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 5........................................................................................................................قراءة يف قانون الصراع اللغوي 

 
 

 املقدمة

بين الشعوب منذ القدم  البحث قضية مهمة في مجال الصراع الحضاري القائميتناول هذا 

من  بين شعب وآخر  على قدم وساق ما زال هنالك تباين يزال قائم والوحتى وقتنا الحاضر 

ينتج من  حيث ,وغيرهاواللغوية الثقافية  وأاالجتماعية  وأاالقتصادية  وأالناحية السياسية 

ب االقوى على ال  التفاوت بين الشعوب ما يسمى بالصراعات ذلك
َ
أو , عادة ضعفوهو تغل

قلة الحيلة  لسبب ؛الفشلب تبوء محاولة تمحاولة تغلب االضعف على االقوى وأن كان

وفي  ,(البقاء لألقوى )قوى, كما هو معروف في عالم الصراع الفينتصر  املتطلبة في املواجهة

اللغوي الذي صراع ال وهو ؛راع الحضاري بحثنا هذا سوف نتكلم عن جانب من جوانب الص

 إغوي و فالصراع الل ,في عالم الصراعات املخيف يعد الساس
 
 إ ن كان خفيا

ا
 ,أنه خطير ال

دون لنه ال حضارة  ؛لغاء ثقافة اآلخر وهويته وفكرهإطبيعة الصراع اللغوي هو  وخاصة أنا 

هلها ضعفت حضارتهم وثقافتهم,  أفإذا ضعفت اللغة بضعف  وال ثقافة بدون لغة ,ثقافة

  .خالل البحث هللان شاء إوهذا ما نتعرف عليه 

                                         :كثيرة منها ا اهمية هذا املوضوع ودواعي الكتابة فيه جاءت لسبابوأما 

 من قبيل زيادة الوعي اللغوي بطبيعة التعصب والصراع, -أ

وارتباطهما وبالفكر االنساني  بالحضارة االنسانية أهمية اللغة وعالقتهاإلى  االشارة -ب

  .الوثيق

 .الصراع اللغوي أنما هو على قمة الصراعات العاملية توضيح أنا  -ج

في كتابة البحوث  املتبعةالطرق حد أوهي  ؛بحثنا على الطريقة االستقرائية منهج وسيكون  

 التي تبدأ بالجزئيات العلمية 
 
حقق منها يتقوانين عامة إلى  ليصل منهاالكليات إلى  وصوال

 .ثباتهإاملطلوب 

 هناك قانون نا أموضوع بحثنا حول قانون صراع اللغات ولنثبت  وبما أنا  
 
 ثابت ا

 
في صراع  ا

نتائجه على ارض  تحققت متى تحققت شروطه ؛خرى أبموجبه يكون تغلب لغة على اللغات 

بين بعض الشعوب   سنقوم بعرض بعض الصراعات اللغوية التي دارتبطبيعة الحال,  الواقع

ن تكون هذه العوامل أويمكن  ,بها يكون تغلب لغة على لغةمن خالها العوامل التي  ءلنستقر

 .التعبيرذا صح إعلى نتائج املعركة اللغوي هي القانون الحاكم في ساحة الصراع 

 وسيكون بحثنا في مباحث عديدة:

  تعريف اللغة يتناول  :املبحث االول  
 
وبيان عالقة اللغة بالحضارة االنسانية,  لغة واصطالحا

 .وعالقتها بالفكر االنساني
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 .ومعنى الصراع اللغوي بصورة خاصة ,الصراع بصورة عامة بيان مفهوم :ملبحث الثانيا 

ء ذلك سباب نشوأ وبياننموذج من الصراعات اللغوية القديمة,  في ذكر :املبحث الثالث

 .خرى أتم تغلب لغة على لغة يالقانون الذي بموجبة  رءثم نستق ,الصراع

 ومن هللا التوفيق والسداد. 
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 املبحث االول

 همية اللغة وعالقتها بالفكر واحلضارةأ
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 :تعريف اللغة .1

ارتباط علم اللغة بعلوم إلى  اتفاقهملم يتفق علماء اللغة على تعريف واحد للغة ! ويعود عدم )

إلى  . فكان كل عالم ينظر عدة، أهمها: علم النفس، وعلم االجتماع، وعلم املنطق، والفلسفة، وغيرها

اللغة ظاهرة ): أشمل تعريفاتها التعريف القائل ولعل من اللغة من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه.

تألف من مجموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت مكتسبة ... تاجتماعية ثقافية  -نفسية  -سيكولوجية 

تستطيع جماعة ما أن  ، وبهذا النظام الرمزي الصوتيعن طريق االختبار، معاني مقررة في الذهن

 .(1) (تتفاهم وتتفاعل

والتواصل وأداة الحصول والتالقي.  التعبيرهي أداة الثقافة لإلنسان وأداة : )وكذلك عرفوا اللغة

 بأخيه  اللغة هي أن يتصل اإلنسانووظيفة 
ا
  اتصاال

ا
،واجتماعي ثقافيا

ا
 تعد من أهم مظاهر السلوكو  ا

فاللغة  ،وسيلة للترابط االجتماعيو  دللفر الجتماعي ا االنتماء تعتبر أوضح سمات هانإاالجتماعي، كما 

 
ا
 (بين املواطنينلحصول على العون واملساعدة، وإقامة الود واأللفة ل نشاط اجتماعي، قد يقصد أحيانا

(2) . 

    .(3) (كل لفظ وضع ملعنى) وعرفها ابن الحاجب بأنها:

ختزن في ) ن:ويراها بعض املحدثي
ُ
أنها نظام من الرموز الصوتية، أو مجموعة من الصور اللفظية ت

معنى )ويراها آخر بأنها: , )أذهان أفراد الجماعة اللغوية، وتستخدم للتفاهم بين أبناء جمع معين

 .(4) (في صوت موضوع

  هافو وكذلك عرا  
 
  لغة

 
 :واصطالحا

 (اللغة مشتقة من لغا يلغو: إذا تكلم؛ فمعناها الكالم؛ فهذا تعريفها في اللغة): اللغة تعريف كلمة 
(5).   

ا في االصطالح فعرفت بتعريفات عديدة, أشهرها ما ذكره أبو الفتح ابن جني في كتابه أما     

ر بها كل قوٍم عن أغراضهماللغة: أصواحد ) )الخصائص( حيث قال: ِّ
  .(6) (ت يعب 

يضارع أحدث  - اء العربية على اختالف تخصصاتهموهذا التعريف الذي تناقله علم

 اللغة: التعريفات العلمية للغة؛ حيث ترى تلك التعريفات أنا 

                                                           

 .13ولدانا ، دراسات فى فقه اللغة: ص. 1
 .25. فقه اللغة العربية وخصائصها: ص 2
 .150ص 1بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: ج .3
 .32الضامن: ص. علم اللغة د. حاتم 4
 .251ص15ينظر لسان العرب: ج. 5
 .87ص 1: جالخصائص البن جني .6
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 .أصوات منطوقة  . أ

 وأن وظيفتها التعبير عن الغراض. . ب

 .بهاوأنها تعيش بين قوم يتفاهمون   . ت

 وأن لكل قوم لغة. . ث

 _ هي الركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من عرا 
 
فها, وإن كانت فهذه _ تقريبا

بعض التعريفات الحديثة للغة تتوسع, فتدخل في اللغة كل وسيلٍة تفاهٍم, وال تقتصر على 

إن الشهَر هو الصوات, فتجعل فيها اإلشارات, وتعبيرات الوجه, ودقات الطبول وغيرها؛ ف

 غيرها من الوسائل محدودة, وقليلة القيمة. حصر اللغة في الصوات املنطوقة؛ لنا 

 

 :عالقة اللغة باحلضارة االنسانية .2

 إ( 
 
فهي تؤلف  والتقدم اللغة من أعرق مظاهر الحضارة اإلنسانية، بل هي أصل الحضارة الرقي ن

 أخرى، بل بين حضارة وحضارة، ألن األفرادأخرى، وبين أمة وأمة  الحد الفاصل بين شعب وشعب

قادرون على أن يؤلفوا  فحسب، وإنما هم ةيتفاهمون بيسر وسهول الذين يتكلمون لغة واحدة ال

 
 
يعمق  بها قوام الحياة الروحية والفكرية واملادية اللغة هي مجتمعا إنسانيا موحدا متجانسا، ألن

 عيش فيه حيث تخلق اللغة من أفراد أمة متماسكةالذى يولد ويباملجتمع  اإلنسان صلته وأصالته

  .(7) (األصول موحدة الفروع

لن الحضارة ال تقوم إال على أساسين, هما:  ؛فعالقة اللغة بحضارة االنسان عالقة وثيقة

الساس الفكري, والساس املادي, والساس الفكري يصاغ باللغة, وينقل عن طريقها؛ ليتم 

فكأنها أمٌّ تحمل )تداوله ونشره, ثم تقييمه وتقويمه, كل ذلك يقوم على متن اللغة ال غنى عنها, 

ي، فيصدق إذن على العالقة بي ِّ
َرب 

ُ
ة، فإذا لم ننزلها تلك وتضع، ثم ت وَّ

ُ
ن اللغة والحضارة أنها عالقة ُبن

 إوبما  املنزلة، فال أقل من أن نشبهها باألخوة أو الصداقة.
 
 إاالساس الفكري ال يصاغ  ن

 
باللغة فتكون  ال

 فهو  فكري،لل الحامل والناقل الوعاءاللغة هي 
ا
تار لغات الرسل تبعا

ْ
خ

ُ
 في حضنها ينمو ويتطور؛ ولذلك ت

ى القناعات، وتقوم الحجة على الذين يتخلفون عن ركب الحضارة 
َ
ْبن

ُ
للغات أقوامهم؛ ليكتمل الفهم، وت

ُه َم 
َّ
لُّ الل ُيضِّ

َ
ُهْم ف

َ
 ل

َ
ن ِّ

ُيَبي  هِّ لِّ ْومِّ
َ
َسانِّ ق لِّ  بِّ

َّ
ال ْن َرُسوٍل إِّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
اُء الذي يقوده الرسل، قال تعالى: ﴿َوَما أ

َ
ْن َيش

اُء وَ 
َ

ي َمْن َيش يُم َوَيْهدِّ َحكِّ
ْ
يُز ال َعزِّ

ْ
 (.9).(8)﴾ُهَو ال

                                                           

 .5ص : مقدمة لدراسة اللغة. 7
 . 4: إبراهيم. 8
 http://islamonline.net/sahem/15208 :ون الينأموقع اسالم . 9
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 اللغة بالفكر: عالقة .3

يعرف عنها ش يء مالم  ال  الفكر هو ما يدور في داخل االنسان من تصورات ومعاني صامته

 وتصب في قالب حس ي الخارج تخرج وتترجم إلى 
ا
تبقى  وفق قانون يحتفظ بمدلولها املراد واال

آلة أو قالب حس ي إلى  توهذه التصورااملعاني  هذه تحتاج ذنإ ,غير معروفةحبيسة الذهن 

 ن توجد هناك آلة تترجم االفكارأ بمكان وكان من الضرورة ,الخارجإلى  من الذهن بنقلها يقوم

إلى  يرسال املعلومة من الوجود الذهنإو أ الخارجن وسيلة ناقلة ملا يدور في الذهن إلى وتكو 

, حسوسالوجود الذهني غير مادي والوجود الخارجي مادي م نا أوبما , الوجود الخارجي

وهذه العملية  ,الفاظإلى  املعاني وهي ترجمة ش يء آخر إلى  ش يء العملية تكون عملية تحول ف

فعالقة اللغة بالفكر  (لفظ وضع ملعنى)كما عرفها ابن الحاجب و  ,اللغة آلة وهيإلى  تحتاج

الناقل للفكر ط يوستمثل ال اللغة نا ل  ؛االحوالتجاهلها بحال من وثيقة ال يمكن  عالقة

لذلك املعني ومن دون هذه  ؛والرابط االساس بين املعنى املوجود في الذهن والواقع الخارجي

 .وذها دون اللغة املعبرة والوسيطةلنف ى املعاني حبيسة االذهان ال طريقالواسطة تبق

نحاول طرحها  الفالسفة عند حول عالقة اللغة بالفكر  توجد هنالك اشكاال ت ولكن    

   .ومناقشتها

 الحبأنا  تقدم القول 
ا
واالساس الفكري  ,الفكري واملادي ؛ساسينأعلى  ضارة ال تقوم اال

 ي ويترجم عن طريق اللغة فهي الوعاء الحامل والناقل له حيث ال سبيل لترويج الفكر  يصاغ

  بأحسن حال
ا
 ,خرى غير اللغة ولكن اللغة ارقاهاأوأن كان هنالك وسائل  ,عن طريق اللغة اال

لنقل الفكر الذي  ن تكون اللغة هي اآللة الرقىأن ر مهذا الفهم ويستنك بينما نجد من يخالف

 .موضوعها الذهنهو عبارة عن معاني وتصورات يصورها لنا العقل 

فيلسوف يعرفها حسب كل في تعريف اللغة إذ كان  حتى مر في هذا ال  اختلف الفالسفة

 
ا
 اللغة قد تكون رموز  جمعوا على أنا أأنهم  مفهومه الخاص إال

 
وقد  ,قصد التفاهمبوإشارات  ا

معارض إلى  وفي هذه النقطة انقسم جمهور الفالسفة ,ن ألفاظ منتظمة لها دالالت معينةتكو 

 .وأنها تعرقل الفكر تهمها بأنها قبور املعاني أومنهم من  ,مؤيد للغةو 

 هل يجوز لنا اتهام اللغة بأنها تعرقل الفكر ؟   هنا يأتي السؤال: 

  ؟ل اللغة بكل بساطة عن الفكرنفصا  وهل يمكننا أنا 

  .(10) برغسون أمثال الفيلسوف الفرنس ي يرى معظم الفالسفة الحدسيين  

                                                           

10 . Henri Bergson( 1941يناير  4 - 1859أكتوبر  18هنري برغسون،)  فيلسوف فرنسي. حصل
  أهم الفالسفة في العصر الحديث.من يعتبر و. 1927على جائزة نوبل لآلداب عام
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 :يلي ماإلى  عدم التناسب بين ما تملكه من الفكار وما تملكه من ألفاظ يعود نا إ 

 أ 
 
الفكر متقدم عن اللغة ويظهر ذلك من توقف املتكلم أو الكاتب عن الحديث أو  :وال

 
 
 .ة املناسبة لداء املعنى املقصودعن اللفظ أو العبار  الكتابة وترددها بحثا

 
 
  :ثانيا

ا
من املجتمع  عليه تعارفما على  تجاوز الفكر بداللة اللفظ إذ اللفظ ال يعبر إال

 وتبقى جوانب كثيرة مما يجده اإلنسان في نفسه من املعاني يصعب التعبير عنها. اللفاظ 

 
 
لمر الذي يجعل اللغة قابلة للتحليل أو التركيب ثم االفكر متصل واللفاظ منفصلة  :ثالثا

وعلى هذا  ,أخرإلى  ثابتة إذا أقيست بتطور املعاني وبتبدلها من وقتاللفاظ جامدة و  إنا 

 يصعب التعبير ب
 
  واسطة هذه اللفاظ عن الحياة الفكرية الباطنية تعبيرا

 
عالم  لنا  دقيقا

بمفرداتها  جسرينفاللغة كما يالحظ , منفصللفاظ عالم العالم و  الفكار عالم متصل

 و 
 
لى اختفاء الولين و إمطروقة حتى أنهم و  صيغتها الثابتة قد أجبرت الفكر على أن يسلك سبال

 . هم أشبه ما يكون بتفسير ما سبقهمكان تفكير أن إلى  آل بهم المر 

وهذا ما يجعل اللغة تعرقل  ,والفكر فيض من املعاني املتصلة في تدفق ال تسعه اللفاظ

ثم التوازي أو التداخل الذي  (الكلمات قبور املعاني)ها تقيد وتجمد حيويته حتى قيل لن ؛الفكر

 
 
فاللغة عبارة عن رموز اصطالحية  ,تتميز به العالقة بين الفكر واللغة ليست في الواقع مطلقا

التفكير يتسم قبل كل ش يء بالخاصية الذاتية فهو  نوصف بأنها اجتماعية عامية في حين أنا و 

  .انعكاس لشخصية الفرد

 اناقةة :امل

 
 
يتوقف بل يعجز عن التعبير عما يريد لكن هذا ال يعني  صحيح إن اإلنسان أحيانا

 .استقاللية الفكر عن اللغة كما ذهب إليه بعض الحدسيين وال تثبته للواقع

 سم لها ؟ إمكن أن تمثل في الذهن تصورات ال إذن كيف ي 

 ؟ها لوال إدراجها في قوالب لغويةوكيف تتمايز الفكار فيما بين
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 نقيض القضية : 

اللغة هي الوعاء  القول أنا إلى  ــ االتجاه الحادي ــ يذهب فالسفة اللغة لغة تساعد الفكرال

على وجود وحدة عضوية بين اللغة والفكر وحججهم في ذلك الذي تصب فيه الفكار وأكدوا 

  -ما يلي: 
ا
 غيره من املعانيإذا تميز عن  ال وجود ملعنى إال

ا
بعالمة يدركها  , ال يكون التمايز إال

لقد كشف علم النفس  - ة إليها مما يسمح للغة بإدراكهااإلنسان سواء بالتعبير عنها أو باإلشار 

زمه اختالل في املقومات في تكوين املعاني لدى الطفال مع اكتسابهم للغة وفقدان اللغة يال 

 الذهنية
 
أن يعي أي يردد الطفل يتعلم اللفاظ ويرددها قبل  على أنا  , ودلت التجارب أيضا

كل  ومعنى ذلك أنا , (املعاني املجردة تولد من الحواس)الكلمات قبل الفكار ويقول كوثدياك 

 فكرة وصورة أصلها اللفظ أو االسم الذي يلقيانه بواسطة الحواس.

 
 
  مستمرةوجود معاني  إذا افتراضا نظريا

 
إذ ال يكون لهذه  في تدفق يبقي هذا االفتراض خياليا

 
 
فاإلنسان ال يمكن أن  ,تلبسها حلة اجتماعية املعاني وجود واقعي ما لم تحددها ألفاظا

 
ا
ما انتظم في نسق من اللفاظ والرموز املكتسبة وهو يسمي الشياء  يتصور بوضوح إال

 إبارها الشياء التي ال يعرف لها . فيتميز باعت . . املعروفة .
 
لتالحم بين الفكار وبهذا يتأكد ا ,سما

 ال فكر بدون لغة.و  اللفاظ فال لغة بدون فكر و 

  نا ا (:هاملتون )نجليزي يقول الفيلسوف اال 
ا
لتغيب وال  املعاني شبيهة بشرار النار ال تومض إال

 
ا
 .فاللفاظ حصون املعاني ,باللفاظ يمكن إظهارها وتثبيتها إال

ليس ما  بالقطعة النقدية حيث قال: غةالتداخل بين الفكر والل (ماكس مولر)كما شبه 

 
ا
طعة هو الصوت املسموع والق :والوجه الخر ,وجه من وجهي القطعة النقدية ندعوه فكر إال

 .ش يء واحد غير قابل للتجزئة

  (رلوبالتيما)كما يشير 
 
 .الفكر ال يوجد خارج الكلمات إنا  أيضا

لنسبة للغة الفكر با التفكير بدون لغة كالقلم بدون حبر , فنقول إنا  نا ا (ولسن)ا في نظر أما  

 .كالروح بالنسبة للجسد

 : مناقشة 

لغة خاصة وقد تعجز اللغة في كثير من الحيان عن إلى  عالم العواطف واملشاعر يحتاج إنا 

 .ر عن أفكارنا كما ذكر لنا برغسون التعبي
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 : التركيب

والفكار ال  ,غيرنا ولوالها لضاع تراث البشريةإلى  لنقل أفكارنااللغة هي الوسيلة الساسية 

 
ا
لذا  (؛دوالكرون)فهي تضع الفكر في الوقت الذي يضعها الفكر كما قال  ,باللغة تتضح إال

  نا إاملعاني الروحية أوسع من الفكر فبقيت بعض 
 
للعلماء واللغويين في أن  ذلك يشكل حافزا

 إلى  استطاعوايدة تسع عالم الروح والعواطف إن يبعثوا أكثر ويبدعوا ألفاظ جد
 
 .ذلك سبيال

 الخالصة 
 
  : إذا كانت اللغة تعبر حقا

 
 لنا  ؛على القليل من مضمون الفكر فال ينبغي رفضها إال

, فالعجز الذي يصيب هي بالنسبة إليه أداة توضح وتنظمالفكر بأوسع معانيه بحاجة إليها ف

 ., إن التخلي عنها يعني إنكار الفكركوسيلة للتواصلب أن يوحي برفضها اللغة ال يج

ا بأي هعنفال يمكن أن يستغني غة وارتباطها بالفكر ارتباط وثيق همية اللأ تبين لنا مما تقدم

لنها القالب الحس ي الذي ينصب  ؛لوسيلة الناقلة واملترجمة لهاباعتبارها  شكل من االشكال

. (11)(النطق )جهاز صوات )حروف( تلفظ من أكل الفاظ منظمة تتألف من االفكار على ش فيه

, والشفتين سان,لال والبلعوم, والحلق واالسنان, ,عضاء وهي الحنجرةأة الذي يتكون من عدا 

 .اداملعنى املر  ل علىتدالستخراج الكلمة بصورة صحيحة  . . نف .الخيشوم, وال 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

أعطى هللا اإلنسان جهاز نطق مختلف عن باقى المخلوقات لذلك نجد االنسان المخلوق الوحيد الذى يستطيع  .11
تطيع إال إصدار صوت أو صوتين التعبير بكلمات واضحة مفهومة أما باقى المخلوقات من طيور وغيرها ال تس

وضعها هللا عند  يالدقيقه الت بتكرار معين ألن جهاز النطق عند باقى المخلوقات ليس متطور وليس فيه التفاصيل
  .وهذا من باب تكريم هللا تعالى لإلنسان ،االنسان
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 .بةكل عام معانى الصراع .1

، وَم  -)َصَرعٌه(
ا
رَحه على اَصرعا

َ
 :ط

ا
: صرعته املنية، وَصرعت الريح الزرَع. فهو الرض. ويقالصَرعا

  .َمصروعٌ رٌع. فهو )ُصرَع( فالن: أصابه الصَّ  الباَب : جعله ذا مصراعين.-مصروع، وصريع. و

: غالبه في املصارعة.عَ )صارَ 
ا
، وصراعا

ا
َعُه(: َصَرَعهُ  ُه( ُمصاَرعة . و )َصرَّ

ا
 -الباَب: َصَرَعه. و -شديدا

طريه متفقين في التقفيه.
َ

عر: جعل ش
َّ

 من الش
َ

َرَع( البيت
َ
الرجالن:  )تصاَرَع( : تصارعوا.القوم )اصط

 في حاول كل منهما أن يصرع االخر.
ٌ
رُع(: علة  . (12) (الجهاز العصبي وتشنج في العضالت )الصَّ

 بين الطرفين.نها تتسم باملغالبة أاملالحظ من كلمة الصراع   أنا  غير وغير ذلك من املعاني 

الطرح إلى  فيه غلبة تؤدي وعلى هذا ال يكمن أن يعطى معنى الصراع داللة املنافسة الشريفة فالصراع)

الداللة إلى  بدأت بمعناها الحس ي املشار اليه سابقا، ثم انتهتعلى االرض أو القتل وربما تكون الكلمة 

 .(13) (املعنوية التي ال يقصد بها الطرح، بل يقصد بها الغلبة في الرأي

 

 .الصراع اللغويمعانى  .2

 
 
 حي تعتبر اللغة كائنا

 
ة من تطورات  ا  عليها ما يطرأ على الكائنات الحيَّ

ُ
كما أن وتغيرات يطرأ

ة الكا  كذلك اللغة  ,الشيخوخة والوفاة كالطفولة والشباب تمر بأطوار بحياتهائنات الحيَّ
 
 تماما

قوة أو العكس, إلى  الكائنات الحية بانتقالها من ضعفتمر بتلك االحوال ويعتريها ما يعتري 

يحصل ذلك  خر اآل  في كل منهما واحتكاك يؤثر ما يحصل بين عناصر الطبيعة من صراع  وكذلك

 في اللغة 
 
ختلف عما هو في الكائنات الحية, في اللغة تولكن كيفية ذلك الصراع  ,تماما

ٌن و ظاهٌر  الصراع بين الكائنات الحيةف هو في  يختلف عماسريعة ممكن ان تكون  ونتائجه  بيَّ

ومن جهة  ,من جهة ونتائجه هذاغرضه  لتحقيق قرون يستغرق ربما فالصراع اللغوي  ,اللغة

ن وال  وغير أخرى الصراع اللغوي غير واضح   أغير مشعور به و شاخص للعيان بل  بيَّ
 
أي , صال

  ن يعيش الصراع اللغوي ال يشعر بهم
 
ست وبعد فترة زمنية لي, في حينهمن أن يشخصه  فضال

 .املتحدثينلسنة أاره على بقصيرة تظهر آث

حيث  عات الخفية والخطيرة في الوقت نفسهالصراع اللغوي من الصرا أنا  :والعلة في ذلك 

  ,يسلك طريقه في تنفيذ هدفه
َّ
من  أن يشعر بهب على اللغة االخرى ببطيء دون وهو التغل

 إ ةي عالم الصراعات ولم تتحقق جدار وهذه الحالة نادرة ف ,ض لسانه ذلك الصراعيخو 
ا
في  ال

  .هذا الشأن )الصراع اللغوي(

                                                           

 .512ص: معجم الوسيط ال .12
 .5ص :اللغة وصراع الحضارات. 13
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 ر بعض أقوال من كتبوا بهذا الشأن:نذك

  وفي مقابل ذلك كان هناك . . . )
 
 إ صراعا من نوع أخر يجري بين السنة الشعوب السامية إال

 
ه لم ن

 
ا
  يكن صراعا

ا
  سياسيا

ا
  أو صراعا

ا
  قوميا

ا
  أو عرقيا

ا
  بل كان صراعا

ا
 قائم حضاريا

ا
على التطور الفكري  ا

ذلك الصراع الذي كان يحدث بصمت ويسير بحركة  ؛والعقلي لإلنسان السامي أال وهو الصراع اللغوي 

  فترات تطالإلى  حد تمتدأون حركة بطيئة ال يكاد يشعر بها السكإلى  قربأ
ا
إلى  القرون من الزمن وصوال

     .(14) (إحدى النتائج التي وضعتها وحددت سماتها وأرست قواعدها قوانين الصراع اللغوي 

ي وتقع في خطأ ن األمم التي توقع نفسها في مثل هذا الصراع اللغوي تعرض نفسها لداء خفا . . . )

ر ، وال يشعالصراع اللغوي ليس باألمر اليسير، بل له أبعاده وخطورته العميقة .يدل على قصر النظر

، وإنما يفهم ذلك اللغويون الذين يعون بحقيقة هذه الخطورة عامة الناس، بل وال كثير من املثقفين

 
ا
  . . ذلك جيدا

 
وتتجلى  ضح أثرهعشرات بل مئات من السنين حتى يتإلى  الصراع اللغوي يحتاج . إن

 خطورته
 
 .(15) (. . . اللغتين على األخرى  هذا الصراع هو صراع بقاء ومحاولة هيمنة إلحدى هاتين ، إن

 
 
لم تكن في  بمعنى ع اللغوي هل هي ظاهرة مستحدثةعن ظاهرة الصرا بقي أن نعرف شيئا

 .ظاهرة قديمةهي  مأ السابق ثم كانت

اللغة  بأنا  وكما مر علينا في بيان مفهوم الصراعنها ظاهرة قديمة نشأة مع اللغة إ :قول أ 

وتطور وصراع تعتبر مثل الكائن الحي فيطرأ عليها ما يطرأ على الكائنات الحية من ضعف وقوة 

وحتمية ال , فظاهرة الصراع اللغوي ظاهرة طبيعية ذلك من تغيرات في مادتها وهيئتهاإلى  وما

 تخلو منها 
 
 إلى  أي لغة ومتى كان هنالك لغتان مختلفتان جنبا

 
  جنب تجد بينهما صراعا

 
 ,لغويا

 بعض املفردات  ا بحيث كل لغة تأخذ من اختهاما بينهصوات واملفردات في وهو التعاطي في ال 

؛  بال ذو في كل لغة تغير نسبي غير  تأثر وتتأثر فيحدثكل منها بحيث وتعطي بعض املفردات 

في بادئ االمر  مر طبيعي أفظاهرة الصراع  ,غير حدث نتاج ذلك الصراع الطبيعيتال ولكن هذا

تتشعب اللغة فوليس فقط يحدث بين لغتين مختلفتين بل يحدث في اللغة الواحدة نفسها 

ولكن هذه الظاهرة الطبيعية  ,حال في العربية وغيرها من اللغاتكما هو ال لهجاتإلى  الواحدة

الذين الفرنسيين قبل  في الجزائر من  والجبر كما حدث وهو القوة خر آبأسلوب  ربما تستخدم

لغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في املعاهد اجبروا الجزائريين على التكلم بالفرنسية وجعلوا ال

  ذلك فأحدث, والجامعات وغيرها من مؤسسات الدولة
 
ترحيل اللغة إلى  ىدأ صراع لغويا

فأصبح من يلحن في اللغة  ,فال تجد كلمة عربية سليمة يينالجزائر ثقافة  العربية من

                                                           

  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62756 عالء عبد الدائم   .14
أدب وتاريخ علة اهتمام األمم بلغاتها .حبيب أبو قيس ( عددا   238مجلة البيان ). 15

islamport.com/w/amm/Web/135/348.htmhttp://  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62756
http://islamport.com/w/amm/Web/135/348.htm
http://islamport.com/w/amm/Web/135/348.htm


 19........................................................................................................................قراءة يف قانون الصراع اللغوي 

 
 

فهذا الصراع فرضه االحتالل  ,و المي وليس من يلحن في العربيةالفرنسية في الجزائر ه

 الفرنس ي بالقوة.

 وسوف نتكلم عنه  ,سباب الصراع اللغوي أما تقدم نوع من 
 
 في املبحث الثالث. تفصيال
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 املبحث الثالث

 منوذج من الصراعات اللغوية القدمية
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  :منوذج الصراع حتديد .1

اللغة  حد نماذج الصراع اللغوي القديم هو الصراع بينأن يكون أاعتاد الباحثون على 

ن اللغة السومرية هي لغة السكان االصليين لبالد ما أعلى حساب  ,كاديةالسومرية واللغة اآل

ال  لغته نا أو  غير ساميبأنه  اجمعوا على هذا الشعب غلبية الباحثينأو  (العراق)بين النهرين 

 .تنتمي لي عائلة لغوية سامية

 استناد 
 
اختالف اللغة قرروا بأنه شعب غير سامي بل شعب مجهول كما يقول الدكتور إلى  ا

ليها الساميون شعب يسمى الشعب إيسكن هذه املنطقة قبل أن يهاجر  كان) :وافيعبدالواحد علي 

دب فهو شعب متطور أنه يمتلك حضارة ولغة و أو  (.16) (السومري وهو شعب مجهول األصل

 
 
وكل هذا اكتشف من خالل التراث السومري الذي خلفته الحضارة السومرية املوجود  ثقافيا

 ,الشعب السومري شعب غير سامي نا أهو  ليه الباحثون إفجملة ما ذهب  ,نيةفي الرقم الطي

 هنالك صراعبأنا   وقالواوالقومية كادي من حيث اللغة وفرقوا بينه وبين الشعب اآل
 
  ا

 
 لغويا

وبدأ الصراع بين اللغتين )؛ صل ساميأإلى  التي تنتمي كاديةلغة اآلاللغة السومرية وال حدث بين

  السومرية واالكادية،
ا
  وكان األكاديون أكثر عددا

ا
, (17) (ولكنهم كانوا أقل حضارة من السومريين ،ونفوذا

 
 
 من  الكديين قدامأو  بينما كان السومريون أرقى من الكديين في مظاهر الحضارة وأكثر أبداعا

(18). 

كذلك فأن اللغتين السومرية والكادية لم تكونا من عائلة لغوية واحدة, فاللغة الكادية  

 عائلة غير معروفة االصلإلى  عائلة اللغات السامية, أما اللغة السومرية فأنها تنتميإلى  تنتمي
 مما جعل الصراع  ,(19)

 
اللغة الكدية أول  تستطع لذا لم؛  . . مدطويل ال  بين اللغتين صراعا

على خرى طع اللغة السومرية أن تقض ي هي اآل على اللغة السومرية, ولم تست القضاء المر من

 (ق.م1900-2500) كدية فساد أزدواج لغوي أستمر أكثر من ستة قروناللغة ال

 
 
 لك الختالف اللغةوذ ؛بين السومرية واالكادية دارول صراع لغوي أما تقدم عد إلى  استنادا

ذ لم يتمكنوا من إ, اختلفوا في أصل السومريين املؤرخين ولنا  ؛ليه الباحثون إحسب ما ذهب 

السامية, والحامية, والهندية أوربية,  ,ائلة من العائالت اللغوية الثالثأية عإلى  رجاع لغتهمإ

 .صل السومريينأفشرقوا وغربوا في 

                                                           

 .60ص :فقه اللغة. 16
 .173ص: تاريخ الحضارات العام. 17
 .96ص: التاريخ والحضارة في األزمنة الغابرة .18
 .76ص ، طه باقر:المقدمة .31: صاللغة االكادية. 19
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لحاد تحت عنوان أصل )عليه السالم( في كتابه وهم اال (20) ذكر السيد أحمد الحسن

بين النهرين، وقد مثل  اللغة السومرية تختلف عن اللغات السامية التي وجدت في بالد ما) السومريين:

  -في تحديد أصل السومريين -هذا االختالف مشكلة
ا
من الباحثين واملتخصصين يفترضون  جعلت كثيرا

 أ
ا
  صال

ا
مثل جوزيف  للسومريين؛ كالهند وشرق آسيا أو حتى أوربا، ولكن بعض املختصين األوائل بعيدا

نتائج أخرى واعتبر بعضهم أن السؤال عن إلى  خلصوا (21) نائل حنون الدكتور هاليفي واملتأخرين مثل 

أن املوجود هو كتابة سومرية اخترعها إلى  أصل السومريين خاطئ، حيث خلص الدكتور نائل حنون 

االكاديون للتدوين في بداية محاوالت الكتابة والتدوين باللغة املسمارية، وبالتالي فالسومريون هم 

 .(22) (ومية أخرى أي أن السومريين االكاديين هم ساميون االكاديون )البابليون واالشوريون( وليسوا ق

ويثبت بحث ثوركلد ياكوبسن عدم حدوث أي صراع بين السومريين واالكاديين على أساس 

االختالف القومي, على الرغم من حتمية مثل هذا الصراع في التنازع على السيادة في منطقة 

 محدودة املساحة واملوارد مثل جنوب بالد 
 
للحواجز  الرافدين القديمة التي تفتقر تماما

 إجزائها فيها أالطبيعية التي تفصل بين 
 
  .ذا وجد القومان معا

 ليها ياكوبسن في بحثه هذا على النحو االتي:إكن تلخيص أهم النتائج التي توصل ويم

 
 
ة على يم: لم تكن الصراعات بين املجموعات البشرية املختلفة في بالد الرافدين القدأوال

 .قليميةعلى أساس الخالفات السياسية واإل نماإأساس الخالفات القومية و 

 
 
الصراعات والحروب املذكورة في النصوص املسمارية لم تكن, وال حتى في حالة  نا إ: ثانيا

مدينة نما كانت بين إارهم يمثلون قوميتين مختلفتين, و واحدة بين السومريين واالكاديين باعتب

ن يكون لذلك عالقة باالنتماء القومي لسكان أي من أمدينة وأخرى دون  -ى أو بين دولةخر أو 

 املدينتين.

 
 
أي بحث عن اختالف السومريين عن االكاديين يمكن أن يدور حول استعمال  نا إ :ثالثا

اللغة, أسماء االعالم, واملعتقدات الدينية فقط, وال يمكن أن يدور حول االختالفات العرقية 

                                                           

 السيد احمد الحسن .هو وصي ورسول االمام المهدي)ع( واليماني الموعود )ع(. 20
يحمل شهادة ماجستير آداب في اآلثار القديمة من جامعة بغداد  (1952) الدكتور نائل حنون باحث عراقي. 21
(، ودكتوراه فلسفة في اللغة 1982(،وماجستير آداب في الكتابات المسمارية من جامعة تورنتو كندا )1976)

ات العراقية ومنها جامعة بغداد (، قام بالتدريس في الجامع1986االكادية وآدابها من جامعة تورنتو كندا)
وجامعة الكوفة وأخيرا قام بالتدريس في جامعة دمشق، له مؤلفات كثيرة وقد اصدر أول معجم عربي للغتين 

 السومرية واالكادية.
 .329ص :وهم األلحاد. 22
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وذلك لعدم  - مثل اللون واملالمح وشكل الشعر....الخ -الطبيعية النثروبولوجيةالعناصر أو 

 امكا
 
 .(23) (نية رصد مثل هذه االختالفات اصال

اختالف قومي بين السومريين أي عدم وجود بنستفيد مما تقدم من بحث ياكوبسن و 

 ؛هو مقرر في علم اللغة كمال على عدم اختالف اللغة يد وعدم اختالف القومية, واالكاديين

 .اختالف اللغة والعكسإلى  لن اكتشاف االختالف القومي راجع

ن الواقع التاريخي يشم ولك نعم هنالك اختالف على اساس السياسة واالقليمية كما تقدم, 

  .من الجانب اللغوي, هنا محل االشكالالسومرية واالكادية  اختالف بين منه رائحة

 قول:أ

وال يوجد اختالف قومي بين السومريين  ,يثبت باختالف القوميةاختالف اللغة  .1

 واالكاديين.

 وقول  ,اللغة املنطوقة ال يدلل على وجود اختالف لغوي بينهماو  فرق بين الكتابةال نا إ .2

املوجود هو كتابة سومرية اخترعها االكاديون للتدوين في بداية  أنا  نائل حنون  الدكتور 

لك وهنا ,السومرية لغة كتابة نا أهذا يدل على  ,اللغة املسماريةمحاوالت الكتابة والتدوين ب

كتب اللغة العربية أن أيجوز ف ,ن نفرق بين الكتابة واللغةأفرق بين الكتابة واللغة فيجب 

 .فصحى بخط التيني وتسمى لغة عربيةال

ط ال اختالف نمط الخبأنا   الثابت الساس ي الذي نعتبره من البديهيات,إلى  وهنا نرجع 

فاللغة العربية  ,وحدة نمط الخط ال تدل على وحدة اللغة نا إيدل على اختالف اللغة, كما 

خط املسند, كتبت بخط الجزم الذي نسميه الخط العربي, وكتبت بالخط السطرنجيلي ال

ء ا, في كل هذه الحاالت ال تخرج من كونها لغة عربية سو و الخط العبري أوكتبت بالخط االرامي 

 .او غيرهأتيني كتبت بال

رية بعد سؤال عن الكتابة السوم ءيوضح لنا ش ي ,حوار مع الدكتور محمد بهجت قبيس يفي 

 هل هي قبل السومرية؟ م ال نعرفها()اللغة ال  وجه له خالل الحوار

مة أو حضارة أقرر لغة أن أبمكان  (24) من العته بيت القصيد,إلى  نت هنا وصلتأالجواب: 

 .وهو ما عرف بتاريخ الكتابة امليالد,سنة قبل  3200قبل 

                                                           

 .329ص: نفس المصدر. 23
)َعِتَه َعِتَه َ . عربي قاموس عربي. تعريف و معنى عته في قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر. 24
ا ا ، وَعَتاَهة  : نقص عْقلُُه من غير َمسِّ جنون  َعَته    .، وَعتاه 
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االكادية وكأنهما تت أالسومرية هي اللغة الم! وبعدها اللغة  نا إ فوجئنا نحن عندما قالوا لنا

 .لغتان مختلفتان

 إتوجد نظرية قديمة أشار  
 
بأنا   وأنا مع هذه النظرية ,ليها د. نائل حنون وأثبتها علميا

 واحد.الكتابتين أو اللغتين هما لشعب 

  سأضرب
 
املثال يختزل الجواب ويختزل املقال: لدي في مصر لغة, تدعي لغة  لنا  ؛لك مثال

الصاغة لهم لغة, وهم  االسيم, وهي لغة تعتبر شيفرة, وتختص بين مهنة وأخرى, فبائعو 

 أيتكلمون 
 
يعمل لديه, فال يقول عن  , بينما يفهم عليه الصائغ الذيمامك وال تفهم شيئا

سميها لغة كودية ونحن أذن لدي لغة دعني إ .يقول له لفظ آخرنها غالية و أمك ماأالقطعة 

  نعرف
 
 نا إودليل ذلك  ,حتى الهيروغليفية كانت هذه الكتابات من اختصاص الكهنة سابقا

 .بعد كل جملة صغيرة يضع لي املخصصاللغة املصرية لغة السيم 

 ما هو املخصص؟ 

  
 
مختص ي مدينة, فحتى لو كان الشخص أمدينة يضع دائرة بداخلها مصالبة موضوع  مثال

 إلها, وضع الرمز املخصص  ن ينس ى, لذاأاللغة الكودية املشفرة لكن يمكن بهذه 
 
هي لم  ذا

 كود.إلى  نما هي كتابة سرية ما بين الكهنة ليعرفوا مضمونها وهذه تحتاجإتكن لغة منطوقة, 

ذا اعتبرناها إريون تى السومأين أاآلن ال نعرف من إلى  هي كذلكاآلن النظرية عن السومرية 

عندما أكتب اللغة السومرية هي لغة ملصقة يعني غير متصرفة بأنا   من املعروف . . .كلغة 

 
 
ه شفيرة لكن أنا شارة بيت, هذإليك أكتب اليوم عندك و إن أأتي أريد أ, عندما شفيرة مثال

ن إية هما السومرية واالكاد التي أثارها د. نائل حنون أنا نا مع النظرية أمتفق معك, لذلك 

 صح التعبير لغتان لشعب واحد.

صحاب أمنطوقة, هي كتابية مشفرة يعرفه  و السومرية لغة غير أاالكادية لغة منطوقة 

 . (25) (االختصاص والكهنة

ن نختار أ لنا هل يمكنفنسئل  ,وذج من الصراعات اللغوية القديمةاآلن نرجع الختيار نم

  ؟لذلك الكادية كنموذجاو السومرية 

 ال! اعتقد الجواب 

                                                           

25 . Arabic Translators International، اللغات الجزيرية ) .لجمعية الدولية لمترجمي العربيةاThe 
Afro-Asiatic Languages).  دراسات لغوية مقارنةComparative Linguistic Studies 

 .الدكتور محمد بهجت قبيسي، صفحة الفرق بين اللغة والكتابةتحديث ال
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ا اللغة السومرية م  إو صراع بين السومرية واالكادية ) دلة يكفي بعدم وجودما تقدم من ال  لنا 

قبل االكاديين لغرض التدوين نها لغة وضعت من إإلى  فلدينا ما يكفي من االسباب التي تجعلنا نذهب

   .(26) (يلة لتدوين اللغة االكادية نفسهاابتكار وسن يتمكنوا من أقبل 

 مر في بادئ ال وضعت لغرض التدوين  أو السومريين كادييناللغة السومرية هي لغة اال ذنإ

واملقطعية كانت ) على التوصل للمقطعية بعد املرحلتين الصورية والرمزية. فساعدة االكاديين

ولكن  ،اللغة االكادية التي كانت مستعملة في التخاطبالوسيلة الوحيدة التي تمكن من تدوين نصوص 

ها بسبب ما تزدخر به من تصاريف واشتقاقات ومفردات الطريقة الصورية والرمزية ال يصلحان لتدوين

 .(27) (مكن ذلك بواسطة الطريقة املقطعيةغزيرة وانما ي

نها مرت إكما ذكرنا مر يدلنا على وجود تطور حدث في اللغة السومرية القديمة وهذا ال  

وجدوا في بالد الرافدين الحفوريان والتنقيب  بمرحلتين الصورية والرمزية, ولكن ملا جاءت

معجم اللغات إلى  فاستطاعوا ارجاع االكاديةنقوش سومرية ونقوش اكادية مختلفتان 

ت فتضارب ,ي لغة من اللغات القديمةأإلى  السامية ولم يستطيعوا ارجاع اللغة السومرية

 ء.اآلرا

املوافقة للدليل العلمي والنظرية  أيجهة, والر إلى  صل السومريين فكل ذهبأوالنظريات في  

املوجود هو كتابة سومرية اخترعها االكاديون  أنا  الدكتور نائل حنون من ليهإما ذهب 

للتدوين في بداية محاوالت الكتابة والتدوين باللغة املسمارية, وبالتالي فالسومريون هم 

السومريين االكاديين هم  وليسوا قومية أخرى أي أنا , الكاديون )البابليون واالشوريون(ا

  .ساميون 

اللغة وهو الصراع بين  ,للغوية القديمةن نحدد نموذج من الصراعات اأاالن يمكننا 

 اآلرامية واللغة الكادية.

 

 

 

                                                           

 .32 29: صحقيقة السومريين ودراسات في علم االثار والنصوص المسمارية. 26
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  :الصراع اللغوي بني اآلرامية واألكادية .2

 من هم اآلراميون؟   

عدم وجود إجابة واضحة ومحددة حول أصل إلى  والسبب الذي دفعنا إلطالق هذا السؤال يعود) 

 
 
 إلى  اآلراميين هم نفسهم قبيلة األحالمو أو األخالمو، اآلراميين وهويتهم. فمن قائل أن

 
األحالمو ال  قائل أن

  عالقة لهم باآلراميين، وال
 
قائل أن اآلراميين إلى  ،الوجود قبل اآلراميينإلى  األحالمو ظهروا سيما أن

م يختلفون قائل أنهإلى  يمثلون مجموعة من القبائل كاألحالمو أو األخالمو والخابيرو والسوتو وسواها،

عن هذه القبائل، ومنفصلون عنها، حتى ولو اشتركوا مع شعوبها ببعض الخصائص الديموغرافية 

وعندما نتساءل من أين جاء اآلراميون وأين استقروا؟ تبرز  ....وهكذا .واالجتماعية واالقتصادية...

 قة التي استقروا فيها. أمامنا عشرات الروايات، وخاصة عن املنطقة التي انطلقوا منها أكثر من املنط

فبعض املؤرخين والكتاب يقولون أنهم كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية، وعندما حصل 

الجفاف وقلَّ الكأل واملرعى وتناقصت مصادر العيش في مقابل ازدياد عدد السكان، اضطر اآلراميون 

 ؛العربية اختلف عليه املؤرخون يرة وحتى موضوع معيشتهم في شبه الجز  ،طق الخصبةاملناإلى  للهجرة

فمنهم من يقول أنهم كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية، ومنهم من يقول أنهم كانوا يعيشون في 

 ...شمالها.

 
 
  إال

 
ل عليه هو أنهم أبناء الجزيرة العربية، وهذا أمر يكاد يجمع عليه ثقات املؤرخين،  أن الرأي املعو 

  نطقة، أهي جنوب الجزيرة العربية أم شمالها أم رقعة أخرى منها؟. ذلكلكنهم اختلفوا في تحديد امل
 
 بأن

 يذهبون 
ا
 إلى  قوما

 
اآلراميين جاؤوا من جنوب الجزيرة العربية في إحدى املوجات النازحة منها  أن

 واستوطنوا املنطقة املعروفة بالهالل الخصيب. 

 
 
 شمال الجزيرة  وهناك من يقول أن

ا
إلى  العربية. وقد يكون هذا الرأي أقربموطنهم األم هو أصال

  .(28)(الحقيقة والصواب

 أ - البابلية – ثار االشوريةيؤخذ من بعض اآل)
 
ت تتنقل، منذ القرن الخامس القبائل االرامية كان ن

لسكان هذه  وإزعاجم. في الصحراء املتاخمة ملنطقة ميزوبوتاميا، وأنها كانت مصدر قلق  عشر ق

تشن عليهم الغارات، وتقطع الطرق، وتنشر  ئتفت فكانت ال من البابليين واالشوريين،ليها إاملنطقة وما 

بالد سوريا وفلسطين وما إلى  وقد نزحت بعض قبائلهم من هذه الصحراء الرعب على حدود هذه البالد.

 سبقوهم م. واستقروا في منطقة مجاورة ملناطق الكنعانيين الذين ليها حوالي القرن الخامس عشر قإ
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راميون شعوب غير يسكن املنطقة التي استقر بها اآل  هذا القسم بنحو عشرة قرون. وكانإلى  في الهجرة

 .(29) (ة كانت في درجة راقية من الحضارةسامي

  :قسمينإلى  وبذلك انقسمت مواطن اآلارميين) :د الواحد وافييقول الدكتور علي عب 

 .الكنعانيةربي على تخوم البالد قسم في الشمال الغ -أ

 .وقسم في الشرق في صحراء ميزوبوتاميا على حدود بابل وآشور  -ب

ا في الشمال الغربي فقد أخضعوا لسلطانهم السكان االصليين للمنطقة التي استقروا فيها، أم  )  

واشتبكت لغتهم في صراع مع لغات السكان  .آرامية مستقل بعضها عن بعض دويالتوأنشئوا بها بضع 

 األصليين 
ا
  (.30) (لقوانين الصراع اللغوي  وكتب لها النصر عليها وفقا

لسكان وثقافتهم وآدابهم انتفعوا بحضارة هؤالء ا راميينهؤالء اآل  بأنا  الدكتور وافيويقول 

حروف الهجاء اآلرامية  كذللك بحضارة جيرانهم الكنعانيين, وعنهم أخذواوانتفعوا  ,وصناعتهم

 ساليب الرسم.أوكثير من 

 تحليل:

 أكيف استطاع االراميون  
 
وآداب رقى منهم حضارة وثقافة أعلى قوم  ن يتغلبوا لغويا

 ؟!وصناعة 

صاحب الحضارة الراقية, و أراميين بالتغلب على هؤالء اآل  البد هنالك من عوامل ساعدت

 ين ذهبت قوة تلك الحضارة الراقيةأذن إ (ف في عالم الصراع )البقاء لألقوى كما هو معرو 

رميين في النوع وتارة تكون في الكم واآل فالقوة تارة تكون  ,من الصحراء نازحةبدوية  قوام أمام أ

كمية فاستطاعوا من خالل  بل قوتهم كانت مر في بادئ ال  نوعية كما يتضح تقوتهم ليس

   .ليها من الصحراءإالتي نزحوا ن يتغلبوا لغوية على سكان املنطقة أكثرتهم 

قر ا في الشرق فلم يستوأم  ) االرميون في جهة الشرق معقب بقوله: افي حالويذكر الدكتور و 

سلطانهم في بالد العراق أال بعد استقراره في الشمال الغربي بأمد طويل. ومع ذلك، فقد أخذ نفوذهم 

يتغلغل في هذه البالد منذ عصر سحيق في القدم، ،وأخذت لغتهم تقتحم على األكادية معاقلها وتنتزعها 

                                                           

 .46صلعلي عبدالواحد وافي:  فقه اللغة. 29
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ا
 معق معقال

ا
م. حتى كانت االرامية قد طغت على جميع االلسنة في هذه  فلم ينتصف القرن الرابع ق ،ال

 .(31) (املناطق، وكانت األكادية من عداد اللغات امليتة في املحادثة

 تحليل: 

 كيف تغلب اال 
 
املنطقة بعد, البد إلى  وانهم لم يدخلإرغم في القسم الشرقي  رميون لغويا

 . اوساط الشعب االكاديإلى  اللغة االرامية بالنفوذ هنالك من عوامل ساعدة

إلى  ضافةإ نحن نعرف ان اآلارميين اسسوا لهم دويالت صغيرة في القسم الشمالي الغربي,

الدول التي  همأوكانت الجغرافية تتسع ش يء فش يء )فأخذت رقعتهم  هل تجارة,أذلك كانوا 

م. وتطورت حتى أصبحت  القرن الحادي عشر قسسها االراميون مملكة دمشق التي تأسست في أواخر أ

الفرات من جهة والى اليرموك من جهة أخرى، وكانت متاخمة لألراض ي اآلشورية إلى  مملكة كبرى تمتد

 .(32) (في الشمال والعبرانية في الجنوب

لتجارة كما احتكروا طرق تجارتهم فاحتكروا ا وقد ساعد موقع اآلراميون هذا على توسع نطاق) 

 إآشور و إلى  ت املؤديةاملواصال 
ا
  لى املدن الفينيقية غربا

ا
قوافلهم ، حيث كانت والى آسيا الصغرى شماال

  (.33) (نهم احتكروا التجارة العاملية عدة قرونإدنى، ويمكن القول نحاء الشرق األ أالتجارية تجوب 

فنتشرت اللغة )نحاء البلدان أج اللغة اآلرامية هي التجارة في ترويإلعالمية في افكانت آلتهم 

 
ا
  اآلرامية انتشارا

ا
على الرغم من عدم وجود  (الرافدينبالد عظم انحاء الشرق األدنى القديم )في م واسعا

دولة آرامية ذات سلطان سياس ي تدعم هذه اللغة وتفرض استخدامها وقد كان للنشاط التجاري 

سهولة إلى  تميز به التجار اآلراميون الرحل الدور األساس ي في انتشار اللغة اآلرامية، اضافةالواسع الذي 

 (.34) (استخدام خطها األبجدي البسيط في الكتابة قد ساعدها هو االخر في االنتشار

  نا أتبين مما تقدم 
 
  العامل التجاري الذي كانت تملكه االقوام االرامية عنصرا

 
شر في ن فعاال

 خط ذ تستخدمإفي كتابتها  حصل تطور ورقيإلى  ضافةإ ,وتوسع رقعتها الجغرافيةاللغة 

وغيرها و  التتدوين املراستستخدم الخط املسماري املعقد في  االكادية في حين ,بجدي بسيطأ

  الطين. ينقش على الواح

                                                           

 .46ص . المصدر السابق:31
 .139-138ص :دراسات في تاريخ الشرق القديم. 32
 .162ص: العرب واليهود في التاريخ. 33
 .140ص: ات في تاريخ الشرق االدنى القديمدراس .546صطه باقر: المقدمة. 34
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النصوص اذ بدات  أخذت اللغة االرامية تقتحم على اللغة االكدية معاقلها،ففي ذلك الحين ) 

رامية وخطها االبجدي البسيط على حساب انحسار استخدام اللغة دارية والتذكارية تكتب باللغة اآل اال 

االكدية وخطها املعقد، واختفى استخدام الطين مادة اساسية للكتابة وتضائلت تدريجيا اهمية اللغة 

قع والجلود ونوعا من ورق البردي االكدية في مقابل انتشار اللغة االرامية التي استخدمت في كتابتها الر 

  (.35) (الذي كان يكتب عليه بمادة الحبر

 البابلية واالشورية( بسسب الصراع) ن ضعت الدولة االكاديةأذلك بعد إلى  ضافةإ

صبحت غير قادرة على صد الهجمات املتوالية عليها من قبل االراميين أالداخلي على السلطة و 

يدي أش يء فش يء حتى سقطت على فأخذت الدولة تضعف  ,القانطين على حدود البالد

وأخذت لغتهم تقتحم على الكادية معاقلها وتنتزعها  اآلارميين فاشتاحوا املنطقة بالكامل,

 
 
  معقال

 
م. حتى كانت االرامية قد طغت على جميع االلسنة  , فلم ينتصف القرن الرابع قمعقال

 .اللغات امليتة في املحادثةفي هذه املناطق, وكانت الكادية من عداد 

ثم اشتبكت االرامية في صراع مع لغات الكنعانيين جيران االراميين في الشمال ) :يقول الدكتور وافي

وعلى م.  العبرية في أواخر القرن الرابع قفي هذا الصراع، فقضت على  الغربي، وكتب لها النصر كذلك

  م. .... وبذلك ورثت الفينيقية في القرن االول ق
ا
صبحت أ، و االرامية اخواتها الشرقية والشمالية جميعا

 (اللغة السائدة في التخاطب في جميع بالد العراق من جهة وفي سوريا وفلسطين وما اليها من جهة اخرى 
(36).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 59.ص: قواعد اللغة االكدية. 35
 .47ص: اللغةفقه . 36
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 :أسباب نةوء الصراع اللغوي .3

 

بشقيها البالبلية رمية واالكادية ت اللغوية القديمة بين اللغة اال لينا نموذج من الصراعاع مر 

خص ن نشأهذا النموذج نقدر  من خاللو  ,لكنعانية العبرية والفينيقيةواالشورية واللغات ا

  سباب ذلك الصراع,أ
 
اللغوية يأتي من قبيل احتكاك  اتساس الصراعأفي طبيعة الحال  طبعا

هذا ولكن  ,في نشوء الصراع بين اللغتين سببيكون  وهذا االحتكاك, خرى ألغة لغة ب

 أالحتكاك ا
 
 .سبب أو اسباب تصنعهإلى  يحتاج يضا

 :ستخرج بعض االسباب منهامن خالل النموذج املتقدم ن

 
 
شتباك بين اللغتين ااحتكاك لغوي و إلى  خر مختلف اللغة يؤديآ بلدإلى  : نزوح شعبأوال

 ما حدث بين االراميين وسكان القسم الشمالي الغربي. وهذا ,للسكان االصليين والنازحين

 
 
  :ثانيا

 
اللغة؛ فيتبادالن املنافع؛ فيتاح لفرادهما فرص االحتكاك  أن يتجاور شعبان مختلفا

 ,سباب الصراع اللغوي أفاملجاورة من  ,ومثاله مجاورة االراميين للكنعانيين املادي والثقافي,

  .بشرط تحقق االحتكاك بين اللغتين

 
 
وكذلك الجانب االقتصادي فال مجتمع بدون اقتصاد فكل دولة لها  ي,: االتصال التجار ثالثا

فتكون عملية الخذ والعطاء في اللفاظ الدخيلة عبر  تبادلاقتصاد يكون بينها وبين باقي الدول 

مر في اللغة االرامية حيث خر. وحصل هذا ال آإلى  الصادر والوارد من السلع املنقولة من بلد

 ير من لغتها من خالل التجارة.ان تمرر جزء كباستطاعت 

 
 
أسباب سياسية )احتالل عسكري( فالصراعات السياسية والحروب التي تحدث بين : رابعا

الصراعات في اللغة أي  وعطاء عن طريق هذه ن مختلفين في اللغة سوف يحدث أخذمجتمعي

 . اللغة االرامية واللغة االكادية وهذا ماحصل بين ,هناك تأثير وتأثر بين الدولة الغالبة واملغلوبة

بها  لنا ؛ هم االسباب مما ذكرناأإلى  ولكن نكتفي بهذا القدر, ونشير  ,خرى أسباب أوتوجد 

 
 
  ممكن ان يحصل صراعا

 
و من بين  ,تغلب لغة على لغة اخرى إلى  وتأثر حقيقي يؤدي جديا

 ,نشوء الصراع اللغوي همااسيين في السببين االس اعتبر علماء اللغةوغيرها  االسباب هذه

 مختلفي اللغة.تجاور شعبين و  خر يتكلم غير لغة ذلك البلد,آبلد إلى  نزوح شعب

 



قراءة يف قانون الصراع اللغوي 

........................................................................................................................33 

 
 

  ماناقةة االسباب الرئيسية:

اعتبار الزمان  ب شكال في السبب الثانيإولكن يوجد  ,شكالإليس فيه  السبب االول 

 إمن دخول البلدان زمان الغابرة لم تكن هنالك حواجز تمنع في ال  ,واملكان
ا

 الحواجز ال

وعلى اثره  ,ذا صح التعبيرإداخل سكاني الطبيعية بحيث البلدان املتجاورة يحصل بينها ت

 إيحصل الصراع اللغوي 
ا
ولكن اليوم  ,السبيل بينهمافي حاالت الحرب وغيرها ربما ينقطع  ال

 
 
 ن يكون أخول لها والخروج منها البد فالدكل دولة لها حدودها  الحال مختلف تماما

 
, رسميا

  .بالمساملجاورة ال يؤثر اليوم في صراع اللغات كما كان يؤثر  فعامل

تبقى هنالك عوامل و  فقط, سباب هي حدوث صراع بين اللغتين ال  هليإتوصل ما غاية 

 متى ما تحققت هذه ,ونتائجه, وهي قانون ذلك الصراعأخرى تتحكم في مصير الصراع 

  .ي لغة كان النصر حليفهاأوفي  ,العوامل

 

 :قوانني الصراع اللغوي .4

ذكرنا في مقدمة البحث انه في عالم الصراعات يكون البقاء لألقوى فالقوة تتحكم في نتائج 

االساس ي في حسم  العنصرهي اذن القوة  ,النظر عن نوع الصراع جميع الصراعات بغض

ا في العدد, في مجال الصرع اللغوي قوة ما إا في النوع و ما إوالقوة تكون  ,املعركة بين املتصارعين

 ا, النوع ليست كافية في تحقيق غرض الصراع
ا
فهي  ,اليه تواذا افتقر  ,العددقترن بان ت ال

ن كتب لها البقاء فأنها ال تبقى على او  ,(ا البقاء أو االنهزام )موت اللغة( بين حالتين أما )اللغة

 لن في طبيعة اللغة تأثر وتتأثر. ؛حالها

)القوة( والقوة  فالقانون الحاكم أو قل النظام املتحكم في طبيعة الصراع اللغوي هو   

  :قسمينإلى  تنقسم

 .بكل مستلزماتهااللغة راقية  وهو أن تكون هذه قوة نوع أو الكيف: -1

  .قوة عددية أو كم: وهو كثرة املتكلمين بهذه اللغة -2

سباب ليه اال إوقلنا غاية ما توصل  ,بعض اسباب الصراع اللغوي وغايته تقدمذكرنا فيما 

الحتكاك لنها تفي بالغرض وهو ا ؛حد تلك االسبابأن نقف على اآل هو االحتكاك بين اللغتين و 

 .اللغوي أو الصراع اللغوي 

يتكلم  خر آبلد إلى  الصراع لغوي هو نزوح عناصر من املجتمعإلى  من االسباب التي تؤدي 

ذا ايقولون علماء اللغة  ,ي بين النازحين والسكان االصليينصراع لغو غير لغتهم فيحصل 
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أصيلهم ودخيلهم قليل انعدام النوع يتحكم الكم في املصير, بمعنى اذا كان كل من الشعبين )

تتغلب  الحضارة منحط الثقافة لكن أحدهما يزيد عدد أفراده عن عدد أفراد اآلخر زيادة كبيرة، حينئذ

ا  (.37) (لغة أكثرهما عددا

  .والتحكم في نتائجه هو التفوق العددي ذن من قانون الصراعإ

لغة ذا حصل تكافئ عددي بين اللغتين فهنا يتحكم في مصير الصراع رقي تلك الإا في حالة ما أ

ذا إو  .ية على باقي اللغاتوتقدمها الحضاري وكما مر علينا خالل البحث كيف تغلبت االرام

 أممكن تساوى كلتا اللغتين 
 
حداهما على االخرى, ولكن أن تتغلب أجنب دون إلى  ن يبقيا جنبا

  .رض كل لغة من اختها بعض املفرداتفي هذه الحالة لم يبقيا على حاليهما بل تقت

  فخالصة القانون هو:

 . التقدم الحضاري  .1

  .التفوق العددي .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .230ص: علم اللغة .37
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 اخلامتة

بعض تعاريف اللغة اصطالحا ولغة, وكان اشهر التعاريف ما ذكره أبو إلى  تعرضنا في البحث

ر بها كل قوموهو أنا الفتح ابن جني في كتابه )الخصائص(  ِّ
عن أغراضهم ثم  اللغة: أصوات يعبا

اللغة تشكل العنصر االساس ي في  نا أعالقة اللغة بالحضارة االنسانية فوجدنا إلى  انتقلنا

بل بين حضارة  ,تؤلف الحد الفاصل بين شعب وشعب آخر حضارة االنسانية جمعاء فهي

وحاولنا أن نربط بين الفكر  ,خرى فاالرتباط وثيق بين اللغة والحضارة االنسانيةأوحضارة 

لفكر وارتباطهما االنساني وبين الحضارة القائمة عليه ثم بينا العالقة القائمة بين اللغة وا

خلصنا ونوقش ذلك االشكال بالتفصيل و  ,الفكرشكال في عالقة اللغة بإالوثيق وواجهنا 

غيرنا ولوالها لضاع تراث البشرية. إلى  الساسية لنقل أفكارنا اللغة هي الوسيلة بأنا  بنتيجة

الصراع بين اللغات إلى  حيث بينا في املبحث االول أهمية اللغة في املجتمع االنساني ثم انتقانا

عام ثم خصصنا البحث في بيان مفهوم صراع  ومهدنا للبحث في بيان معنى الصراع بشكل

    .اللغات

وجملة ما ذكرناه في هذا املبحث هو ان اللغة شأنها شأن الكائن الحي فيطرأ عليها ما يطرأ 

 ظاهرة الصراع ظاهرةبأنا   على الكائنات الحية من صراع وتطور وقوة وضعف وغيرها وبينا

ن ان تستخدم هذه الظاهرة الطبيعية بالجبر وقلنا ممك ,قديمة نشأة مع نشأة اللغة ذاتها

وختمنا باملبحث  .ملثال ما حصل بين الجزائر وفرنساوالقوة أي بتدخل يد االنسان وكان ا

 
 
لن ؛ الثالث بذكر نموذج من الصراعات اللغوية القديمة ولكن قبل هذا قمنا بتحديده أوال

 
 
  كثير من كتبوا في شأن الصراع اللغوي ذكروا صراعا

 
بين السومرية واالكادية واعطوه  لغويا

السومريون هم  بأنا  كنموذج من الصراعات اللغوية القديمة. بينما االبحاث العلمية اثبتت

هذا وغيره ما  الكاديون ولديهم لغة كتابة)تدوين( ولغة محادثة وال يوجد اختالف قومي بينهما

لنه محل اشكال وخترت  ؛االكاديةلة الصراع اللغوي بين السومرية و أن اتجنب مسأدفعني 

سباب أكادية, وفي هذا املبحث بينت بعض خر وهو الصراع بين اللغة االرامية واالآنموذج 

وفي هذا , كانت هنالك مناقشة بسيطة لبعضهاهمها و أإلى  الصراع اللغوي وغايته واشرت

جة واضحة من ن الخص قانون الصراع اللغوي واختصر املوضوع واخرج بنتيأالبحث وحاولت 

والتفوق  ذا توفر فيها التقدم الحضاري ان وهي: أي لغة تدخل في صراع لغوي ذلك القانو 

  ,العددي تتغلب في الصراع
 
ذا إو  ,لصراع التقدم الحضاري يتحكم في ا واذا تكافئ اللغتان عددا

 
 
  تساويا معا

 
 جنب ولكن يحصل بينهما اقتراض لغوي.إلى  جنبن ممكن ان يبقى معا

 خيرة: أكلمة 
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لن هناك كثير  ؛و قانون الصراع بحث معقد للغايةأو في صراع اللغات أالبحث في اللغات 

 
 
إلى  االمور يحتاج هكذا فالبحث بمثل ,من اآلراء والنظريات والتضارب في االقوال وهلم جرا

 
 
.كبير  جهدا

 
   ا

  ,والحمد هلل رب العاملين
 
 وصل اللهم على محمد وآل محمد الئمة واملهديين وسلم تسليما

 
 
                  .كثيرا
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http://islamport.com/w/amm/Web/135/348.htm
http://islamport.com/w/amm/Web/135/348.htm
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