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هل اللغة العربية اأ�سولية ؟ 

روؤية نقدية في نظرية جيم�س كوفمان )1(

*
اأ.د.علي اأ�سعد وطفة 

*   جامعة الكويت.

"اإن غلبة اللغة بغلبة اأهلها، واإن منزلتها بني اللغات �سورة ملنزلة دولتها بني 
الأمم!". )عبد الرحمن بن خلدون(.

تمهيد نقدي 

تتناول درا�ضة كوفمان )James Coffman( - التي نحن ب�ضدد عر�ضها ونقدها 

الأ�ضولية لدى عينات من طالب اجلامعات  العربية والتوجهات  اللغة  العالقة بني   -

اجلزائرية، وتخرج هذه الدرا�ضة بنتائج مهمة جداً ولفتة للنظر يف جمال علم اجتماع 

املقالة  هذه  م�ضامني  قراءة  عند  احلذر  نتوخى  اأن  علينا  يجب  ولكن  واأدبياته،  اللغة 

وا�ضتنتاجاتها، كما يتطلب الأمر اأن نقف منها موقفًا نقديًا دون اأن نهمل امل�ضامني 

العلمية التي تكمن فيها وتوؤ�ض�س ملنهجها. فما تقدمه الدرا�ضة ميتلك درجة كبرية من 

الدار�ضني  للطالب  الذهنية  والو�ضعيات  اللغة  املو�ضوعية يف ما يتعلق بالعالقة بني 

على  تنطوي  نف�ضه  الوقت  يف  ولكنها  وغريها،  اجلزائر  يف  بالفرن�ضية  اأو  بالعربية 

مغالطات كبرية عندما تن�ضب الق�ضور والعجز الذهني اإىل بنية اللغة العربية بو�ضفها 

لغة اأ�ضولية.

 ومما ل �ضك فيه اأن امل�ضامني اللغوية لأي لغة تفر�س نف�ضها على اأمناط التفكري 

ولكن  بالتاأكيد،  العربية  حال  هو  وهذا  بها،  الناطقني  لالأفراد  العقالنية  والتوجهات 

يجب احلذر يف طريقة تف�ضري هذه العالقة. فالكاتب ينزع نزعًا اإيديولوجيًا وا�ضحًا اإىل 

و�ضع اللغة العربية يف قف�س التهام لي�ضفها - ل بل ليتهمها  - باأنها لغة اأ�ضولية 

تنمي الجتاهات الدينية التقليدية يف نفو�س دار�ضيها يف اجلزائر. وهذه النتيجة ت�ضع 
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العلة يف بنية اللغة ولي�س يف م�ضامينها الرتبوية. واإننا نريد اأن نذّكر الكاتب باأن اللغة 

العربية كانت الرافعة الأ�ضا�ضية للح�ضارة الغربية، فاللغة العربية كانت اجل�رس الأعظم 

ل للعقالنية الغربية، ومن املده�س  للعقالنية يف الثقافة الغربية، فابن ر�ضد هو الذي اأ�ضَّ

اأي�ضًا اأن الثقافة العربية املغاربية التي متثلت يف اأعمال ابن ر�ضد، وابن خلدون ، وابن 

اأنارت  باجه، وابن طفيل، وابن حزم، وابن عربي، كانت متثل الفل�ضفة العقالنية التي 

دروب اأوروبا املظلمة يف الع�رس الو�ضيط، حيث مل يكن للعقل هيئة اأو وجود. وكان على 

الكاتب اأن ي�ضع يف اعتباره اأن ابن ر�ضد هو املفكر الذي ا�ضتطاع اأن ير�ضم خريطة العقل 

يف اأوروبا يف البدايات الأوىل لع�رس النه�ضة الأوروبية، كما كان عليه اأن يدرك اأي�ضًا 

خمتلف  ويف  واجلغرافيا  والهند�ضة  والريا�ضيات  والفلك  الطب  يف  العربية  العلوم  اأن 

املفكرين  اأعالم  من  بع�ضًا  نذكر  اأن  ويكفي  الإن�ضاين،  التاريخ  منارة  كانت  امليادين 

العلماء العرب، مثل: ابن الهيثم، وابن �ضينا، والبريوين، وابن زهر، والرازي، والإدري�ضي، 

وفّكروا  واأّلفوا  كتبوا  جميعًا  وهوؤلء  بالآلف،  بل  ل  باملئات،  وغريهم  واخلوارزمي، 

اأو الإجنليزية. وكان ع�ضق هوؤلء للعربية ل  العربية ولي�س بالفرن�ضية  واأبدعوا باللغة 

ي�ضاهى ول يو�ضف حتى اإن البريوين وهو من اأعظم املفكرين يف التاريخ قد بلغ ع�ضقه 

 اإيّل من اأن اأٌمدح بالفار�ضية 
ّ
للعربية درجة دفعته اإىل القول: "واهلل اإن اأُذمَّ بالعربية اأحب

"، فاأي حب هذا واأي ع�ضق من عامل فلكي مو�ضوعي مل يكن ناطقًا فطريًا بالعربية!!

وقد يقول قائل ملاذا ترتجم بحثًا تنق�س نتائجه وتفندها منذ البداية؟ ويف معر�س 

الإجابة عن ال�ضوؤال اأقول لقد قمت برتجمة هذا البحث لعتبارات علمية وبحثية وفكرية 

اأي�ضًا يف منتهى الأهمية، فهناك عدة معطيات حملتني على ترجمة نتائج هذا البحث 

الذي ل يخلو من هجوم عن�رسي على اللغة العربية، ومنها: 

يتميز هذا املو�ضوع فكريًا باأهميته وخطورته، فالعالقة بني منط التفكري واللغة . 1

ت�ضكل اإحدى اأهم الق�ضايا اللغوية يف جمال علم الجتماع بعامة، ويف جمال الفكر 

الذي  اللغوي  اأهمية علم الجتماع  اإىل  الإ�ضارة  الفل�ضفي بخا�ضة. وهنا ل بد من 

يركز يف بحث هذه الق�ضية، وي�ضاف اإىل ذلك اأن هذه الق�ضية ق�ضية تربوية ت�ضكل 

جماًل حيويًا من جمالت علم الجتماع الرتبوي املعا�رس. 

التي . 2 املنهجية  ال�ضتفادة من اخلطوات  البحث مبنهجه ومو�ضوعه وميكن  يتميز 

اعتمدها والفر�ضيات التي تناولها الباحث يف جمال ا�ضتك�ضاف اأبعاد العالقة بني 

اللغة والذهنية. 

مما ل �ضك فيه اأن م�ضاألة تعريب العلوم يف اجلامعات العربية تاأخذ اأهمية كبرية . 3
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وهذه  العربي.  العامل  اأ�ضقاع  خمتلف  يف  الأكادميي  اجلدل  �ضدارة  يف  وتتمركز 

عانت من  التي  العربية  البلدان  اإحدى  الق�ضية يف  هذه  اأبعاد  ت�ضيء  قد  الدرا�ضة 

اأوجاع التعريب نهاية.  "التفرن�س" بداية ثم من 

اأبعاد . 4 يف  للبحث  الأكادميية  الفكرية  احلركة  بعث  الدرا�ضة  لهذه  برتجمتنا  ناأمل 

هذه الق�ضية ومالب�ضاتها يف ال�ضاحة الفكرية. وللعلم فاإن هذا البحث كتب باللغة 

بالعربية  الناطقني  حق  من  اأنه  ونعتقد  الفرن�ضية  اإىل  ترجم  ثم  بداية  الإجنليزية 

الطالع على م�ضامني هذه الدرا�ضة والتاأمل يف معطياتها والنظر يف نتائجها. 

قد تكون هذه الرتجمة �رسورية لي�س للدفاع عن اللغة العربية، بل من اأجل احلقيقة . 5

العلمية وهي اأن اللغة العربية لغة حّية ، وتاريخها العلمي واحل�ضاري يثبت ذلك، 

ون�ضيف اإىل ذلك اأهمية النظر يف الظروف التاريخية احل�ضارية التي ت�ضعف اللغة 

العربية وتظهرها مبظهر اللغة التي فقدت نب�ضها احل�ضاري فاأ�ضبحت عاجزة عن 

مواكبة احل�ضارة. 

هذه الرتجمة دعوة للتفكري اأي�ضًا يف الهجوم الإيديولوجي ال�ضارخ الذي تتعر�س . 6

والأبحاث  الدرا�ضات  اإجراء  اأجل  من  للمفكرين  ودعوة  مكان،  كل  يف  العربية  له 

لي�س للدفاع، بل من اأجل اإن�ضاف هذه اللغة التي قدمت للح�ضارة ن�ضغ ازدهارها 

وتطورها يف مراحل تاريخية هامة من تطور احل�ضارة الإن�ضانية. 

ويف كل الأحوال ميكن القول اإن متكلمي اللغة العربية ميتلكون نا�ضية العقالنية، 

العربية يف  اللغة  التي جتلت يف  الفل�ضفة  اأن  اأدل على ذلك من  ولي�س  الفل�ضفية،  حتى 

اأعمال اأركون واجلابري منوذجًا للعقلنة يف اللغة العربية يف اجلزائر واملغرب اأي�ضًا، 

وهما من اأكرث البلدان العربية فرن�ضًة اأي تاأثراً باللغة الفرن�ضية. 

اإزاء خمتلف نتائج هذه  ويف كل الأحوال �ضاأترك للقارئ اأن يتخذ املوقف النقدي 

مع  جدلية  عالقة  يف  توجد  العربية  اللغة  اإن  نقول  املبداأ  حيث  من  ولكن  الدرا�ضة، 

امل�ضامني الرتبوية التي تقدم للنا�ضئة، والعلة تكون غالبًا يف امل�ضامني والأ�ضاليب 

الرتبوية ولي�س اأبداً – كما يرى اخلرباء - يف اللغة بو�ضفها نب�ضة اإن�ضانية وجدانية. 

مقدمة الدرا�سة: 

يعتقد الناطقون باللغة العربية اأن اللغة العربية لغة مقد�ضة اختارها اهلل ملخاطبة 

اللغة التي متكن ناطقيها من اكتناه العامل والتعبري عن ماهية الوجود.  الب�رس، وهي 



16

لغة عادية، بل هي  لي�ضت جمرد  امل�ضلمني  بها من  للناطقني  بالن�ضبة  العربية  فاللغة 

الإن�ضانية. ومن  التجليات  امل�ضامني ومن حيث  اإدراكية من حيث  قد�ضية  لغة كونية 

هذا القبيل يعلن اأحمد طالب الإبراهيمي – وزير الرتبية اجلزائرية الأ�ضبق – اأن النا�س 

الذين يغريون لغتهم العربية يغريون روحهم كما يغريون ت�ضورهم عن الكون. 

يف  �ضكوكهم  عن  العربية  باللغة  الناطقني  غري  يعرب  الروؤية  هذه  خالف  وعلى 

ويقدرون  العربية  باأهمية  يعرتفون  اأنهم  ومع  العربية،  للغة  الكوين  الطابع  م�ضداقية 

عالقاتها ال�ضامية مع الدين الإ�ضالمي، فاإنه ي�ضعب عليهم العتقاد بالأهمية املطلقة 

التي تن�ضب اإليها. 

ومن اأجل تق�ضي جوانب هذه الق�ضية واأبعادها قام الباحث جيم�س كوفمان باإجراء 

جامعتني  رحاب  يف  الدينية  بالأ�ضولية  وعالقتها  العربية  اللغة  حول  هذه  درا�ضته 

جزائريتني يف العام الدرا�ضي 1990/1989. وبالنتيجة وجد ثّمَة فروقًا كبرية وعميقة 

يف وجهات النظر والروؤى بني الطالب الدار�ضني باللغة العربية وهوؤلء الذين يدر�ضون 

الكون  يرون  بالعربية  الدار�ضني  الطالب  اأن  الدرا�ضة  هذه  عرب  تبني  وقد  بالفرن�ضية. 

بطريقة دينية اإ�ضالمية بدرجة اأكرب من الطالب الذين يدر�ضون باللغة الفرن�ضية. 

منهجية الدرا�سة: 

يقول كوفمان: قمت باإجراء درا�ضتي هذه يف العا�ضمة اجلزائر، حيث يتكاثف عدد 

الطالب اجلامعيني، وتتوفر خمتلف الخت�ضا�ضات الأكادميية واجلامعية التي ينت�ضب 

اإليها الطالب من خمتلف الأ�ضول العرقية والدينية والجتماعية ومن خمتلف اأ�ضقاع 

البالد. 

اإن اجلامعتني )جامعتي اجلزائر وهواري   : اأي�ضًا  وميكن القول يف هذا اخل�ضو�س 

؛  الطالب  بني  للمقارنة  وا�ضعًا  علميًا  جماًل  توفران  والتكنولوجيا(  للعلوم  بومدين 

فاجلامعتان من اأف�ضل اجلامعات واأكرثها حجمًا وكثافة يف اجلزائر يف جمال العلوم 

الإن�ضانية والجتماعية والتكنولوجية. 

وقد �ضكل العام الدرا�ضي 1990/1989 املجال الزمني لإجراء هذه الدرا�ضة، وتاأتي 

بني يف 
ّ
اأهمية هذه املرحلة التاريخية نظراً لنت�ضاب الأفواج الأوىل من الطالب املعر

النظام  �ضقوط  مع  متزامنًا  ال�ضنة  هذه  يف  الدرا�ضة  هذه  اإجراء  وقت  وياأتي  اجلامعة. 

ال�ضيوعي، وهو التاريخ الذي بداأت فيه اجلبهة الوطنية اجلزائرية )احلزب احلاكم( ت�ضهد 

اأثمرت هذه  ال�ضيا�ضي الذي قابله �ضعود مت�ضارع لالأ�ضولية الإ�ضالمية، وقد  تراجعها 
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الق�ضايا  خمتلف  حول  اجلامعات  يف  الطالب  عند  التعبري  حرية  من  اأجواء  الأو�ضاع 

ال�ضيا�ضية والجتماعية التي حتيط بهم. 

ومتثلهم  الطالب  اجتاهات  حول  ال�رسورية  املعلومات  على  احل�ضول  اأجل  ومن 

للقيم الدينية قمت باإجراء اأكرث من 95 مقابلة مع الطالب واملدر�ضني، كما قمت بتوزيع 

اأكرث من األفي ا�ضتبانة �ضملت الطالب يف خمتلف الخت�ضا�ضات اجلامعية. 

وقد عانيت �ضعوبات كثرية تتمثل يف معار�ضة الإ�ضالميني لهذا البحث. فبعد ثالثة 

اأيام من توزيعي لال�ضتبانة و�ضع الإ�ضالميون اإعالنًا كبرياً جارحًا يف لوحة اإعالنات 

الطالب اأمام امل�ضجد يف جامعة اجلزائر يهاجم ن�ضاطاتي العلمية، ولكن هذا الأمر كان 

الطالب  مع  ودية  بعالقات  وانتهت  الأمر  نهاية  يف  جتاوزتها  �ضيفية  بزوبعة  اأ�ضبه 

جميعهم. 

العربية في النظام التربوي الجزائري: 

تعّد اللغة العربية رمزاً لقوة الثقافة العربية الإ�ضالمية، ويرى اأ�ضحاب هذه الروؤية 

اأن تعليم هذه اللغة �رسوري جداً من اأجل عملية التثقيف الإ�ضالمي. وغالبًا يوجد هناك 

والإعدادية.  البتدائية  الأ�ضا�ضية  املراحل  يف  العربية  اللغة  اعتماد  اأهمية  على  اتفاق 

والعربية تهيمن وت�ضود يف حقيقة الأمر يف برامج املدار�س الثانوية يف اجلزائر وهي 

املدار�س التي كانت تعتمد الفرن�ضية يف املراحل التاريخية ال�ضابقة ول�ضيما يف عهد 

الحتالل الفرن�ضي. وا�ضتطاعت املدر�ضة اجلزائرية اأن تقوم بعملية التعريب واإجنازها 

خريجي  من  الأوىل  الدفعة  تد�ضني  فيها  مّت  التي  املرحلة  يف  وذلك   ،1989 عام  يف 

املدار�س الثانوية املعربة. 

ومع اأهمية هذا التعريب يف املراحل ما قبل اجلامعية، ل تزال �رسائح وا�ضعة من 

باللغات  والتعليم  والإجنليزية.  الفرن�ضية  باللغة  درا�ضاتهم  يتابعون  اجلامعة  طالب 

الأجنبية ما زال يثري نوعًا من احلوار واجلدل لدى املفكرين وال�ضا�ضة واملربني. فهناك 

لكن  والعايل،  اجلامعي  التعليم  بتعريب  ينادون  الذين  املفكرين  من  وا�ضعة  �رسيحة 

النخب التكنوقراطية الفرن�ضية والتي تتواجد فعليًا يف القطاعات الجتماعية احلديثة 

للغة  الق�ضوى  الأهمية  يوؤكدون  نف�ضه  الوقت  يف  ولكنهم  التعريب،  اأهمية  عن  يعلنون 

ترى يف حقيقة  الفرن�ضية  النخب  وتطويره. وهذه  املجتمع  اأجل حتديث  من  الفرن�ضية 

كبرية،  مغالطة  )هذه  الو�ضطى  الع�ضور  متاهات  اإىل  اجلزائر  يدفع  التعريب  اأن  الأمر 

العلمية  اليونانية  الأعمال  جّل  اأن  الأوروبية  النه�ضة  يف  العربية  ماآثر  من  اإن  حيث 
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والفل�ضفية متت ترجمتها يف تلك احلقبة )الع�ضور الو�ضطى( – باللغة العربية ولول ذلك 

ما و�ضل فال�ضفة الغرب اإىل م�ضتواهم الذي نراه اليوم، بل كان من املمكن اأن ت�ضيع تلك 

العلوم اإىل الأبد – وقد مت ذلك كله بف�ضل اللغة العربية الأداة التي ا�ضتخدمت يف ذلك 

امل�رسوع- فكيف يزعم الكاتب اأن التعريب )العربية( يدفع اجلزائر اإىل غياهب الع�ضور 

الو�ضطى (. وترتبط هذه النخب بروؤية غربية وعلمانية وعلمية للكون وترف�س من حيث 

اجلوهر التقاليد العربية الإ�ضالمية. 

ُتواجه بعدد  الثقافة والرتبية  التعريب يف جمالت  اأن حماولت  �ضك فيه  ومما ل 

الأ�ضا�ضية  فامل�ضادر  العملية:  امل�ضتويات  يف  الكبرية  واحلواجز  ال�ضعوبات  من  كبري 

لعملية التحويل لي�ضت متوفرة يف واقع الأمر، وغالبًا ما يتم تق�ضيم املوؤ�ض�ضات العلمية 

اإىل ق�ضمني اأحدهما يكون باللغة العربية، والآخر باللغات الأجنبية والفرن�ضية حتديداً. 

لقد اأجنزت الدول العربية عملية تعريب وا�ضعة للدرا�ضات الإن�ضانية والآداب ب�ضورة 

كاملة يف خمتلف املوؤ�ض�ضات الرتبوية واجلامعية، اأما التعليم التقني والفني فقد بقي 

باللغة الأجنبية حتى يف املوؤ�ض�ضات الدينية العليا مثل جامعة الأزهر يف م�رس، ويف 

جامعة املدينة املنورة واأم القرى. 

التي جنحت يف  الوحيدة  ال�ضتثنائية  الدولة  �ضوريا هي  العربي بقيت  العامل  ويف 

بت تعليمها جزئيًا ول�ضيما 
ّ
تعريب جامعاتها كليًا، اأما البلدان العربية الأخرى فقد عر

يف جمال العلوم الإن�ضانية والآداب العربية، اأما الفروع العلمية فتعتمد اللغات الأجنبية: 

الإجنليزية والفرن�ضية. 

اللغة الأجنبية  اأهمية  الذين متت مقابلتهم عن  اأغلب الطالب اجلزائريني  اأعلن  لقد 

من اأجل التوا�ضل مع الغرب ونقل ثقافته العلمية. وقد اأعلن الطالب الإ�ضالميون اأهمية 

الف�ضل بني ما هو تقني وما هو ثقايف اأو اأخالقي يف ثقافة الغرب. وقد لحظنا يف هذا 

ال�ضياق اأنه كلما ارتفعت اجلرعة الإيديولوجية الإ�ضالمية للطالب ازداد ميله اإىل رف�س 

النموذج الثقايف والجتماعي الغربي، وازداد اقتناعه باأن هذه الثقافة خطرة ومعادية 

يف  الغربية  املعرفة  نقل  على  م�ضتمرة  ب�ضورة  تعمل  الإ�ضالمية  فاحلركات  للجزائر. 

الغربي، وتنقيتها من  الثقافة من طابعها  اإ�ضالمية ودينية، وذلك بتجريد هذه  قوالب 

ال�ضوائب الثقافية العلمانية التي ل تن�ضجم مع الروح الإ�ضالمية، والتي ت�ضكل خطراً على 

الثقافة والإن�ضان يف اجلزائر. 

دينية  لغة  بو�ضفها  العربية  لغتني: بني  اجلزائر بني  اللغوي يف  ال�رساع  ويتجلى 

مقد�ضة، وبني الفرن�ضية بو�ضفها منطلقًا للتقدم العلمي يف املجتمع واحلياة. لقد اأعلن 
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اأن تعرب عن  اأن الفرن�ضية ل ميكنها  عدد كبري من الطالب امل�ضتفتني يف هذه الدرا�ضة 

جمال الر�ضالة النبوية الإ�ضالمية وعمقها، وباملقابل اأعلن عدد مواٍز منهم اأن العربية ل 

ميكنها اأن تنقل العلوم احلديثة وحتّولها كما هي احلال بالن�ضبة للفرن�ضية. 

الطالب  تعلق  درجة  عمليًا  حتدد  الدرا�ضة  لغة  اأن  اأجريناه  الذي  البحث  بنّي  وقد 

الدينية  الثقافية  التوجهات  اأن  يعني  الإ�ضالمي. وهذا  بالدين  اأو  الإ�ضالمية  باملبادئ 

اأو  الجتماعي  القت�ضادي  والنتماء  النوع  متغريات  من  اأكرب  بدرجة  باللغة  تتحدد 

النتماء العرقي والأ�ضل اجلغرايف اأو مبتغري املجال الدرا�ضي. 

بومدين  هواري  جامعة  يف  وا�ضع  ميداين  ا�ضتق�ضاء  اأثر  على  تاأتي  النتيجة  وهذه 

بني  املقارنة  على  بالرتكيز  قمنا  وقد  اجلزائر.  جامعة  ويف  والتكنولوجيا  للعلوم 

جمموعتني من الطالب: 

بني اجلدد مقابل عينة معربة 
ّ
الطالب املعر الأوىل يف عينة من  تتمثل املجموعة 

من الطالب القدامى. وتتمثل املجموعة الثانية يف عينة من طالب العلوم الجتماعية 

بني مقابل عينة من طالب العلوم الدار�ضني بالفرن�ضية وطالب اللغة الفرن�ضية. 
ّ
املعر

ومن اأجل التعرف اإىل اجتاهات الطالب يف هاتني املجموعتني اإىل خمتلف الق�ضايا 

احل�ضا�ضة يف املجتمع، طرحنا جمموعة من الأ�ضئلة التي تتعلق بحقوق امل�ضاواة بني 

دور  على  الرتدد  وم�ضتوى  والبتدائية،  الثانوية  املدار�س  يف  والختالط  اجلن�ضني، 

العبادة واأداء ال�ضالة، وبيع الكحول، والنظرة اإىل املجتمعات الغربية، والثقافة، واأهمية 

اإعداد معلمني م�ضلمني. 

ويف ما يتعلق براأي املراأة �ضاألنا الطالبات حول ق�ضية احلجاب الإ�ضالمي، والزواج 

من غري امل�ضلمني. اأما يف ما يتعلق بالرجال فقد طرحنا �ضوؤالني: �ضوؤال عن راأيهم يف 

احلجاب، ومدى ح�ضورهم لأداء ال�ضالة يوم اجلمعة. اأما يف ما يتعلق باجتاه الطالب 

نحو الغرب فقد �ضاألنا اأ�ضئلة عديدة تتعلق بـ: ما اإذا كانت الثقافة اجلزائرية حتتاج اإىل 

الأخذ عن الثقافة الغربية، وعن اأهمية العالقة بني اجلزائر والغرب، وحول تاأثري الأفالم 

الغربية وبرامج التلفزيون وتف�ضيالتهم املو�ضيقية. 

بالتوجهات  مت�ضكًا  اأقل  والرببر  املي�ضورين  اجلزائريني  اأن  املقابالت  بينت  وقد 

الأ�ضولية. وعلى خالف ذلك فاإن الطالب العرب والرببر كانوا يبدون توجهات معتدلة. 

اأما الذكور العرب فاإنهم اأكرث نزعًا اإىل اأن يكونوا اإ�ضالميني. وقد اأبدى الطالب من اأ�ضول 

الإ�ضالمي  للفكر  انت�ضارهم  املتوا�ضعة  القت�ضادية  الجتماعية  الفئات  ومن  ريفية 

الوا�ضح مقارنة بالآخرين. 
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وتعك�س اجتاهات الطالب نحو تعريب التعليم اجلامعي التناق�ضات الوطنية القائمة 

حول دور الدين الإ�ضالمي يف احلياة الجتماعية. ويف هذا ال�ضياق يقول اأحد امل�ضتفتني 

املعتدلني: "يجب علينا تنمية �ضخ�ضيتنا الوطنية والثقافية واللغوية؛ ولكننا ل ن�ضتطيع 

اأن نحرم اأنف�ضنا من القدرة على نقل املعرفة العلمية العاملية وا�ضتيعابها ودجمها يف 

ن�ضيج حياتنا الجتماعية والعلمية. ولكن املتطرفني الإ�ضالميني من جهة، واملتطرفني 

الرببر من جهة اأخرى، يتخذون مواقف حا�ضمة ووا�ضحة حول هذه امل�ضاألة ويخرجون 

من دائرة هذه املع�ضلة الوطنية اإما بقبول التعريب كليًا اأو رف�ضه كليًا".

للحركة  القطعية  م�ضاندتهم  بالعربية  الدار�ضني  اأو  بني 
ّ
املعر الطالب  اأبدى  وقد 

عن  الطالب  هوؤلء  يرتدد  ول  الغربية.  والثقافة  للغرب  الوا�ضح  وعداءهم  الإ�ضالمية، 

ترديد اخلطاب العروبي الب�ضيط الذي تردده ال�ضحافة الناطقة باللغة العربية ول�ضيما 

الإ�ضالمية.  الإنقاذ  جبهة  با�ضم  ناطقة  جريدة  وهي   Al-Munqidh املنقذ  جريدة  يف 

فهوؤلء الطالب ل يرتددون يف القول اإنهم �ضاهدوا ا�ضم اهلل جّل جالله قد كتب يف اإحدى 

اجلا�ضو�ضات  اليهوديات  الن�ضاء  من  واأن هناك عدداً  ال�ضماء،  الأم�ضيات على �ضفحات 

عن  احلديث  ثم  وفجوراً،  ف�ضاداً  فيها  ليعثن  اجلزائر  اإىل  ت�ضللن  قد  بالإيدز  امل�ضابات 

املفارقة. ففي  الذي لحظ هذه  الوحيد  اأكن  لالإ�ضالم. ومل  الأمريكيني  اعتناق ماليني 

بون خمتلفني عن الآخرين، وكانت 
ّ
اإحدى املرات �ضاألنا عما اإذا كان الطالب اجلدد املعر

باملطلق.  �ضحيح  هذا  باأّن  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  الطالب  من  كبري  عدد  اإجابة 

فهناك عدد من الطالب الذين اأعلنوا اأن تعريب التعليم يف املراحل البتدائية والإعدادية 

ب 
ّ
م�ضوؤول عن الختالف القائم بني الطالب. فالطالب الذين ميثلون الفوج الأول املعر

يف عام 1989 يرون اأنف�ضهم كما ينظر اإليهم على اأنهم الأف�ضل يف اللغة العربية مقارنة 

يتعلق  ما  يف  منهم  الأقدم  الآخرين  عن  يختلفون  وهم  اجلامعة.  يف  الأقدم  بالطالب 

مبدى ارتباطهم بالقيم والتوجهات والأفكار والقيم الإ�ضالمية. 

التوجهات  لهذه  الرئي�ضي  ال�ضبب  ي�ضكل  التعريب  اأّن  الطالب  من  كثري  ويعتقد 

اأكدت  املثال،  �ضبيل  فعلى  عامة.  ب�ضورة  وال�ضباب  الطالب  لدى  الوا�ضحة  الإ�ضالمية 

اأّن الطالب اجلدد امل�ضجلني يف ق�ضمهم خمتلفون جداً:  جمموعة من طالب علم النف�س 

فهم اأكرث حمافظة، واأكرث تدّينًا، وهم موجهون اإيديولوجيًا اأكرث من اأي وقت م�ضى. ففي 

اإىل بع�ضهم حول بع�س املو�ضوعات املحددة،  اأن تتحدث  النف�س ل ميكنك  ق�ضم علم 

ول�ضيما هذه التي تاأخذ طابعًا دينيًا، حيث يرف�ضون جمرد املناق�ضة يف هذه الق�ضايا. 

وعندما ت�ضاأل عن ال�ضبب، جتد الإجابة التالية: ل اأعرف واأنا حتى مل اأطرح هذا ال�ضوؤال 

على نف�ضي. واأنا اعتقد اأّن هذا الأمر يعود اإىل توا�ضل هوؤلء الطالب امل�ضتمر مع اللغة 
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العربية ومع املدر�ضني الذين يقدمون لهم ت�ضورات مغلقة حول الدين. فهناك عدد كبري 

النف�س. وهنا  الدعوة الإ�ضالمية يف ق�ضم علم  اإىل جماعة  الذين ينتمون  من املدر�ضني 

يعلن بع�س الطالب اأن امتالك اللغة واإتقانها ي�ضجع الفرد على القراءة يف م�ضامينها 

الفرد ل يجيدها. فاأنا على �ضبيل املثال عندما  اأكرب عندما يكون  ون�ضو�ضها بدرجة 

اأجد كتابًا عربيًا يهمني اأقراأ فيه قلياًل، ولكنني ل اأ�ضتطيع قراءة الكتاب كله لأن هذا 

يكلفني جهداً كبرياً جداً. 

وهذه الفروق بني الطالب ت�ضبح اأكرب بني طالب حملة الثانوية التقنية، لأن هوؤلء 

وهو  كليًا،  املعربة  املجموعة  من  طالب  فمهدي  تعريبهم.  مّت  من  اآخر  كانوا  الطالب 

يقول:  اللغة  عن  قوية  ت�ضورات  ميتلك  وهو  الفرن�ضية،  باللغة  الهند�ضة  حاليًا  يدر�س 

التعريب يغري عقلية اجلزائريني واآراءهم يف كثري من الق�ضايا. هذا �ضحيح. فعلى �ضبيل 

املثال، هناك عدد من اجلزائريني الذين لي�ضوا جزائريني يف جوهر الأمر، اإنهم فرن�ضيون 

يف حقيقة الأمر. وبالن�ضبة لهم، فاإن اللغة هي احلبل ال�رسي الذي يربطهم مع فرن�ضا. 

مقتنع  واإنني  تدّينًا،  اأكرث  و�ضيجعله  املجتمع  �ضيغري  التعريب  اأن  يف  ثقة  على  واإنني 

اأي�ضًا باأنه ميكن تغيري ال�ضخ�ضية اجلزائرية عرب عملية التعريب. ولكن هذا ل يعني اأننا 

�ضننف�ضل عن عامل املعرفة والعلم واحلداثة، فهذا لي�س �ضحيحًا البتة. 

يقول هذا الطالب "لقد بينت املالحظات اجلارية يف هذا امليدان من خالل املقارنة 

اأ�ضعاف الآخرين.  بني يعملون 
ّ
اأن املعر اللغة،  بني والطالب ثنائيي 

ّ
بني الطالب املعر

ملاذا؟ لأنهم يبحثون عن اأمر ما، ويخافون اأن يفوتهم �ضيء ما، ولذلك فهم يحاولون 

التعوي�س واأنا اأفعل ذلك اأي�ضًا". 

بالعربية  الدرا�ضة  اأن  يرى  الرابعة،  ال�ضنة  يف  التكنولوجيا  ق�ضم  يف  طالب  مولود، 

ت�ضتقطب الطالب الذين يحملون القيم التقليدية، ولكن التاأثري احلقيقي للتعريب يكمن 

يف تاأثري املعلمني اأنف�ضهم، فهناك عدد كبري من املعلمني القادمني من بع�س البلدان 

طالبهم  ويطالبون  كال�ضيكيون  باأنهم  ويتميزون  تقليدية.  خلفيات  من  وهم  العربية، 

اللغة  معلمي  اإّن  يل  قالوا  اجلامعة  طالب  من  كثري  وباخت�ضار:  واخل�ضوع.  بالطاعة 

البتدائية  املرحلتني  يف  للتعليم  اجلزائر  اإىل  العربي  ال�رسق  من  الوافدين  العربية 

والإعدادية كانوا يتميزون ب�رسامتهم وانغالقهم وت�ضلطهم، وهذا ين�ضحب على املعلمني 

اجلزائريني الذين تلقوا تعليمهم يف هذه الدول. 

لقد اأعلنت جمموعة اأخرى من طالب ال�ضنة الرابعة يف ق�ضم الإلكرتونيات بجامعة 

غرّي  “فالتعريب  اجلميع.  عن  يختلفون  املعربني  اجلدد  الطالب  اأن  بومدين  هواري 
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مواقف هوؤلء الطالب و�ضّكل عقليتهم ب�ضورة خمتلفة؛ ول يوجد لدينا ما ن�ضرتك فيه 

معهم. فهم �ضيقو الأفق وحمدودون، وهم يعتقدون اأّن ال�ضبب يعود لكونهم قد ت�ضكلوا 

يف بوتقة اللغة العربية، ولذا فهم يفكرون بطريقة خمتلفة جّداً عن الآخرين. وال�ضوؤال 

ولكنهم  بدقة.  حتديده  ي�ضتطيعون  ل  ولكنهم  ما،  �ضيء  هناك  نعم  ذلك؟  يحدث  كيف 

يعتقدون ب�ضورة غام�ضة اأن الأمر يتعلق بالجتاهات وامل�ضامني الثقافية القائمة يف 

داخل اللغتني الفرن�ضية والعربية. 

بع�س الطالب الأقدم يرون اأّن الطالب املعربني يعانون �ضعفًا يف اللغة الفرن�ضية، 

وهم اأكرث حمدودية واأكرث تدّينًا. ويف الواقع فاإن التغري ال�رسيع ي�رسب بظله يف داخل 

بني على هذا 
ّ
الأ�رسة، لأن عدداً كبرياً من الطالب و�ضفوا اأخوتهم واأخواتهم الأ�ضغر املعر

النحو من النغالق واملحدودية. 

فائز، طالب بربري يدر�س يف ق�ضم التقنيات، وقد ر�ضب يف ال�ضنة الأوىل ووجد نف�ضه 

بني يف الف�ضل. وهو ي�ضفهم باأنهم خمتلفون عنه متامًا: اإنهم 
ّ
مع الطالب اجلدد املعر

الق�ضايا. وهم يعانون �ضعفًا  اأكرث حمافظة، منغلقون حول كثري من  خمتلفون كليًا، 

اأجد  وكنت  كثرياً.  يتحدثون  ول  اأ�ضياء حمددة  يقولون  وهم  الفرن�ضية.  اللغة  كبرياً يف 

الأ�ضغر  باأخي  الأمر يف ما يتعلق  �ضعوبة كبرية يف احلديث معهم، وقد لحظت هذا 

الذي مّت تعريبه، مع اأنني اأكربه بثالث �ضنوات فقط. اإنه منغلق على نف�ضه، واأنا اأعتقد 

اأنه كذلك لأنه يقراأ دائمًا يف ال�ضحافة العربية، وي�ضتمع اإىل البث باللغة العربية. وهذا 

الأمر يجعله خمتلفًا ويرى ما يحدث يف اجلزائر والعامل ب�ضورة خمتلفة جداً. وهو غالبًا 

ما يهّز راأ�ضه با�ضتغراب وا�ضتنكار عندما ي�ضاهدين اأقراأ يف �ضحيفة فرن�ضية... ول اأعرف 

هوؤلء  الأوىل  ال�ضنة  ." واأغلب طالب  وبينه  بيني  الفا�ضلة  امل�ضافة  ات�ضعت هذه  ملاذا 

ياأخذون هذه ال�ضورة التي قدمتها عنه ". 

فقد  اجلامعات،  يف  قابلتهم  الذين  التدري�ضية،  الهيئة  باأع�ضاء  يتعلق  ما  يف  اأما 

اأعلن كل  بني اجلدد والطالب القدامى. لقد 
ّ
اأعلنوا وجود هذا التباين بني الطالب املعر

مدر�س على حدة عن وجود �ضعف كبري يف امل�ضتويات العلمية للطالب جميعًا )اجلدد 

والقدامى( يف خمتلف امل�ضتويات. ومهما يكن الأمر فاإن التغري يف الجتاهات - كما 

يالحظ املدر�ضون - هو اأقل من التغري يف امل�ضتويات العقلية والذهنية. وقد اأعربوا اأي�ضًا 

القطاعات  العلمية يف خمتلف  عن انخفا�س حقيقي يف م�ضتوى املهارات والكفاءات 

العلمية. وقد اأعلن املدر�ضون اأي�ضًا اأّن الطالب الذين يعانون �ضعفًا يف الفرن�ضية يعانون 

اأي�ضًا �ضعفًا يف اللغة العربية )�ضعف عام(. 



23

يقول اأحد املدر�ضني يف جمال الهند�ضة يف هذا ال�ضدد: "اإن ما نعانيه اليوم هو اأمية 

لغوية ثنائية “– اأي الأمية يف الفرن�ضية والعربية معًا. وق�ضم من املدر�ضني يعزو تدين 

م�ضتوى الطالب اإىل النظام املدر�ضي املثقل بالأعباء املدر�ضية الذي ل ميكنه اأن يزود 

الطالب بحاجاتهم احلقيقية اإىل املعرفة اللغوية والعلمية. ففي املدار�س املعربة على 

�ضبيل املثال يتم اإق�ضاء املدر�ضني املتميزين واأ�ضحاب اخلربة، وذلك لأنهم ل يجيدون 

التدري�س بالعربية. 

ويعلن املدر�ضون، من جهة اأخرى، اأّن النق�س الكبري يف امل�ضتوى التحليلي للطالب 

بني اإىل الوقوع �ضحية اخلطاب الإ�ضالمي الأ�ضويل. وها هي اإحدى 
ّ
يدفع الطالب املعر

ب يف اجلزائر، 
ّ
اأ�ضاتذة علم الجتماع يف جامعة اجلزائر تهاجم النظام املدر�ضي املعر

فتقول “اإّن الإ�ضالميني اخرتقوا النظام الرتبوي اجلزائري خالل خم�س ع�رسة �ضنة من 

التعريب، وقد جمع الفريقان جهودهما حتت غطاء التعريب فو�ضعوا الأطفال يف حالة 

ا�ضتالبية من غري ثقافة ومن غري روح نقدية، لأنهم يعتمدون نظامًا تلقينيًا �ضارمًا 

يعتمد على جمرد احلفظ والرتديد واخل�ضوع. وهذا الراأي يتوافق مع راأي عدد كبري من 

الطالب واملدر�ضني. 

يف  هامة  جوانب  عدة  اأبرزت  الدرا�ضة  هذه  اإّن  القول  ميكننا  الخت�ضار  اأجل  ومن 

اآثاره  التعريب  ترك  لقد  اجلزائر،  يف  والتعريب  والعقلية  الذهنية  بني  العالقة  م�ضاألة 

الوا�ضحة يف التوجهات الثقافية للمتعلمني يف اجلزائر. فالتعريب اأدى اإىل غمر النظام 

الوقت  يف  هامة  �ضيا�ضية  اأبعاداً  تاأخذ  التي  الأ�ضولية  الدينية  بالرمزية  التعليمي 

ذاته. وعندما يوؤدي التعريب اإىل اإ�ضعاف اللغة الفرن�ضية فاإن ذلك يوؤدي اإىل حتولت 

دراماتيكية يف ما يتعلق بالتوجهات الثقافية واحل�ضارية. 

وميكن يف هذا ال�ضدد تقدمي تف�ضريات مهمة حول تاأثري التعريب يف توليد توجهات 

فكرية اأ�ضولية وا�ضحة. فالنظام الرمزي يف العربية خمتلف عنه يف الفرن�ضية، وهنا 

ي�ضعب  ملاذا  قائاًل:  الفرن�ضية،  باللغة  املتخ�ض�ضني  اأحد  وهو  طالبي،  حممد  يت�ضاءل 

على مراهق اأن يقول ل�ضديقته اأنا اأحبك بالعربية وي�ضهل عليه ذلك بالفرن�ضية. ويقول 

رمزيًا  ا�ضطفاوؤها  مت  وقد  رمزية  ذاكرة  العربية  اللغة  "متتلك  ال�ضياق  هذا  يف  اآخر 

بالتفكري الإ�ضالمي. فالعربية �ضجينة الفكر الإ�ضالمي املقد�س، وهي بذلك حتولت اإىل 

لغة متوا�ضعة وحمت�ضمة. فبنية اللغة العربية اخلا�ضة توؤثر يف دار�ضيها وتنمي لديهم 

مرجعيات تاريخية وثقافية ومعرفية خمتلفة، كما اأنها تنمي منطًا خا�ضًا من التفكري 

والعقلنة". 
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وهما  وينميه،  الآخر  يعزز  واأحدهما  اجلوهر  يف  متكامالن  والإ�ضالم  فالعربية 

 Ann �ضويلدر  اآن  يقول  هذا  ويف  العامل.  عرب  ينت�رس  ب�ضيطًا  ثقافيًا  منوذجًا  ميثالن 

ب�ضورة  العربي  والإعالم  العربية  ال�ضحافة  يف�ضلون  بني 
ّ
املعر الطالب  اإن   :Swidler

الفرن�ضية.  الإعالم  و�ضائل  عن  الإيديولوجية  توجهاته  يف  خمتلف  اإعالم  وهو  عامة، 

فالإعالم العربي ينطوي على توجهات اإ�ضالمية م�ضادة للغرب، ول�ضيما يف ما يتعلق 

باجلوانب ال�ضيا�ضية والجتماعية. 

بني 
ّ
ويف دائرة التحولت اجلديدة والفو�ضى الجتماعية القائمة فاإن الطالب املعر

مييلون اأكرث اإىل حتقيق الن�ضجام بني فعالياتهم ون�ضاطاتهم على اأ�ضا�س املرجعيات 

وفقًا  مواقعهم  بون 
ّ
املعر الطالب  يختار  وتعمقها  الأزمات  تواتر  فمع  العروبية. 

اأهمية  تربز  وهنا  الإ�ضالمية.  مب�ضامينها  العربية  اللغة  لهم  تقدمها  التي  للت�ضورات 

الرمزية الإ�ضالمية والقيم الثقافية التي تت�ضل بها. 

 ،Jerome Bruner الت�ضورات جتد �ضداها يف روؤى كل من جريوم برونر  وهذه 

�ضابري  واإدوارد   ،R. Jakobson وجاك�ضبون   ،Joseph Glick كليك  وجوزيف 

Edouard Sapir، وبينجامني هورف Benjamin Whorf،، الذين يعتقدون اأن اللغة 
تفر�س ن�ضقًا من امل�ضامني الفكرية واملعرفية التي جتعل الأفراد يتمثلون ن�ضقًا رمزيًا 

خا�ضًا بعملية التفكري والتوا�ضل والنظر. 

ي�ضاعف  العربية  للغة  الرمزي  الطابع  اأن  العتبار  ناأخذ يف  اأن  علينا  وهنا يجب 

من �ضطوتها و�ضلطتها ويجعلها - كما يقول اأندر�ضون - "لغة احلقيقة ". وهذه القوة 

الرمزية وال�ضلطة املعنوية املقد�ضة جتعل اللغة العربية اأكرث قدرة على مناه�ضة التغيري 

لأنها  احلداثة  جماراة  على  قادرة  غري  الت�ضور  لهذا  وفقًا  العربية  واللغة  والتحديث. 

م�ضحونة بطاقة رمزية دينية مقد�ضة. 

بني يف اللغة الفرن�ضية فاإنهم يدركون 
ّ
ومع الأخذ يف العتبار �ضعف الطالب املعر

مع ذلك اأهمية اللغة الفرن�ضية وتاألقها يف املجالت العلمية والتقنية. ويدركون اأي�ضًا 

الطالب  وهوؤلء  الفرن�ضية.  باللغة  تزدهر  القت�ضادي  املجال  يف  املوؤ�ض�ضات  اأكرب  اأنَّ 

العلمية  الأق�ضام  يف  وينت�رسون  جداً  �ضطحية  فرن�ضية  ثقافة  ميلكون  الذين  بون 
ّ
املعر

احلديثة هم هوؤلء الذين �ضي�ضبحون اأرباب ال�ضيا�ضة يف امل�ضتقبل. 

فتعريب التعليم يقت�ضي م�ضاركة عدد كبري من املدر�ضني والكتب واملناهج والربامج 

املدر�ضني كفاءة ل  اأكرث  لأن  الثقافية،  امل�ضتويات  اإ�ضعاف  اإىل  يوؤدي  الرتبوية، وهذا 

ا�ضتبدالهم  اإذ مت  املعربة،  املدار�س  اإبعادهم عن  اقت�ضى  العربية، وهذا  اللغة  يجيدون 
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بون 
ّ
�ضون املعر

ّ
العربية. وهوؤلء املدر اأقل كفاءة وجدارة فقط لأنهم يجيدون  باآخرين 

الطابع  بعيدة عن  العربية  فالكتب  والإ�ضالمية،  التقليدية  الثقافة  اإىل  غالبًا  ينت�ضبون 

الفرن�ضية.  املناهج  يف  جنده  الذي  الكبري  بالتنوع  تقارن  ل  وهي  والعلمي،  احلداثي 

فالثقافة الفرن�ضية تنمي يف الطفل العقل النقدي والروح اجلمعية، بينما تركز الرتبية 

عند  واملعريف  النقدي  احل�س  اإ�ضعاف  على  وتعمل  وال�ضتظهار،  التلقني  على  العربية 

الطفل، وهذا يعني اأن املناهج الرتبوية العربية تعطل الطاقة النقدية للطفل وجتعله اأقل 

ن�ضاطًا وفاعلية يف عملية اكت�ضاب املعرفة مقارنة باملناهج الفرن�ضية التي توؤكد روح 

النقد والفعاليات الذهنية والعملية. 

واملناهج العربية ب�ضيغتها 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. 

موافق"  “اأنا  عبارة  يرددون  ما  غالبًا  العربية  املدار�س  خريجو  الطالب  وهوؤلء 

الأزمات  مراحل  يف  ول�ضيما  ب�ضهولة  يرتددون  بالتايل  وهم  املناق�ضات،  اأكرث  يف 

الجتماعية وال�ضيا�ضية، وهذا ناجم عن طبيعة الت�ضلط الذي جنده يف اخلطاب الرتبوي 

ب الذي يقت�ضي اخل�ضوع التقليدي ويفر�ضه كما يفر�س القبول ال�ضاغر للعقائد 
ّ
املعر

الدوغماتية ال�رسفة. 

الأدب  يقروؤون  كانوا  الذين  ال�ضتينات،  يف  اجلزائري  لل�ضباب  يحدث  كان  وكما 

بني يقروؤون وي�ضتهلكون الن�ضو�س 
ّ
ال�ضيا�ضي الي�ضاري بنهم، فاإن كثرياً من الطالب املعر

الإ�ضالمية باللغة العربية. وهنا ميكن القول اإن الت�ضال الوا�ضع مع ال�رسق العربي ومع 

اللغة العربية مب�ضامينها الإ�ضالمية اأدى اإىل توليد منط من اخلطاب الإ�ضالمي املتطور، 

واإىل حتريك املناق�ضات احلامية حول الإ�ضالم والأ�ضولية يف اجلزائر. 

خال�سة الدرا�سة : 

على  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  توجهاتها  عن  النظر  بغ�س  عربية،  دولة  كل  تعمل 

ا�ضتخدام الطاقة الرمزية للغة العربية يف عملية التحديث الوطني وبناء الوحدة الوطنية. 

اأنهما �رسوريان من اأجل هذه  ويجري النظر اإىل اللغة العربية والنظام الرتبوي على 

املهمة، ولكن التعريب ي�ضع هذه البلدان يف مواجهة تاريخية مع الأ�ضولية الإ�ضالمية 

نظراً لطبيعة العالقة الوجودية املبا�رسة بني اللغة العربية والعقيدة الدينية. فالتعريب 

عقالنية  حدود  تتجاوز  التي  الدينية  والأ�ضولية  الدينية  التقاليد  اإىل  المتثال  ينتج 

العلمانيني  القوميني العرب  الدولة وعلمانيتها، وهذا الأمر ميكن مالحظته حتى عند 
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يف العراق و�ضوريا الذين يلجوؤون اإىل الرمزية الإ�ضالمية من اأجل تر�ضيخ م�رسوعيتهم 

ال�ضيا�ضية وال�ضيطرة على اجلماهري كما هو احلال لدى القيادة العراقية يف زمن �ضدام 

ح�ضني التي وظفت الرمزية الدينية يف حربها �ضد الوليات املتحدة الأمريكية. 

ومن هنا فاإن القوميني العرب، ومن غري ق�ضد، يعززون النزعة الأ�ضولية الإ�ضالمية. 

لل�ضيا�ضات  طبيعيًا  نتاجًا  يج�ضد  اليوم  الأ�ضولية  �ضعود  اإن   القول  ميكن  الواقع  ويف 

القومية العربية منذ ثالثني عامًا. 

اأي�ضًا يف م�ضتوى عملية بناء الهوية  وهذا املنطق يف�رس لنا ما يجري يف اجلزائر 

الوطنية، حيث قام الوطنيون، الذين و�ضلوا اإىل ال�ضلطة يف عام 1962، بتعزيز العربية 

والقيام بعملية التعريب على نحو �ضامل، وقد اأدى هذا التعريب اإىل نتائج غري مرغوبة 

الوطنية، فكثري من الطالب اجلزائريني ل يتماهون بهويتهم  الهوية  يف م�ضتوى بناء 

الأمر  وهذا  الأ�ضولية،  الإ�ضالمية  بهويتهم  يتماهون  بل  اليوم،  العربية  اأو  اجلزائرية 

ين�ضحب على الرببر من اجلزائريني اأي�ضًا، فاأبناء هوؤلء الذين كانوا اأكرث قربًا من الغرب 

لعملية  كنتيجة طبيعية  اإ�ضالمية  اأ�ضولية  اجتاهات  الآن  يتمثلون  لالأ�ضولية،  وعداوة 

بة. 
ّ
تعريب التعليم التي خ�ضعوا لها يف اجلزائر املعر

تعقيب نقدي:

تناولت  التي  الدرا�ضة  لهذه  الكبرية  ال�ضو�ضيولوجية  الأهمية  ننكر  اأن  ميكننا  ل 

مو�ضوعيًا العالقة بني اللغة والدين الإ�ضالمي يف التعليم العايل يف اجلزائر. فالدرا�ضة 

- كما اأ�ضلفنا - تنت�ضب اإىل علم اجتماع اللغة وت�ضيء جوانب مهمة يف طبيعة العالقة 

الفر�ضيات  اأغلب  على  نتحفظ  اأن  علينا  يجب  وباملقابل  العربية.  واللغة  الإ�ضالم  بني 

فالدرا�ضة  الدرا�ضة.  هذه  لنتائج  اأعطيت  التي  والتف�ضريات  العلمية  وال�ضتنتاجات 

تنطوي على م�ضامني اإيديولوجية معادية للثقافة الإ�ضالمية ومعادية للهوية العربية 

الإ�ضالمية. 

الطابع  اأو  العربية  للغة  الديني  الطابع  ينكر  اأن  الدنيا  يف  اأحد  ي�ضتطيع  ل  نعم 

العروبي للعقيدة الإ�ضالمية، فاللغة العربية جوهرة الدين الإ�ضالمي، والدين الإ�ضالمي 

ي�ضكل ح�ضنها احل�ضني. وما كان لأحدهما اأن ينطلق دون الآخر ، فالعالقة بني الإ�ضالم 

والعربية عالقة جوهرية �ضميمية ل تنف�ضم عراها. 

اأ�ضولية  لغة  التهام بو�ضفها  العربية يف قف�س  اللغة  )كوفمان(  ي�ضع  فالباحث 

�ضكلت مهداً  العربية  اللغة  اأّن  اأو جتاهل  وقد جهل  للعلم واحل�ضارة.  اإ�ضالمية م�ضادة 
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للح�ضارة الإن�ضانية ومنطلقًا لها يف الع�ضور الو�ضطى، ون�ضي اأي�ضًا اأّن لغة ال�ضاد �ضكلت 

احلا�ضن الرئي�ضي للح�ضارة العربية ، واأن الغرب قد نهل حتى الثمالة من اأبجدياتها 

الفكرية والعلمية. وقد جهل الباحث اأي�ضًا اأّن العربية ت�ضكل جوهر الهوية العربية يف 

اجلزائر، فاجلزائر عربية الهوى والدين. وكاأنه مل يقراأ تاريخ اجلزائر العروبي، ومل ي�ضمع 

 :
)2(

اأن�ضودة الإمام عبد احلميد بن بادي�س التاريخية التي تقول

 الـُعـروبـِة َيـنَتـ�ِضــْب 
َ
َواإلـى �َضْعـــُب اجلـزائـِر ُمـ�ْضـِلــــٌم    

ْد َكــذْب
َ
اأَْو َقــاَل َمــاَت َفقـ ِلــِه   َمْن َقــاَل َحـاَد َعْن اأ�ضْ  

ــوِر ُخــــَطّ َوِبالَلّـَهــْب بالـُنّ َهـــَذا ِنـظــــاُم َحـَيـاِتـَنــــا    

ــِدهم َمــا َقْد َذَهْب من جَمِ ـــى َيعــوَد لـَقــومــَنــــا   حَتّ  

ــَرْب ـــَد فـي الـُتّ
ّ
ــى اأَو�َض َحَتّ َهــــذا لُكـــْم َعـْهــــِدي ِبـــِه    

ا اجَلـزائــُر َواْلـعـــَرْب
َ
حَتيــ ْيـحـتـــي   َفــاإَذا َهَلْكــُت َف�ضَ  

وكان حرّيًا بالباحث اأن يعلن اأّن العربية هوية اجلزائر وروحها، واأن اتهام العربية 

اتهام ل�ضعب اجلزائر وح�ضارته وتاريخه وهويته. 

مما ل �ضك فيه اأن العالقة جوهرية و�ضميمية بني الدين الإ�ضالمي واللغة العربية، 

ولكن هذه العالقة كانت غالبًا عالقة �ضمو وعطاء وت�ضامح وبذل واإيثار وت�ضحية وخلق 

ب وانحراف وتقوقع وانغالق. فاللغة  وجمد وكرم، ومل تكن عالقة ت�ضدد وت�ضلب وتع�ضّ

العربية بطبعها لغة اجلمال واملحبة والت�ضامح والإيثار والكرم لأن العربية ن�ضاأت يف 

حا�ضن تاريخي قوامه املحبة والت�ضامح، وكذلك هو الدين الإ�ضالمي الذي بعث بالنبي 

الأكرم رحمة للعاملني .

�ضيء  يف  منهما  ولي�ضت  والإ�ضالم  اللغة  على  طارئة  حالة  والأ�ضولية  فالتع�ضب 

يعود اإىل طبيعتهما. واإذا كان الباحث كوفمان قد لحظ وجود عالقة بني اللغة العربية 

والتع�ضب والنكما�س والأ�ضولية فهذا اأمر عار�س ولي�س جوهريًا اأو اأ�ضياًل يف طبيعة 

العالقة بني اللغة العربية والإ�ضالم. 

اأو  وكان حرّيًا بالباحث اأن يتق�ضى تاأثري الو�ضع الثقايف يف اللغة ولي�س العك�س 

اأن يتناول العالقة اجللدية بني اجلانبني. فاللغة الأ�ضولية تكون نتاجًا لو�ضع اأ�ضويل 

بالدرجة الأوىل، واللغة العلمية تاأتي نتاجًا لأو�ضاع علمية وح�ضارية. فلغة ابن �ضينا 

والفارابي وابن خلدون والبريوين وابن الهيثم وابن ر�ضد واجلابري وابن زهر واآلف من 

املفكرين العرب وامل�ضلمني كانت لغة علم وفل�ضفة ومعرفة اأ�ضاءت الدنيا وبددت ظالم 




