا ولغتها من
خ�ل�ال التخطيط اللغوي ،وخلق بيئ ��ة لغوية منا�سبة لنمو
لغته ��ا وتو�سعها .فعدم التخطي ��ط للغة الإنكليزية ظاهرة
ا�ستثنائية ال يقا�س عليها.
وم ��ن امله ��م يف التخطي ��ط حلماي ��ة اللغ ��ة العربي ��ة
ورعايته ��ا �أال يكون على ح�ساب االعرتاف بلغات الأقليات
غ�ي�ر العربي ��ة يف الع ��امل العربي ،مث ��ل الك ��رد والأمازيغ
وبع�ض القوميات الأفريقية وغريها ،حتقيقا حلق اجلميع
يف العدالة اللغوية ،و�إن�صافا للأكرثية وللأقلية يف الوقت
ذات ��ه .ونحن نتفق هنا مع الفه ��ري يف �أن «املدخل القوي
لالعرتاف بحقوق الأقليات هو العدالة اللغوية والثقافية،
مقرون ��ة بالعدالة ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية (((».كما نتفق
مع �أمني معلوف الذي �ش َّبه اللغات بالأفراد ،و�أكد �أن «لها
(((
جميعها احلق يف احرتام كرامتها».
لك ��ن حتقي ��ق العدال ��ة للأقلي ��ات غ�ي�ر العربي ��ة يف
الع ��امل العرب ��ي ال ينبغ ��ي �أن يتجاه ��ل حق ��وق الأكرثيات
العربية ،فلي�ست العدالة اللغوية مرادفة لفكرة «امل�ساواة
اللغوي ��ة»((( التي دع ��ا �إليها هد�سون .و�إمن ��ا تعني �إعطاء
كل ذي ح ��ق حقه ،وال ميكن –مبنطق العدالة التوزيعية-
حتقيق امل�ساواة بني لغ ��ة الأغلبية ولغة الأقلية يف الف�ضاء
الع ��ام .ب ��ل ال ب ��د م ��ن �أخ ��ذ املوازي ��ن الدميغرافي ��ة يف
احل�سبان كما تقت�ضيه العدالة التوزيعية� ،إ�ضافة �إىل كون
اللغ ��ة العربية -باعتبارها لغة الوحي الإ�سالمي -هي لغة
كل امل�سلم�ي�ن �أي�ضا ،مما مينحها رجحان ��ا حتى يف �أعني
الكثري من امل�سلمني غري العرب.
(((
(((
(((

الفهري� ،ص .49
معلوف� ،ص .119
انظر :هد�سون� ،ص .300-295
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ويحتاج حتقيق العدالة اللغوية للعربية يف بلدانها �إىل
اجلم ��ع بني احلما�س والعقالني ��ة ،و�صياغة حلول لق�ضية
اللغ ��ة العربية «يف غري فزَ ع وال امت�ل�اء (((»،ح�سب تعبري
امل�سدي .فاحللول ينبغ ��ي �أن تنطلق من اجلمع بني العقل
والقلب ،ب�ي�ن االعتزاز والتخطيط ،بحيث ال تكون جمرد
حم ّية للهوية ،بل ر�ؤية حكيمة حترتم الذات وحترتم الآخر،
��ضارب بني
��ض بني العل ��م واالنتماء ،وال ت �
حي ��ث «ال تناق � َ
َ
العقل واحلمية (((».ومن هذا الباب ف�إننا ال جند تناق�ضا
بني �صيانة لغة الأم ومت ّلك اللغات الأجنبية النافعة للأمة
يف �إثراء ذاتها ويف التوا�صل مع بقية الب�شرية.
عل ��ى �أن الأمر ي�ستلزم �سي ��ا�سات لغوية �سليمة ت�صوغ
�أولوياته ��ا ب�إح ��كام ،وتخطيط ��ا لغويا �سدي ��دا يحول تلك
ال�سي ��ا�سات �إىل وقائع .فمفتاح العدالة اللغوية يف ال�سياق
العرب ��ي ه ��و تبني �سي ��ا�سات لغوي ��ة حتقق �إتق ��ان الل�سان
العربي ،وحتقيق امللكة اللغوية العربية يف مراحل التعليم
االبتدائي ،ثم �إدخال اللغ ��ات العاملية يف النظام الرتبوي
بعد ذل ��ك ،مع ا�ستم ��رار التعلي ��م الع ��ايل بالعربية حتى
ال تقع �ضحية زحام غري متكافئ.
واخل�ل�ا�صة �أن ��ه مهم ��ا يكن م ��ن جهد م�شك ��ور بذله
اللغوي ��ون الع ��رب يف الع ���صر احلدي ��ث ،وم ��ا قدموه من
ثمرات فكرهم يف �سبيل خدمة اللغة العربية ،ف�إن امل�س�ألة
يف جوهرها تبقى م�س�ألة ق ��رار �سيا�سي و�سيادي �أوال ،ثم
م�س�أل ��ة هن ��د�سة اجتماعي ��ة وتخطيط ترب ��وي بعد ذلك.
وقب ��ل ه ��ذا وذاك ف�إن الق�ضي ��ة ق�ضية عدال ��ة اجتماعية
ولغوي ��ة ،فاملدخ ��ل �إليها يحتاج �أن يك ��ون مدخال �سيا�سيا
بنيوي ��ا يواجه امل�شكالت الهيكلي ��ة يف املجتمعات العربية،
و�إدارة الهوي ��ات املتعددة بعقالني ��ة ور�شْ د ،ورف�ض منطق
الق ��وة من طرف الغرب يف فر�ض لغاته على العرب ،ونبذ
منط ��ق القوة يف �صلة العرب بالقوميات الأخرى املوجودة
يف الف�ضاء العربي.
ح�ص ُر وظيفة اللغات
ومفتاح الفالح يف ه ��ذا ال�سبيل ْ
(((
(((

امل�سدي� ،ص.10
املرجع نف�سه� ،ص .395

الأجنبي ��ة يف �إث ��راء الذات والت ��وا�صل مع الآخ ��ر ،وعدم
ال�سماح لها بالتناف�س مع اللغة العربية على ت�شكيل �صميم
ال ��ذات العربي ��ة مبزاحمتها لها يف �أع ��وام التعليم الأوىل
ويف الإدارات العام ��ة� .أما ترك الأمور �سائرة على �أعنَّتها
يف ه ��ذا املجال –على نحو ما ن ��رى يف بع�ض دول املغرب
العربي واجلزيرة العربية اليوم -فهو بداية انتحا ٍر ثقايف
طوعي ،وا�ست�سالم مل�صائ َر باهتة.
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