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مؤلف كتاب إمرباطوريات الكلمة
نيقوالس أوستلر هو مؤسس مجعية
املهددة باالنقراض يف العامل ،ومستشار
اللغات
َّ
احلوسبة ،وتكنولوجيا اللغات لدى املفوضية
األوروبية .وهو هيدف من كتابه إىل أن يكون
تار ًخيا ل ُّلغات يف العامل ،وال سيام اللغات الكبرية
(ص ،)761ال اللغات كلها ،من منظور أن
اللغات كلها هلا تاريخ ،ولكن القليل منها مو َّثق.
فاللغات عامة تعكس قوة األمم وهويتها ،وكذلك
* باحث أردين يف النقد األديب احلديث.

شخصيتها ،ومدى ما تتميز به من قدرة عىل
ً
وأنامطا سلوكية ،أمهها
االبتكار؛ إذ إن هلا تقاليد
تعد إشكالية نتيجة
ثنائية احلضور والتاليش التي ّ
الرصاع بني اللغات ،وما ينطوي عليه من أنساق
اهليمنة التي تسبب لبعض اللغات انزياحات
تعد جز ًءا مركز ًيا من أطروحة الكتاب الذي
ّ
يرمي أوستلر من خالله إىل الوقوف عىل األنامط
واآلليات (امليكانيكيات) التي حتكم السلوك
اللغوي يف سياق ُمقاربة تارخيية حتليلية.
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الحضور والتالشي
ينهض الكتاب عىل استقصاء اللغات التي
تشكلت ،ومن ثم نمت خارج احلدود (األوطان)
التي انبثقت منها ،لتصبح لغات ُمرحتلة يف املكان
والزمان ،حيث كان النجاح حليف بعضها ،بينام
ينية
عرف معظمها الفشل .فلغات كالعربية
ّ
والص ّ
الرغم من
ّ
واإلغريقية متكنت من البقاء فتية ،عىل ّ
مجيع العوائق والصعوبات التي واجهتها ،يف حني
أن هنالك لغات مل تتمكن من جتاوز حدودها
اجلغرافية ،مع أن أصحاهبا اكتسحوا األرض
من مرشقها إىل مغرهبا ،كام هي اللغة األملانية يف
السياق عينه ،تأيت
القرن اخلامس امليالدي .ويف ّ
وأخريا
اللغة اهلولندية يف جزر اهلند الرشقية،
ً
الالتينية التي مل تفلح يف أن تكون حارضة يف
الرشق األوسط عىل الرغم من الوجود الروماين،
يف حني تلقفها سكان بالد الغال واإلسبان .إذن،
هنالك أنامط سلوكية الرحتال اللغات ،حضورها
وتالشيها ،وهنا يربز التاريخ أداة للتحليل ،ولكن
يف سياقات متعددة.
يتصدرها قسم
يتكون الكتاب من ثالثة حماور،
ّ
أويل ،يعالج طبيعة تاريخ اللغات من خالل نظرة
لغوية ،حتكم ال ّتأريخ اإلنساين ،وما يتعالق به من
الحظ أن املحور
تقنيات القراءة والكتابة .و ّمما ُي َ
األول محل عنوان «اللغات عىل اليابسة» ،يف حني
أن املحور الثاين محل عنوان «اللغات يف البحر»،
بينام جاء املحور الثالث واألخري بعنوان «اللغات
اليوم أو غدً ا» .وهنا ال خُيفى عىل القارئ فعل
اإلحالة إىل اليابسة والبحر ،فكالمها حيمل قيمة
مكانية ،يف حني جاء القسم األخري يف سياق زمني،
من منطلق أن تارخينا احلارض مل ُينجز بعدُ  ،وبذلك،
فهو ال حيمل ِسمة ُمنجزة ،وحتديدً ا عرب اإلحالة إىل
مركزية ،أو إىل فلسفة ثقافية ما.

هذا النهج يدفعنا إىل التساؤل عن األسباب
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والدوافع التي جعلت أوستلر يرتيض هذا
التقسيم ،أو هذه املنهجية التي تنظر إىل بعض
اللغات عىل أهنا آتية من اليابسة ،يف مقابل أخرى
آتية من البحر ،يف حني جعل بعض اللغات ترهتن
لزمننا املعارص يف سياق احلضور وال ّتأثري!

لإلجابة عن التساؤل السابق ،نالحظ أن املؤلف
ي ّتجه إىل البحث يف اللغات التي جاءت من
اليابسة ،وهو هنا ،ينطلق من فلسفة ،أو منهجية
ما ،فيتداول الزمان واملكان ،فالزمان حييل إىل
فالسبق التارخيي
املكان الذي ابتدأت منه اللغة؛ ّ
ّ
وتطورها يرتبط بارحتاهلا
لتشكل اللغة ونشوئها
ّ
من املناطق الداخلية التي كانت منبع ال ّتشكل
احلضاري األسبق الذي شهدته األرض .وهنا
فتتحا
تبدو منطقة الرشق األوسط ،أو الصحراءُ ،م ً
ومركزا ل ُنشوء ال ّلغات .فاللغات األكادية
أوليا
ً
ً
والعربية متثّل
والسومرية والفينيقية واآلرامية
ّ
ّ
السبق التارخيي احلضاري،
دوائر
من
األوىل
ائرة
الد
ّ
ّ
والسنسكريتية
الصينية واملرصية
ثم تليها
ّ
ّ
والرومانية ،وما تبعها من نشوء
واإلغريقية
ّ
لغات أخرى ،منها لغة الغال والكلتية واألملانية
والسالفية والفرنسية واإلنكليزية ،لتشكل جمتمعة
ّ
الدائرة الثانية التي ابتدأت بانتهاء اللغة الالتينية
وما قام عىل أنقاضها من لغات ،كاإلنكليزية
والفرنسية ،وسائر ال ّلغات األوروبية احلديثة ،أي
«ال ّلغات يف البحر» ،وهي شديدة االرتباط بنشوء
وتكوهنا؛ فهذه ال ّلغات عربت
اإلمرباطوريات
ّ
البحر ل ُت ّ
شكل عوامل بوساطة اهليمنة العسكرية،
ونموذجها اإلنكليزية التي فرضت حضورها
عىل مستعمرات العامل اجلديد ،بمحاذاة اإلسبانية
والفرنسية.
وهكذا يتنبه أوستلر ،ويتساءل يف الوقت ذاته عن
احليوية الكامنة يف ال ّلغات ،وسلوكها العيص أحيانًا
عىل التفسري ،وال سيام عوامل انتشار بعض اللغات
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يف العامل! يف حني يفشل بعضها اآلخر إىل درجة
أهنا قد تتحول إىل شبح! فاللغة صورة ،وتعبري
عن احلكاية الشخصية احلقيقية لشعب ما ،وهو
جانبا من سلوكها (ص  ،)23أو ربام ال
ما يفرس ً
منطق حيكم مسار التاريخ البرشي ،بكل ما حيمله
من تناقضات ،األمر الذي جيعل ال ّتكهن بمستقبل
أمرا يف غاية الصعوبة!
اللغات ً

عالمية اللغة
حييل الباحث عاملية اللغة وحضورها إىل عدد
من العوامل ،أبرزها العامل الكولونيايل الذي
وحتوهلا إىل العاملية.
يعد مركز ًيا يف شيوع لغة ما
ّ
ّ
املد الكولونيايل ،بيد
وقد يصدق ذلك إبان فرتة ّ
أن هنالك عاملاً آخر يحُ اذي القيمة الكولونيالية،
و ُيقصد به اهلجرات وما حتتمله معها من
مهاجرين ينتقلون من مكان إىل آخر .ومع ذلك،
فإن أوستلر ال يتعجل إقرار هذه احلقيقة ،كون
العامل السيايس يبقى هشً ا عىل أمهيته ،وال سيام
حني نقارنه ببنية اللغة؛ فانتشار اللغة أمر طويل
وألفيات للجزم بانتشار
األمد ،وحيتاج إىل قرون
ّ
لغوي ما يف منطقة ما .ومن أهم األسباب املوجبة
ومتكنها ،ما ي ِ
ّ
طلق
واملساعدة عىل ثبات اللغة
ُ
عليه أوستلر « نموذج الفلاّ ح» ،ويعني به فعل
االحتاد الذي جيمع بني جمموعات برشية (النمو
العضوي) ،فكل ما يمكن أن يطرأ من لغة ُمرحتلة
يسميها أوستلر
يتحقق بواسطة جمموعات أخرى ّ
الصياد» .وهكذا ،فإن فعل اهلجرة يبدو
«هنج ّ
منطقيا لتفسري انتشار اللغة اإلنكليزية يف أمريكا
ً
الشاملية ،يف حني أن حضور اللغة اإلنكليزية يف
جنوب أفريقيا يمتثل ملفهوم آخرُ ،يط َلق عليه
مصطلح «ال ّتغلغل» ،و ُيقصد به حضور جمموعة
صغرية من البرش وقيامها بترشيب لغتهم ملجاميع
برشية أخرى .وهكذا نخرج بآليتني لتحديد

مفهوم اإلحالل اللغوي أو االنتشار ،ومها:
«اهلجرة» و«ال ّتغلغل» .

اإلمبراطوريات تصنع لغتها
يناقش أوستلر عالقة اللغات باإلمرباطوريات
فيقول إن ّ
كل إمرباطورية تصنع لغتها؛ فالالتينية
من صنع اإلمرباطورية الرومانية ،واإلنكليزية من
صنع بريطانيا  ...وهكذا ،يمكن القول إن اللغة
العربية صنعتها اإلمرباطورية اإلسالمية .واللغة
والساسة
الدين
كام يرى أوستلر ترتبط برجال ّ
ّ
الدم واملال ،واملعاناة،
والبحارة ،وهي تُبنى عىل ّ
ومع ذلك ،فإن هنالك نامذج تُبطل هذا احلكم،
فقدرة اللغة عىل البقاء أو االنتشار بواسطة
يعول عليها ،إذ هنالك نامذج
اإلمرباطوريات ال ّ
لتاليش لغات بعض اإلمرباطوريات من الفضاء
اجلغرايف الذي ح ّلت به ،كعدم قدرة اإلمرباطورية
الرومانية عىل دحر اللغة اليونانية ،فضلاً عن
عدم قدرة غزوات األتراك واملغول والناطقني
بلغة «ال ّتونغو» عىل إزاحة اللغة الصينية ،وهذا
ينسحب ً
أيضا عىل اللغة العربية التي فقدت
حضورها يف بالد فارس بينام بقي فيها اإلسالم.
ولعل هذه اآلراء وال ّتصورات تيش بصعوبة فهم
ميكانيكية اللغة؛ فهنالك يشء ما غامض يف
وخصوصا يف
والروحي للغة،
ً
التكوين العضوي ّ
فهم البقاء أو التاليش يف منطقة جغرافية .
تقويضية
نلمس يف منهجية أوستلر نزعة نحو قراءة
ّ
للنتائج؛ فاملؤلف ينزع عن كل نتيجة ما يثبتها،
لينطلق من جديد يف حماولة التفسري والبحث.
وهنا تبدو منهجية أوستلر خاضعة لعدم الرغبة
يف خلق حقائق ُيس ّل ُم هبا ،إذ ينزع نحو التداولية
يف الطرح املنهجي ،وهذا ما يمكن أن نالحظه
ضمنها يف كتابه ،وذلك هبدف
من مناقشاته التي ّ
جراء عدم القدرة عىل التكهن
اإلبقاء عىل الدهشة ّ
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بكيفية حضور اللغة وانتشارها .فعىل الرغم من
كون القوة العسكرية والروحية (الدينية) عاملني
من عوامل االنتشار اللغوي ،يسوق لنا التاريخ
نامذج للغات انترشت من دون أن يدعمها حتى
جندي واحد ،ومنها اللغة اآلرامية التي سيطرت
عىل املناطق التي كانت ختضع لإلمرباطورية
األشورية ،ولغتها األكادية ،وكذلك فعلت
السنسكريتية .ومع اإلقرار بوجود العامل
اللغة ّ
االقتصادي ،ودوره يف ُشيوع اللغة اإلنكليزية يف
زمننا هذا ،فإننا ال نطمئن إىل هذه التصورات ،وال
سيام حني نتأمل مسار التاريخ؛ إذ نرى عدم قدرة
اللغة الفينيقية عىل إزاحة اللغة اليونانية عىل الرغم
وتفوقها يف املجال التجاري،
من هيمنة األوىل
ّ
خاصة يف منطقة الرشق األوسط .وهكذا ،تبقى
احلقائق والنتائج ُمعلقة بنا ًء عىل منهجية الباحث
التي ترجئ املقولة األخرية ،لترتكها متاحة للتأويل
واالجتهاد.

والدين؛
يؤكد أوستلر يف كتابه العالقة بني اللغة ّ
فهو حييل بقاء بعض اللغات وانتشارها إىل
الديني ،ونامذجه
الروحي ّ
ارتباطها بالعامل ّ
الديانة اهلندوسية ،يف حني
السنسكريتية لغة ّ
ّ
كانت العربانية لغة اليهودية ،بينام كانت العربية
لغة اإلسالم .بيد أن مالحظات أوستلر بشأن
أثر اإلسالم يف اللغة العربية ذات أمهية ،إذ
كمي ونوعي ،فاحلضور
جيعلها يف مستوينيّ :
اللغوي للعربية يف منطقة شامل أفريقيا وآسيا
نموذجا لالنتشار الكمي ،يف حني
يعد
الغربيةّ ،
ً
أن هذا االنتشار مل حيقق أي ُبعد نوعي من حيث
احلضور يف منطقة املحيط اهلندي التي تعامل
معها املسلمون جتار ًيا .فاللغة العربية يف تلك
الدينية ،ولذلك
املناطق اقترصت عىل الشّ عائر ّ
يلجأ املؤلف إىل مقاربة تقارن بني ال ّتوجهني
اإلسالمي واملسيحي يف ال ّتعامل مع اللغةّ .أما
الدين
بأي لغة ينترش ّ
املسيحيون ،فغري معنيني ّ
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املسيحي ،وتعليل ذلك يعود إىل كون تعاليم
املسيح وصلت إليهم مرتمجة ،وهذا ربام يفرس
عدم الوقوف طويلاً عىل هوية اللغة ،يف حني أن
ارتباط اللغة العربية باإلسالم  -يبدو من وجهة
نظري – متعدد املستويات ،فهو ارتباط عضوي
وروحي ووظيفي ،ومع ذلك ،فإن حماوالت
حتليل عدم انتشار اللغة العربية يف منطقة املحيط
اهلندي تبقى رهينة تفسريات أوستلر التي حييلها
والسالالت اللغوية.
إىل عوامل ترتبط باخلصائص ُّ

تبدو عناية صاحب إمرباطوريات الكلمة
بعوامل انتشار اللغات وميكانيكية احلضور
وال ّتاليش مهيمنة عىل وعي الكاتب؛ فالعوامل
التي أتينا إىل ذكرها تبقى حماوالت لتربير احلضور
اللغوي ،لكنها متثّل يف مجيع األحوال منطلقات
ال عالقة هلا باللغة ،إنام تأيت ّمما حييط هبا .وكي
السعي العلمي لتفسري تكون
تبقى املقاربة ضمن ّ
اللغات ،سعى أوستلر إىل استقصاء اخلصائص
اللغوية ،كاألصوات والرتتيب وال ّنظم النحوية
والصرّ فية والترّ كيبية التي متيزها ،غري أن مؤرش
منطقيا عند التوجه إىل
ال ّنهج هذا ،وإن بدا
ً
الداعية إىل تسهيل مهمة
البحث عن األسباب ّ
تعلم لغة ما ،فإنه يبدو فاقدً ا قيمته حني نبحث
يف التكوين البرشي وعالقته باللغة ،فلكل
إنسان  -منذ الطفولة  -جهازه اخلاص القابل
بغض النظر عن بنيتها .وبناء
لتعلم أي لغة،
ّ
عىل ذلك ،يحُ يل أوستلر إشكالية انتشار اللغة إىل
عوامل اجتامعية ال إىل عوامل لغوية ،وإن كنت
أتفق مع هذا الرأي إىل حد ما ،غري أن اخلصائص
الروحي
التي ّ
متيز لغة ما ،عالوة عىل العامل ّ
دورا ،وال
واحلضور الزمني ،ال بد أن متارس ً
سيام عند تطبيق مبدأ االرحتال اللغوي القائم عىل
اهلجرات ،أو ال ّتغلغل بدافع سيايس أو اقتصادي
تسهل
أو ديني؛ فهذه اخلصائص من شأهنا أن ّ
عملية انتشار لغة ما عىل حساب لغة أخرى.
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ّ
ولعل يف انتشار اللغة العربية يف شامل أفريقيا
تبعا للخصائص
واهلالل اخلصيب ما يؤكد ذلكً ،
اللغوية والعامل الروحي واالمتداد الزمني املؤ ّثر
جراء اهلجرات التي شهدهتا املنطقة.
ّ

الشرق األوسط
مركز ابتكار اللغات
يناقش أوستلر يف فصل محل عنوان « الصحراء
تزهر :االبتكار اللغوي يف الرشق األوسط»
دور منطقة الرشق األوسط يف ابتكار لغات،
كشفت عنها نصوص محلتها ألواح الطني
أقدمية الوجود
النهري ،إذ كانت دليلاً عىل
ّ
اللغوي ،وحتديدً ا اخلط املسامري الذي كان لغة
السومرية واألكادية
الكتابة
ّ
لست لغات هيّ :
والعيالمية واحلورية واألوراتية ،واحلثية (ص
 .)64لذلك ،يبحث أوستلر يف طبيعة الرشق
األوسط االقتصادية والسياسية واالجتامعية،
وقدرهتا عىل أن تكون مصدر اللغات .ويف
للسالالت اللغوية ،يتوصل إىل أن
تتبع الفت ّ
ّ
ما جيمع بني اللغة األكادية -أقدم اللغات-
واللغة العربية اشرتاكهام يف اخلصائص من حيث
احلروف واألصوات وال ّتأنيث وترصيف األسامء
والنسب ،بل إن فصائل اللغات السامية حتمل
معها صالت قربى مع اللغات األفرو -آسيوية،
وبذلك نتوصل إىل املقدرة التي تتمتع هبا اللغات
امية من حيث الصمود والبقاء إىل يومنا
ّ
الس ّ
لاً
عداد الرقمي؛ فمث الرقم
هذا .ودليل ذلك ال ّت ُ
«عرشة» يف العربية كان يف اآلرامية «عرسا» ،ويف
األكادية «إيرش»(ص ،)71وهذا ينسحب عىل
نامذج أخرى عديدة.
استكاملاً لتاريخ اللغات يف منطقة الرشق
األوسط ،يشري املؤلف إىل التحوالت التي نتجت
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بفعل اهلجرات والغزوات؛ إذ يورد ملحوظة
مهمة تتعلق بقدرة اللغة العربية عىل العودة،
لتكون لغة دراجة يف زمننا هذا ،وتفسري ذلك أن
العربية اتسمت بحفاظها عىل التقاليد اللغوية،
والوعي هبا ،غري أن مرتجم الكتاب يتدخل
لينعت هذه النتيجة التي توصل إليها أوستلر
بال ّنفاق للصهيونية ،من منطلق أن اللغة العربية
علميا ،باستثناء الرتاث
أدبيا أو
ً
ال متلتك ترا ًثا ً
الديني ،وهذا مؤرش إىل َضعف البنية احلضارية
ّ
املؤ ّثرة ،فالنصوص الرتاثية األدبية هي النتاج
احلضاري القادر عىل اإلثبات احلضاري لشعب
ما ،عىل أرض ما.

امية وتارخيها،
يف سياق البحث يف اللغات ّ
الس ّ
نطالع اللغة العربية وارتباطها البنيوي باإلسالم،
حتوالت
سببا يف إحداث ّ
إذ كان هذا االرتباط ً
يف مسار اللغة العربية التي استطاعت أن خترتق
احلدود ،لتصل إىل أقايص األرض ،رش ًقا وغر ًبا.
وهنا يتساءل أوستلر عن رس هذا االنتشار ،إلاّ
واضحا ،بيد أنّه يستعني بنظرية
تفسريا
أنه ال جيد
ً
ً
تقوم عىل فكرة وجود فراغ سيايس ،خاصة يف ظل
تراخي النفوذين البيزنطي والفاريس بعد سلسلة
من احلروب التي أرهقتهام .وهنا نلحظ أن الكاتب
يتجاوز ،أو يتجاهل ،الباعث الروحي الذي يتمثّل
يف اإلسالم ،فالقيم اإلنسانية التي محلها اإلسالم
دافعا لتب ّني هذا الدين ولغته .ولعل هذا
كانت ً
الرأي ال يتسق مع أفكار أوستلر ومنظوره العلمي
انتشارا
الدنيوي لتفسري ظاهرة انتشار اللغة العربية
ّ
ً
كاسحا ،فهو يتجانف عن رؤية التفسري املنطقي
ً
والعلمي الذي يتأتى من وظيفة اللغة العربية؛ إذ
كانت حامل ًة لرسالة ساموية متتلك مقومات عقلية
انتشارا يتعاىل أو يتسق
وفكرية وروحية ،تكفل هلا
ً
مع التفسريات املنطقية والعلمية التي مل تتمكن
من استيعاب قدرة اللغة العربية عىل اخرتاق
احلدود يف عقدين من الزمن ،يف حني أن االنتشار
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وألفيات كي يتحقق ،بنا ًء عىل آراء
يتطلب عقو ًدا
ّ
بعض العلامء.

تتبع عوامل انتشار اللغة العربية ،حييل
ويف سياق ّ
أوستلر إىل القدرات البالغية للعربية ،ونموذجها
عبارة «ال إله إلاّ اهلل حممد رسول اهلل» ،وال سيام ما
تنطوي عليه من جتريد .يضاف إىل ما سبق املنهجية
العلمية التي جرى فيها تدوين األحاديث النبوية،
مقدسا ،وهلذا نعت
طابعا
إذ اختذت هذه العلمية ً
ً
أوستلر هذا التوجه وهذا ال ّنتاج باملجموعة املغلقة
أو «الكنز العظيم» ،ناهيك بأن اللغة العربية هي
لغة الصالة والعبادة ،وبذلك ترسخت العربية
وانترشت نتيجة لوظيفتها الروحية .غري أن
أوستلر يشري كذلك إىل ما اختذه عبد امللك من
مروان من قرارات تتصل بحظر استخدام اللغة
اليونانية يف شؤون اإلدارة ،ولكن هذه العملية
جرت بال ّتدريج ،لتصل إىل ذروهتا يف القرن الثامن
اهلجري ،حني بدأت العربية ّ
حتل حمل اليونانية
(ص .)150ما سبق يأيت بال ّتجاور مع احلمالت
العسكرية (أو الفتوحات) التي خاضها العرب
واملسلمون ،ومتخضت عن إزاحة اإلمرباطوريتني،
والساسانية ،وهو ما جعل اللغة العربية
البيزنطية ّ
ترحتل إىل املناطق اجلديدة.

عىل الرغم من هذا االنتشار للعربية يف شامل
أفريقيا وبعض املناطق الداخلية ،فضلاً عن
انتشارها يف غرب آسيا ،وما أحدثته األبجدية
العربية من آثار عىل بعض اللغات األخرى ،يرى
أوستلر أن اللغة العربية بدأت تفقد بعض مناطق
نفوذها وتشهد شي ًئا من الرتاجع يف منطقتني
مهمتني مها بالد فارس وإسبانيا( األندلس)؛
فمع احلضور التارخيي العميق يف تلك املناطق،
وانتشار العربية فيها ،مل تتمكن من البقاء
واالستمرار نتيجة بعض العوامل التي تتحدد
باخلمول الثقايف يف بالد فارس ،باإلضافة إىل
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اإلجراءات العثامنية املقاومة ،يف حني أن حتييد
اللغة العربية يف األندلس حتقق عرب إجراءات
سياسية صارمة ،كام فعل كل من شارل اخلامس
وفيليب الثاين عرب إصدار مراسيم متنع التحدث
باللغة العربية (ص.)155

ضمن سياق حضور اللغة العربية ،ومع إقرار
أوستلر بحقيقة انتشارها من منطلق ديني،
كوهنا اللغة املقدسة ،فإهنا مل تتمكن من فرض
نفسها كلغة عامية دارجة ،وال سيام يف املناطق
التي وصلت إليها .وهنا نتوجه إىل التساؤالت
العميقة التي يطرحها أوستلر بشأن البعد ال ّتارخيي
للغة العربية ،بمعزل عن اإلسالم؛ فالعرب
كانوا من أصحاب النشاط التجاري املميز،
وخصوصا عرب البحر ،واللغة العربية كانت
ً
مسموعة يف مجيع املوانئ عىل طول ساحل املحيط
أثرا لغو ًيا،
اهلندي(ص ،)160وهو ما استوجب ً
ولو من باب املصطلحات التجارية .ولعل ذلك
عاينت ذلك
السواحلية ،وقد
ُ
يبدو ًّ
جليا يف اللغة ّ
مومباسا الكينية؛ إذ عبرّ بعض
شخصيا يف مدينة ْ
ً
السكان املحليني عن اعتزازهم بأثر اللغة العربية
ّ
مكونات
أحد
العربية
ُعد
ت
بل
واحلية،
الس
اللغة
يف
ّ
ّ
ّ
السواحلية الرئيسة ،وهذا ينسحب  -يف ظني
اللغة ّ
 عىل لغات أخرى اتصلت باللغة العربية منخالل النشاط التجاري.

اللغات العشرون األولى
يسعى الكاتب إىل اختبار مقاربة اللغات يف زمننا
املعارص من منطلقات حمددة ،أمهها قوة انتشار
كمي ،أي من حيث عدد
اللغات من منظور ّ
مستعميل تلك اللغات كلغة أوىل ،أو كلغة ثانية،
وذلك يعني أصحاب اللغة األصليني ،ومن
ثم الذين اكتسبوا اللغة .لذلك يضع صاحب
إمرباطوريات الكلمة قائمة باللغات العرشين
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مناقشات ومراجعات
ُ
اللغة وال ّتاريخ  ...أيّهما يخون اآلخر؟

انتشارا) يف العامل ،ومعظمها
األوىل (أو األكثر
ً
ذات جذور تعود إىل مناطق جنوب آسيا أو
أوروبا ،يف حني ال يوجد أي لغة من األمريكيتني،
أو أفريقيا .وعىل ما يبدو ،فإن الباحث يتجاهل
اللغة العربية ،إذ يشري يف اهلامش إىل أن اللغة
العربية املرصية  -التي ت َُع ّد أفريقية  -ال يسمح
عدد املتكلمني هبا من إدراجها يف عداد اللغات
العرشين  ،وعىل ما يبدو ،فإن هنالك مغالطات
منهجية ،تتمثل يف جتاهل أوستلر للغة العربية،
وهذا دفع مرتجم الكتاب الدكتور حممد
البجريمي إىل التعليق عىل ذلك ،وحتديدً ا عىل
جزئية رد اللغة العربية املرصية إىل أصول أفريقية،
يف حني أهنا من اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب.
ونضيف كذلك ما قام به أوستلر من جتاهل لعدد
متكلمي اللغة العربية الذين يبلغ تعدادهم أكثر
من  400مليون نسمة ،فأوستلر يستبعد العربية،
كوهنا ال ختضع ملعايري تقييم قدرة العربية عىل
حتقيق الفهم املتبادل بسبب تعدد هلجاهتا ،لذلك
فضل عىل أن ينظر هلا عىل أهنا لغات منفصلة
ّ
حيث إن جمموع متحدثي العربية الفصحى هو
 100مليون نسمة ،وكي حتتل اللغة العربية مكانة
بني اللغات العرشين ،جيب أن يتوحد استخدام
اللغة العربية الفصحى ،وال سيام بني ال ّنخب التي
يصل عدد املتكلمني هبا إىل  205ماليني نسمة،
وهذا يؤهلها ألن ّ
عامليا
حتل يف املرتبة السابعة
ً
(ص .)716
إن أوستلر يتحيف بمنهجيته اللغة العربية
ومكانتها ،فهو جيانب الصواب ويتجانف عنه،
وذلك يعود إىل سببني :أولاً جتاهله أعداد متكلمي
ثانيا أن اللغة العربية ،من
اللغة العربية كلغة ثانية؛ ً
الرغم من تعدد
منطلق تواصيل ،تبدو فاعلة عىل ّ
هلجاهتا .ومع اإلقرار بوجود صعوبة نسبية يف
حتقق الفهم الكليّ  ،أو الشامل ،نتيجة اللهجات،
فإن هنالك لغة مشرتكة وسيطة بني متكلمي

العربية وهلجاهتا ،فمهام يكن االنحراف املعياري
ألي هلجة عن العربية الفصحى ،فهو ال يقف
حقيقيا للحؤول دون الفهم بني مواطن عريب
عائقًا
ً
من أقىص اخلليج ومواطن عريب آخر يف مراكش،
فضلاً عن أن اللغة العربية حارضة بقوة ،فهي لغة
ال ّنخب ولغة ال ّتعليم واإلعالم يف معظم املناطق
العربية .وهبذا ،فإن املعايري تبدو متحققة ،كون
اللهجات ال تعيق ال ّتواصل .إن منظور أوستلر
القائم عىل استبعاد اللغة العربية غري مربر ،أو
نموا مطر ًدا يف عدد
هو قلق ،فاللغة العربية تشهد ً
تبعا للعامل الديموغرايف ،باإلضافة
املتكلمني هبا ً
إىل عوامل اقتصادية ودينية وثقافية أشار املؤلف
إليها يف ثنايا كتابه.

اللغات والنمو واالنتشار
يميز أوستلر بني نوعني من اللغات من حيث
ّ
النمو واالنتشار؛ فهنالك اللغات التي نمت
عضو ًيا (الزيادة السكانية) ،ونموذجه اللغة
الصينية ،يف حني أن هنالك اللغات التي نمت
عرب االندماج واالكتساب (الغزو) ،ومتثّله
بامتياز ٌّ
كل من اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية
والربتغالية .وخارج هذين اإلطارين وهاتني
طبعا
اآلليتني ،ال يمكن أن نعزو أي نمو لغويً ،
باستثناء العربية والرتكية .وإذا كان انتشار لغة ما
مربرا ،ألن العامل الكولونيايل
جراء االكتساب
ً
ّ
كان النمط املهيمن واملسيطر يف ارحتال اللغات،
جراء النمو العضوي ،ونموذجه
فإن االنتشار ّ
اللغة الصينية (املاندارين) ،حيتاج إىل تفسري
علمي ،ويتحدد بالطبيعة االقتصادية؛ فكثريون
من سكان مناطق لغة املاندارين كانوا يعيشون
عىل إنتاج حماصيل األرز الذي سمح بإعالة
جمموعات برشية كبرية ،باإلضافة إىل أن أغلب
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لغات تلك املنطقة كانت خاضعة لسلطات
حد من انتشارها خارج
سياسية مركزية ،وهذا ّمما ّ
املحيط اجلغرايف الذي نشأت فيه .ويف سياق
البحث عن العوامل واألسباب التي تتحكم يف
نمو لغة ما وانتشارها ،نواجه العامل السكاين
الذي يتحدد بأثر معدالت اخلصوبة يف زيادة نمو
عدد متكلمي لغة ما ،أو أثر الكوارث الطبيعية يف
الصينية
تغري ال ّنسب املهيمنة .وهلذا ،تبدو اللغة ّ
مهيأة للصدارة من حيث النمو بال ّتجاور مع
اهلندية ،والبنجابية والبنغالية ،فضلاً عن العربية
يقر الباحث يف هذا املوقع بحضورها ،إذ
التي ّ
يمكن أن حتتل املرتبة اخلامسة خالل السنوات
اخلمسني املقبلة.

تعد اإلنكليزية ،واإلسبانية بصورة أخص،
ّ
مؤهلتني للنمو عضو ًيا .ومع ذلك ،فإن األثر
الثقايف لكليهام ييش بيشء من االضطراب من
حيث كيفية التعاطي ومتابعة النمو اللغوي،
يعول عليه إذا ما ارتبط
فالنمو العضوي ال ّ
بالنفوذ الثقايف واالقتصادي والعسكري.
وهبذا ،فإن التكهن بمستقبلهام يبدو قلقًا ،خاصة
أن مستقبل اللغات يتحدد بعدد من العوامل
احلاسمة ،منها اهلجرات والعامل االقتصادي أو
التجاري والتبشري الديني والتكنولوجيا ،فواقع
اللغة اإلنكليزية ومستقبلها رهيني عدد من
ال ّتحوالت والعنارص ،فهذه اللغة  -كام نعلم-
وتوسعت بفضل اآللة االستعامرية ،وما
نشأت
ّ
عمقت انتشارها
تبع ذلك من تطورات تقنية ّ
الصدى يوازي ما كان للغة الالتينية
اهلائل .هذا ّ
التي كانت لغة الفكر والثقافة ألكثر من ألف
عام ،غري أن التاريخ كان كفيلاً بجعلها تتالشى
ومتوت .فهل تشهد اإلنكليزية هذا املصري،
ولو من باب تضاؤل شيوعها وانتشارها يف
أنحاء العامل؟
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يرى أوستلر ثالث دعائم متنع سقوط اإلنكليزية،
وهي :السكان واملوقع والنفوذ (ص ،)737
وهذه مؤرشات إىل ما ختتزنه اإلنكليزية من
جماميع الناطقني هبا كلغة ثانية ،إذ وصل عددهم
إىل ثالثة أرباع املليار ،باإلضافة إىل ما تتمتع به
من نفوذ ومكانة جعالها تتصدر اختيارات
ال ّتعلم لدى العديد من سكان املعمورة .إذن،
فاللغة اإلنكليزية ترتبط بعوامل ثقافية وتقنية
واقتصادية ،بينام العامل الروحي غري مؤ ّثر ،كونه
يرتبط باملحيل ،وهو ما حيول دون أن يكون فاعلاً ؛
فاإلنكليزية ترتبط باملال والنفوذ ،وهذا جيعلها
قابلة ألن تبقى وتتسع ،والنظرية اجلديدة ترى
أن معظم العامل يتجه إىل أن يكون ثنائي اللغة،
واإلنكليزية هي اخليار األمثل .ومع كل ما سبق،
فإن هنالك عوامل ما زالت هتدد انتشار اللغة
اإلنكليزية ،ومنها القوانني التي تس ّنها بعض
الدول ملواجهة ال ّتغول اإلنكليزي ،باإلضافة إىل
عامل داخيل يتمثل يف أن تعيد اإلنكليزية إنتاج
نفسها ،كام فعلت الالتينية ،وبذلك يمكن أن
تتحول إىل لغات خالل قرونُ .يضاف إىل ما سبق
ُ
العامل الديموغرايف ،إذ ما زالت بعض اللغات
نموا ّ
جراء ارتفاع املواليد؛ ففي
تشهد ً
مطر ًدا ّ
حلول سنة  ،2050ستكون لغات كاإلنكليزية
واألوردية اهلندية واإلسبانية والعربية عىل قدم
الصينية عىل اجلميع بضعفني
املساواة مع تقدم ّ
ونصف الضعف (ص ّ .)742أما من ناحية
الفئات السكانية ،فإن اإلنكليزية والصينية سوف
تصبحان لغة الكبار يف السن ،يف حني أن العربية
ستكون لغة الشباب ،بينام ستكون اإلسبانية
واهلندية للفئة املتوسطة.

اً
حاسم
دورا
يرى أوستلر أن العامل التجاري يمثّل ً
يف انتشار اللغة وحضورها ،ولكن ال يمكن الثقة
بمنطق الربح واخلسارة الذي جيعل من اللغة ضحية
حتوالت رأس املال .فرجال األعامل ال يمتازون
ّ
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البعد العاطفي ،إذ رسعان ما ينحون نحو
هبذا ُ
تبعا حلركة رؤوس األموال،
تب ّني لغات أخرىً ،
يف حني أن العامل العلمي ييش بعدم االطمئنان،
التكهن هبا ،خاصة يف
فهنالك نزعات ال يمكن
ّ
ما يرتبط باملؤسسة الثقافية التي حتكمها السلطة،
ذلك أن تعارض بني النخب املثقفة والسلطة ربام
يدفع املؤسسة الثقافية إىل جتهيل العامة ،فضلاً
ُعد
حتول مناطق القوى الثقافية؛ فأمريكا ت ّ
عن ّ
اآلن مصدر اإلشعاع الثقايف ،ولكن هنالك مراكز
أخرى يمكن أن تنشأ وهتدد هذا التفوق ،ونامذجها
منطقتا الصني والرشق األوسط ،واملنطقة
األخرية متتلك الكثري من املقومات ،أبرزها توافر
ديموغرافيا ،وهي
جمموعات سكانية آخذة بالنمو
ً
ترتبط برابط الدين ،فضلاً عن توافر عامل عدم
اإلنصاف يف توزيع الدخل ،وبذلك فهي قضايا
حمورية تشرتك هبا تلك املجاميع البرشية لتكون
مركزا لالنطالق.
ً

الصينية والعربية لغتني
يتنبأ أوستلر بأن تصبح ّ
عامليتني ،مع وجود كل ما يدعم هذه النظرية .ففي
ملحوظة مهمة بشأن اللغة العربية وما حييط هبا من
عامل روحي يبدو ،من وجهة نظر الكاتب ،عايل
القيمة وشديد التأثر ،فإن هذه اللغة ال متتلك جز ًءا
كبريا من عوامل االنتشار التي سبق ذكرها ،إلاّ أهنا
ً
ِ
متتلك حالة وجدانية جتعلها مقاومة لل ّتاليش ،فهي
كنزا هلم،
لغة دينية خيتزهنا املؤمنون ويتخذوهنا ً
إلاّ أن ذلك ال يمنع من وجود مفاجآت تتسبب
بتحوالت ،منها انتقال جماميع برشية إىل مناطق
ذات مردود اقتصادي بسبب اكتشاف ما ،أو وباء
ينص عىل إحالل لغة ما
ما ،أو نتيجة قرار سيايس ّ
عىل حساب لغة أخرى .كل ما سبق ربام يتسبب يف
تاليش حضارات وثقافات بأكملها ،وهو ما يدفع
إىل اختالل يف االنتشار اللغوي ،وهذا ما ينطبق
عىل مجيع لغات العامل.

ما الذي يجعل لغة ما
قابلة للتعلم؟
يرى أوستلر أن أي لغة قابلة ألن تتعلم ضمن
ثالثة أنامطً ،
أوال :التعلم من خالل املحيط ،عرب
ثانيا :يمكن تع ّلم لغة جديدة
وجود بيئة مستقرة؛ ً
هجنة
يف غياب البيئة املستقرة ،وهو ما ينتج لغة ُم َّ
تتأتى من اللغة التي يعرفها الكبار ،بالتوازي
مع اللغة الطارئة؛ ثالثًا :تع ّلم اللغة عن طريق
الوعي ،أي اكتساب لغة ثانية .وهنا نالحظ أن
النمطني األخريين ال يعتمدان عىل اخلصائص
اللغوية ،فالطفل قادر عىل تعلم أي لغة مهام
تكن ،ومع ذلك ،هنالك إشكالية ،والسيام
حني تنشأ لغة يف أقاليم جديدة ،فاملتعلم سوف
ً
حمتفظا بيشء من اللغة األصلية ،وهي
يبقى
«الطبقة ال ّتحتية» التي يمكن أن تفرض قيدً ا
عىل أي لغة يمكن تعلمها ،األمر الذي يدفع إىل
تشكيل نسخة جديدة من اللغة ،أو رفض اللغة.
وهنالك نموذج الفت لكيفية ّ
تبعا
تشكل اللغة ً
للعوامل الرتكيبية ،فاللغة العربية استطاعت
أن تبقى وتستقر يف املناطق األفرو -آسيوية
تبعا للعالقة التي جتمع لغات تلك املناطق مع
ً
اللغة العربية ،ونموذجها األبرز اللغة اآلرامية
يف العراق وسورية ،حيث كانت العربية أقوى
ومتدرجا
حضورا ،يف حني كان حضورها بطي ًئا
ً
ً
يف منطقة شامل أفريقيا ،حيث كانت اللغتان
املرصية (القبطية ) والرببرية ،يف حني مل ُيكتب
للعربية البقاء يف األندلس وبالد فارس باستثناء
االقتصار عىل االستعامل الديني .ولعل السبب
يعود ،كام حيلل أوستلر ،إىل وجود طبقة حتتية
تقبل
( اهلندية – األوروبية) التي حالت دون ّ
اللغة اجلديدة ،وهذا النسق ينطبق عىل الرتكية
ذات الرتكيب املخالف للغة العربية ،وهو
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ما حال دون انتشارها يف األرايض الناطقة
باللغة ا لترّ كية.

يتوصل أوستلر يف ما يتعلق بتصور مسارات
اللغة إىل أن اللغات تتعاىل عىل كل القوى
التي حتيط هبا وتتحكم فيها ،والسيام العاملني
طارحا نامذج عدة من
العسكري والتجاري،
ً
التاريخ .فاللغة تتأكد وتوجد من خالل قيم
جمتمع إنساين ،وهلا طابعها اخلاص ،حيث تتأثر
باملجتمع الذي تنشأ فيه ،لذلك تقوم النصوص
األدبية والطقوس برتمجة هذه الطبيعة اخلاصة،
فلكل لغة نكهة خاصة ،حيث إن العربية تتسم
بنزعتها نحو التقشف والكربياء واملساواة،
الصينية واملرصية تتسامن باحرتام
يف حني أن ّ
الذات ،وتتسم السنسكريتية بالثقة بالنفس،
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يف اخلتام ،يشري أوستلر إىل ما يتهدد اللغات من
خماطر ،فهنالك أكثر من نصف لغات العامل مهددة
بالتاليش واالنقراض ،وال سيام يف ظل عرص
ال ّتقدم العلمي؛ إذ إن التفاعل الثقايف احلديث
يقترص عىل عدد قليل من اللغات ،ولذلك فهو
حيذر من كارثة إذا مل يبق يف اخلمسمئة سنة املقبلة
من لغة سوى اإلنكليزية .وبذلك ،فإن أحد
املجتمعات اللغوية يملك أكثر من حصته العادلة
من املعرفة ،لكن جيب أن نتنبه إىل «أن اللغات
املختلفة حتمي ثقافات خمتلفة حيث يمكن
اكتشاف طرق خمتلفة للمعرفة اإلنسانية» ،كام قال
أوستلر(.)761

