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امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع للغة العربية

�أثر االزدواج ّية اللغو ّية يف تقوي�ض العمل ّية التعليم ّية
زين الدين بن مو�سى

مقدّ مة:

ال�سنن التي تط ّورت
ال�سامية وغريها من ال ّلغات الهندو�أوروب ّية� ،أ ّنها ال تتط ّور وفق ّ
تختلف ال ّلغة العرب ّية عن نظرياتها من ال ّلغات ّ
بن�ص مقدّ�س هو القر�آن الكرمي ،الذي كفل لها الدّوام على ما هي عليه من ف�صاحة تتباين
بها تلك ال ّلغات ،فال ّلغة العرب ّية مرتبطة ّ
ّ
ن�صه ال�شريف عن غريه.
نطقا و ر�سما عن �أيّ لهجة من لهجاتها ،حيث ال يوجد انحياز �إىل لهجة عرب ّية بعينها ميكن �أن تطغى يف ّ
فالف�صحى يف ال ّلغة العرب ّية هي خا�ص ّية جامعة ،ال تتنازع حولها لهجاتها ،كما هي احلال يف ال ّلغات الأخرى التي �إن هي تط ّورت فقدت
جزءا كبريا من معاملها الأ�صيلة الأوىل التي �أُ ّ�س�ست عليها ،وهذه احلرك ّية يف ّ
منو �أيّ لغة ميكن �أن تكون طبيع ّية؛ بال ّنظر �إىل اختالف
مما يجعل ك ّل جمتمع غري م�ضط ّر لاللتزام ب�أنظمة لغته القدمية ،فهو
طبيعة املجتمع الذي يتما�شى مع ع�صره الذي يعي�ش فيهّ ،
حتما �سيغيرّ من معجمها ال ّلغوي وفق متط ّلبات ال ّتفكري وال ّتوا�صل يف زمن تواجد املجتمع؛ الذي يكون حم�ضنا لن�ش�أة لغة جديدة يكاد
يعتقد �أ ّنها وليدة فكره� ،إ ّال �أنّ ذلك ال ميكن �أن ي�ؤ ّكد حقيقة تط ّور ال ّلغة من �أ�صول ال تنف�صل جذورها عنها متام االنف�صال.
�أ ّما يف ال ّلغة العرب ّية ُف�صحتها خا�ص ّية
تذود عن حماها ،ومتنع طغيان العام ّيات
عليها ،وت�شويه �أنظمتها ،فهي ـ �أي ال ّلغة
العرب ّية ـ على ال ّرغم من مرور �أربعة
ع�شر قرنا� ،إ ّال �أ ّنها ال تزال حمافظة على
منط ّية نظامها ،وذلك عند العودة �إليها
واتّخاذها و�سيلة للكتابة واحلوار ،فما كان
من املجتمعات العرب ّية �إ ّال �أن حاولت تطعيم
معجمها ب�ألفاظ من العام ّية الهجينة،
وذلك بفعل اال�ستعمار الذي �أقحم لغته
تدريج ّيا يف املعجم ال ّلغوي للمجتمعات
امل�ستعمرة ،التي ت�ش ّربت تلك الألفاظ
الغريبة عن لهجاتها قبل تواجد اال�ستعمار
على �أر�ضها؛ لأنّ هذه املجتمعات مل تكن
حتما تتحدّث بال ّلغة العرب ّية الف�صحى
قبل حلول فلول اال�ستعمار ،لأ ّنها كانت
متتلك لهجة لها من اخل�صائ�ص ما يربط
�أكرث �أ�صولها بال ّلغة العرب ّية الف�صحى،
نظرا ل�شيوع ا�ستخدام الف�صحى يف دوائر
ال�سلطة وامل� ّؤ�س�سات العلم ّية على اختالف
ّ

�أ�شكالها ،فمن كان يتحدّث ال ّلهجة ،مل يكن
ن�ص منطوق �أو مكتوب
له لين�أى عن فهم � ّأي ّ
بال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،فهو يتعامل بها
�أثناء ولوجه �إىل تلك امل�ؤّ�س�سات ال ّر�سم ّية
التي مل ت�ستطع تهمي�ش ال ّلغة ،بو�صفها لغة
الدّين الذي كان م�سيطرا على الفكر جملة.
فلئن كانت ال ّلغة العرب ّية الف�صحى
منذ ن�ش�أتها ،ت�سري جنبا �إىل جنب مع
لهجاتها التي زاحمتها ،زمن ّيا وتزامنيا،
�إ ّال �أ ّنها مل حتاول �إلغاءها وتهمي�شها
وازدراءها ،كما هي عليه احلال مع العام ّية
املعا�صرة ،التي �أبت �إ ّال �أن تنفرد مبعجمها،
اخلوا�ص والعوا ّم من ال ّنا�س يف
يف ذهن
ّ
ّ
الأ�سرة وال�شارع وامل� ّؤ�س�سات ،على اختالف
مها ّمها ،مبا يف ذلك امل� ّؤ�س�سات العلم ّية
التي ُيفرت�ض �أن ت�ستق ّل بال ّلغة العرب ّية،
وجتعل من �أ�سوارها ح�صنا منيعا للحفاظ
عليها ماد ّيا ومعنو ّيا .فاملتع ّلم يف مثل تلك
امل� ّؤ�س�سات الب ّد �أن يلجها وي�شعر بالتغيرّ
والفرق بني واقعني لغويني ،الواقع ال ّلغوي

للمجتمع ،والواقع ال ّلغوي العلمي؛ لكي
ين�ش�أ يف ذهنه حدود ملا يجب �أن تكون عليه
لغته يف بيته و�شارعه ،وداخل م� ّؤ�س�سته
التّعليم ّية ،ف�إن مل ي�شعر بهذا الفرق ،وكانت
ال ّلغة �س ّيان يف البيئتني ،البيئة االجتماع ّية
يح�صل
والبيئة العلم ّية ،فهو حتما لن
ّ
معارفه على تباين �أفكارها بلغة واحدة ،بل
يح�صلها م�ش ّو�شة تتغيرّ يف ذهنه من �سنة
ّ
�إىل �سنة ،ومن مرحلة تعليم ّية �إىل �أخرى.
لأنّ املع ّلم الذي ي�أخذ عنه معارفه ال يثبت
على لغة واحدة ،بل يغيرّ ها بح�سب مزاجه
ال ّلغوي العا ّمي الذي ال يخ�ضع يف العادة �إىل
قواعد حت ّد من ع�شوائ ّيته يف الكالم ،وتبينّ
له مواطن اخلط�أ والزّلل ،لأنّ العام ّية ال
حدود لها يف اال�ستخدام ،حتّى و�إن اعرتاها
خط�أ ظاهر ،فهو �سرعان ما ّ
يتو�شح بغريه
من الألفاظ ،التي ال تكاد تختلف عنه يف
بنيتها التي ال حتكمها قاعدة �صرف ّية �أو
نف�سر غياب حدود ملنتهى
نحو ّية .و�إ ّال كيف ّ
املعجم ال ّلغوي ملفردات العام ّية.
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�إنّ هذا الهاج�س الذي �سيطر على
املجتمعات العرب ّية ،ال�سيما يف املغرب
العربي ،يكاد �أن ي�ضمح ّل بو�صفه م�شكال
عوي�صا يجب التخ ّل�ص منه والتع ّر�ض ملدّه
اجلارف ،حيث باتت اخل�شية من العرب ّية
الف�صحى �أكرث منها يف العام ّية ،لأنّ
البيئة االجتماع ّية �أ�ضحت مت�ش ّبعة ،بك ّل
ما له عالقة بالعام ّية التي ع ّمت مبعجمها
ال ّلغوي جميع املجاالت ومل ت�ستثن �شيئا،
ال�صاعدة �أ ّنه ال
حتّى اعتقدت الأجيال ّ
منا�ص من اعتماد هذه ال ّلغة الهجينة يف
التّوا�صل والقراءة والتّعليم ب�صفة عا ّمة،
لأنّ هذه الأجيال وجدت نف�سها غريبة ع ّما
تقر�أه وت�سمعه من مفردات وتراكيب لغو ّية
ف�صيحة ،فظ ّنت �أنّ هذه ال ّلغة من ال ّلغات
البائدة التي يجب �أن تع ّد من الترّ اث ،و�أن
ال �سبيل ال�ستح�ضارها يف � ّأي حمفل من
املحافل االجتماع ّية وال ّثقاف ّية ،بل بلغ بهم
جت ّنيهم على ال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،ب�أن
�أرادوا �أن يبعدوها عن حم�ضنها الأ�سا�س،
وهو الدّين الذي كان وال يزال خري راع
حلرمتها ،وما فعلهم هذا باملتع ّمد يف
الغالب ،بل هو �ضرورة �أجل�أتهم �إليها
املفارقة التي يجدونها فيما يقر�ؤون من
كتب ،وما ي�سمعون من �أحاديث على �أل�سنة
املتك ّلمني ببقايا من هذه ال ّلغة ،وهذا ما ال
يلحظونه يف عموم حديثهم اليومي الذي ال
يلزمهم با�ستخدام هذه ال ّلغة ،ق�صد تبليغ
فكرة ما ،فالعام ّية التي ي�ستخدمونها قادرة
على �أن تنوب مناب ال ّلغة التي ُيطالبون
بتح�صيلها.
ّ
وما �ساعدهم على الت�أكد من هذه
القناعة هو ما بات مهيمنا على و�سائل
الإعالم ،ووثائق بع�ض امل� ّؤ�س�سات ال ّر�سم ّية؛
التي �سمحت بت�س ّلل الألفاظ الأجنب ّية �إىل

لغتها و�إن مل تكن باملنطوق نف�سه يف لغتها
الأ�صيلة ،فهذا هو طبع العام ّية التي تقتات
من حتريف ال ّلغات ،ومزجها ب�شكل عف ّوي،
يكون الزّمن واال�ستخدام امل�ستم ّر كفيلني
ّ
باطراد املفردة اجلديدة يف اال�ستعمال،
خا�صة يف ظ ّل غياب مرجع ّية علم ّية تراقب
ّ
كيف ّية ن�ش�أة امل�صطلح وانت�شاره ودواعي
ا�ستخدامه ،وما هي �أ�س�س ا�ستبعاده �إن
مل يكن �صاحلا لال�ستخدام �أو وظيف ّيا
للدّاللة على معنى معينّ  ،فت�س ّلل العام ّية يف
الكتابات ال ّر�سم ّية كثريا ما كان امل�صطلح
�أي�سر �سبيل لها ،لأنّ �أولئك الذين يكتبون
وي�ؤ ّلفون ال ميكن �أن يق ّروا ب� ّأي حال من
الأحوال؛ ب�أ ّنهم �سبب يف ولوج العام ّية
بو�صفهم �أف�صح من غريهم ،غري �أنّ هذا
االعتقاد �سرعان ما يتال�شى �إذا ما علمنا
يتم�سك بزمامها �إ ّال
�أنّ ال ّلغة ال ّر�سم ّية ال ّ
ه�ؤالء الكتّاب وامل�ؤ ّلفون.
وما دام الكتّاب وامل�ؤ ّلفون من �أبناء
املجتمع ،فالب ّد لهم �أن يت�أ ّثروا مبحيطهم
و ُي�ؤ ّثروا فيه ،فهم �إن كتبوا �أقحموا الألفاظ
العام ّية رويدا رويدا يف كتاباتهم على �أ ّنها
م�صطلحات تق ّرب املعنى للقارئ ،فكانت
بذلك الكتابة بالعام ّية �أو ببع�ض �ألفاظها
البداية الأوىل لن�ش�أة االزدواج ّية ال ّلغو ّية
يف املحافل ال ّر�سم ّية ،التي تع ّد امل� ّؤ�س�سات
العلم ّية من �أه ّمها ،و�س�أحاول يف هذه
املداخلة �أن �أعر�ض �إىل مفهوم االزدواج ّية
ال ّلغو ّية وما �سبب تغلغلها يف الأو�ساط
العلم ّية ،وكيف �أ ّنها مل تن�ش�أ عند القدماء
على ال ّرغم من وجود لهجات ،كما �س�أحاول
تو�ضيح الآثار ال�سلب ّية االزدواج ّية التي
�إن مل ُيكبح جماحها؛ ف�إ ّنها �ستق�ضي على
العمل ّية التعليم ّية بر ّمتها� ،أو على البق ّية
مما �سي�ؤدّي يف ال ّنهاية
الباقية منهاّ ،
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أهم
�إىل فقدان الهو ّية التي تع ّد ال ّلغة من � ّ
ركائزها.

�أ ّوال :الفرق بني االزدواج ّية
اللّغو ّية وال ّثنائ ّية اللّغو ّية

حاجة املرء �إىل غريه وعالقته مع
بني جن�سه �ضرورة الب ّد منها؛ لأنّ الإن�سان
اجتماعي بطبعه ،ي�أن�س مبن حوله وي�ألف
مما جعل اختالط ال ّنا�س بع�ضهم
و ُي�ألفّ ،
ببع�ض �أمر حتمي ال منا�ص منه ،فهو ُيحقّق
لهم املنفعة املاد ّية واملعنو ّية .وهذا التّوا�صل
بني الأفراد يف الأ ّمة الواحدة �أو بني �أفراد
�أمم خمتلفة ،عادة ما ين�ش�أ عنه ت�أثري
وت�أ ّثر يف العادات والتّقاليد ،حتّى ّ
الطباع
ّ
وال�شخ�ص ّية التي لها من املرونة ما مي ّكنها
من ال ّت�أقلم مع � ّأي حميط اجتماعي عا�شت
فيه� ،أو تعاملت مع �أفراده ملدّة زمن ّية مع ّينة،
ف� ّأي عالقة بني الأفراد مهما كان نوعها
فهي حتما �سترتك ب�صمتها تظهر على
كال ّ
الطرفني �إ ّما عاجال �أو �آجال ،و�أق ّلهم
ال�سلبي.
اكت�سابا يكون �أقدر على الت�أ ّثر ّ
فملكة اال�ستقطاب تكون بحوزة
الأقوى دائما يف � ّأي جمال من جماالت
احلياة ،ومن �أ�ش ّد الأ�شياء ت�أ ّثرا وتغيرّ ا
باالحتكاك والتّوا�صل ال ّلغة الب�شر ّية ،التي
تعب عن هو ّية ك ّل جمتمع ،ومت ّيزه عن غريه
رّ
لأ ّنها خ�صو�ص ّية �أفراد يف بيئة جغراف ّية،
يتوارثونها ويف ّكرون بها ،وهي و�سيلة
التّوا�صل بينهم ،يف ح ّلهم وترحالهم ،وهذه
امليزة االجتماع ّية ل ّلغة الإن�سان ّية هي التي
عجلت ب�سرعة ت�أ ّثرها وت�أثريها متا�شيا
ّ
ّ
مع الطبيعة الإن�سان ّية نف�سها ،ويكون هذا
التغيرّ يف ال ّلغات متفاوتا فيما بينها،
فلي�ست ال ّلغة املرتبطة بدين مقدّ�س كال ّلغة
العرب ّية ،مثل التي انف�صلت عن دينها
املجل�س الدويل للغة العربية
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بانف�صال �أهلها عنه ،كما �أنّ ال ّلغة التي
تكون ل�سان ح�ضارة راقية ،ف�إ ّنها ال تت�أ ّثر بل
ُت�ؤ ّثر ،وهذا ما نلحظه يف ال ّلغة الإجنليزية
يف الع�صر احلا�ضر.
ف�سيطرة لغة على لغة �أخرى ال يكون
�إ ّال بالهيمنة كاال�ستعمار مثال� ،أو بغياب
احل�س احل�ضاري الذي تنت�سب �إليه ك ّل
ّ
�أ ّمة بو�صفها حم�ضنا �أ�سا�سا لنم ّو لغتها،
وارتقائها بفعل ح�ضارتها ال بفعل ح�ضارة
غريها؛ التي �إن امتدّت �أ�صولها ال ّلغو ّية
ت�ضمحل �شيئا
�إليها طم�ستها وجعلتها
ّ
ف�شيئا ،حيث تختفي تدريجيا من �أل�سنة
�أ�صحابها املنهزمني ح�ضار ّيا ،وهذا ما
ي�أذن بربوز االزدواج ّية ال ّلغوية ،التي تن�ش�أ
اخلفي للغات ح�ضارات �أخرى
بفعل امل ّد
ّ
على لغة �أ ّمة منفتحة ح�ضاريا ،كما كانت
عليه احلال يف عهد ازدهار احل�ضارة
العرب ّية التي انت�شر مداها بفعل الإ�سالم
و�شريعته ،فبد�أت ال ّلغة العرب ّية تظهر على
�أل�سنة الأعاجم الذين اختاروا ال ّنطق بها
طوعا حلاجتهم �إليها عند التع ّبد� ،أو ُبغية
التّعاطي مع الوافد اجلديد الذي يحمل
قيما �إن�سان ّية مل يكن لهم �سابق عهد بها.
�إن ذلك امل ّد احل�ضاري للإ�سالم
�أ�سهم يف ظهور ال ّلحن( ،)1يقول "ابن
خلدون"�«:إنمّ ا هي(ال ّلغة) ملكة يف
�أل�سنتهم ي�أخذها الآخر عن الأول ،كما
ت�أخذ �صبياننا لهذا العهد لغاتنا ،فلما
جاء الإ�سالم وفارقوا احلجاز لطلب امللك
الذي كان يف �أيدي الأمم والدول ،وخالطوا
العجم تغيرّ ت تلك امللكة مبا �ألقى �إليها
ال�سمع من املخالفات التي للم�ستعر بني،
ّ
ّ
وال�سمع �أبو امللكة الل�سانية ،فف�سدت مبا
ّ
مما يغايرها جلنوحها �إليه
�ألقي �إليها ّ
ال�سمع ،وخ�شي �أهل العلوم منهم
باعتياد ّ

�أن تف�سد تلك امللكة ر�أ�سا ،ويطول العهد
بها فينغلق القر�آن واحلديث على املفهوم،
فا�ستنبطوا من جماري كالمهم قوانني
لتلك امللكة ّ
مطردة� ،شبه الكل ّيات والقواعد،
يقي�سون عليها �سائر �أنواع الكالم ويلحقون
الأ�شباه بالأ�شباه ،مثل �أنّ الفاعل مرفوع
واملفعول من�صوب واملبتد�أ مرفوعّ ،ثم ر�أوا
تغيرّ الدّاللة بتغيرّ حركات هذه الكلمات،
فا�صطلحوا على ت�سميته �إعرابا ،وت�سمية
املوجب لذلك التغيرّ عامال ،و�أمثال ذلك،
خا�صة بهم
و�صارت كلها ا�صطالحات ّ
فق ّيدوها بالكتاب ،وجعلوها �صناعة لهم
خم�صو�صة ،وا�صطلحوا على ت�سميتها بعلم
النحو)2(» .
يبدو �أنّ االزدواج ال ّلغوي بد�أ يف التّبلور
مع بدء االنحراف الذي �أ�صاب ال ّلغة
العرب ّية ،ب�سبب اختالط العرب بغريهم
�سجل لنا
�أثناء الفتوحات الإ�سالم ّية ،وقد ّ
"ابن خلدون" مظاهر انحرافات ثالثة
تع ّر�ضت لها العرب ّية ،وت�ش ّكلت ب�سببها ال ّلغة
العام ّية؛ التي تع ّد ّ
الطرف الآخر لالزدواج
ال ّلغوي ،مقابل الف�صيحة ،واالنحرافات
�سجلها "ابن خلدون "هي:
التي ّ
ـ انحراف يف امل�ستوى ال ّنحوي ،تن ّبه العرب
له ف�سارعوا �إىل عالجه بقواعد ال ّنحو
التي و�ضعها "�أبو الأ�سود ال ّد�ؤيل".
ـ انحراف يف امل�ستوى الدّاليل للألفاظ،
تن ّبه العرب له �أي�ضا و�أ ّلفوا له املعاجم
التي بد�أها "اخلليل بن �أحمد" بكتاب
(العني).
ـ انحراف يف امل�ستوى الترّ كيبي ،الذي تك ّون
نتيجة تفاعل بني االنحراف ال ّنحوي
وال�صوتي ،ويبدو �أ ّنه ابتداء من القرن
ّ
فرت�سخ
ّارجة
د
ال
لت
أ�ص
�
ت
الهجري
ابع
ال ّر
ّ
ّ
تر�سخا مع
معها االزدواج ،و�أخذ يزداد ّ

ما م ّر على الأ ّمة العرب ّية والإ�سالم ّية من
�ضعف(.)3
والدّليل على ا�ستفحال هذه ّ
الظاهرة
ال�سلب ّية ،التي ع ّمت ال ّلغة العرب ّية يف القرون
التي وليت اخلالفة ال ّرا�شدة ،هو انتباه
العلماء �إىل من ّو ظاهرة ال ّلحن وانت�شارها
وطغيانها يف الأو�ساط االجتماع ّية ،حيث
انربوا لذلك و�أ ّلفوا كتبا يف ال ّلحن()4
تط ّرقوا فيها �إىل �أ�سبابه ومظاهره،
مما
ومدى ت�أثريه على ال ّلغة العرب ّيةّ ،
اخلوا�ص ين�أون ب�أنف�سهم عن ال ّلحن
جعل
ّ
خ�شية املع ّرة والقدح يف ف�صاحتهم،
لكون معظمهم كانوا يف �سلك اخلالفة
�أو جمال�س العلماء وط ّالب العلم ،فبقي
بذلك احلذر من هذه ّ
الظاهرة �سببا يف
انزوائها وانح�سارها يف �أو�ساط العا ّمة
الذين الكت �أل�سنتهم ال ّلحن ،ودرجت عليه
بداية من عهد الع�صر الع ّبا�سي( )5الذي
ازداد فيه ن�شاط الأعاجم ،بحكم قربهم
من دوائر احلكم وجمال�س العلم� .إ ّال �أنّ
هذا ّ
ال�شيوع املذهل ل ّلحن ،مل يكن له كبري
الأثر يف ال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،التي بقيت
ل�سان القوم �إىل وقت مت� ّأخر .فالعرب قبل
القرن ال ّثالث ع�شر ،كانوا على درجة كبرية
من الوعي بحقيقة الهو ّية املرتبطة بال ّلغة
والدّين ،حيث �إنّ �أكرثهم كانوا يفهمون ما
يقر�ؤون ويكتبون بال ّلغة نف�سها؛ حتّى و�إن
مما �ساعد على ا�ضمحالل
نطقوا بغريهاّ ،
ّ
ظاهرة االزدواج ّية اللغو ّية ،التي مل تظهر
جل ّيا وب�شكل ملفت لالنتباه؛ �إ ّال بعد ت�شرذم
العرب �إىل دويالت بفعل ظهور اال�ستعمار.
وهذا ال يعني �أنّ ال ّلغة العرب ّية
الف�صحى قد انزوت متاما ،وغار �ضيا�ؤها،
بل بقيت كما هي يف عقول ونفو�س بع�ض
املعا�صرين الذين يفهمونها ،ويت�أ ّثرون
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مبعانيها ،في�شدّهم احلنني �إىل ما يجب �أن
يكونوا عليه من م�ستوى يف ال ّرقي بهذه ال ّلغة
عند اال�ستخدام .فالف�صحى حملت تراث
ال�سنني ،وكانت قواعدها
احل�ضارات �آالف ّ
من الأ�صالة بحيث تقر�أ على ال ّنا�س اليوم
خطب "ابن �أبي طالب" �أو �شعر "املتنبي"،
فال تلبث �أن ترى �آثار البالغة فاعلة فيهم
فعلها .لقد فهموا �أو تذ ّوقوا وترنمّ وا ،كما
فعل �أ�سالفهم قبل �أربعة ع�شر قرنا ،كما
�سمعوا خطب الأ ّول ،وكما فعل �سامعو �شعر
املتن ّبي قبل �ألف عام.
�أ ـ مفهوم االزدواج ّية اللّغو ّية:
اختلف العلماء يف تعريف هذه
ّ
الظاهرة ،منهم من يقول �أ ّنها« :ا�ستخدام
فرد �أو جماعة م�ستويني لغويني يف بيئة
لغو ّية واحدة� ،أو التّناف�س بني لغة �أدب ّية
مكتوبة ولغة عام ّية �شائعة يف اال�ستعمال
ال ّلغوي»(، )6ومنهم من يقول �أ ّنه « :يف
عامي ،ول�سان ف�صيح.
كل لغة ب�شرية ل�سان ّ
ازدواج ّية هي ذاتها امتداد الزدواج ّية
تعب
الفكر وهي العقل واحل�س ،فالعام ّية رّ
احل�س املف ّككة املفا�صل ،والف�صحى
عن لغة ّ
تعب عن لغة العقل املرتبطة املفا�صل.
رّ
»( ، )7وبق ّية التّعاريف ال تخرج عن هذا
الإطار الذي يقرن االزدواج ّية اللغو ّية
بتمازج وت�صاهر العام ّية وال ّلغة الأ�صيلة،
وميكن �أن نحدّد مفهوم هذه ّ
الظاهرة
�إذا ف ّرقنا بني ال ّلهجة والعام ّية ،فال ّلهجة
هي ال ّلغة التي تنحدر من ال ّلغة الأ�صل
وت�أخذ �أكرب عدد من �سماتها ومم ّيزاتها،
وتزداد يف التف ّرع عنها ب�إحداث جذور
عن الأ�صول الأم� ،أ ّما العام ّية فهي امتزاج
ثالث ّية ال ّلهجة وال ّلغة الأ�صيلة وبع�ض
�ألفاظ ال ّلغة الدّخيلة ،ففي ال ّلغة العرب ّية

مثال ،مل حتدث االزدواج ّية ال ّلغو ّية عندما
كانت ثنائ ّية ال ّلهجة والف�صحى ،بل ن�ش�أت
االزدواج ّية حينما ظهر �صنف �آخر من
الألفاظ الأجنب ّية ،التي مل تطاوع ال ّل�سان
العربي وبقيت على �أ�صل بنيتها ،فالعام ّية
�إذن ف�ساد طر�أ على الف�صحى ،و�أ�صابها يف
الألفاظ وال�صيغ واجلمل والإعراب.وهو ما
نراه اليوم يف اللهجات العام ّية حولنا.
ف�أ ّما الألفاظ ف�إنّ العام ّية ال تبايل �أن
ت�ستحدث ما لي�س له �أ�صل يف الف�صيح ،وال
تبايل �أن يكون فيها �ألفاظ داخلتها على م ّر
القرون من لغات قدمية� ،أو ت�س ّربت �إليها
من ال ّلغات الأجنب ّية احلديثة ،وهي ترتك
هذه الألفاظ على ما هي عليه ،وقد حت ّرفها
ولك ّنها ال تعربه ،كما ع ّربت الف�صحى
بع�ض الألفاظ الأعجم ّية ،ذلك «�أنّ الكلمة
�إذا �أخذها العرب من غريهم ،و�صاغوها
على �أوزان حروفهم ،ودارت يف �أ�شداقهم
ومرنت عليها �أل�سنتهم �صارت من
لغتهم»( ،)8فاملع ّرب من �إيجاب ّيات تالقح
ال ّلغات لأ ّنه �أ�سهم يف التط ّور وزيادة ثراء
املعجم ،وهذه خا�ص ّية يف ال ّلغة العرب ّية،
التي ا�ستطاع علما�ؤها ملّا امتلكوا نا�صيتها
�أن ي�ستفيدوا من �إمكاناتها ،وي�ستثمروا
ميزة �صيغها ،فكان من ذلك �أن ان�ضوت ك ّل
مفردة �أجنب ّية حتت باب من �أبواب �أنظمة
مما �أبعد ال ّلغة الف�صحى
املعجم العربيّ ،
عن خطر العام ّية امل�ؤد ّية �إىل االزدواج ّية؛
�إن هي مت ّكنت من مزاحمة الف�صحى يف
اال�ستخدام اليومي �أو العلمي.
فما �أ�صاب ال ّلغة العرب ّية الف�صحى
من ا�ضمحالل ،و�صعود العام ّية مكانها،
ف�سببه �أولئك الذين �أخذوا مببد�أ( :دع
لغتك جتري و�ش�أنها ،ثم خذها و�صفها يف
ك ّل مرحلة كما هي ،فهي نتاج ح�ضارة تلك
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املرحلة ،وو�سيلة التّفاهم بني املتحدّثني
لها يف ذلك الوقت ،)9().فظاهر هذه
العبارة ال اختالف حوله يف كون ال ّلغة وليدة
زمانها وبيئتها االجتماع ّية� ،ش�أنها �ش�أن
الأفراد الذين يتك ّلمون بها ،فالدّرا�سات
ال ّلغو ّية �أثبتت «�أنّ وجود م�ستويات التّعبري
يف ال ّلغة الواحدة �أمر طبيعي ،بل حتمي،
و�أ ّنه ال تنايف بني ا�ستعمال (لغة مثالية)
يف العلم واخللق ،ووجود م�ستوى �أدنى
من البالغ ال ّلغوي املبا�شر املتم ّيز»(،)10
وهذا الو�ضع« ظاهرة �أل�سنية عامل ّية تنطبق
على عدد كبري من ا ّللغات ،ولذا ال ت�ش ّكل
ال ّلغة العرب ّية حالة ا�ستثنائ ّية وفريدة ،بل
تت�ساوى يف ظاهرتها هذه مع عدد كبري
من ال ّلغات»(� )11إذن �أن يكون ل ّلغة العرب ّية
م�ستويان (�أو �أكرث) �شيء طبعي كما �سبق
القول ،لكنّ غري الطبعي �أن يتباعد هذان
امل�ستويان تباعدا ي�صل ب�أحدهما �أ ّال تفهمه،
�أو تفهمه ولكن ب�صعوبة جماعة عرب ّية لها
وزنها العددي� .إذا مل تفهم ب�سهولة ،جماعة
عرب ّية (�أو جمتمع عربي) يف بلد عربي
ما عام ّية جمتمع عربي �آخر ،ومل تفهم
جماعة عرب ّية ما يف بلد عربي ما عرب ّيتها
الف�صيحة ف�إنّ الأمر عند م� ّؤ�شر اخلطر.
لأنّ ذلك يعني انف�صال حا�ضر ال ّلغة عن
ما�ضيها بفعل لغة دخيلة �أوجدتها ظروف
قاهرة ،كاال�ستعمار مثال ،لأنّ منتهى ذلك
ازدواج ّية لغو ّية بو�صفها حالة مر�ض ّية الب ّد
من الق�ضاء عليها ،وحتجيم دورها.
ب ـ مفهوم الثّنائ ّية اللّغو ّية:
ال عالقة لهذا امل�صطلح بامل�صطلح
ال�سابق ،لأنّ االزدواج ّية ال ّلغو ّية عك�س
ّ
ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية ،فالأوىل تهدّد م�صري
ال ّلغات وال ّثانية ت�ؤمن بتجاور ال ّلغات
املجل�س الدويل للغة العربية
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وتعدّدها ،وهي حالة �صح ّية للعقل الب�شري؛
�إذ الب ّد له �أن يقر�أ فكر غريه ّ
ويطلع عليه،
بغية حت�صيل اجلديد الذي �أنتجته ك ّل
ح�ضارة ،ومل تكن ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية خطرا
على العرب ّية الف�صحى حينما ترجم
القدماء كتب اليونان والفر�س والهند،
وغريها من كتب احل�ضارات الأخرى،
التي كانت يف زمن احل�ضارة العرب ّية �أو
قبلها .فاملرتجمون على كرثتهم مل يت�أ ّثروا
بلغة غريهم �أثناء الترّ جمة ،بل حافظوا
على ل�سانهم ف�صيحا كما هو .ولع ّل �شهرة
"ابن املقفّع" و"اجلاحظ" و"ابن �سينا"
و"الفارابي" خلري دليل على ذلك،
فهم كانوا وال يزالون �أئمة ال ّلغة الذين
ال ُيجارى ل�سانهم يف الف�صاحة ،لهذا
يح�صله املرء ثقافة ال
فالتعدّد ال ّلغوي الذي ّ
تب ّني ،لكي يرى غريه ،ال ميكنه �إ ّال �أن يزيد
ويتي�سر ذلك عندما
يف ال ّر�صيد املعريف،
ّ
تحُ ّ�صل ال ّلغة الأ�صيلة �أ ّوال حيث يتم ّكن
ح�صل غريها ،فعندئذ
منها �صاحبهاّ ،ثم ُي ّ
ال حتدث الهجنة امل�ستنكرة يف االزدواج ّية
ال ّلغو ّية .ع ّرف "بلومفيلد" ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية
ب�أ ّنها « �إجادة الفرد التّا ّمة ل ّلغتني»(،)12
وع ّرفها "مكنمارا" ب�أ ّنها «امتالك الفرد
للح ّد الأدنى من مهارة لغو ّية واحدة يف
لغة ثانية»(� ،)13أ ّما "�ألربت" و"�أوبلر"
فقد اتّخذا يف تعريف هذه ّ
الظاهرة موقفا
و�سطا ،فذهبا �إىل �أ ّنها «اال�ستخدام املثايل
للغتني �أو �أكرث»( ،)14وهذه التّعاريف
يف جمملها ت�شري �إىل ال ّلغو ّية ال ّثنائ ّية
الفرد ّية ،وهناك تعريف جامع ذكره
"حممد اخلويل" ،بقوله « :ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية
هي ا�ستعمال الفرد �أو اجلماعة للغتني ب� ّأي
درجة من الإتقان ،ولأ ّية مهارة من مهارات
ال ّلغة ،ول ّأي هدف من الأهداف.)15(».

فوجود ظاهرة ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية يف املجتمع
الإن�ساين وجود طبيعي مظهره املادّي
واملعنوي علم الترّ جمة مبنتجه الفكري،
لأنّ الترّ جمة �ضرورة جل�أت �إليها الإن�سان ّية
قدميا وحديثا ،لعدم قدرة املرء على
حت�صيل ك ّل ال ّلغات املحيطة به ،كما �أنّ
حاجته �إىل غريه ق�صد التّوا�صل فر�ضت
عليه اخرتاع هذا العلم ،الذي ي�ش ّكل و�سيلة
بديلة عن معرفة لغة �أخرى.
ب 1.ـ �أ�سباب ظهور الثّنائ ّية
اللّغو ّية:
ـ الهجرة اجلماع ّية.
ـ الغزو الع�سكري واالحتالل.
وال�ضم.
ـ الإحلاق
ّ
احل�س القومي.
ـ ّ
ـ امل�صاهرة والتّزاوج.
ـ العقيدة والدّين.
ب 2.ـ �أنواع الثّنائ ّية اللّغو ّية:
تخ�ص
ـ ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية الفرد ّية :وهي التي ّ
احل�صيلة ال ّلغو ّية الفرد ّية حيث ميكنه
�أن يتقن احلديث بلغتني� ،أو �أكرث على
ح ّد �سواء ،كما ميكنه �أن ُيتقن لغة واحدة
ويفهم غريها دون �أن ُيتقن احلديث بها،
وذلك يرجع �أ�سا�سا ملعرفته بجزء ي�سري
من املعجم ال ّلغوي ل ّلغة ال ّثانية.
ّ
ـ ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية املجتمع ّية :وهذه الظاهرة
هي �أكرث انطباقا على املجتمع اجلزائري
يف امل� ّؤ�س�سات ال ّر�سم ّية حيث تظهر لغتان
يف اال�ستعمال ،ال ّلغة الفرن�س ّية والعرب ّية،
ويف هذه احلال ميكن �أن ت�سيطر لغة
على لغة على ال ّرغم من معرفة كليهما،
وهذا املنفذ هو الذي ي� ّؤ�س�س �إىل مالمح
االزدواج ّية اللغو ّية عند العوام يف

البداية.
ـ ال ّثنائ ّية ال ّلغو ّية الأفق ّية �أو ال ّر�أ�س ّية :وهي
ظاهرة تظهر حينما ترتقي ال ّلهجة يف
اال�ستعمال �إىل درجة ال ّلغة �أو �أنّ ال ّلغة
تنحدر �إىل م�ستوى لهجة مع ّينة ،فيكون
بذلك امل�ستوى يف كليهما متكافئا يف
جميع املقامات ال ّر�سم ّية والعا ّمة .وهذا
�سبيل �آخر من �سبل ولوج االزدواج ّية
ال ّلغو ّية �إىل املجتمع ،ال�سيما �أنّ ال ّلهجات
املعا�صرة ال تخلو من كلمات �أجنب ّية� ،إن
مل تكن هي الأ�سا�س يف بع�ض ال ّلهجات
التي تعتمد التّحريف املزدوج بني ال ّلغة
العرب ّية الف�صحى وال ّلغات الأجنب ّية.
وهذه الأنواع ال ّثالثة منهم من يجعلها
م�ستويات لالزدواج ّية ال ّلغو ّية لأنّ �أغلبها
يقود �إليها(.)16

ثانيا� :أ�سباب ظهور االزدواج ّية
اللّغو ّية

تعدّدت الأ�سباب التي �أدّت �إىل
ظهور هذه ّ
الظاهرة ال ّلغو ّية ،التي تهدّد
م�ستقبل ال ّلغات الأ�صيلة جميعها؛ مبا
يف ذلك ال ّلغة العرب ّية ،التي لوال وجود
القر�آن الندثرت قواعدها ومعامل معانيها
وعب عن
التي ت�ض ّمنها ال ّذكر احلكيم ،رّ
مما جعل
�أ�صالتها يف الترّ اث العربيّ ،
املت� ّأخرين ي�شعرون بقيمة هذه ال ّلغة،
و�أ ّنها كانت قادرة على بناء ح�ضارة لها
من اخل�صو�ص ّية ما يفردها عن غريها،
لكونها � ّأ�س�ست لبعد فكري متم ّيز �أ�شاع
ب�ضيائه على جميع الأمم الأخرى التي
ا�ستفادت من معني هذه احل�ضارة ونقلت
منها ما �شاء لها �أن تنقل ،وذلك باال�ستعانة
بال ّلغة العرب ّية نف�سها� ،أو بو�ساطة الترّ جمة
التي د ّلت يف العهد الأندل�سي على كمال
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ن�ضج هذا العلم يف تلك الفرتة ،حينما
التقت احل�ضارة ال�شرق ّية تقودها ال ّلغة
العرب ّية()17باحل�ضارة الغربية ،ملا مت ّيزت
به من تراجع فكري يف ذلك الوقت .ولي�س
هذا مو�ضع احلديث عن املعروف الذي
�أ�سدته احل�ضارة العرب ّية للغرب ،و�إنمّ ا
وردت هذه الإ�شارة للتّدليل على �أنّ ال ّلغة
العرب ّية الف�صحى هي التي كانت و�سيلة
التّفكري حيث ا�ستخدمت نطقا وكتابة .غري
�أنّ ذلك مل يدم طويال حتّى ظهرت �أ�سباب
�أخرجت ال ّلغة العرب ّية من دائرة الأحداث
أهم تلك
يف �صنع احل�ضارة الإن�سان ّية ،ومن � ّ
الأ�سباب مايلي:
�أ ـ انح�سار املدّ احل�ضاري للعرب:
لقد �شهدت اخلالفة العبا�س ّية يف
�أواخر عهدها تدهورا كبريا �ش�أنها �ش�أن
ك ّل ملك� ،آيل للزّوال يف �آخر عهده ،حيث
عانت هذه اخلالفة يف نهاية حقبتها من
تغلغل العن�صر الأجنبي ،الذي وفد عليها
من الأعاجم الذين �أ�سلموا� ،أو �أولئك الذين
بقوا على دينهم� ،إ ّال �أنّ ت�أثريهم كان قو ّيا
يف الأو�ساط الر�سم ّية ،كدوائر اخلالفة
وجمال�س الق�ضاء والعلم ،مما �أحدث
�شرخا يف تالحم العهدين بداية الدّولة
و�آخرها نظرا ل�ضعف اخللفاء �أنف�سهم،
فهم كثريا ما ا�ست�سلموا لأهواء �أنف�سهم
ومن رغب يف ملكهم من الأعاجم و�أبنائهم،
لأ ّنهم ك ّلما حزبهم �أمر �إ ّال وا�ستدعوا غري
العرب ال�ست�شارته وال ّنجدة به على عد ّو
من داخل الدّولة نف�سها .ف�إن مل تكن هذه
املظاهر ال�سلب ّية قد �أ ّثرت �سلبا يف تدهور
ال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،ب�شكل وا�ضح؛
ف�إ ّنها �أ�سهمت وال �شك يف انح�سار امل ّد
احل�ضاري للم�سلمني والعرب ،وذلك حينما

ت�شتّت �شملهم وانق�سموا �إىل دويالت يدّعي
ك ّل حاكم فيها ب�أ ّنه اخلليفة دون غريه،
الأمر الذي �أوجب �سقوط هيبة امل�سلمني
والعرب يف نظر غريهم ،هذا الترّ اجع
احل�ضاري كان له كبري الأثر فيما بعده
من �أحداث التي ّ
ب�شرت ب�سقوط اخلالفة
الإ�سالم ّية يف بدايات الع�صر احلديث،
ال�سيما و�أنّ اال�ستعمار ظهر �أ ّول ما ظهر
واخلالفة موجودة و�إن كانت غري قادرة
على �أن تر ّد كيد �أعدائها ،فكانت بداية
االنهزام م� ّؤ�شرا على قدوم االنهيار(.)18
ب ـ الدّ عوة �إىل العام ّية:
تزعم كرب هذه الدّعوة جملة من
لقد ّ
امل�ست�شرقني الذين �أتقنوا ال ّلغة العرب ّية،
وعرفوا قيمتها ،وكانت بال ّن�سبة �إليهم املنفذ
لت�أ�سي�س مناهج تربو ّية جديدة� ،أرادوا من
خاللها ا�ستحداث مدار�س تختلف يف
نظام تعليمها عن تلك املراكز التعليم ّية
القدمية ،وكان الق�صد �إخراج العرب من
جهلهم الذي �سيطر عليهم بال ّنظر �إىل ما
حدث من تط ّور يف احل�ضارة الغرب ّية� ،أثناء
القرن التّا�سع ع�شر ،فجاءت هذه الدّعوة
�إىل حتديث �أنظمة التّعليم ،وذلك ب�إق�صاء
ك ّل موروث له عالقة باحل�ضارة من قريب
�أو من بعيد �إ ّال ما كان مقدّ�سا يف �أذهان
العا ّمة .ف�أن�شئت بذلك املدار�س واجلامعات
وتخ ّرجت منها �أجيال تنادي ب�صعوبة ال ّلغة
العرب ّية ،و�ضرورة ا�ستبدالها بالعام ّية حيث
ظهر جيل من الكتّاب ي�ستخدمون العام ّية
يف كتاباتهم ،لأ ّنهم �أرادوا �أن يبلغوا بذلك
ما مل ي�ستطعه امل�ست�شرقون �أنف�سهم،
كما انت�شر فكر �أولئك الذين تتلمذوا يف
الغرب وعادوا �إىل �أوطانهم ،لريوا ب�أنّ
ك ّل �شيء عتيق ينبغي حتديثه وجتديده،
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بدءا بالإن�سان .وكانت ال ّلغة �أ ّول �ضح ّية،
تالها الدّين بو�صفه حامي حماها ،كما
�شعر بذلك الغرب ّيون عموما وامل�ست�شرقون
خ�صو�صا.
فبد�أت �أوىل املالمح تنت�شر وت�صري
قناعات لأ ّنه ال �سبيل �إىل العلم وفهمه� ،إ ّال
�إذا ا�ستُبعدت ال ّلغة العرب ّية الف�صيحة؛ لأ ّنها
�صعبة املنال بقواعدها و�أ�ساليبها ،و�أ ّنها ال
ت�ساير متط ّلبات الع�صر من اخرتاعات
واكت�شافات .وهو ما �صار قناعة را�سخة
يف �أذهان الأجيال املتع ّلمة التي اتّقت احل ّر
بال ّرم�ضاء ،ومل ت�شعر ب�أ ّنها اكت�سبت �أم ّية
علم ّية �شعارها الأ ّول خل ّو الوفا�ض من لغة
ت�ستخدم يف الكتابة والقراءة ،فللدّعوة
�سجلت
�إىل العام ّية تاريخ طويل و�أعالم ّ
ّ
�أ�سماءهم يف كتب التّاريخ املعا�صر� ،إال �أنّ
ذلك مل يف�ض يف ال ّنهاية �إ ّال �إىل التّ�شخي�ص
دون ح ّل بل ازداد الأمر تعقيدا ،بعد �أن ن�ش�أ
ذلك اجليل الذي جعل تراث �أ ّمته وراء
ظهره ،وت�ش ّبث بك ّل ما هو م�ستحدث حتّى
و�إن خالف مق ّومات ح�ضارته .فتع ّذر بذلك
وجود من يكتب بال ّلغة العرب ّية الف�صيحة
دون خط�أ �أو ُلكنة �إذا تك ّلم ،فهو ومن
حوله يرون ال ّلغة الهجينة لونا من �ألوان
التط ّور ،ون�سي ه�ؤالء و�أولئك ب�أنّ هذه ال ّلغة
مرتبطة بالقر�آن الكرمي م�صدر التّ�شريع
بال ّن�سبة لهذه الأ ّمة ،التي الب ّد لها �أن تقر�أه
لت�ستقي من تعاليمه ،ف�إن هي مل جتتهد يف
ا�ستعادة مكانة لغتها ،فهي حتما �ستفقد
دينها وهو ّيتها ،كما هي عليه بوادر الترّ اجع
والتخ ّلف يف الفكر العربي املعا�صر.
ج ـ ظهور اال�ستعمار:
تزامن وجود اال�ستعمار يف البالد
العرب ّية مع الدّعوة �إىل العام ّية� ،إ ّال �أنّ
املجل�س الدويل للغة العربية
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ذلك مل ي�ستفحل كما ا�ستفحل بعد خروج
امل�ستعمر نف�سه ،الذي كانت ال ّلغة العرب ّية
أهم �أولو ّياته حيث عمل على تهمي�شها،
من � ّ
ّ
و�إحالل اللهجات املحل ّية مكانها ،حيث
حارب الكتاتيب ودور العلم التي كانت
تع ّلم ال ّلغة بتحفيظها للقر�آن ،فزاد ذلك
من �أم ّية ّ
ال�شعوب العرب ّية التي مل تنتبه �إىل
ّ
خطر الغزو احل�ضاري� ،إال بعد مرور �أكرث
من ع�شرين �سنة بعد اال�ستقالل .لأنّ تلك
الدّول املنهزمة خرجت من اال�ستعمار،
وهي تبحث عن مو�ضع قدم لها يف العامل
اجلديد ،الذي جعل منها م�ستودعا لنفايات
الفكر وم�صدرا من م�صادر الدّخل ،ولكي
يت�س ّنى له امل�ستعمر ذلك ،وي�ضمن دوام
�إمداداته من هذه الدّول عمل على تكوين
نخبة من املف ّكرين الذين ال ميتّون ب� ّأي
�صلة �إىل ح�ضارتهم ،بل هم الذين اجتهدوا
يف قلب ظهر املجنّ لأ ّمتهم ب�أن ر�أوا يف
ما�ضيها �أكرب مع ّوق لتقدّمها .وهذا املا�ضي
هو ح�صيلة فكر و�سيلته الأوىل ال ّلغة العرب ّية
الف�صحى ،التي �أبعدوا �أبناءها عن قراءة
خمطوط فكرها الذي ت�ض ّمنته الكتب،
وا�ستبدلوها بكتب جلبوها من الغرب
على �أ ّنها هي امل�صدر الأ�سا�س لك ّل حقيقة
علم ّية ،فظنّ �أبناء هذه ّ
ال�شعوب العرب ّية،
ب�أنّ �أ�سالفهم من العرب مل ُينتجوا �إ ّال �شعرا
�أو بع�ض الأقا�صي�ص واحلكايات اخلراف ّية،
ال�سلف
ف�إن انتبه �أحد �إىل كتاب من كتب ّ
فيه من القيمة العلم ّية ما ُي�ضاهي فكر
الغرب� ،سارعوا �إىل ّ
الطعن فيه والتّ�شكيك
ت�صح
يف �سنده وروايته و�أ ّنه منحول ال
ّ
ن�سبته �إىل �صاحبه ،والدّليل على ذلك هو
ان�صراف الباحثني املعا�صرين عن حتقيق
املخطوط ،الذي ر�أى معظمهم ب�أنّ �إخراجه
جهد ال طائل من ورائه.

د ـ القول ب�صعوبة العرب ّية
الف�صحى:
وهذه دعوة �أخرى نادى بها بع�ض
الدّار�سني املعا�صرين؛ الذين �أرادوا
تي�سري ال ّلغة وفق مناهج ر�أوها �أقدر على
ت�صحيح الو�ضع ال ّلغوي ،يف الوطن العربي،
وحججهم يف ذلك كمايلي:
ـ �إنّ يف ا ّللغة العرب ّية الف�صحى عيوبا كثرية،
تتم ّثل يف كرثة مفرداتها ،بحيث �إنّ تلك
الكرثة �أ�صبحت م�صدرا للغمو�ض
والإبهام ،بينما تكون ال ّلغات للإف�صاح
والإي�ضاح.
ـ �إنّ خ�صائ�ص العرب ّية الف�صحى الإعراب
الذي خلت منه ال ّلغات احلديثة احل ّية،
يف حني �أنّ العام ّية بعيدة عن الإعراب
وتعقيداته.
ـ �إنّ العرب ّية الف�صحى تعجز عن جماراة
التط ّور العلمي والتّقني .ولي�س � ّ
أدل على
ذلك من ق�صورها عن �إيجاد �ألفاظ
تقابل امل�صطلحات العلم ّية والفن ّية التي
�أوجدها ذلك التط ّور.
ـ �إنّ العرب ّية الف�صحى �صعبة التع ّلم
وع�سرية التّعليم جلمود قواعدها
وتعقّدها ول�صعوبة ر�سم حروفها.
ّ
ـ �إنّ ال ّلهجة العام ّية هي (لغة) ال�شعب
ك ّله ،ت�سيل على الأل�سن بال ع�سر وال
وتعب خري تعبري عن امل�شاعر
ت�ص ّنع ،رّ
والأفكار(.)19
ّ
ال�شك فيه �أنّ هذه احلجج ال
ومما
ّ
تبتعد عن واقع �صار حتم ّية عندما اقتنع
به املع ّلمون واملتع ّلمون يف جميع الأطوار
التعليم ّية ،فكان الب ّد �أن تظهر جهود ت� ّؤ�س�س
لهذه ّ
الظاهرة وتت ّبع مالحمها يف دور العلم
املختلفة؛ لأ ّنها �صارت �إ�شكال ّية حتتاج �إىل
ح ّل( ،)20تع ّذر وجوده عند الكثريين

يف جميع الأقطار العرب ّية ،التي عقدت
م�ؤمترات وندوات ملعاجلة �سبل تي�سري تع ّلم
ال ّلغة العرب ّية ،ومل تكن جهودهم �إ ّال تو�صيفا
للحالة التي ُعدّت مر�ض ّية ،وانزاحوا لذلك
عن الدّاء الأ�صيل الذي نخر جذع العمل ّية
الرتبو ّية من �أ�سا�سها ،وهو عقم املناهج
امل�ستحدثة التي من مفارقاتها �أ ّنها تع ّلم
القواعد قبل ال ّلغة� ،أو ال ّلغة بدون قواعد
مما يجعل املتع ّلم يف حرية من �أمره يبحث
ّ
عن لغة حفظ لها ك ّما من القواعد ،ومل
يجد لها ا�ستخداما يف واقع حياته.
وقد �أح�سن الأ�ستاذ "عامر
ال�سامرائي" �إذ ر�أى نقي�ض ر�أي �أولئك
الذين ادّعوا �صعوبة الف�صحى ،وبينّ مثالب
العام ّية �إن هي ا�ستخدمت ،فقال:
ـ �إنّ ال ّلهجات العام ّية ت�ش ّوه وال تخلق ،فهي
ت�أخذ �ألفاظها من الف�صحى� ،أو من
لغات �أجنب ّية �أخرى ،فت�ش ّوهها ب�إبدال
حروفها� ،أو تغيري بع�ض �أ�صواتها.
ـ ال ّلهجات العام ّية ال ت�صلح للكتابة� ،إذ
مما ّ
ال�شك فيه �أنّ �صعوبات ج ّمة تقوم
ّ
يف وجه من يريد الكتابة بالعام ّية،
ّ
ال�صعوبات �أمام من يريد
وتت�ضخم ّ
تع ّلمها� ،إذ لي�س من قاعدة رئي�سة هناك
ُتتّبع عند الكتابة.
ـ ال ّلهجات العام ّية تتم ّيز بكرثة الألفاظ
الأجنب ّية الدّخيلة عليها.
ـ �إنّ ال ّلهجة العام ّية ال ت�ستطيع التّعبري �إالّ
ال�ساذجة العام ّية املتعارفة.
عن املعاين ّ
وهي �إن �أرادت التّعبري عن املعاين
ال�سامية اعتمدت على ال ّلغة الف�صحى.
ّ
ـ ال ّلغات تعتمد على قواعد يف �أ�ساليب
الكالم والكتابة ،وهذه القواعد و�سيلة
ل�صيانة ال ّلغة من التبدّل واالنحراف
املخ ّل ،و و�سيلة للتّعليم� .أ ّما ال ّلهجات

امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع للغة العربية
العام ّية فهي خالية من القواعد.
ـ لي�س يف ال ّلهجات العام ّية �أي ي�سر ،فهي
و�إن كانت جتري على الأل�سنة التي
�ألفتها ب�سهولة �إ ّال �أ ّنها �صعبة ملن �أراد
تع ّلمها �أو تعليمها.
ـ �إنّ اختالف ال ّلهجات العام ّية يف الوطن
العربي� ،سوف ي�ؤدّي �إىل وجود
مرتادفات كثرية �إذا ما �أخذ بها(.)21
هـ ـ �أ�سباب �أخرى:
وهناك �أ�سباب لها عالقة بال ّلغة
وباملجتمع جمعها "�إبراهيم كايد حممود"
�أَوجزها فيمايلي:
ـ التط ّور ال ّلغوي يف ك ّل م�ستويات ال ّلغة،
ال�صوتي الذي يتم ّثل يف
امل�ستوى ّ
انحراف بع�ض الأ�صوات عن خمارجها
ال�صريف
وموا�ضع نطقها ،وامل�ستوى ّ
كظهور �صيغ وم�شتقّات جديدة غري
مقي�سة وال م�سموعة عن العرب القدماء،
ك�صيغ اجلمع يف بع�ض ال ّلهجات العرب ّية،
و�صيغ التّ�صغري وغريها .كذلك امل�ستوى
ال ّنحوي وعدم مراعاة عالمات الإعراب
يتم دون
�إن نطقت ،و تركيب اجلمل الذي ّ
ال�صحيحّ ،ثم امل�ستوى
مراعاة للترّ كيب ّ
الدّاليل وما يطر�أ على معاين الألفاظ
وال�صيغ من تغيرّ ج ّراء �أمور نف�س ّية �أو
ّ
اجتماع ّية وغريها ،ك ّل ذلك ي�ؤدّي �إىل
ظهور فروق يف ال ّنطق بني املتك ّلمني ل ّلغة
الواحدة ،وقد الحظ م�ؤ ّرخو ال ّلغات �أنّ
القبائل واجلماعات ّ
والطوائف الدّين ّية
و�أ�صحاب املهن واجلماعات اخلارجة
عن القانون وغريها ،ك ّل جمموعة من
هذه املجموعات متيل �إىل �إيجاد لغة
خا�صة بها ميتنع فهمها عن املجموعات
ّ
الأخرى� ،إ ّنها �أ�شبه ما تكون ّ
بال�شيفرة

التي ال ي�ستطيع �أحد ّ
فك رموزها غري
�أ�صحابها.
ـ كذلك ف�إنّ الفوارق ّ
الطبق ّية بني طبقات
املجتمع لها دور يف ظهور مثل هذه
ال ّلهجات� ،إذ تعمل ك ّل لهجة على �إيجاد
خا�صة بها مت ّيزها عن غريها من
لغة ّ
الطبقاتّ ،
ّ
فالطبقة الأر�ستقراط ّية لها
ّ
اخلا�صة بها ،والطبقة الو�سطى
لهجتها
ّ
تخت�ص ّ
الطبقة
كذلك
لهجتها،
لها
ّ
الدّنيا بلهجة مع ّينة.
ـ و يجب �أن ال يغيب عن بالنا دور االحتكاك
ال ّلغوي بني ال ّلغات وما ينتج عنه من
ظهور لغات �أو لهجات جديدة خ�سرت
�شيئا من خ�صائ�صها و�صفاتها الأ�صيلة،
وبد�أت االبتعاد التّدريجي عن ال ّلغة الأم.
ك ّل ذلك يو�صل �إىل ظهور االزدواج
ال ّلغوي.
ـ كما �أنّ اختالف البيئات داخل املجتمع
الواحد له دور مهم يف ظهور االزدواج ّية
اللغو ّية ،ف�أبناء ال ّريف مثال يتحدّثون
بلغة تختلف عن تلك التي يتحدّث بها
�أبناء املدن ،وهاتان تختلفان عن لهجة
�أبناء البادية ،ف�أفراد ك ّل بيئة يتّفقون
على طريقة نطق ّية مع ّينة يتعاملون
اخلا�صة ،فال ت�ستطيع
بها يف بيئتهم
ّ
ال ّلغة الأم �أن ت�ستم ّر يف حياتها يف ك ّل
البيئات وحتت ك ّل ّ
الظروف دون تغيرّ
�أو تط ّور .من هنا ندرك �أنّ االزدواج
ال ّلغوي �أمر حتمي موجود يف ك ّل
خا�صا بلغة دون �أخرى،
ال ّلغات ،ولي�س ّ
�إ ّنه التط ّور ال ّلغوي الق�سري ،كما �أ ّنه
واحل�س عند
امتداد الزدواج ّية العقل
ّ
الب�شر ،ففي ك ّل لغة ل�سان عامي و�آخر
ف�صيح(.)22
أهم �سبب هو ما تتم ّيز به البيئة اللغو ّية
ـ و� ّ
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يف اجلزائر ،حيث تنفرد عن غريها
بتعدّد ال ّلهجات املحل ّية التي يختلف
معجمها يف مناطق �ض ّيقة جدّا ،حيث
يالحظ التّباين يف �أق ّل امل�ساحات
مما �أدّى
اجلغراف ّية يف املدينة الواحدةّ ،
�إىل �صعوبة توحيد ال ّل�سان.

ثالثا� :آثار االزدواجية اللغو ّية
يف التّح�صيل العلمي

قبل احلديث عن �آثار هذه ّ
الظاهرة ،الب ّد
من تو�ضيح �أ�سباب ّ
ال�ضعف ال ّلغوي يف املراحل
التعليم ّية ،وما هي املظاهر التي جنمت عنها:

�أ ـ �أ�سباب ّ
ال�ضعف اللّغوي:
�أ 1.ـ �أ�ساب ّ
ال�ضعف اللّغوي يف
املرحلة االبتدائ ّية:
ـ تغ ّلب العام ّية على الف�صحى.
ـ املد ّر�سون غري حري�صني على ا�ستعمال
ال ّلغة العرب ّية الف�صحى �أثناء الدّرو�س.
ـ ت�أثري البيئة ّ
وال�شارع.
ّ
ـ ق ّلة عدد ح�ص�ص تعليم اللغة العرب ّية.
ّ
ال�سري احل�سن
ـ اكتظاظ
ال�صف يعرقل ّ
لتعليم ال ّلغة العرب ّية.
ـ عدم ا�ستيعاب العلوم العرب ّية ،خا�صة
"علم املعاين".
وال�صرف والبالغة يف
ـ عدم تعليم ال ّنحو ّ
املرحلة ال ّثانية من التّعليم االبتدائي.
ـ �إهمال اجلانب الكتابي يف التّعليم
االبتدائي.
ـ الربامج واملناهج غري حمكمة الترّ ابط
فيما بينها.
�أ 2.ـ �أ�سباب ّ
ال�ضعف اللّغوي يف
املتو�سط:
مرحلة التّعليم
ّ
ـ ارتباط التّالميذ باحل�صيلة ال ّلغو ّية
املجل�س الدويل للغة العربية
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الهزيلة التي ورثوها عن املرحلة
االبتدائ ّية.
ـ تعدّد الأ�ساتذة يف موا ّد تعليم ّية خمتلفة،
ك ّل �أ�ستاذ يتحدّث بلغة هجينة تختلف
عن الآخر.
ـ غياب ح�ص�ص تطبيق ّية ملا هو نظري يف
العلوم اللغو ّية ،وذلك لوجود �أولو ّية
للجانب ال ّنظري على اجلانب التّطبيقي
يف العلوم الإن�سان ّية عا ّمة ،مبا يف ذلك
ال ّلغة التي ال ت�ؤخذ �إ ّال باملمار�سة.
املتو�سط
ـ كثافة املواد العلم ّية ،يف مرحلة ّ
والتي ت�ستخدم م�صطلحات �أجنب ّية غري
مع ّربة ،كما هي عليه احلال يف املناهج
امل�ستحدثة يف املدر�سة اجلزائر ّية
املعا�صرة.
�أ 3.ـ �أ�سباب ّ
ال�ضعف اللّغوي يف
املرحلة الثّانو ّية:
وخا�صة يف القرى
ـ �إهمال الأولياء
ّ
والأرياف.
املخت�صني يف تعليم العرب ّية.
ـ ق ّلة املد ّر�سني
ّ
خا�صة ،ل�ضيق الوقت.
ـ انعدام املطالعة ّ
ـ كرثة املواد وطول الربنامج.
ّ
ـ ق ّلة املراجع تخ ّل بتكوين التّالميذ يف اللغة
العرب ّية.
ـ االزدواج ّية ال ّلغو ّية تخلق �إن�سانا غري
متم ّكن من �أ ّية لغة.
يوجه اعتبارا لنتائجه املدر�س ّية
ـ التّلميذ ّ
(معدّله) ،ال اعتبارا الختباره(.)23
�أ 4.ـ �أ�سباب ّ
ال�ضعف اللّغوي يف
املرحلة اجلامع ّية:
ـ تغيرّ البيئة اللغو ّية يف حميط اجلامعة
ع ّما هو يف املراحل التّعليم ّية الأوىل،
حيث يجد ّ
الطالب نف�سه �أكرث حر ّية يف

التحدّث ب� ّأي لغة يرغب يف التّحاور بها.
ـ كرثة ا�ستخدام التّعابري العام ّية التي تغلب
عليها الألفاظ الأجنب ّية ،وذلك نظرا
لالنهزام احل�ضاري و�سيا�سة التّغريب
التي يعي�شها املحيط اجلامعي.
ـ ت�أ ّثر ّ
الطلبة ببع�ضهم بع�ضا يف
ال�سلوكات الدّينية وال ّثقاف ّية
جميع ّ
ّ
واالجتماع ّية التي تع ّد اللغة العرب ّية
الف�صحى يف نظرهم من ال�سلب ّيات
يف ال�شخ�ص ّية� ،إذا جت ّر�أ ّ
الطالب على
التحدّث بها.
ـ �ضعف امل�ستوى يف الأق�سام الأدب ّية والعلوم
الإن�سان ّية عا ّمة ،حيث ال يدخلها يف
ح�صلوا معدّالت
الغالب �إ ّال �أولئك الذين ّ
�ضعيفة ال ت�ؤهّ لهم للدّخول �إىل الأق�سام
العلم ّية .التي حتوي يف الغالب ال ّنخبة
من ّ
ح�صلوا �شهادة
الطلبة الذين ّ
البكالوريا ب�أعلى املعدّالت.
ـ عدم االهتمام باملطالعة التي تزيد من
ال ّر�صيد املعريف وال ّلغوي.
ـ عدم وعي ّ
الطلبة بقيمة ال ّلغة العرب ّية،
ف�أغلبهم ال ي�شعرون باخلطر الذي
يتهدّدهم.
ال�سعي وراء وهم ّ
ال�شهادة العلم ّية التي
ـ ّ
ال تك�شف عن امل�ستوى العلمي احلقيقي
للطالب امل�ؤهّ ل ب�أن يكون مع ّلما يف
املراحل التعليم ّية الأوىل� ،أو يف اجلامعة
نف�سها.
ب ـ مظاهر ّ
ال�ضعف اللّغوي:
ـ انح�سار ال ّلغة العرب ّية الف�صحى يف الكتب
العلم ّية املق ّررة ،حيث �إ ّنها ال تتجاوز
�صفحات الكتب ،ف�إذا خرج َ
الطالب من
حجرة الدّر�س عاد �إىل �سابق عهده الذي
ال ي�ستخدم فيه �إ ّال العام ّية الهجينة ،التي

تع ّد واجهة االزدواج ّية اللغو ّية ،بل �إنّ
انت�شار هذه ّ
الظاهرة ال يكاد يختلف بني
حجرة الدّر�س وفناء امل� ّؤ�س�سة التعليم ّية
ّ
لغوي بني
وال�شارع .لعدم وجود انف�صال ّ
ّ
ّ
ّ
هذه البيئات الثالث ،فاملعلم والطالب
مل يعد ب�إمكانهما التخ ّل�ص من العام ّية
�أثناء احلديث يف حجرة الدّر�س �شرحا
�أو �إجابة عن �س�ؤال ،فال ّلغة الف�صحى
ال تظهر �إ ّال يف م�ساحات حوار ّية �ض ّيقة
متاما عندما ي�شرع املع ّلم يف الإمالء.
ـ ال يكاد يختلف اثنان يف العامل العربي
ب�أنّ ّ
الطفل يف الأ�سرة العرب ّية ال يتع ّلم
الف�صحى �أ ّوال ،بل يتع ّلم العام ّية التي
ي�شب عليها ،ف�إذا دخل �إىل املدر�سة
ّ
وجد لغة �أخرى ت�ستع�صي عليه
ملكة حت�صيلها ،فيحاول �أن يجعلها
خ�صو�ص ّية يف الكتب واملدر�سة ال غري.
ـ فتعليم ال ّلغة لي�س حكرا على امل� ّؤ�س�سة
العلم ّية ،بل �إنّ هذا امل�شروع احل�ضاري
الب ّد له �أن ينطلق من البيتّ ،ثم دور
مما ا�ستُحدث
العلم كامل�ساجد وغريها ّ
من دور احل�ضانة ،ورعاية ّ
الطفولة .ف�إنّ
غياب دور هذه امل� ّؤ�س�سات االجتماع ّية
م ّكن من ا�ستفحال ظاهرة االزدواج ّية
ال ّلغو ّية يف امل� ّؤ�س�سات العلم ّية ،التي
وجدت نف�سها م�ستق ّلة عن غريها
با�ستخدام ال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،فما
كان منها �إ ّال �أن تخ ّلت عن هذا الدّور
تدريج ّيا ،حتّى ت�ساوى واقعها ال ّلغوي
بغريه.
ـ يلفت االنتباه �أحيانا عند بع�ض املتع ّلمني
الذين ت�ضط ّرهم بع�ض املواقف،
تعبريات تتل ّم�س الف�صيحة ب�صعوبة بالغة
وبطريقة م�ضحكة م�ؤ�سفة يف الوقت
وال�سامع املد ّقق لهذه التّعبريات
نف�سهّ ،

امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع للغة العربية
�سيدرك �إىل � ّأي مدى كان �صاحبها
حما�صرا بالعام ّية املكت�سبة وبالف�صيحة
املتع ّلمة ،كما يدرك �أثر احلرية بني
ا ّللغتني من خالل هذه التّعبريات يف
تركيبها ويف نطقها ويف �إعرابها ،هذه
التّعبريات يف الغالب �صيغت ح�سب
�إطار العام ّية املكت�سبة ،لكن املوقف
يرغم املتحدّث فيلتم�س الف�صيحة
مت�ص ّنعا دون معرفة واعية بقوانينها
ّ
فت�ضطرب العبارة
فيختلط عليه الأمر،
دليال على ا�ضطراب ال ّذهن وبلبلته.
وهذا اال�ضطراب �شبيه بهذه (ال ّلجلجة
اللغو ّية) �أو الفكر ّية التي ح ّمل "�شكري
ال�صراع بني الف�صحى والعام ّية
في�صل" ّ
م�س�ؤول ّيتها ،والتي ّ
يو�ضحها بقوله:
«يرتك هذا االنحراف (يع ّد العام ّية
انحرافا لغو ّيا) �آثاره الكبرية يف العقول
وعلى الأل�سنة ،ذلك �أنّ العقل حني ي�أخذ
ي�صوغ �أفكاره �أو مفاهيمه ،ويبا�شر
ال�صعوبات
التّعبري عنها ،يواجه هذه ّ
التّعبري ّية حني تتحيرّ الأل�سنة يف الوجهة
التي تتّجه نحوها ،يف البنى التّنظيم ّية
التي ت�أخذها ،يف القوانني النحو ّية التي
تلتزمها ،ومثل هذه ال ّلجلجة ترت ّد م ّرة
�أخرى فتف�سد الت�ص ّور الفكري وتورثه
نوعا من ال ّلجلجة الفكر ّية ،وينتهي الأمر
�إىل تغ ّلب �إحدى املنظومتني اللغو ّيتني:
الف�صحى �أو ال ّلهجة )24(».هذا ما يرى
"�شكري في�صل" الأمر ينتهي �إليه لك ّنه
لي�س هذا فح�سب ،فهو ينتهي �أحيانا �إىل
منظومة لغو ّية ال هي بالف�صيحة ،وال هي
بالعام ّية وال هي مزيج مه ّذب بينهما،
ينتهي �إىل لغة ركيكة غري وا�ضحة املعامل
تكاد تكون مم�سوخة اختلط الأمر على
�صاحبها فاختلطت ،فهذا �أثر �آخر من

�آثار االزدواج ال ّلغوي.
ـ اجلهد الكبري املبذول يف تعليم الف�صحى
بو�صفها �صارت غريبة عن املحيط
ال ّلغوي يف الوطن العربي ،ففي الوقت
الذي يتع ّلم فيه ّ
الطفل العام ّية يف خم�س
�سنوات ،ف�إ ّنه يق�ضي �ضعف هذه املدّة يف
حت�صيل ال ّلغة العرب ّية الف�صحى(،)25
ولع ّله يف ال ّنهاية ال ينجح يف ذلك كما
هو املالحظ يف اجلامعات اجلزائر ّية،
بال ّن�سبة لط ّالب الأق�سام الأدب ّية،
فاملرحل ّية وحدها ال تكفي ،بل الب ّد من
املمار�سة.
ـ عدم اهتمام فئات املجتمع متكاملة
مب�شكلة ال ّلغة العرب ّية الف�صحى ،فك ّلهم
يعتقدون ب�أنّ ال ّلغة العرب ّية عبئ ال ب ّد �أن
املخت�صني يف درا�ستها،
يلقى على عاتق
ّ
والبحث يف علومها ،فهي ال تعني �أحدا
بو�صفها م�شكال هام�ش ّيا يف نظر
ال�صفوة من �أبناء املجتمع يف امل� ّؤ�س�سات
ّ
الر�سم ّية.
ج ـ �أثر االزدواج ّية يف املردود
العلمي:
ّ
�إنّ �أ�سباب ّ
ال�ضعف اللغوي ومظاهره
ال�سابقني
العن�صرين
يف
التي حتدّثنا عنها
ّ
مل يكونا لوال طغيان االزدواج ّية ال ّلغو ّية،
والتي �أ ّثرت �سلبا يف التّح�صيل العلمي
عا ّمة ،وقد �أجرى ّ
الطلبة يف مرحلة
التخ ّرج عدّة درا�سات ميدان ّية من خالل
املذ ّكرات التي �أجنزوها ،والتي �أبانت عن
�آثار ا�ستفحال هذه ّ
الظاهرة ،التي ميكن
�إجمالها فيمايلي:
ج 1.ـ �أثرها يف الأ�سرة:
تع ّد الأ�سرة املح�ضن الأ�سا�س
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للإرها�صات العمل ّية التعليم ّية ،فاملعجم
ال ّلغوي يف ذهن ّ
الطفل ال يت�ش ّكل �إ ّال من
خالل املحيط الأ�سريّ ،ثم ينمو تدريج ّيا
عند االختالط بال ّنا�س يف ّ
ال�شارع،
واملدر�سة ،فكانت الأ�سرة بذلك �أ�سا�س
القاعدة ال ّلغو ّية بال ّن�سبة لك ّل طفل(،)26
وهو الذي يلج�أ �إليها يف مراحل تع ّلمه
املختلفة �أثناء املراجعة ،حيث ي�ستعني
ب�أ ّمه و�أبيه ل�شرح ما ا�ستع�صى عليه من
معارف يف خمتلف املوا ّد العلم ّية .وملّا كانت
العام ّية هي �أ�سا�س احلديث يف البيت ف�إنّ
الأبوين �سي�شرحان ويع ّلمان طفلهما بال ّلغة
العام ّية ،التي تغ ّذي مظهر االزدواج ّية
ال ّلغو ّية ،فال ميكن ب� ّأي حال من الأحوال �أن
يرتقي الأبوان �إىل م�ستوى املع ّلم يف ّ
ال�شرح
حتى و�إن كانا مع ّلمني ،فللبيت خ�صو�ص ّيته
ال ّلغو ّية التي � ّأ�صلت لوجود االزدواج ّية
اللغو ّية وانت�شارها فيما حولها من حميط
ال�سلوك ال ّلغوي
اجتماعي وعلمي ،وهذا ّ
هو نف�سه يف املحيط االجتماعي خارج
البيت ،مبا يف ذلك امل� ّؤ�س�سات ال ّثقاف ّية التي
يرتادها ،كامل�سجد مثال الذي غزته هذه
ّ
الظاهرة ب�شكل ملفت؛ لأ ّنه رافد من روافد
املجتمع ال ينف�صل عنه.
ج 2.ـ �أثرها يف املعلّم:
كان املع ّلم وال يزال �أ�سا�س حمور
العمل ّية التعليم ّية ،فهو الذي يط ّبق املنهج،
ويق ّرب مفاهيمه �إىل تالميذه ،وذلك
تبعا للمقولة ّ
ال�شهرية ( �أعطني مع ّلما
�أعطيك تلميذا) ،ال�سيما �إذا ّمت �إعداد
املع ّلم �إعدادا ج ّيدا ،حيث تكون �شخ�ص ّيته
العلم ّية متم ّيزة عن غريه يف جميع املوا ّد
العلم ّية ،التي يد ّر�سها م�ستخدما ال ّلغة
العرب ّية الف�صحى ،وهذا ما بد�أت مالحمه
املجل�س الدويل للغة العربية
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تختفي يف �شخ�ص املع ّلم الذي ا�ستجاب
ملتط ّلبات الواقع االجتماعي املحارب ل ّلغة
العرب ّية ،فقد �أ�صبح هذا املع ّلم من الذين
يتك ّلمون بالعام ّية داخل حجرة الدّر�س ،كما
ي�ستخدمها خارجها يف البيت ّ
وال�شارع ،وقد
ا�ضط ّرته �ضرورة الإفهام �إىل �سلوك هذا
املنهج يف التّعليم ،مبا يف ذلك الأو�ساط
العلم ّية يف اجلامعة التي انت�شرت فيها هذه
الظاهرة ب�شكل ّ
ّ
التخ�ص�صات
مطرد.فكرثة
ّ
العلم ّية وت�ش ّعب فروعها جعلت من الأ�ساتذة
يلجئون �إىل ّ
ال�شرح بالعام ّية املمزوجة
بالألفاظ الأجنبية ،ق�صد الإي�ضاح ّ
وال�شرح
لأنّ االزدواج ّية اللغو ّية ق�ضت على ك ّل لغة
مبا يف ذلك الأجنب ّية ذاتهاّ ،
فالطالب ال
يفهم �شرح �أ�ستاذه �إذا كان بال ّلغة الأجنبية
ال�صرفة �أو بال ّلغة العرب ّية املح�ضة ،ف�أجل�أه
ّ
ّ
ذلك �إىل التحدّث باللغة العام ّية التي
تق�صر عن بلوغ الغاية يف �شرح املعاين،
لأ ّنها غالبا ما تعتمد املثال ال املقابل ال ّلغوي.
«تكاد �أن ت�س ّلم �آراء الرتبو ّيني �أنّ
التقدّم يف الدّرا�سة اللغو ّية من �أقدم
املرتكزات للتّقدّم يف �سائر املواد الدّرا�س ّية
الأخرى ،وهذا ما ّ
يو�ضح موقع مع ّلم ال ّلغة
العربي من العمل ّية التّعليم ّية� ..إ ّنه لي�س
ّ
مع ّلما ملج ّرد مادّة تعني على �أن يتّ�صل
يعب عن خمتلف
التّلميذ بغريه� ،أو �أن رّ
مواقف احلياة التي مت ّر به� ،أو �أن يتذ ّوق
اجلمال الف ّني يف الكالم ،ولك ّنه ـ فوق ذلك
ك ّله ـ م�س�ؤول عن الإ�سهام يف دعم احلياة
العرب ّية وال�شخ�ص ّية العرب ّية ،والوحدة
العرب ّية ،بل م�س�ؤول على نحو ما عن جناح
العمل ّية التّعليم ّية ك ّلها» (� ،)27إ ّال �أنّ
�سيطرة العام ّية على املحيط العلمي �أ�ض ّرت
بدور املع ّلم �أو الأ�ستاذ يف القيام بهذه
امله ّمة التي بد�أت تخبو �شيئا ف�شيئا لأفول

معامل االنتماء احل�ضاري ،حينما تعدّدت
ال ّلغة يف التّفكري نطقا وكتابة ،فال اختالف
بني املع ّلم وغريه عند احلديث يف � ّأي مقام
من مقامات احلوار والتّوا�صل ،بل �إ ّنه هو
نف�سه �صار ي�ستحي من احلديث بهذه ال ّلغة،
لغلبة الفكر العا ّمي على جميع الفئات مبا
يف ذلك ال ّنخبة املثقّفة .وميكن ح�صر
�آثار االزدواج ّية ال ّلغو ّية يف احلياة العلم ّية
بال ّن�سبة للمع ّلمني عموما فيمايلي:
ـ �أنّ العام ّية لغة التّالميذ كما �أ ّنها لغة
املع ّلمني والأ�ساتذة.
ـ �سهولة العام ّية �إذ �إ ّنها جتري على الأل�سنة
عفو اخلاطر بال جهد وال رعاية قواعد.
ـ عدم مت ّكن الأ�ساتذة من ال ّلغة الف�صحى
التي مل يط ّوعوا �أنف�سهم للتّحدّث
بها وااللتزام ب�ضوابطها ،فهم رغم
امل�ؤهّ الت التي يحملونها ال ي�ستطيعون
التّعبري املتقن الذي ير�ضونه بال ّلغة
القوم ّية (العرب ّية) ،و ال ي�ستقيم لهم
قياد ل ّلغة وال ير�ضون عن واقعهم
و�أ�ساليبهم ،فا�ستخدموا العام ّية هربا
من و�صمة اجلهل بقواعد العرب ّية وعدم
�إتقانها ،فهم يجدون يف العام ّية خمرجا
من املواقف احلرجة التي ال ير�ضونها
لأنف�سهم.
ـ �إنّ الأ�ساتذة �أنف�سهم تخ ّرجوا على يد
�أ�ساتذة ومع ّلمني يدر�سون وي�شرحون
ويتحاورون بال ّلغة العام ّية.
ـ اعتقاد �صعوبة الف�صحى ،والي�أ�س من
القدرة على �إتقانها معرفة وتطبيقا،
وهذا لي�س عيبا يف ال ّلغة و�إنمّ ا العيب
فيمن تع ّلمها ومل يتقنها ،ب�أن يلتزمها
حديثا وكتابة ،فلي�ست ال ّلغة الف�صحى
ال�صعبة �إذا توافر لها املناخ
بال ّلغة ّ
املنا�سب ،ودخلت حياتنا العا ّمة

واخلا�صة.
ّ
ـ ظنّ الأ�ساتذة �أنّ �أبناءهم الط ّالب ي�صعب
عليهم فهم ال ّلغة الف�صحى ،ويدح�ض
هذا الظن �أنّ عا ّمة ال ّنا�س خارج قاعات
ال�صحف �أو ي�سمعون
الدّرا�سة يقر�ؤون ّ
من يقر�أها ،ويفهمون ما يقر�ؤون �أو
ي�سمعون ،وي�ستمعون �إىل ن�شرات الأخبار
و�إىل الأحاديث الدّين ّية يف الإذاعات
العرب ّية املختلفة ،وكذلك ي�شاهدون
بع�ض الأعمال والربامج الفن ّية التي
يدور احلوار فيها بال ّلغة الف�صحى
فيفهمون وي�ستمعون.
ـ نظم التّعليم يف كثري من البالد العرب ّية ال
ت�ضع لغة املد ّر�س بني الأ�س�س التي يقوم
عليها تقوميه.
ّ
ـ بع�ض الأ�ساتذة واملعلمني تخ ّرجوا يف جامعات
غري عرب ّية �أ�شربوا يف رحابها االهتمام
بال ّلهجات املحل ّية على وهم االعتزاز
العرقي �أو الإقليمي ،و�إحياء ما ي�س ّمى
بالترّ اث ّ
ال�شعبي ،الذي يزعمون �أنّ الفتح
الإ�سالمي حجبه عن الأعني ،عندما �أ�شاع
ال ّلغة الف�صحى لغة ثقافة وحوار وتعليم.

ـ عدم �إدراك كثري من املد ّر�سني خلطورة
انت�شار العام ّية ،وهجر ال ّلغة العرب ّية
الف�صيحة و�أنّ وراء ذلك �إبعاد �شبابنا
عن ثقافتهم الإ�سالم ّية ،و�إ�ضعاف
انتمائهم الدّيني ،وقطع ال ّروابط بني
�أبناء الدّين الواحد ،وال ّلغة الواحدة:
لغة القر�آن الكرمي ،ولذلك كان دعاة
العام ّية هم �أعداء الإ�سالم ،الكارهون
للغته ،وح�ضارته ،وما مت ّثله من قيم
�أ�صيلة(.)28
ج 3.ـ �أثرها يف املناهج:
مي ّثل الكتاب روح املنهج التّعليمي لأنه
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يحوي املادّة املعرف ّية املق ّررة ،وهذا امل�صدر
هو الذي ي�ضعه يف الغالب �إن�سان ال عالقة
له بال ّلغة العرب ّية وكيف ّية ا�ستخدامها ،فهو
يكتب كما ينطق ويفكر وال يويل � ّأي عناية
ب�سالمة ال ّلغة ،بل �إ ّنه يتع ّمد �إدراج العام ّية
يف بع�ض التّعابري ،زعما منه �أنّ الكتاب
موجه لط ّالب العلم الذين ال يح�سنون
ّ
ّ
فهم اللغة ،فكانت بذلك �آثار الأخطاء
يف الكتب املدر�س ّية واجلامع ّية �أكرث منها
على الأل�سنة �أحيانا ،ف�إن مل يخطئ وا�ضع
املناهج� ،أخط�أ الذي يتكفّل بطباعتها،
ون�شرها .وال يقت�صر هذا اخللل يف الكتب
فقط بل يتعدّاه �إىل الوثائق الإدار ّية التي
تكون يف �شكل مرا�سالت بني الإدارة وهيئة
التّدري�سّ ،
فيتوغل اخلط�أ تدريج ّيا وال ي�شعر
به امل�ستخدمون يف هذه الوثائق ،حتّى �أ ّنه
ي�صري على �أل�سنتهم �سهل ال ّنطق ،فال ي�أبه
�شخ�ص لورود � ّأي كلمة عام ّية يف �إحدى تلك
الوثائق مبا فيه املق ّررات .و�أكرب من ذلك
كرثة املناهج التي ال ت�ستق ّر على حال ،فهي
تتغيرّ ك ّل م ّرة ق�صد التّجربة واال�ستحداث،
فال يكاد منهج من مناهج التّعليم ي�ستق ّر
على حاله لينتظر مط ّبقوه ثماره حتّى ي�أتي
بديال عنه ليبد�أ من جديد مرحلة �أخرى لن
ُيكتب لها اال�ستمرار حتما.
�شيوع العام ّية يف التّعبري واحلديث
واحلوار؛ حيث �إ ّنها لغة �سواد ال ّنا�س
حتّى املثقّفني واملف ّكرين منهم يف حياتهم
اخلا�صة ،وتعاملهم مع عامة ال ّنا�س.
ّ
والعدد الأكرب من �سكان البالد العربية
يعدّون من العوام ،و�إن تع ّلم بع�ضهم
العلوم الع�صر ّية البحتة �أو بع�ض العلوم
الإن�سان ّية ،لأنّ مناهج التّعليم احلديث يف
ك ّل البالد العرب ّية ـ و�ضعت يف �أ ّول �أمرها
ـ عندما كان اال�ستعمار قائما فيها ،وكان

امل�ست�شارون ملناهج الرتبية والتّعليم من
ممن تتلمذ لهم
الأجانب امل�ستعمرين� ،أو ّ
وت�أ ّثر بهم من العرب ،وكان ه�ؤالء يهدفون
�إىل فكرة �صعوبة ال ّلغة العرب ّية وجمود
الفكر العربي الذي و�صل �إلينا يف قوالب
مما �أدى �إىل تغيري
الع�صور الو�سطىّ .
املناهج بالكل ّية و�إحالل غريها حم ّلها
على �سبيل التّجديد ورف�ض التّقليد ،دون
مراعاة � ّأي خ�صو�ص ّية لهذه ال ّلغة وعالقتها
برتاثها ،الذي �أُنتج بها و�أُ ّلفت الكتب
بو�ساطتها ،فالعلوم ال ّلغو ّية التي تد ّر�س يف
املدار�س املعا�صرة هي نف�سها تقريبا التي
در�سها القدماء ،حيث فهموها ومت ّكنوا
منها و�أنتجوا من خاللها فكرا ،وهذا ما مل
يت�سنّ للخلف ،حيث �أق�صيت مناهج التّعليم
القدمية بر ّمتها دون حماكمتها �إىل معايري
العلم� .إذ كيف ينجح قوم يف ت�أ�سي�س فكر
بلغة هي نف�سها التي مل ي�ستطع خلفهم
�إنتاج فكر مواز بها.
ج 4.ـ �أثرها يف التّلميذ �أو الطّ الب:
�أ ّما �أثر العام ّية املفرزة لالزدواج ّية
اللغو ّية يف املتمدر�س عموما ،فيكاد يكون
�أظهر من غريه؛ لأنّ التّلميذ �أو ّ
الطالب
هما ح�صيلة تكوين املع ّلم والأ�ستاذ وتطبيق
املنهج ،ف�إن حدث � ّأي خلل فيهما ف�سينعك�س
�سلبا على ّ
الطالب حتما ،وميكن �أن ّ
نو�ضح
ّ
ّ
�آثار هذه الظاهرة على املتعلم عموما
كمايلي:
ـ �ضعف التّح�صيل العلمي نتيجة الختالف
ّ
ال�شرح والتّو�ضيح عن لغة الكتب التي
ّ
د ّونت بها املادّة العلم ّية باللغة العرب ّية
الف�صيحة.
ـ �ضعف �صلة الط ّالب باملراجع وامل�صادر ملا
�صحة قراءتها،
ال�صعوبة يف ّ
يجدونه من ّ
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ف�ضال عن فهم عبارتها ،وظهر ذلك
وا�ضحا يف م�ستوى الأبحاث والأعمال
التحرير ّية.
ّ
ـ �شاعت الأخطاء اللغو ّية يف �إجابات
ّ
الطالب التّحرير ّية ب�صورة يندى لها
مما �أوجب �إدخال �سالمة ال ّلغة
اجلبنيّ ،
وال ّر�سم الإمالئي يف تقدير م�ستوى
الإجابات وتقوميها.
ـ �ضعفت ملكة التّعبري لدى الط ّالب لأ ّنهم
فهموا بال ّلغة العام ّية ،ف�إذا �أُريد منهم
يعبوا
التّعبري ع ّما فهموه عجزوا عن �أن رّ
بلغة عرب ّية ف�صيحة ،وك�أ ّنهم يف حاجة
�إىل الترّ جمة من العام ّية �إىل العرب ّية.
ـ ته ّرب معظم الط ّالب من القراءة خوفا
من �أن تكون �أخطا�ؤهم النحو ّية وال ّلغو ّية
مثار �سخرية زمالئهم .وهذه ّ
الظاهرة
هي التي ق�ضت على ّ
ال�شجاعة الأدب ّية
حيث انعك�س ذلك �سلبا على مقدّمي
الربامج واحل�ص�ص ال ّثقاف ّية يف
م� ّؤ�س�سات الإعالم.
وال�صرف ّية
ة
ي
إمالئ
ل
ا
ـ انت�شار الأخطاء
ّ
ّ
والنحو ّية والأ�سلوب ّية يف ال ّر�سائل التي
تقدّم للح�صول على درجة علم ّية يف
الأدب وال ّنحو والبالغة وغريها من
املوا ّد اللغو ّية.يقول الأ�ستاذ "ح�سني
ن�صار"�«:إنّ اجلامعات الأوروبية ـ فيما
قيل يل ـ ال تقبل مناق�شة �أ ّية ر�سالة �إذا
تعدّت �أخطا�ؤها م�ستوى مع ّينا ،مهما
تخ�ص�صها ،بعدا �أو قربا عن املجال
كان ّ
ال ّلغوي ،ومهما كان م�ستوى �إعدادها
امتيازا �أو جودة)29(».
ـ عدم تفريق ّ
الطلبة وبع�ض الأ�ساتذة ما بني
ما هو ف�صيح وعا ّمي ،نظرا لعدم معرفة
الف�صحى نف�سها ،فبقايا الف�صحى يف
العام ّية اجلزائر ّية مثال كثرية ،ال ميكن
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�إغفالها .ف�صار بذلك اخلط�أ �صوابا
وال�صواب خط�أ.
ّ
ـ غياب �أ�سلوب احلوار داخل حجرات
الدّر�س لعدم قدرة ّ
الطلبة على ال ّنقا�ش
ال لعقم فكرهم ،ولكن لعجز ل�سانهم،
وهذا ما �أدّى كذلك �إىل غياب ثنائ ّية
ال�س�ؤال واجلواب ،فالعلم خزائن
ّ
مفاتيحها �أ�سئلة طلبة العلم.
ـ ّ
ال�ضعف ال ّلغوي املالحظ يف �أوراق
اخلا�صة بدورات االمتحانات
الإجابات
ّ
وامل�سابقاتّ ،
فالطالب ال يكاد يح ّرر
جملة واحد �صحيحة ،ف�إن �أ�صاب يف
�إجابته من ال ّناح ّية العلم ّية ،فهو كثريا
ما ّ
يو�شحها ب�أخطاء من ك ّل لون و�صنف.
ـ اخلوف من اخلطاب ّ
ال�شفوي املبا�شر،
فك ّل من يت�صدّر للحديث ،فالب ّد �أن
ترافقه وثيقة يقر�أ منها ،ولع ّله يخطئ
يف قراءته لبع�ض ما فيها.
ـ وخامتة تلك الآثار جميعها ظهور الأم ّية
العلم ّية التي تعتمد ّ
ال�شهادة العلم ّية
ّ
بو�صفها مطلبا ماد ّيا� ،إال �أنّ حقيقتها
خواء معريف رهيب.

خامتة:

لي�ست هذه اخلامتة �شكال من �أ�شكال
ر�صد احللول العاجلة مل�شكلة ا�ستع�صى
ح ّلها قرابة قرن كامل من الزّمن  ،على
عقول �أولئك الذين ّ
�شخ�صوا داءها
وو�صفوا دواءها ،وذلك لعدم وجود ن ّية
�صادقة للق�ضاء على هذا الزّحف اجلارف
للعام ّية ،التي �أجنبت االزدواج ّية ال ّلغو ّية يف
امل� ّؤ�س�سات الر�سم ّية وغريها .ولكن ما ميكن
تقدميه يف نهاية هذه الدّرا�سة جمموعة من
االقرتاحات تقود �إىل التّح�سي�س بخطر هذه

ّ
الظاهرة التي �إن مل تنح�سر مظاهرها يف
املجتمعات العرب ّية �أدّت �إىل مايلي:
ـ عدم فهم ن�صو�ص ال ّذكر احلكيم التي
تع ّد م�صدرا للتّ�شريع ،فال تكون قراءة
القر�آن �إ ّال ترديدا حلروفه ومفرداته
دون وعي بحقيقة مق�صودها ،كما �أنّ
عدم فهم القر�آن �سيقود حتما �إىل عدم
االمتثال �إىل �أوامره ونواهيه ،فتكون
تعاليم الدّين يف عقول ال ّنا�س على
�شكل تقليد متوارث ال تُعلم قواعده التي
ت�ضبط التق ّيد به ،وق�س على ذلك بق ّية
ال ّن�صو�ص يف احلديث وكالم العرب،
�شعرا ونرثا.
ـ مت ّكن اال�ستعمار الفكري من عقول
هذه الأجيال التي ح ّررت �أر�ضها
من قبل وبقي عليها تنمية الوعي
احل�ضاري،وذلك بتكري�س فعل االنتماء
�إىل �أ ّمة لها من الإرث ما مي ّكنها من
ا�ستقطاب غريها �إليها ،ولي�س العك�س،
كما نلحظه يف تفكري ال ّنا�شئة يف هذا
الع�صر.
ـ انف�صال حا�ضر هذه الأ ّمة عن ما�ضيها
متام االنف�صال ،حيث ين�ش�أ جيل يتن ّكر
ملوروثه ويحتقر �أ�سالفه ،وي�سخر منهم،
يح�صل ال ّلغة
لعدم معرفته بهم .فهو مل ّ
ال�صحيحة الف�صيحة التي ي�ستطيع من
ّ
خاللها التّوا�صل معهم عند قراءته
لفكرهم يف الكتب.
ّ
ـ تقود االزدواج ّية اللغو ّية �إىل �إهمال
الذخرية العلم ّية التي تركها القدماء،
فال يحقّق خمطوطها وال ُيقر�أ ما حقّق
من الكتب ،فهذا ما ن�شاهد مالحمه
بارزة يف الواقع العلمي� ،إذ ال يوجد
من يهتم بقراءة الترّ اث يف الأجيال

املعا�صرة� ،إ ّال من ا�ضط ّره البحث العلمي
�إىل ال ّرجوع �إليها� ،أو ال ّنقل منها دون
مما
فهم ملحتواها ،ومعرفة لقيمتهاّ ،
جعل تلك املكتبة العرب ّية الزّاخرة �شكال
من �أ�شكال املتاحف العتيقة� ،أو �أ ّنها
مظهر من مظاهر الزّينة عند الغالب ّية
العظمى.
ّ
الت�صحر
ولكي نقلل من خطر هذا
ّ
ال ّلغوي فالب ّد �أن نعمل على التّعريف ب�آثاره
ال�سلب ّية من جهة ،و�أن نتّخذ جملة من
الإجراءات العمل ّية �أه ّمها:
ـ ت�أخري تدري�س ال ّلغات الأجنب ّية �إىل ما
بعد املرحلة االبتدائ ّية.
ـ حماولة تعليم ال ّلغة �أ ّوال بعيدا عن القواعد
يف املرحلة الأوىل ،لكي ال ينفر ّ
الطالب
من علم ال يعرف له واقعا يف التّطبيق.
ـ العمل على تكوين م�ست�شارين لغ ّويني
ي�سهرون على مراقبة ا�ستخدام ال ّلغة
العرب ّية الف�صحى يف امل� ّؤ�س�سات العلم ّية،
�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الأعوان النف�س ّيني
واالجتماع ّيني الذين يراقبون الأمرا�ض
االجتماع ّية وال ّنف�س ّية للمتمدر�سني.
ـ حماولة ف�صل الواقع ال ّلغوي بني املحيط
االجتماعي ،واملحيط العلمي لكي ي�شعر
التّلميذ بالفرق ال ّلغوي يف البداية.
ـ ت�شجيع املطالعة املب ّكرة وتكثيفها من �سنة
�إىل �سنة ،وذلك بتحفيظ ال ّن�صو�ص
ال�شعر ّية وال ّنرث ّية.
ـ حماولة ت�شجيع الأ�سر احلديثة على �إيجاد
بيئات لغو ّية مظهرها الأ ّول يف البداية
عام ّية
راقية ،تخلو من الكلمات الأجنب ّية.
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