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ا التمييز رسم َميَّزت البنيوية منذ بواكري نشأهتا بني نوعني من اللسانيات، مها: اللسانيات الداخلية، واللسانيات اخلارجية. وكان من ضمن أهداف هذ لقد :امللخص 
ه  حدود منهجية واضحة بني العوامل اليت تتوزَّع عملية التغري اللغوي يف اللسانيات احل ر ِّكها مبادئ ذاتية، هي كالقوى الثابتة اليت تحوج ِّ ديثة. فهنالك عوامل داخلية، ُتح

ه. ووفًقا للنموذج ه نظام اللغة وتتحكَّم يف تغرير الذي اعتمدته الدراسة، فإن العوامل   نظام اللغة وُتفظ توازنه يف آن مًعا. وهنالك عوامل خارجية، أكثر دينامية، تحوج ِّ
ا من جوانب قانون  يف جمموعتني: إحدامها تتعلَّق بقوى اللغة الطارِّدة، واألخرى تتعلَّق بقوى اللغة اجلاذِّبة. وتكمن أمهية هذا التحديد يف إظهاره جانبً   اخلارجية تنحصر

هان اللغة إىل طريقني متباينني: أحدمها  يَ تَّجه هبا حنو االضطراب، واآلخر مييل هبا إىل    التوازن الذي حيكم تطور اللغات مجيعها؛ إذ إنَّ هنالك ميلني محتعارِّضني يحوج ِّ
لًة القول يف ثالثة عوامل خارجية، كان هلا أتثري كبري يف ت ثبيت اللغة واستقرارها والتخفيف  االستقرار. وقد جعلت الدراسة من قوى اللغة اجلاذِّبة موضوًعا هلا، محفص ِّ

ث مؤسسات رئيسة هي: املؤسسة العلمية، واملؤسسة الثقافية، واملؤسسة السياسية. وقد انتهت الدراسة إىل  من سرعة تغريها واضطراهبا. ومتثَّلت تلك العوامل يف ثال
الثبات على اللغة يف االستعمال. فهي نتيجة أساسية مفادها: أنَّ هلذه املؤسسات الثالث دورًا ابرزًا يف دفع املتكلمني إىل اعتماد هحويَّة لغوية محوحَّدة تفرض نوًعا من  

لتبقى اللغة حمافظة على وظيفتها  مجيعها قد أسهمت، بوظائفها املرتاتبة بعضها إِّْثر بعض، يف خلق بيئة آمنة ُتفظ للغة توازهنا وتحضفي عليها شيًئا من الثبات النسيب؛ 
 . اجلوهرية، وهي أْن تظل أداة صاحلة للتواصل والتفاهم بني اجلماعات البشرية

 اللغة املشرتكة، عوامل التغري اخلارجي، املؤسسة العلمية، املؤسسة الثقافية، املؤسسة السياسية الكلمات املفتاحية: 

Abstract
The structuralist movement distinguished between the two types of linguistics: internal linguistics and external linguistics. 

This classification aimed at determining and naming clear distinctions between the factors in which the linguistic 

determination process is distributed in modern linguistics. There are internal factors, motivated by subjective principles, 

which are the fixed forces that direct and balance the language system at the same time. There are also external factors, 

more dynamic factors that direct the language system and control its change. According to the model adopted by the study, 

the external factors are confined to two groups: one relates to the expelling forces of the language, and the other relates to 

the attractive forces of the language. The importance of this determination lies in its display of an aspect of the law of 

equilibrium that governs the development of all languages. There are two opposing tendencies that direct the language in 
two contrasting paths: one of them tends the language toward disorder, and the other tends to stabilize it.  This study 

adopted the attractive forces of language as its subject, detailing three external factors that had a major impact on steadying 

and stabilizing the language and in reducing the speed of change and disturbance. These factors were represented in three 

main institutions: the scientific domain, the cultural domain, and the political domain. The study concluded that these three 

domains or contexts have a prominent role in forcing speakers to adopt a unified linguistic identity that imposes a kind of 

stability on the language in use. All of them have contributed, with their hierarchical functions, after each other, in creating 

a safe environment that preserves the language’s balance and gives it a measure of relative stability in order to enable the 

language preserving its essential function, which is to remain a valid tool for communication between people.
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 املقدمة .1
لقد بدأت لسانيات ما بعد املنتصف الثاين من القرن العشرين  
على   فعل  متزايدة كردَّة  عناية  اللغوي  التغري  عملية  دراسة  تحعِّري 
النماذج الشكالنية املسيطرة، تلك النماذج اليت كان موضوعها هو  
ثقافية،  أو  اترخيية  أو  اجتماعية  أي شوائب  املحصفَّى من  اللسان 

د ِّده مفهوم النظام. واالستغراق يف مثل هذا  ذلك اللسان الذي حيح 
األلسنة كأنظمة   واقع  حيجب  أن  شأنه  من  ترى،  التجريد، كما 
دينامية بفعل االستعمال. وتذهب هذه اللسانيات إىل أن دراسة  
مفهوم   مع  األشكال  من  شكل  أبي  تتعارض  ال  التغري  عملية 

ة عملية  النظام، ونَ ْفي مثل هذا التعارض جيعل من إمكانية دراس
التغري من خارج نظام اللغة أمرًا محتاًحا، وما اعتماد هذه اللسانيات 
على الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وغريها  

  .سوى دليل واضح على ذلك
عليها         قامت  اليت  العلمية  األحسس  مع  يتناىف  ما  وهو 

العشرين، فقد تساءل اللغوي  اللسانيات البنيوية مع بداايت القرن  
سوسري   دي  )فردينان  عن  1913  – م  1857السويسري  م( 

األشياء اليت تقوم عليها ضرورة التغري، وذهب إىل وجوب النظر 
تَنو عها   يف  يحنظر  وأْن  بعض،  من  بعضها  ومتييز  التغري  عوامل  يف 
يف   مبدئيًا  هي  اللغة  استمرارية  فأسباب  ضرورهتا.  مدى  إلدراك 

املح  التغري متناول  عوامل  إىل  ابلنسبة  األمر كذلك  وليس  ظ،  الحِّ
ه، وال محرب ِّر إذن  وأسبابه عرب الزمن، فالزمن ينال من كل شيء فيحغري ِّ

 (1).الكوينلعدم خضوع اللغة هلذا الناموس 
واللسانيات         الداخلية  اللسانيات  بني  سوسري  ميَّز  وعندما 

يحبني ِّ  أن  التمييز  أراد من ذلك  اللغوي    اخلارجية  التغري  أن عملية 
ر ِّكها   تنتسب إىل اللسانيات الداخلية، وأن هذه العملية بكحل ِّيتها ُتح
ه نظام اللغة وُتفظ توازنه   مبادئ ذاتية، هي كالقوى الثابتة اليت تحوج ِّ
يف آن مًعا. وما قيل أبن هنالك عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية  

غة ليس دقيًقا، فمثل هذه  ...إخل تحؤث ِّر بشكل حصري يف تغري الل
َبع اللسانيات اخلارجية، وإْن كان هلا من   العوامل لدى سوسري تَ ت ْ
أتثري يف تغري اللغة فهو أتثري محتقط ِّع وبسيط، فهي ليست سوى  
ظروف طارئة ال يحشك ِّل وجودها شيئًا يحذَكر يف عملية التغري اللغوي  

هة هل   .  (2)العمليةذه إذا ما قورن أبثر املبادئ الذاتية املحوج ِّ

وابلرغم من هذا التمييز املنهجي املحبك ِّر، إال أننا ال جند هنالك 
ر عملية   يحفس ِّ يحريد أن  الوقت احلاضر بني من  نزاع نظري يف  أي 
التغري اللغوي من وجهة نظر واحدة، كأْن يرى أن املبادئ الذاتية 
ر العملية مربزًا الظروف   هي السبب يف تغري اللغة فقط، أو أن يحفس ِّ

عن    اخلارجية تقدير  بكل  تتحدَّث  البنيوية  فاللسانيات  دوًما. 
االعتباطية، ومبدأ االختالف،   اللغة: )مبدأ  لتغري  الذاتية  املبادئ 

أيًضا أصوااًت أخرى تتحدَّث عن  (3)القيمة(ومبدأ   أننا جند  ، غري 
حاالت تكون فيها املبادئ الذاتية عدمية الفاعلية، فتذهب إىل أنه  

ت رحفِّع من شأن  تكون  َمْهما  أن  إىل  تصل  لن  فإهنا  املبادئ،  لك 
أي   من  انطالقًا  شيء  بتفسري كل  تسمح  وصفات  جمموعة 

  (4).شيء
وهلذا فقد حصرت تلك األصوات عملية التغري اللغوي يف       

د لتخلق شدَّ أواتر   الظروف اخلارجية، وجعلت منها عوامل تَ تَّحِّ
)ميخائيل  الروسي  األديب  والناقد  اللساين  املحنظ ِّر  يه 

يحسم ِّ ما  بني 
م( ب )قوى اللغة اجلاذبة( و)قوى اللغة  1975  –م  1895ابختني  

ئل أبن التجانس اللغوي الذي يفرتضه  الطاردة(. فباختني هو القا
معظم اللغويني والفالسفة وفقهاء اللغة ليس إال بناء أيديولوجيًا،  
وطنية   هوية  أتسيس  على  وعملها  األوروبية  الدول  بتطورر  يتعلَّق 

 ،والفرنسية  ،كاألملانيةبواسطة لغة مشرتكة يحشار إليها ابسم واحد:  
س هنالك عالقة بني فكرة اللغة  واإليطالية. ويف الواقع لي  ،والروسية

  (5)ي.املوحَّدة واستعمال اللغة الفعل
وقد سعت هذه الدراسة، اليت نضطلع إبجنازها، إىل تناول       

ف ِّف من سرعة   أهم القوى اجلاذبة اليت ُتافظ على استقرار اللغة وُتح
تغريها، ومتثَّلت هذه القوى يف ثالث مؤسسات أساسية، وهي:  
فهذه   السياسية.  واملؤسسة  الثقافية،  واملؤسسة  العلمية،  املؤسسة 

ظائفها املرتاتبة بعضها إِّْثر بعض،  املؤسسات مجيعها أسهمت، بو 
يف خلق بيئة آمنة ُتفظ للغة توازهنا وتحضفي عليها شيئًا من الثبات 
النسيب؛ لتبقى اللغة حمافظة على وظيفتها اجلوهرية، وهي أن تظل  
والدراسة  البشرية.  اجلماعات  بني  والتفاهم  للتواصل  صاحلة  أداة 

اري  وهي تحطلِّق على هذه القوى اجلاذبة اسم )م ؤسسات(، فإهنا ُتح
 (6).تقليًدا لسانيًا سار عليه بعض الباحثني املعاصرين

تبين         وهي  د ِّداهتا،  حمح الدراسة  استقت    من   موضوعها،وقد 
سواء،   حد   على  احلديثة  واللسانيات  التقليدية  اللسانيات 



 

 

ي ِّز   واستعانت يف تصنيف مادهتا بنموذجني: منوذج سوسري الذي ميح
ا مواضيع  ومنوذج  بني  اخلارجية،  واللسانيات  الداخلية  للسانيات 

ي ِّز بني قوى اللغة اجلاذبة وقوى اللغة الطاردة. ومن   ابختني الذي ميح
يف   النموذجني  هذين  أثر  يتتبع  وهو  الباحث  أن  ذكره  اجلدير 
تصنيف عوامل التغري اللغوي ومعاجلتها، مل يقف على دراسة عربية  

هجي الدقيق، فمعظم الدراسات قامت ابستثمار هذا التحديد املن
اليت تتناول قضااي تغري اللغة وتطورها ُتلط بني مواضيع اللسانيات 
الداخلية واخلارجية وبني قوى اللغة اجلاذبة والطاردة خلطًا ابئنًا، 
ومن هنا كان لزاًما على الباحث أن يحفرِّد هذه الصفحات ملعاجلة  

ضمن اخلارجية  التغري  عوامل  من  متنوعة  دَّدة    جوانب  حمح مقاربة 
نظراًي ابللسانيات احلديثة، وزمنيًا ابلفرضيات واملناويل النظرية اليت  
غري   الدراسة  هذه  فإن  ولذا  العشرين،  القرن  فرتة  خالل  سادت 
تندرج يف   ََثَّ فإهنا دراسة  التطبيقية، ومن  اللسانية  معنية ابملعاجلة 

 .اتريخ العلم وليس راهنه
وابالت كاء على املنهج الوصفي التحليلي، حاولت الدراسة،         

اآليت: كيف   السؤال  عن  اإلجابة  املتعددة،  أهدافها  ضمن 
د اللغة وُتفظ توازهنا ضد أكثر   استطاعت القوى اجلاذبة أن تحوح ِّ
يب   مساهتا )مسة التغري( لصوقًا هبا؟ فإْن استطاعت الدراسة أن ُتح

ب ستكون  فإهنا  السؤال،  هذا  اليت عن  الغاية  حق قت  قد  ذلك 
 .وحضعت من أجلها، وهللا ويل  التوفيق

هي          الدراسة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  ُتدر  املقام  هذا  ويف 
(، ضمن  NU/SHED/17/020مشروع حبثي حيمل الرمز )

املشاريع البحثية املدعومة للمرحلة التاسعة يف جامعة جنران، وهلذا  
الفرصة ألحزجي جزي أُتني   لوزارة فإنين  االمتنان  الشكر وعظيم  ل 

التعليم ولعمادة البحث العلمي يف جامعة جنران، اململكة العربية  
إعداد   طيلة  به  حظيتح  الذي  والتقين  املايل  للدعم  السعودية، 

        املشروع

 قوى اللغة اجلاذبة )عوامل ثبات اللغة واستقرارها(:  .2

يقتضي ُتديد اللغة لدى سوسري أن نطرح جانبًا كل ما هو غريب   
عن جهازها العضوي وعن نظامها، ولتوضيح ذلك عمد سوسري  
إىل استعمال مصطلح )اللسانيات اخلارجية( ليضع ُتته كل ما هو  
)اللسانيات   إىل  ابلنسبة  خيتلف  واألمر  اللغة،  نظام  عن  بعيد 

ال يعرف سوى نسقه اخلاص.    الداخلية( اليت ترى يف اللغة نظاًما
وسوسري يف حديثه عن اللسانيات اخلارجية ال ينكر اشتماهلا على  
أشياء ذات أمهية عادة ما ُتضر يف الذهن عند دراسة الكالم، ومن  
هذه األشياء: عالقة اللغة ابلعلوم األخرى وجماالت احلياة املختلفة،  

ذل يف  مبا  وثقافتهم  بتارخيهم  حامليها  عالقة  األدب وكذلك  ك 
  .وغريه

وما يحطلق عليه سوسري مصطلح: )اللسانيات اخلارجية( له        
البشرية( بدرجة أوىل،    دائًما صالت ابإلثنولوجيا )علم األجناس 

فجميع النقاط اليت بواسطتها تتصل اللسانيات هبذا العلم، وهي 
اللغات  من  لغة  اتريخ  بني  توجد  أن  ميكن  اليت  العالقات  مجيع 
احلضارات،  من  حضارة  أو  البشرية  األجناس  من  جنس  واتريخ 

ة ما فهذان التارخيان يتداخالن ويقيمان عالقات متبادلة؛ إذ عاد
يكون ألخالق أمة من األحَمم انعكاس يَرتدر إىل لغتها، ومن جهة  
أخرى فإن اللغة هي اليت تضطلع، إىل حد كبري، أبْن ُتعل من  

  .األحم ة أحم ة
ويحشري سوسري بدرجة اثنية إىل العالقات املوجودة بني اللغة      

من الكربى  التارخيية  الوقائع  لبعض  فإنَّ  السياسي،   والتاريخ 
اللغوية،   الظواهر  من  عديد  يف  له  حصر  ال  ما  التأثريات 
فاالستعمار، على سبيل املثال، ينقل لساًًن من األلسن إىل أوساط  
خمتلفة، وهو ما يحؤد ِّي إىل تغريات يف صحلب ذلك اللسان، وليست  
السياسة الداخلية للدول دون ذلك أمهية ابلنسبة إىل حياة اللغات،  

)سويسرا( ترتضي وجود عدة ألسن يف  فإن بعض احلكومات مثل 
توحيد   إىل  تسعى  )فرنسا(  مثل  أخرى  بحلداًًن  جند  بينما  تراهبا، 

  .لغتها
اللغة     عالقات  وهي  اثلثة،  نقطة  إىل  ذلك  ويفضي كل 

مبؤسسات شىت كالصالوًنت والبالطات واجملامع اللغوية واملدارس. 
من اللغات    فهذه املؤسسات بدورها مرتبطة ابلتطور األديب يف لغة

ارتباطًا وثيًقا. وأخريًا فإن كل ما يتصل ابنتشار اللغات جغرافيًا أو  
بتعدد اللهجات يدخل يف اللسانيات اخلارجية، وال شك أن التمييز  
النقطة   هذه  يف  اخلارجية،  واللسانيات  الداخلية  اللسانيات  بني 
ارتباط   لشدة  وذلك  لالستغراب،  مدعاة  أكثر  يبدو  ابلذات، 

اجلغرافية بوجود كل لغة، ولكنها يف الواقع ال متس اجلهاز  الظاهرة  
 (7) .الداخلي من اللسان
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فاللسانيات اخلارجية إذن تصف الروابط اليت ميكن للغة أن        
معلومات   محراَكمة  خالل  من  عنها،  خارجي  هو  ما  مع  تحقيمها 
عديدة ومتنوعة، فهي تستطيع أن تحراكِّم جزئيات كثرية من غري أن 

اللغة   تكون بنواة  صلة  هلا  يكون  أن  غري  ومن  بنسق،  محقيَّدة 
الداخلية واخلارجية   اللسانيات  الداخلية. وهكذا فإن كال نطاَقْي 
يتجاوران دون واسطة، فكل واحد منهما جيلب معه منهًجا غري  
أن   ميكنها  شاملة  نظرة  من  تنطلق  اخلارجية  فاللسانيات  اآلخر، 

من التفصيالت  من  ضخمة  إىل    ُتشد كميات  هتدف  أن  غري 
اللسانيات  ذلك  عكس  وعلى  ما.  نظام  شبكة  يف  وضعها 
الداخلية، فهي ال تستعمل أي خطة عشوائية، وال ُتيز سوى ما  

 (8).يتوافق مع نظام اللغة اخلاص
الداخلية       اللسانيات  تَوزَّعتها  اليت  اللغوية  القضااي  ومن 

مل التغري اللغوي، واللسانيات اخلارجية هو ما يتعلَّق ابلبحث يف عوا
اللغوي   التغري  احلقيقة عندما نقول: إن نظرايت  وهلذا قد جنانب 
ظهور   مع  هبا  العمل  انتهى  قد  خارجية،  عوامل  على  القائم 
اللسانيات البنيوية وازدهارها. فكل ما يف األمر أن املسألة هنا تتعلق 
قد   أخرى  ًنحية  ومن  البحثية،  وأولوايهتم  الدارسني  ابهتمامات 

ر املرء أن احلقيقة ال بد أن تظهر، حيث ًنقش املفكرون خمتلف  يشع
العالقات املمكنة بني تغريات النظام اللغوي وبني عوامل خارجية  
هذه   بشأن  مقنعة  بنظرية  خيرجوا  مل  وإْذ  السنني؛  عشرات  خالل 
موجودة   تكن  مل  العالقات  هذه  أن  احملتمل  من  فإن  العالقات، 

هي عشوائية يف واقع األمر. وقد شعر    أصاًل، وأن التبدالت اللغوية
م( أن له  1949  –م  1887اللغوي األمريكي ليوًنرد بلومفيلد )

احلق يف التوصل إىل هذه النتيجة من دراسته الشاملة يف هذا اجملال،  
وقد كان له أثر ابلغ يف العلماء الذين جاءوا بعده، فتمس كوا هبذا  

 (9).املبدأ ومل يتخل وا عنه
ة أخرى، ال يرى اللسانيون احملدثون من أتباع نعوم  ومن جه      

تشومسكي أن من الضروري وضع نظرية حول التغريات اللغوية،  
فيهم   مبن  سبقوهم،  من  معظم  أفكار  عامة  بصفة  رفضوا  وقد 
اللسانيون يف القرن التاسع عشر، حبجة أهنم مل يكونوا سوى جامعي  

ت كحل ِّية حول ما مجعوه  معلومات، ومل يحبدوا اهتماًما بتقدمي تفسريا
منها. ولذلك جيد بعض العلماء أن سبب التغري يف اللغات يحشبه  
سبب تركيب َزَعانِّف للسيارات يف سنة، ونزعها يف السنة التالية، 

السنة   فقط يف  وزِّرَّين  سنة  السرتة يف  على  أَْزرار  ثالثة  تركيب  أو 
َارون مبدأ اللسانيات اجل ديدة الذي يقول:  التالية. فهؤالء العلماء جيح

إن التغريات الصوتية ليست سوى قضية تتعلَّق ابلز ِّي السائد أكثر  
من كوهنا قانوًًن طبيعيًا، ونتيجة لذلك تكون تلك التغريات اللغوية 

  (10).يف العادة تغريات عشوائية وًنقصة
وما دامت نظرايت التغري اللغوي القائمة على عوامل خارجية    

احلقيقة ال  محقتصِّرة على   فإننا يف  تفسريها،  املعلومات دون  مَجْع 
فكرة   نحكو ِّن  قد  أننا  والواقع  فشلها،  أو  بنجاحها  واثقني  نكون 
وفًقا   صياغتها  نحعيد  عندما  النظرايت  هذه  جدوى  عن  فحضلى 
العلماء   ينجح  مل  يومنا هذا،  إىل  ولكن  لنماذج مفصلة ودقيقة، 

إىل اخلارجية  العوامل  ُتويل  حاولوا  وقابلة  الذين  شاملة  مناذج   
للتطبيق يف ُتقيق هذه املهمة، وقد يحعزى ذلك إم ا إىل أن العالقات 
اخلارجية غري موجودة أصاًل   اللغوي والعوامل  النظام  بني تغريات 
كما يرى بلومفيلد، وإم ا إىل أن هذه العوامل غري صاحلة للتطبيق  

لعدم قدرهتا على تقدمي تفسريات كحل ِّ  ية كما  وال حاجة لوضعها؛ 
  .يرى تشومسكي وأتباعه

وابلرغم من ذلك فقد طوَّر العلماء الحًقا تفسريات أكثر        
ووفًقا   اللغوي،  للتغري  املوجهة  اخلارجية  العوامل  حول  دينامية 
يف  العوامل  هذه  حصر  ميكن  ابختني،  قدَّمه  الذي  للنموذج 

واألخرى   اجلاذبة،  اللغة  بقوى  تتعلَّق  إحدامها  تتعلَّق جمموعتني: 
الطاردة اللغة  الثقافية    (11).بقوى  العوامل  اجلاذبة  القوى  فتشمل 

والسياسية واملؤسساتية اليت تسعى إىل فرض نظام شفري واحد أو  
نوع من الثبات على اللغة يف االستعمال، وتحعدر هذه العوامل قوى 
جاذبة؛ ألهنا تسعى إىل إجبار املتكلمني على اعتماد هحوية لغوية  

االجتماعية محوحَّ  العوامل  فتشمل  الطاردة  القوى  وأما  دة. 
التنوع   حنو  الواحد  املركز  خارج  املتكلمني  تدفع  اليت  والبيولوجية 
ث ِّل هذه القوى عادة الناس الذين جندهم جغرافيًا  واالختالف، وميح

 (12).وعدداًي واقتصاداًي يف حميط النظام االجتماعي
اع      الباحث  الدراسة يروم  ليقف  ويف هذه  النموذج  تماد هذا 

ليحفص ِّل  اجلاذبة(؛  اللغة  القوى )قوى  الشق األول من تلك  على 
والثقافية   العلمية  للمؤسسات  كان  كيف  ويحبني ِّ  فيه،  القول 
اللغة يف   النسيب على  الثبات  نوع من  فرض  أتثري يف  والسياسية 
االستعمال، وكيف أهنا أسهمت يف حث  املتكلمني على اعتماد  
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ية محوحَّدة )لغة مشرتكة(، فَ َبقاء لسان من األلسن اثبتًا هحوية لغو 
ثبااًت نسبيًا ميكن أن يكون ًنُتًا عن مثل هذه العوامل اخلارجية، 
فتاريخ اللغة املشرتكة واتريخ َتكو هنا وانتشارها يف أي أمة من األمم 
يتصل اتصااًل وثيًقا بتاريخ األمة العلمي والثقايف والسياسي، فال  

 .فهم أحدها دون معرفة اآلخر يحستطاع
وتركيزًن يف هذه الدراسة سيكون محوجًَّها إىل اللغة املشرتكة،        

املشرتكة   اللغات اخلاصة، ونقصد ابللغة  أو  اللهجات  وليس إىل 
تلك اللغة الوسطى اليت تقوم بني هلجات أولئك الذين يتكلموهنا 
مجيًعا، فاللغة املشرتكة مسح ِّيت بذلك؛ ألهنا ُتمع هلجات كل أحم ة 

بينها،   بني  فتحؤل ِّف  ما  التنسيق  وظيفته  مركزي  استعمال  فهي 
إىل   الواحدة  اللغوية  اجلماعة  إبحالة  وذلك  املتعددة،  اللهجات 
شكل محوحَّد ليكون لديها القدرة على التفاهم يف ما بينها دون  
ربًن أنه عادة ما يتكوَّن منط استعمايل محشرتَك   عائق. فتاريخ األحمم خيح

فا محدهِّش،  هلجي  تنو ِّع  جوهر  أمام كل  هو  املشرتك  الستعمال 
، وابلرغم   اللغة: هو ما يصنع وحدهتا ويعكس ما فيها من اثبت قار 
اللغة   وتتميَّز  اللغة كلها.  ليس  أنه  إال  اللغة،  يف  من كونه كائنًا 
املشرتكة عادة بكوهنا لغة مكتوبة، وهي ليست لغة خاصة؛ أي ال  

  .تتطلَّب هتيئة وتثقيًفا مهنيًا
وسبب تفريقنا بني اللغة املشرتكة واللهجات يعود إىل أن أثر   

العوامل اخلارجية يف تكو ن اللغة املشرتكة خمتلف عن أثرها يف َتكو ن  
التقريب،   فاللهجات ال ميكن ُتديدها إال على وجه  اللهجات، 
والسياسية  والثقافية  االجتماعية  العوامل  أمهية  تكن  ومهما 

، أواًل وقبل كل شيء، هي كيان لغوي، واالقتصادية، فإن اللهجة
تكوين   يف  اخلارجية  الظروف  حساب  َسب  حيح عندما  وحىت 
اللهجات، تظل هذه الظروف محستنِّدة جوهراًي إىل التطور الطبيعي 
الظروف   املشرتكة؛ ألن  اللغة  اللغة. واحلال غري ذلك يف  لعناصر 

د ِّدها، وتدين بوجودها إىل انتشار ق وة سياسية  اخلارجية هي اليت ُتح
أحد   تفو ق  إىل  أو  عالية،  اجتماعية  طبقة  أتثري  إىل  أو  محنظ مة، 
اآلداب. ومهما يكن األصل الذي تحعزى إليه نشأهتا فهناك دائًما 

أو سياسية أو اقتصادية، تبعث على    ، ثقافيةأو    ،اجتماعيةأسباب  
اليت   العحرى  تراخت  إذا  إال  املشرتكة  اللغة  تتفكك  استبقائها، وال 

ها  كانت   كها. واحلال فإن اللغة املشرتكة متلك ثبااًت نسبيًا، فتغرير متحسِّ
 (13).وتطو رها ال يكون إال ابلروي ة

اللغات         تكو ن  انفراد  على  ندرس  أن  املمكن  فمن  وإذن 
واستقرارها  نشوئها  على  تبعث  اليت  العوامل  نحبني ِّ  وأْن  املشرتكة، 

 .وثباهتا، وهو ما سنشرع فيه اآلن

 املؤسسة العلمية:. 1.2
الدارسني          تفكري  ما،  مبعىن  الذي هو،  اللغوي  التفكري  إن 

هبا   النطاقني  آراء  وكذلك  اللغة،  ظواهر  على  اَرس  ميح الذي 
وانطباعاهتم اخلاصة عنها، هو من العوامل اخلارجية اليت كان هلا  
أتثري كبري على حركة استعمال اللغة وسريورهتا، وخصوًصا يف ما  

ة. يتعلَّ  املحتغري ِّ أمناطها  على  الثبات واالستقرار  من  حالة  بفرض  ق 
اللغة،   لدراسة  العلمية  املؤسسة  داخل  عقلية،  ممارسات  فهنالك 
تتصف حبالة من الدميومة لوعي محهيمن سلًفا، ال يستطيع أن يحزيلها  
اليوم ويف   العلماء،  املتغري. فكثري من  اللغوي  النشاط  د ِّدها  أو جيح

ا وال يزالون يفرضون طرائق تفكريهم املعيارية عصور مضت، كانو 
على اللغة، فهم يسعون إىل وضع قوانني ومبادئ ألمناط من اللغة  
اجملردة  فاألمناط  تتغري،  أَبدية ال  استعماالت  أهنا  ابفرتاض  جمردة، 
تبدو هلم هي املحمث ِّل الوحيد للغة، وهي وحدها تحشك ِّل موضوعات  

قد غاب عنهم أن التجريد يعين غياب  املعرفة احلقيقية للسانيات. و 
احلركة وتوقف النشاط، وأن البحث عن إجاابت لسانية من داخل  
العقل، أبعد من أن يكون حبثًا مباشرًا وموضوعيًا؛ ذلك أن ُتديد  
معيار ما ألمناط النشاط اللغوي عادة ما يكون ًنُتًا عن عمليات 

  .ذهنية، ليس هلا ارتباط بوقائع اللغة وأنشطتها
دائًما،         واملتطورة  املتغرية  األمناط  االستعمالية،  األمناط  وأما 

فهي ابلنسبة إليهم أدعى إىل فساد اللسان، ولذلك فهي ليست  
قابلة للمعرفة والتحليل اللغوي، وكل مظاهر التفكري اليت ميكن أن  

محستَمدة من مشاركة    - إْن حصل ذلك  -تحطبَّق عليها   إمنا هي 
اط اللغة اجملردة؛ مشاركة ينتج عنها منط من التفكري محضل ِّلة مع أمن

الذهين، يفرض على الكالم نوًعا من االستقرار والثبات املتنايف مع  
  .طبيعته املتغرية

اكتسبته         السبب األساس يف ما  النحو كان هو  أنَّ  واحلق 
نحعتت أبهنا   َسد عليها، حني  اللسانيات التقليدية من مسعة ال ُتح

ذهين(، فَوْصفح اللغة املوضوعي هو أشبه بكونه إدراًكا  )ُتصص  
لنشاطها املتغري، كما لو كانت اللغة تتغري أمام عني الباحث، فهو  
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  .وصٌف أصوله يف النشاط اللغوي، وليس يف رأس دارسه
فما الشاذ إذن يف الفكرة القائلة: إنه ميكن لدارس اللغة أن         

س واقع النشاط اللغوي كما هو؟ وما  يَتبىنَّ منهًجا يحظهِّر أو يعك
الغريب يف الفكرة اليت مفادها: إنه ميكن لطريقة تفكريًن حول اللغة  
أن تحبىن على حنو يحالئم طبيعتها املتغرية؟ فما من ريب أنَّ الرأي  
القوانني  من  نوع  إىل  الوصول  نستطيع  أننا  إىل  يذهب  الذي 

  (14).ك د سوسريوالقواعد اللغوية املطلقة هو رأي خاطئ كما أ
مستقرًا،   فنظام اللغة الذي يقول به سوسري ليس شيئًا اثبتًا       

فاللغة حيكمها التوتر املستمر القائم بني )االعتباطية( اليت جندها 
يف الكلمات املفردة، و)السببية( اليت جندها يف قواعد النحو. وهذا  

طبيعي من  هو املأزق الذي جيد نظام اللغة نفسه فيه، فهو نظام  
الفوضى، بل هو جمال للص ِّراع بني قوى متناقضة، وبعبارة أخرى: 
هو كون صغري يناضل من دون تَوقرف لالنبثاق من الفوضى اليت 
ُتكمه بدرجات متفاوتة من النجاح، حياول فيه العقل اإلنساين  
ل شيئًا من التنظيم واالستقرار ابستعمال التحفيز النسيب  أن يحدخِّ

لذي هو تصحيح جزئي للوضع. وإذا مل حيصل ذلك )القواعد(، ا
أبعد ما   السيطرة، ونظرة سوسري هي  برمته خيرج عن  النظام  فإن 

 (15).تكون عن التصور الوضعي للغة مبا هي نظام من القواعد
عند        يتناهى  فهو  واسًعا،  يبدو  مهما  اللحظة    وتفكريًن، 

الذي هو غري متن اللغوي،  للغة، والنشاط  اه، هو أوسع،  الراهنة 
بشكل غري حمدود، من أي منوال ميكن أن حيصره أو يحثب ِّته، فليس  
يف اللغة شيء اثبت، وليس فيها شيء هنائي، كل ما يف اللغة هو  
نشاط وتغري دائم. وأي تفكري ال ميكنه، أبي حال من األحوال، 
أن يحنشئ مرآة موضوعية تعكس النشاط اللغوي لعقود أو قرون  

ي ِّز جزءًا من  من السنني الال حقة. فنحن قادرون، على األقل، أن منح
  .بنية النشاط اللغوي خالل مدة حمصورة من الزمن فقط 

فالتطور التارخيي للغة وحالتها الراهنة، مها ظاهراتن خمتلفتان       
املنهج استحضار   املقبول من حيث  اختالفًا جوهراًي، وليس من 

احلالة احلاضرة للغة ما. وقد تكون املالءمة  املعيار التارخيي يف تفسري  
الكاملة، اليت يحصو ِّرها التفكري اللساين الدقيق خالل مدة م ا، ابلغة  
التفاؤل، ولكنها لن تكون سببًا للتنازل عن فكرة الواقع املوضوعي  
للنشاط اللغوي، وهو أنه دائم التغري، أو التخلي عن ممارسة التفكري 

ث ِّل حالة من الفساد اللغويعلى كل بنية جديدة منه    .؛ لكوهنا متح

ثَّلة يف جهود سوسري، لردم         وقد جاءت اللسانيات احلديثة، ممح
هذه اهلو ة اليت سيطرت على التفكري اللغوي طيلة قرون مضت، 
أحد   يف  فقد كتب  سوسري،  على  سهاًل  ردمها  يكن  مل  ورمبا 

مبعىن هل على    خطاابته: "إنين يف حرية من أكثر القضااي أمهية؛
املرء التفكري يف الواقع، أم عليه التفكري يف اخليال اجلامح للمسألة  

 (16). "ابلكامل؟
إجياد         على  أصر   عندما  متاًما  زالت  سوسري  حرية  أنَّ  يبدو 

استبعاد   معها  ينبغي  مما  اللساين؛  التحليل  يف  موضوعية  معايري 
اَرس على اللغة، وكذلك  املعايري الذهنية، فتفكري الدارسني الذي ميح 

انطباعات الناطقني اخلاصة عن لغاهتم، مها من األمور اليت َُتدحث  
ه   يحوج ِّ بشكل مستمر يف كل زمن وحني. وكان على سوسري أن 
له   الصحيحة، وقد ُتصَّل  التفكري وجهتهما  النمطني من  هذين 
ذلك ابلنظر إىل أتثريمها على طبيعة اللغة، بوصفهما من العوامل 

الثبات واالستقرار على  اخلا نوع من  فرض  إىل  تسعى  اليت  رجية 
 .نشاطها املتغري

يلنا         فتمييز سوسري بني الظواهر الصوتية والظواهر النحوية حيح
إىل متييز عام تنبَّه إليه، وهو التمييز بني ما هو داخلي ابلنسبة إىل  

 اللغة نظام اللغة وبني ما هو خارج عنه، وهلذا يحشري سوسري إىل أنَّ 
ي ِّز   نظام ال خيضع لغري نسقه اخلاص، ويف نظام اللغة ميكن أن منح
بني ما هو داخلي وما هو خارجي، فما هو داخلي يف دراسة اللغة  
هو ما يحغري ِّ نظامها بنسبة من النسب دون أدىن نزعة إىل تبديله،  
فليست الغاية من التغري هي املرور من نظام من العالقات إىل نظام  

أو التعبري عن قيمة من القيم بواسطة دليل آخر جديد، فما  آخر،  
هو داخلي تكون شرعية وجوده كامنة يف ذاته، وما يرتتب عنه من  
نتائج خارجية خاصة، فهي غريبة عنه، وال متت إليه بصلة. ولذلك  
فإن التغري هنا ال يتعلَّق برتتيب العناصر ابلذات، وإمنا ابلعناصر  

اهرها الصوتية. فاللغة تتغريَّ وتتحوَّل دون أن  املرتبة نفسها؛ أي بظو 
هبا   الناطقون  يستطيع  أن  أيًضا  ودون  نظامها،  من  ذلك  ينال 

  - استبداهلا بغريها، فالتغري هنا أشبه بعملية تعويض ال ميكن هلا  
  (17)ا.أن تنال من نظام اللغة شيئً  -مهما بلغت 

اللغة، هو ما  بينما جند أن ما هو خارجي ابلنسبة إىل نظام       
يتعلَّق برتتيب العناصر أو حماولة اإلنقاص منها أو الزايدة فيها، ويف  
هذا اإلجراء نيل من )حنو( اللغة إىل حد ٍّ كبري، ولذلك فإن من  
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اليسري على املرء أن يدرك أن التغريات النحوية اتبعة هلذا الضرب 
ر بوجه من  من العلل اخلارجية، فالظواهر النحوية تتعلَّق دوًما ابلفك

الوجوه، وحيكمها عادة مبدأ منطقي خارج عن نطاق اللغة، يحطبَّق 
والعرض  الطول  اجلغرافيون درجات  طَبَّق  اخلارج، كما  عليها من 
على الكرة األرضية. ولذلك فهي أشد أتث ررًا ابنعكاسات التقلبات 
مباشرة،   أشد  الذهن  يف  أتثريًا  دِّث  ُتح ألهنا  غريها؛  من  اخلارجية 

التحل ي بقدر من االنتباه لكي نتمكَّن من متييزها. وهلذا  ويكفي  
ميكن القول: إنه مع التغريات النحوية مل تعد اللغة جهازًا يتطور  
اجلماعي   الفكر  نتاجات  من  نتاج  هي  وإمنا  ذاته،  تلقاء  من 

ومبا أن الظواهر الصوتية ال حيدرها حد،   (18).للمجموعات اللغوية
ل يف اجلهاز النحوي اضطرااًب عظيًما  فإنه من املفروض هبا أن تح  دخِّ

إال أن التمييز بني ما هو داخلي وما هو خارجي ابلنسبة إىل نظام 
اللغة جيعل من اآلاثر الناُتة عن أحدمها غريبة عن اآلخر وال صلة  

  .هلا به
وابلرغم من ذلك فقد كان لعامل التفكري اللغوي، بوصفه من      

ترتبط ابلظاهرة اللغوية من خارجها، أتثري كبري  عوامل التغري اليت  
ما هو من   اللغة مع  نظام  داخل  ملا هو من  املنهجي  الدمج  يف 
له ذلك من خالل   خارجه، وتناوهلما بطريقة واحدة. وقد أتتَّى 
وضع مبادئ وقوانني وقواعد تتحكم يف النشاط اللغوي، وتسنده  

الثبا من  شيئًا  عليه  تَ ْفرض  معايري وقيود  يتناىف مع  إىل  الذي  ت 
طبيعته. وقد ظهر ذلك بوضوح يف ثالثة حقول هي: علم النحو،  

  .وعلم األصوات، وفقه اللغة
وقد سعى الباحث إىل أن يقف عليها ليحبني ِّ أثر عامل التفكري  
اللغوي فيها، دون أن يقصد إىل حصر ذلك التأثري فيها، فهنالك،  

مبنأى عن سلطة    ال شك، حقول أخرى من الدرس اللساين مل تكن
 تفكري الدارسني وُتكرمهم. 

   علم النحو:  .أ
يرغب الباحث هنا ابالستفاضة يف احلديث عن أثر التفكري 
اللساين يف علم النحو، وذلك لسببني أساسيني: أواًل، لتطاول املدة  
الزمنية اليت بقي فيها علم النحو خاضًعا لتفكري الدارسني. واثنيًا،  

أحدثه التفكري العقلي يف قواعد النحو ومقوالته،  لألثر الكبري الذي  
فليس هنالك علم يف حقل الدراسات اإلنسانية اصطبغ ابلتفكري  

  .الذهين أو نحعت أبنه )ُتصص ذهين( مثلما هو شأن علم النحو

ويف البداية جيب اإلشارة إىل أن النحو ابعتباره خطااًب قدميًا        
)تركيبه الطبيعية  األلسنة  ا، وصرفها، وأصواهتا، ومعجمها(  يتناول 

خيتلف عن خطاب آخر أحدث منه )اللسانيات(، يتناول املوضوع  
وطرائق   النظر  وجهات  أن  إال  واحد  النشاطني  فموضوع  نفسه. 
البحث خمتلفة، ولذلك ال ميكن اخللط بينهما. وحنن إْن اقتصرًن 

النش هناية  ث ِّل  ميح مل  اللسانيات  أن ظهور  الوقائع، الحظنا  اط على 
النحوي املستقل؛ إذ َتْظهر إىل اآلن مؤلفات عديدة تنتسب إىل  
النحو أكثر من انتساهبا إىل اللسانيات، فظهور اللسانيات مل ينشأ  
عنه استئصال علم النحو؛ ذلك أن أنصاره ال يزالون، حىت اليوم،  
يقومون أبعمال علمية مفيدة، واهتمام الرأي العام أيًضا ابلقضااي 

  .نة ابلقضااي اللسانية ال يزال حيًا وأكثر ممارسةالنحوية مقار 
أن        منذ  اللسانية،  النظرية  تطور  أث ر  فقد  ذلك  من  وابلرغم 

استقل ت بذاهتا، يف النشاط النحوي بصفة عامة، وبصفة أخص  
يف طريقة العرض اليت ينبغي أن تحعتَمد يف النحو. فتطور اللسانيات 

أد ى املثال،  سبيل  على  اعتماد   البنيوية،  إىل  هبا  املتأثرة  ابألحناء 
على   يقوم  وإمنا  النحوية،  القاعدة  على  يقوم  ال  أسلوب وصفي 
املقابالت الوظيفية، ومنذ ذلك الوقت مثة يف الغرب عدد ال أبس  
اللسانيات  من  املحستلَهمة  الوصفية  اللسانية  الدراسات  من  به 

  (19) .البنيوية
ومصطلح )وظيفي( هنا يحستعَمل ابملعىن األكثر رواًجا، حيث      

لَّل ابلعودة إىل الطريقة اليت تؤدي   يحشري إىل أن األقوال اللغوية ُتح
بواسطتها إىل سريورة التواصل، فاختيار البنيوية، يف بعض تياراهتا 
وخصوًصا مدرسة براغ، لوجهة النظر الوظيفية يحستمد من االعتقاد  

كل حبث علمي يتأسس على إثبات مالءمة ما، وأن الراسخ أبن  
املالءمة التواصلية هي اليت تسمح بفهم طبيعة دينامية اللغة على  
احتياجات  يحرضي دوًما  حنو أفضل. وإذا كان على لسان ما أن 
التواصل، وهي ُتضع لتغريات مستمرة، فينبغي على أداة التواصل، 

دة. وهذا ال يحعارِّض اليت هي لسان ما، أن تتالءم مع شروط جدي 
مفهوم لسان ما بوصفه بنية، ولكنه يتضمن أن هذه البنية تحطرَح 
ابستمرار على طاولة البحث اثنية، ويثبت أن هنالك توازًًن على 
ال  وهكذا  املتوارثة.  والعادات  التواصلية  االحتياجات  بني  الدوام 

نه  يكون هنالك تناقض قطًعا عندما يحقال: إن لساًًن ما يتغري أل
  (20)ل.يشتغ
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وبصورة عامة فإنَّ األنظمة النحوية تتغري مبرور الزمن دون         
أن  إال  العمل.  عن  التغري،  فيه  يقع  الذي  اللسان،  يتوقَّف  أن 
التغريات اليت تطرأ على البنية النحوية هي أقل سرعة من تلك اليت  
 تؤثر يف أنظمة اللغة األخرى، وهذا ما دعا النحاة إىل أن يغضوا

الطرف عن تلك التحويرات، ويركنوا إىل وضع قواعد معيارية هلا  
مسة الثبات. فقد قرروا قبل كل شيء تقنني اللغة إىل وسيلة مهذبة  
وابرعة، حبيث ميكن ملا يحكَتب هبا اآلن ويف املستقبل أن يتبع معيارًا  
واحًدا، كما ميكنه أن يشمل كل األوقات القادمة. وهذا ما ينتج  

م وجود  خضوعها  عنه  بسبب  اليت  املعيارية(،  ب )اللغة  يحسمَّى  ا 
عليها،   عديدة  قرون  مرور  من  ابلرغم  محوحَّدة  تبقى  لقواعدهم 
أن   منها  أيملون  عناصر  يتناولون  النحوية  معاجلاهتم  يف  فالنحاة 
تكون مشولية، فعناصر النحو، على عكس العناصر األخرى، تحؤم ِّن  

  (21).ثبااًت ما للمجموع
متَْ       ظهرت ومل  حىت  بعيًدا  شوطًا  الوظيفية  اللسانيات  ض 

األسلوب  إىل  جديد  من  االعتبار  فأعادت  التوليدية  اللسانيات 
الوصفي  األسلوب  آثرت  اليت  األحناء  م ا، وحىت  لنحو  التقعيدي 
بنية   ذا  مميزًا  ضمين،  بشكل  تحعتمد،  التقعيدي  األسلوب  على 

النحو مل يعد م له أن  تقعيدية. وقد شاعت نظرٌة أبن  املمكن  ن 
يحطالِّب بلقب )العلم( بعد أن اد عت اللسانيات أبهنا العلم الذي 
يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية، وليس من املمكن له أن يبقى  
ويستمر إال يف شكل تقنية، أو ابعتباره يف أفضل احلاالت تطبيًقا 

ث ِّ  ميح احلاالت  ويف كل  اللسانيات.  أثبتتها  اليت  العلمية  ل  للحقائق 
االنفصال،  متام  منفصلني  خطابني  حينئذٍّ  واللسانيات  النحو 
حينئذٍّ   حيق  يكن  مل  متجانسة.  غري  ومناهج  أبصول  ويتعل قان 
الختصاص غري اللسانيات البنيوية أن يد عي أنه علم، أما كلمة  
)حنو( فكانت تعين خطااًب أثَّرت فيه مقتضيات التعليم املادية أتثريًا  

األحكام املسبقة املحتول ِّدة عن مناويل نظرية عفا  غري حممود، وأثقلته  
وإْن   يضمحل .  أن  إال  له  يبق  مل  ذلك  على  وبناء  الزمن،  عليها 
ابلنزعة   تفسريه  ُتتَّم  ذلك،  رغم  مستقل،  حنوي  نشاط  استمر 
املؤسسات   يف  العادات  وثِّقل  اللسان  بذلك  للناطقني  احملافظة 

  (22) .التعليمية
املعطيات        النحو    لقد كذ بت  النظرة، فظهور  والوقائع هذه 

التوليدي غري  هذا الوضع تغيريًا عميًقا، وميكن أن نحعد ه إعادة تقييم  

النشاط  هذا  تواصل  ًنحية،  فمن  املستقل،  النحوي  للنشاط 
أن  اتضح  اثنية،  ًنحية  ومن  متواصاًل(،  يزال  ال  )وهو  املستقل 

تكن أفضل حااًل    اللسانيات البنيوية ابملقارنة ابلنشاط النحوي مل
النظرية عن   مقدماهتا  حني عجزت  الرتكيب، خصوًصا  يف جمال 
استيعاب كامل املقرتحات التجريبية اليت صاغتها األحناء املستقلة.  
أمثرهتا   اليت  املفاهيم  بعض  أن  تَبنيَّ  النظري  املستوى  على  وحىت 
مفاهيم   من  دقتها،  قلة  رغم  مالءمة،  أكثر  هي  املستقلة  األحناء 

  .نيات البنيوية األكثر صرامةاللسا
اختصاصني         يعنيان  واللسانيات  النحو  يعد  مل  وهكذا 

عمليًا   تطبيًقا  احلاالت،  أفضل  يف  النحو،  يعد  ومل  منفصلني، 
للسانيات. وإمنا أصبحت هذه األخرية حبكم تعريفها تقتضي إنتاج  
أحناء كلية أو خاصة، وبصفة عامة تتأكد هذه العالقة بني النحو  
واللسانيات يف كل النظرايت اللسانية املهمة، ولعل فضل النحو  

  .التوليدي يكمن يف جعلها صرحية
وإْن تذك رًن أن النشاط النحوي ضارب يف القِّدم، فإنه ميكن        

القول بعد الرتو ي: إنه ملن املدهش أن تحكلَّل أعماله ابلنجاح، فقد  
الطبيعية واقرتاح فرضيات معقولة  متكَّن النحاة من وصف األلسنة  

األلسنة  وترمجة  وُتسينها،  الكتابة  نظم  وَوْضع  اشتغاهلا،  حول 
بعضها إىل بعض، وقد مت ذلك كله مبكرًا. لقد أمكن للبشر دراسة  
األلسنة واستعماهلا بشكل منظم واثبت، بينما ظلت سيطرهتم على 

إ فينبغي  حمدودة.  جد  وسريورته  الطبيعي  اللغوي  أن النشاط  ذن 
تالقي الفرضيات اليت أنتجتها عامة األحناء خصائص موضوعية يف  
األلسنة الطبيعية، وينبغي التوقف عن التشكيك يف قيمة مفاهيمها  
التارخيي  فقِّدمها  قيمة،  هلا  زالت  ال  األحناء  فهذه  ومقوالهتا. 
واستمرار حضورها، أاتحا هلا التقاط بعض اخلصائص املوضوعية  

خصائص ال ميكن للسانيات أن تستغين عنها،  لأللسنة البشرية؛  
على نقيض ما اد عته البنيوية، وخصوًصا أنه ال وجود للموت يف  

  .البىن النحوية لكثري من األلسنة، فاأللسنة قواعداًي خالدة
ولذلك كان من الطبيعي أن يكون اجلانب الذي فاهتا اإلشارة      

لنشاط التجرييب للنحو  إليه من بني جوانب دراسة اللغة، هو اتريخ ا
اليت   2500طوال   البنيوية هي  يتحدَّثون وكأن  فالباحثون  عام. 

التوصيف   هذا  أن  واحلقيقة  التزامين،  األلسين  التوصيف  أس ست 
ًذا   كان على الدوام قوام النشاط النحوي، يف كثري من جوانبه، آخِّ
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من  الطويل  الرتاث  هلذا  املحتعمَّد  التجاهل  وهذا  القواعد.  شكل 
التشكيك يف ال إىل  يؤدي  ما  اللغة، هو  لبىن  املوضوعي  توصيف 

اللسانيات على ما خل فته   تَعتمِّد  أن  النحو. ولذلك ميكن  قيمة 
التقاليد النحوية ملختلف احلضارات، بشرط االقتصار على اجلانب  

  (23).التجرييب من الوصف
النحوي، من حيث هو         النشاط  فإن  ما سبق  وبناء على 
عملي، قدمي جًدا وًنجع منذ بداايته. وأم ا التنظري املحرضِّي  نشاط  

له فهو حديث؛ ذلك أن النحو هو التخصص الوحيد، يف الغرب،  
العشرين،  القرن  بداية  حىت  املحكثَّف  التطور  مرحلة  يبدأ  مل  الذي 
وكان التقدم البطيء يف علم النحو حمكوًما مبظاهر ضعف ظاهرة  

املظاهر أقل مشواًل إىل حد كبري مما   املنهجية. وقد كان عالج هذه
كانت عليها احلال يف منهجية علم األصوات وعلم الصرف، ومل  
تظهر أول مظاهر التجديد املهمة يف علم النحو حىت الثالثينات 
من القرن العشرين، َث أخذ ميدان الدراسات النحوية يف التوسع،  

ئمة بني أجزائها  فظهر اعتقاد متزايد أبن فهم اجلملة والعالقات القا
ال بد له من فحص األطراف املشاركة يف حدث التواصل، وبحذلت 
حماوالت إللقاء الضوء على اجلملة من زاوية خمتلفة كل االختالف، 
ومل   إجرائية،  أكثر  أخرى  تعريفات  الذهنية  تعريفاهتا  فحل ت حمل 
الباحثون يف   إال حني شرع  تطوره خبطوة حامسة  النحو يف  حيظ 

الرؤى هو إمكانية    التخلي عن الذهين، فما تقتضيه هذه  طابعه 
قيام النحو، بوصفه علًما ُتريبيًا، يف بىن موجودة وجوًدا موضوعيًا  

  (24).مستقاًل عن تفكري الباحث
وهلذا فقد أَْوىل العلماء يف نقاشاهتم أمهية كبرية للفرق بني         

ما زعموا أن فرقًا  النحو املعياري والنحو التجرييب )الوصفي(، وكثريًا  
يف املاهية يفصل بني وجهيت النظر. فيتمثل دور النحو املعياري يف  
النص على القواعد دون مراعاة ما يحثبته االستعمال األكثر انتشارًا  
أن  يحقال دون  ما  بوصف  يلتزم  فإنه  الوصفي  النحو  وأما  وتغريًا. 

وإمن القواعد.  وخرق  واللحن  اخلطأ  قبيل:  من  مبفاهيم  ا  ينشغل 
سيستعمل مصطلحات أكثر حياًدا، وسيعتمد يف الغالب مصادر  
مساع أحدث، وأكثر اتساًعا، فيكون املؤلفون املحستشَهد هبم أقرب  
حصرًا   أقل  املختار  املعيار  سيكون  وأخريًا  عدًدا،  وأكثر  عهًدا 

  (25).وتضييًقا
ويؤكد العلماء أيًضا على أنَّ وجهة النظر املعيارية قد سادت        

طوياًل، ومل تعو ضها وجهة النظر الوصفية إال حديثًا، وخصوًصا مع  
اليت  العلمية،  للسانيات  أبن  القول  اللسانيات. وقد شاع  ظهور 
وإبطاهلا؛  املعيارية  النظر  وجهة  دحض  فضل  سوسري،  هلا  أسس 

غوي املتجدد، فالنشاط اللغوي يتغري مع  لعدم ارتباطها ابلنشاط الل
ه، وال مربر إًذا لعدم خضوع   الزمن، والزمن ينال من كل شيء فيغري 

سوسري يقول  الكوين، كما  الناموس  هلذا  هذا   (26).اللغة  ومثل 
أنه  الصحيحة، غري  العناصر  الرأي، وإن كان ال خيلوا من بعض 

ياري( ال يقل  يظل وجهة نظر سطحية. فما يحسمَّى ب )النحو املع
ارتباطًا ابالستعمال من النحو الوصفي، فأي  حنو للغة ما، مهما  
يكن منواله، فإنه ال أييت إىل الوجود وال يحكتب إال بعد أن يتكلمها  
النحو   أن  فهو  بينهما  خالف  من  وإْن كان  طويلة،  مدة  الناس 
املعياري خيتار من بني االستعماالت املتاحة استعمااًل واحًدا يكون  

  (27).يف العادة ضاراًب يف القِّدم وأدبيًا
وكانوا جيهلون        بيئاهتم،  يف  السائدة  ابللغة  النحاة  عين  فقد 

على ُتديد   فقصروا جهودهم  التارخيي،  والتسلسل  التفرع  قضااي 
منوذج مثايل للغة، يقينًا منهم أبن التهذيب يف جمال القول، كما  

سلوك، وإحساًسا منهم  يف غريه من اجملاالت، دليل على حسن ال
أبن ُتنرب التطور اللغوي املتهور، كما كبح النزوات والتخفيف من 
الغلواء واحلد من البدع، من شأنه اإلبقاء على الصلة القائمة بني  
اجملتمع من   الضياع ومحاية  من  املاضي  اجلدود واألحفاد وصيانة 

د ِّد متاسكه وانسجام   (28)ه.القوى اليت هتح
ن املوجود بني األحناء القدمية ال ينفي وجود نواة اترخيية فالتباي      

صلبة ميكن التعرف عليها حىت داخل بنيات فكرية خمتلفة، وهو  
ما يتعلَّق بدوره يف تثبيت اللغة وتقليل نسبة تغريها، فالنحو كان 
اليت ُتتاز   الطبيعية  األلسنة  ث ِّل نشاطًا فكراًي موضوعه  يزال ميح وال 

التاري أحداث  تتأثر هبا يف كل حال،  هي  أن  دون  خ ومنعرجاته 
وهذا ما يحربز مسته األساسية، وهي كونه نشاطًا ال اترخييًا يحقل ِّل من 

 (29). أثر الزمن يف اللغة
وإنَّ من منطق األمور أن ال يظل النحو قابًعا رهني قيود جامدة      

وحضعت منذ القدم إشارة إىل ما يصح أو ال يصح من أساليب 
)ثبات   القول. مفهوم  عن  نستغين  أن  املالئم  من  هل  وبذلك 

قد   (30)  النشاط اللغوي( يف التفكري اللساين، كما اقرتح سوسري؟
يتعلَّق هذا املوضوع بقرار بريء من املنظور األخالقي، وميكن أن  
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يحعلَّل من املنظور اللساين ابلقول: إن إبمكاننا أن نحقر ِّر االستغناء 
ال؛ لالبتعاد عن كل أثر للتفكري يسعى  عن مفهوم ثبات االستعم

إىل فرض حالة من التقييد على النشاط اللغوي املتغري، وهو تقييد  
  .خيضع لشروط خارجية

ويف الواقع كان للنحو التعليمي أتثري كبري على معظم اللغات       
ابألشكال   ملتصقة  وجعلها  استعماالهتا  تثبيت  حيث  من 

ال   حنو  على  عامة  الكالسيكية  لوصف  التقليدية  مقوالته  يحؤه ِّل 
اللغات حالة من   لغة من  ما يفرض على  املتغرية، وهذا  حاالهتا 
نسبية. ويعود ذلك  تغريات  تحصيبها  اليت  التغريات  اجلمود وجيعل 
بشكل كبري إىل الدور الذي لعبته األحناء يف العلم ورحقي  منوذجها؛  

واضعات حىت ال تكون  إذ صارت معيارًا اجتماعيًا، فالنحو يبين م
 .اللغة مِّلكية خاصة للفرد

ولعلنا ال ننكر أن كثريًا من مواضعات النحو هي مواضعات        
محتكلَّفة، وتبًعا لذلك داخلتها دالالت خارجة عن اللسان، هي  
الطابع   غلبة  سبب  ذلك  وكان  اجتماعية،  دالالت  الغالب  يف 

السا النحوية  املصطلحات  على  املفرط  مثل:  االجتماعي  ئرة، 
والفساد   واملقبولية،  والقيود،  واملنع،  واجلواز  واخلطأ،  الصواب 
...إخل. فال بد يف النحو من أساس مرجعي، ويتخذ هذا األساس 
ابملعيار   خيتلط  ما  اللغوي كثريًا  املعيار  أن  إال  معيار،  شكل 
االجتماعي، وقد ذهب بعضهم بناء على ذلك إىل أن النحو ال  

ي ِّزه ليس  يعدو أن يكون جمرد   تعبري عن السرلم االجتماعي، وأن ممح
إال أثرًا من هذا اهلرم، بل إنه كثريًا ما يتم اعتماد قَِّيم أخرى أخالقية  
أو مجالية إلعطاء مضمون تصوري للقيمة النحوية ملعطى ما، وكل  

  (31)ن.هذه القيم تحشك ِّل معايري خارجة عن اللسا
م       مثله  النحوي  النشاط  خيضع  وإْن كان  نشاط  أي  ثل 

ملقتضيات احلياة االجتماعية، فإنه ال يصح القول: إنه ال يشتمل  
به ومستقلة عن غريه، ومع ذلك   على مبادئ ومعطيات خاصة 
إىل  أقرب  طبيعة هي  قواعده، هلا  النحو، وهي  ي ِّز  ميح ما  أبرز  فإن 
من   مظهر  تحقاوِّم كل  سلطة  هلا  اليت  االجتماعية  العادات  طبيعة 

التغ النشاط مظاهر  تقييد  اللساين على  التفكري  استعان  يري. وقد 
اللغوي مبفهوم )القاعدة( الذي يعود يف أصله إىل عادات اجملتمع  

 .وأخالقه
هي          وضوًحا،  األكثر  شكلها  يف  إهنا  القاعدة؟  ما  ولكن 

ذلك املعيار الذي أييت بشرط يكفيك ات ِّباعه لكي ُتصل، انطالقًا  
لة صحيحة يف اللغة املعنية. ومفهوم  من عناصر معطاة، على مج

الصحة هنا مرتبط مبظاهر معيارية ينتج عن خمالفتها وقوع املتكلم 
يف أخطاء تحعَزى إىل عدم ات ِّباع القاعدة، ولذلك مي ز النحاة اإلغريق  
بني )اللحن( يف اإلعراب، الذي يحعدر خرقًا لقواعد الرتكيب، وبني  

لقواعد اليت هي خرق  املعىن    )العحْجمة(،  الصرف. والقاعدة هبذا 
فإننا   لغة ما،  تحعدر شيئًا مصطنًعا. وهلذا عندما نتحدَّث عن حنو 
نحشري إىل مؤلف حنوي مثلما نحشري إىل البنية الداخلية للغة، فالتقليد 

 (32).يحصر ِّح ضمنيًا عن االرتباط بني العمل النحوي وإنشاء القواعد
التفكري         مع  ما  نوًعا  يتالءم  القاعدة  مفهوم  فإن  وهكذا 

املعياري، ذلك التفكري الذي يسعى إىل تقدمي املعايري اليت جيب  
ات ِّباعها للتكلم بطريقة جيدة، فالقواعد النحوية يف لغة ما هي ما  
يحشك ِّل املعيار الَقْبلي ملا ميحكن التكلرم به بواسطة تلك اللغة. وإذا  

ْدقية النشاط اللغوي وواقعيته تكون قد  كان األمر كذ لك، فإن صِّ
شيئًا اثبتًا يف   -قبليًا    -علقت يف حبال النحو، فعوض أن نتخيَّل  

أذهان املتكلمني، ويحتوقَّع ما قد يقع، يحفرَتض أن نعلم أنه ليس وراء  
)َسلوا  مبدأ:  يحطَلق  وعندما  اثبتة.  ذهنية  قواعد  اللغوي  النشاط 

اعدة(، فإن ذلك ال يعين: ابنوا نظرية ذهنية االستعمال، وليس الق
اثبتة لالستعمال، بل يعين ببساطة: انظروا إىل االستعمال، ليس  

  .هناك ما ي حَرى خارجه
أدوات        من  أداة  بوصفها  إال  اللغة  إىل  ينظر  ال  فاملتكلم 

التواصل،  التواصل االجتماعية، وهي منذ أن وحضعت يف خدمة 
ري نظامها اخلاص، واألساس العملي الذي  فإهنا مل تتوقف عن تغي

يستند إليه النحاة، هو االعتقاد أبن اللغات تحصاب بفساد تدرجيي  
ُتت هيمنة القوانني الصوتية اليت ترتبط ابلنشاط التواصلي، وهذا 

، ويظهر ذلك جيًدا (33)  هو السبب األساس لوجود مفهوم القاعدة
مم املختلفة، فالوصف  يف طريقة التفكري اليت سار عليها حناة األ

د يف كتبهم ليس وصًفا دقيًقا ومتثياًل موضوعيًا للنشاط   الذي وحجِّ
اللغوي، بقدر ما هو حماولة لتثبيت اللغة، تحشبه حماولة إلزام طفل  
أن   لديهم  النحو  يعدو  ال  لذلك  ابهلدوء،  والنشاط  احلركة  كثري 

أيَّ ممارسات    يكون ُتصًصا ذهنيًا أو إنتاًجا فنيًا )تحفيد كلمة )فن (
أسلوب   مجود  مجوده  يف  يحشبه  إنتاًجا  وإن كان  للتعميم(،  قابلة 
النظام التصويري املصري القدمي، الذي يحصو ِّر الشخصيات يف حالة  
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 (43)د.من اجلمو 
فهل هذا النوع من التفكري الذي سار عليه النحاة مالئم        

البداية أنه  لوصف النشاط اللغوي كما حيدث فعليًا؟ نالحظ يف  
ليس من البديهي بتااًت أن النشاط اللغوي ميتثل لقواعد اثبتة، لكون  
املتكلم جيهل متاًما القواعد اليت يبدو أهنا تتصل بكالمه؛ مبعىن أنه  
غري قادر على صياغة هذه القواعد، وينبغي التنبره إىل أن األفراد  

دث  هم من يتكلمون، وعلينا أن نتساءل بصورة مشروعة عما حي
يف ذهن الذات اليت تتكل م. تفرتض النزعة الذهنية التقليدية، بصورة 
طبيعية جًدا، أننا نتعلَّم القواعد وأننا نحطب ِّقها ذهنيًا، وهذا ما ليس 

  .واضًحا متاًما، ما دمنا ال نحفك ِّر يف القواعد حني نتكلَّم
ون  وإننا نبدو يف أغلب األحيان )محطب ِّقني( هلذه القواعد د       

أن نكون قادرين على اإلتيان بصياغة صحيحة هلا، فاملعرفة اللغوية  
اليت ميتلكها الدارس ال ميكن أن ُتتلط ابملعرفة الداخلية للمتكلمني  
أن   له  لظهر  لغوية،  معرفة  ميتلك  أن  للمتكلم  قحد ِّر  ولو  ابللغة، 
القواعد اليت تنتظم كالمه هي قواعد وصفية ُتعل للملفوظ اللغوي  

ية، وليس للدارس دور سوى وصف االنتظام الذي يتسم به األولو 
  (35).امللفوظ يف زمن معني دون سواه

فقواعد اللغة هي ابلتأكيد ليست قوانني فيزايئية طبيعية؛     
ألهنا تقبل الشذوذ، وإن كان هدف النحوي هو إجياد القواعد اليت  

قوانني   ليست  وهي  الشذوذ.  حاالت  أبقل  ابملفهوم  تسمح 
أن   فللمتكلم  إلزامية:  طبيعة  ذات  ليست  ألهنا  ذلك  القضائي؛ 
قَِّيمي   حكم  شكل  يتخذ  النحوي  فاحلحْكم  يت بعها،  ال  أو  يت بعها 
ما  إىل كون  ذلك  ويعود  اجتماعي،  حكم  شكل  اُتذ  مثلما 
أن   ميكن  إذ  مادية؛  استحالة  يستحيل  ال  قوله،  لغواًي  يستحيل 

جبملة محشوَّهة يف نظر كل املتكلمني،  يحنَطق، ولو على سبيل اهلزل،  
ويف السياق ذاته ميكن للناطقني بذلك اللسان التلفظ أبي شكل  
من األشكال اللغوية، مبا يف ذلك األشكال اليت تحعدر خاطئة دون  
التعرض ألي خطر مادي، ويتمثل العقاب الوحيد فقط يف تقييم  

النحو  فالقاعدة  سلبيًا،  تقييًما  ذاك  أو  القول  إلزامية،  هذا  ية غري 
هي   ما  بقدر  خرقها،  يستطيعون  املتكلمني  من  أفراًدا  ألن  ليس 

  (63).خاضعة لسنن التغيري
ليست        تطورها  ُتكم  اليت  القوانني  أن  ذلك  إىل  ويحضاف 

مشولية: فاللغة ليس فيها ما يضمن استمرار االنتظام واالطراد؛ ألن 

اليت تطرأ عليها هي َعَرض  التارخيية  ية وخاصة بطبيعتها  األحداث 
االجتماعية. واحلال أن كل حنو محؤرَّخ، ويصف يف أحسن األحوال 
حالة من حاالت اللغة، وال يصلح أي حنو من األحناء للحاالت  
الالحقة للغة. وبعبارة أخرى: ال ميكن ألي حنو أن يتنبَّأ مبا ميحكن  
هذه   مسح ِّيت  وقد  احلقيقية،  اللغوية  التحاورات  يف كل  حيصل  أن 
كائنات  عن  عبارة  فاللغات  النحوي(.  ب )الالُتديد  اخلاصية 
الطوارئ اخلارجية  بتأثري  تتغري  إهنا  الزمين:  اترخيية، ُتضع لالُتاه 
وبتأثري استعماهلا، وهناك أيًضا أسباب داخلية وذاتية صرف هلذا  
ي ِّز قواعد اللغة عن غريها، فهي كوهنا   التغري، وإْن كان من صفة متح

  (73).حبسب اصطالح سوسري قواعد تزامنية
طبيعة        جوانبه  من  يف كثري  اللساين  التفكري  يحراعِّ  مل  وهكذا 

القواعد   يتبع  الذي  اللغوي  النشاط  اللغة، وأخذ يسعى إىل متييز 
فالنشاط  املنضبط،  النشاط غري  )استعمال منضبط قواعداًي( من 

مراقبتها، ويكون  اللغوي يكون منضبطًا، إذا نتج بطريقة اثبتة ميكن  
مطابًقا للقاعدة إذا كان مماثاًل ملا ميكن أن ينتج يف حال اتحبعت  
النشاط  فإن  نتكلَّم،  القواعد كي  بعض  نتَّبع  فإذا كنا  ما.  قاعدة 
اللغوي منضبط ومطابق لعدد من القواعد، ولكن كالمنا ال يستقر  

  .دائًما على قواعد معيارية اثبتة
نظام من القواعد الثابتة؟ نرى أن أمناط  فهل اللغة هي نتيجة        

التفكري اللساين، وعلى وجه اخلصوص األشكال القدمية منه، قد  
ومثاليته.   النحو  ابستقرار  وافتحتنت  القاعدة،  إلغراء  استسلمت 
فقط ألهنا   ليس  تكون عنصرًا جوهراًي،  أن  القاعدة جيب  ولكن 

نية، بل وعلى تحكو ِّن اجلزء األساس ألقدم ما لدينا من معارف لسا
جمرد   ليس  اللغوي  النشاط  أنَّ  ملعرفة كيف  وسيلة  ألهنا  األخص 
تكرار لنماذج اثبتة ومتشاهبة بشكل دائم. وليس من العبث القول:  
إن النشاط اللغوي يتطور ابستحداث نظام من القواعد التكوينية 
القاعدة تكمن يف قدرة جماراهتا حلاالت متغرية   املتجددة، فقيمة 

ط اللغوي، وهبذا ميكن احلديث عن قواعد تزامنية مغايرة  من النشا
ينتج عنها  مرة  تعمل يف كل  التزامنية  فالقواعد  املعيارية.  للقواعد 
استعماالت جديدة، وهي صاحلة حىت للحاالت اليت مل نفكر هبا،  
املعيارية،  القواعد  املعيارية؛ ألن  القواعد  يحلغي وجود  ووجودها ال 

أن تزامنية    يف حال وحجدت، جيب  قواعد  محستخلصة من  تكون 
  .تحساير استعماالت حمددة للنشاط اللغوي
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الصبغة         متلك  ال  التزامنية  القواعد  فإن  لذلك  ونتيجة 
وهي  وتحقصي،  تستلزم  اليت  املعيارية  القواعد  خبالف  اإللزامية، 
ليست دائًما ضرورية، وال تحعدر مطلًقا كافية ملعاجلة متغريات النشاط 

للنشاط  الل متأصل  وصف  سوى  احلقيقة  يف  ليست  وهي  غوي، 
اللغوي مطروح يف شكل قواعد، وإْن أحطلق عليها اسم )قواعد(،  
فما ذلك سوى جماراة لألسلوب الشائع يف اللسانيات التقليدية. 
والقواعد املعيارية جلميع األحناء كانت يف الوقت الذي وضعت فيه  

تزامنية، فنحن ال نستطيع االس أو  قواعد  لغة ما  لتكلرم  تعانة هبا 
ث ِّل الواقع  كتابتها أو قراءهتا، إال لكوهنا كانت يف يوم من األايم متح
معظم   وهكذا كانت  حقيقيًا،  متثياًل  اللغة  لتلك  االستعمايل 

  .الدراسات النحوية يف أصل نشأهتا دراسات تزامنية على الدوام
جيب عدم التقليل   ويف ختام هذا املبحث ينبغي التنويه إىل أنه     

من شأن التفكري اللساين املرتبط ابألحناء القدمية مجيعها، وجيب  
أيًضا أال  يحنظَر إليها بعني واحدة، فمصطلح )حنو( ينتمي إىل بنيات  
فكرية جد  خمتلفة، بل متغايرة بصفة كلية. ولذلك ُتد أن بعض  

الذي    األحناء القدمية هلا وضعيات خمتلفة، وخصوًصا النحو العريب،
ارتبط أصل وضعه بلغة القرآن الكرمي، اليت جيب أن تحؤدَّى يف كل  
زمن وحني وفًقا ملا نطقت به ألسنة العرب وقت نزوله. ففي مثل  
هذه احلالة ال ضري من تثبيت اللغة العربية الفصيحة بقواعد قيمية 
على  أحنزلت  صحيح كما  بشكل  تحتلى  أن  الشريفة  آلايته  ُتفظ 

 .هللا عليه وسلمسيدًن حممد صلى 
فالقرآن الكرمي هو عامل من عوامل استقرار العربية ابعتباره       

مرجًعا لغواًي أساسيًا، بل املرجع اللغوي األمثل يف نظر الذين وصفوا 
العربية وقن نوها، وهو ما أدَّى إىل أن يكون الرتاث النحوي العريب 

تقرار العربية والتزام املرتبط بلغة القرآن الكرمي عاماًل جوهراًي يف اس
األمر   هناية  يف  ث ِّل  متح اليت  بثوابتها  العصور،  مر   على  مستعمليها، 
يطرأ   مل  هي،  هي  الفصيحة  العربية  تبدو  بفضلها  اليت  املقومات 
الثوابت يف كيفية صياغة   يحذكر. ميكن تلخيص هذه  تغيري  عليها 

ة،  الكلمات، وهو ما يتعلَّق مبجموعة حمدودة من القواعد الصرفي
عحَمد وفضالت   اجلمل وتصنيف مكو ًنهتا من  تركيب  ويف كيفية 
ابإلعراب  الكلمات  وظائف  بني  التمييز  ويف كيفية  وتوابع، 

 .وعالماته 
لقد فصَّل النحاة القول يف هذه احملاور الثالثة، وحللوا        

كل واحد منها، وعللوا القواعد اليت ترجع إىل كل حمور، وسعوا 
إبراز م معتمدين  بذلك إىل  بتناسقها،  ا يربط بني شتاهتا، ويحقنِّع 

لذلك طرائق يف الوصف، قد تبدو لبعضهم ممن يكتفون يف النحو  
قبيل  من  التعليمي،  النحو  حدود  يتجاوزون  وال  األمور،  بظاهر 
هندسة اللغة وصناعتها. وهي يف حقيقة األمر ليست كذلك، وإمنا  

ئع متحققة. وهلذا فإن هي قواعد محنبنية على أمناط استعمالية ووقا
كل تلك األصوات اليت تنفي أن يكون النطق الفصيح قد جرى  
على ألسنة العرب يف يوم من األايم، أو تنفي وجود مسة إعراب  
هي جمرد   الفصاحة،  دالئل  ذلك من  غري  أو  نطقهم  الكالم يف 

        .أقوال جمانية ليست هلا قيمة يف ميزان العلم ومِّْنظاره
ومهما يكن من أمر، فإن ما قام به حناة العربية هو         

مبكر، وهو وصف شامل،   للغة يف عصر  ودقيق  عملي  وصف 
استقرار مقوماهتا األساسية.   األقل  أو على  َضمِّن هلا االستقرار، 
دَّدة   لقد وصفوا اللغة العربية وصًفا يقوم على مدونة من الكالم حمح

الطبيعي اللسان، كل   زمنيًا وجغرافيًا، ومن  يحعتَمد يف وصف  أن 
لسان، على مدونة حمددة بعصر معني ومكان حمدد، ويكون ذلك  
متوافًقا مع الغاية املقصودة من الوصف والتقنني، وغايتهم األوىل  
تالوة   تالوته  وضمان  اللحن،  من  الكرمي  القرآن  محاية  كانت 

 (38).معصومة من اخلطأ
أخرى، كأن    غاايت  تولرد  من  متنع  ال  الغاية  هذه  ولكن 

تحدَرس اللغة الدارجة أبشكاهلا املتغرية، وأن يوضع هلا قواعد تصف  
نشاطها. وهكذا جيب على التفكري اللساين العريب أال  ينحصر يف 
قواعد  وهي  فحسب،  الفصيحة  العربية  بقواعد  املتعلق  النحو 

معني، قواعد ال نعيها إىل حد    وحضَعت لتثبيت اللغة وفق مستوى
بعيد، ووعينا هلا حيتاج إىل دراسة وتعلم. وإمنا جيب االلتفات أيًضا  
إىل منط آخر من النحو التجرييب الذي حيكم اليوم نشاطنا اللغوي، 
وهو ليس حنًوا سيئًا كما يحشاع يف كثري من الدوائر العلمية، بل هو  

لرت  امتداًدا  إذا كان  وخصوًصا  جيد،  القدماء،  حنو  النحاة  اث 
فالرتاث النحوي بقدر ما ضمن استقرارًا حمموًدا للغة العربية، فإنه  
قد أبقى اجملال مفتوًحا ليتصرف فيها مستعملوها تصرفًا يستجيب  

  ملقتضيات املقام.
  :ب. علم األصوات

يتمثَّل أتثري التفكري اللساين يف الظواهر الصوتية إبجياد قوانني       
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تنطبق على خط اثبت، تسري فيه التغريات اللغوية، وبعد  يحظن أهنا  
التمعن والنظر يف حاالت من اللغة تبنيَّ أن عكس ما تحشري إليه  
هذه القوانني قد حيدث أيًضا، ولن يتم فهم مبادئ أو قوانني التغري 
ي ِّز التغري الصويت من التغري الوظيفي للصوت،  اللغوي من غري أن منح

أ له  األول  متعلقة فالتغري  تكون  أن  إما  وهي  لغوية،  غري  سباب 
تكون   أن  وإما  اجلهد(،  من  األدىن  )احلد  األعضاء  بوظائف 
وظائف   تغري  وأما  أخرى(.  جملموعة  جمموعة  )تقليد  اجتماعية 
لسببية من   العكس من ذلك، ألنه خيضع  فهو على  األصوات، 

 (39).ذات اللغة
مارتنيه        )أندريه  الفرنسي  اللغوي  استطاع    – م  1908وقد 

فاستعان 1999 بينهما،  للتمييز  حقيقيًا  فهًما  س  يحؤس ِّ أن  م( 
بقانون اجملهود األدىن )االقتصاد اللغوي( لتفسري ما جيد  من تغريات  
األصوات  علم  عن  نظرايته  ضمَّنها  اليت  املباحث  ففي  صوتية، 

ا، أال وهو: )اقتصاد التبدالت التعاقيب، هنالك عنوان مالئم جدً 
الصوتية(، فالفكرة العالجية للتبدالت الصوتية هي من بقااي شعار  
االقتصاديني عن اليد اخلفية اليت ُتعل قوى التوازن املختلفة، يف  

  (40).غياب تدخل احلكومة، مييل حنو ُتقيق توازن مثايل
التوازن هنا، تقودًن إىل      اليت ُتفظ  اخلفية  حلديث عن    واليد 

اجلانب املخفي من اللغة لدى سوسري؛ أي عن الالوعي اللغوي  
لديه، واملوضوعات اليت تحشك ِّله هي عاجزة جذراًي عن الوصول،  
كما هي، إىل مناطق الوعي، هذه املوضوعات ُتضع لقوانني ليس  
هلا أي عالقة مع القوانني اليت تنتج، بوصفها تنتمي إىل الوعي،  

تدخل   إىل  تعود  القوانني أي  تلك  طبيعة  ما  للعقل.  مستمر 
د ِّد   بغض  النظر عن تدخل واعٍّ للمتكلم   -الالوعية؟ إهنا هي اليت ُتح

تطور املوضوعات اللغوية، أو على األقل تطور قسم منها: تلك   -
اليت هي عرضة للتغريات الصوتية الالواعية اليت تتعارض من هذا  

لتغريات مشاهبة   اليت ُتضع  واعية. فالقول أبن  اجلانب مع تلك 
البنية واعية ال يقتضي ابلضرورة أن الالوعي ليس له بنية، فعندما  
التغريات  الصوتية، قال: إن مبدأ  التغريات  درس سوسري أسباب 
هذا   خاضعة  العناصر  ولكون  حبتة،  نفسية  ظاهرة  هو  الصوتية 
اخلضوع للتغري، فهي ال واعية، وتغريها يظهر، واحلالة هذه، مبظهر  

القوانني اخلاض  إهنا  واعية،  غري  ابلضرورة  هي  نفسية  لقوانني  ع 
ويلتزم  للعقل.  مستمر  تدخل  عن  تنتج  اليت  تلك  غري  األخرى، 

اليت خيضع هلا  بتلك  يقارهنا  اليت  القوانني  سوسري خبصوص هذه 
طراز املالبس بصمت حذر، فيقول: تلك هي النقطة الغامضة.  

قطة الغامضة( بداية  فهل ينبغي أن نلمح يف هذا االعرتاف )ابلن
  (41).إلرساء أساس الوعٍّ يتضمن قواعد؛ أي ابلضرورة له بنية؟

ارِّس مبدأ اجلهد األدىن أتثريًا فيها على      والنقطة األساسية اليت ميح
انعكاس  دائًما  هو  اللغوي  التغري  أن  هي  الفونولوجي،  املستوى 
يكون   أن  جيب  وهلذا  االتصالية،  مع  اجلهد  ُتفيض  لتعارض 

تعمال املتكلمني للغة سهاًل واقتصاداًي قدر اإلمكان، ولو أتملنا  اس
امليل إىل اجلهد   الصوتية هو هذا  القوانني  احلافز وراء  لوجدًن أن 
يف   رغبة  القاعدي  النظام  بوضوح  ي  يحضح ِّ جهد  وهو  األدىن، 

املكلف غري  املتكلمون (42)التواصل  حيتفظ  أساسي  وبشكل   ،
كن من عدم التشابه، ولذلك متيل  ابملفردات متميزة أبدىن حد مم

  .السمات غري الضرورية إىل عدم استقطاب أي انتباه
      ( زيف  جورج  األمريكي  اللغوي  طوَّر    – م  1902ولقد 

، عامل الكسل أو اجلهد  1949و   1929م(، بني عامي  1950
األدىن إىل حساب تفاضلي إجيايب وسليب الستقرار أصوات الكالم 

صوات وروًدا نبذ السمات وتقليل اجلهد  حيث تستطيع أكثر األ
النطقي، يف حني ُتتفظ هبا األصوات املتوسطة، على أن األصوات 
األقل وروًدا ُتاول زايدهتا لتساعد على إدراكها. فهو، بشكل عام،  
بتقطيع واحد، أو يدعو   اثنني  عامل يدعو إىل تعويض تقطيعني 

ل بشأن هذا  إىل تعويض تقطيع صعب آبخر أيسر منه. ومهما يحقا
الرأي، فهو جدير ابلفحص والعناية، فلعله يحبني ِّ إىل حد ٍّ ما سبب  
ظاهرة التغري هذه، أو يدلنا، على األقل، على الوجهة اليت ينبغي  

  .أن نسلكها حبثًا عن ذلك السبب
فقانون اجملهود األدىن يبدو صاحلًا لتفسري مجلة من احلاالت  

 الصوت الرخو، وسقوط  منها: االنتقال من الصوت الشديد إىل
كتل عظيمة من املقاطع النهائية يف عدد كبري من اللغات، وظواهر 
اإلدغام، وكذلك قلب احلركات املزدوجة إىل حركات بسيطة. إال  
فيها   حيدث  احلاالت  من  مماثاًل  عدًدا  نسوق  أن  ابإلمكان  أنه 
قانون   املالحظات دحض  العكس متاًما. وليس اهلدف من هذه 

دىن بوصفه أثرًا لعامل خارجي من عوامل تغري اللغات،  اجملهود األ
وإمنا اهلدف هو القول: إنه من الصعب يف الواقع أن حند ِّد، على  
وجه التدقيق، ما هو أيسر وما هو أعسر يف النطق ابلنسبة إىل كل  
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يوافقه  الطويلة  األصوات  تقصري  أنَّ  فلئن صحَّ  اللغات.  لغة من 
زمين، فصحيح كذلك أنَّ األصوات جمهود أدىن من حيث املدى ال

النطق  بينما يقتضي  التهاون  تنطق بشيء من  قابلة ألن  الطويلة 
  .أبصوات قصرية قدرًا أكرب من العناية واالنتباه

استعدادات مسبقة خمتلفة      فإنه ميكننا ابفرتاض وجود  وهكذا 
أن نعرض ظاهرتني متناقضتني من وجهة نظر واحدة. وهلذا فإن 

اللغوية احلذر يف   التغريات  لتفسري  اجملهود األدىن  قانون  استعمال 
واجب أخذه بعني االعتبار، ولعل ذلك يعود إىل كون هذا القانون 
األصوات،  بتقطيع  يتعلَّق  فيزيولوجي  أحدمها  جانبان،  يتوزَّعه 

  (43) ه.واآلخر هو جانب نفسي يتصل ابالنتبا
ىل احلديث  واحلديث عن قانون اجلهد األدىن يقودًن إ       

القوانني  من  وغريه  القانون  هذا  ُتتها  ينضوي  شاملة  نظرية  عن 
الصوتية، وأقصد هنا )نظرية السهولة(، فكثريًا من التغريات الصوتية 
اللغات  عن  معزل  ويف  الواحدة،  اللغة  ضمن  بوضوح  ُتدث 
اللغة   يف  حدث  الذي  )الصوائت(  يف  الكبري  فالتغري  األخرى، 

القرنني  بني  والثامن عشر، على سبيل اإلجنليزية،  عشر  اخلامس   
املثال، ميكن تفسريه يف ضوء عامل البساطة، وهو عامل له مظاهر  
متعددة من ضمنها: امليل حنو السهولة، فقد تنشأ التغريات الصوتية  
عن امليل حنو سهولة النطق، ومثل هذا التفسري ينطبق متام االنطباق  

الضعيفة الصوائت  احلاالت، كحذف  بعض  خذف    على  أو 
  .الصوامت املخففة

ومل ا كان الكثري من التغريات الصوتية قد طرأ على العائالت       
ثت ابلتفصيل، فقد أشارت نظرية السهولة إىل أن   اللغوية اليت حبح
اللغات األوىل كانت مليئة ابلصعب من األصوات، سواء أكانت  
معقول   غري  افرتاض  وهذا  مركبة،  أو  بسيطة  األصوات  تلك 

لتأكيد. فنظرية السهولة ال تحفصح ابلطبع عن سبب حدوث أي  اب
السهولة، عندما ُتدث، وحيثما ُتدث،   تزيد من  تغريات معينة 
فالتغري القائم على مبدأ السهولة قد يبدو طبيعيًا عندما يقع، لكن  
تبقى هنالك تساؤالت عالقة حوله حنو: ملاذا حدث التغري يف هذا 

قب اللغة، ومل  الوقت ابلذات ومل حيدث  له؟ وملاذا حدث يف هذه 
  حيدث يف بقية اجملموعة اللغوية اليت تنتمي إليها؟

األمثلة          من  عدًدا  هنالك  أن  ذلك  إىل  ويحضاف 
املعاكسة اليت تناقض نظرية السهولة، فمن املتفق عليه عموًما أن  

اخللفية  الصوائت  من  نطًقا  أصعب  الدائرية  األمامية  الصوائت 
صوائت   الدائرية، ابنتظام  طَوَّرت  اللغات  بعض  فإن  ذلك  ومع 

بني   حصل  دائرية، كالذي  خلفية  صوائت  عن  دائرية  أمامية 
  (44). الفرنسية والالتينية

  :ج. فقه اللغة
إن حماولة إرجاع فصيلة من اللغات إىل أمناط لغوية تنتمي       

الضمين اخلاطئ  إليها وجواًب وبصفة هنائية، هي إحدى نتائج املبدأ  
البحث  الناطقني هبا، ففي  اللغة مباشرة إىل تفكري  ضع  الذي خيح
أن   عن  سهو  اللغات  من  جمموعة  إليه  تنتمي  الذي  النمط  عن 
اللغات تتطور دائًما، واعرتاف ضمين إبمكان وجود عنصر اثبت  
قيوًدا   لتفكري الناطق ابللغة أن يفرض  التطور، وأىن   قار يف ذلك 

  ! ال يحقي ِّدها شيء؟ على ظواهرها اليت
فكثري من اللسانيني إذا ُتدَّثوا عن خصائص فصيلة         

من الفصائل اللغوية مالوا إىل أخذ خصائص اللسان األصلي بعني  
تلك   يف  الزمن  أثر  عن  متغافلني  سواه،  من  أكثر  االعتبار 
اخلصائص، فبمجرد أن نفرتض وجود مسات أصلية اثبتة ال يحغري ِّ 

الزمان   ابملبادئ منها  مباشرة  نصطدم  حىت  شيئًا،  املكان  وال 
األساسية اليت تقوم عليها اللسانيات التطورية، فال وجود يف اللغة  
، وما يبدو أنه دوام لبعض اخلصائص،   ألي خصائص اثبتة ال تتغريَّ
إمنا هو مبحض الصدفة، فإن ظلت إحدى اخلصائص اثبتة على  

مبر  تنقرض  أن  فيمكنها كذلك  الزمان  وره، على حد عبارة  مرور 
سوسري، فكل ما بناه الزمان ميكن أن يهدمه الزمان، وأن حيو ِّله إىل  

  .حالة أخرى
أصل          الثالثة يف  احلروف  ثبات  أن  املثال جند  فعلى سبيل 

الكلمة السامية ليس إال ثبااًت نسبيًا، وليس مبطلق يف شيء، وحىت  
أن نرى فيه صفة  لو قيل لنا: إن هذا الثبات مطلق، فهل ينبغي  

من صفات اجلذور املالزمة هلا؟ جييب سوسري ابلنفي، ويرى أنَّ  
اللغة  أصابت  اليت  الصوتية  التغريات  عدد  أنَّ  األمر  يف  ما  غاية 
احتفظوا  قد  وأهنم  اللغات،  من  غريها  أصاب  مما  أقل  السامية 
ابحلروف كما هي يف الفصيلة السامية أكثر مما فعلوا يف غريها من  

بظاهرة  الفصائل ال  صوتية،  تطورية  بظاهرة  إذن  يتعلَّق  فاألمر   .
حنوية، وال بظاهرة دائمة. أما القول بثبات اجلذور، فمعناه القول 
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أن   أي كان  بوسع  تغريات صوتية ال غري، وليس  تصبها  مل  أبهنا 
 (45). جيزم أبن هذه التغريات لن ُتدث أبًدا

    :املؤسسة الثقافية 2.2
العصور، اليت تحسيطر فيها لغات كالسيكية، عالقات  تحقيم        

هادئة مع اللغة، فهكذا كان رجال األكادميية الفرنسية يتحدثون  
عن اللغة امللساء يف القرن السابع عشر، واليت يبدو كأهنا تحزيل كل 
ووحدة   التعبري  تقارب  بفضل  املتعارضة  املواقف  وُتمع  الفوارق، 

اللغة واألسلوب نوع من  األسلوب. كان إذن قد تشكَّل ب فضل 
الوحدة املتفقة متاًما مع اختالف العبقرايت، وإذ ترتك هذه الوحدة  
محه بطابع عائلي وقرابة   للجميع حرية الشكل اخلارجي إال أهنا َتسِّ
جيب   ما  اجلميع  يعلم  الكالسيكية  اللغات  ففي عصور  طبيعية، 

وا اللغوي  فالعرف  ومحتقن،  اثبت  بشكل  للتكلم  به  لعقل  القيام 
  .كالمها عماد لآلخر

وهذا سبب أساس يف توجيه الناس إىل منط من اللغة املشرتكة،       
فقد توفَّرت أدلة استعمال اللغة املحوجَّهة إىل خمتلف فئات القراء،  
من فنون احلديث وقواميس أكادميية وقواعد معيارية وقواعد شعرية  

ول املتاحة لكل  وبالغية، شكَّلت مجيعها ذخرية من القواعد واألص 
شخص حبسب حاجاته، سواء كانت كالًما عاداًي أو كالًما بليغًا،  

  .شفهيًا أو كتابيًا
قد      اللغة  أبن  إحساًسا  نستشف  الكتاابت  هذه  جمموع  ويف 

عثرت على نقطة توازهنا وثباهتا، فاإلنسان الكالسيكي مقتنع أبنه  
ففن   صحيًحا،  تفكريه  يكون  وترتيب  بدقة  املرء  يتكلم  حينما 
النحو   الكالم، ويفرض علم  إتقان  فن  يقتصر على  التفكري كله 

ال عن  منطقية  نسخة  يكون  أن  الكالم  اللغة  على  فتبدو  فكر، 
  (46)ي.املشرتكة كما لو أهنا هنج ُتليل

وصحيح ومقبول أن اللغة والعقل كالمها عماد لآلخر، ولكن     
الذي ال يحقَبل هو أن يكون شرط التفكري مرتبطًا ابللغة املشرتكة، 
فلو نظرًن إىل اللغة العربية يف اجملتمعات اليت تتحدَّث هبا، لوجدًن  

ستوايت للعقل، ولكل مستوى منها لغته اخلاصة:  أن لدينا ثالثة م
األول، مستوى الوعي حيث أهم شيء يف هذا املستوى أنين أحفر ِّق  
عربية   هي  املستوى  هذا  وعربية  آخر،  شيء  وأي  نفسي  بني 
)مونولوًجا(،   فردايا  حوارًا  تكون  ما  غالبًا  اليت  اليومية  احملاداثت 

  .الذايت وميكن أن تحسمَّى هذه اللغة لغة التعبري
املستوى      وهلذا  االجتماعية،  املشاركة  مستوى  لغته،    والثاين، 

والدعاة    إهنا لغة تقنية نسمعها من املعلمني واملثقفني والسياسيني
محنمَّقة  أو  لغة محصطَنعة  ليست  اللغة  والعلماء. وهذه  والقانونيني 
بقدر ما هي لغة أصبحت، خالل عهود من التنظيم والصفاء يف  
االستعمال، لغة عملية. َثحَّ الثالث، مستوى اخليال الذي يحنتج اللغة  
هذه   أنَّ  واحلقيقة  والرواايت.  واملسرحيات  للقصائد  الشعرية 

خمتلفة  األشكال   أسباب  ثالثة  هي  وإمنا  خمتلفة،  لغات  ليست 
  (47)ة.الستعمال لغة واحد

ألداء         قابلة  تظل  نسبيًا،  اثبتة  وهي  حىت  املشرتكة،  واللغة 
التحسينات  بعض  عليها  تحدَخل  أن  من  مينع  ال  وهذا  وظيفتها، 
والتطويرات، فاللغة املشرتكة قابلة للتغيري يف نقاط تفصيلية حمددة  
من كوهنا   ابلرغم  فهي  والتوضيحية،  التنظيمية  قدرهتا  د ِّد  هتح ال 

ا، إال أهنا ال ترفض ححسن التوجيه حسب خاضعة للرقابة وقابلة هل
 (48).إمالءات االستعمال السليم والذوق أو العقل السليم

وهكذا انبثقت الظاهرة الكربى واملهمة لتطور اللغة يف األزمنة       
العربية  مثل:  الكبرية  الكالسيكية  اللغات  من  القدمية  التارخيية 

من أشكال اللغة لِّيحمث ِّل    واإلغريقية والالتينية وغريها، فاختيار شكل
لساًًن مشرتًكا، له حنو صفوي، هو اختيار موجود يف كل التقاليد  
اليت فيها نشاط حنوي، فمن بني مجيع أشكال لسان ما، ميكن  
لشكل منها أن يحقد ِّم ذاته بوصفه لساًًن مشرتًكا، وحىت يتحصل  

عدر على هذا االمتياز جيب أن يكون اجتماعيًا وحمل ثقة، ولذلك تح 
ما   عادة  الذي  اللسان  هذا  توافق  ال  اليت  املعطيات  خاطئة كل 
يكون متوافًقا مع لغة بعض الكحتَّاب أو بعض االستعماالت اليت 
تنتمي يف الغالب إىل زمن مضى، وقد يكون مغرقًا يف القدم على  

  .حنو ما تحظهره األلسنة الكالسيكية جلميع األمم 
ا      الواقع  يف  هو  اللسان  بلوهذا  مسيطر،  غري  ميثله    للغوي 

بشكل خاص املثقفون واملتعلمون، وأما بقية اجملتمع فلديها هلجاهتا  
احمللية، فإىل جانب اللغة املشرتكة، اليت تحكَتب يف كل مكان واليت 
ق ِّقوهنا يف كالمهم، هنالك جمموعة كبرية من  يَ ْزعم املثقفون أبهنم حيح

ماعات، وهذه اللهجات  اللهجات يقابلها عدد مساوٍّ هلا من اجل
خيتلف بعضها عن بعض إىل حد  أنه قد يَ ْعرف املرء إحداها دون  
أن يفهم األخرايت، ولكن ابلرغم من ذلك فإن الروابط املتبادلة  

15



 

 

نواة  بينها وتكوين  الفروق  البداية على إضعاف  بينها تعمل منذ 
  .مشرتكة
أ       من  ُتطيها  جيب  اليت  العقبات  أوىل  بني  من  جل وإنَّ 

لغة   تتمثل يف وجوب وجود  اليت  التأسيس هلوية قومية هي تلك 
مشرتكة، فوجود األحمة بوصفها رؤية أساسية للعامَل على أنه محؤلَّف  
طبيعيًا من الدول، ترتبط ارتباطًا وثيًقا بفرضية أن اللغات القومية  
لغات  غالبًا  هي  اليت  القومية،  اللغات  فهذه  متأصلة،  حقيقة 

كان اللهجات احمللية املحقيَّدة بكل معىن الكلمة  مشرتكة، أخذت م
  .بعوامل جغرافية

ومن أجل ذلك حاولت احلقبة النازية، على سبيل املثال،   
تسويغ غزواهتا األوىل للدول اجملاورة على أساس أن هذه الشعوب  
الناطقة ابألملانية كانت جزءًا من األمة األملانية على حنو متأصل.  

مفاجئًا ابلقدر الكبري أن تكون االنقسامات السياسية لشبه  وليس  
اجلزيرة اإليطالية هي اليت أنشأت وحدة وطنية عرب وسائل لغوية.  
ويف العامَل الناطق ابللغات الرومانية زمن اإلمرباطورية كانت )اللغة(  
الرمسية   الغاايت  يف كل  تحستعمل  حيث كانت  )الالتينية(،  تعين 

من أن ما يَ َتكلَّم به الناس يف سياقات غري رمسية  واملكتوبة، ابلرغم
هو هلجة حملية مرتبطة اترخييًا ابلالتينية، وإْن كانت خمتلفة بشكل  

  .واضح من قرية إىل قرية
وهذه اللهجات احمللية هي الكالم العام ي، وميكن ُتديده         

بذلك الشكل من اللغة الذي يكتسبه األطفال بتقليد من حوهلم  
دون تعلرم أي قاعدة، ولذلك فإن هذا النوع من اللغة عادة ما  من  

يحقاَبل ب )النحو(، الذي يحشري لدى الرومان إىل اللغة الرمسية أو اللغة 
والفيلسوف   الشاعر  لدى  الرمسية  واللغة  الكتابة(.  )لغة  املعيارية 

م( يف أطروحته )عن  1321  –م 1265اإليطايل دانيت ألغيريي )
عامية(، هي شكل اثنوي من الكالم، من حيث فصاحة اللغة ال

عدد الناطقني هبا، فقليل هم، يف الواقع، من متكنوا من استعماهلا؛ 
ألن تعلمها وإتقاهنا يتطلبان قدرًا كبريًا من الوقت والدراسة، وال  
يكتفي صاحب )الكوميداي اإلهلية( بذلك فحسب، بل إنه يذهب  

ا اللغة األوىل اليت استحعملت  إىل أن اللغة العامية هي األنبل؛ ألهن
من قبل اجلنس البشري، وألن العامل كله يستعملها، وألهنا يف النهاية 

  .طبيعية، يف حني تحعد األخرى مصطنعة ومتكلفة
العامية هي   وسيبدو أقرب إىل اهلرطقة إذا ما اقرتحِّح أن اللغة

لغة  فهي  الكنيسة،  لغة  هي  اليت  الكالسيكية  الالتينية  من  أنبل 
قدسة، ولكن دانيت يحعرِّب عن إعجابه مبا هو )طبيعي( يف مقابل  م

  .ما هو )اصطناعي(؛ أي ما يصنعه الفن
أيها        لتحديد  اإليطالية  اللهجات  خمتلف  دانيت  فحص  وقد 

أنسب الستعماله لغة عامية نبيلة؛ أي العامية اليت ستكون الناقل 
ة. فكان رأيه  األفضل للشعر واملعارف ضمن سياق الوحدة اإليطالي

الواقع هلذه   املوجودة يف  اللهجات  من  أي  مالءمة  النهائي عدم 
الغاية، وعلى العكس من ذلك، فإن العامية النبيلة، كما يرى، هي  
لغة مثالية ينبغي إجيادها ابلعقل ال ابألحذن، فاللغة الوحيدة الواقعية 
اليت ليست خاصة أبي مدينة من املدن اإليطالية، ويشرتك فيها  

جلميع، هي اللغة الالتينية، وهي اللغة الوحيدة املستثناة من تعريف  ا
دانيت، إنه يحريد شيئًا مشرتًكا بني كل الناس، وليس خاًصا أبي من  

  .املدن، ما يقوم به كل الناس، وليس ما يقوم به أي واحد منهم
يبدو كل هذا مبنزلة أححجية أو خيال، إنه اد عاء ابكتشاف  

ة، فإْن هي وحجدت  ما سيكون يف الوا قع َصْنعة دانيت للعامية النري 
فلن تكون هلا السمات اليت حددها، فهي لن تكون أصيلة، وال  
مشرتكة، وال طبيعية، وال تتمتع ابلن حْبل الذي مينحها هذه الصفات. 

 (49).إذن على أي أساس ستكون أفضل من الالتينية؟
إن وجهة النظر اليت ميتلكها دانيت خبصوص عدم واقعية اللغة      

ث ِّل رأاًي ال يزال حيظى بتأييد فئة  الكالسيكية وأهنا لغة مصطنعة، متح
من اللغويني الذين ينزعون إىل عد  اللغة الكالسيكية أقل واقعية؛ 
أي جمرد لغة مشرتكة، وهي خبالف اللهجات احمللية اليت يحعتقد أن  

لألفر  الدمناركي  يكون  اللغوي  ولكن  سيكولوجية.  جذور  فيها  اد 
م( يذهب يف ُتليله لوظيفة  1943  – م  1860أوتو يسربسن )

متزايد   بشكل  يستعملوهنا  الذين  األفراد  املشرتكة، يف حياة  اللغة 
أن   إىل  احمللية،  هلجاهتم  جنب مع  إىل  جنبًا  املدن  وخصوًصا يف 

من كوهنا حياة منحصرة   الواقع اللغوي، عندما تنتقل احلياة املدنية
يف جزء صغري من السكان إىل حياة ممتدة إىل األغلبية، ال يعود  
إبمكاننا التعامل فيه مع اللغة املشرتكة بوصفها فقط رمزًا يف حياة  

  .األمة
ولذلك ال ميكن االنتقاص من شأن استعمال اللغة املشرتكة         

الذي   فالفرد  ما،  لفرد  اللغوية  احلياة  يف  زخرف  جمرد  بوصفها 
يستعمل أشكااًل من اللغة املشرتكة ال ميلك أن يحضلل الناس من 
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خالل كالمه، فاللغة املشرتكة جزء من هحوي ة الفرد اللغوية متاًما مثل  
أ أصبح  بل  األحم،  املشرتكة، هلجة  اللغة  يعرفون  ال  الذين  ولئك، 

ذاهتم، موسومني بعالمة هذه احلقيقة؛ أي أنه ينقصهم الستكمال  
 (50). هحويتهم اللغوية أن يعرفوا اللغة املشرتكة

فاللغة املشرتكة لغة ميكن اكتشافها ضمن شكل محتحق ِّق من       
إجيادها   أو  اخرتاعها  ولكنه حتًما ال ميكن  ما،  لغة  من  أشكال 

العدم، فاخرتاع لغة هو من أصعب األشياء اليت قد تواجه اإلنسان، 
خمتلفة  بطرق  مشرتكة  لغة  إجياد  إىل  تسعى  األمم  من  أمة  فكل 
املبادئ  مستوى  فعلى  االخرتاع.  مغامرة  ابه  ُتح أن  دون  ومتباينة 
ُترص على أن يكون املعيار النحوي معيارًا اجتماعيًا، وأما على  

فيم املعطيات  يف  مستوى  متحقق  مرجعي  أساس  اختيار  كنها 
الواقع، فاللغات املشرتكة حمددة اجتماعيًا، وميكن للمرء أن يحشري  

ادات سياسية ضخمة تسري وفق مناهج قومية  .إىل اُت 
املشرتكة،       لغتها  معينة يف ُتديد  تقاليد  إىل  تستند  أمة  فكل 

ن من وتحرك ِّز على خصائص دقيقة هلا: فهذا األساس ينبغي أن يكو 
املدينة ال من الريف، وجيب أن ينتمي إىل العاصمة ال إىل املدن  
الكبرية   واملدن  العواصم  تشهده  الذي  اهلائل  فالنمو  الثانوية، 
فيها   تحصَقل  وابلتايل  اخلارج،  من  السكان  من  قِّطاًعا  يستقطب 
اتصاهلم   البالد عرب  خمتلفة من  أجزاء  إىل  املنتمني  النازحني  هلجة 

نجم عن هذا التفاعل شروع السكان ممن ينتمون  بعضهم ببعض، في
إىل مدينة كبرية يف التحدث بطريقة ال يتوقع املرء أن تصدر من  

  .موقعها اجلغرايف
إيطاليا       لغة  قدميًا  اليت صارت  املثال،  سبيل  فالالتينية، على 

املشرتكة، وأخريًا لغة العامل الغريب أبسره، كانت لغة روما أواًل وقبل  
؛ أي لغة املدينة يف مقابل لغة الريف اجملاور واللهجات كل شيء

لغة   املدينة ابلتضييق على  لغة  السواء، وقد بدأت  القاصية على 
بعد أن غزهتا يف عحْقر   اجملاورة  الريف قبل أن ُتل حمل اللهجات 

  (51).داره
وإجنلرتا كذلك تدين بتوحيد لغتها املشرتكة توحيًدا نسبيًا إىل        

أمهية عاصمتها لندن، فاإلجنليزية املشرتكة ُتمل منذ بداايهتا آاثر  
اللهجات املختلفة، وهذا ًنتج من موقع مدينة لندن، اليت نشأت 
فيها اإلجنليزية املشرتكة يف نقطة ُتعلها ملتقى ملختلف اللهجات.  

املشرتكة صادف وقوعه فرتة منو لندن املفاجئ، حيث    فتكو ن اللغة

اختالفهم،   على  النازحني  طوائف  أحضاهنا  بني  تتلقى  أخذت 
يفدون إليها من كل األقاليم، وميتزجون ابلسكان السابقني، فهذه  
العاصمة واألقاليم،   بني  السكان  تبادل  أنعشت  اإلقليمية  اهلجرة 

خد أجل   أدَّى  الذي  املفيد  التبادل  اللغة ذلك  النتشار  مة 
 (25).املشرتكة

وجيب أن ينتمي األساس الذي تقوم عليه اللغة املشرتكة إىل        
ينتمي   الكادحة، وأن  الطبقات  اليت ال تعمل بداًل من  الطبقات 
إىل الطبقات الراقية بدل الطبقات الدنيا. وأن ينتمي إىل اجلماعات 

اجملتمعات   الكثرية، ففي  اليت تتكون من الضيقة بدل اجلماعات 
التسلسل  تقرير وتقوية  دور  يكون  عليا ودنيا،  رئيستني:  طبقتني 
اهلرمي للقيم األدبية محناطًا ابلطبقة العليا، وما على الطبقة الدنيا 
سوى أن تتقبله بيسر، وهكذا يتم نقل هذه القيم بني الطبقتني،  

ول غًدا  ولو أن لدينا اليوم قيمة تحثم ِّنها الطبقة العليا، فإهنا ستتح
إىل الطبقة الدنيا، وبعد ذلك تعود إىل األجواء العليا بعد أن جيري  

 .ُتويلها على حنو مالئم 
اجلغرايف     وانتشارها  تكو هنا  واتريخ  املشرتكة  الفرنسية  فتاريخ 

يتصل اتصااًل وثيًقا بتاريخ فرنسا االجتماعي قبل اترخيها السياسي 
ومن طبقة اجتماعية    واالقتصادي، فالفرنسية خرجت من العاصمة

بعينها من طبقات العاصمة، وهي الربجوازية، وهذه حقيقة أابهنا  
الفرنسية   اللغة  أن  إىل  ذهبوا  عندما  ابلغ،  وضوح  يف  العلماء 
املشرتكة، على النحو الذي استقرت عليه يف القرن السابع عشر،  

صر  هي لغة الربجوازية الباريسية، برجوازية املدينة، وقد سلَّم هبا الق
َثحَّ األقاليم. والكت اب الكبار ابستعماهلم إايها زوَّدوها ابلقدرة على  
فرض نفسها هنائيًا وعلى استمرارها، لذلك ال يكاد حيحَس فيها أثر  

 (35).للهجات
السياسي          ابلطابع  مرتبطة  االختيارات  هذه  بعض  وتبدو 

للنظام احلاكم يف اجملتمع، كأن تكون الدولة مركزية، تسيطر فيها  
املدن على األرايف، وتسيطر العاصمة على املدن األخرى، وتوجد  
نوعيًا.   وأتثري  نفوذ  ذات  ولكنها  عدداًي،  قليلة  وهلو  ترف  طبقة 

ال يسري على هذا النحو متاًما يف  وُتدر اإلشارة إىل أن األمر قد  
بنيات جمتمعية أخرى؛ إذ قد جند أسبقية املدن على الريف، وقد  
الكادحة،  الطبقة  على  الالهية  املرتفة  الطبقة  أسبقية  نفس  جند 
ولكن يف املقابل ال تتفوق مدينة ما على سائر املدن، وُتد طبقة  
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  .نفوذ واجلاهاللهو والرتف حاضرة يف عدة مراكز بنفس القدر من ال
مصدر          أفضل  هو  ما  مهمة:  أسئلة  جمموعة  تتبادر  وهنا 

للسماع يف ما يتعلق بتحديد اللغة املشرتكة؟ أيكفي تسجيل ما  
ينبغي   أم  االستعمال(،  )مواضيع  اليومية  احلياة  يف  ابلفعل  يحقال 
تفضيل املصادر األدبية )على فرض أهنا موجودة(؟ هل تتساوى  

يمة؟ يفرتض التقليد الذي سارت عليه معظم  كل هذه املصادر ق
األمم توافًقا أساسيًا بني مصدرين للسماع، أما األول فهو احلياة  
اليومية ألفراد الطبقة املرتفة الالهية الذين قد يكونون غري متعلمني،  

  .إال أن هلم معرفة تلقائية ابحلس اللغوي
ف الفيلسوف  فاملواقف اليت تنبين على احلس املشرتك )موق       

م(، تذهب إىل أن لغة  1704  –م  1632اإلجنليزي جون لوك  
األفراد اخلاصة هي نقطة انطالق احملاداثت اليت تول ِّد اللغة املشرتكة، 
لودفيغ  النمساوي  الفيلسوف  فيه  يحعيد  الذي  هو  املوقف  وهذا 

( لوك  1951-م  1889فتجنشتني  طرح  فعندما  النظر.  م( 
احلل أن  يعتقد  بناء مواضعات حىت ال    مفارقته، كان  يكمن يف 

تكون اللغة ملكية خاصة للفرد. أما فتجنشتني فيبدو أنه يسري يف 
الطريق املعاكس، فاهلدف الذي كان يسعى إليه هو تبيان استحالة  
اللغة اخلاصة، فالعشرية هي اليت تضبط اللغة والداللة. قد تكون  

يتأمل الذي  أًن  فإنين  أأتمل،  )عندما  أحاسيس خاصة  (، ولكن  يل 
لكي أحمث ِّل ذلك لنفسي أو ألقوله، ال أملك غري اللغة املشرتكة، 

 .فإن ما هو داخلي ابلنسبة إىل فتجنشتني عبارة عن أحسطورة
يحعاد         القاعدة(  )ات باع  مفارقة  إن  نقول:  أن  ميكن  وابلطبع 

مقدمة حلل   يحشك ِّل هذا  وبذلك  العشرية،  إنتاجها على مستوى 
ذلك مبثابة إرادة توضيح اشتغال اللغة من أجل    املفارقة، سيكون

إبراز قاعدة مطلقة، ويقينًا مطلًقا بشأن اشتغاهلا. وإمجااًل سيكون  
ذلك مواصلة للمشروع العقالين ألسس االستعمال اللغوي، واحلال  
أن هذا يرتبط بطبيعة اللغة ذاهتا، ويستعمل فتجنشتني للتصدي  

اه العقالينهلذه األخرية إجراء مينع السري يف    (45).االُت 
وأما املصدر الثاين للسماع، فيحمث ِّله أفضل الكتاب والشعراء       

اإليطالية   فاللغة  الالهية،  الطبقة  الغالب إىل  ينتمون يف  الذين ال 
املشرتكة من اللغات اليت نشأت من أصل أديب حمض، فقد استقرت  
ابتداء من القرن الرابع عشر بفضل هيبة الكتاب العظام وأتثريهم،  

والشاع دانيت  )مثل:  برتاركا  فرانشيسكو  الكبري    – م  1304ر 

م  1313م(  وتلميذه الكاتب والشاعر جوفاين بوكاشيو )1374
وحدة  1375  – أي  فيه  إليطاليا  يكن  مل  وقت  يف  وذلك  م(، 

سياسية، وأغلب الظن أن هؤالء الكتاب استعملوا اللغة اليت كانت  
اللغة األدبية  تحتكلَّم حوهلم، ومن ََثَّ أحطلِّق اسم اللغة التسكانية على  

اإليطالية، ولكن هذه التسمية ال تفرض أن تكون إيطالية الكحتب  
قد أتت من انتشار هلجة إقليمية، فاللغة اليت رفعها دانيت إىل مرتبة  
اللغة األدبية، واليت صارت لغة إيطاليا املشرتكة، كانت، أواًل وقبل 

 هذه  كل شيء، لغة املدينة هي فلورنسا، ولغة اجملتمع الراقي يف 
  .املدينة
ومع ذلك فمن احلق أن يحالحظ أن أسبااًب عديدة خمتلفة   

النواحي جعلت من فلورنسا أرض امليعاد للغة اإليطالية املشرتكة، 
فهذه املدينة، فضاًل عن نبوغ كحتَّاهبا، كان هلا أمهيتها كمركز أديب  
واقعة بني بولين وروما، مما رشحها لتكون مهزة الوصل بني املدن  

إيطالي مزاايها الثقافية يف  أخرى كانت  فلورنسا من جهة  ا. ولغة 
إذ   املشرتكة؛  اللغة  بدور  للقيام  غريها  من  أكثر  حها  تحرش ِّ الذاتية 
لكل   ر  تحيس ِّ الالتينية، وبذلك كانت  إىل  غريها  أقرب من  كانت 

  (55)ة.متعلم االنتقال من هلجته إىل اللغة املشرتك
والشعراء،   وقد يكون للبالط دور يف ُتديد أفضل الكتاب      

ويقوم ذلك على افرتاض أن املصدرين متفقان أفضل اتفاق حبيث  
الكتاب،  أفضل  يكتب  مثلما  تلقائيًا  املرتفة  الطبقة  أفراد  يتكلَّم 
ويكتب أفضل الكتاب مثلما يتكلم أفراد الطبقة املرتفة. لقد ظل  
هذا االفرتاض حيًا إىل اليوم؛ ألنه ميكن هلذا املتكلم أو ذاك أن  

طبقة اللهو هذه ضمن طبقات اجتماعية تحعترب هامشية، فال  خيتار  
يقتصر على خاصة القوم يف اجملالس والصالوًنت، ويف هذا الصدد  
مل يزد كثري من الكحتَّاب، املعروفني ابلكتاب الشعبيني، على مواصلة 
هذا التقليد بنقله من طبقة اجتماعية إىل أخرى، ولكن جيب التنبيه 

اللهو )الطبقة اليت هلا أوقات فراغ( ال يبدو أنه  إىل أن معيار طبقة 
الكحتَّاب، وعالوة على   معيار كبار  القدر مع  بنفس  يتوافق  دائًما 
ذلك، فإن معيار الكحتَّاب الكبار ليس واحًدا، وهذا ما قد يكون  

، وقد يكون سببًا أيًضا يف  (65)سببًا يف ظهور ألسنة أدبية متباينة
اليت   الفنية  الذين يحصبحون  تطور األذواق  املنسيني  الكحتَّاب  يي  ُتح

الفعل   األدبية لفرتة ما، وهذا  القيم  بعد ذلك مشاركني يف نظام 
للزمن  الرجعية  أنه غري مستمر، فاملسرية  الزمن على  يتضمن فهم 
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تحسهِّم يف إاتحة مثل هذه العودة إىل األعمال الكالسيكية، وتحسهِّم  
ة األعمال األكثر حداثة، أيًضا، يف الوقت نفسه، ابلتقليل من قيم

فالذخرية احلديثة ُتوي قيًما فنية، قد متوت دون اعرتاف أحد هبا  
أصاًل، فهي حباجة إىل إحيائها ورد  االعتبار إليها. وهكذا فإن مثل 
اللغة،  تطور  يف  الزمن  طبيعة  على  الضوء  تحلقي  املسائل  هذه 

املنط اللغة  بني  ابلتمييز  األمر  يتعلَّق  عندما  واللغة  وخصوًصا  وقة 
املكتوبة، ومن هذه الزاوية ميكن رؤية أحد الفروق اجلوهرية بينهما،  

  (75) .فاألوىل هلا صفة الوقتية يف حني متزج الثانية بني الزمان واملكان
يحطرَح موضوع          فإنه  املشرتكة،  اللغة  يحطرح موضوع  وعندما 

إىل   العودة  للغة وحاالت  املتتابعة  السابقة، وهنا  املراحل  املراحل 
تظهر مسألة وجود الظواهر اللغوية املشرتكة من مراحل خمتلفة يف  
أتريخ اللغة، وهذه مسألة من املسائل اليت أاثرهتا نظرايت سوسري،  
فعامل الزمن يبدو وكأنه اُتذ عدًدا ال أبس به من الصيغ يف اللغة،  

اجلوهري يف اللغة فالقوة اإلبداعية للغة تظهر يف هذا التنوع، واألمر  
الزمان   عرب  نقلنا  قادرة على  اللغة  أن  يكمن يف حقيقة  املشرتكة 

 .واملكان
عندما         تتفرقع  قد  اللغوية  الوحدة  أن  إىل  سوسري  ويذهب 

يتعرَّض لسان طبيعي لتأثري لغة أدبية، وسوسري هنا يقصد ب )اللغة  
محهذَّب  األدبية( ال لغة األدب فقط، وإمنا يف معىن أعم  أي نوع  

اللغة، تستعمله جمموعة بشرية أبكملها، سواء أكانت  أنواع  من 
رمسية أم ال، ونفسها اللغة األدبية قد تحسمَّى بتسميات أخرى حنو:  
اللغة الفصيحة، أو اللغة الكالسيكية، أو اللغة الرمسية، أو اللغة  

ثلى.  القومية، أو اللغة املشرتكة، أو اللغة املعيارية أو النموذجية أو امل
فتفرقع الوحدة اللغوية حيدث كلما بلغ شعٌب من الشعوب درجة  
معينة من احلضارة. فاحلضارة يف طورها ملَّا كانت تحكثِّر من أسباب  
التواصل فإن الناس خيتارون بناء على نوع من املواضعة الضمنية 
إحدى اللهجات املوجودة ليجعلوا منها أداة حاملة لكل مآرب  

  .األمة أبمجعها
العامل أساًسا        العظيمة يف  األدبية  اللغات  احشت حقَّت مجيع  وقد 

من اللهجات احملكية جلماعات معينة، فاللغة األدبية هي لغة يف  
داخل لغة؛ أي أنَّ اللهجات احملكية هي أصل هلا، ومع ذلك وحىت  
عهد قريب كان النحويون غالبًا ما يقصرون اهتمامهم على اللغة 

وا لغة احلياة اليومية املنطوقة إال انتباًها قلياًل، فهم  األدبية، ومل يحعط

معايري صحة   األدبية هي  اللغة  استعمال  معايري  يعد ون  ما  عادة 
ما   بقدر  هلا  املنطوق  االستعمال  على  وحيكمون  نفسها،  اللغة 
خيتلف عن هذه املعايري أبنه غري حنوي أو غري منطقي، وتبلغ حدَّة  

ة املكتوبة درجة جيد معها املرء صعوبة  التعصب لصاحل اللغة األدبي
أقل   ليست عموًما  املنطوقة  اللهجات  أبن  الناس  إقناع عامة  يف 
معايري   اللهجات  هلذه  األدبية، وأن  اللغات  وانتظاًما من  تناسًقا 
لدى  الكالم  استعمال  طريقة  يف  ومتأصلة  هبا  خاصة  صحة 

الكالم يف من استعمال  طريقة  تكون  هبا، وهكذا  طقة  املتحدثني 
معينة أو طبقة اجتماعية ما ضرواًب من اللغة أدىن درجة أو دون  

  (85).املقاييس املعيارية
ث ِّل موقف سوسري املنحاز إىل اللهجات احملكية ضد اللغة         وميح

األدبية، اليت يصفها يف بعض األحيان ابللغة املصطنعة، موقًفا عاًما  
اللهجات احملكية تتماهى مع  لعلماء القرن التاسع عشر، يرى أن  

األدبية،  اللغات  تتماهى معه  القائم حول اللغة أكثر مما  التفكري 
فاللغة األدبية قد تضرب مقولة: )حسن الكالم حلسن التفكري(،  
والواقع،  اللغة  بني  املسافة  وتحبني ِّ  النحو،  علم  عليها  ينص  اليت 

التف اإلقليمية ُتدم عملية  احمللية واللهجات  القائمة فاللغات  كري 
حول اللغة يف القرن التاسع عشر؛ إذ تضمن بساطة الكالم الشعيب  
حصولنا على لغة حقيقية؛ ألهنا غري متكلفة، وهكذا تحصبح اللغة 
احمللية مثااًل للغة املتحركة اليت ال ميكن تثبيتها؛ لغة متجددة وذات  

مَّدة؛ لغة منمقة لي ست  تغري مستمر، يف مقابل لغة اعتحربت لغة جمح
  .سوى زيف ودمية اصطناعية 

فهذا كله، والقرن التاسع عشر يف بداايته، مل يكن مالئًما         
تعرَّضت هذه   فقد  احملكية،  الريف  لغات  مثالية عن  لرسم صورة 
اللغات إىل هجوم شرس يف اجلمعيات األكادميية من قبل أعداء  

اللغ عد   إىل  هؤالء  فذهب  جمتمعي،  اللغوية كخيار  ات التعددية 
اللغات  أن  بيد  تحغذ ِّي اخلالفات والتجزئة.  للجهل،  احمللية ملجأ 
احمللية ُتد أيًضا من يحدافع عنها، وقد ابشر يف ذلك الوقت علم  
متخصص هو علم اللهجات احملكية بوضع خريطة هلا بكل دقة  
ث ِّل شكاًل قدميًا   واحرتام، وتبنيَّ أن بعض هذه اللهجات احملكية ميح

الصف منها تلك  جًدا وشديد  اليت تنحدر  الكالسيكية  للغات  اء 
اللهجات، أو ميكن أن يحقال: إنه ميكن هلذه اللهجات أن تحردَّ،  
بشكل خيايل، إىل شباب اللغة وفحتو هتا، وتصبح بذلك مثااًل للغة 
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املتحركة، بوصفها لغة األصول، ولكنها متجددة أيًضا وذات أصالة  
ال بني  العكسي  االمتداد  وهذا  ولغاهتا  مستمرة.  احملكية  لهجات 

القدمية يعطينا فكرة جوهرية، وهي أن اللغات الكالسيكية، اليت  
تحعدر ظلًما لغات مفرتضة أو مصطنعة، هي أكثر تنوًعا وحيوية يف  
مفرداهتا وتراكيبها مما قد يحظن، فهي مرتبطة بواقع استعمايل ما،  

اللهجات احملكية زمن تكو هنا، وهلذا ف لغة  ومدينة لكثري من  هي 
  (59).طبيعية وحيوية مبنأى عن وهم الصناعة واالفرتاض

خمرتعة،          وليست  تارة  خمح لغات  هي  الكالسيكية  فاللغات 
ودوافع االختيار متنوعة، كما سبق، فتارة تحفضَّل هلجة املنطقة اليت  
هلا اهليمنة السياسية اليت فيها مقرر السلطة املركزية، واترة أخرى نرى  

م وعندما  بالطًا  أبمجعها.  األمة  على  هلجته  يفرض  البالطات  ن 
ترتقي اللهجة اليت ًنلت احلظوة إىل مرتبة لغة رمسية مشرتكة، فإهنا  
ًندرًا ما تبقى على صورهتا السابقة، وذلك ألهنا متتزج هبا عناصر  
هلجية اتبعة جلهات أخرى، وشيئًا فشيئًا تحصبح محركَّبة من عناصر  

أهنا ال بيد  األصلي، وهذا هو شأن    متباينة،  طابعها  متاًما  تفقد 
  .اللغة اإلجنليزية كما مر  سابًقا

وقد يتبادر إىل الذهن أن هنالك تناقًضا يف كالم سوسري؛ إذ       
كيف ميكن للغة األدبية، وهي لغة مشرتكة، أن ُتحْدِّث تفرقًعا يف  
وحدة اللغة؟! إن الوحدة اللغوية اليت يقصدها سوسري تتمثَّل يف  
اللسان  هلجات  من  هلجة  فيها كل  تتحرك  اليت  احلدود  احرتام 
الطبيعي دون أن حيدث نزاع أو انتهاكات يف ما بينها، فاللغة إْن 
إحداها  تنتهك  ال  إال يف صورة هلجات  تكون  تحركت وشأهنا ال 
حدود األخرى، وهكذا يكون حمكوم عليها أبن تتغري وتتجزأ ُتزًؤا 

ال تفرض نفسها بني عشية وضحاها؛  غري حمدود. واللغة األدبية  
اجلميع   لغة  لغتني:  يستعملون  السكان  من  قسًما كبريًا  نرى  إذ 
إىل   مكان  يف كل  مستعملة  تبقى  فاللهجات  احمللية،  وهلجتهم 

 (06).جانب اللغة الرمسية أو األدبية
النزاع         مشكل  مشكاًل كبريًا؛  األدبية  اللغة  تطرح  هنا  ومن 

الذي ينشب بينها وبني لغة اخلطاب اليومي، وعلى األلسين أن  
مستوايت  ليست كل  إذ  بينهما؛  املتبادلة  العالقات  يفحص 
استعمال اللغة تتساوى يف قدر ثباهتا وتغريها، فالتطور غري املنقطع  

يوليه   ما  عنَّا  حيجبه  ما  األدبية،  كثريًا  ابللغة  اهتمام  من  الناس 
وخصوًصا احملافظني على مقاييسها؛ إذ يكفي أن نالحظ هنا أن  

صفيَتْ عملية التغري اللغوي: العمومية والدميومة، مستمراتن طوال 
الوقت، إال أن احملافظني على مقاييس اللغات األدبية األوروبية مل  

اللغات مجيع  أن  على  تنص  اليت  احلقائق  هلم  معرضة    ترق  احلية 
لعملية التغري، فحجبوا هذه احلقائق عن مجهور املتكلمني حفاظًا  
فمكانة  التغيري،  دعاوى  متسَّها  أن  من  التقليدية  القواعد  على 
الالتينية مهمة يف هذا املضمار بوجه خاص، فقد كانت هي اللغة  
للبحث   أورواب كلغة  غرب  يف  عدة  لقرون  مستعملة  بقيت  اليت 

 (16).ة والدبلوماسية الدوليةالعلمي واإلدار 
األدبية    الثقافة    –فاللغة  نتاج  اللغة    -وهي  مع  ترتاكب 

خارجية   لظروف  وجودها  حيث  من  خاضعة  وتكون  العادية، 
تتمكَّن من خالهلا أن تفصل جمال وجودها   ومالبسات مغايرة، 
عن اجملال الطبيعي؛ أي جمال لغة التخاطب اليومي. َث تظل اللغة 

أن تتكوَّن، على قدر كبري من الثبات واالستقرار بوجه   األدبية، بعد
  ، عام، ويكون من شأهنا أن تنزع إىل أن تبقى هي هي ال تتغريَّ
وفضاًل عن ذلك، فإن خضوعها للكتابة يوف ِّر هلا ضماًنت خاصة  

  .تضمن بقاءها على حاهلا ال تتغري
  وهي شكل محهذَّب من أشكال   - وإذن فليست اللغة األدبية       

قابلية   -اللغة   مقياًسا على مدى  أن تكون  اليت من شأهنا  هي 
الطبيعي  التغرير  بني  فالتمييز  والتغري.  للتبدل  الطبيعية  اللغات 
العضوي يف لسان من األلسن عن أشكاله املحهذَّبة، وهي أشكال  

هو من الضرورة   -راجعة إىل عوامل خارجية ومن ََثَّ غري عضوية  
اللغةمبكان إلعطاء صورة أوض  لتغري  اندثر احللم    (26).ح  وهكذا 

من  فاالنتقال  الكمال،  نقطة  بلغت  مستقرة  بلغة  الكالسيكي 
للكالم   التطوري  الفكر  إىل  الكالسيكية  للغات  الثبايت  النموذج 

  .اليومي يحشك ِّل قطيعة كربى يف خميال اللغة

 :املؤسسة السياسية  .3.2
عام          الفرنسي  1843يف  والسياسي  الفيلسوف  م كان 

( أعضاء  1867  – م  1792فكتور كوزان  أحد  وهو  م(، 
اللغة  احنطاط  )إن  لتو ه:  قائاًل  انتفض  قد  الفرنسية،  األكادميية 

م(، وما كان من محواطِّنه األديب 1789الفرنسية قد بدأ يف عام  
  م( إال أن أجابه: )يف 1885 –م  1802والشاعر فكتور هوغو ) 

أي ساعة من فضلك؟( كان الرد مضحًكا، ويف نيته السخرية من 
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الثورة  غداة  عنها  ححكي  ما  وكثريًا  آنذاك،  شائعة  فكرة كانت 
الفرنسية، فما من وقت لنسيان االنقصاف اللغوي الكبري الذي 
حل يف عام الثورة، وما من أمل حىت تحقَبل لغة إمجاعية على أهنا  

  .لغة
ي        القبول  فكالم كوزان  صعوبة  منه  يحشَتمر  قلًقا خفيًا  عكس 

، كل شيء حىت اللغة، كما لو أن   ابلتاريخ، فكل شيء قد تغريَّ
استعماهلا   وطرائق  اللغة  حًقا  مس   قد  اجلديد  السياسي  الوضع 
ابلسوء. تلك الطرائق اليت كانت مستقرة وشبه اثبتة طيلة ححكم  

م،  1792إىل   م 1589أسرة )بوربون(، اليت امتد ملكها من عام 
فرنسا   حكموا  الذين  )الكابيتيني(  إىل  تنتمي  ملكية  أسرة  وهي 

م، فخالل هذه الفرتات املتعاقبة بني كل أسرة  987ابتداء من عام  
لعامل  األعوام، كان  مئات  إىل  بعضها  حكم  ميتد  وقد  وأخرى، 
اللغة   تغري  سرعة  من  احلد  يف  كبري  أتثري  احلكم  استقرار 

  (36).الفرنسية
ويحعدر هذا ابلنسبة إىل سوسري عاماًل إجيابيًا؛ لدوره الفاعل   

يف   سليب  عامل  إىل  وينقلب  اضطراهبا،  وعدم  اللغة  تثبيت  يف 
األوقات غري املستقرة اليت تفصل بني نظام حكم وآخر، فيحسهم 
متعددة   لغوية  رطاًنت  فتظهر  تغريها،  وسرعة  األلسن  بلبلة  يف 

هي أشكال، كما لو أهنا ظهرت  تدَّعي إعادة أتسيس اجملتمع، و 
  .من اجملهول، وأصبحت فجأة مسموعة

وهكذا كان التساؤل عن سبب تضرر الفصاحة وتدهورها    
تحرَصف   واخلطب  فاألوامر  فرنسا،  يف  األوىل  الثورة  سنوات  منذ 
بكلمات غري فصيحة، فهي مرصوفة بنوااي ثورية أيًضا، وكأن األمر 

ا انتفاضة فظيعة على  بقيام  املَِّنصَّة مغالية يف أشبه  لنحو، فبالغة 
التقليدية وعاجزة عن محل اجلديد، بينما يف الكلمة الشعبية اليت  
عام،   بشكل  فاللغة،  الرؤية.  يف  تغيري  ضمانة  السلطة  َتسلَّمت 
مؤسسة ينبغي أن تحقلب كما سائر املؤسسات، فأخذت مناذجها  

اليت الثورة  الفصاحة واحملادثة، وكما  تقطع مع    ابلتفكك، ومعها 
وأخفى   أصوهلا  عن  الكلمات  التهجئة  إصالح  َقطََع  املاضي، 
الصالت التأثيلية، وصار أكثر من مهاجر عائد من املنفى يبكي  

  (46).على طرائق احلديث القدمية املنقرضة
وقد اعرتض علماء النحو على شرذمة اللغة، فهذا الطوفان       

وا الغريبة  واألساليب  اجلديدة  الكلمات  املتكلفة من  لعبارات 

املتحدثون   هبا  يَ رحش  اليت  احمللي ة  والكلمات  املضحكة  والرتاكيب 
إىل   املَِّنصَّة  من  فشيئًا  شيئًا  انزلقت  واليت  خطاابهتم،  السياسيون 
ابسكال   بليز  العاملِّ  أمثال:  لغة  حد  كبري  إىل  يحشو ِّه  الصالوًنت، 

  – م 1707م(، واملؤرخ جورج دي بوفون ) 1662 –م 1623)
  – م  1639م(، والشاعر والكاتب املسرحي جان راسني )1788
م(.  1778 –م 1694(، والكاتب والفيلسوف فولتري )1699

إنه النطباع غريب يتحدث عن لغة قد أصبحت محتعث ِّرة وذات ثقل 
برجوازي، وحمشو ة ابملححَداثت اليت ينبغي التصدي هلا، فقد دخلت  

تنافر األصوات، وغصَّت ابملح  اليت مل تكن  اللغة يف حالة  حَداثت 
حمداثت من حيث الشكل بقدر ما هي حمداثت من حيث املعىن،  
فقد حدثت أزمة دالئل، وفقدت الكلمات قدرهتا على االنعكاس  
إىل درجة أن كلمة )اجلمهورية( صارت حباجة إىل صفة لضمان 
و)اجلمهورية   البعض،  عند  الشريفة(  )اجلمهورية  فيحقال:  معناها، 

اجلمهورية االجتماعية( عند البعض اآلخر، وهو ما  الدميقراطية( و)
جعل كثريًا من مستوايت اللغة غري قابلة للتعرف عليها، ففي هذا  
الوضع الثوري تطاير وهم الثبوتية، وتكشفت اللغة عن جمموعة من  

  (56).اخلطب
بوجود       القائلة  القناعة  إىل  اللغوي  االحنطاط  موضوع  حييلنا 

احنطاط اترخيي، فما من سبيل لفهم القلق الطهراين دائم التزمت،  
مبا يدعو للسخرية، ما مل يحستشف منه َرْجع صدى سياسي، فالكل  
يعلم أن خيار اجملتمع الذي يريده يرتسم يف اللغة ويحصاَدق عليه  

تحكر ِّ  الكلمة  ألن  الروائي  فيها؛  عليه  يؤكد  ما  وهذا  الواقع.  س 
م( عندما ذهب إىل أنه 1842  –م  1783الفرنسي ستاندال )

مل تشهد ذاكرة مؤرخ قط شعبًا عرف، يف عاداته ومصادر محتعته،  
والعام    1780تغيريًا أسرع وأمشل من التغيري الذي وقع بني العام  

ا على م، ومع ذلك، كما يقول، يريدون إعطاءًن اللغة ذاهت1823
  (66).الدوام
إن بني اللغة والتاريخ السياسي تقوم عالقة مرتابطة، فحني   

يتنقَّل التاريخ تكون رغبة اللغة يف تكرار ذاهتا عارية عن القيمة،  
فليس بوسعها أن ترث حالتها القدمية، وال ميكنها أن تبقى كما 
يديها،   بني  يقينها وسححبت حالتها من  فجأة  فقدت  لقد  هي، 

ا أن تستويل على ذاهتا من جديد. فكل تغري سياسي يسبقه وعليه
يفقد   للمجتمع أن  اللغة، فكيف  بنسبة مماثلة متاًما يف  فورًا تغري 
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اللغة   فحالة  املعرب عنه،  الكالم  يفقد  أن  دون  ما  سياسيًا  وضًعا 
مع   متطابقة  اجملتمعات  وألسنة  اجملتمع،  حالة  على  تشهد 

فاألوضاع   ُتكمها،  اليت  ت حْبقي  السياسات  ال  اجلديدة  السياسية 
نر التاريخ وحني َتدَّعي فئة جديدة تسلرم   اللغة على حاهلا، فحني جيح

  .السلطة ال بد أن يحتمتِّم اللسان
ال يهم يف احلقيقة أن تكون هذه التأكيدات صحيحة من    

ل على طريقتها واقعة ال ميكن إنكارها،   ًنحية فقه اللغة؛ ألهنا تحسج ِّ
وضعٍّ  بزوغ  السياسية وهي  األوضاع  رحم  من  جديد   كالمي ٍّ 

اجلديدة، وهو وضع حمري ِّ عندما يحقَرن بفساد اللغة، وال يحنظر إليه 
بوصفه عاماًل أساسيًا من العوامل اخلارجية لتغري اللغة. ففي حالة  
ومن  اآلن،  بعد  السابق  يف  أحد كما  يتكلم  لن  الفرنسية  الثورة 

ن على هذه النقطة، ولكن  األرجح أن هوغو كان سيتفق مع كوزا
نقول ببساطة، إنه حيث يرى أحدمها احنطاطًا لسانيًا، يستشف  
مًَّدا،   اآلخر تغريًا وتقدرًما، فاللغة هي اتريخ سائر، واللسان ليس جمح
حركتها،   تتوقف  ال  السياسية  اجملتمع  ومسرية  أبًدا،  يتجمَّد  ولن 

تقامسان  وكذلك هي اللغات اليت تصحبها. ف )هوغو( و)كوزان( ي
االفرتاض املسبق ذاته واحلقيقة البديهية ذاهتا، وهي أن اللغة تتطور،  
وتطورها مرتبط، يف بعض جوانبه، ابلعامل السياسي الذي يفرض 
وفرتات   اجملتمعات  أبوضاع  املحرهتِّنة  الثبات  من  حالة  عليها 
استقرارها، فاالستقرار السياسي عامل مهم يف التخفيف من سرعة  

  (68).تغري اللغة
ولكن جيب التنبه هنا إىل قضية أساسية يحشري إليها سوسري،   

لعدم   معاكًسا  ليس  اللغة  يف  السياسي  االستقرار  أتثري  أن  وهي 
االستقرار، فعندما تتسبب حالة االستقرار السياسي يف احلد من  
سرعة تغري اللغة، فالسبب سبب إجيايب رغم أنه سبب خارجي،  

االستقرار أن تعمل إال عماًل سلبيًا، وبناء  بينما ال ميكن حلالة عدم  
على ذلك فإنه ال ميكن النظر إىل العهود املضطربة على أهنا عامل  
أساسي ُتضع له التغريات اللغوية بوجه عام. ولذلك فإنه ال شيء  
األمم   من  أمة  اتريخ  من  املضطربة  العصور  إن  القول:  لنا  و ِّل  خيح

ت اللسان الذي تتكلَّم به  توافقها تطورات عاجلة تطرأ على أصوا
تلك   بني  من  حىت  جند  أن  علينا  يتعذَّر  أنه  على  األمة.  تلك 
العصور، اليت يبدو لنا أن اللغة بقيت فيها اثبتة ال تتغري، عصرًا 

  (86).واحًدا مل يشهد أي تغري

هنائي،         فيها شيء  اثبت، وليس  اللغة شيء  إذن يف  ليس 
ولكن تغريها إما أن يكون طبيعيًا فكل ما يف اللغة هو تغري دائم، 

وعفواًي، وإما أن يكون مربجمًا وإراداًي تؤثر فيه السياسات اللغوية 
التغيري  النوعني من  إىل هذين  فاللغة ُتتاج  التحديد.  على وجه 
لتحيا، فكل شيء حولنا يحبني ِّ أن اللغة اليت ُتمد وال تتطور تحصبح  

ة رهني حيويتها اليت تسعى  أقرب إىل املوت، ومن هنا فإن بقاء اللغ
  (69).دائًما إىل تغيري عالقتها ابجملتمعات اليت تتكلمها

اجتماعي،       اللغة حدث  أن  )دروسه(  أعلن سوسري يف  وقد 
بقوة   اللغوي  النسق  متاسك  على  تعمل  االجتماعية  القوة  وأن 
وكلمة   اللغة.  تغيري  الفرد  فيها  يستطيع  ال  درجة  إىل  شديدة 
)اجتماعي( ذاهتا هي مثال ابرز على الكلمات اليت ًنهلا التغيري 
بشكل مستمر، فهي تدل حبسب رأي سوسري، واستناًدا إىل أصلها  
الالتيين، على الرابط بشكل متماسك؛ أي كل ما من شأنه أن 
جيعل مجاعة من األفراد تتصرف بطريقة مماثلة. وإن قول سوسري:  

تأكيده على أن كل عضو من  )اللغة حدث اجتماعي(، يرتبط ب
  .اجلماعة الكالمية ميتلك اللغة على حنو محطابِّق

الربع        استحعملت، خالل  ولكن سبق لكلمة )اجتماعي( أن 
بتضمني   العلماء  من  يف كالم كثري  العشرين،  القرن  من  األول 
به سوسري، فقد كانت مرتبطة مبا   يحناقض فعليًا ما جاء  خمتلف، 
ي ِّز جمموعات فرعية حمددة داخل مجاعة ما، وخالل النصف الثاين   ميح

املعىن هذا  أصبح  العشرين  القرن  وقد كانت   من  السائد.  هو 
واقع  إىل  ُتوَّلت  إذ  التغيري؛  هذا  خلف  حامسة  قوة  املاركسية 
اللغة   طبيعة  خبصوص  سوسري  مالحظات  جاءت  وقد  سياسي. 
اليت ترى أن كل مظهر  املاركسية  النظرة  االجتماعية متناغمة مع 
مركزي من التجربة اإلنسانية هو اجتماعي يف أصله وإجرائه. ومع  

)الط فإن  يتضمن ذلك  املاركسية  إىل  ابلنسبة  االجتماعي(  ابع 
بينها  التمييز  جيري  اليت  الفرعية  فاجملموعات  السياسي،  الطابع 
حساب   على  مصاحلها  لتعزيز  بينها  ما  يف  تتنافس  اجتماعيًا 

  .اآلخرين
وقد أدرك ابختني وأعضاء معه من الدائرة املثقفة اليت قادها،       

الذي تشغل احليز االجتماعي  اللغة ابلنسبة إىل سوسري غري  أن  ه 
متكلم إلظهار سلطته على   أي  لدى  فرصة  توجد  سياسي، وال 
متكلم آخر؛ ألن )اللغة( ال متلك ب حْعًدا فرداًي، وإمنا )الكالم( هو  
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ث ِّل دروس سوسري   الذي ميلك هذا البحعد. وابلنسبة إىل ابختني متح
 )املوضوعية اجملردة(،  الشكل األكثر أتثريًا واألمشل تطورًا ملا يحسمَّى ب

إهنا تعرف حدود اللغة، ال لتتضمن عالقة العالمة ابحلقيقة الفعلية  
اليت تعكسها، ولكن عالقة العالمة ابلعالمة داخل نسق مغلق،  
وعوض أن تتعامل )الدروس( مع املنطوقات احلقيقية اقتصرت فقط  

  .على النسق اللغوي الذي جحر ِّد منها
هؤال      إىل  طبيعتها  وابلنسبة  يف  أيديولوجية  العالمات  تحعدر  ء 

دَّد   احلقيقية، والوجود االجتماعي ال ينعكس فيها فحسب، بل ُتح
مثل   ليست  العالمة  ألن  بواسطتها؛  أشعته  انكسار  قوة  كذلك 
مرآة صقيلة، ولكنها مرآة ذات سطح مكسور وغري منظم، أحدثته  

عالماتية؛   املصاحل االجتماعية ذات التوجه املختلف داخل مجاعة 
العالمة   أن  أحعلن  عندما  وهكذا  الطبقي.  الصراع  قِّبل  من  أي 
أصبحت حلبة للصراع الطبقي، وجحعلت اللغة أمرًا مركزاًي ابلنسبة  
إىل القاعدة، وهذا إعالن ماركسي ال يفصل اللغة عن السياسة،  
واحتمال أنه أيًضا ال يؤمن إبمكان التمييز بينهما متاًما، فاإلبداع  

ال ميكن أن يحفَهم مبعزل عن الدالالت األيديولوجية والقيم اللغوي 
اليت متألها. ليس إذن مثة فعل كالم فردي، بل إنه دائًما اجتماعي،  
نتخيله   بتفاعل مع مجهور  تولد  ننطقها  أي كلمة  فإن  وابلتأكيد 
داخل أذهاننا، قبل أن يوجد أي مجهور حقيقي يسمعها أو يقرأها.  

قوم على ُتاور مجاعي جيري على حنو متأصل،  ومن ََثَّ فإن اللغة ت
أحادي   داخليًا  ُتاورًا  تعتمد  أهنا  يحتصوَّر  أن  والوهم  اخلطأ  ومن 

  .اجلانب
خمتلفتني        صيغتني  بوضوح،  وابختني،  سوسري  يحقد ِّم  وهكذا 

لدراسة الطابعني االجتماعي والسياسي يف اللغة؛ إذ ترتكز صيغة  
اعي الذي يربط الناس على حنو  سوسري على مفهوم الطابع االجتم

متماسك، يف حني تقوم صيغة ابختني على مفهوم اجتماعي يعمل  
على فصل الناس بعضهم عن بعض، وينسجم هذا املفهوم األخري  
اللغة االجتماعي  مع ما يدل عليه )الطابع االجتماعي( يف علم 
يتبنون  والعلوم االجتماعية عامة. غري أن ابختني وأعضاء دائرته 

سوة شديدة حجة أن اللغة أيديولوجية من القمة إىل القاعدة،  بق
حىت أهنم جعلوا مصطلحي: )اللغة( و)السياسة( يبدوان كأن هلما 
طابًعا حشواًي، مبعىن أنه مل يعد من الواضح لدى املرء ما يستطيع  
فالوضع   بينهما،  مدلول  ذات  تكون  قد  اليت  العالقة  حول  قوله 

يكون   أن  قبل  ما  البشري سياسي  طبيعيًا. وسينجح هؤالء، يف 
اللغة( ليست   الناس لألخذ بفكرة أن )سياسة  استمالة  بعد، يف 
ذاهتا   اللغة  تعترب  ابللغة، وإمنا  الناس  يفعله  مبا  تتعلق  جمرد مسألة 
د العالقات   س ِّ سياسية من القاعدة إىل القمة، وأن العالمة اللغوية ُتح

فإن اهلوية االجتماعية  االجتماعية ملستعمليها، وضمن هذا املفهوم  
 (07).حاضرة يف اللغة ذاهتا

وُتدر اإلشارة إىل أن الطابع التارخيي للغة هو النافذة اليت        
اللغة ابلسياسة، فقد جاء حديثه   أطل منها سوسري على عالقة 
عن السياسة غري مرتبط ابلنسق الداخلي للغة، وإمنا هو حديث  

السياسة   له  محتعل ِّق بدور  اللغة،  بوصفها عاماًل خارًجا عن نظام 
االستقرار  يحصبح  مَثَّة  ومن  تغريها،  سرعة  ُتفيف  يف  أتثري كبري 
السياسي عاماًل أساسيًا من عوامل تثبيت اللغة واستقرارها، ولو  

 .لفرتة حمددة من الزمن
شيء،        قبل كل  اترخيي  علم  هو  سوسري  لدى  اللغة  فعلم 

أقواله املشهورة إىل أنه "مل يتم أبًدا    ولتأكيد ذلك ذهب يف أحد 
األرض" لسان جديد على سطح  فأي (17)اإلبالغ عن والدة   ،

لسان وحجد على سطح األرض مل يكن وجوده قد جاء بني ليلة  
وضحاها، وينتج عن ذلك أيًضا أنه مل يتم اإلبالغ عن أن لساًًن  
حية، ليست كائنات  فاأللسنة  أنفه(.  )َحْتف  للتو  مات  قد   ما 

ووالدهتا وموهتا ال جيراين ابلطريقة الطبيعية اليت تولد وُتيا ومتوت 
فهو   ذلك،  عكس  إىل  يذهب  تصور  فأير  احلية،  الكائنات  هبا 

  .تصور يرى األلسنة كأجسام طبيعية ال بل أكثر من طبيعية
ومقولة سوسري قد جاءت لتدحض وجهة نظر كانت سائدة        

ترى يف  اليت  تلك  زمانه، وهي  طبيعية،   يف  اللغات كائنات حية 
اللغة هو   النظرة يؤكد سوسري إبصرار على أن علم  فمقابل هذه 
علم اترخيي، ويعين ذلك أنه ال ميكن النظر إىل اللغة بوصفها كائنًا 
حيًا، وال ميكن وضع اللسانيات ببساطة يف خانة العلوم الطبيعية، 

اتضح   اللسان،  وقائع  أفضل حقيقة  فهًما  فهمنا  أن علم فكلما 
  .اللسان علم اترخيي، وال شيء سوى علم اترخيي

سوء          هلا  جلب  الذي  هو  بنا  األلسنة  ارتباط  ولعل 
الفهم، فقحرب وقائعها من ا جلب صعوابت كبرية إلدراك جوهرها،  
بوجودهم كجماعة،   رهن  وجودها  مبتكلميها:  مرتبطة  فاأللسنة 

و حال األلسنة واختفاؤها متوقف على اختفائهم كجماعة. هذا ه 
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الداخلية. ولكن كثريًا ما   تحركت وشأهنا وبقيت طَْوع وقائعها  إذا 
تطرأ أسباب خارجية، يكون هلا دور يف إحياء لسان من العدم،  

تَّم   .أو اإلجهاز على لغة موجودة والقضاء عليها مبوت حمح
فالقوة، وغالبًا ما تكون قوة سياسية، هي الطريقة الوحيدة     

ساًًن من األلسن يتوقَّف عن الوجود، فهنالك أسباب اليت ُتعل ل
خارجة متاًما عن وقائع اللغة يكون هلا دور يف ذلك، كأن ُتدث  
إابدة كاملة للشعب الذي يتكلمها، كما حدث، يف وقت وجيز،  
أو أن تعود أمة إىل   الشمالية،  أمريكا  اهلنود احلمر يف  ألسنة  مع 

ييه من العدم، وُت عل منه لساًًن حيًا كما حدث  لساهنا القدمي وُتح
 .مع العربية، أو كأن يحفرض لسان جديد ينتمي إىل أمة أقوى 

فكثريًا ما ُتدث التغريات اللغوية بسبب هذا العامل ضمن       
أكثر من لغة، وابالشرتاك مع لغات أخرى، كالتفاعل الذي حيدث  

لعامل  بني لغة الفاُتني ولغة املهزومني، ومن مجلة اآلراء املتعلقة اب
السياسي ما ميكن تسميته اليوم ب )نظرية الطبقة التحتية(، فعندما 
تتبىنَّ جمموعة من الناس لغة جديدة )مثل لغة الفاُتني(، فأغلب  
الظن أن هؤالء الناس سيحملون عاداهتم اللفظية من اللغة القدمية 
ابلتأكيد يف كثري من   النظرية صحيحة  اجلديدة، وهذه  اللغة  إىل 

فحني ينطق الويلزي ابللغة اإلجنليزية جنده يتأثر ابلنظام   احلاالت.
الصويت للغة الويلزية إىل حد بعيد، مع أن غالبية الويلزيني اليوم ال  

  (27) .غةيتكلمون تلك الل
وهكذا فإن بقاء لسان من األلسن اثبتًا ثبااًت نسبيًا ميكن    

أن يكون ًنُتًا عن عوامل خارجية ال متت إىل اللغة بصلة، مثل  
إخل. وهذه   نظام كتابة  أو  لغوي  أو جممع  أو مدرسة  بالط  أتثري 
العوامل بدورها يساعدها التوازن االجتماعي والسياسي مساعدة  

سياسي، فإن اللغة ترجع إىل حالة من  إجيابية. وإذا غاب التوازن ال
احلرية تتبع فيها جمراها العادي املنتظم املتمثل بتلك التغريات الدائمة  
الظروف   بعض  النعدام  نفسها  تلقاء  من  لغة  أي  تعرتي  اليت 

 (37).اخلارجية
ومسالك التأثري السياسي يف مصري األلسنة خاصة وكلية،         

وال يوجد حاجز مطلق بني هذين النمطني، فدعم سلطات الدولة  
ر التأثري اخلاص،   أو على األقل حيادها املتعاطف، ميكن له أن ي حَيس ِّ
إْن مل يتناوب معه يف التأثري بكل بساطة؛ إذ يشهد اتريخ األلسنة  

أتسي الدول  من  العديد  أو  يف  اللسان  إلصالح  منظمات  س 

من   العديد  يف  تحناط  مهام  الشأن  هبذا  تحوَكل  إذ  عليه؛  للحفاظ 
القرارات  اذ  اُت  يتم  ما  وغالبًا  املختصني،  من  بلجان  البلدان 

  .ابلتصويت عليها يف بعض املؤسسات التشريعية كالربملان
وأييت إغراء التصميم على التدخل يف اجملرى الطبيعي للسان        

يف الفرتات اليت يدرك فيها الوعي القومي بقوة انتمائه إىل ثقافة ما  
وإىل اللسان الذي يحعرب ِّ عنها، فكل هذه األعمال تنتمي بعمق إىل 
اتريخ األلسنة املعنية، وهي أحداث ال مغامرات طارئة. لكنها مع  
ذلك تبقى عند ُتوم عملية إعادة سبك حقيقية، فهي ال تعدو  

نظيم وُتديث، وتحعدر خزائن اللسان، مع أن هلا  أن تكون إعادة ت
بحعًدا سياسيًا وثقافيًا، أنصااًب للسلطة احلاكمة، وضمانة قوية ملا هو  
حدود   وترسم  املاضي  تثبت  إهنا  أتسيسية،  حماولة  ال  موجود، 

  .القاعدة أكثر من ممارستها لقطيعة مع األعراف والعادات
ليها التأثري السياسي  وهنالك ثالثة مكوًنت للغة ميحارس ع  

 دوره وهي: املعجم، وضبط اللغة، والتلفظ: 
: املعجم: يحعدر املعجم العنصر األكثر تغريًا يف اللغة، وهو   أوًلا

االجتماعية  اخلارجية:  الظروف  بقوة  فيه  دَّد  ُتح الذي  اجملال 
الذي   احلضاري  للتطور  أو  اللغة  حلياة  واالقتصادية،  والسياسية 
تكون هذه اللغة أداته والعاكسة له. فبالرغم من االحتفاظ امللحوظ  

امل فإن  للغات،  األساسي  الرصيد ابملعجم  من  املوروثة  فردات 
املشرتك من طرف اللغات املنحدرة من حالة لغة قدمية قد يكون  

  (74)ل.حمدوًدا خالل زمن طويل نسبيًا من التطور املنفص
فاملعجم دائًما هو أكثر املكوًنت خضوًعا للتغيري، وهو تغيري        

ى  يطال داللة الكلمة غالبًا، فالكلمة يف حالة هروب دائم، وعل
للغة ما يف لغة أخرى،   الصويت  النظام  عكس ذلك حني يذوب 
وتصبح مجلها صورة جلملها، فإن هذه اللغة تكون حينئذ عحْرضة  
خلطر االمتصاص، فاألصوات والنحو مها هيكل البناء اللغوي، أما  
املعجم فليس سوى طالء يستعمله السياسي، كما اللغوي، أبلوانه  

  (75).املتعددة
ز املعجم من النحو هو أننا يف احلقيقة نعاجل يف النحو  وما ميي       

مظاهر لغوية نستطيع أن أنمل منها أن تكون مشولية، بينما نعهد  
إىل محؤل ِّف املعاجم جبمع مفردات اللغة من دون حد  معني، فاملعجم  
ما  أي كل  البشري؛  التواصل  احتياجات  يحغط ِّي كل  موجود كي 

ين حول ُتربته عن العامل، أو حىت  يرغب اإلنسان بنقله إىل اآلخر 
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حول األيديولوجيات والسياسات اليت ترغب املؤسسات برتسيخها  
يف جمتمع ما، وعلى مؤل ِّف املعجم إذن أن يتوسَّع ابستمرار، إما 
الدالالت   تعدد  موارد  بوحدات جديدة، وإما ابستعماله  إبغنائه 

القائمة يف   الوحدات  ديناميتها، مدرجة  تعمل، يف  سياقات اليت 
جديدة، فاملعجم حمكوم عليه ابلتوسع، بعكس عناصر النحو اليت 

 (76).تحؤم ِّن ثبااًت للمجموع
إْن كان اترخييًا    -واملعجم يعكس         جزء   –وبشكل خاص 

وترسم   الوعي  تسكن  خطاابت  وهي  اجملتمعات،  خطاابت  من 
أداة )اجتماعية   املعجم  لتمثل التاريخ    –املصري، فيبدو  سياسية( 

فق وجهة النظر اليت يراد له اعتمادها، أكثر منه عماًل ُتديداًي،  و 
املعجمي يف تغيريها،   الكلمة، فحىت لو جنح اإلصالح  بنية  وأما 
فهو ال ينال سوى األقسام األقل بناء. وجيب التنبيه هنا إىل أتثري  
أن  وميكن  اللغة،  ملعجم  األساسية  السمة  يف  املعجمية  الصناعة 

ينظر    -قد ال نتفق معه إىل حد  كبري    -تعريف  يحستشفَّ ذلك من  
إىل كتب املعاجم، وخصوًصا املعاجم غري التارخيية، ابعتبارها أداة 
حرفية مؤذية لشل منو اللغة وجعلها صعبة وجامدة، فاألمر األسوأ 
د ِّدها كلمات أخرى، ولذا فإن املعجم  أن كل كلمة يف املعجم ُتح

 (77).ليس أكثر من حشو هائل بال طائل
اللغة: ضبط  القرارات   اثنياا:  به  تحعىن  آخر  حقل  هناك 

السياسية، وهو ضبط اللغة؛ أي اعتماد وسيلة يف التعبري اللساين 
يتم اختيارها من بني غريها، وتحرَفع إىل مصاف إما اللسان القومي 
أو الرمسي، أو تصبح اللسان القومي والرمسي مًعا. وقد يتعلق األمر 

كمعيار محوحَّد، كما حدث يف إيطاليا يف القرن    ابعتماد لغة حملية
عام   منذ  الشعبية  الصني  ويف  عشر،  ويكون  1955التاسع  م. 

املعيار أو غياب سلطة موحدة قادرة على تروجيه يف   غياب هذا 
بعض اجملتمعات مالزًما حلالة شديدة من عدم االستقرار، ففي ظل 

ظل غياب معيار   وجود التنوعات اللغوية داخل الدولة الواحدة ويف
تفرضه السلطة السياسية أو األعمال األدبية، فإن الوضع اللغوي 

  .يصبح جمموعة هلجات أكثر منه لساًًن محوحًَّدا
ومما يندرج ضمن ضبط اللغة إعادة النظر يف علم الرتاكيب،      

ومما ال شك فيه أن علم تراكيب البىن قد ساهم يف املداخالت،  
إال أن مداخالته كانت حمافظة أكثر منها إصالحية؛ ألن معظم  
احلاالت املعروفة هي عبارة عن إحياء، فعادة ما يكون التأثري على 

به مستحيلة؛ إذ ال وجود للتغيري يف  بىن تراكيب لغة معينة مهمة ش
قواعداًي   فنحن  ندر،  ما  يف  إال  اللغات  ملعظم  النحوية  البىن 

  .خالدون
ومن       الكلمة  خصائص  من  استحنبط  ما  أن  يف  شك  وال 

ث ِّل ثوابت  خصائص الرتكيب يف اللغة العربية، على سبيل املثال، ميح
حدث يف هذه اللغة    يف نظامها مل تتأثر أتث ررًا يحذكر مبا قد يكون

من تطور، فمعظم ما استححدث من الكلمات التحزِّم فيه خبصائص  
االشتقاق ومتطلبات التصريف ومقتضيات امليزان الصريف، وميكن 
أن نَ عحدَّ ما قد يطرأ على اجلملة من توسيع وتفريع مل يكن ليتجاوز  

  (78).شكَلْي اجلملة األساسيني
بقى التلفظ خارج النطاق أو  وكما هو متوقع ي  اثلثاا: التلفظ:

يتملص من املساعي الرامية إىل حيازته، فلقد كانت هناك حماولة 
يف العربية اإلسرائيلية لفرض القاعدة الصوتية لليهود الشرقيني، وهي  
كاللغة العربية، غنية ابألصوات احللقية، واعتحربت أقرب إىل العربية  

التلفظ عند اليهود  الكالسيكية، إال أهنا كانت غريبة عن عادات  
عليها حىت   اتمة  هلم سيطرة  الدولة، وكانت  أسسوا  الغربيني ممن 

  (79).عهد قريب، فأدت هيمنتهم إىل فشل تلك احملاولة
وخالصة ملا سبق ميكن القول: إن عامل االستقرار السياسي  
من   نوًعا  عليها  ويضفي  اللغة  تغري  سرعة  ُتفيف  يف  يحسهم  قد 

د تحسهم فيه أيًضا عوامل أخرى ُتذب اللغة  الثبات، وهذا التأثري ق
حنو مركز اثبت. ولكن ُتدر اإلشارة إىل أن اللغة بطبيعتها الذاتية، 
ودون سند من عوامل خارجية، تبقى يف جوهرها كما هي حمافظة،  

م، هي اللغة الفرنسية ذاهتا بعد  1789فاللغة الفرنسية قبل عام  
اهبا التغيري إىل حد ما؛  ذلك العام، وحدها فقط مفرداهتا اليت أص 

اليت   التعابري والكلمات اجلديدة  اغتنت بعدد كبري من  أهنا  مبعىن 
والثقافة  اجلديد  اجلديد واالقتصاد  السياسي  النظام  حذت حذو 

  .اجلديدة
فقد تغري معىن العديد من الكلمات والتعابري، واختفى عدد       

ملعجمية األساسية من الكلمات القدمية من مفرداهتا، أما املفردات ا
فقد   اللسان،  ماهية  يحشك ِّل  ما  وهي  للغة،  النحوية  واألنظمة 
حافظت على ذاهتا بشكل كامل، فاللسان ال يتولد من هذا النظام 
القدمي أو اجلديد يف اجملتمع، وإمنا من كامل مسرية اتريخ اجملتمع 
وإمنا كافة   أاًي كانت،  اجتماعية  طبقة  تبتدعه  وال  العصور،  عرب 
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اللغات  الط أن كثريًا من  أحد  بقات االجتماعية، وال خيفى على 
احلديثة، مثل الروسية، كانت ذاهتا قد خدمت الرأمسالية والثقافة 
الربجوازية، وأهنا ُتدم اليوم النظام االشرتاكي. فلقد تشكل اللسان 
ُتديًدا خلدمة أفراد اجملتمع بغض النظر عن انتمائهم الطبقي، فمن 

ال يوجد لسان طبقي على الرغم من أن اللسان    وجهة النظر هذه،
  .يحتيح استعماالت طبقية له

وبناء على ما سبق هنالك فرق بني املفردات املعجمية وبني       
القواعد، فالقواعد تبدو أكثر مقاومة للتغيري العفوي وللتغيري املتفق  

ري  عليه أيًضا، وهذا ال يعين أن األجزاء األكثر ثبااًت يف األلسنة غ
واالجتماعية  السياسية  التطورات  مع  التكيف  على  بذاهتا  قادرة 
متاًما   األوساط  هذه  مع  التكيف  على  قادرة  فالقواعد  والثقافية، 
كتكيرف األجهزة العضوية احلية مع بيئتها. وإذ يحقال ذلك، يبقى 
املفردات   فدينامية  أسرع،  املعجمية  املفردات  تطور  أنَّ  صحيًحا 

اجملاالت األكثر انتظاًما ليست واحدة، ومن هنا    املعجمية ودينامية
فأمساء  لأليديولوجيات.  للمفردات كحافظة  التارخيية  القيمة  أتيت 
السياسية هي خطاب حول   املؤسسات االجتماعية والنشاطات 
الكلمات هذا هو   اجملتمعات، ميكن فك  رموزه، فخطاب  اتريخ 

  .خطاب اترخيي
واقعة عند ُتوم املعجم والقواعد،  واحلقيقة أن بعض الظواهر ال     

خمتلف   يف  الذهنية  التمثالت  على  الضوء  بعض  إلقاء  تستطيع 
اجملتمعات، ألن التحليل الصريف ال يزال يعطينا حىت اليوم متاثالت 
شفافة إىل حد ما. إال أن رموز الصيغ ليست دائًما قابلة للفك  

الكلمات عنها،   كلما بسهولة، ففي أغلب األحيان يزول ُتفيز 
زاد فرق السرعة بني مسرية الزمن اللساين ومسرية الزمن االجتماعي 
اليت كانت   األيديولوجية  املضامني  من  بتخلصها  السياسي،  أو 

  .ُتملها يف ما مضى، وتصبح مسألة تنظري األصل غري جمدية 
ونتيجة ملا سبق ميكن القول: إن األجزاء األكثر قابلية للتغري        

يف اللسان واألكثر قبواًل للمبادرات، تبقى مع ذلك حقواًل اثبتة  
توفره   الذي  االستقرار  خالل  من  األلسنة  أن  لو  نسبيًا، كما 
ملستعمليها قد تشكَّلت هكذا ُتت أتثري ال وعي مَجْعي لِّتقيهم  

األلسنة البشرية إرث وصي على اجلنس    من خماطر التغيري، وكأن
البشري. وابلرغم من ذلك فإن األلسنة تتغري، وإن كان ذلك ببطء  
عند مقارنة ديناميتها ابلتغريات االجتماعية، فما من شك يف أن 

قلب   إىل  تؤدي  واليت  البشرية،  اجملموعات  هتز  اليت  الصدمات 
إذ مباشرًا؛  أثرًا  العامل كله  يف  ترتك  ال  بعض    األوضاع،  تبدو 

 (80).اجملتمعات يف حالة مجود دائم

 :خامتة .3
ويف النهاية وبعد احلديث عن دور كل من: املؤسسة العلمية        

واملؤسسة الثقافية واملؤسسة السياسية، وما انبثق عنها من عوامل 
والتخفيف من   اللغة  توازن  أتثري كبري يف حفظ  خارجية كان هلا 

د ة  اضطراهبا، فإنَّ الدراسة قد خلحصت إىل ثالث  سرعة تغريها وحِّ
 :نتائج أساسية وتوصية، وهي كما يلي

إنَّ التفكري اللغوي بوصفه من العوامل اليت ترتبط ابلظاهرة  .1
اللغوية من خارجها، له أتثري كبري يف الدمج املنهجي ملا هو من  
داخل نظام اللغة مع ما هو من خارجه، وتناوهلما بطريقة واحدة.  

د  و  يظهر ذلك جيًدا يف طريقة تفكري العلماء، فالوصف الذي وحجِّ
يف دراساهتم ليس وصًفا دقيًقا ومتثياًل موضوعيًا للنشاط اللغوي،  
بقدر ما هو حماولة لتثبيت اللغة. وقد أتتَّى هلم ذلك من خالل  
وضع قوانني وقواعد تتحكم يف النشاط اللغوي، وتسنده إىل معايري 

شيئًا من الثبات الذي يتناىف مع طبيعته. وقد  وقيود تَ ْفرض عليه  
  :ظهر ذلك بوضوح يف ثالثة حقول هي 

فكراًي   نشاطًا  ث ِّل  ميح يزال  وال  فالنحو كان  النحو:  علم  أ. 
موضوعه األلسنة الطبيعية اليت ُتتاز أحداث التاريخ دون أن تتأثر  
ته األساسية، وهي كونه نشاطًا   هبا يف كل حال، وهذا ما يحربز مسِّ

 اترخييًا يحقل ِّل من أثر الزمن يف اللغة. فتفكريًن، مهما يبدو واسًعا، ال
فهو يتناهى عند اللحظة الراهنة، والنشاط اللغوي، الذي هو غري  
متناه، هو أوسع، بشكل غري حمدود، من أي منوال حنوي ميكن  
ي ِّز جزءًا من   أن حيصره أو يحثب ِّته. فنحن قادرون، على األقل، أن منح

نشاط اللغوي خالل مدة حمصورة من الزمن فقط. فاألنظمة  بنية ال
النحوية تتغري مبرور الزمن دون أن يتوقَّف اللسان، الذي يقع فيه  
التغري، عن العمل. إال أن التغريات اليت تطرأ على البنية النحوية 
هي أقل سرعة من تلك اليت تحؤث ِّر يف أنظمة اللغة األخرى، وهذا  

يغضوا الطرف عن تلك التغريات، ويركنوا   ما دعا النحاة إىل أن
ة الثبات   .إىل وضع قواعد معيارية هلا مسِّ

ب. علم األصوات: يتمثَّل أتثري التفكري اللغوي يف الظواهر 
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الصوتية إبجياد قوانني يحظن أهنا تنطبق على خط اثبت، تسري فيه  
التغريات الصوتية، وبعد التمعن والنظر يف حاالت من اللغة تبنيَّ 
أن عكس ما تحشري إليه هذه القوانني قد حيدث أيًضا، ولن يتم فهم  
ي ِّز التغري الصويت من   مبادئ أو قوانني التغري اللغوي من غري أن منح
التغري الوظيفي للصوت، فالتغري األول له أسباب غري لغوية، وأما 
تغري وظائف األصوات، فهو على العكس من ذلك؛ ألنه خيضع  

الل ذات  من  وجود  لسببية  ابفرتاض  ميكننا  فإنه  وهكذا  غة. 
استعدادات مسبقة خمتلفة أن نعرض ظاهرتني متناقضتني من وجهة  
نظر واحدة، وهلذا فإن احلذر يف استعمال القوانني الصوتية لتفسري  

  .التغريات اللغوية واجب أخذه بعني االعتبار
ج. فقه اللغة: إنَّ حماولة إرجاع فصيلة من اللغات إىل أمناط  

املبدأ ل نتائج  إحدى  هنائية، هي  إليها وجواًب وبصفة  تنتمي  غوية 
اللغة مباشرة إىل تفكري الناطقني هبا، ففي  ضع  الذي خيح الضمين 
البحث عن النمط الذي تنتمي إليه جمموعة من اللغات سهو عن 
أن اللغات تتطور دائًما، واعرتاف ضمين إبمكان وجود عنصر قار   

نفرتض وجود مسات أصلية اثبتة ال    يف ذلك التطور، فبمجرد أن
يحغري ِّ منها الزمان وال املكان شيئًا، حىت نصطدم مباشرة ابملبادئ 
األساسية اليت تقوم عليها اللسانيات التطورية، فال وجود يف اللغة  
، وما يبدو أنه دوام لبعض اخلصائص،   ألي خصائص اثبتة ال تتغريَّ

اخلصائص اثبتة على  فإمنا هو مبحض الصدفة، فإن ظلَّت إحدى 
  .مرور الزمان فيمكنها كذلك أن تنقرض مبروره

إنَّ اختيار شكل محهذَّب من أشكال اللغة لِّيحمث ِّل لساًًن   .2
مشرتًكا هو اختيار موجود يف كل التقاليد اليت فيها نشاط حنوي؛  
إذ ميكن اكتشافه ضمن شكل محتحق ِّق من أشكال لغة ما، ولكنه  

ه أو إجياده من العدم، فمن بني مجيع أشكال  حتًما ال ميكن اخرتاع
لسان ما، ميكن لشكل منها أن يحقد ِّم ذاته بوصفه لساًًن مشرتًكا،  
وحىت يتحصَّل على هذا االمتياز جيب أن يكون اجتماعيًا وحمل   
ث ِّله   ميح بل  مسيطر،  غري  اللغوي  الواقع  يف  هو  اللسان  وهذا  ثقة. 

ا بقية اجملتمع فلديها هلجاهتا  بشكل خاص املثقفون واملتعل ِّمون، وأم
ترتاكب مع اللهجات   -وهي نتاج الثقافة    –احمللية. فاللغة املشرتكة  

خارجية   لظروف  وجودها  حيث  من  خاضعة  وَتكون  احمللية، 
تتمكَّن من خالهلا أن تفصل جمال وجودها   ومالبسات مغايرة، 

ة عن اجملال الطبيعي؛ أي جمال لغة التخاطب اليومي. َث تظل اللغ

املشرتكة، بعد أن تَ َتشكَّل، على قدر كبري من الثبات واالستقرار 
تبقى هي هي ال  أن  إىل  تنزع  أن  بوجه عام، ويكون من شأهنا 
. وهكذا فليست اللغة املشرتكة هي اليت من شأهنا أن تكون   تتغريَّ
مقياًسا ملدى قابلية اللغات الطبيعية للتبدل والتغري. فالتمييز بني 

بيعي العضوي يف لسان من األلسن عن أشكاله املحهذَّبة التغرير الط 
  .هو من الضرورة مبكان إلعطاء صورة أوضح لتغري اللغة

إنَّ بني اللغة والتاريخ السياسي تقوم عالقة محرتابطة، فحني   .3
يتنقَّل التاريخ تكون رغبة اللغة يف تكرار ذاهتا عارية عن القيمة،  

دمية، وال ميكنها أن تبقى كما فليس بوسعها أن ترث حالتها الق
هي. فالعامل السياسي يحعدر عاماًل إجيابيًا؛ لدوره الفاعل يف تثبيت 
األوقات غري   عامل سليب يف  إىل  اضطراهبا، وينقلب  اللغة ومنع 
املستقرة، فكل تغري سياسي يسبقه فورًا تغري بنسبة مماثلة متاًما يف  

بتًا ثبااًت نسبيًا ميكن اللغة. وهكذا فإن بقاء لسان من األلسن اث
أن يكون ًنُتًا عن عوامل خارجية ال متت إىل اللغة بصلة، مثل  
إخل. وهذه   نظام كتابة  أو  لغوي  أو جممع  أو مدرسة  بالط  أتثري 
العوامل بدورها يساعدها التوازن االجتماعي والسياسي مساعدة  

ن  إجيابية. وإذا غاب التوازن السياسي، فإن اللغة ترجع إىل حالة م
احلرية تتبع فيها جمراها العادي املنتظم املتمثل بتلك التغريات الدائمة  

 .اليت تعرتي أي لغة من تلقاء ذاهتا
وإمنا        مطلًقا،  ثبااًت  متلك  املشرتكة ال  اللغة  إن  القول:  لة  ومجح

ثباهتا هو ثبات نسيب، فهي نواة عحليا ال يزيدها الزمن إال بحعًدا عم ا  
دد دائم  يف صورة   اُتاهات، وفيها جمهود محتج ِّ الدارج من  التكلرم 

للتوفيق بني اُتاهات التطور اللغوي الطبيعي وبني هذه النواة. فهي 
لغة فيها نوع من التوازن دائم التقلرب بني الثبات والتطور، واحملافظة  
على هذا التوازن أمر عسري، فهي قبل أن تتصدَّع أو متوت تحقاوم  

أزما وعوامل  التغري  ذاتية  مبادئ  ذلك  يف  وتساعدها  طويلة،  ًًن 
خارجية، وما املؤسسات اليت وقفنا عندها سوى مثال على تلك 

  .العوامل الكثرية
وأما التوصية اليت خرجت هبا الدراسة، فهي ضرورة مد  خيوط  
إىل  لتصل  وابختني،  سوسري  منوذَجْي:  ابستلهام  البحث، 

ذكرها، فهنالك مؤسسات املؤسسات األخرى اليت مل أتت على  
وهي  واحد،  مركز  حول  اللغة  ُتمع  جذب  قوى  تحشك ِّل  أيًضا 
فأثر  االقتصادية.  واملؤسسة  التعليمية  واملؤسسة  الدينية  املؤسسة 
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وما   أطرافها،  وملَ ِّ  اللغة  توحيد  يف  ظاهر  املقدسة  والكحتب  الدين 
العامل  هذا  مظاهر  من  مظهر  سوى  الفصيحة  اللغات  وجود 

بري. وأما املؤسسة التعليمية فهي متعلقة بدور املدارس  اخلارجي الك
أيًضا عامل خارجي من   اليت هي  اللغوية،  واجملامع واألكادمييات 
عوامل وحدة اللغة والدفاع عنها ضد مظاهر التفتت واالضطراب. 
صياغة   أبن  نعلم  أن  فيكفي  االقتصادية،  املؤسسة  وخبصوص 

ات هي يف ذاهتا مسألة  سياسة لغوية رشيدة يف دولة متعددة اللغ
 اقتصادية.   
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