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هل اللغة العربية أ��صولية ؟

ر�ؤية نقدية في نظرية جيم�س كوفمان

( )1

�أ.د.علي �أ�سعد وطفة

*

"�إن غلبة اللغة بغلبة �أهلها ،و�إن منزلتها بني اللغات �صورة ملنزلة دولتها بني
الأمم!"( .عبد الرحمن بن خلدون).

تمهيد نقدي
تتناول درا�سة كوفمان ( - )James Coffmanالتي نحن ب�صدد عر�ضها ونقدها
 العالقة بني اللغة العربية والتوجهات الأ�صولية لدى عينات من طالب اجلامعاتاجلزائرية ،وتخرج هذه الدرا�سة بنتائج مهمة جداً والفتة للنظر يف جمال علم اجتماع
اللغة و�أدبياته ،ولكن يجب علينا �أن نتوخى احلذر عند قراءة م�ضامني هذه املقالة
وا�ستنتاجاتها ،كما يتطلب الأمر �أن نقف منها موقف ًا نقدي ًا دون �أن نهمل امل�ضامني
العلمية التي تكمن فيها وت�ؤ�س�س ملنهجها .فما تقدمه الدرا�سة ميتلك درجة كبرية من
املو�ضوعية يف ما يتعلق بالعالقة بني اللغة والو�ضعيات الذهنية للطالب الدار�سني
بالعربية �أو بالفرن�سية يف اجلزائر وغريها ،ولكنها يف الوقت نف�سه تنطوي على
مغالطات كبرية عندما تن�سب الق�صور والعجز الذهني �إىل بنية اللغة العربية بو�صفها
لغة �أ�صولية.
ومما ال �شك فيه �أن امل�ضامني اللغوية لأي لغة تفر�ض نف�سها على �أمناط التفكري
والتوجهات العقالنية للأفراد الناطقني بها ،وهذا هو حال العربية بالت�أكيد ،ولكن
يجب احلذر يف طريقة تف�سري هذه العالقة .فالكاتب ينزع نزع ًا �إيديولوجي ًا وا�ضح ًا �إىل
و�ضع اللغة العربية يف قف�ص االتهام لي�صفها  -ال بل ليتهمها  -ب�أنها لغة �أ�صولية
تنمي االجتاهات الدينية التقليدية يف نفو�س دار�سيها يف اجلزائر .وهذه النتيجة ت�ضع
* جامعة الكويت.
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العلة يف بنية اللغة ولي�س يف م�ضامينها الرتبوية .و�إننا نريد �أن نذكّ ر الكاتب ب�أن اللغة
العربية كانت الرافعة الأ�سا�سية للح�ضارة الغربية ،فاللغة العربية كانت اجل�رس الأعظم
للعقالنية يف الثقافة الغربية ،فابن ر�شد هو الذي � َّأ�صل للعقالنية الغربية ،ومن املده�ش
�أي�ض ًا �أن الثقافة العربية املغاربية التي متثلت يف �أعمال ابن ر�شد ،وابن خلدون  ،وابن
باجه ،وابن طفيل ،وابن حزم ،وابن عربي ،كانت متثل الفل�سفة العقالنية التي �أنارت
دروب �أوروبا املظلمة يف الع�رص الو�سيط ،حيث مل يكن للعقل هيئة �أو وجود .وكان على
الكاتب �أن ي�ضع يف اعتباره �أن ابن ر�شد هو املفكر الذي ا�ستطاع �أن ير�سم خريطة العقل
يف �أوروبا يف البدايات الأوىل لع�رص النه�ضة الأوروبية ،كما كان عليه �أن يدرك �أي�ض ًا
�أن العلوم العربية يف الطب والفلك والريا�ضيات والهند�سة واجلغرافيا ويف خمتلف
امليادين كانت منارة التاريخ الإن�ساين ،ويكفي �أن نذكر بع�ض ًا من �أعالم املفكرين
العلماء العرب ،مثل :ابن الهيثم ،وابن �سينا ،والبريوين ،وابن زهر ،والرازي ،والإدري�سي،
واخلوارزمي ،وغريهم باملئات ،ال بل بالآالف ،وه�ؤالء جميع ًا كتبوا و�ألّفوا وفكّروا
و�أبدعوا باللغة العربية ولي�س بالفرن�سية �أو الإجنليزية .وكان ع�شق ه�ؤالء للعربية ال
ي�ضاهى وال يو�صف حتى �إن البريوين وهو من �أعظم املفكرين يف التاريخ قد بلغ ع�شقه
يل من �أن �أٌمدح بالفار�سية
أحب �إ ّ
للعربية درجة دفعته �إىل القول" :واهلل �إن �أُ َّ
ذم بالعربية � ّ
" ،ف�أي حب هذا و�أي ع�شق من عامل فلكي مو�سوعي مل يكن ناطق ًا فطري ًا بالعربية!!
وقد يقول قائل ملاذا ترتجم بحث ًا تنق�ض نتائجه وتفندها منذ البداية؟ ويف معر�ض
الإجابة عن ال�س�ؤال �أقول لقد قمت برتجمة هذا البحث العتبارات علمية وبحثية وفكرية
�أي�ض ًا يف منتهى الأهمية ،فهناك عدة معطيات حملتني على ترجمة نتائج هذا البحث
الذي ال يخلو من هجوم عن�رصي على اللغة العربية ،ومنها:
1 .1يتميز هذا املو�ضوع فكري ًا ب�أهميته وخطورته ،فالعالقة بني منط التفكري واللغة
ت�شكل �إحدى �أهم الق�ضايا اللغوية يف جمال علم االجتماع بعامة ،ويف جمال الفكر
الفل�سفي بخا�صة .وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أهمية علم االجتماع اللغوي الذي
يركز يف بحث هذه الق�ضية ،وي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه الق�ضية ق�ضية تربوية ت�شكل
جما ًال حيوي ًا من جماالت علم االجتماع الرتبوي املعا�رص.
2 .2يتميز البحث مبنهجه ومو�ضوعه وميكن اال�ستفادة من اخلطوات املنهجية التي
اعتمدها والفر�ضيات التي تناولها الباحث يف جمال ا�ستك�شاف �أبعاد العالقة بني
اللغة والذهنية.
3 .3مما ال �شك فيه �أن م�س�ألة تعريب العلوم يف اجلامعات العربية ت�أخذ �أهمية كبرية
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وتتمركز يف �صدارة اجلدل الأكادميي يف خمتلف �أ�صقاع العامل العربي .وهذه
الدرا�سة قد ت�ضيء �أبعاد هذه الق�ضية يف �إحدى البلدان العربية التي عانت من
"التفرن�س" بداية ثم من �أوجاع التعريب نهاية.
4 .4ن�أمل برتجمتنا لهذه الدرا�سة بعث احلركة الفكرية الأكادميية للبحث يف �أبعاد
هذه الق�ضية ومالب�ساتها يف ال�ساحة الفكرية .وللعلم ف�إن هذا البحث كتب باللغة
الإجنليزية بداية ثم ترجم �إىل الفرن�سية ونعتقد �أنه من حق الناطقني بالعربية
االطالع على م�ضامني هذه الدرا�سة والت�أمل يف معطياتها والنظر يف نتائجها.
5 .5قد تكون هذه الرتجمة �رضورية لي�س للدفاع عن اللغة العربية ،بل من �أجل احلقيقة
حية  ،وتاريخها العلمي واحل�ضاري يثبت ذلك،
العلمية وهي �أن اللغة العربية لغة ّ
ون�ضيف �إىل ذلك �أهمية النظر يف الظروف التاريخية احل�ضارية التي ت�ضعف اللغة
العربية وتظهرها مبظهر اللغة التي فقدت نب�ضها احل�ضاري ف�أ�صبحت عاجزة عن
مواكبة احل�ضارة.
6 .6هذه الرتجمة دعوة للتفكري �أي�ض ًا يف الهجوم الإيديولوجي ال�صارخ الذي تتعر�ض
له العربية يف كل مكان ،ودعوة للمفكرين من �أجل �إجراء الدرا�سات والأبحاث
لي�س للدفاع ،بل من �أجل �إن�صاف هذه اللغة التي قدمت للح�ضارة ن�سغ ازدهارها
وتطورها يف مراحل تاريخية هامة من تطور احل�ضارة الإن�سانية.
ويف كل الأحوال ميكن القول �إن متكلمي اللغة العربية ميتلكون نا�صية العقالنية،
حتى الفل�سفية ،ولي�س �أدل على ذلك من �أن الفل�سفة التي جتلت يف اللغة العربية يف
�أعمال �أركون واجلابري منوذج ًا للعقلنة يف اللغة العربية يف اجلزائر واملغرب �أي�ضاً،
وهما من �أكرث البلدان العربية فرن�س ًة �أي ت�أثراً باللغة الفرن�سية.
ويف كل الأحوال �س�أترك للقارئ �أن يتخذ املوقف النقدي �إزاء خمتلف نتائج هذه
الدرا�سة ،ولكن من حيث املبد�أ نقول �إن اللغة العربية توجد يف عالقة جدلية مع
امل�ضامني الرتبوية التي تقدم للنا�شئة ،والعلة تكون غالب ًا يف امل�ضامني والأ�ساليب
الرتبوية ولي�س �أبداً – كما يرى اخلرباء  -يف اللغة بو�صفها نب�ضة �إن�سانية وجدانية.

مقدمة الدرا�سة:
يعتقد الناطقون باللغة العربية �أن اللغة العربية لغة مقد�سة اختارها اهلل ملخاطبة
الب�رش ،وهي اللغة التي متكن ناطقيها من اكتناه العامل والتعبري عن ماهية الوجود.
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فاللغة العربية بالن�سبة للناطقني بها من امل�سلمني لي�ست جمرد لغة عادية ،بل هي
لغة كونية قد�سية �إدراكية من حيث امل�ضامني ومن حيث التجليات الإن�سانية .ومن
هذا القبيل يعلن �أحمد طالب الإبراهيمي – وزير الرتبية اجلزائرية الأ�سبق – �أن النا�س
الذين يغريون لغتهم العربية يغريون روحهم كما يغريون ت�صورهم عن الكون.
وعلى خالف هذه الر�ؤية يعرب غري الناطقني باللغة العربية عن �شكوكهم يف
م�صداقية الطابع الكوين للغة العربية ،ومع �أنهم يعرتفون ب�أهمية العربية ويقدرون
عالقاتها ال�سامية مع الدين الإ�سالمي ،ف�إنه ي�صعب عليهم االعتقاد بالأهمية املطلقة
التي تن�سب �إليها.
ومن �أجل تق�صي جوانب هذه الق�ضية و�أبعادها قام الباحث جيم�س كوفمان ب�إجراء
درا�سته هذه حول اللغة العربية وعالقتها بالأ�صولية الدينية يف رحاب جامعتني
ثم َة فروق ًا كبرية وعميقة
جزائريتني يف العام الدرا�سي  .1990/1989وبالنتيجة وجد ّ
يف وجهات النظر والر�ؤى بني الطالب الدار�سني باللغة العربية وه�ؤالء الذين يدر�سون
بالفرن�سية .وقد تبني عرب هذه الدرا�سة �أن الطالب الدار�سني بالعربية يرون الكون
بطريقة دينية �إ�سالمية بدرجة �أكرب من الطالب الذين يدر�سون باللغة الفرن�سية.

منهجية الدرا�سة:
يقول كوفمان :قمت ب�إجراء درا�ستي هذه يف العا�صمة اجلزائر ،حيث يتكاثف عدد
الطالب اجلامعيني ،وتتوفر خمتلف االخت�صا�صات الأكادميية واجلامعية التي ينت�سب
�إليها الطالب من خمتلف الأ�صول العرقية والدينية واالجتماعية ومن خمتلف �أ�صقاع
البالد.
وميكن القول يف هذا اخل�صو�ص �أي�ض ًا � :إن اجلامعتني (جامعتي اجلزائر وهواري
بومدين للعلوم والتكنولوجيا) توفران جما ًال علمي ًا وا�سع ًا للمقارنة بني الطالب ؛
فاجلامعتان من �أف�ضل اجلامعات و�أكرثها حجم ًا وكثافة يف اجلزائر يف جمال العلوم
الإن�سانية واالجتماعية والتكنولوجية.
وقد �شكل العام الدرا�سي  1990/1989املجال الزمني لإجراء هذه الدرا�سة ،وت�أتي
املعربني يف
�أهمية هذه املرحلة التاريخية نظراً النت�ساب الأفواج الأوىل من الطالب
ّ
اجلامعة .وي�أتي وقت �إجراء هذه الدرا�سة يف هذه ال�سنة متزامن ًا مع �سقوط النظام
ال�شيوعي ،وهو التاريخ الذي بد�أت فيه اجلبهة الوطنية اجلزائرية (احلزب احلاكم) ت�شهد
تراجعها ال�سيا�سي الذي قابله �صعود مت�سارع للأ�صولية الإ�سالمية ،وقد �أثمرت هذه
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الأو�ضاع �أجواء من حرية التعبري عند الطالب يف اجلامعات حول خمتلف الق�ضايا
ال�سيا�سية واالجتماعية التي حتيط بهم.
ومن �أجل احل�صول على املعلومات ال�رضورية حول اجتاهات الطالب ومتثلهم
للقيم الدينية قمت ب�إجراء �أكرث من  95مقابلة مع الطالب واملدر�سني ،كما قمت بتوزيع
�أكرث من �ألفي ا�ستبانة �شملت الطالب يف خمتلف االخت�صا�صات اجلامعية.
وقد عانيت �صعوبات كثرية تتمثل يف معار�ضة الإ�سالميني لهذا البحث .فبعد ثالثة
�أيام من توزيعي لال�ستبانة و�ضع الإ�سالميون �إعالن ًا كبرياً جارح ًا يف لوحة �إعالنات
الطالب �أمام امل�سجد يف جامعة اجلزائر يهاجم ن�شاطاتي العلمية ،ولكن هذا الأمر كان
�أ�شبه بزوبعة �صيفية جتاوزتها يف نهاية الأمر وانتهت بعالقات ودية مع الطالب
جميعهم.

العربية في النظام التربوي الجزائري:
تع ّد اللغة العربية رمزاً لقوة الثقافة العربية الإ�سالمية ،ويرى �أ�صحاب هذه الر�ؤية
�أن تعليم هذه اللغة �رضوري جداً من �أجل عملية التثقيف الإ�سالمي .وغالب ًا يوجد هناك
اتفاق على �أهمية اعتماد اللغة العربية يف املراحل الأ�سا�سية االبتدائية والإعدادية.
والعربية تهيمن وت�سود يف حقيقة الأمر يف برامج املدار�س الثانوية يف اجلزائر وهي
املدار�س التي كانت تعتمد الفرن�سية يف املراحل التاريخية ال�سابقة وال�سيما يف عهد
االحتالل الفرن�سي .وا�ستطاعت املدر�سة اجلزائرية �أن تقوم بعملية التعريب و�إجنازها
مت فيها تد�شني الدفعة الأوىل من خريجي
يف عام  ،1989وذلك يف املرحلة التي ّ
املدار�س الثانوية املعربة.
ومع �أهمية هذا التعريب يف املراحل ما قبل اجلامعية ،ال تزال �رشائح وا�سعة من
طالب اجلامعة يتابعون درا�ساتهم باللغة الفرن�سية والإجنليزية .والتعليم باللغات
الأجنبية ما زال يثري نوع ًا من احلوار واجلدل لدى املفكرين وال�سا�سة واملربني .فهناك
�رشيحة وا�سعة من املفكرين الذين ينادون بتعريب التعليم اجلامعي والعايل ،لكن
النخب التكنوقراطية الفرن�سية والتي تتواجد فعلي ًا يف القطاعات االجتماعية احلديثة
يعلنون عن �أهمية التعريب ،ولكنهم يف الوقت نف�سه ي�ؤكدون الأهمية الق�صوى للغة
الفرن�سية من �أجل حتديث املجتمع وتطويره .وهذه النخب الفرن�سية ترى يف حقيقة
الأمر �أن التعريب يدفع اجلزائر �إىل متاهات الع�صور الو�سطى (هذه مغالطة كبرية،
حيث �إن من م�آثر العربية يف النه�ضة الأوروبية �أن ج ّل الأعمال اليونانية العلمية
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والفل�سفية متت ترجمتها يف تلك احلقبة (الع�صور الو�سطى) – باللغة العربية ولوال ذلك
ما و�صل فال�سفة الغرب �إىل م�ستواهم الذي نراه اليوم ،بل كان من املمكن �أن ت�ضيع تلك
العلوم �إىل الأبد – وقد مت ذلك كله بف�ضل اللغة العربية الأداة التي ا�ستخدمت يف ذلك
امل�رشوع -فكيف يزعم الكاتب �أن التعريب (العربية) يدفع اجلزائر �إىل غياهب الع�صور
الو�سطى ) .وترتبط هذه النخب بر�ؤية غربية وعلمانية وعلمية للكون وترف�ض من حيث
اجلوهر التقاليد العربية الإ�سالمية.
ومما ال �شك فيه �أن حماوالت التعريب يف جماالت الثقافة والرتبية ُتواجه بعدد
كبري من ال�صعوبات واحلواجز الكبرية يف امل�ستويات العملية :فامل�صادر الأ�سا�سية
لعملية التحويل لي�ست متوفرة يف واقع الأمر ،وغالب ًا ما يتم تق�سيم امل�ؤ�س�سات العلمية
�إىل ق�سمني �أحدهما يكون باللغة العربية ،والآخر باللغات الأجنبية والفرن�سية حتديداً.
لقد �أجنزت الدول العربية عملية تعريب وا�سعة للدرا�سات الإن�سانية والآداب ب�صورة
كاملة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الرتبوية واجلامعية� ،أما التعليم التقني والفني فقد بقي
باللغة الأجنبية حتى يف امل�ؤ�س�سات الدينية العليا مثل جامعة الأزهر يف م�رص ،ويف
جامعة املدينة املنورة و�أم القرى.
ويف العامل العربي بقيت �سوريا هي الدولة اال�ستثنائية الوحيدة التي جنحت يف
عربت تعليمها جزئي ًا وال�سيما
تعريب جامعاتها كلياً� ،أما البلدان العربية الأخرى فقد ّ
يف جمال العلوم الإن�سانية والآداب العربية� ،أما الفروع العلمية فتعتمد اللغات الأجنبية:
الإجنليزية والفرن�سية.
لقد �أعلن �أغلب الطالب اجلزائريني الذين متت مقابلتهم عن �أهمية اللغة الأجنبية
من �أجل التوا�صل مع الغرب ونقل ثقافته العلمية .وقد �أعلن الطالب الإ�سالميون �أهمية
الف�صل بني ما هو تقني وما هو ثقايف �أو �أخالقي يف ثقافة الغرب .وقد الحظنا يف هذا
ال�سياق �أنه كلما ارتفعت اجلرعة الإيديولوجية الإ�سالمية للطالب ازداد ميله �إىل رف�ض
النموذج الثقايف واالجتماعي الغربي ،وازداد اقتناعه ب�أن هذه الثقافة خطرة ومعادية
للجزائر .فاحلركات الإ�سالمية تعمل ب�صورة م�ستمرة على نقل املعرفة الغربية يف
قوالب �إ�سالمية ودينية ،وذلك بتجريد هذه الثقافة من طابعها الغربي ،وتنقيتها من
ال�شوائب الثقافية العلمانية التي ال تن�سجم مع الروح الإ�سالمية ،والتي ت�شكل خطراً على
الثقافة والإن�سان يف اجلزائر.
ويتجلى ال�رصاع اللغوي يف اجلزائر بني لغتني :بني العربية بو�صفها لغة دينية
مقد�سة ،وبني الفرن�سية بو�صفها منطلق ًا للتقدم العلمي يف املجتمع واحلياة .لقد �أعلن
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عدد كبري من الطالب امل�ستفتني يف هذه الدرا�سة �أن الفرن�سية ال ميكنها �أن تعرب عن
مواز منهم �أن العربية ال
جمال الر�سالة النبوية الإ�سالمية وعمقها ،وباملقابل �أعلن عدد ٍ
وحتولها كما هي احلال بالن�سبة للفرن�سية.
ميكنها �أن تنقل العلوم احلديثة
ّ
وقد بينّ البحث الذي �أجريناه �أن لغة الدرا�سة حتدد عملي ًا درجة تعلق الطالب
باملبادئ الإ�سالمية �أو بالدين الإ�سالمي .وهذا يعني �أن التوجهات الثقافية الدينية
تتحدد باللغة بدرجة �أكرب من متغريات النوع واالنتماء االقت�صادي االجتماعي �أو
االنتماء العرقي والأ�صل اجلغرايف �أو مبتغري املجال الدرا�سي.
وهذه النتيجة ت�أتي على �أثر ا�ستق�صاء ميداين وا�سع يف جامعة هواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا ويف جامعة اجلزائر .وقد قمنا بالرتكيز على املقارنة بني
جمموعتني من الطالب:
املعربني اجلدد مقابل عينة معربة
تتمثل املجموعة الأوىل يف عينة من الطالب
ّ
من الطالب القدامى .وتتمثل املجموعة الثانية يف عينة من طالب العلوم االجتماعية
املعربني مقابل عينة من طالب العلوم الدار�سني بالفرن�سية وطالب اللغة الفرن�سية.
ّ
ومن �أجل التعرف �إىل اجتاهات الطالب يف هاتني املجموعتني �إىل خمتلف الق�ضايا
احل�سا�سة يف املجتمع ،طرحنا جمموعة من الأ�سئلة التي تتعلق بحقوق امل�ساواة بني
اجلن�سني ،واالختالط يف املدار�س الثانوية واالبتدائية ،وم�ستوى الرتدد على دور
العبادة و�أداء ال�صالة ،وبيع الكحول ،والنظرة �إىل املجتمعات الغربية ،والثقافة ،و�أهمية
�إعداد معلمني م�سلمني.
ويف ما يتعلق بر�أي املر�أة �س�ألنا الطالبات حول ق�ضية احلجاب الإ�سالمي ،والزواج
من غري امل�سلمني� .أما يف ما يتعلق بالرجال فقد طرحنا �س�ؤالني� :س�ؤال عن ر�أيهم يف
احلجاب ،ومدى ح�ضورهم لأداء ال�صالة يوم اجلمعة� .أما يف ما يتعلق باجتاه الطالب
نحو الغرب فقد �س�ألنا �أ�سئلة عديدة تتعلق بـ :ما �إذا كانت الثقافة اجلزائرية حتتاج �إىل
الأخذ عن الثقافة الغربية ،وعن �أهمية العالقة بني اجلزائر والغرب ،وحول ت�أثري الأفالم
الغربية وبرامج التلفزيون وتف�ضيالتهم املو�سيقية.
وقد بينت املقابالت �أن اجلزائريني املي�سورين والرببر �أقل مت�سك ًا بالتوجهات
الأ�صولية .وعلى خالف ذلك ف�إن الطالب العرب والرببر كانوا يبدون توجهات معتدلة.
�أما الذكور العرب ف�إنهم �أكرث نزع ًا �إىل �أن يكونوا �إ�سالميني .وقد �أبدى الطالب من �أ�صول
ريفية ومن الفئات االجتماعية االقت�صادية املتوا�ضعة انت�صارهم للفكر الإ�سالمي
الوا�ضح مقارنة بالآخرين.
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وتعك�س اجتاهات الطالب نحو تعريب التعليم اجلامعي التناق�ضات الوطنية القائمة
حول دور الدين الإ�سالمي يف احلياة االجتماعية .ويف هذا ال�سياق يقول �أحد امل�ستفتني
املعتدلني" :يجب علينا تنمية �شخ�صيتنا الوطنية والثقافية واللغوية؛ ولكننا ال ن�ستطيع
�أن نحرم �أنف�سنا من القدرة على نقل املعرفة العلمية العاملية وا�ستيعابها ودجمها يف
ن�سيج حياتنا االجتماعية والعلمية .ولكن املتطرفني الإ�سالميني من جهة ،واملتطرفني
الرببر من جهة �أخرى ،يتخذون مواقف حا�سمة ووا�ضحة حول هذه امل�س�ألة ويخرجون
من دائرة هذه املع�ضلة الوطنية �إما بقبول التعريب كلي ًا �أو رف�ضه كلياً".
املعربني �أو الدار�سني بالعربية م�ساندتهم القطعية للحركة
وقد �أبدى الطالب
ّ
الإ�سالمية ،وعداءهم الوا�ضح للغرب والثقافة الغربية .وال يرتدد ه�ؤالء الطالب عن
ترديد اخلطاب العروبي الب�سيط الذي تردده ال�صحافة الناطقة باللغة العربية وال�سيما
يف جريدة املنقذ  Al-Munqidhوهي جريدة ناطقة با�سم جبهة الإنقاذ الإ�سالمية.
فه�ؤالء الطالب ال يرتددون يف القول �إنهم �شاهدوا ا�سم اهلل ج ّل جالله قد كتب يف �إحدى
الأم�سيات على �صفحات ال�سماء ،و�أن هناك عدداً من الن�ساء اليهوديات اجلا�سو�سات
امل�صابات بالإيدز قد ت�سللن �إىل اجلزائر ليعثن فيها ف�ساداً وفجوراً ،ثم احلديث عن
اعتناق ماليني الأمريكيني للإ�سالم .ومل �أكن الوحيد الذي الحظ هذه املفارقة .ففي
املعربون خمتلفني عن الآخرين ،وكانت
�إحدى املرات �س�ألنا عما �إذا كان الطالب اجلدد
ّ
�إجابة عدد كبري من الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�أّن هذا �صحيح باملطلق.
فهناك عدد من الطالب الذين �أعلنوا �أن تعريب التعليم يف املراحل االبتدائية والإعدادية
املعرب
م�س�ؤول عن االختالف القائم بني الطالب .فالطالب الذين ميثلون الفوج الأول
ّ
يف عام  1989يرون �أنف�سهم كما ينظر �إليهم على �أنهم الأف�ضل يف اللغة العربية مقارنة
بالطالب الأقدم يف اجلامعة .وهم يختلفون عن الآخرين الأقدم منهم يف ما يتعلق
مبدى ارتباطهم بالقيم والتوجهات والأفكار والقيم الإ�سالمية.
ويعتقد كثري من الطالب � ّأن التعريب ي�شكل ال�سبب الرئي�سي لهذه التوجهات
الإ�سالمية الوا�ضحة لدى الطالب وال�شباب ب�صورة عامة .فعلى �سبيل املثال� ،أكدت
جمموعة من طالب علم النف�س � ّأن الطالب اجلدد امل�سجلني يف ق�سمهم خمتلفون جداً:
تديناً ،وهم موجهون �إيديولوجي ًا �أكرث من �أي وقت م�ضى .ففي
فهم �أكرث حمافظة ،و�أكرث ّ
ق�سم علم النف�س ال ميكنك �أن تتحدث �إىل بع�ضهم حول بع�ض املو�ضوعات املحددة،
وال�سيما هذه التي ت�أخذ طابع ًا دينياً ،حيث يرف�ضون جمرد املناق�شة يف هذه الق�ضايا.
وعندما ت�س�أل عن ال�سبب ،جتد الإجابة التالية :ال �أعرف و�أنا حتى مل �أطرح هذا ال�س�ؤال
على نف�سي .و�أنا اعتقد � ّأن هذا الأمر يعود �إىل توا�صل ه�ؤالء الطالب امل�ستمر مع اللغة
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العربية ومع املدر�سني الذين يقدمون لهم ت�صورات مغلقة حول الدين .فهناك عدد كبري
من املدر�سني الذين ينتمون �إىل جماعة الدعوة الإ�سالمية يف ق�سم علم النف�س .وهنا
يعلن بع�ض الطالب �أن امتالك اللغة و�إتقانها ي�شجع الفرد على القراءة يف م�ضامينها
ون�صو�صها بدرجة �أكرب عندما يكون الفرد ال يجيدها .ف�أنا على �سبيل املثال عندما
�أجد كتاب ًا عربي ًا يهمني �أقر�أ فيه قليالً ،ولكنني ال �أ�ستطيع قراءة الكتاب كله لأن هذا
يكلفني جهداً كبرياً جداً.
وهذه الفروق بني الطالب ت�صبح �أكرب بني طالب حملة الثانوية التقنية ،لأن ه�ؤالء
مت تعريبهم .فمهدي طالب من املجموعة املعربة كلياً ،وهو
الطالب كانوا �آخر من ّ
يدر�س حالي ًا الهند�سة باللغة الفرن�سية ،وهو ميتلك ت�صورات قوية عن اللغة يقول:
التعريب يغري عقلية اجلزائريني و�آراءهم يف كثري من الق�ضايا .هذا �صحيح .فعلى �سبيل
املثال ،هناك عدد من اجلزائريني الذين لي�سوا جزائريني يف جوهر الأمر� ،إنهم فرن�سيون
يف حقيقة الأمر .وبالن�سبة لهم ،ف�إن اللغة هي احلبل ال�رسي الذي يربطهم مع فرن�سا.
تديناً ،و�إنني مقتنع
و�إنني على ثقة يف �أن التعريب �سيغري املجتمع و�سيجعله �أكرث ّ
�أي�ض ًا ب�أنه ميكن تغيري ال�شخ�صية اجلزائرية عرب عملية التعريب .ولكن هذا ال يعني �أننا
�سننف�صل عن عامل املعرفة والعلم واحلداثة ،فهذا لي�س �صحيح ًا البتة.
يقول هذا الطالب "لقد بينت املالحظات اجلارية يف هذا امليدان من خالل املقارنة
املعربني يعملون �أ�ضعاف الآخرين.
املعربني والطالب ثنائيي اللغة� ،أن
بني الطالب
ّ
ّ
ملاذا؟ لأنهم يبحثون عن �أمر ما ،ويخافون �أن يفوتهم �شيء ما ،ولذلك فهم يحاولون
التعوي�ض و�أنا �أفعل ذلك �أي�ضاً".
مولود ،طالب يف ق�سم التكنولوجيا يف ال�سنة الرابعة ،يرى �أن الدرا�سة بالعربية
ت�ستقطب الطالب الذين يحملون القيم التقليدية ،ولكن الت�أثري احلقيقي للتعريب يكمن
يف ت�أثري املعلمني �أنف�سهم ،فهناك عدد كبري من املعلمني القادمني من بع�ض البلدان
العربية ،وهم من خلفيات تقليدية .ويتميزون ب�أنهم كال�سيكيون ويطالبون طالبهم
بالطاعة واخل�ضوع .وباخت�صار :كثري من طالب اجلامعة قالوا يل � ّإن معلمي اللغة
العربية الوافدين من ال�رشق العربي �إىل اجلزائر للتعليم يف املرحلتني االبتدائية
والإعدادية كانوا يتميزون ب�رصامتهم وانغالقهم وت�سلطهم ،وهذا ين�سحب على املعلمني
اجلزائريني الذين تلقوا تعليمهم يف هذه الدول.
لقد �أعلنت جمموعة �أخرى من طالب ال�سنة الرابعة يف ق�سم الإلكرتونيات بجامعة
هواري بومدين �أن الطالب اجلدد املعربني يختلفون عن اجلميع“ .فالتعريب غيرّ
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مواقف ه�ؤالء الطالب و�شكّل عقليتهم ب�صورة خمتلفة؛ وال يوجد لدينا ما ن�شرتك فيه
معهم .فهم �ضيقو الأفق وحمدودون ،وهم يعتقدون � ّأن ال�سبب يعود لكونهم قد ت�شكلوا
يف بوتقة اللغة العربية ،ولذا فهم يفكرون بطريقة خمتلفة ج ّداً عن الآخرين .وال�س�ؤال
كيف يحدث ذلك؟ نعم هناك �شيء ما ،ولكنهم ال ي�ستطيعون حتديده بدقة .ولكنهم
يعتقدون ب�صورة غام�ضة �أن الأمر يتعلق باالجتاهات وامل�ضامني الثقافية القائمة يف
داخل اللغتني الفرن�سية والعربية.
بع�ض الطالب الأقدم يرون � ّأن الطالب املعربني يعانون �ضعف ًا يف اللغة الفرن�سية،
تديناً .ويف الواقع ف�إن التغري ال�رسيع ي�رضب بظله يف داخل
وهم �أكرث حمدودية و�أكرث ّ
املعربني على هذا
الأ�رسة ،لأن عدداً كبرياً من الطالب و�صفوا �أخوتهم و�أخواتهم الأ�صغر ّ
النحو من االنغالق واملحدودية.
فائز ،طالب بربري يدر�س يف ق�سم التقنيات ،وقد ر�سب يف ال�سنة الأوىل ووجد نف�سه
املعربني يف الف�صل .وهو ي�صفهم ب�أنهم خمتلفون عنه متاماً� :إنهم
مع الطالب اجلدد
ّ
خمتلفون كلياً� ،أكرث حمافظة ،منغلقون حول كثري من الق�ضايا .وهم يعانون �ضعف ًا
كبرياً يف اللغة الفرن�سية .وهم يقولون �أ�شياء حمددة وال يتحدثون كثرياً .وكنت �أجد
�صعوبة كبرية يف احلديث معهم ،وقد الحظت هذا الأمر يف ما يتعلق ب�أخي الأ�صغر
مت تعريبه ،مع �أنني �أكربه بثالث �سنوات فقط� .إنه منغلق على نف�سه ،و�أنا �أعتقد
الذي ّ
�أنه كذلك لأنه يقر�أ دائم ًا يف ال�صحافة العربية ،وي�ستمع �إىل البث باللغة العربية .وهذا
الأمر يجعله خمتلف ًا ويرى ما يحدث يف اجلزائر والعامل ب�صورة خمتلفة جداً .وهو غالب ًا
ما يه ّز ر�أ�سه با�ستغراب وا�ستنكار عندما ي�شاهدين �أقر�أ يف �صحيفة فرن�سية ...وال �أعرف
ملاذا ات�سعت هذه امل�سافة الفا�صلة بيني وبينه  ".و�أغلب طالب ال�سنة الأوىل ه�ؤالء
ي�أخذون هذه ال�صورة التي قدمتها عنه ".
�أما يف ما يتعلق ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،الذين قابلتهم يف اجلامعات ،فقد
املعربني اجلدد والطالب القدامى .لقد �أعلن كل
�أعلنوا وجود هذا التباين بني الطالب
ّ
مدر�س على حدة عن وجود �ضعف كبري يف امل�ستويات العلمية للطالب جميع ًا (اجلدد
والقدامى) يف خمتلف امل�ستويات .ومهما يكن الأمر ف�إن التغري يف االجتاهات  -كما
يالحظ املدر�سون  -هو �أقل من التغري يف امل�ستويات العقلية والذهنية .وقد �أعربوا �أي�ض ًا
عن انخفا�ض حقيقي يف م�ستوى املهارات والكفاءات العلمية يف خمتلف القطاعات
العلمية .وقد �أعلن املدر�سون �أي�ض ًا � ّأن الطالب الذين يعانون �ضعف ًا يف الفرن�سية يعانون
�أي�ض ًا �ضعف ًا يف اللغة العربية (�ضعف عام).
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يقول �أحد املدر�سني يف جمال الهند�سة يف هذا ال�صدد�" :إن ما نعانيه اليوم هو �أمية
لغوية ثنائية “– �أي الأمية يف الفرن�سية والعربية معاً .وق�سم من املدر�سني يعزو تدين
م�ستوى الطالب �إىل النظام املدر�سي املثقل بالأعباء املدر�سية الذي ال ميكنه �أن يزود
الطالب بحاجاتهم احلقيقية �إىل املعرفة اللغوية والعلمية .ففي املدار�س املعربة على
�سبيل املثال يتم �إق�صاء املدر�سني املتميزين و�أ�صحاب اخلربة ،وذلك لأنهم ال يجيدون
التدري�س بالعربية.
ويعلن املدر�سون ،من جهة �أخرىّ � ،أن النق�ص الكبري يف امل�ستوى التحليلي للطالب
املعربني �إىل الوقوع �ضحية اخلطاب الإ�سالمي الأ�صويل .وها هي �إحدى
يدفع الطالب
ّ
املعرب يف اجلزائر،
�أ�ساتذة علم االجتماع يف جامعة اجلزائر تهاجم النظام املدر�سي
ّ
فتقول “� ّإن الإ�سالميني اخرتقوا النظام الرتبوي اجلزائري خالل خم�س ع�رشة �سنة من
التعريب ،وقد جمع الفريقان جهودهما حتت غطاء التعريب فو�ضعوا الأطفال يف حالة
ا�ستالبية من غري ثقافة ومن غري روح نقدية ،لأنهم يعتمدون نظام ًا تلقيني ًا �صارم ًا
يعتمد على جمرد احلفظ والرتديد واخل�ضوع .وهذا الر�أي يتوافق مع ر�أي عدد كبري من
الطالب واملدر�سني.
ومن �أجل االخت�صار ميكننا القول � ّإن هذه الدرا�سة �أبرزت عدة جوانب هامة يف
م�س�ألة العالقة بني الذهنية والعقلية والتعريب يف اجلزائر ،لقد ترك التعريب �آثاره
الوا�ضحة يف التوجهات الثقافية للمتعلمني يف اجلزائر .فالتعريب �أدى �إىل غمر النظام
التعليمي بالرمزية الدينية الأ�صولية التي ت�أخذ �أبعاداً �سيا�سية هامة يف الوقت
ذاته .وعندما ي�ؤدي التعريب �إىل �إ�ضعاف اللغة الفرن�سية ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل حتوالت
دراماتيكية يف ما يتعلق بالتوجهات الثقافية واحل�ضارية.
وميكن يف هذا ال�صدد تقدمي تف�سريات مهمة حول ت�أثري التعريب يف توليد توجهات
فكرية �أ�صولية وا�ضحة .فالنظام الرمزي يف العربية خمتلف عنه يف الفرن�سية ،وهنا
يت�ساءل حممد طالبي ،وهو �أحد املتخ�ص�صني باللغة الفرن�سية ،قائالً :ملاذا ي�صعب
على مراهق �أن يقول ل�صديقته �أنا �أحبك بالعربية وي�سهل عليه ذلك بالفرن�سية .ويقول
�آخر يف هذا ال�سياق "متتلك اللغة العربية ذاكرة رمزية وقد مت ا�صطفا�ؤها رمزي ًا
بالتفكري الإ�سالمي .فالعربية �سجينة الفكر الإ�سالمي املقد�س ،وهي بذلك حتولت �إىل
لغة متوا�ضعة وحمت�شمة .فبنية اللغة العربية اخلا�صة ت�ؤثر يف دار�سيها وتنمي لديهم
مرجعيات تاريخية وثقافية ومعرفية خمتلفة ،كما �أنها تنمي منط ًا خا�ص ًا من التفكري
والعقلنة".
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فالعربية والإ�سالم متكامالن يف اجلوهر و�أحدهما يعزز الآخر وينميه ،وهما
ميثالن منوذج ًا ثقافي ًا ب�سيط ًا ينت�رش عرب العامل .ويف هذا يقول �آن �سويلدر Ann
املعربني يف�ضلون ال�صحافة العربية والإعالم العربي ب�صورة
� :Swidlerإن الطالب
ّ
عامة ،وهو �إعالم خمتلف يف توجهاته الإيديولوجية عن و�سائل الإعالم الفرن�سية.
فالإعالم العربي ينطوي على توجهات �إ�سالمية م�ضادة للغرب ،وال�سيما يف ما يتعلق
باجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية.
املعربني
ويف دائرة التحوالت اجلديدة والفو�ضى االجتماعية القائمة ف�إن الطالب
ّ
مييلون �أكرث �إىل حتقيق االن�سجام بني فعالياتهم ون�شاطاتهم على �أ�سا�س املرجعيات
املعربون مواقعهم وفق ًا
العروبية .فمع تواتر الأزمات وتعمقها يختار الطالب
ّ
للت�صورات التي تقدمها لهم اللغة العربية مب�ضامينها الإ�سالمية .وهنا تربز �أهمية
الرمزية الإ�سالمية والقيم الثقافية التي تت�صل بها.
وهذه الت�صورات جتد �صداها يف ر�ؤى كل من جريوم برونر ،Jerome Bruner
وجوزيف كليك  ،Joseph Glickوجاك�سبون  ،R. Jakobsonو�إدوارد �سابري
 ،Edouard Sapirوبينجامني هورف  ،,Benjamin Whorfالذين يعتقدون �أن اللغة
تفر�ض ن�سق ًا من امل�ضامني الفكرية واملعرفية التي جتعل الأفراد يتمثلون ن�سق ًا رمزي ًا
خا�ص ًا بعملية التفكري والتوا�صل والنظر.
وهنا يجب علينا �أن ن�أخذ يف االعتبار �أن الطابع الرمزي للغة العربية ي�ضاعف
من �سطوتها و�سلطتها ويجعلها  -كما يقول �أندر�سون " -لغة احلقيقة " .وهذه القوة
الرمزية وال�سلطة املعنوية املقد�سة جتعل اللغة العربية �أكرث قدرة على مناه�ضة التغيري
والتحديث .واللغة العربية وفق ًا لهذا الت�صور غري قادرة على جماراة احلداثة لأنها
م�شحونة بطاقة رمزية دينية مقد�سة.
املعربني يف اللغة الفرن�سية ف�إنهم يدركون
ومع الأخذ يف االعتبار �ضعف الطالب
ّ
مع ذلك �أهمية اللغة الفرن�سية وت�ألقها يف املجاالت العلمية والتقنية .ويدركون �أي�ض ًا
� َّأن �أكرب امل�ؤ�س�سات يف املجال االقت�صادي تزدهر باللغة الفرن�سية .وه�ؤالء الطالب
املعربون الذين ميلكون ثقافة فرن�سية �سطحية جداً وينت�رشون يف الأق�سام العلمية
ّ
احلديثة هم ه�ؤالء الذين �سي�صبحون �أرباب ال�سيا�سة يف امل�ستقبل.
فتعريب التعليم يقت�ضي م�شاركة عدد كبري من املدر�سني والكتب واملناهج والربامج
الرتبوية ،وهذا ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف امل�ستويات الثقافية ،لأن �أكرث املدر�سني كفاءة ال
يجيدون اللغة العربية ،وهذا اقت�ضى �إبعادهم عن املدار�س املعربة� ،إذ مت ا�ستبدالهم
24

املعربون
املدر�سون
ب�آخرين �أقل كفاءة وجدارة فقط لأنهم يجيدون العربية .وه�ؤالء
ّ
ّ
ينت�سبون غالب ًا �إىل الثقافة التقليدية والإ�سالمية ،فالكتب العربية بعيدة عن الطابع
احلداثي والعلمي ،وهي ال تقارن بالتنوع الكبري الذي جنده يف املناهج الفرن�سية.
فالثقافة الفرن�سية تنمي يف الطفل العقل النقدي والروح اجلمعية ،بينما تركز الرتبية
العربية على التلقني واال�ستظهار ،وتعمل على �إ�ضعاف احل�س النقدي واملعريف عند
الطفل ،وهذا يعني �أن املناهج الرتبوية العربية تعطل الطاقة النقدية للطفل وجتعله �أقل
ن�شاط ًا وفاعلية يف عملية اكت�ساب املعرفة مقارنة باملناهج الفرن�سية التي ت�ؤكد روح
النقد والفعاليات الذهنية والعملية.
واملناهج العربية ب�صيغتها التلقينية هذه جتعل الطالب غري قادرين على امتالك
املعرفة احلقيقية ،وجتعلهم غري قادرين على التعبري بحرية ،كما ت�ضعف فيهم احل�س
النقدي والقدرة على التحليل الذهني وت�ضعف فيهم الطاقة الإبداعية.
وه�ؤالء الطالب خريجو املدار�س العربية غالب ًا ما يرددون عبارة “�أنا موافق"
يف �أكرث املناق�شات ،وهم بالتايل يرتددون ب�سهولة وال�سيما يف مراحل الأزمات
االجتماعية وال�سيا�سية ،وهذا ناجم عن طبيعة الت�سلط الذي جنده يف اخلطاب الرتبوي
املعرب الذي يقت�ضي اخل�ضوع التقليدي ويفر�ضه كما يفر�ض القبول ال�صاغر للعقائد
ّ
الدوغماتية ال�رصفة.
وكما كان يحدث لل�شباب اجلزائري يف ال�ستينات ،الذين كانوا يقر�ؤون الأدب
املعربني يقر�ؤون وي�ستهلكون الن�صو�ص
ال�سيا�سي الي�ساري بنهم ،ف�إن كثرياً من الطالب ّ
الإ�سالمية باللغة العربية .وهنا ميكن القول �إن االت�صال الوا�سع مع ال�رشق العربي ومع
اللغة العربية مب�ضامينها الإ�سالمية �أدى �إىل توليد منط من اخلطاب الإ�سالمي املتطور،
و�إىل حتريك املناق�شات احلامية حول الإ�سالم والأ�صولية يف اجلزائر.

خال�صة الدرا�سة :
تعمل كل دولة عربية ،بغ�ض النظر عن توجهاتها ال�سيا�سية واالجتماعية ،على
ا�ستخدام الطاقة الرمزية للغة العربية يف عملية التحديث الوطني وبناء الوحدة الوطنية.
ويجري النظر �إىل اللغة العربية والنظام الرتبوي على �أنهما �رضوريان من �أجل هذه
املهمة ،ولكن التعريب ي�ضع هذه البلدان يف مواجهة تاريخية مع الأ�صولية الإ�سالمية
نظراً لطبيعة العالقة الوجودية املبا�رشة بني اللغة العربية والعقيدة الدينية .فالتعريب
ينتج االمتثال �إىل التقاليد الدينية والأ�صولية الدينية التي تتجاوز حدود عقالنية
الدولة وعلمانيتها ،وهذا الأمر ميكن مالحظته حتى عند القوميني العرب العلمانيني
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يف العراق و�سوريا الذين يلج�ؤون �إىل الرمزية الإ�سالمية من �أجل تر�سيخ م�رشوعيتهم
ال�سيا�سية وال�سيطرة على اجلماهري كما هو احلال لدى القيادة العراقية يف زمن �صدام
ح�سني التي وظفت الرمزية الدينية يف حربها �ضد الواليات املتحدة الأمريكية.
ومن هنا ف�إن القوميني العرب ،ومن غري ق�صد ،يعززون النزعة الأ�صولية الإ�سالمية.
ويف الواقع ميكن القول �إن �صعود الأ�صولية اليوم يج�سد نتاج ًا طبيعي ًا لل�سيا�سات
القومية العربية منذ ثالثني عاماً.
وهذا املنطق يف�رس لنا ما يجري يف اجلزائر �أي�ض ًا يف م�ستوى عملية بناء الهوية
الوطنية ،حيث قام الوطنيون ،الذين و�صلوا �إىل ال�سلطة يف عام  ،1962بتعزيز العربية
والقيام بعملية التعريب على نحو �شامل ،وقد �أدى هذا التعريب �إىل نتائج غري مرغوبة
يف م�ستوى بناء الهوية الوطنية ،فكثري من الطالب اجلزائريني ال يتماهون بهويتهم
اجلزائرية �أو العربية اليوم ،بل يتماهون بهويتهم الإ�سالمية الأ�صولية ،وهذا الأمر
ين�سحب على الرببر من اجلزائريني �أي�ضاً ،ف�أبناء ه�ؤالء الذين كانوا �أكرث قرب ًا من الغرب
وعداوة للأ�صولية ،يتمثلون الآن اجتاهات �أ�صولية �إ�سالمية كنتيجة طبيعية لعملية
املعربة.
تعريب التعليم التي خ�ضعوا لها يف اجلزائر
ّ

تعقيب نقدي:
ال ميكننا �أن ننكر الأهمية ال�سو�سيولوجية الكبرية لهذه الدرا�سة التي تناولت
مو�ضوعي ًا العالقة بني اللغة والدين الإ�سالمي يف التعليم العايل يف اجلزائر .فالدرا�سة
 كما �أ�سلفنا  -تنت�سب �إىل علم اجتماع اللغة وت�ضيء جوانب مهمة يف طبيعة العالقةبني الإ�سالم واللغة العربية .وباملقابل يجب علينا �أن نتحفظ على �أغلب الفر�ضيات
واال�ستنتاجات العلمية والتف�سريات التي �أعطيت لنتائج هذه الدرا�سة .فالدرا�سة
تنطوي على م�ضامني �إيديولوجية معادية للثقافة الإ�سالمية ومعادية للهوية العربية
الإ�سالمية.
نعم ال ي�ستطيع �أحد يف الدنيا �أن ينكر الطابع الديني للغة العربية �أو الطابع
العروبي للعقيدة الإ�سالمية ،فاللغة العربية جوهرة الدين الإ�سالمي ،والدين الإ�سالمي
ي�شكل ح�صنها احل�صني .وما كان لأحدهما �أن ينطلق دون الآخر  ،فالعالقة بني الإ�سالم
والعربية عالقة جوهرية �صميمية ال تنف�صم عراها.
فالباحث (كوفمان) ي�ضع اللغة العربية يف قف�ص االتهام بو�صفها لغة �أ�صولية
�إ�سالمية م�ضادة للعلم واحل�ضارة .وقد جهل �أو جتاهل � ّأن اللغة العربية �شكلت مهداً
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للح�ضارة الإن�سانية ومنطلق ًا لها يف الع�صور الو�سطى ،ون�سي �أي�ض ًا � ّأن لغة ال�ضاد �شكلت
احلا�ضن الرئي�سي للح�ضارة العربية  ،و�أن الغرب قد نهل حتى الثمالة من �أبجدياتها
الفكرية والعلمية .وقد جهل الباحث �أي�ض ًا � ّأن العربية ت�شكل جوهر الهوية العربية يف
اجلزائر ،فاجلزائر عربية الهوى والدين .وك�أنه مل يقر�أ تاريخ اجلزائر العروبي ،ومل ي�سمع
�أن�شودة الإمام عبد احلميد بن بادي�س التاريخية التي تقول(:)2
ــب
		
ِــــم
ـــب اجلـزائـ ِر ُم ْـ�سـل ٌ
َ�ش ْع ُ
إلـى الـ ُعـروبـ ِة َيـن َتـ�سِ ْ
َو� َ
ــذب
َم ْن قَــالَ َحـا َد َع ْن � ْأ�صلِــ ِه
		�أَ ْو قَــالَ َم َ
ــات فَقـَ ْد كَ ْ
		
ِـظــــام َحـ َيـاتِـ َنــــا
َهـــذَا ن
ُ

		
ح َّتـــى َيعــو َد لـ َقــومــ َنــــا

ــب
بالـ ُّنــو ِر ُخ َّ
ــــط َوبِال َلّـ َه ْ
من مجَ ِ ــدِهم َمــا َق ْد ذ ََه ْب

ــر ْب
		
ُـــم َعـ ْهــــدِي بِـــ ِه
َهــــذا لك ْ
َح َّتــى � َأو َّ�ســـ َد فـي الـ ُّت َ
ْـعـــر ْب
َ�ص ْيـحـتـــي
فَــ�إذَا َه َلك ُ
ْــت ف َ
		تحَ يــَا اجل ُ
َـزائــر َوال َ

حري ًا بالباحث �أن يعلن � ّأن العربية هوية اجلزائر وروحها ،و�أن اتهام العربية
وكان ّ
اتهام ل�شعب اجلزائر وح�ضارته وتاريخه وهويته.
مما ال �شك فيه �أن العالقة جوهرية و�صميمية بني الدين الإ�سالمي واللغة العربية،
ولكن هذه العالقة كانت غالب ًا عالقة �سمو وعطاء وت�سامح وبذل و�إيثار وت�ضحية وخلق
وتع�صب وانحراف وتقوقع وانغالق .فاللغة
وجمد وكرم ،ومل تكن عالقة ت�شدد وت�صلب
ّ
العربية بطبعها لغة اجلمال واملحبة والت�سامح والإيثار والكرم لأن العربية ن�ش�أت يف
حا�ضن تاريخي قوامه املحبة والت�سامح ،وكذلك هو الدين الإ�سالمي الذي بعث بالنبي
الأكرم رحمة للعاملني .
فالتع�صب والأ�صولية حالة طارئة على اللغة والإ�سالم ولي�ست منهما يف �شيء
يعود �إىل طبيعتهما .و�إذا كان الباحث كوفمان قد الحظ وجود عالقة بني اللغة العربية
والتع�صب واالنكما�ش والأ�صولية فهذا �أمر عار�ض ولي�س جوهري ًا �أو �أ�صي ًال يف طبيعة
العالقة بني اللغة العربية والإ�سالم.
حري ًا بالباحث �أن يتق�صى ت�أثري الو�ضع الثقايف يف اللغة ولي�س العك�س �أو
وكان ّ
�أن يتناول العالقة اجللدية بني اجلانبني .فاللغة الأ�صولية تكون نتاج ًا لو�ضع �أ�صويل
بالدرجة الأوىل ،واللغة العلمية ت�أتي نتاج ًا لأو�ضاع علمية وح�ضارية .فلغة ابن �سينا
والفارابي وابن خلدون والبريوين وابن الهيثم وابن ر�شد واجلابري وابن زهر و�آالف من
املفكرين العرب وامل�سلمني كانت لغة علم وفل�سفة ومعرفة �أ�ضاءت الدنيا وبددت ظالم
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