
  

  
  
  

  اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة
  
  

  )∗(قدور أمحد حممد. د
 

  )اللسانيات ومهماا يف ااالت االجتماعية(متهيد  - ١

 يتطلب احلديث عن اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة اإلشارة إىل ما
 ،ميةاللسانيات من أزمات تتعلق باألطر املعرفية واملصطلحات واجلدوى العل واجهته

أن اللسانيات  اوليس خافي. )١(وتعدد املدارس وتباين جماالت االستفادة، وحنو ذلك
جتاوزت الكثري من األزمات، ورسخت وجودها يف اال األكادميي، واال 

من العلوم املتداولة واملناهج املرغوبة وال سيما يف النقد  االثقايف، وصارت جزًء
  .داولية وغري ذلكواألسلوبية والسيميائية والت

آخر من وجوه أزمة اللسانيات يتجلّى يف عدم االهتمام باملشكالت  الكن وجه
االجتماعية  ختصاص اللسانياتاللغوية يف الوطن العريب، وقلّة األعمال العلمية يف ا

ورمبا قلّل هذا . د فروع اللسانيات التطبيقيةح، وهو أ»علم اللغة االجتماعي«أو 
ع جبدوى اللسانيات العملية، وزاد عدد املشككني بأمهية الوضع من االقتنا

                                                           
 .أستاذ اللسانيات وفقه اللغة يف كلية اآلداب جبامعة حلب )∗(
  .وما يليها ١١يات وآفاق الدرس اللغوي، ص قدور، أمحد حممد، اللسان: انظر )١(
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  .)٢(اللسانيات يف ااالت الدرسية األخرى عامة
إنّ املشكالت اليت يعرض هلا علم اللغة االجتماعي كثرية ومتنوعة، إنه يعرض 
للتنوعات اللغوية يف اتمع الواحد، وموقع هذه التنوعات من اللغة النموذجية أو 

لغات  عملومشكالت التواصل اللغوي بني األمم واجلماعات اليت تست املشتركة،
ويطمح علم اللغة . )٣(خمتلفة، وما تسببه الثنائية أو التعددية اللغوية يف الوطن الواحد

من خالل البحوث العلمية الدقيقة  ،االجتماعي إىل إجياد حلول لتلك املشكالت
وكل ااالت االجتماعية  ،والدين والثقافةاليت تشمل عالقة اللغة بالسياسة والتعليم 

  .اليت تتصل باستعمال اللغة ومستوياا احملكية واللهجية والفنية
ويضع علم اللغة االجتماعي أمام صانع السياسات املعلومات العلمية وخرائط 
التوزع اللغوي واللهجي، وحيدد مناطق الثنائيات اللهجية أو اللغوية، ويرصد آراء 

جتاه السياسة اللغوية، كما يضع مجلة من القضايا اليت متثل مشكالت السكان 
كثرية، منها اتعترض بلدان:  

وضع مقاييس للكتابة الصحيحة والكالم اجليد، وتسهيل سريورة اللغة يف  -١
  .اتمع
  .اعلمي احتديد املستوى الواجب استعماله يف اال الرمسي ووصفه وصفً -٢
  .وصفها وسيلة تعبري طبيعي للشعب الذي يستعملهامالءمة اللغة ب -٣
قدرة اللغة على أن تكون أداة لإلبداع الفكري واألديب، وقياس هذه  -٤

االقدرة دوري.  
اختيار لغة التعليم ومستوى التواصل التربوي، ومتابعة التنفيذ ورصد  -٥

  .النتائج بالتعاون مع اجلهات املختصة
                                                           

، الة العربية للدراسات »أزمة اللسانيات يف العامل العريب«أمحد حممود، عشاري، : ظران )٢(
  .١٠، ص١٩٨٨، )٢-١(اللغوية، العدد 
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  .منهجية لرفد اللغة الوطنية باجلديد مجةًترترمجة األعمال األدبية  -٦
اعتماد اللغة املناسبة للعلوم والبحوث، وتنسيق ذلك مع اجلامعات واامع  -٧
  .اللغوية
  .توجيه حركة الصراع بني اللغة الرمسية واللهجات، وال سيما على صعيد اإلعالم - ٨
  .احملكيةالتوازن بني مقتضيات اللغة الوطنية األم، وضرورة استعمال  -٩
  .حتديد املكان الذي تشغله اللغة األجنبية يف جمتمع احلياة واملعرفة والتعليم - ١٠
  .فيها اللغة مشكلة تواصل اجتماعي تكونتعيني ااالت اليت  - ١١
كاملؤسسات الدينية واحتادات  ،التعاون مع اجلهات املؤثرة يف اللغة - ١٢

  .)٤(األدباء والصحفيني واإلعالميني

مل الدولة العمل األساسي يف جمال التخطيط اللغوي ورسم السياسة ويبقى ع
اللغوية وتنفيذها ملا متلكه من سلطة، وال سيما إذا أحسنت التعاون مع اجلمعيات 

وكلما كانت قرارات الدولة يف . واامع والنقابات واملراكز االجتماعية األهلية
كان تقبلها  ،االختصاص هذا الصدد صادرة عن معطيات علمية يكوا أصحاب

ريقس، ومل حتتج إىل ضرورات الفرض الامناسب.  

تجاوز أزمة اللسانيات لويرى عشاري أمحد حممود أنّ أفضل مدخل 
ينطلق من اجلانب املعريف، ويتمثل يف جدول أعمال أو توجيهات ) التطبيقية(

 الًيعد مقبو مل ،للبحث اللساين يف الوطن العريب الذي يعاين مشكالت لغوية متعددة
ويرى عشاري أنّ . جتاهلها أو جتاوزها مبنطق التعميم السياسي وفرض اآلراء املثالية

  :إجراؤها، مها جيبهناك جمموعتني من البحوث اليت 
                                                           

، جملة الفكر العريب »ات اللغويةالصراعألسنية و -السوسيو«زكريا، ميشال، : انظر )٤(
  .١٦٣ - ١٦٢، ص١٩٨٣، )٢٨- ٢٧(املعاصر، العدد 
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البحوث األساسية الكربى، كاملسح اللغوي للسودان، ومشروع الرصيد  - أ
إن . املعاصرة يف السودان اللغوي ملنطقة املغرب العريب، ومشروع حبوث اللغة العربية

ضروري لدول عربية أخرى، مثل موريتانيا والصومال وجيبويت  الًاملسح اللغوي مث
التنوع  بحوثال هواجلزائر ودول اخلليج العريب ودول عربية أخرى، ويدخل يف هذ

وتقدمي املعطيات للساسة وأصحاب القرار االلغوي ووصف اللهجات علمي.  
ة اجلوانب، وهي موضوعات تستدعي تضافر معارف املوضوعات املتعدد -ب

ونظريات ومناهج متعددة، كالتعريب واملصطلح العلمي واللهجات وتعليم اللغة 
  .)٥(العربية لغري الناطقني ا وحتليل اخلطاب السياسي واإلعالمي

مما يدخل يف جمال   ،وسيعرض هذا البحث لعدد من املشكالت اللغوية الراهنة
ة االجتماعية كعالقة الدولة والقومية باللغة، والتوزع اللغوي يف البحوث اللغوي

. الوطن العريب، والصراع اللغوي، واالزدواجية اللغوية ومشكلة احملكية واللهجات
زاعات اللغوية ـللقضايا اللغوية الكربى كالتعريب والتعليم والن ولن يعرض البحث

ليه هذه القضايا من أدبيات ملا تنطوي ع ،وحتليل اخلطاب السياسي واإلعالمي
  .ميكن هلذا البحث الوجيز أن ينهض بشيء منها واسعة، وما حتتاجه من جهود ال

  الدولة والقومية واللغة - ٢
األوريب مل يستطع العرب يف العصر احلديث  »األمة – الدولة«إنّ مفهوم 

 -  حتقيقه بسبب فرض التجزئة، وإجياد فلسفات سياسية تعتمد مشروع الدولة
وأغلب الدول اليت قامت . ، مث بالدولة القطرية»القطر«ماعبر عنه بـ اإلقليم، أو 

على أساس القطر ليس هلا مستند حقيقي من األرض والثقافة واللغة يسوغ 
وال شك يف أن االستعمار الغريب حاول اصطناع هويات . استقالهلا عن أخواا

                                                           
  .٢٩ -٢٤عشاري، مرجع سابق، ص: انظر )٥(
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وأكرب مثال . ء الكيانات القطرية وترسيخهال عليه إنشادينية أو تارخيية أو إثنية لتسه
على ذلك وأوضحه مافعلته بريطانية وفرنسة بعد احلرب العاملية األوىل من تقسيم بالد 

وقد أدى . الشام، وما فعلته بريطانية من تقسيم لبلدان اخلليج العريب، وحنو ذلك
إىل تقسيم  التقسيم القطري إىل مشكالت سكانية خمتلفة، كما أدى يف بعض حاالته

ومعروف أن اتمعات العربية أو الواليات / لغوي أو هلجي ظهرت آثاره فيما بعد
ان اخلالفة العثمانية على مدى أربعة قرون كانت تنضوي حتت راية اإلسالم الذي إب

. جيعل اللغة العربية رابطة أساسية بني املسلمني، وإن كانوا يتحدثون لغات أخرى
حنّى القوميون االختالفات  ،القرن العشرين طلعمية العربية موحني ظهرت فكرة القو
ملشروعهم يف الوحدة  اوا اللغة العربية الفصحى أساسضعاإلثنية واللهجية، وو

  .والنهضة، وأخذوا باملفهوم االكتسايب للغة، ال املفهوم العرقي االنتسايب
الوطن «ألمة أو مة والدولة والقومية، فااأل: وهكذا حدث تباين بني مفهومات

أما . كيان ثقايف لغوي تتقامسه دول عربية، وال يتجسد يف دولة واحدة »يبالعر
ة سياسية على جزء من الوطن الكبري، له طفهي تعبري عن سل »القطرية«الدولة 

أما القومية . حدوده اليت رمسها االستعمار الغريب وثبتتها املعاهدات والقوانني الدولية
، والساعي إىل وحدة سياسية »العروبة«إىل يف النهضة املستند  فهي مشروع العرب
يف الدول  »األقليات«وتربز . بعاد تارخيية وإرث حضارييف دولة حديثة هلا أ

والنفور من القومية العربية واهلوية االعربية بني التمتع باملواطنة واملساواة غالب ،
قومية ذات نزوع انفصايل، ألن  يشري إىل وجود أقليات ما الًومل يكن أص. العربية

العيش املشترك مع مكونات اتمع العريب ذي الطابع اإلسالمي، والتالحم العميق 
لكن عدم . اقليات يف احلدود املقبولة وطنيكان يبقي طموح األ ،بني عناصر اتمع

ع االرتياح إىل القومية العربية ومشروعها حتول لدى بعض األقليات بسبب التشجي
أقليات قومية هلا مشروعها املناهض لألمة وطابعها  تكوينإىل نزوع حنو  ،اخلارجي
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وال شك يف أنّ خطاب األقليات وحقوق اإلنسان والتدخل يف شؤون . العريب
فت أحدث مشكالت للكثري من الدول العربية وظّ ،الدول حتت راية األمم املتحدة

  .)٦(ان يف التفتيتيف سياق صراع اإلرادات وطمس اهلوية واإلمع
وال شك يف أن رسوخ الطابع العريب يف اللغة والتاريخ واألدب والعادات 

يؤكد الدور املركزي الذي أدته  ،وغريها على امتداد ألف ومخسمئة عام متواصلة
رغم التباعد اجلغرايف والتجزئة القسرية وب ،اللغة العربية يف صياغة التشكل اتمعي

. ليست بالقليلة من تاريخ األمة حقبقهقر االقتصادي يف والضعف السياسي والت
لقد تشكلت األمة العربية بصورا الراهنة على أرضية األصول املشتركة، وامتزاج «

  .)٧(»األعراق يف هوية إسالمية عربية
وهناك أسس لقلق جدي على االستقرار السياسي إذا حتولت الدولة إىل دولة 

يف دول  - كما يقول رالف فاسولد – امايبدو جليوهذا . ذات تعددية قومية
فاملعروف أن الدول ذات . للشعور القومي اصارت لغات األقليات العرقية فيها رمز
من الدول اليت تربز فيها قوميات منافسة،  االقوميات الواحدة تكون أكثر استقرار

دولة ذات  أكثر صعوبة يف - ولو كانت احلالة قطرية -ألنّ اإلحساس باألمة 
  .)٨(تعددية قومية منه يف دولة أحادية القومية

                                                           
يف الزمن السياسي مقاربة منهجية يف مصطلح الدولة واألمة «كوثراين، وجيه، : انظر )٦(

مقاالت يف  وقدور، .٧، ص١٩٨٧، )٣٢-٣١(، جملة الوحدة، العدد »للنهضة العربية
  .اللغة واهلوية

، جملة »ئق التارخيية والتشويهات الراهنةاحلقا: اللغة القومية«أبو نضال، نزيه، : انظر )٧(
اللغة العربية والوعي : وانظر للتوسع. ٣١، ص١٩٨٧، )٣٤-٣٣(الوحدة، العدد 

  .القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت
فاسولد، رالف، علم اللغة : ، وانظر١٦٤، صميشال زكريا، مرجع سابق: انظر )٨(

   .، مقاالت يف اللغة واهلويةوقدور .٤٧، ص٦االجتماعي للمجتمع، ص
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األمة هي من التمازج حبيث  تكونومن املؤكد أنّ اموعات العرقية اليت 
لقد . يصعب فصل أي منها يف تارخيه ومعتقده ولغته وعاداته عن باقي أجزاء األمة

د والشيشان والترك امتزج العرب يف املشرق بكل املهاجرين أو ااورين من الكر
لآلشوريني والكلدان والسريان والرببر  اواألرمن، كما امتزجوا، بل كانوا امتداد

كما امتزجوا باموعات احلامية واإلفريقية، . وغريهم من الشعوب القدمية
  .واشتركوا مع مجيع هذه األقوام يف تاريخ واحد ومصري مشترك

لألقليات اإلثنية يأخذ طريقه إىل احللّ ويبدو أنّ الكثري من املشكالت اللغوية 
وليست . عن طريق إحياء الروابط املشتركة واالندماج الثقايف والتعليم واإلعالم

هناك خطورة يف أن يتكلم الناس بلغام أو هلجام يف حيام، إمنا اخلطورة يف 
ديد وحدة الدولة ااختاذ هذه اللغات أو اللهجات أساسويبقى. لالنفصال و 

اإلدارة العامة : مضماران رئيسان تصبح فيهما اللغة مشكلة لتسيري أمور الدولة
ومن املؤكد أنّ . للحكومة والتعليم، ومها من مظاهر السيادة والوحدة الوطنية

مواجهة هذه املشكالت بالبحث العلمي ورسم سياسات مرنة سيفوت الفرص 
وأقطارها، على النحو الذي سعى  املرتقبة لالستعمار األمريكي يف تفتيت دول األمة

يسعى إليه يف املغرب وموريتانيا واجلزائر  إليه يف العراق والصومال والسودان، أو ما
تؤيده فيه القوى الغربية من خطاب األقليات عامة وحقوق اإلنسان  ومصر، أو ما

عن هذه القوى يف الوقت الذي تتغاضى فيه . واملرأة والعمالة الوافدة وحنو ذلك
الحتالل والقتل والتخريب والتهويد وحصار املاليني يف فلسطني وقتل املدنيني يف ا

اأفغانستان، ويف العراق حيث مازال مسلسل الدم جاري اومشروع التقسيم قائم.  
  التوزع اللغوي - ٣

بني  يقعبتنوع لغوي  - كما يقول هارالد هارمان -تتميز أغلب دول العامل 
تكوين مح املميزة لعامل الدول احلديثة حسب ذلك هو ومن املال. لغة ١٠٠- ١٠
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ويتابع هارمان . )٩(سكاين متعدد القوميات يف جمتمع متعدد الثقافات ذي لغات عديدة
. تعرف سوى حاالت استثنائية قليلة من التجانس اللغوي إن األسرة الدولية ال«الً قائ

ميكن  ية الئحالة طوباتبقى التصورات املثالية حول كيان ذي لغة واحدة موحدة 
حىت يف املناطق اليت يتولد فيها من وجهة . معظم اموعات اللغوية يفالوصول إليها 

نشاهد اختالفات ثقافية إثنية خمتبئة  ،نظر اللغة االنطباع وكأن هناك لغة واحدة سائدة
ميكن إنكارها، وإن اختلفت وجهات  والتنوع اللغوي حقيقة ال. )١٠(»يف زاوية ما

 افاتمع يضم أقليات لغوية على أي حنو من األحناء، كما أنه متأثر أحيان. نظر إليهاال
بلغة املستعمر، أو أنه يعاين من لغات التعليم األجنبية املفروضة، أو يعيش إىل جانب 

  .من اللغات ابابلي اعاملً يكونونماليني املهاجرين الغرباء الذين 
ا اويف الوطن العريب أساسولغتهم، وما هلا من صور هلجية حمكية  لعرب

النعدها هنا من باب التنوع اللغوي، وفيه اموعات اإلفريقية كالنوبيني والدينكا 
وغريهم كثري، وفيه اموعات األمازيغية املتعددة من مصر إىل املغرب وبعض دول 

ألرمنية، الصحراء اإلفريقية الكربى، وفيه اموعات التركية والكردية وا
وفيه العمالة اآلسيوية الوافدة يف دول اخلليج العريباوجمموعات أخرى أقلّ عدد ، .

اوهناك أيض لغوية داخل  امراكز البحوث واجلامعات األجنبية اليت تشكل جزر
لة يف بعض الدول وقد أحصى هارمان اللغات املستعم. بعض بلدان الوطن العريب

  :)١١(يانات الالزمة، على هذا النحورت هلا البفَّالعربية اليت تو
  .لغة) ١٣٤(السودان  -١
  .لغات) ٩(اإلمارات  -٢
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  .لغات) ٨(السعودية وموريتانية وعمان  -٣
  .لغات) ٧(األردن  -٤
  .لغات) ٦(اليمن  -٥
  .لغات) ٤(جزر القمر وجيبويت والكويت ولبنان   -٦
  .لغات) ٣(البحرين وقطر  -٧

موعات اللغوية تتوزع على هذا النحوويرى عشاري أمحد حممود أنّ ا:  
اموعة اليت تتحدث اللغة العربية فقط، لكن هلا قدرات متباينة على  -١

ااملستوى اللهجي قرب عن الفصحى الرمسية لغة التعليم واإلدارة اأو بعد.  
أوىل، وتتحدث هلجة عربية  اموعة اليت تتحدث لغة وطنية خاصة ا لغةً -٢

كالتركمان واألكراد . جتمع وتنخرط يف التعليم بالفصحى أسوة بالعربحماكاة للم
  .والنوبيني واألمازيغ وغري هؤالء

اموعة اليت تتحدث لغاا الوطنية فقط سواء أكانت من لغات البلد أم  -٣
يعد معرفة ما  كانت من لغات أخرى مهاجرة، وال يعرفون من العربية وهلجاا ما

وموريتانيا والصومال وجيبويت واجلزائر والعراق والعمالة  ندامثل هؤالء يف السو
  .)١٢(الوافدة إىل اخلليج العريب

يف الثقافة  -أو لغة املستعمر -اموعة اليت تتحدث لغات مستوردة  -٤
والسياسة، وتتكلم هلجة ما وال متارس التعليم بالفصحى، مثل هؤالء يف لبنان، 

  .ومصر إبان حكم أسرة حممد علي
كاإلحساس بالغنب  ،يقود التنوع اللغوي إذا توفرت له الشروط املالئمةو

إىل صراع لغوي قد يقضي على  ،وذيوع مبادئ االستقاللية واملطامع السياسية
وهناك . ماء واالرتباط بالعوامل املشتركة بني أبناء اتمعتنالشعور بالوحدة واال
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قسري موعات كبرية من حلول متعددة للصراع اللغوي، منها التهجري ال
السكان، وتوزيعهم بني عدد من األقاليم، أو اعتماد لغة أجنبية لتسيري أمور الدولة 
والتعليم عامة، كما حدث يف اهلند حني اعتمدت اللغة اإلجنليزية على أا حلّ 

بانتظار توسع اللغة اهلندية وبعض اللغات األخرى وانتشارها لتحلّ حملّ  ،مؤقت
من الدول احلديثة عانت من الصراع اللغوي  اومن املعروف أنّ عدد. )١٣(يةليزكنإلا

كاالحتاد السوفيييت السابق واالحتاد اليوغساليف املنحل، واململكة البلجيكية والصني 
الشعبية وكندا وأيرلندا، والكثري من الدول اإلفريقية وبعض الدول العربية، 

يعرف  الواسعة، وامتداد ذلك إىل ما وفلسطني بعد االحتالل واهلجرة اليهودية
، وال سيما الضفة الغربية، ومدينة القدس اليت جيري فيها ١٩٦٧بأراضي عام 

ويالحظ . صراع سكاين وديين وثقايف لفرض واقع التهويد وحمو كلّ آثار التعريب
كردية  -أنّ العراق بعد االحتالل األمريكي اجته حنو ثنائية لغوية رمسية عربية

التقسيم التدرجيي الفعلي على أسس عرقية أو طائفية، وإذكاء الصراعات لتسويغ 
  .على مناطق متنازع عليها، على حساب عناصر الثقافة املشتركة والدين والتاريخ

لغة وطنية واحدة من جمموع لغات  اعتمادواجتهت بعض الدول اإلفريقية إىل 
لهجات األخرى داخل كثرية، وجعلها لغة رمسية، مع االعتراف باللغات أو ال

  .)١٤(الدولة دون حماولة القضاء عليها
يف الوطن العريب، وهو أمر  الغوي اتقدم يالحظ أنّ هناك تنوع وبناًء على ما

  :وميكن تصنيفه على هذا النحو. طبيعي تفرضه حقائق تارخيية
، ولغات األقليات اإلثنية »العربية وهلجاا«تنوع بني اللغة املشتركة  -١

  .لقدمية أو ااورة أو املهاجرة حىت احلرب العاملية األوىلا
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، ولغات أجنبية، كالفرنسية يف »العربية وهلجاا«تنوع بني اللغة املشتركة  -٢
  .لبنان وبعض بلدان املغرب العريب وال سيما اجلزائر وموريتانية

اآلسيويني  ، ولغات املهاجرين»العربية وهلجاا«تنوع بني اللغة املشتركة  -٣
  .إىل بلدان اخلليج العريب خاصة وعدد من البلدان األخرى عامة

اوقد اختذ النوع األول طابع يف املشرق العريب مع ظهور القوى  احاد
االنفصالية الكردية، وما جرته من صراعات مسلّحة، ويف املغرب العريب مع بروز 

  .بعد قليل خطاب اهلوية اخلاص بالسكان األمازيغ مما سنعرض له
ض لغة املستعمر، وما زالت رأما النوع الثاين فاختذ طابع التغريب والفرجنة وف

آثاره باقية يف لبنان، ويف بعض بلدان املغرب العريب، وقد برزت صور منه حديثة يف 
ويبقى النوع الثالث الذي ميثل . بعض بلدان اخلليج نتيجة الغزو الثقايف والتعليمي

ا إىل توصيف علمي يرصد أوضاعه وآثاره يف واسعة، حمتاجحالة طارئة، لكنها 
  .اللغة العربية وهلجاا

من البحث عند ثالثة أمثلة للتنوع اللغوي الذي وصفناه  ءوسنقف يف هذا اجلز
اللغة العربية ) ازدواجية(زالت مشكلة  إذ ما. واملثال األول هو لبنان. قبل قليل

وإذا صح أنّ . جماالت احلياة والتعليم والسياسة والفرنسية م لبنان يف الكثري من
 اطائفي اسياسي الًكلّ شيء قابل للتسييس يف لبنان، فإن هذه املشكلة وجدت شك

يدعي أن اتمع املسيحي جيسد اللغة الفرنسية وثقافتها، وأن اتمع اإلسالمي ميثّل 
يم الثقافية اجلامعة للغة العربية وهذا ادعاء اعتباطي يهدر الق. اللغة العربية وثقافتها

يف لبنان وغريه، ويتجاهل هوية لبنان وكيانه السياسي العريب الذي قام على أساس 
ويالحظ أن . )١٥(توافق مكوناته على إنشاء دولة واحدة هلا انتماؤها العريب الصريح
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شكال التنوع األجنبية واملراكز الثقافية الغربية تغذي أ ياتاملدارس الدينية ذات املرجع
اللغوي يف لبنان، وحتاول إبقاءه ضمن جمموعة املشكالت الطائفية واإليديولوجية 

ضرورة حضارية ) االزدواجية(ويرى بعض دعاة . واالقتصادية اليت يعاين منها لبنان
إبراز يف استعمال اللغة الفرنسية، وال سيما يف التعليم العايل والعادات والتقاليد و

وال شك يف أن هذه املشكلة اليت يبدو أا آخذة . ة على جمتمع متفرنجالعالمات الدال
يف التراجع ينبغي أن ختضع للبحث العلمي والوصف احملايد لكشف مداها وآثارها 

   .وما هلا من صالت بالثقافة والدين وحنو ذلك من عالقات اجتماعية
ة يف بلدان املغرب ومن آثار االستعمار الفرنسي الثنائية بني العربية والفرنسي

إذ فرض املستعمر لغته على احلياة والتعليم واإلدارة عشرات السنني، وأبقى . العريب
وإذا كانت الثنائية اليت أشرنا إليها يف . نفوذه اللغوي قبل رحيله عن هذه البلدان

البنان اختذت طابع اديني اطائفيا يف املغرب العريب اختذت طابعا، فإ اثقافي 
وما زالت آثار الثنائية هناك تظهر يف التعليم والصحافة . للتعريب امقاوم استعماريا

  .والبحث العلمي وحنو ذلك
 األمازيغية يف) أو اللغات( اللغة العربية واللهجات نيواملثال الثاين هو الثنائية ب

يقية ويرى هارمان يف هذا السياق أن اللغة العربية موجودة يف إفر. املغرب العريب
ميكن عدها لغة  منذ زمن طويل، وهي اللغة األم للقسم الشمايل من القارة، إذ ال

املكانة الرمسية املتميزة للغة العربية  تصنفوهلذا . مستوردة يف أي حال من األحوال
، أي )إندوغلوسية(يف مصر وليبية واجلزائر وموريتانية وتونس واملغرب على أا لغة 

اململكة (ويضيف هارمان أنّ أربعني باملئة من سكان املغرب . )١٦(وطنية داخلية
وإن كانت حالة لغة األكثرية يف . يتحدثون إحدى لغات الرببر املتعددة) املغربية

لزيادة وترية  ااملغرب تتجه على املدى البعيد حنو تكاثر عدد الناطقني بالعربية، نظر
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طيات االستشراق عن املؤكد أن موم. )١٧(غريباندماج غري العرب يف اتمع امل
عملت على إقصاء اللغة العربية  ،واجلامعات الغربية والقوى االستعمارية املباشرة

وتأيت االدعاءات . زعات اإلقليمية وإحالل اللغات األوربية حملّ العربيةـوتقوية الن
. ع كل األساليب غري العلميةاملشككة يف عروبة الشمال اإلفريقي يف هذا السياق م

مت التنظري للمنطق العرقي وإذكاء روح التعصب الديين والطائفي بدعوى حق «فقد 
ويرى حممد . )١٨(»التعددية واالختالف وإحياء التراث الشعيب واللغات احمللية

أن البحث يف تاريخ املنطقة يؤدي بنا وبالباحثني ذوي الوعي احلضاري «الفضيلي 
ميكن  أمثال عثمان سعدي إىل اإلقرار حبقيقة ال ،ياسية والتارخييةواخلربة الس

وقد أثبت علم احلفريات . إنكارها، وهي أن أصل سكان الوطن العريب واحد
وهناك إصرار غريب وال سيما فرنسي على إثبات اختالف الشمال . )١٩(»ذلك

وتغذية  ،)أي املشرق العريب(عن الشرق األوسط ) أي املغرب العريب(اإلفريقي 
وحتتاج هذه املشكلة من الوجهة . الدراسات األمازيغية يف اجلامعات الفرنسية

العلمية إىل تناول دقيق يدرس اللهجات القدمية ويظهر عالقاا بالعربية، ويتيح هلا 
ضمن اإلطار العريب العام الذي ميثل الوحدة الدينية والثقافية واإلقليمية  افضاء ثقافي

تتعرض له اهلوية العربية منذ عقد  يف هذا الصدد ما اوليس خافي .للمجتمع كلِّه
التسعينيات من القرن املاضي من ديد حقيقي بعد موجات من اهلجوم على 

إنه إمعان يف التمزيق . قبل القومية العربية والناصرية واجلامعة اإلسالمية من
ية العربية املتمثلة على أنقاض اهلو) شرق أوسطية(ة بوالتفتيت واصطناع هوية غري

٢٠(ايف اللغة والدين أساس(.  
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يتجلّى يف عدد من بلدان اخلليج  واملثال الثالث على التنوع اللغوي هو ما
فقد بدأت شركات النفط منذ وقت مبكر . العريب، وال سيما دولة اإلمارات

عام ففي . عمل املنشآت األساسية وضمانتشييد البىن لباالستعانة بالعمال األجانب 
وصل عدد هؤالء إىل حنو مثامنئة ألف، وخالل سنتني وصل عددهم إىل حنو  ١٩٧٢

أن  اوليس غريب. مليون ومئيت ألف، مث توالت أعدادهم بالتزايد حىت بلغت املاليني
فقد أفادت . جند شبه مستوطنات آسيوية يف الكويت ودول اخلليج األخرى

ع يف األنظمة احلاكمة، وتداولت صحفها اموعات املهاجرة من الليربالية اليت تشي
وأسست مدارسها واستوردت منتجات بلداا وأشاعت أمناط عيشها دون ضغوط 

إنّ املهاجرين اهلنود والباكستانيني والبنغاليني والسريالنكيني والكوريني . )٢١(قاهرة
والصينيني وغريهم يشكلون جتمعات لغوية غري قابلة لالندماج، ومثرية حلاالت 

غوية هلجية تؤثر يف هوية اخلليج العربية، إضافة إىل املسائل الدينية والتربوية ذات ل
لقد فضلت معظم دول اخلليج العمالة اآلسيوية على العمالة . احلساسية اخلاصة

يف الالجئني الفلسطينيني الراغبني  عدا بعض االستثناء املتصل باستقبال العربية، ما
ن دون أن يكون هؤالء منتمني إىل هذه الدول من الناحية م ،العمل واإلقامة املؤقتة

ومن الطبيعي أن ). أي أن تتحول هذه الدول إىل دول مضيفة لالجئني(القانونية 
إىل اإلقامة  - غلبهم من أصحاب الكفاءات العاليةوأ - يتطلع املهاجرون العرب 

غري أن . يرانينيبالكثري من اإل -على األقل -املديدة، واحلصول على اجلنسية أسوة 
 هذا التفضيل لآلسيوي على العريب لن جينب اخلليج املشكالت السكانية، إذ ال
إنّ . ميكن استرياد العمال دون احتمال بروز صراع اجتماعي ولغوي وثقايف وديين

ثقافية، كما  جوانبمثل هذه الصراعات املتوقعة حتتاج إىل سياسة اقتصادية ذات 
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وتوجيه تربوي وإعالمي يتفق وهوية اخلليج العريب قبل أن حتتاج إىل حبوث علمية، 
وتبدأ املنظمات الدولية . تصل األمور إىل تشكيل أقليات عرقية أو قومية أو دينية

اليت ترصد عيوا الدول النامية باحلديث عن حقوق األقليات وحرية اإلنسان 
  .وأنظمة العمل واملشاركة يف قيادة اتمع

  )اللغة الفصحى واللهجات احملكية(للغوية االزدواجية ا - ٤

إىل حقيقة عامة تدل على أن املتحدثني  Diglossieتشري ازدواجية اللغة 
والحظ . يف حالة أخرى آخر الغوي الًيف حالة ما، وشك الغوي الًون شكلمعيست

أنّ هناك حالة أخرى تتمثل يف وجود شكلني لغويني للغة  Fergusonفرجسون 
وجتب اإلشارة إىل أنّ ازدواجية اللغة هنا . )٢٢(بالتساويهما اتمع ملعواحدة يست

لغتني منفصلتني على النحو الذي مر بنا يف الفقرة السابقة يف  لاعمختتلف عن است
ويف اللغة العربية يالحظ بداية . التنوع اللغوي أو التعدد أو الثنائية بني لغات خمتلفة

القرآن الكرمي واألدب واملدونات واالستعمال  املستوى الفصيح املتمثل يف لغة
ا نعبر عنه بالعربية الفصحى، وهي اللغة املشتركة، ويالحظ أيض الرمسي، وهو ما
هي هلجات حمكية شفهية متعددة ختتلف من بلد عريب إىل  »دنيا«أشكال عامية 

وذهب فرجسون لتطبيق . )٢٣(آخر، بل من مدينة إىل أخرى، أو أقلّ من ذلك
دواجية اللغة على أربعة جمتمعات لغوية، هي العربية وهلجاا، واليونانية احلديثة، از

ويهمنا يف هذا الصدد الوقوف . ، ولغة هييت املزيجةواألملانية املتحدث ا يف سويسر
خطورة على وحدة اتمع من ملا هلا  ،على أسس ازدواجية اللغة العربية وهلجاا

  .ةوأمهية اللغة يف السياس
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سس، األوهناك اختالفات واضحة بني الفصحى وهلجاا احملكية يف عدد من 
كالوظيفة واملقام والتراث واالكتساب والتقييس والثبات والقواعد واملعجم 

الفصحى الرمسية  عمالففي املقام تربز احلاالت اليت تستدعي است. )٢٤(واألصوات
اجلامعية وأخبار اإلذاعات  كاالحتفاالت الدينية واخلطب السياسية واحملاضرات

على حني يترك للهجات حاالت أخرى كاحملادثة . والتلفزات والكتابة الصحفية واألدب
مع الباعة واخلدم والعمال والسائقني، وكذلك احملادثة مع األسرة واألصدقاء والزمالء، 

  .يةواملسلسالت الشعبية االجتماعية، والتعليقات الصحفية الساخرة، واألغاين الشعب
ويف املقام يالحظ أن استعمال الفصحى يدلّ على مقام أرفع وأكثر جدية، 
على حني أن استعمال اللهجات احملكية يدلّ على مالمح شعبية أو طبيعية غري 

الفصحى، وحياولون ذلك، كلما  عمالوالناس عامة يتطلعون إىل است. فةمتكلّ
. السياسة، وقراءة الشعر الفصيح ، واحلديث يفةزهم املقام إليه كاللقاء يف التلفدعا

بعمق تارخيي وغىن معريف متنوع وال سيما املعرفة  حىأما التراث فإنه ميد الفص
الدينية، ولذلك ينظر إىل الفصحى املعاصرة على أا امتداد لذلك التراث املدون 

على حني أن . الذي يلقى االحترام العفوي من الناس على اختالف مستويام
 له تلك اخلصائص، كما أا لتعددها ال امدون اتراثًعامة متلك  ات احملكية الاللهج
الوعي اجلمعي ألبناء اللغة وجِدترقى لت.  

فاللهجات احملكية يكتسبها األطفال . أما االكتساب فيتصل بتعلّم اللغة بداية
احملكية، بعد اكتساب اللهجة  اأما الفصحى فتتعلّم غالب. من األهل بطريقة طبيعية

وتؤخذ الفصحى خالل التعليم الرمسي أو خالل تعليم القرآن الكرمي يف املساجد 
ويتطلب إتقان الفصحى حفظ الكثري من قواعد النحو والصرف . واملنازل

وال يتطلب اكتساب . واستظهار النصوص األدبية ومداومة القراءة والتحصيل
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اليومي واالخنراط يف اتمع اللهجات يف مراحل خمتلفة من العمر سوى االتصال 
  .من دون احلاجة إىل تعليم مقصود

ليس من املستغرب أن الشكل األعلى من اللغة هو القياس بالوسائل «ويف التقييس 
فهناك كتب املعجم والنحو، ومرشدات النطق، وكتب القواعد . يد الرمسيعاملعتادة للتق

جبدية وقواعد التهجية راسخة كما أن حروف األ. الصحيح للهجة العليا تعماللالس
 بالدراسات اواسع ااهتماموعلى العكس مما تقدم قلّ أن جند . )٢٥(»للهجة العليا

ن تدوين أي منها غري متيسر الفتقارها إىل قواعد جية إوالقواعد للهجات احملكية، 
 وتشري دراسة فرجسون. الًيدها أصعراسخة، مع عدم الرغبة يف كتابة اللهجات أو تق

وميكن التخفيف من . )٢٦(إىل أنّ ازدواجية اللغة ظاهرة ثابتة، ورمبا استمرت عدة قرون
حدة االزدواجية بتطوير مستوى تواصلي تترقى فيه اللهجات احملكية، وتبسط فيه 

ىل أقرب درجة من االستعمال إالفصحى مع احملافظة على خصائصها الثابتة للوصول 
تشار التعليم ووسائل اإلعالم واالتصال واملواصالت ومن املؤكد أن آثار ان. الفصيح

  .)٢٧(ومتازج اتمعات واضحة يف االجتاه حنو الفصحى يف الوطن العريب

ويف القواعد تتجلى أشياء من االختالف بني الفصحى وهلجاا احملكية مع أا 
ينة فهناك تبسيط للقواعد، واقتصار على حاالت مع. تنتمي إىل اللغة نفسها امجيع

يف استعمال األدوات والظروف، وإمهال اإلعراب واالتكاء على مواقع الكلمات 
للداللة على الوظائف النحوية، والتصرف يف اجلموع والتذكري والتأنيث، واإلبدال 
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ورمبا كان إمهال . والتصرف يف األصوات، وحنو ذلك مما هو شائع يف اللهجات
تغيريات الصوتية والصرفية والتوسع يف اإلعراب أبرز تغيري هلجي إضافة إىل ال

. أما املعجم والثروة اللفظية فهما مدار اختالف بني الفصحى واللهجات. الدخيل
، لكنها تتباعد الًإذ تشترك الفصحى واللهجات يف الكثري من األصول املعجمية أص

تعامل مع يف املفردات االصطالحية والعلمية والفنية، كما ختتلف يف ال الًأو قلي اكثري
وال ميكن . اإلمكانات االشتقاقية والظواهر الداللية كالترادف واملشترك واألضداد

 »امعجم«فاللهجات تعتمد . هلجة مهما كانتأن يقاس غىن الفصحى الداليل بأي 
من األصول، وتقتصر على جماالت داللية معينة حبسب البيئة، كاملفردات  احمدود

  .فيما سواها ارفية، وتقتصد كثريالزراعية أو التجارية أو احل

.  الفصحى وهلجاانيأبرز جوانب االختالف ب حدأوتبقى االختالفات الصوتية 
على . اومساع افالفصحى هلا نظامها الصويت الثابت يف القراءات القرآنية املتداولة نطقً

باس حني أنّ اللهجات هلا بعض اخلصائص الصوتية النامجة عن تطور األصوات أو اقت
ورمبا كانت اخلصائص الصوتية من أوىل . أصوات أجنبية أو اعتماد صور هلجية قدمية

وقد ميتد بعض هذه . مييزها من غريها من اللهجات عالمات ظهور هلجة هلا ما
إىل نطق الفصحى نفسها، فيختلف عندئذ أداء العراقي  ،اخلصائص، إذ يصبح عادة نطقية

  .ي أو املغريب أو السوداينللفصحى عن أداء املصري أو الشام
وال بد من اإلشارة إىل أنّ هذه االزدواجية عبرت عنها أدبيات واسعة منذ 

وقد بدأ بعض . للصراع بني الفصحى والعامية االقرن الثامن عشر، وأخذت عنوان
زاعمني أنّ تعلق املصريني  ،املستعمرين اإلجنليز يف مصر محلة على الفصحى

 علىكما أثريت مجلة من املطاعن . )٢٨(م قوة االختراعبالفصحى هو سبب فقده
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 منها أا لغة قدمية عاجزة عن جماراة احلياة احلديثة، وأا لغة أدبية ال. هذه اللغة
تصلح للعلوم اجلديدة، وأنّ قواعدها صعبة وتعلّمها شاق، وأن العامية بأي شكل 

ا وإمالءها صعب من أشكاهلا أسهل من الفصحى وأقرب إىل الناس، وأن خطّه
  .على عكس الكثري من اللغات األجنبية وغري ذلك

بني أبناء الوطن الكبري على اختالف  الًلكن الفصحى هي اللغة املشتركة فع
وقد جنح التعليم حني جعلها . لغام أو هلجام، فهي لغة الدين والتاريخ والثقافة
م، وظهرت فيها ١٨٠٥من  الغته الرئيسة منذ ظهور دولة حممد علي يف مصر بدًء

ألوف املصطلحات يف شىت العلوم واآلداب والفنون، وترجم إليها من املراجع 
قة، ووضعت والكتب والنشرات والوثائق اجلم الغفري، ونشرت آثارها القدمية حمقّ

بني أيدي العلماء واملتعلمني، وكتب ا أدب حديث ذو فنون منذ قرن ونصف 
ية للدول العربية ولعدد من املنظمات الدولية، وصارت ، واعتمدت لغة رمساتقريب
نشئت ألجلها اامع للوحدة املنشودة، وأُ امن املشروع القومي ومرتكز اجزًء

، واملؤسسات العلمية )١٩١٩س عام سأُأقدمها جممع دمشق الذي (اللغوية 
 ومع أن الفصحى كما أشرنا أجنزت .كمكتب تنسيق التعريب يف الرباط وغريه

 أمداؤهاالكثري لتكون اللغة املناسبة للحياة، فإنَّ األوضاع الراهنة تنبئ بانتكاسة هلا 
إلبعاد  اأن هناك قصد افمن املالحظ حالي. وأشكاهلا املتأثرة حبال األمة وقوا

ميات يف الكثري من القنوات وإشاعة العا ،الفصحى عن اإلعالم املرئي واملسموع
وإشاعة ثقافة السحر والشعوذة واملسابقات  ،دمي قيم اتمعزية املوجهة لتهالتلف

لدى بعض  اكما أن هناك قصد. الرخيصة والفن اهلابط واالحنالل األخالقي
اجلهات املتنفذة يف بلدان الوطن العريب الكبري للتدريس باللغات األجنبية وال سيما 

س تدر اصة اليت الاإلجنليزية، وافتتاح فروع للجامعات األجنبية واملدارس اخل
التعليم العام يف معظم أرجاء  مِسصار ي اواضح اأنّ اون االحظ أيضوي. بالعربية
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وأن هناك حماوالت إلبعاد . أمام التنمية الثقافية ابقاء األمية عائقًمع العروبة، 
ل وسائل االتصاوالفصحى عن احلياة، وتفضيل العاميات عليها يف اإلعالن 

كما أنّ هناك حماوالت أشرنا إىل بعضها يف . وهاحنلعالمات التجارية وواألسواق وا
  .هذا البحث لتوليد ثنائيات لغوية مزامحة، كما يف العراق واملغرب والسودان

يثري مشكلة مامل يوظف التوظيف  إنّ وجود هلجات حمكية متعددة أمر طبيعي ال
كية ألغراض لسانية ختدم املغاير، وإنّ أي دراسات علمية جترى على اللهجات احمل

عن إنشاء معاجم هلذه اللهجات واصطناع قواعد  اخمتلف متام أمر ،اتمع ووحدته
وضوابط، واستخالص خصائص، وإجياد آداب خاصة ا، ألن ذلك سيفضي إىل 

  .ال خيفى على أحد حتويلها إىل لغات مستقلة، ويف ذلك من املشكالت ما

  ةـامتـخ -٥

سياسية من دون  آثارلغوية الراهنة مشكالت اجتماعية ذات إنّ املشكالت ال
شك .لقد أكّد . الرتباط اللغة باهلوية والدولة والقومية واألقليات اوليس هذا غريب

هذا البحث أنّ وجود مظاهر للتعدد اللغوي واالزدواجية اللغوية يف دول الوطن 
افتعال املشكالت  ينكره أحد، لكن اخلطورة تكمن يف العريب شيء طبيعي ال

وإعادة صياغة القضايا وصرف األنظار عن األهداف الكامنة، ألن ذلك كلّه يأيت 
اليت تتخذ من هذه املظاهر  ،بتوجيه ومتويل من مراكز البحوث األجنبية اغالب

وإنّ اللسانيات وال سيما . للتدخل يف الشؤون اخلاصة لألمة ااالجتماعية أسباب
باملنهج العلمي  ،جديرة ببحث كلّ املشكالت االجتماعية اللسانيات االجتماعية

تبقى  لكي ال ،القائم على الوصف والنقد واالقتراح، والوسائل العلمية املعتمدة
موضع شك وحذر  ،البحوث االجتماعية عامة والبحوث اللسانية املتصلة ا خاصة

  .من املواطنني واملسؤولني العرب على حد سواء
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  جعاملصادر واملرا

، جملة »ئق التارخيية والتشويهات الراهنةاحلقا: اللغة القومية«أبو نضال، نزيه،  -
، الس ١٩٨٧حزيران ومتوز ) ٣٤- ٣٣(الوحدة، السنة الثالثة، العدد 
  .القومي للثقافة العربية، الرباط

، الة العربية »أزمة اللسانيات يف العامل العريب«أمحد حممود، عشاري،  -
اللغوية، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، الد السادس، العدد للدراسات 

م، اخلرطوم، ١٩٨٨فرباير  -ه١٤٠٨العدد الثاين، مجادى اآلخرة / األول
  .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

، مدخل، دار غريب للطباعة والنشر علم اللغة االجتماعيبشر، كمال،  -
  .م١٩٩٧ثالثة، . والتوزيع، القاهرة، ط

القسم الثاين، الفصحى والعامية، سلسلة  اللغة العربية،اخلطيب، حممد كامل،  -
  .٢٠٠٤، وزارة الثقافة، دمشق )٢٨(قضايا وحوارات النهضة العربية 

، جملة الوحدة، »العريب وحركة اهلجرة إىل منطقته حول اخلليج«الدنيا، حممد،  -
، الس القومي ١٩٩١وأغسطس  يوليو) ٨٣-٨٢(السنة السابعة، العدد 
  .للثقافة العربية، الرباط

، جملة الفكر العريب »وسيو ألسنية والصراعات اللغويةالس«زكريا، ميشال،  -
، مركز اإلمناء القومي، ١٩٨٣، خريف )٢٨- ٢٧(املعاصر، العددان 

  .بريوت
مد ، ترمجة إبراهيم بن صاحل حمعلم اللغة االجتماعي للمجتمعفاسولد، رالف،  -

  .م٢٠٠٠الفالي، جامعة امللك سعود، الرياض 



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

، جملة »لدعاوى اإلثنية يف املغرب العريبحول بعض ا«الفضيلي، حممد،  -
، الس القومي للثقافة ١٩٩٢أيار ) ٩٣(الوحدة، السنة الثامنة، العدد 

  .العربية، الرباط
 الوطن يفاالزدواجية اللغوية واالزدواجية الثقافية «ي، الشاذيل، روالفيت -

، ترمجة وتلخيص رشيد بناين، جملة الوحدة، السنة السادسة، العدد »العريب
  .، الس القومي للثقافة العربية١٩٨٩ تشرين أول وتشرين ثاٍن) ٦١/٦٢(

أوىل . ، دار الفكر، طاللسانيات وآفاق الدرس اللغوي - : قدور، أمحد حممد -
   .، دمشق٢٠٠١

، دار الرفاعي ودار القلم العريب ت يف اللغة واهلويةمقاال -                        
  .حلب ٢٠٠٩أوىل . حبلب، ط

يف الزمن السياسي مقاربة منهجية يف مصطلح الدولة واألمة «كوثراين، وجيه،  -
نيسان وأيار ) ٣٢-٣١(، جملة الوحدة، السنة الثالثة، العدد »للنهضة العربية

  .لرباط، الس القومي للثقافة العربية، ا١٩٨٧
، جمموعة حبوث اللغة العربية والوعي القوميمركز دراسات الوحدة العربية،  -

  .م١٩٨٦ومناقشات، بريوت 
، دار الفكر، قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديثموسى، اد،  -

  .م١٩٨٧عمان 
، ، عامل بابلي، ترمجة سامي مشعونتاريخ اللغات ومستقبلهاهارمان، هارالد،  -

مراجعة حممد حرب فرزات، الس الوطين للثقافة والفنون والتراث، قطر، 
  .م٢٠٠٦الدوحة 

، دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة اللغة واتمعالواحد،  علي عبد ،وايف -
 .م١٩٧١


