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اإلدارة والتحرٌر :كرستٌان ترامبلً ،االفتتاحٌة  -ساعة التعددٌة اللغوٌة.
وآن بوي
لم تكن اإلمبراطورٌة الرومانٌة أحادٌة اللغة ،بل كانت ثنابٌة اللغة ،والسبب
ترجمت رسالة المرصد األوربً للتعدٌة اللغوٌة وراء ذلن هو أن المادة الرومان أدركوا لٌمة الثمافة واللغة اإلغرٌمٌة فتغذوا
تطوعا باأللمانٌة ،واإلنجلٌزٌة والبلغارٌة
والكرواتٌة واإلسبانٌة والٌونانٌة واإلٌطالٌة منها .الكل ٌعرف رسالة گارگانتوا إلى پانتاگروِل فً الفصل الرابع من
والبولونٌة والبرتغالٌة والرومانٌة والروسٌة .كتاب "پانتاگر ِول" للمؤلف رابٌله ،حٌث أتى فٌه أن پانتاگر ِول ،لبل أن ٌذكر
ٌمكن الوصول إلى النصوص على اإلنترنت .لابمة المعارف األساسٌة التً ٌجب أن تكتسب فً مجال العلوم واآلداب
شكرا للمترجمٌن .إلضافة لغات أخرىٌ ،رجى
والمانون والتارٌخ واألدٌان ،كتب ما ٌلً" :أود أن تتعلم اللغات بإتمان :أوال
االتصال بنا.
الٌونانٌة ،وبعدها الالتٌنٌة ثم العبرٌة لمراءة الكتب الدٌنٌة ،والكلدانٌة والعربٌة
ٌمكن الحصول على الرسائل السابقة
على حد سواء .كما أود أن ٌكون لن أسلوبن الخاص وأن تكون مثل
بالضغط هنا
أفالطون من حٌث إتمانن للغة الٌونانٌة ،وأن تكون مثل شٌشرون من حٌث
تجدون فً هذا العدد:
إجادة اللغة الالتٌنٌة".
االفتتاحٌة  :للفرنكوفونٌة مستقبل مشرق.
مقاالت حدٌثة ال ٌجب تفوٌتها
إعالنات وإصدارات أخرى

_____________________________________________________________________________________________

» التً نمت فً نهاٌة المرن السابع عشروالتً أعادها دٌدرو و كوندرسً لبل
سنوات من الثورة الفرنسٌة هً أن تكون
المدرسة مفتوحة لكل طبمات المجتمع .فهم
ٌسعون إلى دممرطة نموذج تعلٌمً نخبوي
أو أرستمراطً ،وعدم نشر تعلٌم رديء .إن
الهدف من التعددٌة اللغوٌة ،من العصور
المدٌمة إلى ٌومنا الحالً ،هو الرغبة فً
اكتساب المعارف والذي ٌمر بدوره عبر
الممدرة على استٌعاب المؤلفات التً كتبت
فً لغات عدةٌ .تضح جلٌا أن األهداف
المتواضعة للتعلٌم الحدٌث بعٌدة كل البعد
عن األهداف المدٌمة .فبالنسبة إلى التعلٌم
الحدٌث ،تعلم اللغات األجنبٌة لٌس هدفا من
أهداف اكتساب المعرفة ،فهو ال ٌعدوا كونه
مجرد اكتساب أدوات تسمح لنا بالعٌش فً
أماكن مختلفة بالحد األدنى من المهارات
اللغوٌة .وهذا هو ما ٌرمز إلٌه مفهوم
"اإلنجلٌزٌة لغة التفاهم الدولٌة" وهذا »-....

بالتأكٌد معرفاتنا بتوصٌات دٌدرو لإلمبراطورة كاثرٌن الثانٌة ألل .حٌث
كان دٌدرو ٌنتمد فً مؤلفه "الموسوعة" برامج الجامعة الفرنسٌة آنذان ،ألنها
ظلت تحترم تمالٌد المرون الوسطى والتمالٌد "الموطٌة" وألن الجامعة كانت
ترتكز على الالتٌنٌة والٌونانٌة والبالغة والمنطك األرسطًٌ .1عتمد دٌدرو
أن ثمة ثالثة مستوٌات للتعلٌم" :المراءة جٌدا والكتابة جٌدا إضافة إلى الملٌل
من الحساب فً المستوى األول؛ وفً المستوى الثانً تتم دراسة العلوم
والمنطك بشكل أعمك؛ والمستوى الثالث ٌؤدي بالمتعلم إلى درجة عالم".
سنتعلم " :اللغة الروسٌة ،واللغة الالتٌنٌة واللغة الٌونانٌة واللغات اإلٌطالٌة
واإلنجلٌزٌة واأللمانٌة"(ص .)666.هكذا كانت البٌبة اللغوٌة ألوروبا فً
2
عصر التنوٌر.
فً مؤلفه الذي حمل عنوان "الخطة الجامعٌة"ٌ ،رى دٌدٌرو أن "الجامعة
مدرسة بابها مفتوح دون تمٌٌز لكل أطفال األمة حٌث ٌموم مدرسون
مأجورون من الدولة بتلمٌنهم المبادئ األساسٌة لكل العلوم"(ص.)947 .
ومن الجدٌر بالذكر أن دٌدرو كان ٌكتب فً عهد كان فٌه التعلٌم خاص بفبات
معٌنة وكان معظم المعلمٌن من رجال الدٌن.
هل تغٌرت األمور الٌوم حٌث ٌبدوا أن اإلنجلٌزٌة تهٌمن فً كل مكان؟ فً
الوالع ثمة بعض األصول التً لم تتغٌر ،ففٌما ٌخص اللغات نالحظ أن
النخبة دابمة متعددة اللغات .فً العصور العتٌمة التً تناولناها اآلن ،كانت
المثالٌة التربوٌة ستهدف أوال الطبمات العلٌا بٌمنا كانت الفكرة الجدٌدة»-.....

1ممال منشور فً ( ،Collège de l’Encyclopédieص.)257.
 2دٌدٌه بٌاترٌس ،عندمان كان دٌدرو ٌضع خطة لجامعة ،ممال فً بحوث حول دٌدرو والموسوعة ،رلم  .8115 ،81-81ص: /18-18 :
 https://www.persee.fr/doc/rde_0769-0886_1995_num_18_1_1292 /https://doi.org/10.3406/rde.1995.1292ص .11
page 1

| O.E. P. - 3 rue Segond – 94300 Vincennes, France | ++33 (0)6 35 28 12 26

» ٌعنً ،بعٌدا عن التورٌة ،لغة تشبه اللغة اإلنجلٌزٌة ولكنها لٌست إنجلٌزٌة فً الوالع .األمر الذي ٌشكل تملٌال من شأنتعلٌم اللغات ،وخاصة تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة ،حٌث ٌتم حصر عملٌة تعلٌم وتعلم اللغة فً أمور بسٌطة .ومازال التملٌل من
شأن اللغة من خالل جعلها أداة للتواصل أمر متسمر حتى ٌومنا الحالً كما نشر هذه الفكرة الكثٌر من اللغوٌٌن منذ عمود.
لألسف الشدٌد ،إن هذا التصور ٌستند إلى فكرة باطلة.
اللغوي تشومسكً 3الذي لم ٌكن من المتولع أن ٌخوض هذا المجالٌ ،حدد األمور فً كتابه أي نوع من المخلوقات
نحن؟ 4حٌث لال إن "اللغات لٌست أدوات صنعها اإلنسان ،بل هً أمور بٌولوجٌة على غرار النظام البصري والنظام
الهضمً" وٌستمر لابال بخصوص "مفهوم التواصل" الذي ٌرى أنه "خال من المعنى الجوهري وٌستخدم كمصطلح عام
للداللة على أشكال مختلفة من التفاعل االجتماعً" وٌضٌف لابال "ٌلعب دورا متواضعا فً االستخدام الفعلً للغة" ،لكن
المهم هو أن هذا االعتماد السابد الذي ٌمول بأن وظٌفة اللغة هً التواصل "ال ٌستند إلى أي أساس ،وتسمح لنا بعض
البٌانات المؤكدة باالعتماد أن هذه الفكرة مغلوطة كلٌ ا .فالكالم ٌستخدم للتواصل كما هو الحال مع الملبس ،وتعبٌرات
الوجه ،ووضعٌة الجسد .لكن الخصابص األساسٌة للهندسة اللغوٌة تؤكد تلن المعلومات المنبثمة من اعتمادات فلسفٌة غنٌة
والتً تفٌد أن اللغة مجرد وسٌلة فكرٌة" .5إن تشومسكً ٌتفك فً رأٌه هذا مع كل من فٌقو ولبنٌز وهمبولد وغٌرهم.6
وذهب تشومسكً إلى أكثر من ذلن حٌث ٌمول "ال ٌحك لنا أن نشن فً فكرة دٌكارت التً تفٌد بأن للغة بعد خلمً" .فً
الوالع ،دٌكارت لم ٌبتدع شٌبا ،وال ٌموم إال بوضع ،فً متناول معاصرٌه ،فكرة مثل كلمة "شعر" والتً تأتً من الكلمة
الٌونانٌة المدٌمة ) (poesisوالفعل ) (poieinالذي ٌعنً "فعل وأنشأ".
إن هذا التصور األداتً البحت الذي ٌسود فً األوساط التعلٌمٌة وأوساط الثمافة العامة ،حٌث تغٌب الحمٌمة اللغوٌة بشكل
مأساوي سٌطفا تحفز األطفال والشباب والمدرسٌن على حد سواء.
نتذكر ذلن الحوار الكبٌر الذي دار فً فرنسا بٌن سبتمبر  7002ومارس  .7002نالحظ أن هذا التمرٌر الذي بلغ 550
صفحة والذي نشر تحت عنوان "الفرنسٌون ومدرستهم" لم ٌتناول موضوع اللغات الحٌة فً المعارف األساسٌة وأن ثالثة
اسطر فمط من الصفحة رلم  210خصصت للغات الحٌة فً فمرة لٌست ذات أهمٌة.
فلٌس من المثٌر لالستغراب أن ال نالحظ أي تمدم ملحوظ منذ  85سنة فً مجال تعلم اللغات ،ال فً فرنسا وال فً معظم
دول لالتحاد األوروبً.
إذا تناولنا ممرر اللغات الحٌة لمستوى ثانً ثانوي ،والمعد من لبل المجلس األعلى للممررات ،نجد أن التمهٌد عجٌب،
حٌث ورد فٌه:
"إن عولمة التبادالت ،وتعزٌز التنوع الثمافً واللغوي للمجتمعات وتطور التواصل اإللكترونً تجعل الٌوم تعلم اللغات
الحٌة أمرا أكثر من أساسً .للمشاركة التامة فً هذا التطور االلتصادي واالجتماعً والثمافً ولالندماج فً عالمنا الحالً
بثمة وبدون تخوف ،من الضروري أن ٌتمكن التالمٌذ الفرنسٌون من تعلم اللغات الحٌة بمستوى كاف وخاصة التعبٌر
الشفوي".
فهمنا من خالل هذا الجزء من الممدمة أن اللغات ،سواء كانت لغات األم أو اللغات األجنبٌة ،ال تتدخل فً التكوٌن الفكري
وال فً اكتشاف وبناء ثمافة حمٌمٌة.
لكن فٌه تراجع بسٌط فً الفمرة الثالثة" :ومن األولوٌات أن ٌعمك التلمٌذ فً المرحلة الثانوٌة ،إضافة إلى تموٌته لمهارته
اللغوٌة ،دراٌته لألبعاد الجغرافٌة والثمافٌة للغات التً ٌتعلمها وأن ٌنفتح على عوالم وفضاءات جدٌدة من خالل عرض
خال من النمطٌة واألحكام المسبمة".
لكن نالحظ أنها أولوٌة وهمٌة ومعارف بال حٌاة ،ألنها محاولة للتأللم مع عالم لٌس لدنٌا لدرة التأثٌر علٌه .إذ لم ال ٌتعلك
األمر بحرٌة اللغة وال سطلتها.
بكل وضوح ،منح شهادة فً اللغة ٌعادل نوعا ما رخصة المٌادة ،فهو فً الولت نفسه أساسً وتافه.
وفمدان اللغات لمٌمتها أمر مالزم لالنبهار باللغة اإلنجلٌزٌة وهجر اللغات األخرى .علما بأن التركٌز الكلً على اإلنجلٌزٌة
 3نذكر تشومسكً نظرا لشهرته ،لكنه لٌس الوحٌد فً هذا المجال.
 4أي نوع من المخلولات نحن ،نعوم تشومسكً ،7082 ،ص  ،71-72النسخة األصلٌة أتت تحت عنوان ،What kind of creatures are we
منشورات.Columbia university press :
 5نتأسف على استخدام مصطلح "وسٌلة فكرٌة" حٌث ٌشكن تشومسكً فً أن اللغة أداة وهذه الفكرة سابدة فً ٌومنا الحالً فً كل مكان ،من األوساط
الجامعٌة إلى الرأي العام .بالتأكٌد هذا مجرد خطأ فً الصٌاغة .راودت لبنٌز فكرة أن اللغة "بٌبة" ،األمر الذي لم ٌنفه همبولد الذي ٌعتمد أن
العالم "الخارجً والداخلً" ممدم لنا من لبل اللغة .وافمه تشومسكً الرأي حٌث تناول ما لاله همبولد "من العجٌب أن اللغة تتبع لمجال غٌر
محدود والذي ٌشكل جوهر ما نفكر فٌه" ص.82-82 .
 6ص .71-72
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ٌساهم فً الحد من االنفتاح على العالم أكثر مما ٌوسعه كما ٌموي ذلن االعتماد السابد أال وهو علو اللغة اإلنجلٌزٌة.
فإذا كان منح شهادات ٌعادل منح رخصة المٌادة ،من الطبٌعً أن ال تحلف األسر إال باللغة اإلنجلٌزٌة.
إن جاذبٌة اللغة اإلنجلٌزٌة ما هً إال تطبٌك لنظرٌة أنثروبولوجٌة لام بتعمٌدها بٌٌر فرحات 7عمب نظرٌة جاذبٌة اللغات
لجان كالفً .8و ما زال لانون جاذبٌة اللغات سابدا الٌوم فً كل العالم ،وفً كل السٌالات اللغوٌة .9فالهدف هو ضمان
مستمبل أفضل ألنفسنا وألبنابنا والرلً االجتماعً .هذا هو الدافع الحمٌمً الكامن وراء تفضٌل اللغة اإلنجلٌزٌة ،والسبب
وراء اندثار الكثٌر من اللغات فً العالم .ببكل بساطة ،هذه الفكرة مبنٌة على الباطل.
فً دول كان مستوى التعلٌم اإلعدادي والثانوي فٌها متواضعا فً أواسط المرن الماضً ،وكان تعلم اللغات خاص
بالمٌسورٌن نسبٌا  ،نفهم لماذا جذبت اللغة اإلنجلٌزٌة الناس ولماذا تدنى االهتمام باللغات األخرى بوتٌرة سرٌعة بعد
دممرطة التعلٌم ،خاصة فً فرنسا.
فمن المثٌر لالستغراب أن ٌستمر تفضٌل اللغة اإلنجلٌزٌة إلى ٌومنا الحالً .ألن العالم لد تغٌر.
أثناء الجلسات األخٌرة للتعددٌة اللغوٌة التً ألٌمت ببوخارست (عاصمة رومانٌا) فً ماٌو  ،7081استنتجنا بفضل
مداخالت الكثٌر من المؤسسات أن الرأي العام متأخر جدا .فبالنسبة للمؤسسات لمد تم تجاوز هذا الموضوع .بالتأكٌد من
المهم أن نتمن اإلنجلٌزٌة ،خاصة وأنها تتٌح لنا بالترلً .لكن الحاجة اللغوٌة ال تمف عند اإلنجلٌزٌة ،إذ تخلف هذه الحاجة
باختالف البلدان والزبابن والشركاء .عالوة على ذلن ،فالموضوع لٌس لغوٌة فحسب ،فالمهارات ثمافٌة كذلن .لذا ٌجب أن
نفهم المٌم والتصرفات والعاللات التراتبٌة والمفاوضات الخ .واإلنجلٌزٌة وحدها ال تكفً على االطالق لتحمٌك ذلن .تعلم
النخبة الحمٌمٌة ذلن لكنها تتحاشى الحدٌث عن هذا الموضوع.
ٌجب أن نعرف أٌضا أن للمهارة اللغوٌة أثر التصادي ،على أداء الشركات وعلى األفراد ،علما بأن االثنٌن مرطبتٌن.
ٌشكل عدم إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة فً بعض األحٌان عابما ٌحول دون الحصول على وظٌفة وٌؤثر على الحٌاة المهنٌة،
لكن التعددٌة اللغوٌة مؤهل إٌجابً ألوى بكثٌر من إجادة اإلنجلٌزٌة .فإجادة لغة ثانٌة أفضل من أحادٌة اللغة .فاإلنجلٌزٌة
لٌست مؤهال ،لكن جهلها ٌشكل عابما فً سوق العمل .ما ٌعضد التشبٌه برخصة المٌادة.
بٌنما ٌشبه تعلم اللغة اإلنجلٌزٌة وحدها بمدرسة الفمراء ،الكثٌر من أولٌاء األمور ٌعتمدون أن تعلم اإلنجلٌزٌة طوق نجاة
ألبنابهم وأنها تضمن لهم صعودا اجتماعٌا وأنها أداة لتجنب اإللصاء.
ٌجب أن نحارب الحكم المسبك السابد والذي ٌرٌد أن ٌكون كل شًء باإلنجلٌزٌة .لكن لال أشتاٌن إن تفكٌن األحكام
المسبمة أصعب من تفكٌن الذرة.
لذا ٌجب أن نتبنى أفكار سلٌمة وبسٌطة وأن نلسبها أفضل لباس ممكن ،كما ٌجب أن نبدل األفكار التسوٌمٌة السطحٌة
بأهداف أكثر نبال ،ربما هذا هو الشًء الوحٌد الذي نستطٌع المٌام به.
لكن لبل كل شًءٌ ،جب أن نفهم ونفهم اآلخرٌن :أن التعددٌة اللغوٌة أفضل من أن ٌكون كل شًء باإلنجلٌزٌة ،ألن
التعددٌة تعتمد على تصور شعري للغة ،بمفهوم المدماء ،أما الٌوم فنمول تصور ابداعً ،له أبعاد سٌاسٌة والتصادٌة
واجتماعٌة ► الىهايت.

اإلعالواث واإلصذاراث
يخىض المرصذ األوربي للتعذديت اللغىيت معركت طىيلت األمذ لكىها معركت ضروريت تجمع بيه قضايا متعذدة .يجب أن
وكىن حاضريه في اتخار القراراث الكبيرة والصغيرة .تلكم هي المهمة التي وضعها المرصد لنفسه .يجب أن نضاعف
الجهىد معا .بإمكانكم أن تقدمىا دعما إنسانيا بالمشاركة في مهمته ،أو دعما ماديت باالوضمام إليه أو بالتبرع بمبلغ.
حان وقت االنضمام إلى المرصد األوروبي للتعددية اللغوية والمشاركة

 7المواضٌع األنثروبولوجٌة فً اختٌار اللغات( http://www.res-per-nomen.org ،سٌصدر لرٌبا)
 8كالفً ،جان لوٌس ،8111 ،نحو علم بٌبة لغوي ،دار بلون ،بارٌس.
 9انظر اللغة العالمٌة ،ترجمة وسٌطرة ،لبسكال كازانوفا ،دار سًٌ ،بارٌس.
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