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 : ملخص

يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على واقع اللغات االصطناعية، ومدى حتقيقها هلدف أن 
الفوالبيك، اإلسربانتو، : أشهرهذه اللغات. ة تعليمهاتكون لسانا عامليا مشرتكا، وكذا مدى جدي

  .وجّلها مزيج من اللغات األوربية....االنرتلينغوا
 .اللغة االصطناعية، الفوالبيك، اإلسربنتو، االنرتلينغوا :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

 

This research aims to shed light on the reality of artificial languages 

and the extent to which they achieve the goal of being a common universal 

language, as well as the seriousness of their education. The most famous 

languages are : the Volapuk, Esperanto and Interlingua.  
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 :مقدمة.1
تولد اللغة وهي حتمل يف طّياهتا عوامل منّوها وتطورها، ولغة ال تنمو ال تكتب هلا 
احلياة، وهي كما قيل كالكائنات احلية، تولد ضعيفة مّث ترتعرع، وتّشب وتبلغ أّوج عنفواهنا، 

وخة واهلرم، فإّما أن متوت، وإّما أن تتوافر هلا األسباب لتعود فّتية قوية، مّث تّدب إليها الشيخ
 .ويكتب هلا النماء واالزدهار مرة أخرى

إّن اللغة وضع واصطالح مّث منو وتطور، وخيضع هذا األخري إىل عوامل ذاتية نابعة من 
ميكن ألّي مجاعة  ، وهبذا فإنه 1اللغة نفسها، وأخرى خارجية ختتص بالبيئة احمليطة باللغة

فقوانني اللغة "، (لغة اصطناعية)كانت، ويف أّي زمن كان، االصطالح على إنشاء لغة معينة 
آخذة يف التطور جيال بعد جيل، ومن  -أي اللغة-العامة واحدة يف كّل زمان ومكان، وهي 

 .2تطورها حدوث التباين اللهجي املستمر
أكثر اللغات عرضة "ة تداوهلا باستمرار إذ أّن إاّل أنّه ُيشرتط يف اجلماعة املصطنعة للغ

للتفكك هي اللغات اليت متلك تارخيا متصال يف حني أّن األفراد واجلماعات الذين ميلكوهنا ال 
فاللغة كما هو معروف، ليست كائنا بنفسها، وإمّنا حيييها االستعمال "، 3"يتواصلون هبا

ا، ومييتها اإلمهال أو التنكر هلا ألي سبب من املتكرر والتفاعل املتبادل بينها وبني متكلميه
 . األسباب
 :تعريف اللغة االصطناعية.1
لغة اخرتعها شخص أو جمموعة من األشخاص، بقصد أن تشابه اللغات هي  

الطبيعية، وختتلف اللغات االصطناعية املمنهجة عن أنواع أخرى من اللغات الصناعية مثل 
 . 4هّنا ختصص للتداول بني الناس يف كافة جماالت احلياةاللغات الشكلية ولغات الربجمة، بأ

ظهرت فكرة اللغات االصطناعية يف القرن التاسع عشر مبجموعة من احملاوالت، 
، وحماولة 2230ولكن الفكرة جّتلت بقوة يف القرن العشرين يف حماولة جيست بيانو عام 

ق عليها بعض الباحثني ، هذا ألغراض اتّصالية عاملية، ولذا أطل2218أوتو يسربسن 
، واملهم هي لغات غري طبيعية تطمح ألن تكون لغات العامل يف ما (اللغات العاملية)مصطلح 
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ُيستقبل من الزمان قبل ظهور لغة احلواسيب، واهلدف منها تكوين حاالت حنوية ولغوية 
اوالت لقد وقّعت جمموعة من احمل. 5بسيطة وسهلة احلفظ، وهلا عمليات يُتحكم فيها بسرعة

إضافة إىل لغة الربايل اخلاصة .....فوالبيك، إسربانتو، انرتلينغوا،: خللق اللغة العاملية منها
 (. فئة الصم البكم)باملعاقني بصريا، ولغة اإلشارة اخلاصة باملعاقني مسعيا 

 ميزات الّلغات االصطناعية .5
يلة، لذا دعا فارديناند على أهّنا غاية وجوهر وليست وس"ممّا جيب أن نلزمه النظر للغة 

دي سوسري إىل دراسة اللغة لذاهتا ويف ذاهتا، وعّد هذا اإلجراء انقالبا فكريا يف التفكري 
، وبعيدا عن املفاضلة جند أن اللغات االصطناعية 6"اللساين، ألنه مييز بني اللغات وال يفاضل

 :متتاز بـــــ
ة لتسهيل التخاطب معظم هذه اللغات مشتقة من شكل مكتوب للغة، ومصمم-

ممّا دفع بالعديد من اللغويني إىل اعتبارها صعبة املراس .املكتوب بدال من التخاطب الشفوي 
 .وأهّنا لغة كتابة ال لغة كالم

غالبا ما يستغل ابتكار اللغة مبدأ املساومة التجارية بني املستويات اللغوية، هكذا - 
فُيمكن ...ع مبورفولوجيا اشتقاقية قويةيتم تقليص حجم املفردات الشاذة من خالل الدف

إجراء العديد من العمليات يف كل مستوى أمهها، اإلضافة واحلذف واالستبدال وإعادة 
اللغات االصطناعية تتميز بالتحرر "إاّل أّن بعض الدراسات دّلت أّن . الرتتيب أو التجميع

يكسبها قابلية التغري يف  الكبري من السياق، عكس اللغات الطبيعية اليت ختضع للسياق مما
فكلمات اللغات الطبيعية، كما هو معلوم، تقدم معاين . " 7الصياغة، أي جعلها أكثر إبداع

 . ، عكس املفردات االصطناعية اليت تعجز عن ذلك8"سياقية خمتلفة
إّن مقياسا هاما لنجاح اللغات االصطناعية يتمثل يف قدرهتا على اإلبداع املكيف، -

إذ ال بّد لكل لغة يف كل "ة أّن معظم األنظمة املبتدعة ليست مناسبة للتغيري، ومُيكن مالحظ
أمة أو جمتمع أن تساير التطور والتقدم، كي ُتسعف املتحدثني هبا على إجياد األلفاظ، لتّدل 



 
 حنيفي بن ناصر/  مرية تونسي                                                     

                        

 38 

على املخرتعات اجلديدة مثال، وكي تّسهل على املتالغني هبا التفاهم فيما بينهم، وال تعجز 
  9".جاهتمعن تلبية حا

 غايات إيجاد الّلغات االصطناعية 2.5
أمجع مفكّرو وكّتاب القرن التاسع عشر أّن السالم العاملي ال يتحقق إاّل بلغة عاملية 
واحدة، وقد هدفت اللغات االصطناعية كلها، اليت منت منها واليت وئدت يف املهد، إىل 

 .توحيد شعوب العامل ومجعها على كلمة واحدة وصوت واحد
أّما الغاية الدينية من تصميم اللغات االصطناعية فهي تعزيز التماسك الديين يف 

ويرى سابري أّن اللغة االصطناعية .  10اجملموعات الدينية، باإلضافة إىل استبعاد الغرباء عنها
إنّه "، (وظيفة اللغة املساعدة الدولية)إمّنا أوجدت لفهم الثقافة البشرية وقد كتب يف مقاله 

ميكن ( التواصل)من اللغة املساعدة الدولية، وما إذا كانت احلاجات الضمنية واجللية  اهلدف
أن تتحقق باللغة املبنية أو اللغة الوطنية املتضمنة بعض الرتاجم املبسطة، فأنا أعتقد أّن 
الصعوبة يف مسألة اللغة الدولية ترتبط خاصة بافتقارها للوضوح كهذه الوظائف 

 . 11"األساسية
 الّلغات االصطناعيةأشهر ة عن لمح.5

ُقطعت العديد من الطرق باجتاه لغة مساعدة دولية ابتداًء من أحالم فرنسيس لوديك 
-2021)، جون ويلكينز ( 2003-2022)، توماس إيركهارت (2022-2021)

إىل مساعي ديكارت الذي يعترب (" . 2086-2010)، أو جورج دالغارنو (2061
يوضح فيها مقرتحاته حول  2012اعدة، يف رسالة إىل بريمريسني مؤسس اللغة العاملية املس

لغات الحقة موجودة مبسطة ولغات أولية أيضا، وذلك اقرتاح رحبت به األوساط األكادميية 
يف الوقت الذي أدى فيه احنسار الالتينية ونشوء اللغات القومية إىل جعل التواصل األكادميي 

 .ختلفة أمرا يزداد صعوبةبني العلماء من األمم األوربية امل
إاّل أّن أيًّا من هذه اجملهودات مل تلق صداها ومل جتد ضالتها املنشودة يف توحيد ألسنة 

الجنابلو، بالتا، اإلسربانتو مث اإليدو : مث تلتها لغة. العامل حىت ظهور ما يّسمى بلغة الفوالبيك
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، وتعترب الفوالبيك، اإلسربانتو، فاإلسربانتيدو، وبعدها لينغوا، االنرتلينغوا وغريهم كثري
 . االنرتلينغوا األشهر على اإلطالق، لذا سنحصر التفصيل على هذه الثالثية اللغوية

هي أّول لغة مصطنعة، ابتكرها القس األملاين جوهان  :-volapuk-الفوالبيك -2
الواقع هي  ، وتعترب أقدم لغة مساعدة دولية مع بداية األلفية الثالثة، ويف2862مارتن شيلر 

وصممت الفوالبيك كي . بداية حركة اللغات العاملية املساعدة، كما هو معروف لدينا اليوم
وقد  هدف . ُتستخدم كوسيلة اتصال بني األشخاص ذوي اللغات األصلية املختلفة 

أّواًل، انتاج لغة قادرة على التعبري عن األفكار واملقاصد بكل وضوح ودقة، : مصممها إىل
 .جعل اكتساهبا أسهل مما ميكن ألكرب عدد من الكائنات البشريةثانًيا، 

، وهي مزيج من ( حرفا ساكنا 22حركات و8)حرفا  16وتتكون الفوالبيك من 
الفرنسية، األملانية، اإلجنليزية والالتينية بشكل رئيسي، لذلك فإّن معجمها مشتق من : اللغة

من  "vola: "على سبيل املثال]ة هذه اللغات من خالل عمليات منتظمة وأخرى عشوائي
، يف حني مّت ابتكار ([يتكلم" )speak"من" puk"وم ( العاملم " )world"اإلجنليزية 

، "el" ،"of-". "Inhabitant–"مفردات أخرى، وخاصة اجلذوع املقيدة للكلمات مثل
 . وانمبعىن حي" af–"أو ،"parisel"باريسي"مبعىن " parisian"، وكما يف "قاطن كذا"مبعىن 

هي األخرى لغة مصطنعة ابتكرها رجل يطلق على : -Esperanto-اإلسربانتو-1
 . 12"األصل"، وهو اسم يأيت من كلمة إسبانية معناها (دكتور إسربانتو)نفسه اسم 

، طبيب عيون "Ludwing Zamenhof"ودكتور إسربانتو هذا هو لودفيغ زامينهوف 
جيا من اللغات اإلسبانية، اإليطالية، ، وتعترب اإلسربانتو مز (2226-2802)بولندي 

 . الفرنسية، اإلجنليزية، األملانية
الطبعة الثانية،  2821صدور أّول طبعة لإلسربانتو وتلتها عام  2886شهدت 

 . متضمنة بعض االقرتاحات باإلضافة من طرف مصممها وآخرين
ويكمن سر  كان انتشار اإلسربانتو أبطأ من انتشار الفوالبيك لّكنه أكثر ثباتا،

تركيبية بكثري من لغة /فهي أقل تأليفية )جناحها يف مرونتها وبنيتها القواعدية األكثر سهولة، 
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، ورمّبا االضطهاد السياسي يف كل من روسيا القيصرية وأملانيا النازية الّلتني أعطتا ( فوالبيك
مة، حيث أّن ظهورها لغة اإلسربانتو مكانة اللغة التحررية التقدمية املّضادة لألنظمة القائ

فقد ُجربت خالل هذه احلرب بني جنود احللفاء مستعملني "تزامن مع احلرب العاملية الثانية، 
إيّاها بغرض التواصل، وقد لقبت هذه اللغة بالعاملية كوهنا حتمل أصوات كل اللغات 

هنا تتوفر وقد نالت نوعا من الرضا لدى بعض اخلاصة كو ...الطبيعية، وخباصة اللغات األوربية
كلمة   233كما أهّنا تتألف من . 13"صوتا جامعا ملعظم أصوات اللغات البشرية 00على 

 . 14قاعدة حنوية 20و
هي أيضا لغة مساعدة ": الالتينية دون تصريف" -Interlingua-االنرتلينغوا -0

 دولية خمصصة لتسهيل التواصل العاملي، استلهمت مفرداهتا من األلفاظ الشهرية يف اللغة
تتميز قواعدها بالبساطة الشديدة، وهي . الربتغالية، اإلجنليزية، اإليطالية والفرنسية/اإلسبانية

 . 15أقرب شبها لقواعد اللغة اإلجنليزية من قواعد اللغات الالتينية اجلديدة
، ومّت إمتامها سنة 2211بدأ إحداث االنرتلينغوا من طرف املنظمة العاملية سنة 

مهني الرئيسيني يف إحداث هذه اللغة ألكسندر غود، وهو أيضا ومن بني املسا. 2202
إجنليزي، وكتاب تقدميي للغة االنرتليغوا امسه -مؤلف كتاب حنو خاص، معجم انرتلينغوا

"Interlingua a prime vista"أوتو يسربسن، : ، ومت اإلسهام أيضا من طرف
 . 16نشر اللغة مع ألكسندر غودإدوارد سابري، أندريه مارتيين وكالرك ستيلمان الذي قام ب
حماولة عرب التاريخ، وتعترب  2333يرى الباحثون أّن حماوالت اصطناع لغة بلغت 

االنرتلينغوا من بني احملاوالت األجنح بعد اإلسربانتو، فهما الوحيدتان اللتاّن بقيتا على قيد 
ها بالنسبية، وذلك احلياة بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزمان، ومع هذا فقد اّتسم جناح

 2033لقلة املتالغني هبا، فقد حصرهم املهتمون بالشأن اللغوي، خاصة االنرتلينغوي، يف 
دولة عرب أحناء  213متحدث، عكس اإلسربانتو اليت سبق وأن أشرنا أنه، يتم تداوهلا يف 

 .العامل، بعدد متالغني يفوق مليوين شخص
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 :تعليم الّلغات االصطناعية.3
تعليم اللغات االصطناعية هي مسألة تدريب مستمر على نطق أصواهتا، إّن مسألة 

وعلى اإلحاطة بصيغها، وما يكون ضروريا من مفرداهتا، وعلى معرفة طرق صيغ مجلها 
، كما أّن هذا 17املفيدة، على غرار التدريب الذي يقوم به الراغبون يف اكتساب العادات 

س األمهية الوظيفية يف احلياة، وذلك ليدرك املتعلم أنه النوع من اللغات جيب تعلمه على أسا
فال فائدة من تعلم أي مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتماعي . 18يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته

وفائدة للناشئ يف تفاعله مع اجملتمع الذي حييا فيه، ومادامت اللغة وسيلة اتّصال بني األفراد 
ديها يف تسهيل عمليات االتّصال ونقل الفكر والتعبري عن واجلماعات، فإّن هلا وظيفة تؤ 

  19.النفس
وألّن اللغة االصطناعية تسعى ألن تكون لغة حية، تلعب دور اجلهاز العصيب 
للمجتمع العاملي أو دور الشبكة التليفونية اليت يتخاطب ويتفاهم هبا أفراده، وعجزها عن 

فإّن أنصار اإلسربانتو باعتبارها .  20خرساءتأدية هذا التخاطب والتفاهم يعين أهّنا لغة 
األشهر ، يرون أهنا لغة حية، مستخدمة يف كل ما ميكن استخدامه باللغات األخرى، 
وتعلمها أسهل بكثري من تعلم بقية اللغات ، فحىّت األشخاص الذين ال يستطيعون تذكر  

ن فقط بضعة شهور من كلمة واحدة من اللغات اليت تعلموها يف املدرسة أو اجلامعة حيتاجو 
الدراسة املركزة لكي جييدوا اإلسربنتو بطالقة، كما أهّنا أكثر فائدة من اللغات الوطنية إذ أّن 
اهلدف من تعلم أي لغة هو التعرف على أناس من أماكن شىّت هلذا تقريبا مجيع من يتكلم 

 . 21اإلسربانتو تعلمها هلذا السبب
إمّنا اصطنعت لتحقيق التواصل العاملي، والذي ومعلوم أّن االنرتلينغوا هي األخرى 

يرّكز على كونه تبليغ رسالة شفوية أو خطية أو معلومات أو آراء عن طريق الكالم املنطوق "
 :إاّل أهّنا فشلت يف ذلك وفشل غرض تعليمها لسببني.  22"أو املكتوب

لتحكم  من الصعب إصالح الوضع اللغوي العاملي فجأة، وإدراج لغة وليدة اللحظة-
مثّ إنّه على كل من حياول إصالحا "العرش اللغوي، وتنفي ما سبقها من آالف اللغات األم، 
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لغويا أن يعمد قبل كل شيء إىل دراسة حياة اللغة، ومناهج تطورها، وما ختضع له يف حياهتا 
ا من قوانني، حىت يتميز له املمكن من املستحيل، ويستبني له ما يتفق مع السنن الكونية وم

يتنافر مع طبيعة األشياء، وحىت تأيت إصالحاته مسايرة هلذه الطبيعة، فتؤيت أكلها وتكلل 
 .23"بالنجاح 
أنّه يصعب استعمال االنرتلينغوا يف اخلطاب العاملي وهي بعيدة كل البعد عن ألسنة -

ة تعلم املهارات اللغوية خارج اخلطاب جيعلها معزولة وبعيد"أغلب الشعوب غري األوربية، و
عن اإلدراك بل يصعب توظيفها يف السياقات املختلفة، يف التعبري عن األفكار واألحاسيس 

 . 24"واملشاعر، وهبذه الطريقة تتسع اهلوة بني اللغة وجماالت استعماهلا
وعلى هذا األساس ينبغي أن نّفرق من البداية بني تعلم لغة لتأدية حاجة ملحة وبني 

الفّعال، يف حاالت اجتماعية يعايشها املتعلم كثريا أو  تعلمها لغرض االستخدام املناسب
وكان من املمكن خلق جمتمع عاملي يعايش االنرتلينغوا قليال، حبيث يّتم إدراج . 25قليال

 :تعليمها كلغة أجنبية ثانية يف ّجل املدارس العاملية حتت البنود اآلتية
ينبغي تعليم التلميذ قواعد الوعي بقواعد االنرتلينغوا ومعرفتها، ومن هذه الزاوية -

استعمال هذه اللغة يف اجملتمع، وتطوير كفاءته اللغوية التواصلية، أي إكسابه املعرفة الضمنية 
بقواعد التواصل اللغوي يف اجملتمع، اليت تفسر قدرة اإلنسان على استعمال هذه اللغة يف 

 . 26ظروف التواصل املختلفة القائمة يف بيئته االجتماعية
حيث ينبغي إعطاء الغاية الالزمة للسياق "علم االنرتلينغوا بطريقة رمسية مرحية، أن تُ -

التعليمي حىت جيد املتعلم نفسه جمربا على استخدام هذه اللغة مىت اقتضى احلال، فمثال هذا 
التعليم ال يوجد إال لطلبة كبار هم يف حاجة إىل حتقيق هدف آين وطارئ، وهم ليسوا حباجة 

 . 27"ل شفهيةإىل لغة تواص
أي يف بيئة غري تلك اليت "يّتم تعليم االنرتلينغوا يف املدارس العمومية أو اخلصوصية، -

يّتم التحدث هبا يوميا وبشكل مقصود وهادف، وحيدث بطريقة منظمة من خالل برنامج 
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دراسي رمسي يتدرج حسب مراحل منو الفرد، من البسيط إىل املعقد ومن السهل إىل 
 .28"الصعب

، وألّن  29وخالصة القول أّن ّكل اللغات حباجة دائمة إىل العناية والدراسة واملتابعة          
. 31فإّن مآهلا االنقراض  30اللغات االصطناعية حمرومة من اخلصائص األساسية للغة احلقيقية

فاللغة اليت تعيش الصراع أو تعجز عن التطور بفقداهنا القدرة على مسايرة العصور واألجيال "
ليت تنطلق هبا ألسباب تارخيية أو سياسية كثريا ما تذبل وختتفي وال يبقى منها سوى ما ختلفه ا

 .32"من تارخيها
  :اإلحاالتقائمة . 3
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