ﺣﻮل اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ
ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ:
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،١٩٥٠ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﺳﻌﺔ ،اﻓﺘﺘﺤﺘﮭ ﺎ »اﻟﺒﺮاﻓ ﺪا«
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﮭﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﻗﺪ ﻧﺸﺮت اﻟﺒﺮاﻓﺪا ﻓﻲ ﻋﺪدھﺎ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ٢٠
ﺣﺰﯾﺮان  ،١٩٥٠ﻣﻘﺎﻻً ﻟﯿﻮﺳﻒ ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﯾﻌﺮض ﻓﯿ ﮫ ﺑﺄﺳ ﻠﻮﺑﮫ اﻟ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻮاﺿ ﺢ ،وﺟﮭ ﺔ
اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺸﺮ ھﻨﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻘﺎل.

ﺣﻮل اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ

ﺑﻘﻠﻢ :ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

رﺟ ﺎﻧﻲ ﻓﺮﯾ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻓ ﺎق اﻟﺸ ﺒﺎب إﺑ ﺪاء رأﯾ ﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ ﺑﻤﺴ ﺎﺋﻞ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ،وﺑﻤ ﺎ أﻧﻨ ﻲ ﻟﺴ ﺖ ﻣ ﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻠﯿﺲ ﻓﻲ وﺳﻌﻲ ﻃﺒﻌﺎً أن أرﺿﻲ اﻟﺮﻓﺎق ﻛﻞ اﻟﺮﺿﺎ.
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أﻣ ﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى،
ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻨﯿﻨﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻟﮭﺬا واﻓﻘﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﻃﺮﺣﮭﺎ اﻟﺮﻓﺎق.
ﺳﺆال :ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﻠﻐﺔ ھﻲ ﺑﻨﺎء ﻓﻮﻗﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ؟
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ﺟﻮاب :ﻻ .ھﺬا ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ.
ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄ ﻮره واﻟﺒﻨ ﺎء
اﻟﻔﻮﻗﻲ ھﻮ آراء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،واﻟﻔﻨﯿﺔ ،واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻄﺎﺑﻘﮭﺎ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮﻗﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ.
إن ﻟﻜ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﺗﺤﺘ ﻲ ﺑﻨ ﺎءه اﻟﻔ ﻮﻗﻲ اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي ﯾﻄﺎﺑﻘ ﮫ .ﻓﺎﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم
اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﻟﮫ ﺑﻨﺎؤه اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ﻟﮫ آراؤه اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿ ﺔ وﻏﯿﺮھ ﺎ ،ﻣ ﻊ ﻣﺎﯾﻄﺎﺑﻘﮭ ﺎ ﻣ ﻦ
ﻣﺆﺳﺴ ﺎت واﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ﻟﻠﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﻟ ﮫ أﯾﻀ ﺎً ﺑﻨ ﺎؤه اﻟﻔ ﻮﻗﻲ ،وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ
اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ .وإذا ﺗﻐﯿ ﺮ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ أو زال ،ﻓﮭ ﻮ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻐﯿ ﺮ ﺑﻨﺎﺋ ﮫ اﻟﻔ ﻮﻗﻲ أو
زواﻟﮫ ،وإذا ﻧﺸﺄ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﺎﺑﻘﮫ.
وﻋﻠﻰ ھﺬا ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺟﻮھﺮﯾﺎً ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ .ﻟﻨﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺜﻼً اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
اﻟﺮوﺳﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ :ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،أزﯾ ﻞ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ روﺳ ﯿﺎ وأﻗ ﯿﻢ ﺑﻨ ﺎء ﺗﺤﺘ ﻲ اﺷ ﺘﺮاﻛﻲ ﺟﺪﯾ ﺪ ،وﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ أزﯾ ﻞ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ
اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ وﺷ ﯿﺪ ﺑﻨ ﺎء ﻓ ﻮﻗﻲ ﺟﺪﯾ ﺪ ،ﻣﻄ ﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ
اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺑ ﺪﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ،اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿ ﺔ وﻏﯿﺮھ ﺎ ،
ﺑﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة ،اﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ ،وﻟﻜ ﻦ ،رﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ  ،ﻇﻠ ﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ،ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ
اﻷﺳﺎس ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة أﻛﺘﻮﺑﺮ.

) (١ﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ »اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ«  superstructureو »اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ«  infrastructureأو اﻷﺳ ﺎس base
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻘﻄﻌﺎً ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب »ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﺪ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ« ﻟﻜ ﺎرل ﻣ ﺎرﻛﺲ .ﻗ ﺎل ﻣﺎرﻛﺴ ﻚ »إن
اﻟﻨ ﺎس أﺛﻨ ﺎء اﻹﻧﺘ ﺎج اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻤﻌﯿﺸ ﺘﮭﻢ ،ﯾﻘﯿﻤ ﻮن ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻋﻼﻗ ﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ
إرادﺗﮭﻢ .وﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج ھﺬه درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻗﻮاھﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ .وﻣﺠﻤ ﻮع ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻹﻧﺘﺎج ھﺬه ﯾﺆﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،أي اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﻮاﻗﻌﻲ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻨ ﺎء ﻓ ﻮﻗﻲ ﺣﻘ ﻮﻗﻲ
وﺳﯿﺎﺳﻲ ،وﺗﻄﺎﺑﻘﮫ ﻛﺬﻟﻚ أﺷﻜﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
»ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ«
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وﻣﺎذا ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ؟ ﻟﻘ ﺪ ﺗﻐﯿ ﺮ ،إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ،ﺗﺮﻛﯿ ﺐ
ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ .ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ اﻏﺘﻨ ﻰ ﺑﻜﻤﯿ ﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت اﻟﺠﺪﯾ ﺪة،
واﻟﺘﻌ ﺎﺑﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻧﺸ ﺄت ﻣ ﻊ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ،وﻣ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة
واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ ،واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ،واﻷﺧ ﻼق اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ،وأﺧﯿ ﺮاً ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ
أﺣ ﺮزه اﻟﺘﻜﻨﯿ ﻚ واﻟﻌﻠ ﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪم .وﺗﻐﯿ ﺮت ﻣﻌ ﺎﻧﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت واﻟﺘﻌ ﺎﺑﯿﺮ ،إذ
اﻛﺘﺴ ﺒﺖ ﻣ ﺪﻟﻮﻻً ﺟﺪﯾ ﺪاً ،وزال ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻣﻮس ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت اﻟﺒﺎﻟﯿ ﺔ أﻣ ﺎ ﻣﻀ ﻤﻮن
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﺑﻨ ﺎء ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ،وھﻤ ﺎ أﺳ ﺎس اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﻓﻠ ﻢ ﯾﺼ ﻔﯿﺎ ﺑﻌ ﺪ
إزاﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،وﻟﻢ ﯾﺴﺘﺒﺪﻻ ﺑﻤﻀﻤﻮن ﺟﻮھﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻘ ﺎﻣﻮس ،وﺑﺒﻨ ﺎء
ﻗﻮاﻋﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﻞ ﺑﻘﯿﺎ ﺑﺘﻤﺎﻣﮭﻤﺎ ،وﻟﻢ ﯾﻨﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ أي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺪي ـ ﻟﻘﺪ ﺑﻘﯿﺎ ،ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
وﺑﻌﺪ ،إن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﯾﻮﻟﺪه اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ،ﺑﯿﺪ أن ھﺬا ﻻﯾﻌﻨﻲ ﺑﺘﺎﺗﺎً أن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ
ﻻﯾﻤﻜﻨﮫ إﻻ أن ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ،وأﻧ ﮫ ﻏﯿ ﺮ ﻓﻌ ﺎل ،وأﻧ ﮫ ﻣﺤﺎﯾ ﺪ ،وأﻧ ﮫ ﯾﻘ ﻒ ﻣﻮﻗ ﻒ
اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﺣﯿﺎل ﻣﺼﯿﺮ ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺘﺤﺘﻲ ،وﻣﺼﯿﺮ اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﺣﯿﺎل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم .ﺑﻞ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﮭﻮ ﻣﺎ أن ﯾﻈﮭﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ،ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ ﻗ ﻮة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻈﯿﻤ ﺔ ،وﯾﺴ ﺎﻋﺪ ﺑﻨ ﺎءه
اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻗﻮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻜ ﻮن ،وﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ أرﻛﺎﻧ ﮫ ،وﯾﺘﺨ ﺬ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﯿﺮ
ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ﻓ ﻲ اﻹﺟﮭ ﺎز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ ،واﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ
وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ.
وﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ
ﻟﻜﻲ ﯾﺨﺪﻣﮫ ،ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮن وﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﯿﺪ أرﻛﺎﻧﮫ ﻟﻜﻲ ﯾﻨﺎﺿﻞ ﺑﻨﺸﺎط
ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ ،اﻟ ﺬي ھ ﻮ ﻓ ﻲ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟ ﺰوال ﻣ ﻊ ﺑﻨﺎﺋ ﮫ اﻟﻔ ﻮﻗﻲ
اﻟﻘﺪﯾﻢ ،وﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﺘﺨﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻋﻦ ھ ﺬا اﻟ ﺪور اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪ ،وأن ﯾﻨﺘﻘ ﻞ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻨﺸﯿﻂ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺘﺤﺘﻲ ،إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ اﻟﻼﻣﺒ ﺎﻻة ﺣﯿﺎﻟ ﮫ ،وأن ﯾﻘ ﻒ ﻣﻮﻗﻔ ﺎً ﻣﻤ ﺎﺛﻼً
ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت ،ﺣﺘﻰ ﯾﻔﻘﺪ ﺻﻔﺘﮫ ،وﯾﻜﻒ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺑﻨﺎء ﻓﻮﻗﯿﺎً.
إن اﻟﻠﻐﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ـ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﺧﺘﻼﻓ ﺎً أﺳﺎﺳ ﯿﺎً ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ ،ﻓﺎﻟﻠﻐ ﺔ ﻏﯿ ﺮ
ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ أو ذاك ،ﻗﺪﯾﻤﺎً ﻛﺎن أم ﺟﺪﯾﺪاً ،ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﺐ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻌ ﯿﻦ ،ﺑ ﻞ
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ھﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر ،ﻓﮭﻲ
ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻨﻊ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﺑ ﻞ ﺻ ﻨﻊ ﻛ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﺻ ﻨﻊ ﻛ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وﻧﺘ ﺎج
ﺟﮭ ﻮد ﻣﺌ ﺎت اﻷﺟﯿ ﺎل ،وﻗ ﺪ وﺟ ﺪت ﻻ ﻟﺴ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺎت ﻃﺒﻘ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻞ ﻟﺴ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺎت ﻛ ﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻛ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻟﻘ ﺪ وﺟ ﺪت ﺑﺎﻟﻀ ﺒﻂ ،ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ ھ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﺣﯿ ﺪة
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳ ﺮه .ﻟﮭ ﺬا ،ﻓ ﺈن دور
اﻟﻠﻐﺔ ،دورھﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھ ﻲ وﺳ ﯿﻠﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻼﺗﺼ ﺎل ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻻﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ
ﺧﺪﻣ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ،ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻛ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،دون ﺗﻔﺮﯾﻖ ،وھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻀ ﺒﻂ ،ﻣﺎﯾﻔﺴ ﺮ ﻛ ﻮن اﻟﻠﻐ ﺔ ﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨ ﺪم دون
ﺗﻔﺮﯾﻖ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺤﺘﻀﺮ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﺎﻋﺪ ،وأن ﺗﺨﺪم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ
واﻟﺠﺪﯾﺪ ،واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﻟ ﯿﺲ ﺳ ﺮاً ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ،أن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ﺧ ﺪﻣﺖ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻛﻤﺎ ھﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﯿﻮم ،اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮوﺳﻲ.
واﻟﺸ ﻲء ذاﺗ ﮫ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻘ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﯿ ﺔ ،واﻟﺒﯿﻠﻮروﺳ ﯿﺔ ،واﻷوزرﻛﯿ ﺔ،
واﻟﻜﺎزاﻛﯿﺔ ،واﻟﺠﯿﻮرﺟﯿﺔ ،واﻷرﻣﻨﯿﺔ ،واﻷﺳﺘﻮﻧﯿﺔ ،واﻟﻠﯿﺘﻮﻧﯿﺔ ،واﻟﻤﻮﻟﺪاﻓﯿﺔ ،واﻟﻠﯿﺘﻮاﻧﯿﺔ
واﻟﺘﺘﺮﯾﺔ واﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﺔ ،واﻟﺒﺸﻜﯿﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﺴ ﻮﻓﯿﯿﺘﯿﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﺟﻮازي اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
وﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﻟﻠﻐ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ ،وھ ﻲ ﻗ ﺪ
أﻧﺸ ﺌﺖ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ :أي ﻟﻜ ﻲ ﺗﺨ ﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﮫ ،ﻟﻜﻮﻧﮭ ﺎ أداة ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس
ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺎل ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ وﻟﻜ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وواﺣ ﺪة ﻟﻜ ﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻜﻲ ﺗﺨﺪم أﻋﻀ ﺎءه ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻮاء ،ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ وﺿ ﻌﮭﻢ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ،
وﯾﻜﻔﻲ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ أداة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ ،ﯾﻜﻔ ﻲ
أن ﺗﺘﺨ ﺬ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺗﻔﻀ ﯿﻞ ،وﻣﺴ ﺎﻧﺪة ﻓﺌ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻔﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﻔﺘﮭﺎ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﺎس ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ ،وﻟﻜﻲ
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ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ رﻃﺎﻧﺔ) (٢ﺗﺨﺺ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ،وﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺤﻄ ﺎط ،وﺗﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺰوال.
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ،إذن ،ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ﻻﺗﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻊ ذﻟ ﻚ،
ﻋﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج ،ﻣ ﺜﻼً ﻋ ﻦ اﻵﻻت اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ أﯾﻀ ﺎً ﻣﺜ ﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﻻﺗﺒ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘ ﺎت،
وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ دون ﺗﻔﺮﯾﻖ.
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ،ﻧﺘﺎج ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﮭ ﻮد ﺗﺘﻜ ﻮن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ وﺗﻐﺘﻨ ﻲ
وﺗﺘﻄﻮر وﺗﺼﻘﻞ .وﻟﮭﺬا ،ﺗﻌﯿﺶ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪة أﻃﻮل ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ أي ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ وﻣﻦ أي ﺑﻨﺎء
ﻓﻮﻗﻲ .وھﺬا ،ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻣﺎﯾﻔﺴﺮ أن ﻧﺸﻮء ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﻔﻮﻗﻲ ،وزواﻟﮭﻤﺎ ،ﺑﻞ
إن ﻧﺸﻮء ﻛﺜﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺑﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ وأﺑﻨﯿﺘﮭ ﺎ اﻟﻔﻮﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ،وزواﻟﮭ ﺎ ﺟﻤﯿﻌ ﺎً ،ﻻ
ﯾﺆدي ،ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،إﻟﻰ زوال اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ،وزوال ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ،وﻏﻠﻰ ﻧﺸﻮء ﻟﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻊ
ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻣﻮﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ،وﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻋﺪي ﺟﺪﯾﺪ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﺑﻮﺷ ﻜﯿﻦ .وﻣﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﯿﻦ ،أزﯾ ﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣ ﺎن
اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ،وﻧﺸﺄ ﻧﻈﺎم ﺛﺎﻟﺚ ھﻮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ .إذن ،أزﯾ ﻞ
ﺑﻨﺎءان ﺗﺤﺘﯿﺎن ،ﻣﻊ ﺑﻨﺎﺋﯿﮭﻤﺎ اﻟﻔﻮﻗﯿﯿﻦ ،وﻧﺸﺄ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣ ﻊ ﺑﻨﺎﺋ ﮫ اﻟﻔ ﻮﻗﻲ
اﻟﺠﺪﯾﺪ .وﻧﺸﺄ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣ ﻊ ﺑﻨﺎﺋ ﮫ اﻟﻔ ﻮﻗﻲ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ .وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ،إذا أﺧ ﺬﻧﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﺜﻼً ،ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﻨﺎﺋﮭﺎ ،ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺑﻮﺷﻜﯿﻦ إﻻ ﻗﻠﯿﻼً.
ﻓﻤﺎذا ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ﻣﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﮭ ﺪ؟ ﻟﻘ ﺪ اﻏﺘﻨ ﻰ ﻗ ﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ،
وزال ﻣﻨﮫ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺒﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﺒﺪل ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻤﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﺗﺤﺴﻦ
ﻧﻈ ﺎم ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻠﻐ ﺔ .أﻣ ﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺒﻨ ﺎء اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺒﻮﺷ ﻜﯿﻨﯿﺔ ﻣ ﻊ ﺻ ﯿﻐﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪﯾ ﺔ،
واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ ،ﻓﻘ ﺪ ﺑﻘﯿ ﺖ ،ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﻮھﺮي ،أﺳﺎﺳ ﺎً ﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﺮوﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.

) (٢رﻃﺎﻧﺔ :ﻟﻐﺔ ﯾﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص jargon
»ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ«
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وھﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺎﻣﺎً .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ أن ﯾﻠﻐﻰ ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺛﻮرة ،ﺑﻨ ﺎء اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ،وﺗﻠﻐ ﻰ ﺻ ﯿﻐﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪﯾ ﺔ ،واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ ،وﯾﺴ ﺘﻌﺎض ﻋﻨﮭ ﺎ
ﺑﺠﺪﯾﺪ ،ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺮي ﻋ ﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ؟ وﻣ ﻦ اﻟ ﺬي ﯾﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ أن ﻻ ﯾﺴ ﻤﻲ:
»اﻟﻤ ﺎء« و»اﻷرض« و»اﻟﺠﺒ ﻞ« و»اﻟﻐﺎﺑ ﺔ« و»اﻟﺴ ﻤﻜﺔ« و»اﻹﻧﺴ ﺎن« و»ﺳ ﺎر«
و»ﻋﻤﻞ« و»أﻧﺘﺞ« و»ﺗﺎﺟﺮ«..إﻟﺦ ،ﻣﺎء وأرﺿﺎً وﺟﺒﻼً...إﻟﺦ ﺑﻞ إن ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ؟
وأﯾﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ أن ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ،وﺗﺮﻛﯿ ﺐ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ،وﻓﻘ ﺎً
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،ﺑﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟ وأﯾﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺠﻨﯿﮭﺎ اﻟﺜ ﻮرة ﻣ ﻦ ﻣﺜ ﻞ
ھﺬا اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ؟
إن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻻ ﯾﻔﻌﻞ ،أﺑﺪاً ،ﺷﯿﺌﺎً ﺟﻮھﺮﯾﺎً ﺑﺪون ﺿﺮورة ﺧﺎﺻ ﺔ .وإن
اﻟﻤﺮء ﻟﯿﺘﺴﺎءل :ﺗﺮى أﯾﺔ ﺿﺮورة ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻠﻐﻮي ﻣ ﺎدام ﻣ ﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ اﻟﺒ ﯿﻦ،
إن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ،ﻣ ﻊ ﺑﻨﺎﺋﮭ ﺎ ،ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً ،ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻷﺳ ﺎس ،ﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺎم
اﻟﺠﺪﯾﺪ؟ إن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ واﻟﻮاﺟ ﺐ ھ ﺪم اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ وإﺑﺪاﻟ ﮫ ﺑﺠﺪﯾ ﺪ ،ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ
ﺳ ﻨﻮات ،ﻹﻃ ﻼق اﻟﻌﻨ ﺎن ﻟﺘﻄ ﻮر ﻗ ﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ .وﻟﻜ ﻦ ﯾﻜ ﻒ ﺗﮭ ﺪم اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة وﺗﺒﻨ ﻰ ﻟﻐ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻣﻜﺎﻧﮭ ﺎ ،ﺧ ﻼل ﺑﻀ ﻊ ﺳ ﻨﻮات ،دون إدﺧ ﺎل اﻟﻔﻮﺿ ﻰ ﻓ ﻲ
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ودون ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﺘﻔﺴﺦ؟
ﻣﻦ ،إذن ،ﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻧﻜﯿﺸﻮﺗﯿﯿﻦ ،ﯾﻤﻜﻦ أﻧﻲ ﺿﻌﻮا أﻣﺎم أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ؟
وھﻨﺎﻟﻚ ،أﺧﯿﺮاً ِ،ﻓﺮق أﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ وﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ،ﺑﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ .ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج إﻻ ﺑﺼ ﻮرة ﻏﯿ ﺮ
ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ،ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ،ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ .وﻟﮭ ﺬا ،ﻓﺎﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ ﻻ
ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻮراً وﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﻞ ﯾﻌﻜﺴﮭﺎ
ﺑﻌ ﺪ ﺣ ﺪوث ﺗﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ،وﯾﺠ ﺮي ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻧﻌﻜ ﺎس ﺗﻐﯿ ﺮات اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ
ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ .وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن داﺋﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﺿﯿﻘﺔ وﻣﺤﺪودة.
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﮭﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ،
وﻟﯿﺲ ﺑﻨﺸﺎﻃﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﻜﻞ ﻧﺸ ﺎط آﺧ ﺮ ﻟﻺﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﯿ ﺎدﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﮫ،
ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ،وﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ﺣﺘ ﻰ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ .وﻟﮭ ﺬا ﺗﻌﻜ ﺲ
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺒﺪﻻت ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺼ ﻮرة ﻓﻮرﯾ ﺔ وﻣﺒﺎﺷ ﺮة ،دون اﻧﺘﻈ ﺎر ﺗﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء
اﻟﺘﺤﺘﻲ .وﻟﮭﺬا ،ﻓﺪاﺋﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن ،ھ ﻲ أوﺳ ﻊ
ﺟﺪاً وأﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ داﺋﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ﺑﻞ ھﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ھﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً ﻏﯿ ﺮ
ﻣﺤﺪودة.
وھ ﺬا ﻣ ﺎ ﯾﻔﺴ ﺮ ،ﻗﺒ ﻞ ﻛ ﻞ ﺷ ﻲء ،ﻟﻤ ﺎذا ﺗﻈ ﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ ،أو ﺑﺼ ﻮرة أدق ،ﻟﻤ ﺎذا ﯾﺒﻘ ﻰ
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻗﺎﻣﻮﺳﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒ ﺪل اﻟ ﺬي ﻻ ﯾﻨﻘﻄ ﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً .إن اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺬي ﻻ ﯾﻨﻘﻄ ﻊ
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺘﻜﻨﯿﻚ واﻟﻌﻠﻢ ،ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ أن ﺗﻜﻤ ﻞ
ﻗﺎﻣﻮﺳﮭﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة ،وﺗﻌ ﺎﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾ ﺪة ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﯿ ﺎدﯾﻦ .واﻟﻠﻐ ﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت رأﺳﺎً ،ﺗﻜﻤﻞ ﻗﺎﻣﻮﺳﮭﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،وﺗﺤﺴﻦ وﺗﺘﻘﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭ ﺎ
اﻟﻘﻮاﻋﺪي.
إذن:
أ -ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴﻲ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻮﻗﯿﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺘﻲ.
ب -إن اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ھﻮ اﻗﺘﺮاف ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻢ.
***
ﺳﺆال :أﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﻠﻐ ﺔ ﺣﻤﻠ ﺖ وﺗﺤﻤ ﻞ داﺋﻤ ﺎً ﻃﺎﺑﻌ ﺎً ﻃﺒﻘﯿ ﺎً ،وإن ﻟ ﯿﺲ ھﻨ ﺎك ﻟﻐ ﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وواﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻐﺔ ﻻ ﻃﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ،ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮه؟
ﺟﻮاب :ﻻ ،ھﺬا ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ.
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﯾﺪرك اﻟﻤ ﺮء أن ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﻐ ﺔ ﻃﺒﻘﯿ ﺔ ،ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﺧ ﺎل ﻣ ﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺎت .وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺪاﺋﻲ اﻟﻤﺸﺎﻋﻲ ،ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ،ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻟﻐﺔ ﻃﺒﻘﯿﺔ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯿﮫ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وواﺣﺪة ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .أﻣﺎ
اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ﺑ ﺄن اﻟﻄﺒﻘ ﺔ ﻣﻌﻨﺎھ ﺎ ﻛ ﻞ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺸ ﺮﯾﺔ ،ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺒﺪاﺋﯿ ﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﮭﻮ ﻟﯿﺲ اﻋﺘﺮاﺿﺎً ،ﺑﻞ ﻟﻌﺒﺎً ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮد واﻟﺪﺣﺾ.
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻐﺎت ،ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻐﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،وﻣﻦ
ﻟﻐﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻐﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ،وﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎن ،وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ ھ ﻲ وﺳ ﯿﻠﺔ ﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﻨ ﺎس
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ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ وواﺣ ﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﺗﺨ ﺪم أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺴﻮاء ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻟﺴﺖ أﻗﺼﺪ ھﻨﺎ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺎت ﻋﮭﻮد اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ واﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻛ ﺈﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺘﻲ
ﺳﯿﺮوس وإﺳﻜﻨﺪر اﻟﻜﺒﯿﺮ ،أو إﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺘﻲ ﻗﯿﺼﺮ وﺷﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼً ،اﻟﺘﻲ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻟﮭ ﺎ
أﺳﺎﺳ ﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ،واﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﺸ ﻜﯿﻼت ﻋﺴ ﻜﺮﯾﺔ ـ إدارﯾ ﺔ ،ﻣﺆﻗﺘ ﺔ وﻏﯿ ﺮ
ﻣﺴ ﺘﻘﺮة .ﻓﻠ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟﮭ ﺬه اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺎت ،ﺑ ﻞ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭ ﺎ ،ﻟﻐ ﺔ
واﺣ ﺪة ﻟﻜ ﻞ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺔ ،ﯾﻔﮭﻤﮭ ﺎ ﺟﻤﯿ ﻊ أﻋﻀ ﺎء اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺔ .ﻓﻘ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ ھ ﺬه
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺎت ﺗﻤﺜ ﻞ ﺧﻠﯿﻄ ﺎً ﻣ ﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ واﻟﺸ ﻌﻮب ﻟﮭ ﺎ ﺣﯿﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻟﮭ ﺎ ﻟﻐﺎﺗﮭ ﺎ
اﻟﺨﺎﺻ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ،ﻟﺴ ﺖ اﻗﺼ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺎت أو ﻣﺜﯿﻼﺗﮭ ﺎ اﻷﺧ ﺮى ،ﺑ ﻞ أﻋﻨ ﻲ
اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ واﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺮﻛﯿ ﺐ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾ ﺔ ،وﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺎ أﺳﺎﺳ ﮭﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻟﻐﺘﮭﺎ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﻃﻮﯾﻞ .ﯾﻘﻮل اﻟﺘﺎرﯾﺦ أن ﻟﻐﺎت ھ ﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ ،وھ ﺬه
اﻟﺸ ﻌﻮب ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ ﻃﺒﻘ ﻲ ،ﺑ ﻞ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻟﻐ ﺎت ﻟﻠﺸ ﻌﺐ ﻛﻠ ﮫ ،ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋ ﻞ
واﻟﺸﻌﻮب ،وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ،ﻃﺒﻌﺎً ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﮭﺠﺎت ،أﻟﺴﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ أو اﻟﺸﻌﺐ.
وﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﻇﮭﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﻊ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ،وﻣﻊ ﺗﻜﻮن ﺳﻮق
وﻃﻨﯿﺔ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺸﻌﻮب إﻟﻰ أﻣﻢ ،وﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻐﺎت اﻟﺸﻌﻮب إﻟﻰ ﻟﻐﺎت وﻃﻨﯿﺔ.
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻐﺎت ﻃﺒﻘﯿﺔ ﺑﻞ ﻟﻐﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ،
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﺔ ،وواﺣﺪة ﻟﻸﻣﺔ.
ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺒﻖ اﻟﻘ ﻮل ،آﻧﻔ ﺎً ،أن اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﺑﻮﺻ ﻔﮭﺎ وﺳ ﯿﻠﺔ ﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﻨ ﺎس ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﺨﺪم ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،وﺗﺒﺪي ،ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ،ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ
اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺎت .ﺑﯿﺪ أن اﻟﻨﺎس ،ﺑﻔﺌﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺒﻘﺎﺗﮭﻢ ،ھﻢ أﺑﻌ ﺪ
ﻣ ﻦ أن ﻻ ﯾﺒ ﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ .إﻧﮭ ﻢ ﯾﺠﮭ ﺪون ﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﮭﻢ ،وﻟﻔ ﺮض
ﻗﺎﻣﻮﺳ ﮭﻢ اﻟﺨ ﺎص ،وأﻟﻔ ﺎﻇﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،وﺗﻌ ﺎﺑﯿﺮھﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ .وﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒ ﺎب،
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜ ﺔ ،اﻟﺘ ﻲ اﻧﻔﺼ ﻠﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﻌﺐ
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واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮھﮫ :ﻛﺎرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻨﺒﻼء ،واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ .ﻓﺘﺘﻜ ﻮن ﻟﮭﺠ ﺎت
»ﻃﺒﻘﯿ ﺔ« و»أﻟﺴ ﻨﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ« ،و»ﻟﻐ ﺎت« ﺻ ﺎﻟﻮن .وھ ﺬه اﻟﻠﮭﺠ ﺎت واﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ،
ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗﻨﻌﺖ ،ﺧﻄﺄ ،ﻓﻲ اﻷدب ،ﺑﻠﻐﺎت ،ﻓﯿﻘﺎل» :ﻟﻐﺔ اﻟﻨ ﺒﻼء« و»ﻟﻐ ﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ«،
ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﺔ« ،و»ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ« :وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻧﺘﮭﻰ ﺑﻌﺾ رﻓﺎﻗﻨ ﺎ ،ﻣ ﻊ
ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ،إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ وھ ﻢ ﻣ ﻦ اﻷوھ ﺎم ،وأن
ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺳﻮى ﻟﻐﺎت ﻃﺒﻘﺎت.
إﻧﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺎ ھﻮ أﺷﺪ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ،ﻓﮭﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه
اﻟﻠﮭﺠﺎت وھﺬه اﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﻐﺎت؟ ﻻ ،أﺑﺪاً .ودون أدﻧﻰ ﺷﻚ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ذﻟ ﻚ ،أوﻻً،
ﻷن ھﺬه اﻟﻠﮭﺠﺎت ،وھﺬه اﻷﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﯿﺴ ﺖ ﻟﮭ ﺎ ﺻ ﯿﻐﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪﯾ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،وﻻ
ﻗﺎﻣﻮﺳﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ـ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻌﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ .وﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ،ﺛﺎﻧﯿ ﺎً ،ﻷن ھ ﺬه
اﻟﻠﮭﺠﺎت واﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺿﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ أو
ﺗﻠﻚ ،وھﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ،أﺑﺪاً ،ﻷن ﺗﻜﻮن وﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮫ.
ﻣﻦ أي ﺷﻲء ﺗﺘﺄﻟﻒ ھﺬه اﻟﻠﮭﺠﺎت واﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ؟ أن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺘ ﺎرات ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ
اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻷذواق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻼرﺳ ﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ ،أو ﻟﻠﻔﺌ ﺎت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻣ ﻦ
اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ ،وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺑﯿﺮ واﻟﺘﺮاﻛﯿ ﺐ اﻟﻠﻔﻈﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺮاد ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ
ﻃ ﺎﺑﻊ أﻧﯿ ﻖ ﻣﻘﺼ ﻮد ،ﺧ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺎﺑﯿﺮ واﻟﺘﺮاﻛﯿ ﺐ »اﻟﻔﻈ ﺔ« اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،وﻓﯿﮭﺎ أﺧﯿ ﺮاً ،ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ .أﻣ ﺎ اﻟﻜ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ،أي اﻷﻛﺜﺮﯾ ﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻘﻮاﻋﺪﯾﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.
وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﻟﻠﮭﺠ ﺎت واﻷﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﻔﺮﻋ ﺎت ﻣﺤﺮوﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺸ ﻌﺐ ﺑﺄﺳ ﺮه ،ﺗﻔﺮﻋ ﺎت ﻣﺤﺮوﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ اﺳ ﺘﻘﻼل ﻟﻐ ﻮي ،وﻣﻘﻀ ﯿﺎً ﻋﻠﯿﮭ ﺎ
ﺑﺤﯿﺎة ﺧﺎﻣﻠﺔ .أﻣﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻠﮭﺠﺎت واﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﻟﻐ ﺎت
ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ،ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ زﺣﺰﺣ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ واﻟﺤﻠ ﻮل ﻣﺤﻠﮭ ﺎ ،ﻓﮭ ﻮ إﺿ ﺎﻋﺔ ﻟﻸﻓ ﻖ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ،واﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ.
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إن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪون ﺑﻤﺎرﻛﺲ ،وﯾﻮردون ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺳﺎن ﻣ ﺎﻛﺲ« ،ﺟ ﺎء
ﻓﯿﮭﺎ أن ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازي »ﻟﻐﺘ ﮫ« ،وأن ھ ﺬه اﻟﻠﻐ ﺔ ھ ﻲ »ﻧﺘ ﺎج اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ« ،وأﻧﮭ ﺎ ﻣﺸ ﺒﻌﺔ
ﺑ ﺎﻟﺮوح اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ ،روح اﻟﺒﯿ ﻊ واﻟﺸ ﺮاء .وﯾﺮﯾ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺮﻓ ﺎق أن ﯾ ﺪﻟﻠﻮا ،ﺑﮭ ﺬا
اﻻﺳﺘﺸ ﮭﺎد ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻣ ﺎرﻛﺲ ﻛ ﺎن ﯾﺆﻛ ﺪ »اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ ،وﯾﻨﻜ ﺮ وﺟ ﻮد ﻟﻐ ﺔ
وﻃﻨﯿﺔ واﺣﺪة .وﻟﻮ أن ھﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق ﻟﺰﻣ ﻮا ﻣﻮﻗﻔ ﺎً ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺎً ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ،ﻟﻜ ﺎن
ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻮردوا أﯾﻀﺎً ﻓﻘﺮة أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎل ﻋﯿﻨ ﮫ» ،ﺳ ﺎن ﻣ ﺎﻛﺲ« ،ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﺤ ﺪث
ﻣﺎرﻛﺲ ،ﻋﻨﺪ ﺑﺤﺜﮫ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ واﺣﺪة ،ﻋﻦ »ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻟﻠﮭﺠﺎت
ﻓﻲ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ واﺣﺪة ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺘﻤﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ«.
ﻛﺎن ﻣﺎرﻛﺲ ﯾﻘﺮ ،إذن ،ﺑﻀﺮورة ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ واﺣﺪة ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﻜﻼً أﻋﻠﻰ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﮫ اﻟﻠﮭﺠﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ أﺷﻜﺎل دﻧﯿﺎ.
ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ،ﻣ ﺎذا ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻤﺜ ﻞ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺒﺮﺟ ﻮازي اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ ،ﺣﺴ ﺐ ﻛﻠﻤ ﺎت
ﻣﺎرﻛﺲ» ،ﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ«؟ ھﻞ ﻛﺎن ﻣﺎرﻛﺲ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،ﻟﮭﺎ
ﺑﻨﺎء ﻟﻐﻮي ﺧﺎص؟ وھﻞ ﻛﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻌﺘﺒﺮھ ﺎ ﻟﻐ ﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع؟ ﻛ ﻼ ،ﺑﻜ ﻞ
ﺗﺄﻛﯿﺪ .ﻟﻘﺪ أراد ﻣﺎرﻛﺲ أن ﯾﻘﻮل ﻓﻘﻂ أن اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﯿﻦ ﻗﺪ ﺣﺸﻮا اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة
ﺑﻤﻔﺮداﺗﮭﻢ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﺠﺎر ،وأن ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﯾﯿﻦ ،إذن ،ﻟﺴﺎﻧﮭﻢ اﻟﺨﺎص ،ﻟﺴﺎن اﻟﺘﺠﺎر.
إذن ،ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ھﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق ﺷﻮھﻮا ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎرﻛﺲ ،وﻗﺪ ﺷﻮھﻮه ﻷﻧﮭ ﻢ اﺳﺘﺸ ﮭﺪوا
ﺑﻤ ﺎرﻛﺲ ﻻ ﻛﻤﺎرﻛﺴ ﯿﯿﻦ ،ﺑ ﻞ ﻛﻘ ﺎرﺋﯿﻦ ﺳ ﻄﺤﯿﯿﻦ) (٣ﻻ ﯾﺘﻌﻤﻘ ﻮن إﻟ ﻰ ﺟ ﻮھﺮ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ.
وﯾﺴﺘﺸ ﮭﺪون ﺑ ﺎﻧﺠﻠﺲ ،ﻓﯿ ﻮردون ﻣ ﻦ ﻛﺮاﺳ ﮫ اﻟﻤﻌﻨ ﻮن» :ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ
)إﻧﻜﻠﺘﺮا( ،اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺟ ﺎء ﻓﯿﮭ ﺎ« اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾ ﺔ أﺻ ﺒﺤﺖ ،ﺷ ﯿﺌﺎً ﻓﺸ ﯿﺌﺎً
ﺷﻌﺒﺎً ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾ ﺔ« وإن »اﻟﻌﻤ ﺎل ﯾﺘﻜﻠﻤ ﻮن ﻟﮭﺠ ﺔ أﺧ ﺮى ،وﻟﮭ ﻢ أﻓﻜ ﺎر
وﻣﻔ ﺎھﯿﻢ أﺧ ﺮى ،وﻋ ﺎدات أﺧ ﺮى ،وﻣﺒ ﺎدىء أﺧﻼﻗﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ،ودﯾ ﻦ آﺧ ﺮ وﺳﯿﺎﺳ ﺔ
أﺧﺮى ،ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ« .واﺳ ﺘﻨﺎداً إﻟ ﻰ ھ ﺬا اﻻﺳﺘﺸ ﮭﺎد ﯾﺴ ﺘﻨﺘﺞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺮﻓ ﺎق أن
اﻧﺠﻠ ﺲ ﻛ ﺎن ﯾﻨﻜ ﺮ ﺿ ﺮورة ﻟﻐ ﺔ وﻃﻨﯿ ﺔ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻛ ﺎن ﯾﺆﻛ ﺪ
»اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ .واﻟﺼ ﺤﯿﺢ أن اﻧﺠﻠ ﺲ ﻻ ﯾﺘﺤ ﺪث ،ھﻨ ﺎ ،ﻋ ﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑ ﻞ ﻋ ﻦ
)Scolastiques (٣
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اﻟﻠﮭﺠﺔ ،ﻣﺪرﻛﺎً ،ﻛﻞ اﻹدراك ،أن اﻟﻠﮭﺠﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻓﺮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻠﻐﺔ .وﻟﻜﻦ ﯾﺒﺪو أن ھﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق ﻻ ﯾﺤﺒﺬون ،أﺑﺪاً ،وﺟ ﻮد ﻓ ﺮق ﺑ ﯿﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ
واﻟﻠﮭﺠﺔ...
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ،أن ھﺬا اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﻟ ﯿﺲ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻠ ﮫ ،إذ أن اﻧﺠﻠ ﺲ ﻻ ﯾ ﺘﻜﻠﻢ ،ھﻨ ﺎ ،ﻋ ﻦ
»اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﻄﺒﻘﯿ ﺔ« ،ﺑ ﻞ ﯾ ﺘﻜﻠﻢ ،ﺑﺼ ﻮرة رﺋﯿﺴ ﯿﺔ ،ﻋ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻄﺒﻘﯿ ﺔ :ﻋ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ
واﻟﻌﺎدات ،واﻟﻤﺒﺎدىء اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ،واﻟﺪﯾﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ .وﻣﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ،أن
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﻤﺒ ﺎدىء اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ واﻟ ﺪﯾﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ ،ﻣﺘﻀ ﺎدة ،ﺗﻀ ﺎداً
أﺳﺎﺳﯿﺎً ،ﻟﺪى اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﯿﻦ وﻟﺪى اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﯿﻦ .وﻟﻜﻦ ﻣ ﺎ دﺧ ﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ھﻨ ﺎ ،أو
»اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﻟﻠﻐﺔ؟ ھﻞ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن وﺟ ﻮد اﻟﺘﻨﺎﻗﻀ ﺎت اﻟﻄﺒﻘﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ،
ﺣﺠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ »اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ أو ﺿ ﺪ ﺿ ﺮورة ﻟﻐ ﺔ وﻃﻨﯿ ﺔ واﺣ ﺪة؟ ﺗﻘ ﻮل
اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ :إن وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ھ ﻲ ﻣ ﻦ أھ ﻢ ﻋﻼﺋ ﻢ اﻷﻣ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﻋﻠﻤﮭ ﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً أن ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ
اﻷﻣﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻃﺒﻘﯿﺔ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻌﺘﺮف اﻟﺮﻓﺎق اﻵﻧﻔﻮ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ؟
وﯾﺴﺘﺸ ﮭﺪون ﺑ ـ »ﻻﻓ ﺎرغ« ﻗ ﺎﺋﻠﯿﻦ أﻧ ﮫ ،ﻓ ﻲ ﻛﺮاﺳ ﮫ »اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺜ ﻮرة
وﺑﻌﺪھﺎ« ،ﯾﻌﺘﺮف ﺑـ »اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﻟﻠﻐﺔ ،وﯾﻨﻜﺮ ﺿﺮورة ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ.
إن ھ ﺬا ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺢ .ﻓ ﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﻻﻓ ﺎرغ ﯾﺘﺤ ﺪث ﻋ ﻦ ﻟﻐ ﺔ »اﻟﻨ ﺒﻼء« أو اﻟﻠﻐ ﺔ
»اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ« ،وﻋﻦ اﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻟﻜﻦ ھﺆﻻء اﻟﺮﻓ ﺎق
ﯾﻨﺴﻮن أن ﻻﻓﺎرغ اﻟﺬي ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﺴﺎن اﻟﺨﺎص ،واﻟﺬي ﯾﻨﻌ ﺖ
اﻟﻠﮭﺠﺎت ﺗﺎرة ﺑـ »اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ« ،وﻃﻮراً ﺑـ »اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺨﺎص« ،ﯾﻌﻠﻦ ﺑﻮﺿﻮح ﻓ ﻲ
ﻛﺮاﺳﮫ أن »اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﯿﺰ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ ...ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
»اﻟﻌﺎﻣﯿ ﺔ« اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻜﻠﻤﮭ ﺎ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﻮن واﻟﺤﺮﻓﯿ ﻮن وﺗﺘﻜﻠﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ واﻟﻘﺮﯾ ﺔ«.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﯾﻌﺘﺮف ﻻﻓﺎرغ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ وﺑﻀ ﺮورﺗﮭﺎ ،ﻣ ﺪرﻛﺎً ،ﻛ ﻞ
اﻹدراك ،ﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ »اﻟﻠﻐﺔ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ« ،واﻷﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى ﻣ ﻦ ﺧﻀ ﻮع
وﺗﺒﻌﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ.
ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﺑﻼﻓﺎرغ ﯾﺨﻄﻰء ھﺪﻓﮫ .وﯾﻘ ﺪﻣﻮن ﻛﺤﺠ ﺔ وﺑﺮھ ﺎن ،أن
اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﯿﻦ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰ ،ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘ ﺮا ،ﻗ ﺪ ﺗﻜﻠﻤ ﻮا اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ »ﺧ ﻼل ﻋﺼ ﻮر«،
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ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ،ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰي ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ،وأن ھ ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ھ ﻮ ﺣﺠ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺻﺎﻟﺢ »اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﻟﻠﻐﺔ ،وﺿﺪ ﺿﺮورة ﻟﻐ ﺔ ﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻟﺸ ﻌﺐ .وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﯿﺲ
ﺣﺠ ﺔ ،ﺑ ﻞ ھ ﻮ ،ﺑﺎﻷﺣﺮى،ﻧﻜﺘ ﺔ .ﻓ ﺄوﻻً ،ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻹﻗﻄ ﺎﻋﯿﯿﻦ ،ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﮭ ﺪ،
ﯾﺘﻜﻠﻤ ﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ،ﺑ ﻞ ﻛ ﺎن ﯾﺘﻜﻠﻤﮭ ﺎ ﻋ ﺪد ﺿ ﺌﯿﻞ ،ﻻ ﯾﺆﺑ ﮫ ﺑ ﮫ ،ﻣ ﻦ ﻛﺒ ﺎر اﻹﻗﻄ ﺎﻋﯿﯿﻦ
اﻹﻧﻜﻠﯿﺰ ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات .وﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﯾﺘﻜﻠﻤ ﻮن »ﻟﻐ ﺔ ﻃﺒﻘﯿ ﺔ« ﻣ ﺎ،
ﺑ ﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ،ﻟﻐ ﺔ ﻛ ﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ .وﺛﺎﻟﺜ ﺎً ،أن ھ ﺬا اﻟﻮﻟ ﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻗ ﺪ اﻧ ﺪﺛﺮ ،ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم ،دون أن ﯾﺘ ﺮك أﺛ ﺮاً ،وأﺧﻠ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن ﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰي .ﻓﮭﻞ ﯾﻌﺘﻘﺪ ھﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق أن اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﯿﻦ اﻹﻧﻜﻠﯿ ﺰ
ﻗ ﺪ ﺗﻔ ﺎھﻤﻮا ،ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﻌﺐ اﻹﻧﻜﻠﯿ ﺰي ،ﻃ ﻮال ﻋﺼ ﻮر ،ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺘ ﺮﺟﻤﯿﻦ ،وأﻧﮭ ﻢ ﻟ ﻢ
ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﯾﺴ ﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾ ﺔ ،وأﻧ ﮫ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ھﻨ ﺎك ،ﺣﯿﻨ ﺬاك ،ﻟﻐ ﺔ إﻧﻜﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﻟﻜ ﻞ
اﻟﺸﻌﺐ .وأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ،وﻗﺘﺬاك ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﺷ ﯿﺌﺎً ﺟ ﺪﯾﺎً أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻟﻐ ﺔ
ﺻﺎﻟﻮن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة؟ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ،ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه
»اﻟﺤﺠﺞ« اﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ،إﻧﻜﺎر وﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮه ،وﺿﺮورﺗﮭﺎ؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃﯿﻮن اﻟﺮوس ﯾﺘﺴﻠﻮن ،أﯾﻀﺎً ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓ ﻲ
ﺑ ﻼط اﻟﻘﯿﺎﺻ ﺮة،وﻓﻲ اﻟﺼ ﺎﻟﻮﻧﺎت .وﻛ ﺎﻧﻮا ﯾﻔ ﺎﺧﺮون ﺑ ﺄﻧﮭﻢ ،إذ ﯾﺘﻜﻠﻤ ﻮن اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ
ﯾﺮﻃﻨﻮن ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ،وأﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺮوﺳﯿﺔ إﻻ ﺑﻨﺒﺮة ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ .ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻨ ﻲ
ھﺬا أﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ،آﻧﺬاك ،ﻟﻐﺔ روﺳﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ ،وأن ﻟﻐ ﺔ اﻟﺸ ﻌﺐ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ وھﻤﺎً ،وأن »ﻟﻐﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت« ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺔ واﻗﻌﺔ؟
إن رﻓﺎﻗﻨﺎ ﯾﺮﺗﻜﺒﻮن ھﻨﺎ ﺧﻄﺄﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:
اﻟﺨﻄﺄ اﻷول :أﻧﮭﻢ ﯾﺨﻠﻄﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ﻻﻋﺘﻘﺎدھﻢ أﻧﮫ إذا ﻛ ﺎن ﻟﻠﺒﻨ ﺎء
اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﻃﺒﻘﻲ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ أﯾﻀﺎً ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺸ ﻌﺐ ،ﺑ ﻞ ﯾﺠ ﺐ
أن ﺗﺤﻤ ﻞ ﻃﺎﺑﻌ ﺎً ﻃﺒﻘﯿ ﺎً .ﻟﻜﻨﻨ ﻲ ﻗﻠ ﺖ آﻧﻔ ﺎً ،أن اﻟﻠﻐ ﺔ واﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ ﯾﻤ ﺜﻼن ﻣﻔﮭ ﻮﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ،وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
واﻟﺨﻄ ﺄ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أن ھ ﺆﻻء اﻟﺮﻓ ﺎق ﯾﻔﮭﻤ ﻮن اﻟﺘﻌ ﺎرض ﺑ ﯿﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ
وﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺎ ،واﻟﻨﻀ ﺎل اﻟﻄﺒﻘ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻣﻲ ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ،ﻛﺄﻧﮭﻤ ﺎ اﻧﺤ ﻼل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ،
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ﻛﺄﻧﮭﻤﺎ اﻧﻘﻄﺎع ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺔ .ﻓﻔﻲ رأﯾﮭﻢ ،ﻣﺎدام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ
ﺗﻔﻜﻚ ،وﻟﻢ ﯾﺒﻘﻰ ھﻨﺎك ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﻮﺣ ﺪ ،ﺑ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎت ﻓﻘ ﻂ ،ﻓﻠ ﻢ ﺗﺒﻘ ﻰ ﺛﻤ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻟﻐ ﺔ
ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ .وإذا ﻣ ﺎ ﺗﻔﻜ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وﻟ ﻢ ﺗﺒ ﻖ
ھﻨﺎك ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻓﻤﺎذا ﯾﺒﻘﻰ إذن؟ ﺗﺒﻘﻰ ﻃﺒﻘﺎت و»ﻟﻐﺎت ﻃﺒﻘﯿﺔ«.
وﻏﻨ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺒﯿ ﺎن أن ﻛ ﻞ »ﻟﻐ ﺔ ﻃﺒﯿ ﺔ« ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪھﺎ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ ﻋﻠ ﻢ ﻗﻮاﻋ ﺪ
»ﺑﺮوﻟﯿﺘﺎري« وﻋﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ »ﺑﺮﺟ ﻮازي« .ﺻ ﺤﯿﺢ أن ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬﯾﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﯿﻦ اﻟﻠﻐ ﻮﯾﯿﻦ ﻻ
وﺟﻮد ﻟﮭﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ ﯾﻀ ﺎﯾﻖ ھ ﺆﻻء اﻟﺮﻓ ﺎق :ﻓﮭ ﻢ ﯾﻌﺘﻘ ﺪون أن ھ ﺬﯾﻦ
اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ ﺳﻨﺸﺂن ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺎ» ،ﻣﺎرﻛﺴﯿﻮن« ﯾﺆﻛﺪون أن اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿ ﺖ
ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻮرة أﻛﺘ ﻮﺑﺮ ،ﻛﺎﻧ ﺖ ﺑﺮﺟﻮازﯾ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﯾﻠﯿ ﻖ ﺑﻨ ﺎ ،ﻧﺤ ﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﯿﻦ ،أن
ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ،وأن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻄﯿﻤﮭﺎ وﺑﻨﺎء ﺳﻜﻚ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة »ﺑﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺔ« .وﻟﮭ ﺬا
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺳﻢ »ﺗﺮوﻏﻠﻮدﯾﺖ«).(٤
وﻏﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺒﯿ ﺎن أن ھ ﺬه اﻵراء اﻟﻔﻮﺿ ﻮﯾﺔ اﻟﺒﺪاﺋﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻋ ﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت
وﻋﻦ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻻ ﯾﺠﻤﻌﮭ ﺎ ﺟ ﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ .وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺟ ﺪال ﻓ ﻲ أن ھ ﺬه اﻵراء ﻻ ﺗ ﺰال
ﻣﻮﺟ ﻮدة ،وھ ﻲ ﺗﺘ ﺎﺑﻊ اﻟﻌ ﯿﺶ ﻓ ﻲ رؤوس ﺑﻌ ﺾ رﻓﺎﻗﻨ ﺎ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺗ ﺎھﻮا وارﺗﺒﻜ ﻮا ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻟﯿﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎً ،ﻃﺒﻌﺎً ،أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﺗﻔﻜﻚ ،ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻌﻨﯿﻒ ،إﻟﻰ
ﻃﺒﻘﺎت ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ إﺣ ﺪاھﺎ ﺑ ﺎﻷﺧﺮى اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎً ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻧﻔﺴ ﮫ .ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻀﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﺎ داﻣﺖ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،ﺳﯿﺒﻘﻰ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﻮن واﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﻮن
ﻣ ﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﻣﻌ ﺎً ﺑﺠﻤﯿ ﻊ ﺧﯿ ﻮط اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻛﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ رأﺳ ﻤﺎﻟﻲ واﺣ ﺪ.
ﻓﺎﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﻮن ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻌﯿﺶ واﻹﺛﺮاء إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ ﻋﻤ ﺎل إﺟ ﺮاء.
واﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﻮن ﻻ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﺒﻘ ﺎء إذا ﻟ ﻢ ﯾﺸ ﺘﻐﻠﻮا ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﯿﻦ .إن ﻗﻄ ﻊ ﺟﻤﯿ ﻊ
اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﻘﻄ ﺎع ﻛ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج ،واﻧﻘﻄ ﺎع ﻛ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ
ﻣﻮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ .وﺑﺪﯾﮭﻲ أن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ
) :Tragiodytes (٤ﺳﻜﺎن اﻟﻜﮭﻮف.

»ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ«.
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ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء .وﻟﺬا ،ﻓﻨﻀﺎل اﻟﻄﺒﻘﺎت ،ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻔﻜ ﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ .إن ﺟﮭ ﻞ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ وﻋ ﺪم اﻹدراك اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ ھﻤ ﺎ،
وﺣ ﺪھﻤﺎ ،ﻣ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾ ﻮﺣﻲ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ رﻓﺎﻗﻨ ﺎ ﺣﻜﺎﯾ ﺔ ﺗﻔﻜ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،واﻟﻠﻐ ﺎت
»اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ« وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ »اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ«.
ﺛﻢ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪون ﺑﻠﯿﻨﯿﻦ وﯾ ﺬﻛﺮون ﺑﺄﻧ ﮫ اﻋﺘ ﺮف ﺑﻮﺟ ﻮد ﺛﻘ ﺎﻓﺘﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺔ ،وﻗ ﺎل :إن ﺷ ﻌﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺷﻌﺎر ﻗﻮﻣﻲ .ﻛ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺻ ﺤﯿﺢ .وﻟﯿﻨ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ھﻨ ﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎً .وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ
دﺧ ﻞ »اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘ ﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ ھﻨ ﺎ؟ إن ھ ﺆﻻء اﻟﺮﻓ ﺎق ﺑﺎﺳﺘﺸ ﮭﺎدھﻢ ﺑﻜﻠﻤ ﺎت ﻟﯿﻨ ﯿﻦ ﻋ ﻦ
اﻟﺜﻘ ﺎﻓﺘﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﯾﺮﯾ ﺪون ،ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ واﺿ ﺢ ،إﻗﻨ ﺎع اﻟﻘ ﺎرىء ﺑ ﺄن وﺟ ﻮد
ﺛﻘﺎﻓﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﺔ ـﯿﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ وﺟﻮد
ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وأن ﻟﯿﻨ ﯿﻦ ،ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ،ﯾﻨﻜﺮ ﺿ ﺮورة ﻟﻐ ﺔ
وﻃﻨﯿﺔ واﺣﺪة ،إذن ،ﻓﻠﯿﻨﯿﻦ ﯾﻘﻮل ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت »اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ«.
إن ﺧﻄﺄ ھﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق ھﻨﺎ ،ھﻮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻏﯿﺮ أن اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
واﻟﻠﻐﺔ ﺷﯿﺌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن.
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮﺟﻮازﯾﺔ أو اﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ .أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼ ﺎل،
ﻓﮭﻲ داﺋﻤﺎً ﻟﻐﺔ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﺸ ﻌﺐ ،وﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨ ﺪم اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ .أﻟ ﯿﺲ أﻣ ﺮاً واﻗﻌ ﺎً ،أن اﻟﻠﻐ ﺎت اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ واﻷوﻛﺮاﻧﯿ ﺔ ،واﻷوزﺑﻜﯿ ﺔ ﺗﺨ ﺪم
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﻢ اﻟﯿ ﻮم ،ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺨ ﺪم ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺛ ﻮرة
أﻛﺘﻮﺑﺮ؟ ﻓﮭﺆﻻء اﻟﺮﻓﺎق ﯾﺨﻄﺌﻮن ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎً ﺣﯿﻦ ﯾﺆﻛﺪون أن وﺟ ﻮد ﺛﻘ ﺎﻓﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘ ﯿﻦ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ ،وإﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﺿﺮورة ﻟﻐﺔ وﺣﯿ ﺪة .ﻟﻘ ﺪ ﻛ ﺎن ﻟﯿﻨ ﯿﻦ ،ﻓ ﻲ
ﻛﻼﻣﮫ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ ،ﯾﺒﺪأ ،ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن وﺟﻮد ﺛﻘﺎﻓﺘﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻧﻜﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وإﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ ،وأن اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪة.
وﻟﻤﺎ ﺑﺪأ »اﻟﺒﻮﻧﺪﯾﻮن«) (٥ﯾﺘﮭﻤﻮن ﻟﯿﻨﯿﻦ ﺑﺈﻧﻜﺎر ﺿﺮورة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
ﺷﯿﺌﺎً »ﻏﯿﺮ وﻃﻨﻲ« ،اﺣﺘﺞ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﺑﺸﺪة ،ﻛﻤﺎ ھ ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم ،ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺘﮭﻤ ﺔ ،وأﻋﻠ ﻦ أﻧ ﮫ
) (٥اﻟﺒﻮﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﮭﻮدﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻋﻤﯿ ﻞ ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻛ ﺔ
»ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ«.
اﻟﻌﻤﺎل .وﺟﺪت ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ.
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ﯾﺤﺎرب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ ﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺿ ﺮورﺗﮭﺎ ﺷ ﯿﺌﺎً ﻻ ﺟ ﺪال ﻓﯿ ﮫ.
وﻣﻦ اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﯾﺒﺪأ ﺑﻌﺾ رﻓﺎﻗﻨﺎ ﺑﺎﻗﺘﻔﺎء آﺛﺎر اﻟﺒﻮﻧﺪﯾﯿﻦ.
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،اﻟﺘ ﻲ زﻋﻤ ﻮا أن ﻟﯿﻨ ﯿﻦ أﻧﻜ ﺮ ﺿ ﺮورﺗﮭﺎ ،ﻓﺠ ﺪﯾﺮ ﺑﻨ ﺎ
ﺳﻤﺎع ﻛﻠﻤﺎت ﻟﯿﻨﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
»اﻟﻠﻐﺔ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس .ووﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺎﺋﻖ،
ﯾﺸﻜﻼن ﺷﺮﻃﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺤﺮة ﻓﻌﻼً ،واﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻌﻼً،
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ،ﺗﺠﻤﻌ ﺎً
ﺣﺮاً واﺳﻌﺎً« .ﯾﻨﺘﺞ ،إذن ،أن رﻓﺎﻗﻨﺎ ﻗﺪ ﺷﻮھﻮا ﻧﻈﺮات ﻟﯿﻨﯿﻦ.
وﯾﺴﺘﺸ ﮭﺪون أﺧﯿ ﺮاً ﺑﺴ ﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻓﯿﺄﺧ ﺬون ﻛﻠﻤ ﺎت ﺳ ﺘﺎﻟﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠ ﺔ ﺑ ﺄن »اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ
وأﺣﺰاﺑﮭﺎ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎﺗﺰال ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﮭﺪ ،اﻟﻘﻮة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻟﻸم« .ﻛ ﻞ ھ ﺬا
ﺻ ﺤﯿﺢ .ﻓﺎﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ وﺣﺰﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﯾﻘ ﻮدان ﻓﻌ ﻼً اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ ،ﻛﻤ ﺎ أن
اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺎ وﺣﺰﺑﮭ ﺎ اﻷﻣﻤ ﻲ ﯾﻘ ﻮدان اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺔ .وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ دﺧ ﻞ »اﻟﻄ ﺎﺑﻊ
اﻟﻄﺒﻘ ﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ ،ھﻨ ﺎ؟ إﻻ ﯾﻌ ﺮف ھ ﺆﻻء اﻟﺮﻓ ﺎق أن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ھ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓ ﺔ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،وأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨﺪم اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ
ﻛﻠﯿﮭﻤ ﺎ؟ وھ ﻞ ﯾﺠﮭ ﻞ رﻓﺎﻗﻨ ﺎ اﻟﺼ ﯿﻐﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﺟﯿ ﺪاً ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﯿﻦ ،وﻣﺆداھ ﺎ أن
اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ واﻷوﻛﺮاﻧﯿ ﺔ واﻟﺒﯿﻠﻮروﺳ ﯿﺔ وﻏﯿﺮھ ﺎ ،ھ ﻲ اﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى ،ووﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ أي ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ؟ ﻓﮭﻞ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ؟
إن ﺧﻄ ﺄ رﻓﺎﻗﻨ ﺎ ھ ﻮ ﻓ ﻲ أﻧﮭ ﻢ ﻻ ﯾ ﺮون اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻠﻐ ﺔ وﻻ ﯾ ﺪرﻛﻮن أن
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﯾﺘﻐﯿﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ أن
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺒﻘﻰ ھﻲ ذاﺗﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺳﺎس ،ﻃ ﻮال ﻣﺮاﺣ ﻞ ﻋﺪﯾ ﺪة وﺗﺨ ﺪم اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة
واﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
إذن:
أ -أن اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﺑﻮﺻ ﻔﮭﺎ وﺳ ﯿﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼ ﺎل،ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤ ﺎً وﻣ ﺎ ﺗ ﺰال واﺣ ﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ،
وﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ب -إن وﺟﻮد اﻟﻠﮭﺠﺎت واﻟﺮﻃﺎﻧﺎت ﻻ ﯾﻨﻔﻲ ،ﺑﻞ ﯾﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺗﻜﻮن
ھﺬه اﻟﻠﮭﺠﺎت واﻟﺮﻃﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻋﺎت ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
ت -إن ﺻﯿﻐﺔ »اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﻟﻠﻐﺔ ﺻﯿﻐﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺔ.
ﺳﺆال :ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻼﺋﻢ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻐﺔ؟
ﺟ ﻮاب :اﻟﻠﻐ ﺔ ھ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪاد اﻷﺣ ﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻃ ﻮال ﻣ ﺪة وﺟ ﻮد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وھ ﻲ ﺗﻮﻟ ﺪ وﺗﺘﻄ ﻮر ﻣ ﻊ وﻻدة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻄ ﻮره ،وﺗﻤ ﻮت ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ
اﻟﺬي ﯾﻤﻮت ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻟﯿﺴﺖ ﺛﻤﺔ ﻟﻐ ﺔ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ .وﻟﮭ ﺬا ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﮭ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ
وﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻄﻮرھ ﺎ ،إﻻ إذا درﺳ ﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﻮﺛﯿ ﻖ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﺨﺼﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ واﻟﺬي ھﻮ ﺧﺎﻟﻘﮭﺎ وﺣﺎﻣﻠﮭﺎ.
اﻟﻠﻐ ﺔ وﺳ ﯿﻠﺔ ،أداة ،ﺑﻤﻌﻮﻧﺘﮭ ﺎ ﯾﺘﺼ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻌﻀ ﮭﻢ ﺑ ﺒﻌﺾ ،وﯾﺘﺒ ﺎدﻟﻮن أﻓﻜ ﺎرھﻢ،
وﯾﺘﻮﺻ ﻠﻮن إﻟ ﻰ أن ﯾﻔﮭ ﻢ أﺣ ﺪھﻢ اﻵﺧ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟ ﺔ .إن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ،ﺗﺴﺠﻞ وﺗﺜﺒﺖ ،ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﻟﻔﮫ ﺗﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ
ﻋﺒﺎرات ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮ وﻧﺠﺎﺣﺎت ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳ ﯿﻊ ﻣﻌﺎرﻓ ﮫ ،وھﻜ ﺬا
ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻨﺎً.
إن ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﺿ ﺮورة داﺋﻤ ﺔ وﺣﯿﻮﯾ ﺔ ،إذ ﺑﺪوﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﯿﻞ ﺗﻨﺴ ﯿﻖ أﻋﻤ ﺎل
اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ ﻗﻮى اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟﻨﻀ ﺎل ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺨﯿ ﺮات اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ
اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ،وﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻧﺠﺎﺣ ﺎت ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ،وھﻜ ﺬا،
ﻓﺤﺘ ﻰ وﺟ ﻮد اﻹﻧﺘ ﺎج اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﯾﺼ ﺒﺢ ﻣﺴ ﺘﺤﯿﻼً .وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ،ﻓﺒ ﺪون ﻟﻐ ﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣ ﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎﺋﮫ ،ﯾﻜﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج وﯾﺘﻔﻜ ﻚ ،وﻻ ﯾﺒﻘ ﻰ ﻟ ﮫ
وﺟﻮد ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ،ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻨ ﺎس ،ﻓﮭ ﻲ ،ﻓ ﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ،أداة ﻧﻀﺎل وﺗﻄﻮر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
إن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻟﻐ ﺔ ﻣ ﺎ ،ﺗﺆﻟ ﻒ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮭ ﺎ ،ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم ،ﻣ ﺎ
ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ) .(٦واﻟﺸ ﻲء اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ ،ھ ﻮ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ
ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس ،اﻟﺬي ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻧﻮاﺗﮫ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ .وھﺬا اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھ ﻮ
).Vocabulaire (٦
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أﻗﻞ اﺗﺴﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑﻜﺜﯿ ﺮ ،وﻟﻜﻨ ﮫ ﯾﻌ ﯿﺶ ﻃ ﻮﯾﻼً ﺟ ﺪاً ،ﯾﻌ ﯿﺶ ﺧ ﻼل
ﻋﺼﻮر ،وﯾﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪة.
إن اﻟﻘ ﺎﻣﻮس ﯾﻌﻜ ﺲ ﺻ ﻮرة ﻋ ﻦ ﺣ ﺎل اﻟﻠﻐ ﺔ :ﻓﺎﻟﻠﻐ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أﻛﺜ ﺮ ﻏﻨ ﻰ وﺗﻄ ﻮراً،
ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﻣﻮﺳﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻏﻨﻰ وﺗﻄﻮراً.
ﻏﯿ ﺮ أن اﻟﻘ ﺎﻣﻮس ،ﻣ ﺄﺧﻮذاً ﻟﻮﺣ ﺪه ،ﻻ ﯾﺆﻟ ﻒ اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﺑ ﺎﻷﺣﺮى ،ﯾﻤﺜ ﻞ ﻣ ﻮاد اﻟﺒﻨ ﺎء
ﻟﻠﻐﺔ .وﻛﻤﺎ أن ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎر ﻟﯿﺴ ﺖ اﻟﺒﻨﺎﯾ ﺔ ،رﻏ ﻢ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿ ﺮ اﻟﺒﻨﺎﯾ ﺔ
ﺑﺪوﻧﮭﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ،رﻏﻢ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر أﯾ ﺔ ﻟﻐ ﺔ ﺑﺪوﻧ ﮫ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﯾﻜﺘﺴﺐ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺣﯿﻦ ﯾﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ،اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺒﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻋﺒ ﺎرات ،وﯾﻌﻄ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ
ﻣﻨﺴ ﺠﻤﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ .إن ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ )ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﺤ ﻮل اﻟﻜﻠﻤ ﺎت )اﻟﺼ ﺮف واﻟﻨﺤ ﻮ( ھ ﻮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮل ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺣﻮل ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة .إذن ،ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﻀ ﺒﻂ ،ﺗﻜﺘﺴ ﺐ اﻟﻠﻐ ﺔ إﻣﻜ ﺎن إﻟﺒ ﺎس اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ ،ﻏﻼﻓ ﺎً ﻣﺎدﯾ ﺎً ،ھ ﻮ
ﻏﻼف اﻟﻠﻐﺔ.
إن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ھ ﻲ أﻧ ﮫ ﯾﻘ ﺪم ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﺒ ﺪﻻت ﻓ ﻲ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت ،دون أن
ﯾﺴﺘﮭﺪف ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻗﻌﯿﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،دون أي ﻃﺎﺑﻊ واﻗﻌ ﻲ
ﻟﮭ ﺎ .وﯾﻌﻄﯿﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻟﺘﺮﻛﯿ ﺐ اﻟﻌﺒ ﺎرات دون أن ﯾﺴ ﺘﮭﺪف ﻋﺒ ﺎرة واﻗﻌﯿ ﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ،أي دون أن ﯾﺴﺘﮭﺪف ﻣﺜﻼً ،ﻓﺎﻋﻼً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً واﻗﻌﯿﺎً ،وﻓﻌ ﻼً ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺎً واﻗﻌﯿ ﺎً...إﻟﺦ،
ﺑﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻠﻤﻮس اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﮭﺬه
اﻟﻌﺒﺎرة أو ﺗﻠﻚ .وإذن ،ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﺘﺮﻛﮫ ،ﺟﺎﻧﺒﺎً ،اﻟﺨﺎص واﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت
أم ﻓ ﻲ اﻟﻌﺒ ﺎرات ﯾﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺎ ھﻨﺎﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ أﺳ ﺎس ﺗﻐﯿ ﺮ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت وﺗﺮﻛﯿﺒﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﻌﺒﺎرات ،وﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ھ ﻮ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺗﺠﺮﯾ ﺪي ﻃﻮﯾ ﻞ اﻟﻤ ﺪى ،ﻗ ﺎم ﺑ ﮫ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺒﺸ ﺮي ،ھ ﻮ
ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ.
وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﯾﺬﻛﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﺑﺼ ﺮف اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ
اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ،إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺷﯿﺎء أﺟﺴ ﺎﻣﺎً ﻏﯿ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ،وﻏﯿ ﺮ واﻗﻌﯿ ﺔ ،وﺗﻌ ﯿﻦ ﻓﯿﻤ ﺎ
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ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﯿﺎء ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺑ ﻞ ﻋﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯿﻦ أﺟﺴ ﺎم
ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،أﺟﺴﺎم ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ واﻗﻌﯿﺔ.وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،اﻟﺬي
ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ،ﺑ ﻞ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ،ﻓ ﺈن اﻟﻠﻐ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ ھ ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻧﺸ ﺎط آﺧ ﺮ ﻟ ﮫ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﯿ ﺎدﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮫ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء .وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻐ ﺔ أﺷ ﺪ ﻣ ﺎ ﯾﻜ ﻮن إﺣﺴﺎﺳ ﺎً ﺑﺎﻟﺘﺒ ﺪﻻت ،ﻓﮭ ﻮ ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺪل ﯾﻜﺎد ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ .وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ ،ﻟ ﯿﺲ ﻣ ﻦ
ﺷ ﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻨﺘﻈ ﺮ زوال اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺘﺤﺘ ﻲ ،ﻓﮭ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﺒ ﺪﯾﻼت ﻓ ﻲ ﻗﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ ﻗﺒ ﻞ زوال
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ ،وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ.
ﺑﯿﺪ أن ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ ،ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ،ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺪﯾﻢ وﺑﻨ ﺎء اﻟﺠﺪﯾ ﺪ،
ﺑﻞ ھﻮ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﺑﺈﻛﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤ ﺎ ﯾﺤ ﺪث ﻣ ﻦ
ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ،وﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮر اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻌﻠﻢ...إﻟ ﺦ وﻣ ﻊ أن
ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺒﺎﻟﯿﺔ ﯾﺰول ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ ﮫ ،ﯾﻀ ﺎف إﻟ ﻰ
ھﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﺪد أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة .أﻣﺎ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻘ ﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ،
ﻓﯿﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﻮھﺮه ،وﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ.
وھﺬا ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ ﻓﮭﻤﮫ .ﻓﻠﯿﺲ ﺛﻤﺔ ﺿﺮورة ﻟﮭﺪم اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺑﻨﺠﺎح ،ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ .ھ ﺬا ﻋ ﺪا
ﻋﻦ أن ھﺪم اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻣﻮس اﻟﻤﺘ ﺮاﻛﻢ ﺧ ﻼل أﺟﯿ ﺎل ﺑﺮﻣﺘﮭ ﺎ ،ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ
ﺷ ﻠﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ وإﻟ ﻰ إﺷ ﺎﻋﺔ اﻟﺘﺸ ﻮﯾﺶ اﻟﺘ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻨ ﺎس ،وذﻟ ﻚ ﻧﻈ ﺮاً
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻀﻤﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﺟﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪي ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺘﻐﯿ ﺮ أﯾﻀ ﺎً ﺑﺼ ﻮرة أﺷ ﺪ ﺑﻄ ﺄ ﻣ ﻦ ﺗﻐﯿ ﺮ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس ،إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪي اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﺧ ﻼل أﺟﯿ ﺎل ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ،وأﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ
ﻟﺤ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ودﻣﮭ ﺎ ،ﯾﺘﻐﯿ ﺮ أﯾﻀ ﺎً ﺑﺼ ﻮرة أﺷ ﺪ ﺑﻄ ﺄ ﻣ ﻦ ﺗﻐﯿ ﺮ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ
ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس .وﺻﺤﯿﺢ أﻧﮫ ﯾﺘﻌﺮض ﻣﻊ اﻟ ﺰﻣﻦ ﻟﻠﺘﻐﯿ ﺮات ،ﻓﯿﺘﻜﺎﻣ ﻞ ،وﯾ ﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪه
ﺗﺤﺴﯿﻨﺎً ودﻗﺔ ،وﯾﻐﺘﻨﻲ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ،وﻟﻜﻦ أﺳ ﺲ ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻮاﻋ ﺪي ﺗﺒﻘ ﻰ ﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ
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ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺟﺪاً .ذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ ،ﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺨ ﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
ﺑﻨﺠﺎح ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر.
وھﻜﺬا ،ﻓﺒﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻣﻮس ﯾﺸ ﻜﻼن أﺳ ﺎس اﻟﻠﻐ ﺔ،
ﯾﺸﻜﻼن ﺟﻮھﺮ ﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
إن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﺴﺠﻞ ﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻘﺮاراً ﻋﻈﯿﻤ ﺎً وﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﺟﺒ ﺎرة ﺿ ﺪ اھﺘﻀ ﺎﻣﮭﺎ) (٧ﺑ ﺎﻟﻘﻮة.
وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺪاء دھﺸ ﺘﮭﻢ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻈ ﺎھﺮة ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﺣﮭﺎ
وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ أي ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺪھﺸﺔ .واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻔﺴﺮه اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻋﺪھﺎ واﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳﮭﺎ .ﻟﻘ ﺪ ﺟﮭ ﺪ اﻟﻤﮭﺘﻀ ﻤﻮن اﻷﺗ ﺮاك أﻧﻔﺴ ﮭﻢ
ﻃ ﻮال أﺟﯿ ﺎل ،ﻷﺟ ﻞ ﺗﻌﻄﯿ ﻞ ﻟﻐ ﺎت اﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﯿ ﺔ ،وھ ﺪم ھ ﺬه اﻟﻠﻐ ﺎت وﻣﺤﻮھ ﺎ.
وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻣﯿﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﯿﺔ ﺗﻐﯿﺮات ھﺎﻣﺔ ،ﻓﺘﺒﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎت
وﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﺮﻛﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة .وﺣﺪﺛﺖ »ﺗﻮاﻓﻘﺎت« و»ﺗﺒﺎﯾﻨﺎت« ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﯿﺔ ﻗﺎوﻣﺖ.
ﻣﻊ ذﻟ ﻚ ،وﺑﻘﯿ ﺖ .وﻟﻤ ﺎذا؟ ﻷن ﻧﻈ ﺎم ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻠﻐ ﺔ واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻘ ﺎﻣﻮس ھ ﺬه
اﻟﻠﻐﺎت ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﻤﺎ ،ﺑﺨﻄﻮﻃﮭﻤﺎ اﻟﻜﺒﺮى .ﯾﻨﺘﺞ ﻣﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ أن اﻟﻠﻐﺔ وﺑﻨﺎءھ ﺎ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﻌﮭﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﮭﻮد .ﺑﻞ إن ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐ ﺔ وﻧﻈ ﺎم ﻗﻮاﻋ ﺪھﺎ واﻟﻤﻀ ﻤﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮس ،ھﻤﺎ ﻧﺘﺎج ﻋﮭﻮد ﻋﺪﯾﺪة .وإﻧﮫ ﻟﯿﺼ ﺢ اﻻﻓﺘ ﺮاض ﺑ ﺄن ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣﻨ ﺬ أﻗ ﺪم اﻟﻌﺼ ﻮر ،وﻗﺒ ﻞ ﻋﮭ ﺪ اﻟ ﺮق .وﻛﺎﻧ ﺖ ،ﯾﻮﻣﺌ ﺬ ،ﻟﻐ ﺔ ﻗﻠﯿﻠ ﺔ
اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ،وذات ﻗﺎﻣﻮس ﻓﻘﯿﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺎ ﻧﻈ ﺎم ﻗﻮاﻋ ﺪھﺎ اﻟﺨ ﺎص ،اﻟ ﺬي ﻛ ﺎن ﺑ ﺪاﺋﯿﺎً
ﺣﻘﺎً ،إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻗﻮاﻋﺪﯾﺎً.
إن ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻇﮭﻮر اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﻇﮭﻮر ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ،وﻧﺸ ﻮء اﻟﺪوﻟ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ،ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ ،إﻟﻰ ﻣﺮاﺳﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،وﺗﻄ ﻮر اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ
ھﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺳ ﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ،وﻇﮭ ﻮر آﻻت اﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ ،وﺗﻄ ﻮر اﻷدب ،ﺟﻤﯿ ﻊ
ھﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أدﺧﻠﺖ ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺮت ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﻣﺴ ﺎﻧﺪة ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾ ﺔ
ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ .وﺧﻼل ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﺸﻌﻮب ﺗﻨﻘﺴ ﻢ وﯾﻨﻔﺼ ﻞ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،وﺗﺨﺘﻠﻂ وﯾﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وﻇﮭﺮت ،ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻟﻐ ﺎت وﻃﻨﯿ ﺔ ودول
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وﻃﻨﯿﺔ ،ووﻗﻌﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺛﻮرﯾﺔ ،وﺑ ﺪﻟﺖ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة.
ﻓﺠﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷﺣﺪاث أدﺧﻠﺖ أﯾﻀﺎً ﻣﺰﯾﺪاً ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐ ﺔ ﻗ ﺪ ﺟ ﺮى ﻛﺘﻄ ﻮر اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻔ ﻮﻗﻲ:
ﺑﮭﺪم اﻟﻤﻮﺟﻮد وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪ .ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻄ ﻮرت اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ،ﻻ ﺑﮭ ﺪم اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة
وﺻﻨﻊ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺑﻞ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة وإﺗﻘﺎن ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﻻﻧﻔﺠﺎرات ،وﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﺪم اﻟﺒ ﺎﻟﻲ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة ،وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ،ﺑ ﻞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ
ﺗ ﺮاﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻜﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ،ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺠﺪﯾ ﺪ ﻟﻠﻐ ﺔ ،ﺗﺮاﻛﻤ ﺎً ﺗ ﺪرﯾﺠﯿﺎً ﺧ ﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﯾﻠﺔ ،وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼﺷﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺗﻼﺷﯿﺎً ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً.
وﯾﻘﻮﻟﻮن أن ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،ھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘ ﺮف
ﺑﻀﺮورة اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻛﺸﺮط ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪة .إن
ھﺬا ﺧﻄﺄ ،ﻃﺒﻌﺎً ،إذ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ أن ﺗﺠ ﺪ ﺷ ﯿﺌﺎً ﻣ ﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ ،وﻟ ﻮ ﺿ ﺌﯿﻼً ،ﻓ ﻲ ھ ﺬه
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ ،ﺗﻌﺘ ﺮف ﺣﻘ ﺎً ﺑﺎﻻﻧﻔﺠ ﺎرات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌ ﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﮭﻲ وﺷﺄﻧﮭﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺗﻄ ﻮر اﻟﻠﻐ ﺔ ،وﻻ ﺑ ﺎﻟﺰوال اﻟﻤﻔ ﺎﺟﻰء ﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ،وﻻ ﺑ ﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻔ ﺎﺟﻰء ﻟﻠﻐ ﺔ
ﺟﺪﯾﺪة .إن ﻻﻓﺎرغ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮاب ﺣ ﯿﻦ ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ »اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻠﻐﻮﯾ ﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﻓ ﻲ
ﻓﺮﻧﺴ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ  ١٧٨٩و) ،«١٧٩٤راﺟ ﻊ ﻛ ﺮاس ﻻﻓ ﺎرغ »اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﺜ ﻮرة وﺑﻌ ﺪھﺎ«( .ﻓﻔ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﮭ ﺪ ﻟ ﻢ ﻧﺤﺼ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧﺴ ﺎ أﯾ ﺔ ﺛ ﻮرة ﻟﻐﻮﯾ ﺔ ﺑ ﻞ ﺛ ﻮرة
ﻣﻔﺎﺟﺌ ﺔ! ﺻ ﺤﯿﺢ أن ﻗ ﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ ﻗ ﺪ اﻏﺘﻨ ﻰ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﮭ ﺪ ،ﺑﻜﻠﻤ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة وﺗﻌ ﺎﺑﯿﺮ
ﺟﺪﯾﺪة ،وزاﻟﺖ ﻣﻨﮫ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت .ھﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣ ﺪث .وﻟﻜ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﺘﻐﯿ ﺮات ﻻ
ﺗﻘ ﺮر ﺑﺘﺎﺗ ﺎً ﻣﺼ ﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻓﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻟﻐ ﺔ ﻣ ﺎ ،ھ ﻮ ﻧﻈﺎﻣﮭ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪي
واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ .ﻏﯿ ﺮ أن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻮاﻋ ﺪي واﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ
ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ،ﻟﻢ ﯾﻨﻘﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﻘﯿﺎ دون
ﺗﻐﯿﺮات ھﺎﻣﺔ .ﺑﻞ ھﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﻘﯿﺎ وﺣﺴﺐ ،إﻧﻤﺎ ھﻤﺎ ﯾﺘﺎﺑﻌﺎن اﻟﺤﯿ ﺎة ،اﻵن أﯾﻀ ﺎً ،ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .وﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وﺑﻨ ﺎء
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ﻟﻐﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة )أي ﺗﺤﻘﯿﻖ »ﺛﻮرة ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ!«( ،ﻓﻔﺘﺮة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام أو ﺳﺘﺔ ھﻲ
ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة ﺟﺪاً ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺴﺨﺮ .ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻗﺮوﻧﺎً ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ أن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ،ﻻ ﯾﺤﺼ ﻞ ﻋ ﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻔﺠﺎر وﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﺪم اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وﺑﻨ ﺎء أﺧ ﺮى ﺟﺪﯾ ﺪة ،ﺑ ﻞ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺮاﻛﻤﺎً ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺿﻤﺤﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﺿﻤﺤﻼﻻً ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً .وﯾﺠﺐ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك اﻟﺮﻓ ﺎق
اﻟﻤﻐﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﻧﻔﺠﺎرات ،أن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻋ ﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﻟﯿﺲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﯿﺲ داﺋﻤﺎً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻷﺑﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ أم ﺑﺎﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ .إن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻃﺒﻘ ﺎت
ﻣﺘﻌﺎدﯾﺔ .وﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣ ﻲ ﻗﻄﻌ ﺎً ،ﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻟ ﯿﺲ ﻓﯿ ﮫ ﻃﺒﻘ ﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻ ﻤﺔ .ﻓ ﻨﺤﻦ ،ﻓ ﻲ
ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻋﻮام إﻟ ﻰ ﻋﺸ ﺮة ،ﺣﻘﻘﻨ ﺎ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﺑﺰراﻋ ﺔ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم
اﻟﺒﺮﺟﻮازي ،ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻔ ﺮدي ،إﻟ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﻮﻟﺨ ﻮزي اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ .وﻛ ﺎن
ذﻟﻚ ﺛﻮرة أزاﻟﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﺮﺟﻮازي اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ وﺧﻠﻘﺖ ﻧﻈﺎﻣ ﺎً ﺟﺪﯾ ﺪاً
اﺷﺘﺮاﻛﯿﺎً .وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﯾﺠ ﺮ ھ ﺬا اﻻﻧﻌﻄ ﺎف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻻﻧﻔﺠ ﺎر ،أي ﻋ ﻦ
ﻃﺮﯾ ﻖ ﻗﻠ ﺐ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ وإﻗﺎﻣ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ،ﺑ ﻞ ﺟ ﺮى ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل
اﻟﺘ ﺪرﯾﺠﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮﺟ ﻮازي ﻓ ﻲ اﻷرﯾ ﺎف ـ اﻟﻘﺮﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم ﺟﺪﯾ ﺪ .وﻗ ﺪ
ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرة ﻣﻦ ﻓﻮق ،ﻷن ھﺬا اﻻﻧﻌﻄ ﺎف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺟ ﺮى
ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ.
وﯾﻘﻮﻟ ﻮن أن اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻐ ﺎت ،ﺗﻔﺴ ﺢ ﻣﺠ ﺎﻻً
ﻟﻼﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﮫ ،ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ،ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة .إن ھﺬا ﺧﻄﺄ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜ ﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻤﻼً وﺣﯿﺪاً ،ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋ ﻦ ﺿ ﺮﺑﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﺗﻌﻄ ﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﺤ ﺮ
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .إن ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،ﺗﺪوم ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﻦ .وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ،
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ھﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﻔﺠﺎر.
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وﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﺪاﺧﻞ ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻣﺜﻼً ،ﯾﻨﺘﺞ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺸﺒﮫ أﯾﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺘﯿﻦ ،وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻜﯿﻔﯿ ﺔ .ﻓ ﺎﻟﻮاﻗﻊ أﻧ ﮫ،
ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ،ﺗﺨ ﺮج إﺣ ﺪى اﻟﻠﻐﺘ ﯿﻦ ،ﻋ ﺎدة ،ﻇ ﺎﻓﺮة ،وﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺒﻨﺎﺋﮭ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪي،
وﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳﮭﺎ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮرھﺎ،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﯿﻔﯿﺘﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎً ﻓﺸﯿﺌﺎً ،وﺗﻀﻤﺤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ.
وإذن ،ﻓﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ،ﻟﻐ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ،ﺑ ﻞ ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻠﻐ ﺎت ،ﯾﺤ ﺘﻔﻆ
ﺑﻨﻈﺎﻣﮭ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪي وﺑﺎﻟﻤﻀ ﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ ،وﯾﺴ ﻤﺢ ﻟﮭ ﺎ ﺑ ﺄن ﺗﺘﻄ ﻮر وﻓ ﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮرھﺎ.
ﺻﺤﯿﺢ إن ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻈﺎﻓﺮة ﯾﻐﺘﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ ،وﻟﻜﻦ ھ ﺬا ﻻ
ﯾﻀﻌﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻈﺎﻓﺮة ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﯾﻘﻮﯾﮭﺎ.
وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﻣ ﺜﻼً ﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪاﺧﻠﺖ ﻣﻌﮭ ﺎ ،ﻓ ﻲ ﻏﻀ ﻮن ﺗﻄﻮرھ ﺎ
اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﻲ ،ﻟﻐ ﺎت ﺷ ﻌﻮب أﺧ ﺮى ،ﻓﺨﺮﺟ ﺖ داﺋﻤ ﺎً ﻇ ﺎﻓﺮة .ﺻ ﺤﯿﺢ أن ﻗ ﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻗﺪ اﻏﺘﻨﻰ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻟﻢ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻏﺘﻨﮭﺎ ووﻃﺪﺗﮭﺎ.
أﻣ ﺎ اﻷﺻ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ،ﻓﻠ ﻢ ﺗﻤ ﺲ ،ﻷن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ،ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﮭ ﺎ
ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪي وﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ﻟﻘﺎﻣﻮﺳ ﮭﺎ ،ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺮت ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ
وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮرھﺎ.
ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﯿ ﮫ ،أن ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘ ﺪم ﺷ ﯿﺌﺎً ﺟ ﺪﯾﺎً إﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ .وإذا ﻛﺎن ﺣﻘﺎً أن دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻻ ﺗﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ إﻧﮭﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ،ﻻ ﺗﻼﺣﻈﮭﺎ ،أو أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻔﮭﻤﮭﺎ.
ﺳﺆال :ھﻞ أﺣﺴﻨﺖ اﻟﺒﺮاﻓﺪا ﺻﻨﻌﺎً ﺑﺄن اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺮة ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ؟
ﺟﻮاب :ﻟﻘﺪ أﺣﺴﻨﺖ ﺻﻨﻌﺎً.
إن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﺳﺘﺤﻞ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺳﯿﻈﮭﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﻟﻜ ﻦ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ،ﻣﻨ ﺬ اﻵن ،أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻔﯿ ﺪة ﺟ ﺪاً .ﻓﻘ ﺪ أﻇﮭ ﺮت ،ﻗﺒ ﻞ ﻛ ﻞ
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ﺷﻲء ،أن ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻏﯿ ﺮ ﺟ ﺪﯾﺮ ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﯾﺴ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﺔ ﺑﻌﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ،
ﺳﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ أو ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺎت .ﻓ ﺈن أﻗ ﻞ اﻧﺘﻘ ﺎد ﻟﻠﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ ،وﺣﺘﻰ أﺑﺴﻂ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﺑـ »اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ« ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﺎن ﻧﺼ ﯿﺒﮭﺎ اﻻﺿ ﻄﮭﺎد واﻟﺨﻨ ﻖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷوﺳ ﺎط اﻟﻘﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ .ﻓ ﺈن
ﺑﻌﺾ ذوي اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺰﻟﻮن ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﺻ ﺒﮭﻢ ،أو
ﯾﻌﯿﻨ ﻮن ﻓ ﻲ وﻇ ﺎﺋﻒ أدﻧ ﻰ ،ﻟﻤﺠ ﺮد اﺗﺨ ﺎذھﻢ ﻣﻮﻗ ﻒً اﻧﺘﻘﺎدﯾ ﺎً ﺗﺠ ﺎه ﺗ ﺮاث ن.ج.ﻣ ﺎر .أو
إﺑﺪاﺋﮭﻢ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ ن.ج.ﻣﺎر.
إن ﺛﻤﺔ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻌﺘﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ھﻮ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻄ ﻮر وﯾﺰدھ ﺮ ﺑ ﺪون
ﻧﻀﺎل ﺑﯿﻦ اﻵراء ،ﺑﺪون ﺣﺮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻘ ﺎد .ﺑﯿ ﺪ أن ھ ﺬه اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ اﻟﺠﻤﯿ ﻊ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﺠﺎھ ﻞ وﻣﺪوﺳ ﺔ ﺑﺎﻷﻗ ﺪام ،ﺑ ﻼ ﺣﯿ ﺎء .ﻓﻘ ﺪ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟ ﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬﯾﻦ ﺷﺮﻋﻮا ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬوا اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﻣ ﺄﻣﻦ
ﻣﻦ أي إﻣﻜﺎن ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد ،ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺣﺴﺐ أھﻮاﺋﮭﻢ وﯾﺮﺗﻜﺒﻮن أﻟﻮاﻧﺎً ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
إﻟﯿﻜﻢ ﻣﺜﺎﻻً :إن ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑ ـ »دروس ﺑ ﺎﻛﻮ« )ﻣﺤﺎﺿ ﺮات ﻟﻤ ﺎر أﻟﻘﺎھ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻛﻮ( ،وﻗ ﺪ
ﺷﺠﺒﮭﺎ ﻣﺆﻟﻔﮭﺎ ﻧﻔﺴﮫ وﻣﻨﻊ إﻋﺎدة ﻃﺒﻌﮭﺎ ،ﻗﺪ أﻋﯿﺪ ﻃﺒﻌﮭﺎ رﻏﻢ ذﻟ ﻚ ،ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ
زﻣﺮة اﻟﻘﺎدة )ﻣﻤﻦ ﯾﺪﻋﻮھﻢ اﻟﺮﻓﯿ ﻖ ﻣﯿﺸﯿﺘﺸ ﺎﻧﯿﻨﻮف وﻏﯿ ﺮه ﻣ ﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﻟﻘﻠ ﺖ أن
ﻣﺴﻠﻜﺎً ﻛﮭﺬا ﻣﻌﺎدل ﻟﻠﺘﺨﺮﯾﺐ.
ﻓﻜﯿﻒ أﻣﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ؟ ﻟﻘﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻷن ﻃﺮﯾﻘﺔ »أراﻛﺘﺸﺎﯾﯿﻒ« اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻐﺬي اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وﺗﺴﮭﻞ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﻔﯿ ﺪة ﺟ ﺪاً ،ﻷﻧﮭ ﺎ ،ﻗﺒ ﻞ ﻛ ﻞ ﺷ ﻲء ،ﻗ ﺪ أﻟﻘ ﺖ ﺿ ﻮءاً ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ھ ﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻷراﻛﺘﺸﺎﯾﯿﻔﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪادي وﺣﻄﻤﺘﮫ إرﺑﺎً إرﺑﺎً.
ﻏﯿﺮ أن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬا .ﻓﮭﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻄﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑ ﻞ أﻇﮭ ﺮت أﯾﻀ ﺎً ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﺼ ﺪق ﻣ ﻦ ﺗﺸ ﻮﯾﺶ ﻓ ﻲ اﻵراء ،ﻓ ﻲ أھ ﻢ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺸ ﻮﯾﺶ ﯾﺴ ﻮد ﻓ ﻲ اﻷوﺳ ﺎط اﻟﻘﺎﺋ ﺪة ﻟﮭ ﺬا اﻟﻔ ﺮع ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ .ﻟﻘ ﺪ ﻛ ﺎﻧﻮا ﺣﺘ ﻰ ﻗﯿ ﺎم
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﺳﺎﻛﺘﯿﻦ ،ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻠﺰﻣﻮن اﻟﺼﻤﺖ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺿ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ.
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻟﺼ ﻤﺖ ،ﻓﺎﺿ ﻄﺮوا إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ
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ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﺤﺎت اﻟﺼ ﺤﻒ .ﻓﻤ ﺎذا ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ؟ ﺗﺒ ﯿﻦ أن ﻓ ﻲ ﻣ ﺬھﺐ ن.ج.ﻣ ﺎر ﺳﻠﺴ ﻠﺔ
ﻃﻮﯾﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﻗﺺ واﻷﺧﻄ ﺎء ،وﻣ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘ ﺔ ،وﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدىء ﻏﯿ ﺮ
اﻟﻤﮭﯿﺄة .وﺛﻤﺔ ﺳﺆال ﯾﻀﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ :ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﯿﻨ ﮫ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﻜﺸ ﻮﻓﺔ
وﺻﺮﯾﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﻢ أن ﯾﻔﻌﻠﻮا ﻛﺮﺟﺎل ﻋﻠﻢ؟
إن »ﺗﻼﻣﯿﺬ« ن.ج.ﻣﺎر ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻓﮭﻢ ﺑـ »ﺑﻌﺾ« أﺧﻄﺎء ن.ج.ﻣﺎر ،ﯾﻌﺘﻘﺪون ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ،أن ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻓﯿﺘﻲ إﻻ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﻣ ﺎر
»اﻟﻤﺪﻗﻘ ﺔ« اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭ ﺎ ﻣﺎرﻛﺴ ﯿﺔ .ﻓﺮﺟ ﺎﺋﻲ ﻏﻠ ﯿﻜﻢ أن ﺗﻌﻔﻮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ »ﻣﺎرﻛﺴ ﯿﺔ«
ن.ج.ﻣﺎر .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ن.ج.ﻣﺎر ﺣﻘﺎً ﯾﺮﯾﺪ وﯾﺠﺘﮭﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺎرﻛﺴﯿﺎً ،وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن
ﯾﺼﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﮭﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺴ ﻂ ،وﻣﻌﻤ ﻢ ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ ،ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮاز ﻧ ﻮع أﻋﻀ ﺎء
ﻣﻨﻈﻤ ﺔ »ﺑﺮوﻟﯿﺘﻮﻛﻮﻟ ﺖ«) (٨أو ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع أﻋﻀ ﺎء »اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب
اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾﯿﻦ«.
ﻟﻘ ﺪ أدﺧ ﻞ ن.ج.ﻣ ﺎر إﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻧﻈ ﺮة ﺧﺎﻃﺌ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺎرﻛﺴ ﯿﺔ ﺑﺼ ﺪد اﻟﻠﻐ ﺔ
واﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﻨﺎء ﻓﻮﻗﯿﺎً ،ﻓﻮرط ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وورط ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﯿﻞ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ.
وأدﺧﻞ ن.ج.ﻣﺎر إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺼﺪد »اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﻟﻠﻐ ﺔ ،وورط ﻧﻔﺴ ﮫ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وورط ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ .وﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﯿﻞ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻓﯿﺘﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻧﻈ ﺮة ﺧﺎﻃﺌ ﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ ﺳ ﯿﺮ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺸ ﻌﻮب
واﻟﻠﻐﺎت.
وأدﺧﻞ ن.ج.ﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺒﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،ﻧﺒ ﺮة ﻣﺰھ ﻮة ﻣﺘﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻻ ﺗﻠﯿ ﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ،وﺗﺆدي ،دون ﺗﻔﻜﯿﺮ وﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ أﺳﺎس ،إﻟﻰ دﺣ ﺾ ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺒﻞ ن.ج.ﻣﺎر.
وﯾﺸﺠﺐ ن.ج.ﻣﺎر ،ﺑﺼﺨﺐ ،ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻌﺘﮭﺎ ﺑ ـ »اﻟﻤﺜﺎﻟﯿ ﺔ«.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻮل أن ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻋﯿ ﻮب ﺟﺪﯾ ﺔ،
ﺗﻔﻀﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ن.ج.ﻣﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ،وھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺣﻘﺎً .وذﻟﻚ ﻷن
) (٨ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻇﮭﺮت إﺑﺎن اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺮوﺳ ﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺮھﺎ ،وإﻧﺸ ﺎء
»ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ«
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت.
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اﻷوﻟ ﻰ ﺗﺤﻔ ﺰ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ودرس اﻟﻠﻐ ﺎت ،واﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻻ ﺗ ﺪﻓﻊ إﻻ اﻟﻘﻌ ﻮد ﻗ ﺮب اﻟﻤﺪﻓﺌ ﺔ،
واﺳﺘﺸﺎرة ﺛﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﮭﻮة ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة.
وﯾﺮﻓﺾ ن.ج.ﻣﺎر ﺑﻌﻨﮭﺠﯿﺔ ،ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪرس ﻓﺼﺎﺋﻞ )ﻋﺎﺋﻼت( اﻟﻠﻐ ﺎت ،وﯾ ﺮى
ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣﻈﮭ ﺮاً ﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ »اﻟﻠﻐ ﺔ اﻷم« .وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻻ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻣ ﺮؤ أن ﯾﻨﻜ ﺮ أن اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻣﻢ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﻼﻓﯿﺔ ﻣﺜﻼً ،ﻻ ﺗﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻً ﻷي ﺷ ﻚ ،وأن درس اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﻣﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ذا ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒ ﺮى ﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪراﺳ ﺔ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم أن ﻧﻈﺮﯾﺔ »اﻟﻠﻐﺔ اﻷم« ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أي دﺧﻞ ھﻨﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎع ن.ج.ﻣﺎر ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎع ﺗﻼﻣﯿﺬه ،ﯾﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﻈﻦ ،أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜ ﻦ
ھﻨ ﺎك أي ﻋﻠ ﻢ ﻟﻐ ﻮي ،ﻗﺒ ﻞ ن.ج.ﻣ ﺎر ،وان ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻗ ﺪ ﺑ ﺪأ ﺣ ﯿﻦ ﻇﮭ ﻮر »اﻟﻤ ﺬھﺐ
اﻟﺠﺪﯾﺪ« ،ﻣﺬھﺐ ن.ج.ﻣﺎر أن ﻣﺎرﻛﺲ وأﻧﺠﻠﺰ ﻛﺎﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺿﻌﺎً :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾﻌﺘﺒ ﺮان أن
ﻣﺎدﯾﺘﮭﻤﺎ اﻟﺪﯾﺎﻟﻜﺘﯿﻜﯿﺔ ،ھﻲ ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وھﻜﺬا ،ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﯾﻀﺎً ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ أﻇﮭﺮت اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ.
إﻧﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻛﻠﻤﺎ أﺳﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ن.ج.ﻣ ﺎر ،ﻛ ﺎن
ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﺧﺮاﺟﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺘﺎزھﺎ اﻵن.
إن ﺗﺼ ﻔﯿﺔ ﻧﻈ ﺎم »أراﻛﺘﺸ ﺎﯾﯿﻒ« ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ،واﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ أﺧﻄ ﺎء ن.ج.ﻣ ﺎر
وإدﺧ ﺎل اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐ ﺔ ،ﺗﻠ ﻚ ھ ﻲ ﻓ ﻲ رأﯾ ﻲ اﻟﻄﺮﯾ ﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺈدﺧ ﺎل
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ.
ي .ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
 ٢٠ﺣﺰﯾﺮان ١٩٥٠
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أٌها الرفٌق كراشنٌنكوفا
ها انا أجٌب عن اسئلتك.
 – 1سؤالٌ :وضح مقالك ،بشكل مقنع ،أن اللغة لٌست بناء تحتٌا ،كما أنها لٌست
بنا ًء فوقٌا .فهل ٌصح اعتبار اللغة ظاهرة تتصف بسمات البناءٌن :التحتً والفوقً،
أو هل ٌكون من األصح اذا اعتبرنا اللغة ظاهرة وسٌطة؟
الجواب :بالطبع ،ان سمة اللغة ،باعتبارها ظاهرة اجتماعٌة ،هً انها صفة
مشتركة مالزمة لكل الظواهر االجتماعٌة ،بما فٌها البناء التحتً والبناء الفوقً،
وبالتحدٌد :انها تخدم المجتمع ،تماما ،كما تخدمه أٌة ظواهر اجتماعٌة أخرى ،بما
فٌها البناء التحتً والبناء الفوقً .ولكن هذا ،على وجه الخصوصٌ ،نفً الصفة
المشتركة المالزمة لكل الظواهر االجتماعٌة .ووراء ذلك ،تٌدأ تماٌزات هامة بٌن
الظواهر االجتماعٌة.
أقصد ،أن للظواهر االجتماعٌة ،باالضافة الى صفتها المشتركة ،صفتها النوعٌة
الخاصة التً تمٌز كل ظاهرة عن االخرى ،وللصفات النوعٌة هذه أهمٌة قصوى
للعلم .والصفات النوعٌة للبناء التحتً تكمن فً كل ما ٌخدم المجتمع بوسائل سٌاسٌة
وقانونٌة وجمالٌة وغٌرها من االفكار االخرى ،وٌمده بالمؤسسات السٌاسٌة
والقانونٌة وغٌرها .اذن ما هً الصفات النوعٌة للغة التً تمٌزها عن غٌرها من
الظواهر االجتماعٌة؟ تكمن هذه الصفات فً أن اللغة تخدم المجتمع كوسٌلة تعامل
بٌن الناس ،كوسٌلة لتبادل االفكار فً المجتمع ،كوسٌلة تمكن كل واحد من الناس ان
ٌفهم اآلخر ،وتمكن من اتساق العمل المشترك فً كل مجاالت النشاط االنسانً ،فً
كل من مجالً االنتاج والعالقات االقتصادٌة ،فً كل من مجالً السٌاسة والثقافة،
فً كل من الحٌاة االجتماعٌة والحٌاة الٌومٌة .ان الصفات النوعٌة هذه تتصف بها،

بالضبط ،تعتبر اللغة موضوع دراسة علم مستقل هو علم اللغة .ولو لم ٌكن ثمة
صفات نوعٌة للغة ،لفقد علم اللغة حقه ،أن ٌكون له وجود مستقل.
وباختصار :ال ٌمكن تصنٌف اللغة فً مرتبة البناء التحتً أو فً مرتبة البناء
الفوقً.
وال ٌمكن وضعها فً مرتبة الظواهر «الوسٌطة» بٌن البناء التحتً والبناء
الفوقً ،ألن مثل هذه الظواهر «الوسٌطة» لٌس لها وجود.
ولكن ،هل ٌمكن وضع اللغة فً مرتبة القوى المنتجة للمجتمع ،ولنقل ،فً مرتبة
ادوات االنتاج؟ فً الواقع ،ثمة تشابه واضح بٌن اللغة وادوات االنتاج :فادوات
االنتاج تعلن ،تماما كاللغة ،نوعا من الحٌاد تجاه الطبقات ،وٌمكنها أن تخدم ،على
قدم المساواة ،طبقات المجتمع المختلفة ،قدٌمها وحدٌثها .هل ٌقدم هذا المقال قاعدة
لتصنٌف اللغة فً مرتبة ادوات االنتاج؟ كال.
فً وقت ما ،بعد أن رأى ن .ي .مار أن صٌغته « -اللغة هً بناء فوقً ٌقوم
على بناء تحتً»  -قوبلت بالمعارضة ،قرر ان «ٌعٌد صٌاغتها» فاعلن ان اللغة
هً أداة «انتاج» .فهل كان ن .ي .مار مصٌبا فً وضع اللغة فً مرتبة ادوات
االنتاج؟ كال .بالتأكٌد.
القضٌة هً أن التماثل بٌن اللغة وادوات االنتاج ٌنتهً عند التشابه الذي أشرت
الٌه سابقا .ولكن من الناحٌة االخرىٌ ،وجد خالف جذري بٌن اللغة وادوات االنتاج.
وهذا الخالف ٌكمن فً واقع انه حٌث أن أدوات االنتاج تقدم الثروة المادٌة ،ال تقدم
اللغة شٌئا ،او تقدم «الكلمات» فقط .ولنضع القضٌة ببساطة اكثر ،ان الشعب الذي
ٌملك أد وات انتاج ٌمكنه ان ٌنتج الثروة المادٌة ،ولكن هذا الشعب نفسه لن ٌتمكن
من انتاج الثروة المادٌة اذا كان ٌملك لغة وال ٌملك ادوات انتاج .ولٌس من العسٌر
ان نرى انه لو كانت اللغة قادرة على انتاج الثروة المادٌة ،لكان الثرثارون اغنى
الناس على ظهر البسٌطة.
 – 2سؤالٌ :عرف ماركس وانجلز اللغة بأنها «الواقع المباشر للفكر» وأنها
«الوعً العملً … الفعلً» .وٌقول ماركس «ال ٌمكن لالفكار أن توجد منفصلة

عن اللغة» .فالى أي مدى ،فً رأٌكٌ ،شغل علم اللغة نفسه بالمظهر السٌمانتٌمً
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للغة ،بعلم معانً ماهٌة الكلمة ،3بعلم ثغور المعانً تارٌخٌا 4بعلم االسالٌب؟ أو انه
ٌؤلف بنفسه موضوع علم اللغة؟
الجواب :ان السٌمانتٌم هو فرع من أهم فروع علم اللغة .والمظهر السٌمانتٌمً
للكلمات والتعابٌر ذو أهمٌة كبرى فً دراسة اللغة .لذا ٌجب ان ٌحتل السٌمانتٌم
مكانا مرموقا فً علم اللغة.
وعلى أٌة حالٌ ،جب لدى العمل فً قضاٌا السٌمانتٌم واستخدام معطٌاتها أال
نولٌها أهمٌة فوق ما تستحق وأال نفرط فٌها .اننً اذكر بعض فقهاء اللغة الذٌن ،وقد
شحنوا حماسة ،ال ٌعتبرون اللغة «الواقع المباشر للفكر» التً ترتبط ارتباطا وثٌقا
بالفكرٌ ،فضلون التفكٌر عن اللغة ،وٌزعمون ان اللغة أطول منه عمرا وانه ٌمكن
ان ٌعمل بدون اللغة.
فلنسمع ما ٌقول ن .ي .مار:
«توجد اللغة فقط عندما ٌعبر عنها باالصوات ،وتحدث عملٌة التفكٌر بدون ان
ٌعبر عنها باالصوات … شرعت اللغة (الكالمٌة) تخضع وظائفها للمكتشفات
االخٌرة التً بدأت كما هو واضح ،تغزو الفضاء ،بٌنما ٌبقى الفكر فً درجة أعلى،
بعٌدا عن تراكمه غٌر المجدي فً الماضً ومكتسباته الجدٌدة ،وقد طرح اللغة جانبا
وحل محلها تماما .ان لغة المستقبل هً التفكٌر الذي سوف ٌتطور فً التكنٌك
متحررا من المادة الطبٌعٌة .وال توجد لغة ،حتى اللغة الكالمٌة ،التً هً ،على حد

Semantic Aspect - 2
Semantics - 3
 .Historical Semasiology - 4ان السٌمانتٌم هو علم دوال الماهٌة ففً قولك «ركض
الرجل» دالتان على الماهٌة :ماهٌة «الركض» وماهٌة «الرجل» وعلى هذا ٌمكن ان نقول
ان السٌمانتٌم هو علم ماهٌة المعانً وتغٌرها (نزح نزف نزل … ) وعالقتها بالبٌئة
االجتماعٌة .ان العلم الذي ٌدرس اسناد ماهٌة الى اخرى فهو المورفٌم  Morphemeأو
علم دوال النسبة وللتوسع فً هذٌن المصطلحٌن ارجع الى كتاب «اللغة» ج .فندرٌس
ترجمة عبد الحمٌد الدواخلً ومحمد القصاص :الجزء الثانً الفصل االول «التفرقة بٌن
(المترجم).
دوال النسبة ودوال الماهٌة»

سواء ،ترتبط بقواعد الطبٌعة ،سوف تكون قادرة على مقاومة الطبٌعة»( .انظر
المؤلفات المختارة ل «ن .ي .مار»).
لو شرحنا هذه الرطانة (السحرٌة) بلغة انسانٌة بسٌطة ،ألمكن رسم النتٌجة
التالٌة:
آ – ٌفصل مار بٌن التفكٌر واللغة.
ب – ٌعتبر ان االختالط بٌن الناس ٌمكن أن ٌتحقق دون لغة ،بل ٌتحقق بمساعدة
التفكٌر نفسه ،الطلٌق من «المادة الطبٌعٌة» للغة ،الطلٌق من «قواعد الطبٌعة».
ان ن .ي .مار ٌقع فً مستنقع المثالٌة عندما ٌفصل التفكٌر عن اللغة و«ٌحرره»
من «المادة الطبٌعٌة» للغة.
قٌل ان االفكار تظهر فً عقل االنسان قبل أن ٌعبر عنها بالكالم ،أي أنها تظهر
بدون مادة لغوٌة ،بدون غالف لغوي ،أي بشكل عار .بٌد أن هذا خطأ محض.
فمهما كانت االفكار التً تظهر فً العقل البشري ،ومهما كانت لحظة الظهور ،فانها
ال ٌمكن أن تظهر او أن توجد اال على أساس المادة اللغوٌة ،على أساس الجمل
والعبارات اللغوٌة .وال وجود لالفكار العارٌة الطلٌقة من المادة اللغوٌة .الطلٌقة من
«المادة الطبٌعٌة» للغة« .اللغة هً الواقع المباشر للفكر» (ماركس) .ان واقع الفكر
ٌتجلى فً اللغة .ان المثالٌٌن وحدهم ٌتحدثون عن التفكٌر غٌر المرتبط ب «المادة
الطبٌعٌة» للغةٌ ،تحدثون عن التفكٌر بدون لغة.
وباختصار :ان المبالغة فً تقدٌر علم معانً ماهٌة الكلمة ()Semantics
واالفراط فٌها قاد ن .ي .مار الى المثالٌة.
وبالتالً اذا صٌن السٌمانتٌم (علم معانً ماهٌة الكلمة) من المبالغات والتعسفات
من النوع الذي اقترفه ن .ي .مار وبعض «تالمذته» ٌمكن للسٌمانتٌم ان ٌكون ذا
فائدة جمة لعلم اللغة.
 – 3سؤال :لقد قلت ،وانت محق تماما ،ان االفكار والمفاهٌم والعادات والمبادىء
االخالقٌة للبرجوازٌة وتلك التً للبرولٌتارٌا تختلف اختالفا مباشرا .وتنعكس،
بالتأكٌد ،الصفة الطبقٌة لهذه الظواهر فً سٌمانتٌم اللغة (علم معانً اللغة) (واحٌانا

فً شكله وهو المعجم ،كما اشرت مصٌبا فً مقالتك) .فهل ٌمكن ،فً تحلٌل المادة
اللغوٌة المحسوسة ،وفً الدرجة االولى المظهر السٌمانتٌمً للغة ،ان نتحدث عن
الجوهر الطبقً للمفاهٌم المعبر عنها بلغة ،وبخاصة فً تلك الحاالت التً تعبر فٌها
اللغة لٌس عن فكر االنسان فحسب ،وانما اٌضا عن موقفه من الواقع ،حٌث تظهر
عالقته الطبقٌة نفسها بجالء خاص؟
الجواب :اذا وضعنا سؤالك بشكل اكثر اختصارا ،قلنا انك ترٌد ان تعرف ما اذا
كانت الطبقات تؤثر فً اللغة ،ما اذا كانت الطبقات تدخل الى اللغة كلماتها
وتعابٌرها النوعٌة ،ما اذا كان الناس ٌلصقون معنى مختلفا الى الكلمة الواحدة نفسها
او التعبٌر الواحد نفسه ،معتمدٌن فً ذلك على عالقتهم الطبقٌة؟
نعم .ان الطبقات تؤثر فً اللغة ،تدخل الٌها كلماتها وتعابٌرها النوعٌة الخاصة،
واحٌانا ٌفهمون التعبٌر او الكلمة الواحدة نفسها بشكل مختلف .ال شك فً ذلك.
وعلى أٌة حال ،ال ٌنتج عن ذلك ،كما هو االختالف فً السٌمانتٌم ،أن التعابٌر
والكلمات النوعٌة ٌمكن أن تكون ذات أهمٌة جدٌة بالنسبة لتطور اللغة الواحدة
المشتركة بٌن الناس ،بحٌث تكون قادرة على الحط من أهمٌتها او من تغٌٌر صفتها.
أوال :مثل هذه التعابٌر والكلمات النوعٌة ،كما هً حاالت االختالف فً السٌمانتٌم
«علم المعانً» ،قلٌلة فً اللغة بحٌث ال تشكل اكثر من واحد فً المئة من مجموع
المادة اللغوٌة .وبالتالً ،ان كل ما ٌبقى من التعابٌر والكلمات السائدة ،كما هو الحال
فً سٌمانتٌمها ،هً مشتركة بٌن كل طبقات المجتمع.
ثانٌا :ان التعابٌر والكلمات النوعٌة ذات اللون الطبقً ،تستعمل فً الكالم لٌس
طبقا الحكام قواعد «طبقٌة» ،ال وجود لها ،وانما طبقا الحكام قواعد اللغة القائمة
المشتركة بٌن كل الناس.
اذن ،ان وجود تعابٌر وكلمات نوعٌة ،وواقع االختالفات فً السٌمانتٌم اللغوي ،ال
ٌنفً ،بل على العكسٌ ،ؤكد وجود لغة واحدة مشتركة لكل الشعب وٌؤكد
ضرورتها.

 – 4سؤال :فً مقالتك ،كنت محقا فً وصفك ن .ي .مار أنه مبتذل الماركسٌة.
فهل ٌعنً هذا ان اللغوٌٌن ،بمن فٌهم نحن المحدثٌنٌ ،جب ان ٌرفضوا كل التراث
اللغوي ل ن .ي .مار ،بما فً ذلك تلك االبحاث اللغوٌة القٌمة التً كتبها (وقد أشار
الرفٌق شٌكوبافا والرفٌق سانجٌٌف وغٌرهما الى هذه االبحاث اثناء المناقشة)؟ وبعد
تقٌٌم ن .ي .مار نقدٌا ،ألٌس فً مقدورنا أن نأخذ منه ما هو مفٌد وقٌم؟
الجواب :طبعا .ان كتب ن .ي .مار ال تتألف من أخطاء فقط .لقد اقترف مار
اخطاء فظة عندما تناول العناصر اللغوٌة للماركسٌة بشكل مشوه ،عندما حاول أن
ٌخلق نظرٌة لغوٌة مستقلة .ولكن له بعض المؤلفات الجٌدة الذكٌة ،التً ،بعد أن
تناسى ادعاءاته النظرٌة ،تحدث فٌها ،والحق ٌقال ،بحذق ووعً عن اللغات
المستقلة .فً هذه المؤلفات ٌمكن للمرء أن ٌجد أشٌاء كثٌرة بناءة وقٌمة .وواضح أن
مثل هذه االشٌاء القٌمة والبناءة ٌجب ان تؤخذ من ن .ي .مار وٌستفاد منها.
 – 5سؤال :عدة لغوٌٌن ٌعتبرون «الشكلٌة» احد االسباب الرئٌسٌة فً ركود علم
اللغة السوفٌٌتً .ونود جدا أن نعرف رأٌك عن الشكلٌة فً علم اللغة :مم تتكون
وكٌف نتغلب علٌها؟
الجواب :ان ن .ي .مار و «تالمذته» ٌتهمون كل علماء اللغة الذٌن ال ٌوافقون
على «المذهب الجدٌد» ل (ن .ي .مار) ب «الشكلٌة» .ان هذا ،بالطبع ،ال ٌدل على
ذكاء وال على جدٌة.
اعتبر ن .ي .مار أن القواعد عبارة عن «شكلٌة» جوفاء ،والذٌن ٌرون فً نظام
القواعد أساسا للغة اعتبرهم شكلٌٌن .وهذا أٌضا وأٌضا غباء.
اعتقد أن «الشكلٌة» فرٌة اختلقها مؤلفو «المذهب الجدٌد» لٌسهلوا عملٌة نضالهم
ضد أعدائهم من اللغوٌٌن.
ان سبب ركود علم اللغة السوفٌٌتً لٌس «الشكلٌة» التً اختلقها ن .ي .مار و
«تالمذته» ،وانما نظام أراكشٌٌف والثغرات النظرٌة فً علم اللغة .وقد أقام
«تالمذة» ن .ي .مار نظام اراكشٌٌف .والتشوٌش النظري أدخله الى علم اللغة ن.
ي .مار وزمالؤه المقربون .ولنضع حدا لهذا الركود ٌجب أن ننتهً من االثنٌن:

االول والثانً .ان استئصال هذه البؤر الوبائٌة سٌقٌم علم اللغة السوفٌٌتً على
اساس متٌن ،وسٌقوده فً طرٌق عرٌضة وٌمكنه من احتالل المكان االول فً علم
اللغة العالمً.
 29حزٌران 1950
البرافدا  4تموز 1950

الى الرفيق زانخييف
الرفٌق العزٌز زانخٌٌف.
إرد على رسالتك ،المتأخرة تأخرا ملحوظا ،النها لم تقدم الً من جهاز اللجنة
المركزٌة اال البارحة فقط.
ان شرحك لموقفً من مسألة اللهجات صحٌح تماما.
ان اللهجات «الطبقٌة» التً نفضل أن نسمٌها ألسنة خاصة « ،»Jargonال
تخدم جماهٌر الشعب وانما تخدم طبقة اجتماعٌة علٌا محدودة .وفوق ذلك ،لٌس لهذه
االلسنة نظام قواعد أو أرومة اساسٌة للكلمات خاصة بها .ومن وجهة النظر هذه ،ال
ٌحتمل أن تتطور هذه االلسنة الخاصة الى لغة مستقلة.
ومن جهة اخرى ،تخدم اللهجات المحلٌة (االقلٌمٌة) جماهٌر الشعب ولها نظام
قواعدها وأرومتها االساسٌة للكلمات الخاصة بها .ومن وجهة النظر هذهٌ ،مكن
لبعض اللهجات المحلٌة ،فً عملٌة تكوٌن االمم ،أن تصبح أساسا للغات الوطنٌة،
وتتطور الى لغات وطنٌة مستقلة .وهذا – مثال – ما كان من أمر اللهجة االورالٌة
(( )Karsh – Oralالنطق األورالً) للغة الروسٌة ،التً كونت أساس اللغة
الوطنٌة الروسٌة .والشًء نفسه ٌمكن أن ٌقال عن لهجة ( )Poltava – kieuالتً
كونت أساس اللغة الوطنٌة االوكرانٌة .أما بالنسبة الى اللهجات االخرى لهذه
اللغات ،فقد فقدت أصالتها وغاصت فً تلك اللغات وغابت فٌها.
وتحدث عملٌات مخالفة ،فعندما تنحدر اللغة الواحدة للقومٌة التً لم تصبح بعد
أمة ،لعدم توفر الشروط االقتصادٌة الضرورٌة للتطور ،نتٌجة تفكك دولة تلك
القومٌة ،واللهجات المحلٌة لم ٌكن لدٌها متسع من الوقت لتكوٌن لغة واحدة ،تنتعش
هذه اللغة وتفسح المجال لتشكٌل لغات مستقلة مختلفة ،وربما كانت هذه هً ،فعال،
قضٌة اللغة المنغولٌة الواحدة.
 11تموز 1950
البرافدا  2آب 1950

الى الرفيقين« :د .بلكين» و «س .فورر»
استلمت رسالتٌكما.
ان خطأكما هو أنكما خلطتما شٌئٌن مختلفٌن واستبدلتما موضوعا آخر بذاك الذي
أوضحته فً ردي على الرفٌق كراشنٌنكوفا.
 – 1فً ردي ذاك انتقدت ن .ي .مار الذي ،بعد أن خلط بٌن اللغة (النطق)
والفكرٌ ،فصل اللغة عن الفكر .وهكذا ٌنحدر الى المثالٌة .لذلك ،استشهدت فً ردي
بالكائنات البشرٌة السوٌة التً تملك القدرة على الكالم .وفوق ذلك ،اكدت انه ٌمكن
فً مثل هذه الكائنات البشرٌة أن تقوم االفكار على اساس من المادة اللغوٌة فقط،
ذلك أن التفكٌر المجرد الذي ال ٌرتبط بمادة لغوٌة ،ال وجود له بٌن الناس ،الذٌن
ٌملكون القدرة على الكالم.
وعوضا عن الموافقة على هذه االطروحة او رفضها ،قدمتما كائنات بشرٌة
شاذة ،قدمتما اناسا بدون لغة ،صما بكما ،ال ٌملكون لغة لتصرٌف امورهم ،وال
ٌمكن ،طبعا ،أن تقوم أفكارهم على أساس المادة اللغوٌة .وكما ترٌا ،ان هذا
موضوع مختلف كلٌا لم اتناوله وال ٌمكن ان اتناوله ما دام علم اللغة ٌربط نفسه
بالكائنات البشرٌة السوٌة التً تملك القدرة على الكالم ،ولٌس بالصم البكم الشاذٌن
الذٌن ال ٌملكون القدرة على الكالم.
لقد استبدلتما بالموضوع الذي كان قٌد المناقشة موضوعا آخر لٌس تحت
المناقشة.
ٌ – 2ستفاد من رسالة الرفٌق بلكٌن انه ٌضع فً مستوى واحد كال من لغة
االلفاظ (اللغة الكالمٌة) و «لغة االرشادات» (لغة الٌد حسب تعبٌر ن .ي .مار).
وٌبدو أنه ٌعتقد أن لغة اال شارة ولغة االلفاظ شًء واحد من حٌث االهمٌة ،حٌث أن
المجتمع البشري ،فً وقت ما ،لم ٌكن ٌعرف لغة االلفاظ ،ففً ذلك الوقت قامت لغة
«الٌد» بدور لغة االلفاظ التً ظهرت متأخرة.

واذا كان الرفٌق بلكٌن فعال ٌعتقد ذلك ،فانه ٌقترف خطأ جسٌما .فاللغة الكالمٌة
او لغة اال لفاظ ،كانت أبدا اللغة الوحٌدة للمجتمع البشري التً قامت بدورها كوسٌلة
كافٌة للتعامل بٌن الناس .والتارٌخ لم ٌعرف مجتمعا بشرٌا واحدا ،مهما كان تخلفه
شدٌدا ،لم تكن له لغته الكالمٌة الخاصة .وعلم العروق 3لم ٌعرف قبٌلة واحدة
متخلفة ،مهما كانت بدائٌة ،حتى لو كانت بدائٌة اكثر من االسترالٌٌن أو من
« 4»Tierra del Fuegomsفً القرن الماضً ،لم تكن لها لغتها الكالمٌة
الخاصة .فً تارٌخ الجنس البشري ،كانت اللغة الكالمٌة احدى القوى التً ساعدت
الكائنات البشرٌة على الخروج من العالم الحٌوانً ،واالنضواء فً جماعات،
وتطوٌر القدرة على التفكٌر ،وتنظٌم االنتاج االجتماعً ،وشن نضال ضد قوى
الطبٌعة ،وتحقٌق درجة التقدم التً نحن علٌها اآلن.
وفً هذا الخصوص ،فان أهمٌة ما ٌسمى لغة االشارة ٌمكن اغفالها ،نظرا لفقرها
المدقع ومحدودٌتها .واذا خصصنا كالمنا ،فان لغة االشارة هذه ال تعتبر لغة ،بل
لٌست بدٌال لغوٌا ٌمكن احالله ،بطرٌقة من الطرق ،محل اللغة الكالمٌة ،انها لٌست
اكثر من وسٌلة مساعدة بامكانٌات محدودة جداٌ ،لجأ الٌها االنسان احٌانا لتأكٌد هذه
النقطة أو تلك من كالمه .ان مقارنة لغة االشارة باللغة الكالمٌة تشبه تماما مقارنة
المعزقة الخشبٌة البدائٌة بالجرار الحدٌث بمحارٌثه الخمسة او بالحفارة الحدٌثة.
من الواضح أنك استفدت من المثال فً الصم البكم أوال وفً علوم اللغة ثانٌا .وال
شك أن هذا المثال هو بالضبط الذي دفعك الى أن تضع أمامً عددا من المسائل.
وما دمت تلح فال اعارض فً تلبٌة طلبك .كٌف تكون االمور بالنسبة للصم والبكم؟
هل ٌملكون القدرة على التفكٌر؟ هل تظهر عندكم أفكار؟ نعم .انهم ٌملكون القدرة
على التفكٌر وتظهر عندهم افكار .ولكن من الواضح انه ما دام الصم البكم مبعدٌن
عن القدرة الكالمٌة ،فان افكارهم ال ٌمكن أن تقوم على اساس اعادة اللغوٌة .فهل
نستغل هذا لنعنً ان أفكار الصم البكم عارٌة ،غٌر مرتبطة ب «مستوٌات الطبٌعة»
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«المترجم»

(التعبٌر ل «ن .ي .مار»)؟ كال .ان افكار الصم البكم تظهر وتقوم فقط على أساس
الصور واالحساسات والمفاهٌم التً شكلوها فً الحٌاة الٌومٌة على موضوعات
العالم الخارجً وعالقاتهما بأنفسهم ،فالفضل ٌعود الى البصر واللمس والذوق
والشم .وبدون هذه الصور واالحساسات والمفاهٌم ٌكون الفكر خاوٌا ،وبعٌدا عن كل
مضمون ،أي لٌس له وجود.
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الى الرفيق أ .خولوبوف
لقد استلمت رسالتك ،وتلكأ جوابً بعض الوقت نظرا لضغط االعمال.
ان رسالتك تنطلق ضمنٌا من مسوغتٌن :أوال من مسوغة انه ٌجوز االستشهاد
بهذا المؤلف او ذاك بعٌدا عن المرحلة التارٌخٌة التً ٌعالجها .ثانٌا من مسوغة ان
هذه النتٌجة والصٌغة الماركسٌة او تلك ،التً حصلت نتٌجة دراسة مرحلة من
مراحل التطور التارٌخً ،صالحة لكل مراحل التطور ،لذلك ٌجب أن تبقى دون
تغٌٌر.
ٌجب علً القول ان المسوغتٌن كلتٌهما خاطئتان خطأ فادحا.
الٌك بعض االمثلة:
 – 1فً أربعٌنٌات القرن الماضً ،عندما ما لم ٌكن ثمة رأسمالٌة تتطور بهدوء
تق رٌبا ،عبر خط تصاعدي ،منتشرة فً أصقاع جدٌدة لم تدخلها من قبل ،وقانون
التطور المتفاوت لم ٌكن قد صٌغ تماما بعد ،استنتج ماركس وانجلز ان الثورة
االشتراكٌة ال ٌمكن أن تنتصر فً قطر واحد ،وٌمكنها ان تنتصر فقط نتٌجة ضربة
مشتركة فً كل االقطار المتمدٌنة ،او فً معظمها .وغدت هذه النتٌجة ،بالتالً ،مبدأ
مرشدا لكل الماركسٌٌن.
ولكن فً بداٌة القرن العشرٌن ،وخصوصا فً فترة الحرب العالمٌة االولى،
عندما غدا واضحا لكل امرىء أن رأسمالٌة ما قبل االحتكار تطورت تماما الى
رأسمالٌة احتكارٌة ،عندما اصبحت الرأسمالٌة الفتٌة رأسمالٌة محتضرة ،عندما
كشفت الحرب العالمٌة الضعف الشدٌد لجبهة الرأسمالٌة العالمٌة ،واوضح قانون
التطور المتفاوت أن الثورة البرولٌتارٌة سوف تنضج فً أقطار مختلفة وظروف
مختلفة ،انتهى لٌنٌن ،انطالقا من النظرٌة الماركسٌة ،الى النتٌجة القائلة ان الثورة
االشتراكٌة فً الظروف الجدٌدة للتطور ،سوف تحقق النصر الكامل فً قطر واحد
وبشكل منفصل ،وفً الوقت نفسه ،اصبح انتصار الثورة االشتراكٌة فً كل

االقطار ،او معظم االقطار المتمدنة ،مستحٌال بسبب النضج المتفاوت للثورة فً هذه
األقطار ،أي ان الصٌغة القدٌمة لماركس وانجلز لم تعد تناسب الظروف التارٌخٌة
الجدٌدة.
ومن الواضح اننا هنا امام نتٌجتٌن مختلفتٌن حول مسألة انتصار االشتراكٌة،
اللتٌن لٌستا متناقضتٌن وحسب ،بل تنفً كل واحدة االخرى.
ان بعض الجامدٌن 5والتلمودٌٌن الذٌن ٌقتبسون مٌكانٌكٌا دون الغوص الى جوهر
المسألة ،وبعٌدا عن الظروف التارٌخٌةٌ ،مكن أن ٌقولوا ان احدى هاتٌن النتٌجتٌن
ٌجب أن تطرح بعٌدا لكونها خاطئة كلٌا ،بٌنما النتٌجة االخرى ،باعتبارها نتٌجة
صحٌحة كلٌاٌ ،جب أن تطبق فً كل مراحل التطور .ولٌس فً مقدور الماركسٌٌن
على أٌة حال اال ان ٌعلموا ان الجامدٌن والتلمودٌٌن على خطأ ،لٌس فً مقدورهم
اال أن ٌعلموا بأن النتٌجتٌن كلتٌهما صحٌحتان ،مع أن صحتهما لٌست مطلقة ،فكل
نتٌجة كانت صحٌحة فً وقتها :نتٌجة ماركس وانجلز لفترة رأسمالٌة ما قبل
االحتكار ،ونتٌجة لٌنٌن لفترة الرأسمالٌة االحتكارٌة.
 – 2قال انجلز فً كتابه «انتً دوهرنغ» انه بعد انتصار الثورة االشتراكٌة ،تبدأ
الدولة تتالشى .ومن هذه االرضٌة ،بعد انتصار الثورة االشتراكٌة فً قطرنا ،شرع
الجامدون والتلمودٌون فً حزبنا ٌنادون بأن على الحزب أن ٌسعى سعٌا حثٌثا لتأكٌد
التالشً الفوري لدولتنا وحل مؤسسات الدولة وتسرٌح الجٌش النظامً.
بٌد أن دراسة الوضع لعصرنا قاد الماركسٌٌن السوفٌٌت الى النتٌجة القائلة انه فً
ظروف التطوٌق الرأسمالً ،عندما تنتصر الثورة االشتراكٌة فً قطر واحد فقط،
بٌنما تحكم الرأسمالٌة كل االقطار االخرىٌ ،جب أال تضعف بلد الثورة المنتصرة،
وانما علٌها أن تقوي ،بأٌة طرٌقة ،دولتها ومؤسسات دولتها ،وجهاز المخابرات
والجٌش ،اذا ارادت بلد الثورة هذه أال ٌسحقها الطوق الرأسمالً .وخلص
الماركسٌون الروس الى نتٌجة هً أن صٌغة انجلز التً تأخذ بالحسبان انتصار
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االشتراكٌة فً كل االقطار ،أو فً معظمها ،ال ٌمكن تطبٌقها فً حالة انتصار
الثورة فً بلد منفرد والرأسمالٌة تسٌطر على كل االقطار االخرى.
من الواضح أن لدٌنا هنا صٌغتٌن مختلفتٌن بصدد مصٌر الدولة االشتراكٌة ،كل
واحدة تنفً االخرى.
وربما ٌقول الجامدون والتلمودٌون ان هذا المثال ٌخلق وضعا ال ٌطاق ،ذلك أن
واحدة من هاتٌن الصٌغتٌن ٌجب أن تطرح بعٌدا النها خاطئة كلٌا ،واالخرى بما
انها صحٌحة كلٌا – ٌجب أن تطبق على كل مراحل تطور الدولة االشتراكٌة.
لٌس فً مقدور الماركسٌٌن ،على أٌة حال اال أن ٌعلموا أن الجامدٌن والتلمودٌٌن
على خطأ ،الن كال من الصٌغتٌن على صواب ،من أن صوابهما لٌس مطلقا ،فكل
صٌغة صحٌحة فً وقتها :صٌغة الماركسٌٌن السوفٌٌت – لفترة انتصار االشتراكٌة،
بلد واحد او عدة بلدان ،وصٌغة انجلز – للفترة التً سوف ٌقود فٌها االنتصار
المتتالً لالشتراكٌة فً اقطار منفصلة الى انتصار االشتراكٌة فً معظم االقطار،
فتكون الظروف الضرورٌة قد تحققت لتطبٌق صٌغة انجلز.
وٌمكن ان ٌضاعف عدد نظائر هذه االمثلة.
الشًء نفسه ٌقال عن صٌغتٌن مختلفتٌن حول مسألة اللغة ،أخذتا من المؤلفات
المختلفة لستالٌن ،واستشهد بهما الرفٌق خولوبوف فً رسالته.
ٌرجع الرفٌق خولوبوف الى مؤلف ستالٌن «حول الماركسٌة فً علم اللغة» حٌث
خلص الى نتٌجة وهً ان التداخل بٌن لغتٌن سٌؤدي الى غلبة احداهما بٌنما تخلً
الثانٌة مكانها ،وبالتالً فان عملٌة التداخل هذه لن تنتج لغة ثالثة وانما تحافظ على
احدى اللغتٌن .وٌرجع اٌضا الى نتٌجة اخرى استخلصها من تقرٌر ستالٌن الى
المؤتمر السادس عشر للحزب الشٌوعً فً االتحاد السوفٌٌتً (البلشفً) ،حٌث قال:
فً فترة انتصار االشتراكٌة على النطاق العالمً ،عندما ٌصلب عود االشتراكٌة
وتصبح جزءا من الحٌاة الٌومٌة ،سوف تنصهر اللغة الوطنٌة حتما فً لغة مشتركة
واحدة لن تكون ،بالطبع اللغة الروسٌة وال االلمانٌة وانما ستكون لغة جدٌدة الى حد
ما .وبمقارنة هاتٌن الصٌغتٌن والوقوف على عدم مطابقتهما ونفً احدهما لالخرى،

