
 1026 ديسمبر                                                       ثامنالعدد ال                                                       مجلة شمالجنوب

 

 

59 

 

 صراع اللغوي بني اللغاتال

 "                       اللغة العربية أنموذجا  "
 

 عزالدين أحمد عبد العالي
 مصراتة جامعة

 

 دقمة امل

عملي  االتصال ةع أفراد  :إن أكثر ةا اتفق عليه علماء اللغ  هو الوظيف  املناط  باللغ  وهي        

اجملتمع، والبم ألي جمتمع بشري ةن لغ  يسلكها حتى تسري احلياة طبيعي ، سواء أكانت اللغ  

 .صوتي ، أم غري صوتي 

ولكن ةا يهمنا يف هذا الصمد هو اللغ  اليت تدقوم على األصوات اللغوي  اإلنساني ، وبنظرة عاة         

 طيع ةالحظ  أن اللغ  وعلى ةر العصور واألزةان، مل تكن تسر علىوخاص  ةن الناحي  التارخيي  نست

                                                                                     منط واحم بل يعرتيها ةا يعرتي الناطق بها ةن تغي ر، وتطور، وتأثري، وتأثر، وهذه هي سن  اهلل يف 

 .وذلك لتساير الطبيع  البشري -" دوام احلال ةن احملال: "وفق الدقاعمة األصولي  اليت تدقول-كونه 

                                                                       ان ةا يعرت اللغ  ةن تغي ر حادث أو حممث له عواةل ةسانمة وةساعمة، ولكي حيمث ولذا ك       

هذا األةر فإنه يأخذ زةنا  يرتاوح بني الدقصري والطويل، وقم يستمر أجياال ليتم، وهذا ةا يعرف بـ 

اللغ                                                        الذي سأحاول عرضه يف هذه الصفحات بشكل واضح وسريع، جاعال " الصراع اللغوي"

 : ، وذلك ةن خالل ةبحثني    ذجا العربي  أمنو

 .ةفهوةه، ةراحله، العواةل املتحكم  فيه: الصراع اللغوي: األول   

 .بني اللغ  العربي  وغريها قمميا وحميثا: الصراع اللغوي :الثاني 

 التمهيم

اللغ  كائن حي، يطرأ عليها ةا يطرأ على أفراد الكائنات احلي  ومجاعاتها ةن احتكاك        

وتنازع، وهي أيضا كائن اجتماعي تنشأ يف اجملتمع وترتعرع فيه، واجملتمع ال يدقوم إال وصراع 

الصراع " بها، وقم تدقوم لغتان يف جمتمع ةا، فتتأثر كل واحمة ةنها باألخرى وحيمث ةا يعرف بـ

الذي على أثره تتضح نتائج هذا الصراع باختالف األحوال، فتكون هناك لغ  ةنتصرة " اللغوي

غلوب ، ةع العلم بأنه هذا ليس بدقاعمة  وال  ةشروطا يف مجيع األحوال، بل قم تعيش اللغتان ولغ  ة
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جنبا إىل جنب، ولكن هذا التدقارب والتجاور ال مينع ةن االحتكاك والتأثر، كما أنه ويف كل 

وذلك بأن األحوال فإن اللغ  املنتصرة ال جترج سامل  ةن هذا الصراع، بل إن اللغ  املغلوب  تأثر فيها 

 .1تمخل فيها الكثري ةن األلفاظ والرتاكيب اليت تبدقى ةستعمل  يف اللغ  املنتصرة

 الصراع اللغوي: املبحث األول

 ةراحله، العواةل املتحكم  فيه

 :ةراحل الصراع اللغوي

ككل صراع يف هذه احلياة ال يأتي ةرة واحمة، أو دفع  واحمة، وإمنا يكون على ةراحل         

، كل ةرحل  ةنها تيسر وتسهل للمرحل  اليت تليها، واليت نستطيع ةن خالهلا استيضاح ةتباعمة

 :العواةل املساعمة يف تفتيت اللغ  املغلوب  والدقضاء عليها

يف هذه املرحل  تطغى ةفردات اللغ  املنتصرة وحتل حمل اللغ  املغلوب  شيئا فشيئا،  :املرحل  األوىل

شميما وطويل األةم، كأن تكون اللغ  املغلوب  ذات قمر كبري وقم يكون الصراع بني اللغتني 

ةا حمث للبلغاريني حينما نزحوا إىل البلدقان : ، وةن أةثل  ذلك2ةن املفردات تمخل يف اللغ  الغالب 

فدقم  -وبلغاريا، ويرجعون إىل صدقليا وهم شعب بني قسطنطيني -واةتزجوا بشعوب الصدقالب 

م لغ  هذه الشعوب، وحلت حملها لغ  الصدقالب ، إال أن هذا التغلب أخذت لغتهم تنمثر تمرجييا أةا

أو االنمثار مل يتم إال بصعوب ، واستمرت زةنا طويال، كان الصراع فيه عنيفا، أسفر عن خروج 

 .3                                                    اللغ  الغالب  حمرف  وبعيمة عن أصوهلا الدقممي  بعما كبريا 

وةن  ،4فإن اللغ  املغلوب  ال تظهر أي ةدقاوة ، بل إنها تنصهر يف اللغ  الغالب  ،أةا إذا الصراع ضعيفا        

اللغ  العربي  بعم انتصارها على اللغ  اإلغريدقي ، فدقم خرجت األوىل ةن ذاك الصراع : أةثل  ذلك

 .5سامل  ومل تكم تتأثر بشيء ةن خصائص اللغ  اإلغريدقي  اللهم إال عمدا حممدا ةن الكلمات

التغري يف خمارج األصوات، وذلك بأن يدقرتب النطق  يف هذه املرحل  يكون: الثاني  املرحل 

لألصوات ةن خالل األلفاظ أو الكلمات ألصوات اللغ  اجلميمة شيئا فشيئا، إىل أن يوافق أو 

 .يطابق الصوت املنطوق، لألصوات اللغ  املنتصرة

                                                 
 .       222علي عبمالواحم وايف، ص. علم اللغ ، د 1
 .        471املمخل إىل علم اللغ  وةناهج البحث اللغوي، رةضان عبمالتواب، ص 2
 .       232علم اللغ ، ص 3
 .       471املمخل إىل علم اللغ ، ص 4
 .       56أنور اجلنمي، ص. الفصحى لغ  الدقرآن، د 5
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 -واعمها وقوانينها الصرفي  والنظمي ـبفرض ق يف هذه املرحل  تدقوم اللغ  املنتصرة :املرحل  الثالث 

وبذلك يتم اإلجهاز على اللغ  املغلوب  وحموها، وذلك لكون الدقواعم هي احلصن املنيع -النحوي 

أشبه بالدقلع  اليت حيتمي بها فلول اجليش :" ألي لغ ، وقم وصفها بذاك المكتور علي وايف فدقال

 .6"يتم بسدقوطها استيالء العمو على البالداملنهزم ويدقاتل عنها حتى آخر رةق، واليت 

 فالذي جيب أن يؤخذ يف االعتبار أن النصر ال يتم يف هذه املرحل  إال بعم زةن طويل قم يصل إىل        

 حتت-فرنسا وةا جاورها املتكلمني باللغ  السلتي  - أكثر ةن أربع  قرون، فالروةان أخضعوا بالد اجلول

 . 7امليالدي، ولكن مل تتم الغلب  للغ  الالتيني  إال يف الدقرن الرابعسيطرتهم يف الدقرن األول 

 :العواةل املتحكم  يف الصراع اللغوي

ينشأ الصراع اللغوي عن عواةل كثرية، ةن ذلك الصراع الناتج عن احلروب والغزو، فإذا         

األصليني، فإنه  حمث غزو بني شعبني، وكان الشعب الغازي يتكلم لغ  غري لغ  أصحاب البالد

 ةع ةرور األيام والزةن الصراع بني اللغتني، وليس ةن الضروري أن ينتهي هذا الصراع ةوافدقا لنتيج 

بلغته، أو قم يكون                                                            املعرك  احلربي ، فدقم يكون الشعب املغلوب أصلب عودا وأكثر متسكا 

اتج عن التجاور ، كما أنه ةن عواةل الصراع اللغوي الن                               عكس ذلك بأن يكون ضعيفا ةستسلما 

 بني شعبني خمتلفني يف اللغ ، مما يتيح ألفرادهما فرص االحتكاك املادي والثدقايف، ويف هذه احلال

 :يتحدقق أحم االحتمالني اآلتيني

 .إةا أن تنتصر إحمى اللغتني على األخرى وتبح هي اللغ  السائمة

 .8تهاإةا أن تستويا يف الدقوة، فتبدقى كل ةنهما حمتفظ  بشخصيتها وةيزا

 :ويتحكم يف هذه النتيج  أحم العواةل اآلتي ، ةنفردة، أو جمتمع 

 .االحتاد أو التدقارب يف األسرة اللغوي . 3.                التفوق املادي. 1.             التدقمم احلضاري.2

فإن نتيج  الصراع  فإذا تساوى شعبان يف الناحي  احلضاري ، بأن كانا ةتخلفني ثدقافيا،        

، أو                                                                                    بينهما االعتماد فيها يكون على كثرة العمد، سواء أكانت لغ  الغالب أم لغ  املغلوب حربيا 

                                                                             مبعنى أوضح لغ  األصيل أو المخيل؛ وذلك ألنه عنم انعمام النوع، يكون التحكم للكم  يف
 

 .ةصري األةور

                                                 
 .    237علم اللغ ، ص 6
 .       233املصمر السابق، ص 7
 .447حممم أمحم أبو الفرج، ص. ةدقمة  لمراس  فدقه اللغ ، د 8
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 أواسط أوروبا إىل اجنلرتا، مل تلبث لغتهمعنم ةا زحف اإلجنليز السكسونيني ةن : ةثال على ذلك        

أن تغلبت على اللغات السلتي  اليت كان يتكلم بها السكان األصليون؛ وذلك ألن عمد السلتيني 

 .9مل يكن شيئا أةام عمد الغزاة، وكال الشعبني كان همجيا ةنحطا يف ةستوى احلضارة

الشعب املغلوب، فتكون السيطرة أةا إذا كان الشعب الغالب أرقى حضارة وثدقاف  ةن         

                                                                                والتمكن للتفوق الكيفي ، مبعنى أنه ال ةكان  للكم ، شريط  دوام الغلب  والسيطرة زةنا 

 .كافيا ميكن ةعه حتدقيق نتيج  حامس  للصراع اللغوي

فتوحات العرب يف در اإلسالم للشام والعراق وةصر، يواكبها اكتساح : ةثال على ذلك        

ميع اللغات اليت كانت سائمة يف تلك البدقاع، فاكتسحت العربي  الدقبطي  يف اللغ  العربي  جل

 .10ةصر، والرببري  يف مشال إفريدقيا، وغريها

فدقم تكون اللغ  : أةا ةثال عمم تغلب إحمى اللغتني على األخرى الختالف األسرة اللغوي          

حيث إن بدقاء العرب يف األنملس دام سبع  قرون إال أن اللغ   العربي  ةع اللغ  اإلسباني  أظهر ةثال،

العربي  مل تتمكن ةن االنتصار على اللغ  اإلسباني ؛ كون العربي  ةن أسرة لغوي  ةغايرة، 

وكذلك السيطرة العثماني  على الوطن العربي واةتمادها لدقرون عميمة؛ مل تستطع الدقضاء على 

كي  حملها؛ ألن الرتكي  ليست بأي حال ةن لغات احلضارات اللغ  العربي  وإحالل اللغ  الرت

الكربى خبالف العربي ، ونستطيع أن نرجع ذلك إىل أن هناك عاةال ةسانما يتمثل يف الدقيم  

الذاتي  للغ ، ألن بعض اللغات هلا عاةل اهليب  واملكان  يف احلضارات اإلنساني  فتبدقى حمافظ  

 .11على سالةتها وةمافع  عنها

 ولكن ةع ذلك فإن عمم تغلب إحمى اللغتني ال حيول دون تأثر كل ةنهما باألخرى، فدقم تركت        

 .اللغ  العربي  آثارا واضح  يف اللغ  اإلسباني ، وكذلك احلال ةع اللغ  الرتكي ، والعكس

 الصراع اللغوي : املبحث الثاني

        وحميثا                              بني اللغ  العربي  وغريها قمميا 

 :                   العربي  وغريها قمميا الصراع بني :     أوال 

أتيح للغ  العربي  فرص كثرية لالحتكاك بلغات أخر، ةن فصيلتها وةن غري فصيلتها،         

                                                                            وذلك ةن خالل اةتزاج العرب بكثري ةن الشعوب عرب الفتوحات اإلسالةي  على ةر  العصور، 

                                                 
 .     232علم اللغ ، ص 9

 .     447صةدقمة  لمراس  فدقه اللغ ،  10
 .      472املمخل إىل علم اللغ ، ص 11
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مخلت يف فتصارعت جراء ذلك ةع العميم ةن اللغات اليت كانت ةسيطرة على تلك البدقاع، ف

صراع ةع اآلراةي  يف سوريا، ولبنان، والعراق، والدقبطي  يف ةصر، والرببري  يف مشال أفريدقيا، 

 .والفارسي  يف إيران، والرتكي  يف جل األراضي اإلسالةي 

أةا النتيج  فكانت ةتباين  فدقم قضت اللغ  العربي  على اآلراةي ، والدقبطي ، والرببري ،         

ي  ةتأثرة باللغات اليت صرعتها وهذا التأثر خيتلف باختالف اللغات ةن حيث وخرجت اللغ  العرب

 .الدقوة والضعف

أةا عن صراع العربي  ةع الفارسي ، فدقم أثرت كل ةنهما يف األخرى، وأيضا تأثرت كل         

 .ةنهما باألخرى، إال أن أثر العربي  يف الفارسي  كان أوسع وأمشل ةن أثرها يف العربي 

أن الرتكي  تأثرت باللغ  العربي  وخاص  يف املفردات، إال أن أثر الرتكي  يف العربي   كما        

 .12بعض اللهجات العاةي  املتشعب  عن اللغ  العربي مل يكن كبريا اللهم إال الدقليل الدقليل يف 

ومما جيب التأكيم عليه أن اللغ  العربي  يف تلكم البلمان مل تفرض حبم السيف كما         

مير باملراحل الطبيعي  اليت حتكمها سنن        لغويا                                       يسوق لذلك بعض املغرضني، وإمنا كان صراعا 

االجتماع ليت تمرجت ةرحل  ةرحل ، فكانت البماي  مبرحل  العزل  اللغوي  لتلك الشعوب، اليت مل 

إىل متتم طويال، ثم أردفت العزل  باهلجرات اجلماعي  لبعض الدقبائل العربي ، أو مجاعات ةنها 

األقطار املفتوح ، وةع هذا االحتكاك ةع تلكم اجلماعات، نفذت اللغ  العربي  إىل املوطن 

 ،       وتأثرا                وعطاء، وتأثريا                                                                     اجلميم، ثم ةا لبث هذا االحتكاك أن جتاوزته العربي  ةن خالل التبادل أخذا 

 . 13التشريعلتنتصر على اللغات األصيل ، اليت تركت اجملال هلذه اللغ  الدقوةي ، لغ  احلكم و

 :وأةا عن أثر اللغ  العربي  يف اللغات الشرقي  كالفارسي ، واألفغاني ، واهلنمستاني ، فجاء ةن ناحيتني        

 .ةن ناحي  املعاةالت الفدقهي ، والتنظيمات السياسي ، واملفاهيم األخالقي  والميني : األوىل

لغ  احمليط اإلسالةي، فأصبحت  ةن ناحي  احلرف العربي، باعتباره أداة لكتاب : األخرية

 .14الفارسي  والرتكي  وغريهما تكتب باحلروف العربي 

 :      حميثا الصراع بني العربي  وغريها :       ثانيا 

لدقم واجهت العربي   صراعات عميمة كان ةن أهم أسبابها احلمالت احلربي  الصليبي  إال         

جع ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل توىل أن العربي  استطاعت احملافظ  على جوهرها وةعمنها وةر

                                                 
 .       423علم اللغ ، ص 12
 .      53-52بنت الشاطئ، ص. لغتنا واحلياة، د 13
 .       213حممود السعران، ص. اللغ  واجملتمع، د 14
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إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له ﴿ حفظها ةن خالل المستور السماوي الذي نزل بلغتها فدقم قال تعاىل

، فكان أشم ةا واجهته العربي  يف العصر احلميث هو الصراع اللغوي، الذي صحبه ﴾حلافظون

كان اهلمف الرئيس ةنه حماصرة العربي  والدقضاء عليها، إال أنه  صراع حربي مبعناه الشمولي،

ويف أشم األوقات عسرا، ويف أكثر املعارك ضراوة، ظلت اللغ  العربي  تعتمم على حصونها املنيع  

اليت ال تدقهر، واملتمثل  يف املساجم، وذلك ةن خالل حلدقات تمارس الدقرآن الكريم، واحلميث 

 .النبوي الشريف

بماي  نهض  علمي  وفكري ، كان-     ةثال - أواخر الدقرن التاسع عشر، شهمت ةصرويف        
 
 هلا آثارها املهم  يف إبراز ةكان  العربي  كلغ  للعلم والفكر يف مجيع جماالته وفروعه، وأصبحت

م؛ لمراس  2931التجرب  املصري  جترب  دولي  رائمة، حيث وصل وفم ياباني إىل الدقاهرة سن  

                                                                               صري  يف جعل اللغ  العربي  لغ  خمتلف العلوم والتدقنيات، فدقم كانت العلوم الطبي  ةثال التجرب  امل
 
تمرس باللغ  العربي  يف الدقصر العيين، وذلك لإلفادة ةنها يف ةشروعهم اللغوي جلعل اللغ  الياباني 

 
 طاني  ملصرلغ  احلضارة والعلوم احلميث ، وقم استمرت التجرب  املصري  حتى احتالل اجليوش الربي

م، وةا نشأ عنه ةن حتول التمريس باللغ  العربي  إىل اللغ  اإلجنليزي ، ودخول ةصر يف 2951سن 

صراع ةرير ةع اللغ  األجنبي  ةن ناحي ، وةع العاةي  اليت كانت جتم دعما وعونا ةن سلطات 

 .15االحتالل األجنيب ةن ناحي  أخرى

ر مل يأل جهما يف حماول  سلخه عن الدقوةي  العربي ، أةا عن املغرب العربي فإن االستعما        

والشخصي  اإلسالةي ، وةع إعالن ةعارك التحرير واالستدقالل ثم اإلعالن بأن اللغ  العربي  هي 

اللغ  األوىل بتلك المول، إال أن التأثر خيتلف ةن قطر إىل آخر فنلحظ أن تونس أشم تأثر ةن 

خيلط " اجلزائري، أو املغربي"، حيث جنم أن املتحمث       تأثرا ليبيا، وأن اجلزائر واملغرب أشمهما 

 . يف كالةه بني ةفردات وأساليب عربي  بأخرى فرنسي 

 

 اخلامت 

 :بعم هذا العرض السريع للصراع اللغوي نستطيع أن خنرج بنتائج ةن أهمها

  وإمنا يتم مبراحل تسري وفق التطور     سهال       سلسا                                   أن الدقضاء على أي لغ  ال يكون أةرا 

 .والتغري يف حياة املتكلمني

                                                 
 .43عبمالكريم خليف ، ص. قضايا العربي  على ةمرج الدقرن الواحم والعشرين، د 15
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 التدقمم احلضاري   .2: أن أهم العواةل املسانمة للصرع اللغوي على ةر التاريخ هي ثالث

 .االحتاد والتدقارب يف األسرة اللغوي  .3التدقمم املادي     .1

 ، وذلك  أنه وةن خالل هذا العرض ال ميكن اجلزم بأن هناك ةغلوب وةنتصر يف اللغ

 .لكون اللغ  املنتصرة ال خترج سليم  ةن هذا الصراع

  أن االستعمار احلميث يسعى لتنمي  الصراع اللغوي نكل جميم ةن خالل عاةلني ةن

 .العواةل اليت سبق اإلشارة إليها وذلك لتحكمه يف التطور العلمي وةستحمثات احلياة

 ل اللهجات احمللي  لكونها تغذي أن االستعمار يسعى إىل تعزيز العواةل الماخلي  ةن خال

 . املواقف النفسي  واجلوانب االنهزاةي  داخل اللغ  الواحمة

 

 املصادر واملراجع

 ت.علي عبمالواحم وايف، دار نهض  ةصر، الدقاهرة، الطبع  التاسع ، د. علم اللغ ، د .4
 ب اللبناني، بريوت،دار الكتا ،42 أنور اجلنمي، املوسوع  اإلسالةي . فصحى لغ  الدقرآن، د .2

 ط      . م، د4292
 عبمالكريم خليف ، دار الغرب اإلسالةي،. قضايا العربي  على ةمرج الدقرن الواحم والعشرين، د .3

 ت .ط، د. بريوت، د
 .م4253الطبع  الثاني ،حممود السعران، ةطبع  اإلسكنمري ، . لغ  واجملتمع رأي وةنهج، د .1

 . م4274بنت الشاطئ عائش  عبمالرمحن، دار املعارف، الدقاهرة، الطبع  األوىل،. د لغتنا واحلياة، .6

ةمخل إىل علم اللغ  وةناهج البحث اللغوي، رةضان عبمالتواب، ةكتب  اخلاجني، الدقاهرة،  .5

 .م4296الطبع  الثاني  

 لعربي  للطباع  والنشر والتوزيع،حممم أمحم أبو الفرج، دار النهض  ا. ةدقمة  لمراس  فدقه اللغ ، د .7

 .م4225بريوت، الطبع  األوىل، 
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