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دارجي له .أ ّما الطبقة العا ّمة ،فقد كانت تن ّوعاتها الدارج ّية واللهج ّية املحلّ ّية حسب
ّ
عفوي.
دارجي مشرتك
املناسبات تتن ّوع يف مختلف املناطق يف تن ّوع
ّ
ّ
وإذن فالطبقتان ال تخلوان من جدليّات داخليّة حسب الق ّوتني املذكورتني أعاله.
وبني الطبقتني يف العموم جدليّة تك ّون هذه الطبقة الوسطى القامئة عىل مالمح معيار
عفوي مشرتك دارج متن ّوع.
ّ
جسدت املحافظة عىل املشرتك الدارج الجامع طوال
هذه الطبقة الوسطى هي التي ّ
القرون الوسطى مل ّا كانت األ ّم ّية تجاوز  ،% 95ونجد آثارها يف كثري من النصوص العا ّمة؛
فطوال هذه امل ّدة مل يكن للمعيار الرسم ّيي غري املدروس سوى قيمة رمزيّة ال غري.
يل وبفضل التمدرس ،يف
هذه الجدليّة قويت يف القرن األخري بتأثري التقارب التواص ّ
ات ّجاه يق ّوي زوال الفوارق يف فائدة الطبقة الوسطى السائرة نحو معياريّة عرفيّة قويّة
والخاصة كلتاهام تقرتب رويدا رويدا ،ولكن برسعة
شديدة االنتشار .فالطبقتان العا ّمة
ّ
مل تعرفها يف العهود السابقة ،نحو دارجة مشرتكة معياريّة غري رسميّة وقابلة للضبط،
الرمزي املثا ّيل الذي سيبقى مل ّدة طويلة رمزا مصونا بالعقائد.
دون إرضار باملعيار
ّ
وهو ما منثّله بالرسم التايل:
الرمزي ّ
املثال تن ّوع
املعيار
ّ
دارجي يف املعيار الرس ّمي
ّ
عفوي مشرتك دارج متن ّوع
مالمح معيار
ّ

عفوي
دارجي مشرتك
تن ّوع
ّ
ّ
يل
ح
م
ولهجي
دارجي
ع
تن ّو
ّ ّ ّ
ّ

هذا الرسم يف عمومه يستوعب دراسات ع ّدة أجراها باحثون مختلفون يف الخمسني
سنة األخرية.
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الرسمي دون حذف
لنرتك للتوازن الطبيعي أن يسري ببطئه نحو تغيري املعيار
ّ
وظيفته .وذلك عىل صورة ال ّ
أشك يف أنّها تريض الجميع.

الحديس
9.9حرك ّية اللسان العر ّيب يف العرف
ّ

للواقع اللسا ّين العربا ّين جدل ّية تط ّوريّة عاديّة تتح ّرك نحو الوحدة املتن ّوعة ال نحو
أي صورة كانت سيؤ ّدي إىل زيادة االختالل يف األبنية
االنفصال .ففرض انفصال عىل ّ
الرمزيّة ،وإىل رصاعات أتوقّع أنّها ستكون دامية.

ذلك أ ّن املحافظة عىل الوحدة اللسان ّية هي الضامن الوحيد لتط ّور مد ّين معقول يف
جامعي مصدره
مس من الوحدة اللسان ّية سيؤ ّدي إىل رعاب
ظل الدول الوطن ّيةّ .
ّ
وكل ّ
ّ
هذه الكتل العامل ّية املهيمنة والراغبة يف االبتالع ،وبالتايل وإىل عودة عنيفة للت ّيارات
الدينيّة والقوميّة املتط ّرفة واملتناحرة ،واملتز ّودة بإديولوجيّة اقتصاديّة رشسة.
يعيش اللسان العر ّيب منذ أكرث من ألفي سنة تن ّوعا ذا طبقات ثالث:
ـ ـطبقة عا ّمة ذات تن ّوع شديد،
ـ ـتتالقى يف طبقة من االستعامالت العا ّمة املشرتكة الدارجة العرف ّية،
الخاصة الرفيعة إىل طبقة من املناويل العرف ّية ذات الشحن
ـ ـترتقي يف االستعامالت
ّ
املعياريّة.
هذه الطبقات الثالث تك ّون خصائص شبه كلّيّة وشاملة يف جميع األلسن الكربى.
العكاظي بالخصوص ،وهو املعتمد
والطبقة الثالثة منها هي التي كانت أساس املنوال
ّ
الرسمي للدارجة املشرتكة
يف االستعامالت الرفيعة التي قادت النحاة إىل وضع املعيار
ّ
الرسمي يف أغلب
اعتامدا عىل قبائل بعينها كانت األقرب إىل هذه املناويل .لك ّن املنوال
ّ
الحقبات التاريخيّة مل يكن سوى قيمة رمزيّة مثاليّة .فالواقع أنّه كان متحقّقا يف تن ّوع
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1.1متهيد
يل مدير إدارة الرتبية باسم املنظّمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم أن
مل ّا اقرتح ع ّ
ولكل
أحارض يف اليوم العاملي للغة العرب ّية ،قبلت هذا الترشيف بال تر ّدد ،وشكرت له ّ
الرمزي دون غريي م ّمن هم أوىل م ّني يف هذا املقام،
من له فضل يف اختياري لهذا اليوم
ّ
وأقدر م ّني عىل القول يف الشأن العا ّم.
يل« ،مستقبل العربيّة مسؤوليّة الجميع» ،وكأنّه شعار
يبدو هذا العنوان املقرتح ع ّ
أو أمر ناظم :فظاهره اإلخبار ،ومقتضاه التو ّجس من املصري ،ومقصده اإللزام وتحميل
املسؤوليّة .لكن ،أيف الواقع ما يدعو إىل الخوف حقّا عىل املصري؟
يف رأيي أ ّن التساؤل يف ذاته مفيد .إال أ ّن الرويّة الزمة ،وال ب ّد من منهجيّة واضحة
يف النظر والعمل .وبناء عليه ،فمهام كان حال العربيّة من خري وسوء ،فلها علينا واجب
املعرفة العليمة واملرشدة إىل العمل الناجع.
لكل ناظر عامل يف العرب ّية إنّ ا هي الوعي
لذا ،فاختيارنا هو أ ّن املسؤول ّية األوىل ّ
املعر ّيف الشامل .ومبدؤه األخذ مبا يق ّره العلم يف شأنها مبعايريه املجراة يف غريها ،وغري
املخصوصة بها .ذلك أ ّن العلم املخصوص باليشء تعقيل للعقائد املعقودة يف شأنه،
عقدي ذايتّ.
يوهم باملوضوع ّية يف ما هو يف حقيقته اختيار
ّ

2.2العرب ّية وتضارب وجهات النظر

ألي طرف أن يحتكر القول والفعل فيه.
ذلك أ ّن الشأن
اللغوي شأن عا ّم ،ال ميكن ّ
ّ
الطبيعي تناوله من وجهات ع ّدة يف النظر :سياس ّية أو اقتصاديّة أو دين ّية أو قوم ّية
فمن
ّ
أو غريها ،وأن تكون هذه الوجهات متغايرة ومختلفة باختالف الخلف ّيات واملستندات.
كل وجهة يف النظر إىل تأسيس تص ّوراتها ومواقفها وتحديد
الطبيعي أيضا أن تسعى ّ
ومن
ّ
مسؤول ّياتها عىل أسس موضوع ّية مالمئة لها ،وعىل مستندات علم ّية ت ّربرها.
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لذا ،كثريا ما تكون املواقف املختلفة واملح ّددة للمسؤول ّيات املتناقضة ناتجة عن
تص ّورات ذات مستندات واقع ّية ال ّ
شك فيها؛ إذ التنازع والتضارب ال يعود إىل ص ّحة
كل وجهة يف النظر ،بقدر ما يعود إىل روح اإلطالق وعدم القول بالنسب ّية
املنطلق عند ّ
بتعميم أحد الجوانب عىل سائر الجوانب األخرى ،وما يتبع ذلك من نكران وتش ّبث
باملواقف ،وإعراض عن البحث عن القواسم املشرتكة والكفيلة بأن تكون القاعدة
الجامعة واملو ّحدة والقابلة للتن ّوع املرثي.
هذا ما يجعل التص ّورات السائدة ،عاجزة عن رسم موضوع ّية مشرتكة تح ّدد املفهوم
الوطني ،والرشوط الرضوريّة املح ّددة للمسؤول ّيات .ذلك أ ّن أغلبها قائم
الشامل للسان
ّ
عىل اعتبار العرب ّية لسانا مخصوصا محتاجا إىل علم مخصوص.
كل
وهذا ما يجعل الجميع يف حاجة إىل اكتساب وعي معر ّيف مجاوز ومتعال عن ّ
النزعات العقديّة سواء أكانت دينيّة أو قوميّة أم كانت مدنيّة أو سياسيّة اقتصاديّة،
كل الخصوصيّات واملستوعب لها يف اآلن
وعي معر ّيف ال يحتكم إال للعلم املتج ّرد من ّ
نفسه ،إذ ال علم إال ما كان كلّيّا وكونيّا شامال لكل األلسن املحقّقة للغة البرشيّة.
وصفوة الرأي عندي أ ّن املسؤوليّة الجامعيّة تبدأ من الوعي بدور املعرفة العلميّة
كل
لكل املعتقدات املطلقة ،ويف رسم القواسم املشرتكة بني ّ
الشاملة يف رسم الحدود ّ
النزعات إلرجاعها إىل النسبيّة التي هي الخاصيّة األساسيّة للحقيقة.
فاملعرفة العلم ّية الشاملة ،متى كانت مرجع ّية مشرتكة ،فهي الوحيدة التي تربز
لكل ذي اعتقاد أن
خصوص ّية اليشء يف كلّ ّيته النوع ّية ،وهي الوحيدة التي تسمح ّ
يحتفظ باعتقاده يف حدود املعقول دون اإلرضار باملشرتك العا ّم.

4

حديس الواع وال موعى به،
وكال العاملني ،عامل املسافة وعامل االنتساب ،عرفا ّين
ّ
وقد يتمظهر يف مظهر مخالف لحقيقته ،متاما كام يقع بني زوجني أو صديقني يبدآن
عرشتهام الطويلة والدامئة مبظهر جد ّيل يرتاوح بني التعاطف والتنافر املع ّدل يف حقيقته
للخصائص وامله ّيئ للتالحم.
وبفضل هذا الشعور املشرتك ميكن لأللسن أن تبقى مو ّحدة رغم التباعد ،فال
الدارجي إىل ألسنة .والعكس ممكن أيضا ،فقد خرجت إحدى الدارجات
يتح ّول التن ّوع
ّ
الجرمان ّية ،وهي الهولنديّة ،عن األملان ّية ،رغم التقارب بفعل انعدام الشعور املشرتك
باالنتساب إىل مجموعة لسان ّية واحدة نتيجة عوامل ع ّدة .فاستقالل دارجة من
الدارجات العرب ّية أمر محتمل يف خض ّم االضطراب العا ّم .لك ّنني ال أتوقّع زوال الرابط
اللسا ّين العا ّم يف هذا القرن وال يف القرن املوايل.
األنرتوبولوجي غري قابلة ملزيد التع ّدد يف
ذلك أ ّن الحركيّة الجدليّة العا ّمة يف املستوى
ّ
األلسنة الحضاريّة الكربى ،وال ميكن لحركة «العوملة الشاملة» التي بدأت منذ ألفيّات ثالث
بتكوين اإلمرباطوريّات ،والتي تد ّرجت من شموليّات إقليميّة إىل شموليّات أكرب فأكرب ،أن
األقل ،يف مستوى األمناط أو األرس اللغويّة.
النسبي ،عىل ّ
تقبل التن ّوع إالّ يف إطار التو ّحد
ّ
اللغوي والعرفا ّين ،باملعنى الذي دقّقناه يف أعامل
األنرتوبولوجي
ال يشء يف تحليلنا
ّ
ّ
أخرى ،يش ّجع عىل قبول اإلنسانيّة لألنكليزيّة لسانا عامليّا وحيدا ،وال يشء يش ّجع عىل
كل الجهود
اإلفريقي للفرنسيّة لسانا مو ّحدا عىل صورة نهائيّة ،رغم ّ
قبول الغرب
ّ
الجبّارة وغري املفيدة التي تبذلها الفرنكوفونيّة يف رصاعها مع األنكليزيّة عىل حساب
الوحدة اللسانيّة للعامل العربا ّين.
أي محاولة لجعل هذا العامل يتكلّم لسانا غري العرب ّية ،ويعتمد
لذلك ،لن تنجح ّ
يتوسع استعامل الدارجات
رسم ّيا غريه ،فللتاريخ منطق يجاوز ّ
كل السياسات ،ولن ّ
العرب ّية إال يف ات ّجاه وحدة لسان ّية أقوى.
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الرسمي أ ّن تغيري املعيار كاملحافظة عليه ليس من مشموالت
املطلق عن املعيار العر ّيف
ّ
القرارات الفرديّة وال من مشموالت القرارات الجامعيّة الجهويّة.
الجامعي املشرتك
الحديس
يسيه الوعي
ذلك أ ّن التط ّور اللسا ّين مسار
طبيعي جد ّيل ّ
ّ
ّ
ّ
بني املتكلّمني بذلك اللسان .وتحكمه ق ّوتان عرفانيّتان اجتامعيّتان ،أي ق ّوتان مجاوزتان
يل وللمعرفة الواعية عند املستعملني ،وال ميكن وصفهام إال بالنظر
لإلدراك التحلي ّ
املنهجي:
العلمي
ّ
ّ
اإلقليمي،
والجهوي وحتّى
والجامعي
الفردي
ـ ـق ّوة ناشزة تتّجه نحو التنويع
ّ
ّ
ّ
ّ
امليس للتفاهـم بني األفراد
ـ ـوقـ ّوة جامعـة تتّجـه نحـو املحافظة عىل املشترك األدىن ّ
واملجموعات؛
ـ ـوهـذا املشترك هـو نفسـه جـد ّيل تتحكّم فيـه القـ ّوة الناشـزة املتّجهة إىل اسـتقالل
بعـض الجامعـات عـن بعـض الجامعات األخـرى ،وقـ ّوة جامعة تتّجـه إىل املحافظة
على وحدة اللسـان وعدم انقسـامه.
ما ال تعرفه أو تتجاهله وجهات النظر العقديّة السياس ّية النشيطة أ ّن الجدل ّية بني
هاتني الق ّوتني إنّ ا هي وظيفة تابعة للـ»مسافة التواصل ّية» بني املتكلّمني ،وللشعور
الحديس العا ّم يف االنتساب إىل «النحن» املقابل لآلخر.
ّ
االجتامعي ثانيا بني
والنفيس
املادي أ ّوال
نعني باملسافة التواصليّة التقارب والتباعد
ّ
ّ
ّ
املتعاملني .فبقدر ما يكون املتعامالن متقاربني ماديّا ،إ ّما مكانيّا وهو األساس األ ّول
اللهجي،
القديم ،أو بوسائل االت ّصال واالنتقال حديثا ،فإنّهام يسعيان إىل االنسجام
ّ
والعكس بالعكس .لك ّن املسافة التواصليّة غري كافية ما مل تصاحب بإسقاط العالقة بني
«األنا» واآلخر عىل العالقات االجتامعيّة باعتبار اآلخر من مجموعة األنا ،أي باعتباره
من مجموعة «نحن» يف مقابل «هم».
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اللغوي
3.3بعض الحقائق اللغويّة العا ّمة :التن ّوع
ّ

رضة بانقسام ّيتها مبستقبل الشعوب العربان ّية ،أي
تتنازع العقائد االنقسام ّية وامل ّ
اللهجي واللسا ّين ،التقابل
املتكلّمة بالعرب ّية ،يف مفاهيم ع ّدة محاورها كام ييل :التع ّدد
ّ
الرسمي ،عالقة اللسان بالدين والقوم ّية ،جدل ّيات الرصاع
الحديس واملعيار
بني العرف
ّ
ّ
والتنافس بني الشعوب .وجميعها مواضيع واسعة املجال متع ّددة الشعاب ،يقتيض
رشحها مناقشات طويلة تكشف عن التهافت الشديد لإلديولوج ّيات املتضاربة.
لكل سجال ،نق ّدم أه ّم األحكام األنرتوبولوجيّة اللغويّة العا ّمة املتعلّقة باأللسن
دفعا ّ
مم
دون تخصيص لسان بعينه ،نجملها اضطرارا يف جمل تقريريّة رسيعة ،تربز أ ّن كثريا ّ
الكل الشامل ضديد .ذلك
يستعمل عقديّا ض ّد العربيّة أو لفائدة العربيّة ،إنّ ا له يف العلم ّ ّ
إطالقي مغالط ال يقول من الحقيقة إال نصفها الذي يريد تعميمه.
أ ّن التفكري العقد ّي تفكري
ّ

•امللكة اللغويّة البرشيّة ملكة واحدة تتحقّق مبجموعة غري محدودة من األلسنة .فهي
يسي الكائنات الح ّية والجامدة عىل ح ّد
جنس متن ّوع التحقّق مبقتىض قانون
طبيعي ّ
ّ
سواء .لكن ،مبا أ ّن األنواع واألجناس تتحقّق يف الطبيعة عىل صور مختلفة كبصامت
تختص بصور
تختص مبا هو أفضل أو أحطّ ،بل ّ
األصابع وأوراق العنب ،فإ ّن األلسن ال ّ
تحقّقها ال غري .وإذن ال يشء يدعو إىل اعتبار العربيّة أفضل يف يشء ،أو أدىن يف يشء
إديولوجي ّما.
آخر ،وأن نوظّف هذا وذاك لغرض
ّ
نحوي عا ّم ،ويف عائلة ألسنيّة تنضوي بدورها
كل لسان لسان ينضوي بنيويّا يف منط
• ّ
ّ
تحتل ح ّيزا جغراف ّيا تدافع عنه ،بجانب أحياز أخرى تسعى الكتساحها.
يف أرسةّ ،
فالعربيّة من األرسة الساميّة الحاميّة أو اإلفراسيّة كالبابليّة والفينيقيّة والقبطيّة
األرسي ،إال بخروجها إىل صقلّ ّية واألندلس
واللوب ّية ،وهي تاريخ ّيا مل تخرج عن مجالها
ّ
الهندورب ،خروج الالطينيّة واإلغريقيّة وغريهام من األلسنة الهندوربّيّة
من املجال
ّ
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الحامي .ويف ضوء هذه الحقائق األنرتوبولوج ّية اللغويّة ال ب ّد من
السامي
من املجال
ّ
ّ
واللغوي.
والسيايس
التاريخي
تعديل بعض األحكام السائدة يف بعض السجال
ّ
ّ
ّ
الطبيعي املذكور ،وال ميكن
كل لسان لسان يتحقّق بتن ّوعات لهج ّية مبقتىض القانون
• ّ
ّ
ألي لسان أال يكون كذلك .فمن األوهام االعتقاد أ ّن العرب ّية فريدة يف هذا الشأن.
ّ
فللروس ّية والفرنس ّية واألنكليزيّة واألملان ّية واإلسبان ّية والصين ّية دارجات ولهجات
مختلفة والدراسات والخرائط متوفّرة ملن يريد االطّالع عليها.
•يقوى التع ّدد اللهجي بحسب ق ّوة اللسان البرشيّة وبحسب امتداده يف املكان والزمان،
الزمني يشت ّد التن ّوع ،وبقدر
حسب قانون املسافة التواصل ّية ،فبقدر التباعد الفضايئ
ّ
يل تتج ّمع اللهجات يف
التقارب يضعف .بقدر التع ّدد اللهجي وقيمة التباعد التواص ّ
دارجات ومجموعات دارج ّية.
السيايس ،بالتح ّول
•تنتهي بعض الدارجات ،مبفعول االنعزال الجغرا ّيف أو الثقايف أو
ّ
إىل ألسنة مستقلّة ،كام وقع لإليطال ّية مثال يف خروجها عن الالطين ّية؛ أ ّما الفرنس ّية
يف خروجها عن الالطين ّية فهو أقرب إىل حالة املالط ّية يف خروجها عن العرب ّية ،مل
تكن دارجة الطين ّية بل كانت دارجة خليطا منها ومن ألسنة جرمان ّية ،فيه النصيب
الالطيني الدارجي أقوى.
ّ
كل لسان لسان عىل وحدته املتن ّوعة الصيغ بنواة املشرتك الدارج يف لهجاته
•يحافظ ّ
عقدي،
رمزي ثقا ّيف
ّ
والضامن للتفاهم ،بفضل حدس جامع قابل لالنعقاد يف نظام ّ
ليس بالرضورة كتاب ّيا .فبعض األلسنة األمرنديّة يف أمريكا ،عىل ما يبدو ،تحافظ عىل
املشرتك بني دارجاتها عىل صورة غري مق ّننة.
•تحافظ بعض األلسنة املتن ّوعة لهج ّيا عىل النواة املشرتكة الدارجة يف لهجاته بس ّن
املسي لنحوها القابل للتن ّوع.
معيار
رسمي حا ّد للتن ّوع عىل أساس املعيار العر ّيف ّ
ّ
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ويف تقديرنا أنّه ليس من الصدفة أ ّن بعض التجاوزات اللغويّة للهامش املتح ّرر من
القيود املعياريّة تجاوزات تنسجم مع سياسات اقتصاديّة واسرتاتيجيّة ومع سياسات لغويّة
ذات عالقة بالحنني املكبوت إىل الفرتات االستعامريّة املاضية القامئة عىل التفرقة والتقسيم.
يدعونا هذا الوضع إىل التساؤل عن الضوابط املوضوع ّية واملعقولة واملح ّددة
اللغوي الح ّر واملناسب للمقامات ،دون السقوط يف مهازل املواقف
رصف
ّ
لهامش الت ّ
الصفويّة غري الواقعيّة وغري القابلة للتن ّوع اللسا ّين ،والتساؤل عن الهيئات القانونيّة
الالزمة للمحافظة عىل ح ّريّة تعبرييّة معقولة ومستجيبة لحاجاتنا االسرتاتيج ّية العا ّمة
والختياراتنا التاريخ ّية العميقة.
ال نعتقد أ ّن اإلجابة عن هذه التساؤالت من مه ّمة الجهات السياسيّة وال االقتصاديّة
وال العقديّة سواء أكانت دين ّية أم قوم ّية أم مدن ّية .فهذه مه ّمة علم ّية ومعرف ّية قبل
اللغوي الخالص واملعتمد عىل تق ّدم العلوم اللغويّة يف دراسة
كل يشء .فالطرح
ّ
ّ
األلسنة املختلفة هو األقدر من غريه عىل تحديد القاسم املشرتك بني مختلف املفاهيم
واملقاربات والنزعات.
كل
الواقعي الوحيد واملتّبع عمل ّيا يف ّ
ليس هذا املوقف موقفا مثال ّيا .هو املوقف
ّ
ألي
الهيئات املح ّددة للسياسات واالسرتاتيج ّيات اللغويّة يف العامل املتق ّدم .فال وجود ّ
مؤسسات علم ّية ج ّديّة.
سياسة لغويّة مرتجلة وغري قامئة عىل ّ

طبيعي
8.8نحو توازن لسا ّين
ّ

الفوضوي يف استعامل األلسن
ما ال يعرفه أغلب املهت ّمني بسالمة العرب ّية أ ّن التن ّوع
ّ
أمر يف عمومه مألوف ومالحظ يف ألسنة ع ّدة ،ال س ّيام األلسنة الواقعة يف مناطق
واأللسني .وما ال يعرفه أو يتجاهله أغلب العاملني عىل االستغناء
الحضاري
التفاعل
ّ
ّ
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اللغوي العا ّم
7.7مظاهر من املشهد
ّ

الطبيعي يف جميع األلسنة أن تكون الصيغ االستعامل ّية اليوم ّية ذات خصائص
من
ّ
الرسمي .وتنج ّر عن ذلك درجات يف التح ّرر من هذا املعيار يف
شفويّة ال تلتزم باملعيار
ّ
بعض األنشطة االجتامع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية املكتوبة كاإلشهار والغناء والتمثيل.

لكن ،مهام كانت هذه الدرجات ،فعند املستعملني يف العموم حرص عىل ح ّد أدىن
كل األطراف .فام نالحظه
من احرتام املعيار ،وهامش ال يجاوزه إال البعض ،وال يقبل من ّ
الرسمي يف بعض املجاالت العا ّمة أمر
يف العربيّة من استعامالت خارجة عن املعيار
ّ
عادي ج ّدا تقتضيه الحياة اليوميّة ،وتقتضيه بعض املجاالت ،وال معنى لرفضه.
ّ
اللغوي
إال أنّنا نالحظ أ ّن بعض األوساط تتع ّمد املجاوزة يف ات ّجاه ال يحرتم الحدس
ّ
العا ّم واملتمثّل يف الشعور باالنتساب إىل املجموعة اللسانيّة الكربى القامئة عىل رمزيّة
ملؤسسات الدولة ،والتي يقوم
املعيار
املسية ّ
الرسمي ،واملحروسة بالقوانني والتقاليد ّ
ّ
املؤسسات الدوليّة.
عليها تعاملها مع ّ
ويف الكثري من الحاالت تبدو هذه األوساط بصورة رصيحة أو ضمن ّية تعمل يف
رسمي أقرب منه
الرسمي ،ال مبعيار
لغوي يسمح بتعويض املعيار
ات ّجاه تكوين واقع ّ
ّ
ّ
إىل االستعامالت العا ّمة ،بل بدارجات محلّ ّية غري واضحة املعامل ،وال تستجيب للشعور
العا ّم باالنتساب إىل مجموعة واحدة.
تعب عن الحدس اللسا ّين
لك ّن األخطر يف هذا الجانب أ ّن هذه التو ّجهات التي ال ّ
عفوي بني وجهات النظر الوطن ّية بقدر ما
وطني
العا ّم ،تو ّجهات ال تنخرط يف جدال
ّ
ّ
تعب عن مواقف سياس ّية وعقديّة بعيدة عن املطالب الشعب ّية ،وال تنبع دامئا من
ّ
تص ّورات داخل ّية.
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فالنصوص اإلغريق ّية األوىل ،كتبت بثالث دارجات مختلفة ،قبل أن يح ّدد املعيار
الرسمي بعد ألي ،عىل خالف
باإلسكندريّة .وكذلك األملان ّية أو اإليطال ّية ح ّددتا املعيار
ّ
الفرنس ّية التي بدأت من األ ّول معياريّة ال يتكلّمها يف القرن السادس عرش سوى
بضعة آالف ،لكن فرضتها الدولة بالسيف.
الرسمي
الرسمي ال يقيض عىل املعيار العر ّيف املشرتك ،بل يح ّد املعيار
•لك ّن املعيار
ّ
ّ
املسي للنواة املشرتكة الدارجة دون القضاء عليه ،طاملا بقي
من فعال ّية املعيار العر ّيف ّ
اللسان محافظا عىل وحدته املتن ّوعة الصيغ.
الرسمي
•يتغذّى املعيار العر ّيف للنواة املشرتكة الدارجة يف اآلن نفسه باملعيار
ّ
الخاص .وهذا ما وقع
الطبيعي
وبالتن ّوعات الدارج ّية يف جدل ّية تحتفظ مبنطقها
ّ
ّ
يف العرب ّية .فلم ّدة طويلة بقيت الشعوب املتكلّمة بالعرب ّية تشرتك يف دارج عر ّيف
الرسمي املس ّمى بالفصحى .وكام كان األمر كذلك منذ قرون ،فهو
يختلف عن املعيار
ّ
يواصل عىل هذا النحو رغم أنوفنا جميعا؛ والمسؤول ّية ألحد فيه.

اللغوي
4.4بعض الحقائق اللغو ّية العا ّمة :التقلّص يف التن ّوع
ّ

•عموما تعيش اللغة اإلنسانيّة يف األلفيّة األخرية حالة تقاربيّة ناتجة عن تط ّور وسائل
االت ّصال واالنتقال .والناتج عنها تغلّب ألسنة عىل ألسنة ،وتقلّص عا ّم يف عدد األلسنة
حسب إحصائيّات اليونسكو واملنظّامت األلسنيّة العامليّة.
ويف هذا السياق ال يشء ّ
يدل عىل أ ّن العربيّة صائرة إىل االندثار بل بالعكس متاما.
فاإلحصائ ّيات العامل ّية تس ّجل تق ّدمها من سنة إىل سنة يف رتبتها البرشيّة والثقاف ّية
التأثرييّة .وحتّى إذا نجحت بعض األوساط يف تقسيمها ،فسيكون تقسيمها شبيها
رض كثريا باأللسنة املزاحمة لها وال س ّيام
بتفجري نيزك ضخم متّجه نحو األرض .أي سي ّ
الفرنسيّة واألنكليزيّة ،ولن نخرج نحن الخارسين فقط.
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العاملي أ ّن األلسنة يف تقلّص ،ويقع التقلّص حسب املنطق التايل:
اللغوي
•الواقع
ّ
ّ
يتقلّص عدد اللهجات بالتج ّمع يف لهجات مو ّحدة ،إذا كان اللسان ذا ق ّوة برشيّة،
وإال فيكون باضمحالل اللهجة بزوال من يستعملها ،والزوال ال يعني بالرضورة موت
املتكلّمني.
ما نتوقّعه أ ّن كثريا من اللهجات العربيّة صائرة إىل االضمحالل ،يالحظ هذا كثري من
املواطنني .اليوم التمييز بني لهجات املدن والقرى املتقاربة أصبح أصعب يف جميع
ألسنة العامل ،ومنها العربيّة .والتمييز بني لهجات الجهات أصعب .فكام ضعفت
الفروق بني جنوب بلجيكا وشامل فرنسا .ضعفت الفروق بني املتجاورين يف ليب ّيا
وتونس والجزائر إلخ.
أ ّما الدارجات فمن الخطإ الظ ّن أنّها قا ّرة وموافقة للدول .فخريطة الدارجات العرب ّية
خاصة بها .بل أغلبها
ّ
ألي دولة عرب ّية أن
تستقل بدارجة ّ
مجاوزة للحدود .وال ميكن ّ
سيكون يف حالة شبيهة باألقاليم يف أملانيا الحال ّية .وهذا أمر يحرص عىل إخفائه ذوو
النزعات اإلديولوج ّية االنقسام ّية.
الطبيعي الذي ذكرناه والذي مبقتضاه كام توزّعت األلسنة
ري
•حسب هذا القانون التط ّو ّ
ّ
ماضيا فهي ترتاجع يف التن ّوع ،فإ ّن أكرث األلسنة صمودا هي األلسنة ذات الق ّوة البرشيّة
كم وكيفا ،وهو ما يتض ّمن بالرضورة أنّها متن ّوعة التحقّق يف لهجاتها ودارجاتها.
ّ
•أي أ ّن األلسنة األكرث امتدادا وتن ّوعا هي األلسنة املهيّئة طبيعيّا لالنقسام يف صورة
عائلة أواالستمرار يف صورة دارجات ذات نواة مشرتكة دارجة رسم ّية أو عرف ّية؛ وذلك
بحسب العوامل الداخليّة والخارجيّة.
موسعة لقدرات الدماغ يف
•وظيفة اللغة يف عامل الحيوان وظيفة عرفان ّية اجتامع ّية ّ
معالجة املعلومات بجعلها معالجة جامعيّة مشرتكة.
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عادي يف جميع األلسن ،جار يف التخاطبات ويف بعض
بعض هذه التجاوزات
ّ
يك أو
أي مسؤول أمري ّ
الترصيحات ،ونجده يف األلسنة األخرى مبقادير مختلفة عند ّ
رويس أو غريه ،كام نجده عند بعض املسؤولني العرب بتواتر أكرب عىل ما يبدو.
فرنيس أو ّ
ّ
أقل ما يقال عنها أنّها تدفع إىل التساؤل ،كتع ّمد بعض
لك ّن بعض هذه التحاوزات ّ
املسؤولني يف املحافل الدول ّية استعراض عضالتهم اللسان ّية بالفرنس ّية أو األنكليزيّة،
الرسمي ،وكتع ّمد بعض
الوطني
يف مناسبات تقتيض املراسم فيها استعامل اللسان
ّ
ّ
األجنبي
املسؤولني عن عجز أو عن اقتناع مضمر أو بسبب آخر استعامل اللسان
ّ
أو الدارجة اليوم ّية يف املناسبات الرسم ّية وعدم استعامل الصيغة املعياريّة الرسم ّية
املسمة بالفصحى وال حتّى الصيغة املعياريّة غري الرسم ّية املقبولة يف املناسبات
ّ
واملسمة عند البعض بالوسطى والتي تقبل عادة يف املواقف الرسم ّية املرتجلة
الشفويّة
ّ
بدرجاتها املختلفة بني الفصحى والدارجة املحلّ ّية.
املؤسسات
واألدعى أكرث إىل التساؤل ،حرج بعض املسؤولني عن التعليم ،يف الكثري من ّ
عن استعامل العربيّة حتّى يف الحاالت التي ال تستوجب املواكبة العامليّة ويف املجاالت
التي ال تستدعي استعامل األلسنة األجنبيّة كالتقارير واملراسالت واإلعالنات واإلعالمات
العا ّمة ،أو حتّى املجاالت التي تستدعي استعامل ألسنة ع ّدة والتي يتوفّر فيها الح ّد
الرضوري من التفاهم ،كبعض املؤمترات ذات االهتامم باالختيارات التنظيميّة العا ّمة،
ّ
أو الخالصات املتع ّددة األلسن والتي تشرتط يف املنشورات.
وهذا ال نجده بني أهل القرار الحريصني عىل إنجاح سياساتهم التنمويّة واملتفتّحة
عىل الخارج ،والخاضعة يف الكثري من األحيان للضغوط العامليّة؛ بل نجده أيضا عند
الكثري من العاملني يف القطاع ،وبني املتعلّمني ،وعند أوليائهم غري املطمئ ّنني إىل األوضاع
الداخليّة والخارجيّة .وهو ما يعكس متلمال لغويّا عا ّما يعكس يف نظرنا التململ العا ّم
يف املجاالت السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة العقديّة وغري العقديّة.
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العامل ّية بدون لهجات وبدون ألسنة محلّ ّية صغرى ،وتظ ّن أ ّن أصحابها ولدوا يتكلّمون
الرسمي السائد يف املدارس ووسائل اإلعالم .والعجيب أ ّن أغلب من يعرفون
املعيار
ّ
املقابلة السوسرييّة بني املعياريّة والوصف ّية ال يعرفون أنه يقصد بها الفرنس ّية واألملان ّية
رسمي محدود االستعامل ج ّدا.
واإليطال ّية املتعايشة بسويرسا ،والتي بدأت مبعيار
ّ
اللغوي العا ّم.
لننظر يف مالمح عا ّمة من املشهد
ّ

اللغوي العا ّم
الرسمي يف املشهد
6.6املوقف
ّ
ّ

ليس من اليسري أن نرسم بكلمتني رسيعتني صورة واضحة للتن ّوع يف وجهات النظر
لغوي عا ّم ،وتشتّت يف تحديد املسؤول ّية اللغويّة.
وما ينشأ عنها من تس ّيب ّ
لذا ،نكتفي مبالحظات عا ّمة ،نجمل أه ّمها يف ما ييل.
رسمي تصاحبه
اللغوي ،كام يقول املنشغلون بالشأن العا ّم ،موقف
يسود املشهد
ّ
ّ
منازع شتّى يف السلوك والتص ّورات.

وينص
فأ ّما املوقف
الرسمي العا ّم فذو صبغة ترشيع ّية وقانون ّية وطن ّية وإقليم ّية وأمم ّيةّ .
ّ
الرسمي هو ما اصطلح عىل تسميته بالفصحى.
عىل أ ّن املقصود بالعرب ّية يف االستعامل
ّ
فهي لسان الدول العرب ّية ،ولسان الجامعة العرب ّية ومنظّامتها ،وهي لسان األمم املتّحدة
ومنظّامتها .ويرتتّب عنه وجوب استعاملها يف الوثائق املكتوبة ويف الخطابات الرسم ّية ،ال
س ّيام ما كان منها بني الدول .فهي يف هذه الحالة شبيهة بالصين ّية بالخصوص .وينج ّر عنه
املؤسسات القانون ّية والترشيع ّية والعدل ّية
استعاملها يف ّ
رسمي يف ّ
رسمي أو شبه ّ
كل ما هو ّ
واملؤسسات التعليم ّية واإلعالم ّية واملنظّامت
واملؤسسات اإلداريّة الحكوم ّية والعموم ّية
ّ
ّ
املحلّ ّية والوطن ّية واألمم ّية والرشكات الكربى الوطن ّية والدول ّية وغريها.
الشفوي منه.
الرسمي تجاوزاته يف السلوك ،ال س ّيام
ولهذا املوقف
ّ
ّ
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•تنتج عن املعالجة اللغويّة الجامع ّية معلومات مشرتكة يك ّون اختزانها يف مستوى
البرشي ما يس ّمى بالثقافة.
النوع
ّ
•نش ّدد عىل أ ّن للثقافة املنشأة باللغة أدوارا يف مجاالت ثالثة متفاعلة متداخلة:
العقائد واملعارف واملهارات ،ال غري.
•وظيفة األلسنة تحقيق هذه الوظيفة يف مجموعات متنافسة بني األلسن والشعوب.
•ينتج عن رصاع األلسن املنتجة للثقافات رصاع للحضارات وظيفته استصفاء الناجع
يف االعتبار من عقائد ومعارف ومهارات.
يتبي
•هذا ما يك ّون األلسنة الكربى ،وهذا ما يجعلها جامعة مازجة للشعوب كام ّ
يف التاريخ منذ البابل ّيني .ومعناه أ ّن األلسنة الحضاريّة حتّى وإن بدأت قوم ّية فإنّها
حضاري مل يعرف هذا التن ّوع هو القبط ّية
أقل لسان
تنتهي إىل أن تكون أمم ّيةّ .
ّ
(املرصيّة) القدمية ،لك ّنه عىل ما يبدو كان متفاعال مع ألسنة ع ّدة وشامال ألكرث من
قوم أتوا من الشامل كالهكسوس ،أو الجنوب من السودان (النوبة) أو من اللوب ّيني،
أو العرب عرب البحر األحمر .كذلك البابل ّية واآلرام ّية واإلغريق ّية والعرب ّية .فال وجه
لربط اللسان بقوم ّية ،لكن العكس صحيح ،وهو أ ّن التاريخ عرف أمثلة ع ّدة عن
معي .لنا يف القديم مثال اللوب ّيني
مجموعات إثن ّية وجدت هويّتها يف لسان
ّ
حضاري ّ
مع الفينيق ّية ثم العرب ّية ولنا يف املعارص حالة اإلسبان ّية مع األمرنديّني ،أو حالة املغول
والتتار مع الروس ّية .وال يرجع ذلك دامئا إىل القهر كام وقع مع الفرنس ّية.
•هذا ما يجعل األلسنة الكربى ألسنة شعوب متعاملة متفاعلة مختلطة ،وهذا ما
أرسي ،يحتوي عىل جزر مخالفة ،تختلف كربا
كل ح ّيز جغرا ّيف لسا ّين ،أو
يجعل ّ
ّ
اإلثني .وهذا ما يك ّون يف أغلب الدول ظاهرة التع ّدد
وأه ّم ّية بحسب درجات املزج ّ
األلسني.
ّ
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الرسمي ومظهره
اللغوي العا ّم يف مظهره
بإزاء هذه األحكام العا ّمة ،كيف يبدو املشهد
ّ
ّ
الرسمي.
غري
ّ

5.5أزمة األبنية الرمزيّة وتهافت النزعات

تسيها الحاجات املاديّة تنتظمها أبنية رمزيّة
ال جديد إن قلنا أ ّن املجتمعات كام ّ
متك ّونة من مثل وقيم وأمناط مع ّينة يف التعامل والسلوك تؤلّف بينها تص ّورات اجتامع ّية
عا ّمة .ما قد يبدو جديدا ،وهو يف الحقيقة معروف مهمل ،أ ّن اللغة هي األداة النفس ّية
االجتامع ّية األوىل يف التعامل الجد ّيل املنظّم للمجتمعات وألبنيته الرمزيّة.
هذا ما يجعل األلسنة يف مختلف املجتمعات واألقوام واألمم رموزا هوويّة جامعة،
وما يفتح الباب يف الكثري من األحيان لتجاوزات ع ّدة.
كذلك تنعكس األزمات عىل األبنية الرمزيّة األساس ّية التي تح ّدد للمجتمعات
العرب ّية مرجع ّياتها .وكام تنعكس أزمات الفرد عىل طريقته يف التعبري ،فيظهر اضطرابه
النفيس ومالمح عقده وحريته وفقدانه للثقة يف نفسه ،وحتّى كرهه
يف التعبري اضطرابه
ّ
األنا ّين لذاته ،فكذلك تنعكس أزمات املجموعة اللسان ّية عىل طرقهم يف التعبري ،فتظهر
تناقضاتهم فيها ،وفقدانهم الثقة يف لسانهم ،وحتّى كرههم األنا ّين لها.
إ ّن مجتمعاتنا املتأزّمة من ج ّراء ما تعانيه داخليّا وخارجيّا من ظروف سيّئة مجتمعات
فكل أنواع هذا االضطراب من
اللغويّ .
مصابة مبا يعرف يف علم النفس باالضطراب
ّ
اللغوي نظائر .فام يصيب األنا الفرديّة يصيب «النحن»
حبسة وغريها له يف سلوكنا
ّ
للمؤسسات وللتعامل ،وينعكس عىل
كل األبنية الرمزيّة املنظّمة
الجامعيّة ،ويظهر يف ّ
ّ
الفقري الذي هو اللغة.
عمودها
ّ

ال أعتقد أ ّن األنظمة الرمزيّة االعتقاديّة وغري االعتقاديّة املنتظمة حول العرب ّية
امي الذي عرفته أختها الشقيقة الفينيق ّية أو أختها
دخلت مرحلة االنحالل االنهز ّ
القبط ّية تحت عنفوان اإلغريق ّية والرومان ّية ،أو عرفته غرميتها الالطين ّية تحت عنفوان
القبائل الزاحفة .يف تقديرنا أ ّن اللسان الناظم يعيش اليوم مرحلة اضطراب يف وضعه
الدفاعي .وهو اضطراب يجعله متأرجحا بني توث ّبات يائسة ،وتفكّكات مت ّهد
االنطوايئ
ّ
كل البعد عن االنحالل.
بانتظام جديد بعيد ّ
عبت عنها بعض
رغم األزمات القاسية التي أصابت بعض األنظمة الرمزيّة التي ّ
التو ّجهات القوم ّية أو الدين ّية أو املدن ّية ،فإ ّن الحدس الجامعي العا ّم الرابط بني
العربان ّيني مل يفرت ،بل أصبح أكرث واقع ّية ،وأكرث تفتّحا عىل مختلف املك ّونات االجتامع ّية.
لك ّنها واقع ّية متأزّمة .فإن كان من خشية ،فال يشء يواجه الوحدة املتن ّوعة للعامل
العر ّيب غري ما تحدثه العوامل الخارج ّية من اضطرابات تن ّميها التناقضات الداخل ّية.
لكن ،كام يسقط الفرد عند التأزّم يف دورانه املضطرب ،فريى ما يرى ،ويتص ّور
ما يتص ّور ،فيميس وقد صار السبب نتيجة والنتيجة سببا ،فكذلك شأن املجموعات
املتأزّمة .فام كان من اضطراب نتيجة األزمات ،ينقلب إىل عامل فيها منشّ ط لها ،مق ّو
ملفعولها فيه .وهو ما يق ّوي املواقف االعتقاديّة ،ويح ّد من زوايا النظر ،ويحجب عن
الجميع رؤية القاسم املشرتك الذي ال ب ّد من االكتفاء به لرتبية الجامع املشرتك دون
أي كان خصوصيته املرثية للوحدة الجامعة.
أن يخرس ّ
ينعكس هذا التأزّم عىل الذات اللسانيّة الجامعة .فالتفتّت املتمثّل يف التع ّدد
معبا عن تضارب
اللهجي واللسا ّين والذي رأيناه خاصيّة طبيعيّة يف األلسن أمىس رمزا ّ
ّ
زوايا النظر ،وعن عدم القدرة عىل قبول الواقع اللسا ّين عىل حقيقته كام هو.
هذا ما يجعل الوعي املعر ّيف رضوريّا للح ّد من املبالغات التعميم ّية الخاطئة.
فأغلب املتد ّخلني يف السجال والجدال ينطلقون من تص ّورات شائعة تظ ّن أ ّن األلسنة
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