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تستهدف هذه الدراسة تأكيد حاجتنا الماسة لنهضة لغوية شاملة تلبية لمطالب

العصر الذي نعيشه .لقد باتت إشكالية اللغة من الشمولية بحيث يستحيل تناولها

انطالقا من منظور التخصص الضيف ،ومن الخطورة بحيث يمكن إرجاؤها دون
إستراتيجية واضحة لإلصالح اللغوي الشامل ،وذلك في إطار خطط قومية أكثر

شمولا إلعداد مجتمعاتنا لدخول عصر المعلومات ،وهو العصر الذي للغة فيه دور
محوري وأساسي على جميع المستويات :المعرفية والتربوية والثقافية بل والسياسية
والقتصادية أيض ا.

ولسنا بحاجة هنا كي نؤكد أهمية اللغة من حيث دورها في ربط أواصر الكيان

المجتمعي ،وتشكيل وعي الجماعة الناطقة بها ،وكذلك بصفتها مرآة لمعرفة ذاتنا

وأهم ما يميز طبيعتنا البشرية وأكثر الوسائل حسم ا في فهم هذه الطبيعة وسبر
أغوراها.
يتعاظم باطراد دور اللغة في صياغة شكل المجتمع الحديث سواء من داخله

أو من خارجه ،ويقصد بـ "الداخل" هنا أنماط وحصاد نتاجه المعرفي والثقافي
والفني ،وكذلك اإلنتاجية الشاملة ألفراده ومؤسساته والعالقات التي تربط فيما بينهم

وفيما بينها وفيما بينهم وبينها ،أما ما نقصده بـ "الخارج" فهو العالقات التي تربط
المجتمع بغيره والعوامل التي تحدد ثقله على الخريطة العالمية ،ودعنا نؤكد في

البداية أن نجاحنا في اللحاق بركب الحضارة المعاصرة رهن بنجاحنا في أن نؤمن

للغتنا العظيمة شروط عضويتها في "نادي تعدد اللغات العالمي" الذي أخرجته إلى

حيز الوجود النزعة المتنامية نحو " العولمة" التي نشهدها حالي ا.

من منظور هذه الدراسة ،تعني حركة العولمة إسقاط الحواجز اللغوية كشرط

أساسي لدمج بلدان العالم وثقافاته المختلفة في كيان عولمي يتسم بالشفافية اللغوية

لتنساب من خاللها المعلومات ويتفاعل من خاللها األفراد والجماعات والمؤسسات،
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ول يمكن للغتنا العربية أن تلحق بهذا الركب إل بتوافر البنى األساسية اللغوية التي

تؤهلها للتفاعل اللغوي الديناميكي مع لغات العالم األخرى.
يمكن تلخيص دوافع الدراسة في نقاط أربع هي:

1ـ للغة في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة موقع الصدارة ،وهو ما يفسر،

من جانب ،لماذا تحتفي معظم األمم حالي ا بلغاتها القومية وتعيد النظر
إليها من الصفر ،وتقيم معاهد البحوث المتخصصة لدراسة عالقة هذه
اللغات بتكنولوجيا المعلومات ،ومن جانب آخر يبرز هذا الوضع الجديد

مدى حدة أزمتنا اللغوية :تنظي ار وتعليما ،معجما ومصطلحا .ول شك أن
أزمتنا تلك سوف تتفاقم تحت ضغط المطالب الملحة لعصر المعلومات

واتساع الفجوة اللغوية التي تفصل بيننا وبين العالم المتقدم كناتج فرعي

لتساع الفجوة التكنولوجية ـ المعلوماتية.

2ـ في مقابل حدة التأزم تلك ،هناك فرصة نادرة لتعويض تخلفنا اللغوي إذا ما
نجحنا في استغالل اإلمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات

في المجال اللغوي سواء على المستوى النظري أو العملي ،وقبل أن
يتسرع أحد في اتهامنا بأننا نتهم لغتنا العربية العظيمة بالتخلف والعجز

عن تلبية مطالب العصر ،دعني أؤكد أن ما نعنيه هنا هو إخضاع
تكنولوجيا المعلومات لخدمة اللغة العربية وليس العكس ،بأن نخضع هذه

اللغة قس ار لضغوط هذه التكنولوجيا الساحقة ،وهو ما يذكرنا بنظرة
البعض الضيقة عندما طالبوا في الماضي بتغيير كتابة العربية تلبية
لمطالب تكنولوجيا الطباعة.

3ـ مازال الطرح السائد إلشكالية اللغة قاص ار تائها بين األكلشيهات
والهامشيات ،وبين فورة الحمية القومية وضيق النظرة لعدم إدراك الجوانب
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المختلفة لهذه القضية المتشعبة ،وأكاد أزعم أن عدتنا المعرفية أصبحت

دون مطالب الحد األدنى لتناول هذه اإلشكالية المحورية ،وهو الوضع
الذي أدى بدوره إلى ما يشبه القطيعة المعرفية التي تحجب عنا مناهل

المعرفة اللغوية الحديثة وقد تجاوزت هذه المعرفة حدود السرد إلى

الصياغات الرسمية المنضبطة مستخدمة أساليب الرياضيات والمنطق

واإلحصاء والطبيعة وعلم النفس وعلم الجتماع وأخي ار علم وظائف
األعضاء وعلوم الكمبيوتر وهندسته.
4ـ وأخي ار وليس آخ ار ،فتقاعسنا في التصدي لهذه األزمة ـ إن استمر ـ ينذر

بانزواء اللغة العربية إلى مصاف الدرجة الثانية حيث سيعوزها العديد من

عناصر البنية األساسية التي تؤهلها لعضوية "نادي تعدد اللغات العالمي"

وتمنحها القدرة ،وقدرة ثقافتها بالتالي ،على الحتكاك اللغوي الذي تشير
جميع الدلئل إلى تزايد حدته واتساع نطاقه.

أولا :األبعاد اللغوية لتحديات عصر المعلومات
تتفق جميع اآلراء على أن ثورة المعلومات وانفجار المعرفة التي نعيشها حالي ا
تنطوي على تحديات تربوية وثقافية وعلمية وتكنولوجية واقتصادية وسياسية ،ول

شك أن هناك تداخالا شديدا بين هذه التحديات يصعب معه رسم الحدود الفاصلة
وهي بال شك في حاجة إلى دراسات جادة ومستفيضة يتعذر من دونها وضع
إستراتيجية عربية لستيعاب المعلومات.

إن كالا من هذه التحديات ينطوي يدوره على تحد لغوي ،ورأيت أن أضع كالا
من هذه التحديات في مجموعة من العناصر المحددة مقرونة بأبعادها اللغوية.
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يزخر العالم بآلف اللغات ،وكل لغة تحمل العالم في جوفها .واللغة هي

الهواء الذي نتنفسه ،وهي حولنا تحيطنا من كل حدب وصوب ،فهي وسيلتنا

إلدراك العالم ،وواسطتنا التي تحدد المسافة بيننا وبين واقعنا .وأداة تعاملنا مع هذا

الواقع ،التي نحيل بها المحسوس إلى المجرد ،ونجسد بها المجرد في هيئة
المحسوس إنها الجسر الواصل بين خصوصية الذات وعمومية الموضوع؛ فهي

التي تترجم ما في ضمائرنا من معان ـ كما يقول ابن خلدون في مقدمته ـ لتستحيل
إلى أدوات تشكل الحياة ،وتوجه أداء المجتمع وسلوك أفراده وجماعاته ومؤسساته.
واللغة هي قدر اإلنسان الجتماعي ،فكما تكشف عن طبقته وجذور نشأته ،تكشف

ـ أيض ا ـ عن عقليته وقدراته وميوله الفكرية .وكما أن اللغة ظاهرة وشائعة ،فهي ـ
بالقدر نفسه ـ دفينة ومستترة ،غائرة في ثنايا النسيج الجتماعي ومتاهة العقل

البشري ،تمارس سلطتها علينا من خالل أياديها الخفية ،تعمل عملها في طبقات
الالوعي على اختالف مستوياته :من الالوعي الفردي النفسي إلى الالوعي

الجمعي التراثي والسياسي.

ونظ ـ ـ ار إلـ ــى شـ ــيوعها وشـ ــموليتها ،فهـ ــي مسـ ــؤولية الجميـ ــع :مسـ ــؤولية المجمـ ــع

والج ـامع ،ومؤسســات التربيــة وأجه ـزة اإلعــالم والمنظمــات الثقافيــة ،مســؤولية وجهــاء

النخبة وبسطاء العامة ،مسؤولية الشاعر والعامل والناشر والكاتب والقارئ والمـدرس
والطالب .إن اللغة هي األم التي ترعى كل ناطق بهـا وكأنـه طفلهـا الوحيـد واألثيـر،

تزهو وتنمو إن تمرد عليها شـعراؤها ،ول تضـيق ذرعـ ا بصـرامة لغـة علمائهـا ،وتغفـر
للعامة تجاوزها ،ول تحرم النخبة من تميزها.
يقول أهل النسبية اللغوية" :لغتي هي عالمي ،وحدود لغتي هي حدود عـالمي"،

وه ــو نفس ــه ذاك الع ــالم ال ــذي انتزع ــه محم ــود دروي ــا مم ــن أرادوا أن يس ــلبوه إي ــاه،

فارضــين عليــه أن يفارقــه ،حــامالا معــه "لغتــه" تحمــل معهــا "عالمــه" .لقــد قــرر شــاعر
األرض السليبة أن يكون "وطنـه هـو حقيبـة سـفره" ،ولـيس هنــاك خيـر مـن اللغـة زادا
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لســفره هــذا ،فاللغــة هــي الــذات وهــي الهويــة ،وهــي أداتنــا لكــي نصــنع مــن المجتمــع

واقعـا ،كمــا يقــول بيتــر برجــر .وثقافــة كــل أمــة كامنــة فــي لغتهــا ،كامنــة فــي معجمهــا
ونحوهــا ونصوصــها .واللغــة ـ بــال منــازع ـ أبــرز الســمات الثقافيــة .ومــا مــن حضــارة

إنســانية إل صــاحبتها نهضــة لغويــة ،ومــا مــن ص ـراع بشــري ،إل يــبطن فــي جوفــه

صراع ا لغوي ا ،حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس من صـراعاتها
اللغوية .وتشهد حضـارة اليـوم حركـة نشـطة ل ـ "لغونـة" العديـد مـن جوانبهـا :السياسـية
والمعرفية والقتصادية واألخالقية .وجاءت تكنولوجيا المعلومات ،والهندسة الوراثية،

لتضــع اللغــة علــى قمــة الهــرم المعرفــي .وهكــذا أصــبحت اللغــة رابطــة العقــد للخريطــة
المعرفي ــة ،والركيـ ـزة األساس ــية لفلس ــفة العل ــم ،وم ــا م ــن م ــذهب فلس ــفي إل ول ــه ش ــقه

اللغوي ،وما من فـرع مـن فـروع الفـن ،إل ويشـارك اللغـة كثيـر مـن سـماتها ،ومـا مـن
فرع من فروع العلم ،إل وله صلته باللغة ،فما مـن ظـاهرة طبيعيـة ،إل ولهـا نصـيب

من السرد ،كما يقول إيليا بريجوجين.

وعلى صعيد السياسة والقتصاد ،أصبحت اللغة من أشد األسلحة اإليديولوجية

ضـراوة ،وذلــك بعــد أن فرضــت القــوى السياســية وقــوى المــال والتجــارة ســيطرتها علــى

أجهزة اإلعالم الجماهيري ،التي أصبح وابل رسائلها وهوائياتها يفعل ما كانت تفعله
فــي الماضــي منصــات الص ـواريخ الموجهــة .ول ينــاظر ض ـراوة اللغــة إل صــمودها،
فهي القلعة الحصينة للذود عن الهوية والوحدة القومية ،ول يناظر جبروت اللغـة إل
حنوها؛ وكيف ل ،واللغة األم هي شريكة ثدي األم في إيضاح وعي الصغير ،وهي

راعية المتعلم ،وملهمة المبدع وهادية المتلقي.

وخير ختام لحديثنا عن أهمية اللغة هو ما قاله في حقها شاعر صقلية إجنازيو

بوتيتــا :إن الشــعوب يمكــن أن تكبــل بالسالســل ،وتســد أفواههــا ،وتشــرد مــن بيوتهــا،

ويظلون مع ذلك أغنياء .فالشعب يفتقر ويستعبد ما إن يسلب اللسان الـذي تركـه لـه
األجداد ،عندئذ يضيع إلى األبد.
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وبرغم كل هذه األهمية والمحورية ،ورفقة الحضارة اإلنسانية ،ظلت اللغة وربما

ستظ ــل ـ ذلــك الشــائع المجهــول ،لغ ـ از حيــر الفالســفة عبــر القــرون ،قابعــة ـ هنــاك ـ
تحت طبقات الالوعي ،متدثرة بأردية اللـبس والغمـوض .وهـذه حالهـا ،كـان ل بـد أن

تتعــدد وجهــات النظــر بشــأنها؛ بعــض ينظــر إليهــا بصــفتها ســلوكا يكتســب ،وبعــض
آخـ ــر يؤكـ ــد كونهـ ــا غري ـ ـزة نولـ ــد بهـ ــا ،فريـ ــق ي ارهـ ــا ظـ ــاه ار سـ ــطحي ا قوام ــه التجليـ ــات

المحسوســة والق ـرائن الســافرة ،وفريــق آخــر يــرى تحــت هــذا الظــاهر الســطحي "بنيــة
عميقــة" مــن عالقــات األلفــاك والتراكيــب والنصــو  .وأخيـ ار ولــيس آخـ ار ،هنــاك مــن
ي ــرى اللغ ــة نظامـ ـا للتواص ــل ،وم ــن ي اره ــا آل ــة للفك ــر ومــرآة للعق ــل ،وم ــن ي اره ــا لعب ــة

مجتمعية تخفي وراءها صراع القوى الجتماعية المختلفة.

ومع بزوغ عصر العولمة ،تعاظم الدور الذي تلعبه القوى الرمزية ،وعلى رأسها

اللغة ،فـي صـياغة شـكل المجتمـع اإلنسـاني الحـديث ،باتـت اللغـة فـي أمـس الحاجـة

إلــى منظــور جديــد ،منظــور يعيــد النظــر فــي جميــع جوانــب المنظومــة اللغويــة :مــن

أعمق الجذور إلى أدق الفروع.

اللغــة العربيــة ـ بــال شــك ـ هــي أبــرز مالمــح ثقافتنــا العربيــة ،وهــي أكثــر اللغــات

اإلنســانية ارتباط ـ ا بالهويــة ،وهــي اللغــة اإلنســانية الوحيــدة التــي صــمدت  17قرنــا،
سجالا أمينا لحضارة أمتها في ازدهارهـا وانتكاسـها ،وشـاهدا علـى إبـداع أبنائهـا ،وهـم
يقودون ركب الحضارة ،ودليالا على تبعيتهم وقد تخلفوا عن هذا الركب.

يقــر الجميــع أننــا نعــيا أزمــة لغويــة طاحنــة ،تفشــت حتــى كــادت تصــبح عاهــة

ثقافية مستديمة .وكما يقول أمين الخـولي" :إن آفـات حياتنـا فـي جمهرتهـا تعـود إلـى

عل ــل لغوي ــة ،تص ــدع الوح ــدة وتح ــرم الدق ــة ،وتب ــدد الجه ــد ،وتع ــوق تس ــامي ال ــروح

والجسـم ،والعقــل والقلـب"(*) .وبــرغم وضــوح أعـراض أزمتنــا اللغويـة ،وجســامة آثارهــا،
*

من مقدمة كتابه "مشكالت حياتنا اللغوية".
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وكثـ ـرة الم ــؤتمرات والن ــدوات واللجـ ــان والتوصيـ ــات الت ــي عق ــدت بشأنـ ــها ،تظ ــل تل ــك

األزمة مستعصية على الحل.

ويعكــس جهــد اإلصــالح اللغــوي فــي القــرن الماضــي ،وخطابنــا اللغــوي ال ـراهن،

قصور معرفتنا بلغتنا ،ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة ،من أهمها:

 عدم إلمام الكثيرين لـدينا بالجوانـب العديـدة إلشـكالية اللغـة ،حيـث يقتصـر تناولنـا
لهذه اإلشكالية ـ في أغلب األحوال ـ على الجوانب التعليمية والمصطلحية .بقـول

آخ ــر :إننـ ــا نتصـ ــدى لمعضـ ــلة اللغـ ــة عل ــى مسـ ــتوى األط ـ ـراف الهامشـ ــية؛ تجنب ـ ـ ا
للخ ــوض ف ــي المن ــاطق الحساس ــة الت ــي تت ــداخل فيه ــا قض ــايا اللغ ــة العربي ــة م ــع
قضايانا الجتماعية وأمورنا الدينية ،وسياساتنا الوطنية والقومية ،وهو مـا تسـعى

هــذه الد ارســة إلــى الكشــف عنــه ،مــع إدراكنــا بمــا ينطــوي عليــه ذلــك ،مــن مخــاطر

النغماس في حديث ل يـروق للحـرس القـديم مـن سـدنة اللغـة العربيـة التقليـديين،

من حيث فحواه ونبرته ،بل ربما من حيث الهدف من ورائه أيضا.

 قصــور العتــاد المعرفــي لمعظــم منظرينــا اللغــويين ،بعــد أن أصــبحت مســألة اللغــة
ســاحة ســاخنة للتــداخل الفلســفي والعلمــي والتربــوي واإلعالمــي ،بــل التكنولــوجي
أيضا.
 القطيعـ ــة المعرفيـ ــة التـ ــي يقيمهـ ــا بعضـ ــنا ،علـ ــى اخـ ــتالف ميـ ــولهم الفكريـ ــة ،مـ ــع
التوجه ــات الفلس ــفية الحديث ــة ،والت ــي ت ــولي جميعه ــا اهتمامـ ـا ش ــديدا ب ــأمور اللغ ــة
تنظيـ ار واســتخداما .وتشــتد حــدة القطيعــة ـ كمــا هــو متوقــع ـ مــع المــدارس الفكريــة
التي تتخذ موقف ا سلبي ا من الدين ،كما في ما بعد الحداثة على سـبيل المثـال .إن
ع ــدم إق اررن ــا بفك ــر ه ــذه الم ــدارس ،ل يج ــب أن يحرمن ــا م ــن اإللم ــام بحص ــادها
النظري الهائل على صعيد اللغة ،خاصة في غياب تنظير لغوي عربي حديث.

 خط ــأ التش ــخيص ل ــدائنا اللغ ــوي ،فت ــارة يوج ــه الته ــام إل ــى مدارس ــنا ،وت ــارة إل ــى
مجامعنــا ،وتــارة أخــرى إلــى إعالمنــا ،بــل وصــل األمــر بــالبعض إلــى إدانــة اللغــة
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العربية نفسها؛ تحت زعم أنها تحمل بداخلها كوامن التخلف الفكري والعجز عـن
تلبية مطالب العصر .ويا له من اتهـام جـائر لهـذه اللغـة اإلنسـانية العظيمـة .لقـد
حان الوقت للتصدي لمثل هذه المفاهيم الخاطئة التي ل أساس لهـا مـن الصـحة
ول ســبيل إلــى تحقيــق ذلــك إل مــن خــالل التحليــل الــدقيق للعالقــة بــين منظومــة
اللغة ومنظومة المجتمع مـن منظـور ثقـافي ـ معلومـاتي .فـي ضـوء مـا قيـل ،فـ ن
ارهــن العربيــة فــي أمــس الحاجــة إلــى نظـرة أشــمل تتجــاوز حــدود الخطــاب اللغــوي
الـراهن ،سـواء مــن قبــل اللغــويين وأهــل المعــاجم وأئمــة المجــامع ،أو مــن قبــل نقــاد
األدب والتربــويين واإلعالميــين .لقــد باتــت إشــكالية اللغــة العربيــة ،مــن المحوريــة
والشـ ــمولية والتعقـ ــد ،بحيـ ــث يسـ ــتحيل تناولهـ ــا انطالق ـ ـا مـ ــن منظـ ــور التخصـ ــص
الضيق ،أو النظرة الجتماعية القاصرة ،ومن الخطورة واألهمية ،بحيـث يصـعب
إرجاؤه ــا أو تناوله ــا ،م ــن دون إس ــتراتيجية واض ــحة لإلص ــالح اللغ ــوي الش ــامل؛
وذل ــك ف ــي إط ــار خط ــة قومي ــة أكث ــر ش ــمولا ،إلع ــداد مجتمعاتن ــا العربي ــة ل ــدخول
عصر المعلومات.
ثانيا :تعاظم دور اللغة في عصر المعلومات
تلعب اللغة في مجتمع المعلومات دو ار أكثر خطورة عن ذي قبل ،ويمكن
إرجاع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية هي:
أ  -محورية الثقافةة فةي مومومةة المعتمةعح ومحوريةة اللغةة فةي مومومةة الثقافةة:

أشرنا ـ سلفا ـ إلى أن الثقافة قد أصبحت محور عملية التنميـة فـي مجتمـع
المعلوم ــات ،ف ــي ح ــين أك ــدت اللغ ــة ،بفض ــل المتغي ــر المعلوم ــاتي كونه ــا،
محــور منظومــة الثقافــة بــال منــازع فــي نفــس الوقــت ،ونتيجــة لــذلك ،فقــد

أص ــبحت معالج ــة اللغ ــة آليـ ـ ا بواسـ ــطة الكمبي ــوتر ه ــي مح ــور تكنولوجيـــا
المعلومات ،خاصة وأن اللغة هي المنهـل الطبيعـي الـذي تسـتقي منـه هـذه
التكنولوجيا أسس ذكائها الصطناعي ،واألفكار المحوريـة لالرتقـاء بلغـات

البرمجة.
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وتزداد ـ يوما بعد يوم ـ مساهمة اللغة في تحديـد األداء الكلـي للمجتمـع

الحــديث ،سـواء مــن داخلــه ،أو بالنســبة إلــى خارجــه .ويقصــد بالــداخل هنــا
أنماط وحصاد نتاجه المعرفي واإلبداعي ،وكذلك اإلنتاجية الشاملة ألفراده

ومؤسسـاته .أمـا مـا نقصـده ب ـ "الخــارج" فهـو العالقـات التـي تـربط المجتمــع
بغي ـره مــن المجتمعــات ،والعوامــل التــي تحــدد ثقلــه الســتراتيجي فــي إطــار

العولمــة أو التكــتالت اإلقليميــة .ل ـم يقتصــر تعــاظم دور اللغــة فــي مجتمــع

المعلومـات على مجالي التربية والثقافة ،وهو الدور الذي لعبته اللغة دوم ا
علـ ــى مـ ــر العصـ ــور ،فقـ ــد اســـتحدثت اللغـ ــة لنفسـ ــها أدوا ار جديـ ــدة بعـ ــد أن
تداخلت مع التكنولوجيا بصورة كبيرة؛ ليبرز دورها القتصادي والسياسـي.

إن هــذه األدوار
الخريطة

المســتجدة ،قــد باتــت مــن أهــم العوامــل فــي رســم

الجيو ـ اقتصادية والجيو ـ سياسية.

ب -األبعةةاد اللغويةةة لمةةاهرل العولمةةة :س ـواء كانــت العولمــة وفاق ـ ا أم ص ـراع ا،
فللغــة ـ فــي كلتــا الحــالتين ـ شــأن خطيــر .ف ـ ن كانــت "وفاق ـا" ،فاللغــة ذات
شأن جليل في حوار الثقافات؛ حيث من المتوقع أن يتخذ أنصار العولمـة

من علوم اللغة مرتك از أساسيا لعولمـة الثقافـة ،فهـؤلء العولميـون ل يقـرون
بالخصوصـ ــيات الثقافيـ ــة لومـ ــم والشـ ــعوب ،ويقفـ ــون بشـ ــدة ضـ ــد النسـ ــبية
الثقافيـة ،والنســبية اللغويـة بالتــالي .وهـم ـ بـال شــك ـ ســيجدون ضـالتهم فــي

التنظيــر اللغــوي الحــديث؛ حيــث تنــدرج جميــع اللغــات اإلنســانية فــي إطــار
النظريــة العامــة للغــة .لقــد اســتوعبت هــذه النظريــة القواســم المشــتركة بــين
اللغــات ،وكــذلك مواضــع اختالفهــا وتباينهــا .عــالوة علــى ذلــك ،فقــد تبنــت
هــذه النظريــة النمــوذج الــذهني للغــة الــذي يفتــرض كونهــا غري ـزة إنســانية،

يشترك فيها البشر كافة.
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أما إن كانت العولمة "صراع ا " ،فـدعنا نسـتهدي هنـا بمـا أورده محمـود
أم ــين الع ــالم ف ــي ص ــدد دفاع ــه ع ــن الخصوص ــية اللغوي ــة ،يق ــول الع ــالم:

أخــذت العولمــة الســائدة تفضــي بالضــرورة إلــى ســيادة لغــة مــن لغــات هــذه

الدول المهيمنة في العالقـات التجاريـة والقتصـادية ،ومـا يسـتتبع ذلـك مـن

س ـ ــيادة ثقافته ـ ــا وقيمه ـ ــا الخاص ـ ــة .إن معن ـ ــى ذل ـ ــك ه ـ ــو تهم ـ ــيا اللغ ـ ــات

والثقافـات القوميـة ،واحتواؤهـا ،واسـتتباعها ،كمـدخل لسـتتباعها اقتصـاديا
وثقافي ا .يؤكـد المشـهد اللغـوي العـالمي صـحة مـا خلـص إليـه محمـود أمـين
العــالم ،ل ســيما فــي مجــال اإلعــالم والمعلومــات .وجــاءت اإلنترنــت لتفــتح
بوابات الفيضان أمام تدفق معلوماتي هادر تطغى عليه اللغة اإلنجليزيـة؛

وهــو األمــر الــذي أثــار الفــزع لــدى جميــع األمــم غيــر الناطقــة باإلنجليزيــة،
وقد انتابها قلق شديد على مصـير لغاتهـا القوميـة وهـي توشـك أن تنسـحق

أمــام اإلعصــار المعلومــاتي اإلنجليــزي الجــارف تحــت ضــغوط اقتصــادية
وسياسـ ــية وثقافيـ ــة هائلـ ــة .إنهـ ــا الصـ ــيغة اللغويـ ــة لمصـ ــطلح "اإلمبرياليـ ــة

الثقافيــة" الــذي شــاع اســتخدامه هــذه األيــام ،ويفضــل الكاتــب وصــف هــذه

الظــاهرة ب ـ "الداروينيــة اللغويــة" بعــد أن باتــت معظــم لغــات العــالم ،متقدمــه
وناميه على حد سواء ،مهددة بالنقراض.

ج -المةةد ا اللغةةوت للتاتةةا اإلقليمةةي :صــاحب انتشــار ظــاهرة العولمــة تنــامي
نزعـ ــة التكتـ ــل اإلقليمـ ــي ،ولـ ــم يكـ ــن ذلـ ــك لمجـ ــرد المحافظـ ــة علـ ــى الهويـ ــة
والخصوصــية الثقافيــة ،بــل تحركــه دوافــع اقتصــادية وسياســية وأمنيــة فــي
المقام األول .وفي هـذا الصـدد ،تشـهد أوروبـا ـ حاليا ـ تـوجهين متناقضـين.

أحـدهما يقــوم علـى أســاس التنـوع اللغـوي ،واآلخــر يميــل إلـى النغــالق فــي

إطــار التوحــد اللغــوي .فبينمــا تعتبــر كتلــة الوحــدة األوروبيــة التنــوع اللغــوي
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ل ـ ــدولها ( 17لغ ـ ــة) مص ـ ــد ار لقوته ـ ــا الس ـ ــتراتيجية ف ـ ــي مواجه ـ ــة القط ـ ــب
األمريكــي المتشــبث بأحاديتــه اللغويــة(*) ،تســعى ألمانيــا إلــى إقامــة حلــف
لغـ ــوي ألمـ ــاني يجمـ ــع بينهـ ــا وب ـ ـين النمسـ ــا وسويس ـ ـرا .ولمجموعـ ــة الـ ــدول
اإلس ــكندنافية مشـ ــاريع مشـ ــابهة للتكتـ ــل اللغـ ــوي .وعلـ ــى مسـ ــتوى مـ ــا فـ ــوق
اإلقليمــي ،يســود الســاحة السياســية العالميــة ـ حالياـ ـ نشــاط مت ازيــد إلحيــاء
التحالفات اللغوية مثل "األنجلوفونية" و"الفرانكفونيـة" و"اإلسـبانوفونية" ،أمـا

عل ــى مستـ ــوى الدول ــة الواح ــدة ،فيعـ ــد موق ــف الياب ــان م ــن لغته ــا الياباني ــة،
نموذجـا للنضــال ضــد هيمنــة القطــب اللغــوي األوحــد ،ونقصــد بــه الوليــات

المتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة .فب ـ ــرغم ك ـ ــل إنجازاته ـ ــا ف ـ ــي مج ـ ــال ص ـ ــناعة العت ـ ــاد
والتصالت واإللكترونيات الميكروية ،فقـد أيقنـت اليابـان أن مصـيرها فـي
عصــر المعلومــات عمومـا ،واإلنترنــت بصــفة خاصــة ،رهــن بمصــير اللغــة
اليابانيــة .وتوالــت جهــود اليابــان لتــأمين موقــع حصــين لهــا علــى الخريطــة

الجيــو ـ لغويــة ،وكانــت البدايــة فــي مشــروع الجيــل الخــامس الــذي أطلقتــه
اليابان في بداية الثمانينيات بمثابة رد فعل تكنولوجي؛ بهدف كسر هيمنة
اللغــة اإلنجليزيــة .وتوقــف مشــروع الجيــل الخــامس ألســباب عديــدة ،علــى
أرس ــها م ــا تعرض ــت ل ــه الياب ــان بش ــأنه م ــن ض ــغوط أمريكي ــة تكنولوجي ــة
واقتصـ ــادية وسياسـ ــية .ولـ ــم تتوقـ ــف جهـ ــود أهـ ــل اليابـ ــان فـ ــي الـ ــذود عـ ــن
اليابانية ،ف ارحـوا يركـزون علـى تكنولوجيـا الترجمـة اآلليـة مـن جانـب ،ومـن
جانـ ــب آخـ ــر ،ن ـ ـراهم ـ حالياـ ـ ـ يسـ ــتغلون تفـ ــوقهم التكنولـ ــوجي فـ ــي مجـ ــال
*

تجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـاك قلـة قليلـة داخــل التحـاد األوروبـي ،تـرى فـي التنـوع اللغـوي مصــدر

ضعف ل قوة.
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المعلوماتيــة؛ مــن أجــل انت ـزاع الزعامــة اللغويــة لتكتــل الــدول غيــر الناطقــة
باإلنجليزية.
تشير جميع الدلئل إلى أن التواصل عن بعد ،عبر الوسيط
اإللكتروني ،سيقلب ،مفهوم التواصل اللغوي الذي اعتدنا عليه رأسا على
عقب ،سواء من حيث طبيعة العالقة بين المرسل والمستقبل ،أو من
حيث تنوع أشكال التواصل ،واتساع نطاقه ،وتعدد مطالب فاعليته.
ولنأخذ ـ كمثال ـ التواصل "كتابيا"عبر اإلنترنت من خالل البريد
اإللكتروني أو حلقات "النقاش" .إن هذا التواصل عن بعد ،يتم باستخدام

ما يمكن أن يطلق عليه أسلوب "الكتابة المحضة" التي تختلف عن
شفاهة التواصل وجها لوجه ،وذلك لسبب بسيط ،مؤداه :أن شفاهة الحوار
المباشر تزخر بالنفعالت ،وتؤازرها ـ عادة ـ ألوان متعددة ومتضافرة من

أفعال الكالم  ،speech actsمثل :حركـات اليد والعينين ،وخلجات
الشفاه ،وتغيير مالمح الوجه وأوضاع البـدن .ول شك أن أسلوب "الكتابة
المحضة" هذا ،سيكشف النقاب عن مناطق ،بقيت مجهولة ليومنا هذا،
في عالقة الشفاهة بالكتابة ،وهي العالقة التي ما زالت محصورة ـ في
أغلبها ـ في جوانبها اإلمالئية ،دون التعرض للجوانب التصالية األخرى،
سواء الذهنية أو النفسية أو المعلوماتية.
عل ــى ص ــعيد آخ ــر ،يتف ــق الجمي ــع عل ــى أن التواص ــل الح ــالي عب ــر

اإلنترنــت ،والــذي يســوده الطــور الكتــابي ،هــو مرحلــة بدائيــة وانتقاليــة تمهــد

لتواصـل أوسـع نطاقـا ،تواصــل "مـا بعـد الكتابـة" الــذي يمتـزج فيـه المكتــوب
مع المسموع ،باإلضافة إلى المرئي مـن الصـور الثابتـة والمتحركـة ،مكونـا
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رسـالة اتصـالية كثيفــة المعلومـات .نحــن ـ بـال شــك ـ إزاء نقلــة نوعيـة ،أقــل
مــا يقــال عليهــا ،إنهــا ثــورة فــي أســلوب التواصــل الــذي اعتــاده البشــر منــذ
األزل .ولــيس لــدينا تصــور واضــح عــن طبيعتــه وتوجهاتــه وآثــاره النفســية
والجتماعيــة ،واســتخداماته الشخصــية وغيــر الشخصــية ،ولكنــه ـ بــالحتم ـ

ســيطرح عديــدا مــن األســئلة المحوريــة حــول العالقــات بــين أنســاق الرمــوز
المختلفة :نصوصا وأصواتا وأشكالا .نذكر من هذه العالقات على سبيل
المثال :العالقة بين نبر الكالم وتنغيمه ،وبـين إيقـاع الموسـيقى ونغميتهـا،

أو تلــك الخاصــة بمســاهمة الصــور فــي فهــم النصــو

النص ــو
النصو

 ،واســتغالل تحليــل

لغويـ ـ ا ف ــي فه ــم الص ــور ذاته ــا ،حي ــث ـ ع ــادة ـ م ــا تتض ــمن
إيضاحات تساعد على فهم القارئ للصور الواردة بها.

وكما سيتواصل اإلنسان مع أخيه اإلنسـان عبـر الوسـيط اإللكترونـي،

ســيتحاور اإلنســان مباشـرة مــع اآللــة ،وهــو الحـوار الــذي يؤكــد الــبعض أنــه

سيفوق ـ عمـا قريـب ـ التواصـل بـين البشـر .لـن يقتصـر الحـوار البشـري ـ
اآللـ ــي علـ ــى إنسـ ــان يسـ ــأل ،أو يسـ ــترجع المعلومـ ــات ،وآلـ ــة تبحـ ــث عـ ــن

المعلومــات لتظهرهــا لــه علــى الشاشــة؛ فهــو حـوار أعمــق مــن ذلــك بكثيــر،

ح ـوار تبــدو فيــه اآللــة أقــرب مــا تكــون إلــى "النــديم البشــري" ،آلــة تجــادل
وتنــاور وتغــازل وتتجــاوب مــع أه ـواء متحــدثها وتكتيكــات ح ـواره .وكمــا هــو

واضــح ،فـ ن هــذا "الــديالوج اإلنــس ـ آلــي" يتطلــب فهمــا عميقـ ا للعالقــة بــين
لغ ـ ــة اإلنس ـ ــان الطبيعي ـ ــة ولغ ـ ــة اآلل ـ ــة الص ـ ــطناعية؛ وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي

سيقتضـي ـ بـدوره ـ تمعنـ ا دقيقـ ا فـي كيفيــة اكتسـاب اآللــة المهـارات اللغويــة
من جانب ،وكيفية اكتساب اإلنسان لغته األم من جانب آخر .واألهم من
ذلــك ـ فــي رأينــا ـ هــو د ارســة األبعــاد النفســية والجتماعيــة لهــذا التواصــل

ال ــذي يتناص ــفه اإلنس ــان م ــع اآلل ــة ،لق ــد أث ــرت تكنولوجي ــا الطباع ــة عل ــى
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الش ــفاهة والكتاب ــة ،وأث ــر التليفزي ــون عل ــى لغ ــة الص ــحافة والحـ ـوار ،ول ب ــد

ســيكون لهــذا التواصــل "اإلنســالي" ـ إن جــاز لنــا صــك المصــطلح بأســلوب
المزج ـ نتائجه التي يصـعب الـتكهن بهـا .يفسـر ذلـك سـر اهتمـام مهندسـي

اللغة حاليا ،بفهم آليات المحادثة وتحليل بنيتها من أجل الوصول إلـى مـا
أطلق عليه "هندسة الحوار ."conversational engineering
وختام ـ ا لحــديثنا عــن التواصــل اللغــوي فــي عصــر المعلومــات ،دعنــا
نتساءل مع من يتساءلون :هل سـيؤدي التواصـل نصـف البشـري هـذا إلـى
ضــمور التواصــل بــين البشــر ،أم ســيعيد لهــم تشــوقهم إلــى ود الح ـوار مــع

نظرائهم من بني البشر؟!!.

لقـد أثبتــت العربيـة جــدارتها علــى مـر العصــور ،وحقهـا فــي أن تصــبح

لغة عالمية ،وشهد تاريخ الفتح اإلسالمي علـى سـرعة انتشـارها وانـدماجها

فــي بيئــات لغويــة متباينــة .لقــد نجحــت العربيــة فــي عصــور الزدهــار أن

تكون أداة فعالة لنقل المعرفة ،حتى قال القائل :عجبت لمـن يـدعي العلـم،

ويجهل العربية.

ومــن منظــور فقــه اللغــة ،تتســم اللغــة العربيــة بالعديــد مــن الخصــائص

الجوهرية التي تؤكد عالميتها ،ومـن أهمهـا ،التزامهـا بالقاعـدة الذهبيـة فيمـا
يخ ــص التوس ــط والتـ ـوازن اللغ ــوي .فاللغ ــة العربي ــة تجم ــع ب ــين كثي ــر م ــن
خصــائص اللغــات األخــرى ،علــى مســتوى جميــع فروعهــا اللغويــة :كتابــة
وأص ـواتا وص ـرفا ونح ـوا ومعجم ـا(*) .وتتســم منظومــة اللغــة العربيــة بت ـوازن

دقيق ،وتآخ محسوب بين فروع اللغة المختلفة.
*

فاللغة العربية ـ على سبيل المثال ـ تجمع بين الجمل السمية والفعلية ،وتكتفي بمطابقة جـنس الفعـل مـع

جنس الفاعل (ذهب فالن وذهبت فالنه) .وهو ما ل تلتزم بـه اإلنجليزيـة ،فـي حـين تتطـرف بعـض اللغـات
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ومن منظور معالجة اللغات اإلنسانية آلي ا بواسطة الكمبيوتر ،أثبتت
العربيــة ـ أيض ـ ا ـ جــدارتها كلغــة عالميــة ،فبفضــل توســطها اللغــوي ،الــذي
أشـرنا إليـه أعـاله ،يسـهل تطويـع النمـاذج البرمجيـة المصـممة للغـة العربيــة
لتلبية مطالب اللغات األخرى وعلى أرسـها اإلنجليزيـة(*) .بقـول آخـر ،فـ ن
العربيــة ،لغويـ ا وحاســوبي ا ،يمكــن النظــر إليهــا ـ بلغــة الرياضــيات الحديثــة ـ
على أنها فئة عليا  supersetتندرج في إطارها كثير من اللغات األخرى،
كحالة خاصة من هذه الفئة العليا.

في ظل العولمة وثورة المعلومات ،تتعرض العربية لحركة تهميا
نشطة ،بفعل الضغوط الهائلة الناجمة عن طغيان اللغـة اإلنجليزية على
الصعيد السياسي والقتصادي والتكنولوجي والمعلوماتي .وتشارك العربية
ـ في ذلك ـ معظم لغات العالم ،إل أنها تواجه تحديات إضافية نتيجة
للحملة الضارية التي تشنها العولمة ضد اإلسالم ،وبالتالي ضد العربية،
نظ ار إلى شدة الرتباط بينهما.

د  -العربية وتواصا عصر المعلومات :أغفلت معظم دراساتنا اللغوية جوانب
اس ــتخدام اللغـ ــة وظيفي ـ ـا ،بمعن ــى اس ــتخدامها ف ــي مس ــار الحي ــاة الواقعي ــة،
استخدامها في إبداء اآلراء والدفاع عنها ،وفي عمليـات التبـادل والتفـاوض
والت ارســل والته ـاتف ،وهلــم ج ـرا .يتضــح ذلــك ،بصــورة ســافرة ،فــي ضــعف
مهارات التصال لدى الغالبية منا :كتابة وقراءة وشفاهة واستماعا .وليس
هـ ــذا ـ حتم ـ ـا ـ نتيجـ ــة قصـ ــور فـ ــي العربيـ ــة؛ فهـ ــي تمتلـ ــك العديـ ــد مـ ــن
الخص ــائص واألدوات الت ــي تؤهله ــا لتك ــون لغ ــة حـ ـوار فعال ــة .إنن ــا مازلن ــا
في مطابقة الفعل مع الفاعل والمفعول معا ،وتصل العربية المعرفة ،ول تصل النكرة (الرجل الذي كتب،..
( the man who
ورجــل كتــب ،..فــي حــين تصــل اإلنجليزيــة النكـرة والمعرفــة
 )wrote.., a man who wrote..ول تصل الصينية أيا منهما.

*

أثبتت بحوث الكاتـب بمـا ل يـدع مجـال للشـك إمكـان اسـتخدام نظـم اإلعـراب والصـرف اآلليـة المصـممة

للغة العربية ،في مجال اللغة اإلنجليزية.
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أســرى اللغــة المكتوبــة غيــر ملمــين بالعالق ــات اللغويــة والتداوليــة والمقامي ــة
التي تربط بين أدائنـا الشفهي وأدائنا الكتابي ،ويتجلى ذلك ـ بوضـوح ـ فـي
أساليب حوارنا وتفاوضنا.
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