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الربوفي�شور لوي�ض جان كالفي لـ ـ «اللــواء»« :اللغة العربية الف�شحى لغة القراآن
و أاكرث من هذا لغة مق َّد�شة فكل حرف فيها له داللة فكرية و إاح�شا�ض خا�ض»
استطاع «لويس -جان كالفي» مؤلف كتاب « اي مستقبل للغات؟ «رصد العالقة بني اللغات وتطورها ضمن
جدول نسبي وضعه ،وذلك لوزن اللغات في عصر العوملة ك��أداة تقيس اوزان اللغات في العالم ،وهذا ايضا
ضمن عنوان الكتاب الذي مت توقيعه في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي بعد محاضرة
القاها «لويس جان كالفي» شارحا فيها ابرز االشكاليات التي عاجلها في بحوثه عامة ،وفي كتابه خاصة الذي
قال عنه مدير مؤسسة الفكر العربي البروفيسور «هنري العويط» الكتاب الذي صدر ونحتفل به اليوم هو كتاب
«اي مستقبل للغات؟» يجسد هذا البرنامج الواسع للترجمات عن اللغات االجنبية وموضوع الكتاب هو عن اللغات
عن حرب اللغات وعن السياسات اللغوية.
لهذا اخترنا عملية اطالقه مبناسبة االحتفال الذي اعلنته منظمة االونيسكو عام  1999بتكريس تاريخ  21شباط
من كل سنة لليوم العاملي للغات االم.
طبعا كل دولة حتتفل باللغة التي متثل لغتها ،ونحن في لبنان والعالم العربي نحتفل باللغة العربية وقمنا بدعوة
البروفيسور كالفي اللقاء محاضرة هي من صلب جتربته الطويلة عن هذا موضوع .لهذا عنوان احملاضرة «ما
هي اوزان اللغات في العالم؟»
اردنا في يوم العاملي للغة االم ان نثير التفكير حول هذه القضية التي تثير اشكاليات النه مييز بني اللغة العربية
القصحى واللهجات احمللية او لهذا يعتبر عدد الناطقني باللغة العربية اقل مما هو حقيقة في الواقع» وقد مت شرح
العديد من النقاط في هذه احملاضرة حيث التقينا البروفيسور لويس –جان كالفي واجرينا هذا احلوار..

{ يوجد سبعة االف لغة تقريبا في العالم كيف ميكن مقياس اوزان
اللغة بالنسبة للناطقني بها؟
 عـــادة عندما يــطــرح هــذا الــســؤال نــقــول نحن اكــثــر االشخاصالذين نتلقى هذه اللغة ،ولكن يوجد الكثير من الطرق لقياس اوزان
مــراتــب اللغة االكــثــر استخداما فــي الــعــالــم تبعا الســتــخــدام اللغة
البياني الذي يعرض النسب املئو ّية
الرسمية في كل بلد .مثل الرسم
ّ
لسكّ ان العالم الناطقني بهذه ال ّلغات ان وجود اللغة على االنترنت
والترجمات والقدرة االقتصادية التي يتمتع بها اصحاب البلدان
الذين يستخدمون اللغة الرسمية .اذ يوجد الكثير من العوامل ونحن
قمنا بوضع معيار او بارومتر النه يوجد  11عام ً
ال الجراء االحصاء
والتصنيف باعتماد بارومتر كالفي.
{ كيف ميكن حتديد اللغات واللهجات فيها كثيرة خاصة انها ال
تتقيد بالنحو والقواعد؟
 ال اعــرف ان كنتم تعرفون الكود ايــزو هو نظام عاملي يستخدملوزن كل اللغات وهو املقياس العاملي للغات واملوجود على مواقع
االنترنت .ان وضعنا كلمة  .iso de langueمن خالل االيزو نكتشف
 7االف لغة ولكل واحدة منها كود معني او رقم خاص ،كما ميكننا أيض ًا
تصنيف ال ّلغات بحسب تداولها على اإلنترنت( ،عدد مستخدمي كل
لغة على االنترنت) ومن خالل االيزو ميكننا حسم اشكالية هل هذه

لغة فصحى ام لغة عامية .اذ تطرح اللغة العربية اشكالية مهمة الن
الفصحى هي اللغة الرسمية املشتركة في  21بلدا ،في حني يتحدث
السكان في حياتهم اليومية مبا يسمى بالعاميات .مع الكود ايزو
اخلاص باللغات ما من اشكالية في ذلــك .النه لكل من هذه اللغات
رقما خاصا بها .لهذا مبا يخص اللغة العربية يوجد ثالثني منها .اي
العربية اجلزائرية او التونسية او اللبنانية او املغربية الخ.
{ لغة تكتب يتم التداول بها على شبكات التواصل باالرقام هل
ميكن ان تبدل هذه االرقام اللغات مستقبال؟
 ال الن مــا نكتبه فــي الــرســائــل التلفونية السريعة او البريدااللكتروني ال تشكل خطرا النها ليست شفهية ،وامناتكتب مثل الرقم
 7يشكل حرف احلاء في كلمة محمد وهذا يخص الكتابة فقط .اللغة
تبدأ شفهيا ومن ثم تكتب ولم نر العكس وال اعتقد انها ميكن ان
تشكل خطرا.
{ ما هو البارومتر احلقيقي لوزن اللغات في العالم؟
 البارومتر يرصد العالقة بني اللغات وحتديد االهمية النسبيةلكل لغة  ،مثال هو يأخذ في االعتبار  563لغ ًة ،وهــي ال ّلغات التي
ويتم عرضه
يتم تداولها بني أكثر من  500.000شخص كلغة أولى،
ّ
ّ
اإللكتروني.
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البروفيسور جان كالفي
ال ّلهجات احمل ّل ّية ،سنعتبر أنّ ال ّلغة هي ما ّ
مت تسجيله في قائمة رموز
أيزو  .693وهكذا ،من خالل قالب أيزو (شريحة رقم  apc)14تظهر
ال ّلغة العرب ّية املشرق ّية على غرار تلك املتداولة في لبنان.
{ ما هو املنظور االجتماعي الذي تقدمه الثقافة للغات كافة؟ وما
هي املشاعر اللغوية؟
 البارومتر يرتكز على الشىء الذي مييل الى التمثيل اللغوي .اماالشعور اللغوي ال ميكن قياسه .نعم هذا النظام االحصائي لالرقام
ولالشياء التي تعتمد على االرقام.
اما املشاعر اللغوية فال ميكن قياسها .ولعل اهم مثل في هذا الشأن
هو املسلمون الذين يــرون في اللغة العربية الفصحى لغة القران
واكثر من هذا لغة مقدسة فكل حرف فيها له داللة فكرية واحساس
خاص ال يخضع لقانون القياس احلسي بل يعبر عن ايديولوجية
قائمة بحد ذاتها .ففي املغرب العربي ،واثناء االحتالل الفرنسي كان
للجزائريني تعلق كبير بلغتهم العربية التي تعرضت للقمع واللغاء
من خالل فرضها كلغة رسمية في املدارس  .فتمسكوا بها اكثر ونشأ
بينهم وبينها حب عظيم وهــذا ما نسميه باالحساس اللغوي او
الشغف اللغوي.

حاورته� :شحى عبدالروؤوف املل

