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 :الممخص

عممَّالمغةَّالجغرافيَّيعدَّمنَّالعمومَّالحديثةَّالتيَّتحملَّمفاىيمَّيمكنَّتطبيقياَّعمىَّميادينََّّإن َّ
وىوَّعممَّيشتركَّفيَّعمميةَّالبحثَّفيوَّعممانَّمنفصالنَّفيَّميدانينَّمختمفين،َّإذَّأنََّّ،دراسةجديدةَّلم

والبمدانََّّوماَّلوَّصمةَّبوَّمنَّفروع؛َّوعممَّالجغرافيةَّيبحثَّفيَّالمناطقَّاإلنسانيدرسَّلغةَّعممَّالمغةَّ
َّأنَّ َّىذينَّالعممينَّنجد َّالتمعنَّفيَّدراسة َّوعند َّيتعمقَّبالمكانَّوالنشاطاتَّالتيَّتحدثَّفيو. وكلَّما
َّوعدمَّ َّبالجغرافيا، َّالمتصمة َّالمغة َّالمغويَّبقضايا َّاىتمام َّبسببَّعدم َّولكن ىناكَّنقاطَّتالقيَّواسعة،

َّالجغرافيةَّالتيَّلياَّصمة َّالجغرافيَّبقضايا َّالمغة،َّيتحاشىَّالباحَّاىتمام الدراساتَّثينَّالبحثَّفيَّبعمم
َّ،َّألنوَّيحتاجَّنظرةَّواسعةَّوجيدَّكبيرَّلمنَّيحاولَّالدراسةَّفيو.المتعمقةَّبيذاَّالميدان

 الكمماتَّالمفتاحية:َّ)المغات،َّالمعطيات،َّالجغرافيةَّوالسياسية(.
Languages and geographical and political data 

Dr. Mukhlif Hammad Mudhahi 

Al-Rasheed University College/Department of Law 

Abstract: 

Geographical linguistics is one of the modern sciences that carries 

concepts that can be applied to new fields of study. It is a science in which 

two separate sciences in two different fields participate in the research 

process. Linguistics studies human language and its related branches; 

Geography studies regions, countries, and everything related to the place and 

the activities that take place in it. When examining these two sciences, we 

find that there are broad points of convergence, but due to the linguist’s lack 

of interest in language issues related to geography, and the geographer’s lack 

of interest in geographic issues related to linguistics, researchers avoid 

research in studies related to this field, because it requires a broad view and 

great effort for those who trying to study it. 
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 :المقدمة
عدَّالجغرافيَّفيَّبَُّالمغويونَّعمىَّالالباحثونَّزَّانَّيرك ََّّالمستبعديكونَّمنََّّمارب ََّّ

َّ َّالمغة، ََّّانََّّأودراسة َّ،بدراساتيميعتمدوا َّوَّمفاعمى َّخالصةىيم َّلذلكَّ؛نظرياتَّجغرافية
َّ َّالم ََّّغمبأََّجاءت َّمتعم َّالدراسات َّغوية َّببعضَّالمظاىر َّالم َّقة َّفي َّوانتشارىا نَّاكمأغوية
َّ،َّومحاولةَّرسمَّمختمفة َّنََّيجاتَّوالم َّلم َّالحدود وحتىََّّ؛ظرَّلغويةَّخالصةغاتَّمنَّوجية

َّرك َّ َّالم َّالجغرافيون َّالظاىرة َّعمىَّتوزيع َّأَّغويةزوا َّاىتماميمبحكم َّالبََُّّن عدَّاألساسيَّىو
َّمنَّالظاىراتَّالطبيعيةَّوالبشريةالمكانيَّسواءَّفيَّدراسةَّالم َّ ورَّومعَّتط ََّّ؛غةَّأوَّغيرىا

َّالجغرافيةمناىج َّعمم َّالتح َّوَّ، َّجرى َّاألخرى َّماَّالعموم َّإلى َّالقديمة َّاالىتمامات َّمن ول
َّمع َّالتطورَّيتالءم َّبالبََُّّيَّالجغرافيةوالَّيعنيَّذلكَّتخم ََّّ،ىذا َّالمكانيعنَّاالىتمام ،َّعد

نماَّأَُّوَّ ذلكَّالتطورََّّلمَّتكنَّواضحةَّمنَّقبل.َّوحدثَّمثلََُّّ،إليوَّاىتماماتَّأخرىَّتضيفا 
َّالم َّ َّدراسة َّذلكغوياتفي َّولتوضيح َّأنَّأكثرَّ. َّفبعد َّالم َّجََُّّانكَّ، َّاىتمام َّبأمورَّل غويين
َّ َّوالمغوياتَّ)لغويةخالصة َّواألبجدية، َّوالمعنى، َّوتركيبَّالجممة كالصوتياتَّواإلشارات،

َّالخ... ََّّ(المقارنة، َّالم َّتحو َّحدث َّدراسة َّنحو َّىذاَّل َّبنوعية َّوتأثيرىا َّالمجتمع َّفي غة
اءَّبعضَّالعممياتَّاالجتماعية.َّومرةَّثانيةَّالَّيعنيَّرَّالذيَّيمحقَّبياَّجر َّالمجتمع،َّوالتغي َّ

َّييمَّعنَّاىتماماتيمَّالقديمة.َّذلكَّتخم َّ
َّوَّ َّالالتحميل َّتحو ََّّيعنيمتقدم َّحدث َّبالحي َّأنو َّاالىتمام َّمن َّاالىتمامل َّإلى َّالجغرافي َّز

َّ؛غاتَّناقصةفيمَّاألخير،َّتصبحَّدراسةَّالم َّالوَّبدونَّويرىَّكثيرونَّأن ََّّزَّاالجتماعي؛بالحي َّ
غوياتَّاالجتماعية.َّفيماَّيعرفَّبالم ََّّ،زَّاالجتماعيغويونَّىذاَّالحي َّويدرسَّالجغرافيونَّوالم َّ

َّ؛ىَّعمرهَّنصفَّقرنالَّيتعد َّوًَّا،َّجتماعيةَّمجالَّحديثَّالنشأةَّنسبيغوياتَّاالوموضوعَّالم َّ
َّالمجالَّموضوعٌَّ؛َّومحتواهَّومجالَّالبحثَّفيوَّرَّالجدلَّبشأنَّمضمونوَِّمعَّذلكَّكثَُّ َّىذا

غوياتَّواألنثروبولوجياَّوعممَّواالجتماعَّوالتاريخَّوالم ََّّىَّمثلَّالجغرافيةبينيَّبينَّعمومَّشت َّ
منَّدونَّانَّيستغنيَّعنَّة،َّىذهَّالعمومَّييتمَّبوَّمنَّزاويتوَّالخاص ََّّواحدًاَّمنوكلََّّ؛النفس

َّإ َّالعموم َّولم َّسيامات َّالجغرافيةاألخرى. َّكانت َّشت َّا َّبعموم َّعالقة َّليا َّتمث ل، َّفإنيا َّى،
َّ َّاألساسيبين َّالعمومالرابط َّىذه َّس َّجميع َّال َّأن َّ، َّالم ََّّيما َّفي َّيدرس َّما غوياتَّكل
مثلََّّ،مورًاَّوعواملأََُّّالعديدة.َّويرىَّالعمماءَّأن ََّّنَّفيَّفروعَّالجغرافيةاالجتماعية،َّمتضم َّ



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

404 

يةَّبالغةَّتمثلَّأىم ََّّ،يفَّواليجرةوالحضرَّوالر ََّّ،بقةَّاالجتماعيةوالط ََّّ،العمرَّوالنوعَّوالعرق
َّغةَّغيرَّكاممة.َّغة،َّلذاَّفإىمالياَّيجعلَّدراسةَّالم َّفيَّدراسةَّالم َّ

 أهمية البحث 
َّالمغويةَّلمغاتَّالعالمَّ َّالموضوعَّلمتعرفَّعمىَّمالمحَّالبنية َّالبحثَّفيَّىذا تأتيَّأىمية

بياَّمئاتَّالماليين،َّاوَّتمكَّالتيَّالَّالمختمفة،َّسواءَّالتيَّتنتشرَّبشكلَّواسعَّويتحدثَّ
َّعمىَّ َّأيضًا َّوالتعرف َّاألالف، َّعددىا َّيتعدى َّال َّقد َّقميمة َّمجموعات َّإال َّبيا يتحدث
مستوىَّاالستخدامَّكلَّنظامَّلغوي،َّويأتيَّىذاَّكموَّفيَّاطارَّفرعَّعمميَّجديدَّيطمقَّعميوَّ

يطمقَّعميوََّّعممَّالمغةَّالجغرافي،َّوتحديدًاَّفيَّالزاويةَّالسياسيةَّالمتعمقةَّبالجغرافيةَّاوَّما
َّالجغرافيةَّالسياسية.

 مشكمة البحث 
التوزيعَّالجغرافيَّلمغاتَّعمىَّمستوىَّقاراتَّالعالم،َّبي نَّانَّىناكَّعائالتَّلغويةَّرئيسيةَّ
وفرعيةَّومجموعاتَّلغويةَّوشعبَّلغوية،َّانتشرتَّمعَّانتشارَّاالنسانَّعمىَّأجزاءَّالكرةَّ

َّالم َّىذه َّعدد َّعن َّدقيقة َّإحصاءات َّوجود َّعدم َّمن َّوبالرغم َّأنَّاألرضية، َّإال غات،
،َّوالسؤالَّالذيَّيطرحَّالتقديراتَّتشيرَّإلىَّوجودَّماَّبينَّستةَّآالفَّإلىَّعشرةَّآالفَّلغة

نفسوَّفيَّىذاَّالجانب:َّماَّىيَّالعواملَّالتيَّساىمتَّفيَّاكتساحَّبعضَّالعائالتَّالمغويةَّ
ماَّعداىاَّمنَّعائالتَّأخرى،َّبحيثَّيتحدثَّبمغاتياَّعدةَّممياراتَّمنَّالناس،َّفيَّحينَّ

َّبياَّسوىَّعدةَّآالف؟ََّّأنَّاألخرىَّالَّيتحدث
عندماَّيكونَّفيَّالدولةَّالواحدةَّتعددَّلغوي،َّفإنَّذلكَّيعنيَّأنَّىذهَّالدولةَّالَّتسودىاَّلغةَّ
َّالسياسيةَّىيَّالتيَّ َّوالسمطة َّبلَّىناكَّأقمياتَّوقومياتَّتتحدثَّبمغاتَّمختمفة، واحدة،
تحددَّمسارَّومصيرَّالمغاتَّالمتعددة،َّويتباينَّدورَّالسمطةَّالسياسيةَّفيَّىذاَّالشأنَّمنَّ

ىنا:َّإلىَّأيَّمدىَّتستطيعَّالسياسةَّالمتبعةَّمنَّقبلَّالسمطةَّدولةَّإلىَّأخرى،َّوالسؤالَّ
َّأنَّتجعلَّاألمورَّمستقرة؟السياسيةَّ

 منهجية البحث 
َّومسارىاَّ َّلغة َّكل َّأصول َّلتتبع َّالتاريخي، َّالمنيج َّدراستيماعمى َّف َّالباحثان اعتمد
التاريخي،َّوكذلكَّالمنيجَّالتحميميَّلموصولَّالىَّالعواملَّالتيَّأدتَّالىَّاستمرارَّبعضَّ
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َّوان َّالمغةَّالمغات َّتربط َّالتي َّالعالقة َّابعاد َّتحميل َّثم َّأخرى، َّلغات َّاندثار َّاو حسار
َّبالجغرافيةَّالسياسية،َّوالتأثرَّالمتبادلَّبينَّالعممين.

 خطة البحث 
تمتَّمعالجةَّموضوعَّالدراسةَّمنَّخاللَّمبحثين،َّالمبحثَّاألولَّتناولَّموضوعَّالتوزيعَّ

فيَّحينَّعالجَّالمبحثَّالجغرافيَّلمغاتَّعمىَّمستوىَّالعالمَّوحسبَّالقاراتَّالمختمفة،َّ
َّالثانيَّدينامياتَّالجغرافيةَّالسياسيةَّوالمغةَّوالتفاعلَّالمشتركَّفيماَّبينيما.

 المبحث األول
 العالملمغات في التوزيع الجغرافي 

ََّّ،َّذلكيسيرلغاتَّالعالمَّليسَّباألمرَّالإنَّالبحثَّفيَّ منَّأىمياََّّ،أسبابلعدة
َّالكثيرَّ َّواندثار َّالحصولَّعنَّبياناتَّعنَّبعضيا، َّوصعوبة َّلمغات، َّالدينامية الطبيعة

َّالماليين، َّلغاتَّيتحدثَّبيا َّبين َّالكبير َّوتباينيا َّالزمن، َّعبر َّبياََّّمنيا وأخرىَّينطق
َّذلك،َّ َّإلى َّيضاف َّأحيانًا، َّاليدين َّأصابع َّعدد َّعن َّيزيدون َّال َّالذين َّالقالئل األفراد

َّحيثَّحظ َّ َّالمغاتَّمن َّىذه َّأقدار َّمنَّاختالف َّالمنيجي ََّّيا َّوالدراسة َّوأشارَّاالىتمام ة.
َّ(ٓٓٓ.ٕٓ)فيَّحدودََّّعشرةَّآالفَّسنةَّكانَّعددَّالمغاتَّفيَّالعالمَّمنذََُّّواالشَّإلىَّأن َّ

َّنحوََّّتَّإلىَّأنَّصلغة،َّتقم َّ َّلمَّيعدَّيدر ََّّلغةَّفقط،َّوأن ََّّ(ٓٓٓٙ)بمغتَّحاليًا سَّبعضيا
َّ.(ٔ)لزوالَّلألطفال،َّلذاَّفييَّفيَّطريقياَّإلىَّا

َّالبعضَّمنياَّليسَّعابرًاَّلمحدودَّالسياسيةَّفقط،َّ الم غاتَّفيَّالعالمَّتختمفَّفيَّأن 
نماَّعابرًاَّلمقارات.َّوعمىَّعكسَّذلكَّتوجدَّلغاتَّتتقوقع،َّفيَّمساحاتَّضئيمةَّلمغايةَّالَّ وا 
َّتوجدَّىذهَّ َّما َّكانَّمقياسَّالرسمَّلمخريطةَّكبيرًا.َّوعادة َّميما َّكارتوجرافيًا يمكنَّتمثيميا

َّفيَّمناطقَّمعق َّ َّكمنطقةَّاألخيرة َّالمناطقَّالجبمية َّمن َّفيَّعدد َّكما َّوثقافيًا، َّطبيعيًا دة
القوقاز،َّوالمناطقَّالقبميةَّالمفت تةَّفيَّأفريقياَّوجزرَّالمحيطَّاليادي؛َّويكفيَّأْنَّنعممَّأنَّ

َّأكثرَّمنَّ) َّبيا َّيقربَّمنَّنصفَّجزيرة، َّوىيَّدولةَّتحتلَّما َّلغةَّٓٓٛبابوانيوغينيا، )
َّسكانياَّالَّيزيدونَّعنَّأرَّ َّ.ٕبعةَّماليينَّنسمةَّوحدىا،َّرغمَّأن 

َّالتصنيفَّليذهَّ َّطرقَّترتبطَّبنوعية َّيمكنَّتبن يَّعد ة َّلغاتَّالعالم وفيَّموضوعَّدراسة
َّالمغات،َّمنَّ المغات،َّواالىتمامَّبالتصنيفَّالن سبي،َّأوَّالخاصَّبالنشأةَّعندَّدراسةَّىذه
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لىَّمجموعاتَّوفروعََّتضمَّمجموعةَّمنَّالعائالتَّ حيثَّتقسيمياَّإلىَّعائالتَّلغوية،َّوا 
َّالمغات َّاليندوأوروبيةَّأو َّالعائمة َّمثل: َّميمة َّالتصنيفَّإلىَّعائالتَّلغوية َّذلك َّومن ؛

َّويعنيَّذلكَّتقسيمَّ َّالتصنيفَّالنوعيَّالترتيبي، َّىناكَّأيضًا َّوآسيا؛ َّفيَّأوروبا الشائعة
َّولغاتَّ َّوتصريفية َّتحميمية َّلغات َّإلى َّتقسيميا، َّمثل َّالذاتية، َّنوعيتيا َّحسب الم غات

َّمنَّاأُلمورَّالتيَّتي َّكم يا َّوالطريقةَّالصقة؛َّوىذه َّدارسَّالمغةَّمنَّزاويةَّلغويةَّبحتة. م
الثالثة:َّىيَّدراسةَّالم غاتَّفيَّظلَّالتصنيفَّالجغرافي،َّحيثَّيعنيَّذلك،َّدراسةَّالمغاتَّ
َّوسوفَّ َّلغاتَّمختمفة، َّمن َّفييا َّبما َّبحسبَّقاراتَّالعالم َّأو َّاإلقميمي حسبَّانتمائيا

خرين،َّونتناولَّفيماَّنتبن ىَّفيَّىذاَّالسياقَّالتصنيفَّالجغرافيَّدونَّاىمالَّلمتصنيفينَّاآل
َّيأتيَّدراسةَّلغاتَّالعالمَّفيَّكلَّقارةَّمنَّقار اتَّالعالمَّوأقاليمياَّالجغرافيةَّالفرعية.

 .المغات اإلفريقيةأواًل: 
قارةَّأفريقياَّمنَّأكثرَّقاراتَّالعالمَّتعقيدًاَّمنَّحيثَّالمنظورَّالمغوي.َّوالَّيعرفَّ

لغة،َّأيَّأن ياَّوحدىاَّتحويَّ(َّٕٓٓٓأحدَّعددَّالم غاتَّفيَّالقارة،َّلكن وَّبالقطعَّيزيدَّعنَّ)
َّدراساتَّالمغاتَّ َّبصعوبة ة َّخاص  َّوىناكَّمشكالتَّعديدة ؛َّاإلفريقيةثمثَّلغاتَّالعالم،

وبعضَّالتصنيفاتَّالم غويةَّفيَّالقار ةَّتعدَّمقبولة،َّبينماَّالبعضَّاآلخرَّيبقىَّمحلَّنقاشَّ
َّالم غاتَّ َّعالم َّاقترحُو َّالذي َّالتصنيف َّىو َّقبواًل، َّالنسبي ة َّالت صنيفات َّوَأكثر وجدال.
َّأربعَّ َّالى َّالم غات َّصن فَّىذه َّالذي َّالماضي، َّالقرن َّست ينيات َّفي )جوزيفَّجرينبرج(

َّ َّلغوي ة َّعائالت َّ)والنيمية ََّّ-الصحراوي ة،النيجرَّ–وىي: َّواألفرو آسيوية:ََّّ–كونغو،
َّالعائمةَّالخويسانية(.َّويرجعَّاىتمامَّاألوروبيي نَّبمغاتََّّ-الحاميةَّ الساميةَّسابقًا،َّوَأخيرًا

َّالحالَّ َّكان َّكما َّدراستيا َّفي َّنشطتَّالبعثاتَّالتبش يرية َّحين َّاالستعمار، َّلفترة أفريقية
َّاليوروبا َّلغة َّالميمٖبدراسة َّالتفت تََّّ. َّوفيَّظل َّالم غات، َّمن َّاليائل َّالعدد َّىذا َّمع أن و

َّالم غاتَّ َّأصبحتَّقار ة َّأفريقيا َّفإن  َّالم غات، َّالمتحدثينَّبمعظم الم غويَّوالقبمي،َّوقم ةَّعدد
الوسيطةَّبامتيازَّوىيَّالتيَّتتيحَّالتواصلَّبينَّىذهَّالمجتمعاتَّالبشريةَّالفسيفسائية،َّكماَّ

َّ.ٗ(َّوالم غاتَّالمبس طةَّالتيَّتساعدَّعمىَّالتفاىمَّوالتواصلأن ياَّقار ةَّلغاتَّ)الكريولي
ومنَّالصعبَّفيَّأفريقياَّالتعر فَّعمىَّحدودَّلغوي ةَّواضحةَّودقيقة،َّاوَّمعرفةَّماَّ
إذاَّكانتَّالم غةَّالش ائعةَّلغةَّقائمةَّبذاتيا،َّأوَّعبارةَّعنَّليجةَّمنَّلغٍةَّما،َّأوَّمعرفةَّمنَّ
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أَّأخرى،َّحيثَّيسودَّالتداخلَّالم غوي،َّوالتفت تَّأينَّتبدأَّمنطقةَّلغةَّمعينة،َّوأينَّتنتييَّلتبد
َّالم غاتَّاألفريقيةَّتمثلَّ َّالوضعَّفإن  َّالتفت تَّالعرقيَّواإلثني؛َّوفيَّظلَّىذا بنفسَّدرجة

َّ.(٘)كماَّيذكرَّ)مكنالتي(َّمدىَّواسعًاَّمنَّالطيفَّالم غوي
كماَّأسيمتَّالم غاتَّاألفريقيةَّفيَّإماطةَّالم ثامَّعنَّتاريخَّالقار ةَّالغابر،َّباعتبارىاَّ
َّالم غوينَّفيَّذلكَّمعق دةَّ َّوكانتَّوسيمة َّالسياقَّالمعق د؛ َّفيَّىذا َّاألدواتَّالمساعدة أحد
َّإحصاءاتَّالمفرداتَّالم غويةَّلبعضَّالم غاتَّاألفريقية،َّومنَّخاللَّالدراسةَّ أيضًا،َّمنيا

ةَّبالمزمار؛َّوطريقةَّخروجَّاألصواتَّمنََّّالمتأن ية لتاريخَّنطقَّاألصواتَّالم غويةَّالخاص 
الحنجرة،َّعبرَّالز منَّويسم ىَّالتسمسلَّالزمنيَّلألصواتَّالمزمارية،َّأسيمَّىذاَّالموضوعَّ
امكان يةَّتحديدَّالمفرداتَّوتحميميا،َّوالتغي رَّالذيَّلحَقَّباألصواتَّالم غوية،َّوتمك نَّالعمماءَّ

مىَّمثلَّذلكَّحتىَّبالن سبةَّلتاريخَّبعيد.َّوكذلكَّأمكنَّالتعر فَّعمىَّبعضَّمنَّالت عرفَّع
يتينَّمختمفتين.َّوبذلكَّيمكنَّالمقارنةَّمعَّلغاتَّ الصالتَّالتيَّتربطَّبينَّمجموعتينَّلغو 
حالي ة.َّوأسيمَّالتقد مَّفيَّالبحثَّالم غويَّفيَّاالستفادةَّاإلفادةَّبالنسبةَّلعممَّاآلثار،َّبمعنىَّ

ألثريةَّعمىَّالرغمَّمنَّأنَّالم غويينَّيحذ رونَّمنَّبعضَّاألدلةَّالتيَّقدَّالمقارناتَّالم غويةَّوا
َّلوَّمنَّلغةَّمكتوبةَّعندماَّيتحدثَّعنَّمضم مة.َّتكونَّ ومنَّذلكَّفإنَّعالمَّاآلثارَّالَّبد 

َّأنَّ َّالم غة َّلعالم َّفالَّيمكن َّالمقابل َّوفي َّالقديمة. َّالمصرية َّالم غة َّفيَّحالة َّكما َّما لغٍة
ةَّبمغٍةَّماَّوفيَّزمنَّمعين،َّمنَّدونَّوجودَّتأكيداتَّأثرية؛َّيتحدثَّعنَّثقافةَّمادي ةَّمتعم ق

وتجدرَّاإلشارةَّإلىَّبعضَّالم بسَّفيَّسياقَّالحديثَّعنَّالم غاتَّاألفريقية.َّفسوفَّنالحظَّ
َّاوَّإلىَّ َّوالكممةَّقدَّالَّتشيرَّإلىَّلغةَّمنفردة، َّفيَّأفريقيا، رَّكثيرًا َّالبانتوَّتتكر  أنَّكممة

(َّٓ٘ٗوعةَّمترابطةَّيمكنَّتشملَّحواليَّ)عرٍقَّاوَّإثنيةَّمعينةَّبقدرَّماَّتشيرَّالىَّمجم
َّ.َّ(ٙ)لغة،َّترجعَّجذورىاَّإلىَّلغةَّاوَّاصلَّمشتركَّ)لمبانتو(َّانحدرتَّمنوَّىذهَّالمغات

َّاليومَّ َّالم غاتَّالجاريَّالتعاملَّبيا َّأن  والَّيعنيَّالحديثَّعنَّالم غاتَّاألفريقية،
أفريقيةَّالمنشأ،َّحيثَّىناكَّلغاتَّوفَدتَّالىَّأفريقياَّمنَّمناطقَّفيَّجنوبَّغربَّآسيا؛َّ
َّمنَّعصرَّ َّلغاتَّمنَّالعائمةَّاليندوأوروبيةَّجاءتَّمعَّالمستعمرَّاألوروبيَّابتداًء تمتيا

َّإلىَّالقرنينَّالتاسعَّعشرَّوالقرنَّالعشرين،َّخاللَّفترةَّاالستكشافاتَّالجغرافية،َّوصوَّ اًل
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َّقدَّيكونَّ نشاطَّاالستعمارَّاألوروبي.َّوكانَّاىتمامَّاألوروبيينَّبالم غاتَّاألفريقيةَّأحيانًا
َّمنَّأجلَّدراسةَّتراثَّالقبائل،َّوالفنونَّالشعبيةَّوالفولكمورية.

 .غات األوروبيةالم  ثانيًا: 
تَّبتاريخَّمعق د،َّوعرفتَّالعديدَّمنَّاأللسنةَّأوروباَّمنَّوجيةَّالنظرَّالم غويةَّمر َّ

شاَعَّبعُضياَّوانتشر،َّفيَّحينَّلجأَّاآلخرَّإلىَّمناطقَّصعبةَّمورفولوجيًاَّطمبًاَّلمحماية.َّ
وبعضياَّماتَّواندثر،َّومنَّدونَّالدخولَّفيَّتفاصيلَّلغوية؛َّاستطاعَّالعمماءَّمنَّخاللَّ

َّال َّالقديمة، َّالبداياتَّعمميةَّمقارنةَّبينَّالبعضَّمنَّالم غاتَّالحاليةَّوأيضًا َّىذه قولَّبأن 
َّبينَّ َّالم غوية َّالقرابة َّالعمماءَّبيذه َّاىتم َّوقد َّآالفَّسنة. الم غويةَّترجعَّإلىَّحواليَّعشرة
لغاتَّأوروبا،َّمنَّخاللَّالفحصَّوالتحميلَّلممفرداتَّوالمظاىرَّالم غويةَّفيَّلغاتَّأوروبيةَّ

وبيةَّانحدرتَّمنَّعديدة؛َّوأدىَّالبحثَّالم غويَّإلىَّاستنتاجَّيفيدَّإلىَّأنَّىذهَّالم غاتَّاألورَّ
(.َّوتشيرَّالدالئلParent- Indo Europeanَّأصلَّواحد،َّىوَّماَّيطمقَّعميوَّتعبيرَّ)

َّوتاريخَّ َّيتفق َّاليندوأوروبية َّالم غوية َّالعائمة َّإلى َّأصمو َّمكتوبَّيرجع ََّأثر َّأقدم َّأن  إلى
َّيفيمَّٜٓٓٔ) َّال َّقد َّلفروع َّوتفر عت َّانتشرت َّالعائمة َّىذِه َّلغات َّظيور َّومع َّم. َّق. )

.َّوىذهَّ(ٚ)(َّق.َّمٓٓ٘ٔىناكَّآثارَُّكتبتَّمنَّاليونانيةَّترجعَّلحواليَّ)بعضياَّاآلخر؛َّوَّ
العائمةَّالم غويةَّىيَّأكبرَّالعائالتَّفيَّأوروبا،َّوفيَّالعالمَّأجمعَّأيضًا.َّومنَّىذهَّالعائمةَّ
َّقديمتينَّ َّلغتين َّأيضًا َّاليندوأوروبية َّالعائمة َّوتضم َّالحديثة، َّالقار ة َّلغات تفر عت

َّ َّالالتينية َّىما َّأوَّكالسيكي تين َّلغاتَّغابتَّشمسيا، َّتُضم َّذلك َّإلى َّإضافة واليونانية.
َّوكم ياَّ َّواأليرلندية؛ َّوالويمزية َّالغالية َّمثل َّالكمتية َّالم غات َّوىي َّالغروب، َّعمى أوشَكت
انسحبتَّبعدَّأنَّسادتَّأوروباَّيومًاَّماَّإلىَّمناطقَّتت سمَّبالعزلةَّالجغرافيةَّوالتعق دَّالجبميَّ

َّطمبًاَّلمحماية.
فيةَّفيَّعمميةَّإعادةَّبناءَّالم غاتَّاليندوأوروبية،َّمنَّخاللَّوساعدتَّالبيئةَّالجغرا

مالحظةَّالتشابوَّالموجودَّبينَّالكمماتَّفيَّالم غاتَّاألوروبية،َّوعالقةَّكمماتَّمعينةَّمثل،َّ
َّوسيادةَّ َّفيو؛ َّعاشت َّالذي َّبالمكان َّوالبشر.. َّالكالب َّأو َّالغنم َّأو َّالحصان َّأو الدب

لَّالعمماءَّكمماتَّتُدلَّعمىَّبيئةَّالغاباتَّمثاًل،َّومقارنتياَّ معَّبيئةَّأخرى؛َّمنَّذلكَّتوص 
َّتطورَّىذهَّ(ٛ)لوجودَّرابطةََّتجمعَّبينَّالم غاتَّالمسماةَّباليندوأوربية .َّواالعتقادَّالسائدَّأن 
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َّحواليَّ) َّفيَّشرقَّأوروبا َّما َّالم غوية،َّحدثَّفيَّمكاٍن (َّق.م،َّومنَّىذآَّٖٓٓالعائمة
(َّق.م،َّٕٓٓ٘واليَّ)المكانَّبالتحديدَّىاجرَّالسّكانَّفيَّاتجاىاتَّشت ى،َّوحدثَّذلكَّح

َّواختارَّاآلخرَّاالستقرارَّفيَّمناطقَّغربَّروسياَّ َّالبعضَّفيَّاليونانَّالحالي ة، فاستقر 
الحالية.َّوخمَقَّىذاَّاالنتشارَّمراكزَّبؤري ة،َّاوَّمناطقَّقمبَّلم غاتَّالحاليةَّالتيَّنعرفيا؛َّ
َّإيرانَّ َّعبر َّبعضَّالبشر َّاتجو َّبل َّفحسب، َّأوروبا َّفي َّالعائمة َّىذِه َّتفر ع َّيقتصر ولم

َّأفغانستانَّليصمواَّإلىَّاليندَّوليسيطرواَّعمىَّالسّكانَّويفرضواَّعمييمَّلغتيم.وَّ
َّويمكنَّتقسيمَّالّمغاتَّاألوروبيةَّبحسبَّانتمائياَّلمعائالتَّالمغويةَّالتالية:

 الم غاتَّاليندوأوربية. .ٔ
 الم غاتَّاألورالية. .ٕ
 لغاتَّالعائمةَّاإللتائية.َّ .ٖ
 بقًا.الساميةَّساَّ-لغاتَّالعائمةَّاألفروآسيويةَّأوَّالحامية .ٗ
َّلغاتَّالَّتنتميَّلعائمةَّلغويةَّمعروفةَّمثلَّالباسك. .٘
 مريكيتين.غات في األالم  ثالثًا: 

إنَّالبحثَّفيَُّلغاتَّالعالمَّالجديدَّفيَّالنصفَّالغربيَّلمكرةَّاألرضية،َّالَّبدَّأنََّّ
يشملَّدراسةَّالسّكانَّالوطنيين،َّالذينَّتحد ثواَّبيذهَّالم غاتَّالوطنية؛َّوسكانَّىذهَّاألنحاءَّ

أمريكياَّالشماليةَّأوَّالجنوبيةَّمنَّالينودَّاألمريكيي نَّاألصميي ن،َّالذينَّعاشواَّفيَّسواءَّفيَّ
مجتمعاتَّقبميةَّاقتصادىاَّالمعاشيَّفقطَّلسدَّحاجةَّاألعدادَّالصغيرةَّبالكاد؛َّومعَّذلكَّ
َّالتيَّ َّالزاىرة َّالبعضَّمنَّالمراكزَّالحضرية َّعمىَّدعم َّقادرًا َّأحيانًا كانَّذلكَّاالقتصاد

َّالمستعمرَّاألوروبي عندماَّوصولَّىناك.َّويقد رَّالبعضََّّأنَّعددَّالسكانَّفيََّّوجدىا
(َّ َّبحوالي َّاألسبان َّوصول َّقبل َّالالتيني ة َّنسمةٓ٘أمريكا َّمميون َّالدراساتَّ(ٜ)( َّوتدل .

َّفيَّ َّنسبيًا َّبعيدة َّأماكن َّمن َّأتت َّأمريكية َّىند ية َّلقبائل َّىجرة َّىناك َّأن َّعمى العممية
اَّحضارةَّعظيمة،َّاعتمادًاَّعمىَّ(َّق.م؛َّإذَّأقاموَّٕٓ٘ٔالشمالَّنحوَّبيروَّالحالي ةَّحواليَّ)

المجاريَّالمائيةَّالمتواجدةَّفيَّجبالَّاألنديزَّوالتيَّاستخدموىاَّفيَّالري،َّكماَّعندَّمجتمعَّ
(Chemu(َّ َّموقع َّفي َّميارة َّعمى َّتدل  َّمعق دة َّمباني َّتركوا َّالذين )Chan Chanَّ)

(َّ َّ)ٓٓٓٔحواليَّعام َّالمايا َّقامتَّحضارة َّالوسطى َّأمريكا َّوفي َّم. )Mayanََّّالتي )
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َّبيا،َّاعتمدتَّع ة َّالخاص  َّالقمْب َّوكانتَّمنطقة َّالذرة. َّالفائضَّمنَّمحصول مىَّالناتج
َّوغربَّ َّغواتيماال َّوفي َّالمكسيك، َّجنوب َّالشرقية َّالمنخفضة َّالمناطق َّفي توجد

َّواستمرتَّبينَّحواليَّ) م(َّسادتََّّٓٓٔٔم(.َّوفيَّسنةَّ)َّٜٓٓم(َّو)ٕٓٓالينداروس.
المنطقةَّالتيَّفيياَّاليومَّ(َّواستقر تَّفيAztecsَّقبائلَّقادمةَّمنَّالشمالَّمنياَّاألزتكَّ)

نة،َّٕٖ٘ٔالعاصمةَّالمكسيكيةَّ)مكسيكوَّسيتي(.َّوفيَّسنةَّ) م(َّشي دواَّعاصمتيمَّالمحص 
فيَّموضعَّمميءَّبالمستنقعات؛َّكماَّحكمواَّوسيطروا،َّعمىَّمعظمَّأجزاءَّأمريكاَّالوسطىَّ

م(،َّوجنواَّثروةَّكبيرةَّعكسياَّمظيرَّعاصمتيم.َّوفيَّذاتَّالوقتَّتقريبًآَّٓٗٔفيَّسنةَّ)
َّ)َّاستقر َّ َّ)Incasَّ)األنكا َّالجبمية َّالمدينة َّحول َّالحالي ة َّبيرو َّجنوب (،Cuzcoَّفي

(َّ َّكيتو َّمدينة َّمن َّامتد ت َّالتي َّمنطقتيم َّووس عوا َّجيرانيم َّعمى َّفيQuitoَّوسيطروا )
االكوادورَّالحالي ةَّفيَّالشمالَّإلىَّبارغوايَّوشيميَّالحالي تينَّفيَّالجنوب،َّونظ مواَّعمميةَّ

َّأ َّكما ة؛ َّوالفض  َّالذىب َّإمبراطورتييمَّتعدين َّفي َّوالنقل َّلمبريد َّفريدًا َّنظامًا قاموا
َّ.(ٓٔ)المتس عة

َّبالنسبةَّ َّواسع َّجدٍل َّمحل  َّكان َّاألمريكيتين َّفي َّاألصميي ن َّالسكان ووجود
ألصوليم،َّىذاَّمنَّناحية،َّومنَّناحيةَّأخرىَّتاريخَّوصوليمَّلألماكنَّالتيَّكانواَّفييا،َّ
َّوىوَّ َّاآلخر َّوالرأي َّذاتيا َّاألمريكي ة َّالبيئة َّنتاج َّإنيم َّقال َّفمن َّاالسبان، َّوصول قبل

َّكا َِّنتاجَّىجرة َّأن يم َّالشماليةَّعبرَّمضيقَّاألكثرَّقبواًل، َّإلىَّأمريكيا نتَّكبيرةَّمنَّآسيا
َّبري اَّعبرتوَّالجماعاتَّدونَّأنَّتعممَّأن ياَّ )برنج(َّعندماَّكانَّالجميدَّيغط يو،َّومث لَّمعبرًا

(َّ َّبين َّما َّذلك َّحدث َّأخرى. َّإلى َّقار ة َّمن َّٓٓٓ,ٓٓٔتنتقل َّسنةَّٓٓٓ.ٓٗٔ)َّ–( )
َّمضت.

َّالمراد َّإن ما َّالرئيسي، َّىدفنا َّليسَّىذا َّحال َّأّية َّلغاتَّىذهََّّعمى الحديثَّعن
َّوالحديثَّعْنَّ َّاألرضية، َّالكرة َّمن َّالكبير َّالجزء َّالتيَّعم رتَّىذا الجماعاتَّالوطنية،
َّمعظمَّالمعموماتَّعنيمَُّجمعتَّبعدَّاتصالَّ أسالفَّالينودَّاألمريكيي نَّليسَّبالسيل،َّألن 

َّىجرةَّىؤالءَّمنَّآسياَّتم تَّ بعدَّاألوروبيي نَّبيذهَّالمناطق؛َّويرىَّالبعضَّمنَّالعمماءَّأن 
َّ.(ٔٔ)استئناسَّحيوانَّالكمبَّدونَّأْنَّيتمَّاستئناسَّبقيةَّالحيوانات
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والوضعَّالم غويَّفيَّاألمريكيتينَّمعق دَّنوعًاَّما،َّحيُثَّتوجدَّسْتَّلغاتَّأوروبية،َّ
تسودَّفيَّمجاالتَّاإلدارةَّوالتعميمَّوالثقافة؛َّكماَّأنَّىناكَّحضورَّلبعضَّالمغاتَّالينديةَّ

(َّ َّمثلَّلغة َّمنَّالمغات، َّفيGuaraniَّأكثرَّمنَّغيرىا َّ)جرينمند( َّولغة َّفيَّبارغواي، )
(َّ (َّبمدًاَّٛٔ(َّفيَّبيرو.َّوتسودَّاإلسبانيةَّفيَّ)AymaraوQuechuaََّّجرينمند،َّولغتا

تينيةَّوالبرتغاليةَّفيَّدولةَّواحدة:َّىيَّالبرازيلَّواليولنديةَّفيَّاثنتينَّوالمغةَّ فيَّأمريكاَّالال 
ودَّفيَّإحدىَّعشرَّدولةَّفيَّاالنجميزيةَّفيَّالوالياتَّالمتحدةَّاألمريكيةَّوكنداَّوكذلكَّتس

منطقةَّالكاريبي.َّوتسودَّالمغةَّالفرنسيةَّفيَّجزءَّمنَّكنداَّ)كيوبك(َّوالدانمركيةَّفيَّجزيرةَّ
َّتمتَّ َّالتي َّالحضارات َّلدى َّالوطنية َّالم غات َّسادت َّاالستعماري َّالعيد َّوقبل جرينمند.
االشارةَّإليياَّأيضًا...وأكثرَّمنَّذلكَّكانَّىناكَّلغاتَّوسيطةَّومبسطة؛َّلبعضياَّصفةَّ

فيَّسورينام؛َّوالم غاتَّالوطنيةَّتعتبرTake - Takeََّّ)أوََّّ(Srananية،َّمثلَّلغةَّرسم
َّفيَّالتصنيفَّالم غويَّ َّوىناكَّتباينَّوتنوعَّكبير َّالم غويين. َّبين َّطويل َّنقاشَّوجد محل
َّوعددَّ َّالم غوية َّالعائالت َّعدد َّالم غويين َّقدر َّواالختالف، َّالتباين َّورغم َّالنشأة؛ بحسب

َّالشماليةَّشمالَّالمكسيك،َّوىذاََّّ(ٓ٘الشعبَّالم غويةَّبحواليَّ) عائمةَّلغوية،َّفيَّأمريكا
َّالمغاتَّباولَّ) َّفحدد J. W.Powelَّالتقديرَّخاصَّبعالم َّسابير( َّ)أدوارد َّالعالم َّأم ا ،)

َّلعدةَّ َّاآلراء َّوخضعتَّىذه َّلغات. َّعد ة َّوتشملَّالشعبة َّالشعبَّبستَّشعبَّفقط، عدد
َّا َّوتقد م َّلغاتَّجديدة َّالبحثَّوالكشفَّعْن َّتقد م َّمع َّىذاَّمراجعات َّتخدم َّالتي لتقنيات

الغرض.َّوأد تَّىذهَّالمراجعاتَّإلىَّإدماجَّلغاٍتَّفيَّلغاتَّأخرى،َّأوَّعمميةَّنسبَّلغةَّ
لغيرَّماَّكانتَّتنسبَّإليو.َّوأدىَّالبحثَّالم غويَّأيضًاَّإلىَّتحديدَّبعضَّالم غاتَّالمنعزلةَّ

َّالعائالتَّالم َّ َّعائمةَّلغويةَّمعروفة.َّونتيجةَّليذاَّوصمتَّأعداد غويةَّالتيَّلمَّتنتميَّأليُة
َّبينَّبعضَّ َّتتواجد َّوالَّزالتَّبعضَّلغاتَّاإلشارة َّإلىَّأكثرَّمنَّمائةَّعائمة. َّاليوم ىذا
َّالينودَّ َّمعظم َّأضحى َّأن َّبعد َّ)الكريولي( َّلغات َّمعظم َّتقم صت َّبينما المجتمعات،
َّواإلنجميزيةَّ َّوالفرنسية َّاإلسبانية َّاستخدام َّفي َّكبرى َّزيادة َّمع َّالم غة، َّثنائي ي الوطنيي ن

كثرَّنقاطَّالجدلَّالتيَّتثارَّحولَّىذهَّالم غاتَّىوَّماَّيخصَّعددىا،َّوالبرتغالية.َّوكانتَّأ
(َّلغةَّوطنية.َّوالغالبي ةَّالعظمىَّمنَّىذهَّالمغاتََّّٕٓٓٓ-ٓٓٓٔفتتراوحَّالتقديراتَّبينَّ)

(َّلغةَّٓٓٔالوطنية،َّيتمَّالحديثَّبياَّمنَّقبلَّعددَّقميلَّمنَّاألفراد.َّوتستخدمَّأكثرَّمنَّ)
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َّاأل َّالوالياتَّالمتحدة َّفيَّدولةَّالمكسيكَّوأمريكاَّىنديةَّوطنيةَّفيَّدولة مريكية،َّوعددىا
(َّلغة.َّأم اَّفيَّأمريكاَّالجنوبيةَّفقَّيصلَّالعددَّبياَّألكثرَّمنَّٖٓٓالوسطىَّبأكثرَّمنَّ)

َّ.(ٕٔ)(َّلغةٓٓٓٔ)
 غات في القارة اآلسيوية.الم  رابعًا: 

قارةَّآسياَّتعدَّمنَّأكبرَّقار اتَّالعالمَّمساحًةَّوسكانًا،َّوىيَّكذلكَّفيَّعددَّالم غاتَّ
يرانيةَّالتيَّ َّاليندوا  َّلغاتَّالعائمة َّمثل َّفيَّمساحاتَّشاسعة، َّلغاتَّتسود َّوبيا تضميا،

التيَّيتحدثَّبياَّعشراتَّالماليينَّمنَّالناس؛َّوفيَّنفسَّالوقتَّيوجدَّفيياَّلغاتَّقزميةَّ
َّالم غاتَّ َّالم غاتَّانتقلَّلفئة َّوالكثيرَّمنَّىذه َّقميلَّمنَّاألفراد، َّعدد ومنعزلةَّيتحدثَّبيا

َّالمندرسةَّأوَّالبائدة.
َّت َّبعضَّويوضح َّعن َّفضاًل َّالجغرافية، َّاألبعاد َّمن َّعدد َّآسيا َّقارة َّفي َّالمغات وزيع

َّالتناقضاتَّفيَّأحيانَّكثيرة،َّويمكنَّإجمالياَّفيماَّيمي:
َّأوَّدوليا،َّوكماَّالحظناَّ .ٔ َّالقار ة َّمعَّحدود َّآسيا َّالم غاتَّفيَّقارة الَّتتفقَّحدود

َّفيَّآسيا،َّوعمىَّذ َّوأيضًا لكَّفإنَّلغاتَّالعائمةَّاليندوأوروبيةَّتوجدَّفيَّأوروبا
َّلمحدودَّ َّعابرة َّىي َّوأيضًا َّلمقارات، َّالعابرة َّالم غات َّمن َّتعتبر َّآسيا فمغات

 لمدول.السياسيةَّ
يبدوَّالتناقضَّواضحَّعندماَّنالحظَّالتباينَّفيَّكثافةَّالمغاتَّفيَّآسيا،َّفبينماَّ .ٕ

تتوزعَّالم غاتَّاألوراليةَّأوَّاإللتائيةَّعمىَّمساحاتَّقدَّتبمغَّماليينَّالكيمومترات،َّ
َّ َّالقوقاز َّمنطقة َّأن َّمساحةَّنجد َّضعف َّمن َّأقل َّتشكل َّال َّالتي ومساحتيا

َُّتعدَّأكبرَّترك زَّلم غاتَّفيَّالعالم .َّوىناكَّعدةَّأمثمةَّأخرىَّ(ٖٔ)بريطانيا،َّلكن يا
فيَّجنوبَّشرقَّالقار ة،َّحيثَّىناكَّدولةَّبابواَّنيوغينيا،َّوفيياَّعمىَّماَّيزيدَّعنَّ

 (َّلغة.ٓٓٛ)
ٖ. َّ َّوالنشاط َّالغزو َّعن َّفضاًل َّواليجرة البشريَّعمومًا،َّشيدتَّعممي اتَّاالنتقال

تغي راتَّواضحةَّفيَّالم غات؛َّوىذهَّالمالحظةَّالَّتقتصرَّعمىَّآسياَّفقطَّولكنياَّ
َّعمىَّمناطقَّجغرافيةَّ َّفييا،َّحيثَّدخمتَّمظاىرَّلغويةَّمتعددة أكثرَّوضوحًا
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َّواالنتقالَّ َّلمتحول َّأحيانًا َّبل َّال َّالتغيير، َّبيذا َّساعدت َّالم غوي، َّبنقائيا تتميز
حاللَّلغةَّجديدةَّبدياًلَّعنيا.الم غويَّمماَّأدىَّإلىَّفقدانَّلغةَّ  سابقةَّوا 

َّوعدمَّ .ٗ َّالم غوي َّبعضَّالنقاء َّإيجاد َّإلى َّوالمورفولجية، َّالمناخية َّالعوامل أد ت
التغي رَّوالتحو ل،َّكماَّىوَّالحالَّفيَّأقصىَّشمالَّآسيا،َّومناطقياَّالنائيةَّالتيَّ
َّالم غاتَّالَّتمث لَّفقطَّمعازلَّ َّوبعضَّىذه َّقديمة؛ َّلغاتَّسيبيرية انتشرتَّفييا

َّكلَّلغوي َّقاوموا َّالذين َّالحاليي ن َّالمتحد ثين َّمن َّقميمة َّبأعداد َّتحظى َّلكنيا ة،
مغرياتَّاليجرةَّواالنتقالَّلمناطقَّأفضلَّمنَّمناطقيمَّالوعرةَّوالقاسية.َّوجذبتَّ

 ىذهَّالم غاتَّالباحثينَّفيَّالم غاتَّوصيغتَّألغمبياَّأبجديةَّسيريمية.
َّكتاب .٘ َّيحظَّبنظام َّلم َّلذلكَّمعظميا َّلغاتَّآسيا، َّمعينَّوثابت،َّبالنظرَّلتعدد ة

وأبجديةَّمعترفَّبياَّويالحظَّأن وَّكمماَّاتجيناَّشمااًلَّفيَّالقارةَّتقلَُّنظمَّالكتابةَّ
َّوحتىَّفيَّ َّطبيعيًا؛ َّوصعبة َّبعيدة َّفيَّأصقاع َّالم غاتَّالمنعزلة َّبيذه ة الخاص 

(َّٓٗالمناطقَّالتيَّتعدَّأكثرَّجذبًا،َّمثلَّمنطقةَّالقوقازَّفرغمَّوجودَّأكثرَّمنَّ)
لغةَّمنياَّفقطَّيمكنَّأنَّتكتب،َّوأكثرَّمنَّذلكَّفيَّ(َّٕٔلغةَّقوقازية،َّإالَّانَّ)

َّالقرنَّ َّفي َّحدث َّذلك َّفإن  َّالكتابة، َّنظام َّليا َّاستحدثت َّالتي َّالحاالت كل
 العشرينَّفقط،َّ)عداَّلغةَّواحدة(َُّكتبتَّقبلَّىذاَّالتاريخ.

آسياَّالتيَّىيَّأكبرَّقار اتَّالعالمَّمساحًةَّوسكانًا،َّونشأَّفيياَّالعديدَّمنَّالعائالتَّو
َّالعائمةَّاليندوأوروبيةَّالتيَّتعدَّالم غويةَّالتيَّان َّإلىَّغيرىا،َّولعل  تشرتَّفيياَّومنيا

أكبرَّالعائالتَّالمغويةَّفيَّالعالمَّوتعتبرَّىمزةَّالوصلَّالرئيسيةَّبينَّأوروباَّوآسيا،َّ
يتحد ثَّبمغاتياَّعشراتَّالماليينَّمنَّالبشرَّفيَّالقارتين.َّونستعرضَّفيماَّيميَّأىمَّ

َّالم غا َّوأىم َّفيَّآسيا، َّالقار ةَّالعائالتَّالم غوية َّوبحسبَّأجزاء َّمنيا َّلكٍل تَّالمكونة
َّ:ٗٔاآلسيوية

َّاإلقميمَّبالتنوعَّالمغوي،َّالذيَّدرسوَّبكثافةَّ .ٔ الم غاتَّفيَّجنوبَّآسيا:َّيتمي زَّىذا
(.َّوتنتميَّمعظمَّالم غاتَّفيَّجنوبَّالقار ةَّٜٓٙٔ)فيرجسونَّوجومبرتز(َّسنةَّ)

َّاليندوَّ َّالم غوية َّالعائمة َّمن َّفرعيت ين َّمجموعتين َّإلى َّىاتانَّاآلسيوية أوروبية؛
َّاليندية َّىما َّالفرعي تان ََّّ-المجموعتان َّاليندية َّوالثانية اإليرانية،ََّّ-األريانية،
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(َّ َّمن َّأكثر َّاألولىَّعمى َّالفرعية َّالمجموعة َّوتشملَّىذهَّٕٓٓوتشتمل َّلغة؛ )
َّيتحدثَّ َّالتي يرانية، َّاليندوا  َّالم غوية َّالعائمة َّمن َّفرعًا َّكذلك َّالم غوية المجموعة

(َّ َّمن َّيقرب َّما َّوالشماليةَّٜٓٓبمغاتيا َّالشمالية َّاألجزاء َّفي َّنسمة، َّمميون )
َّوالتيَّتشملَّ َّالشرقية َّالمجموعة َّوىناكَّأيضًا َّاليندية؛ َّالقارة َّمنَّشبو الغربية
األساميةَّوالبنجالية،َّومعظمَّمتحدثيياَّمنَّشرقيَّاليند،َّوُتعدَّالم غةَّاإليرانيةَّمنَّ

منَّفروعَّ(َّمميونَّنسمة،َّوتعدَّ٘ٚالمجموعةاتَّالم غويةَّالتيَّيتحدثَّبياَّزىاءَّ)
يرانية.  العائمةَّاليندوا 

الم غاتَّفيَّشمالَّآسيا:َّيتمَّالحديثَّبمغاتَّىذاَّاإلقميمَّفيَّالمنطقةَّالممتد ةَّبينَّ .ٕ
المحيطَّالقطبيَّإلىَّجنوبَّالصين،َّوكذلكَّماَّبينَّبحرَّقزويْنَّوجبالَّاالورالَّ
َّفإنَّ غربًا،َّوحت ىَّالمحيطَّالياديَّشرقًا.َّوحسبَّالتصنيفَّالنسبيَّأوَّالنشأة،

المغاتَّفيَّشمالَّآسيا،َّتنتميَّإلىَّالعائمةَّاألورالي ةَّأوَّالعائمةَّالمنغولي ة،َّمعظمَّ
َّترجعَّ َّالجغرافي َّاإلقميم َّىذا َّوبعضَّلغات َّاليندوأوروبية. َّالعائمة َّإلى وأيضًا
َّمعظمَّالم غاتَّفيَّشمالَّ لم غاتَّالسيبيريةَّالقديمة؛َّويفترضَّبعضَّالباحثينَّأن 

لقديمةَّوالروسية،َّىيَّذاتَّعالقةَّمنَّحيُثَّآسياَّالوطنية،َّعداَّالم غةَّالسيبيريةَّا
 األلتائية.َّ-النشأةَّوالنسْبَّبالشعبةَّالم غويةَّاألورالية

الم غاتَّفيَّاإلقميمَّالجنوبيَّالغربيَّآلسيا:َّوتشملَّالم غاتَّالمستخدمةَّفيَّىذاَّ .ٖ
اإلقميمَّثالثَّعائالتَّلغويةَّىي،َّ)السامية،َّواليندوأوربية،َّوالتوركية(،َّوتغطيَّ

َّج َّمنطقة َّىذهَّالم غات َّوتشمل َّالمتوسط؛ َّوالبحر َّإيران َّبين َّما َّتمتد غرافية
َّواألردنَّ َّوسوريا َّالسعودية، َّالعربية َّوالمممكة يران َّوا  َّالعراق َّدول المنطقة
َّقدَّزالَّواندثر.َّ َّالمنطقةَّبالقدم،َّوبعضيا وفمسطينَّولبنان،َّوتتمي زَّلغاتَّىذه
َّالتيَّكانَّيجريَّالتحدثَّ َّالسومرية، َّالُمغة َّومنيا، وحفظتَّالسجالتَّبعضيا
بياَّكمغةَّأوليةَّلمحضارةَّفيَّجميعَّمنطقةَّالشرقَّاألوسط؛َّوىذهَّالم غةَّىيَّمنَّ
أقدمَّالمغاتَّالمسجمةَّفيَّالتاريخ،َّوقدَّكانتَّمنتشرةَّفيَّبالدَّماَّبينَّالنيرين،َّ

(َّ َّإلى َّنقوشَّتعود َّليا َّوتوجد َّالميالد، َّقبل َّاألفَّالثاني َّق.م.َّٖٓٔوحتى )
دبيةَّودينيةَّالحقة؛َّوكتبتَّبالخطَّالمسماري،َّكماَّكانَّلياَّظيورَّفيَّأعمالَّأ
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َّالحديثَّبياَّحتىَّحم تَّاألكاديةَّمحمياَّسنةَّ) (َّق.م.َّولمَُّتكشفَّٕٓٓٓوظل 
َّميالدي،َّ َّعشر َّالتاسع َّالقرن َّأبان َُّحم تَّرموزىا َّحتى َّالسومرية َّالمغة أسرار
َّفشمتَّمحاوالتَّ َّوقد َّأخرىَّمعروفة، َّلغة َّوبين َّبينيا َّعالقة وليسَّىناكَّأية

 اثباُتَّذلك.
َّت .ٗ َّشرقَّآسيا: َّالجغرافيَّالذيَّيعرفَُّلغاتَّإقميم َّالم غاتَّفيَّاإلقميم نتشرَّىذه

َّبينَّ َّالم غاتَّما َّنطاقَّىذه َّويمتد َّواليابان( َّ)الصينَّوكوريا بالشرقَّاألقصى،
َّمنَّ َّمجموعة َّعن َّعبارة َّالصينية َّالم غة َّوتعد َّالشرقي؛ َّوجنوبيا َّآسيا شمال
َّالعائمةَّ َّمن َّالصيني َّالفرع ن َّتكو  َّالباحثين َّمن َّعدد َّرأي َّفي َّوىي الميجات،

(َّٖ.ٔغويةَّالصينيةَّالتبتية،َّويتحد ثَّبالمغةَّالصينيةَّبمختمفَّليجاتياَّنحوَّ)الم َّ
بميونَّنسمةَّفيَّكلَّمنَّالصينَّوتايوانَّوبعضَّالدولَّالقريبة.َّويجريَّاستخدامَّ
َّفيَّكلَّمنَّالصينَّ َّأعدادَّالَّبأسَّبيا المغةَّالكوريةَّفيَّكوريا،َّويتحد ثَّبيا

يومةَّتبادليًا.َّويرىَّبعضَّواليابانَّويذكرَّأنَّبعضَّالم يجاتَّاليابانيةَّغيرَّمف
الم غويينَّأنَّأكثرَّمنَّنصفَّالمفرداتَّالكوريةَّىيَّذاتَّأصلَّأجنبي.َّوكتبتَّ

(َّ َّمن َّمكونة َّكورية َّأبجدية َّحم ت َّثم َّبحروفَّصينية َّأواًل َّحرفًإَّٛالكورية )
 محم ياَّفيَّالقرنَّالخامسَّعشرَّميالدي،َّوالَّتزالَّمستخدمة.

 المبحث الثاني
 غةة والم  والسياسالتفاعل المشترك بين الجغرافية 

 األوضاع السياسية واإلدارية وتأثيرها في الُمغة.أواًل: 
كلَّدولةَّلياَّلغتياَّالرسمية،َّوىذهَّالمغةَّقدَّتكونَّمعبرةَّعنَّأصولَّالسكانَّفيا،َّ
وممكنَّانَّتكونَّمرتبطةَّبأعراقَّمعينةَّوأحيانًاَّبديانةَّمعينة؛َّوفيَّبعضَّالحاالتَّربماَّ

َّالتيََّّتكون َّبعضَّالدول َّفيَّحالة َّكما َّعديدة َّواألمثمة َّالسكان، َّعمىَّىؤالء َّوافدة لغة
َّالالتينية؛َّوفيَّبعضَّاألحيانَّ خضعتَّلالستعمارَّاألوروبي،َّفيَّآسياَّوأفريقياَّوأمريكا
ُتسيمَّالم غةَّفيَّصنعَّالدولة،َّوالمثالَّالكالسيكيَّالمعروفَّلذلكَّيمكنَّأنَّنراهَّفيَّدولةَّ

َّالفم َّبالم غة َّتتحدث َّاليولنديةَّبمجيكية َّلمغة َّالسمفَّبالنسبة َّتعد َّالتي َّالم غة َّوىي منكية،
الحديثة،َّأماَّالمنطقةَّالتيَّتقعَّفيَّجنوبَّبمجيكا،َّفإن ياَّتتحدثَّبمغةَّ)الوالون(،َّوالوالونَّ
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ىوَّأسمَّشعبي،َّوىذهَّالم غةَّصمتياَّقريبةَّجدًاَّمنَّالمغةَّالفرنسية،َّوىكذاَّنشأَّخطَّفاصلَّ
وبًا،َّومثلَّالسكانَّالبمجيكَّالذينَّيقطنونَّعمىَّجانبيَّبينَّاليولنديةَّشمااًل،َّوالفرنسيةَّجن

َّبينَّالعائمتينَّالم غويتينَّالفرعي تينَّالجرمانيةَّوالرومانسية،َّ َّوحاجزًا َّفاصاًل َّالم غوي، الحد
َّكانَّالجزءَّالذيَّيتحدثَّبالفرنسيةَّيرغبَّ والمنتميتانَّلمعائمةَّالم غويةَّاليندوأوربية،َّولما

َّكانتَّ َّولما َّإلىَّفرنسا، َّالمتحدةَّباالنضمام َّوالمممكة َّألمانيا َّمصالح َّيتعارضَّمع ىذا
غيرَّالراغبينَّفيَّتوسعَّوزيادةَّرقعةَّفرنسا،َّفقدَّعممتَّىاتانَّالدولتانَّعمىَّإنشاءَّىكذاَّ

(َّألسبابَّسياسيةَّكماَّرأينا؛َّوىكذاَّفقدَّٖٓٛٔكيانَّاصطناعي،َّالمسم ىَّبمجيكاَّسنةَّ)
ناطقَّالم غويةَّاالنتقاليةَّنشأتَّبمجيكاَّوفيياَّمنطقتانَّلغويتانَّواضحتانَّمعَّقميلَّمنَّالم

بينيما،َّوقدَّحاولتَّبمجيكاَّتقميدَّالنموذجَّالسويسريَّالمتعددَّالم غاتَّ)أربعَّلغاتَّرسمية(َّ
َّ.(٘ٔ)لكن ياَّفشمتَّفيَّىذاَّالسياق

المثالَّالثانيَّعمىَّعالقةَّالم غةَّبالجغرافيةَّالسياسية،َّمنَّكنداَّحيثَّكانتَّدائمًاَّ
ثنائيةَّالم غةَّمنذَّسنواتَّالتوس عَّاألوروبيَّفيَّأمريكاَّالشمالية؛َّوتبن تَّالنظامَّالكونفدارليَّ

(َّم،َّوتمَّتبن يَّاإلنجميزيةَّوالفرنسيةَّكمغتينَّرسمي تين،َّكونَّالفرنسيونَّٚٙٛٔمنذَّسنةَّ)
َّأ َّالمناطقَّالتيَّتقعَّكانوا غمبيةَّفيَّكيوبك،َّبينماَّكانَّاإلنجميزَّأغمبيةَّفيَّأنتاريو،َّأما

َّفيياَّأماَّمياجرونَّمتحدثينَّباإلنجميزية،َّأوَّمياجرونَّ إلىَّالغربَّمنَّأنتاريو،َّفقدَّاستقر 
َّفيَّمناطقَّتتحدثَّباإلنجميزية،َّوالتيَّاكتسبوىاَّ َّاستقروا َّلكن يم يتحدثونَّبمغاٍتَّأخرى،

المياجرونَّإلىَّالمنطقةَّمنَّالمتحدثينَّبالفرنسيةَّفيَّكيوبكَّفقدََّّمعَّمرورَّالزمن؛َّأما
كانواَّقميمين،َّمقارنةَّبالمياجرينَّالىَّالمنطقةَّالمتحدثةَّباإلنجميزيةَّأونتاريوَّوغيرىا.َّومعَّ
َّإلىَّظيورَّمناطقَّانتقاليةَّ مرورَّالزمنَّأدىَّالتفاعلَّبينَّالم غتينَّاإلنجميزيةَّوالفرنسية

قَّغربَّنيوبرونزويك،َّوفيَّمنطقةَّجنوبَّكيوبك،َّوفيَّفيَّالدولة،َّمثمماَّحَدثَّفيَّمناط
منطقةَّشرقَّأونتاريو.َّويرىَّالبعضَّأنَّاليجرةَّالداخميةَّوالتفاعلَّبينَّالمنطقتينَّسيؤديَّ
َّلغويةَّ َّمناطق َّإلى َّالتقسيم َّوأن َّالجيوبَّالم غوية، َّمن َّسمسمة َّعمى َّالمنطقة ؤ َّتجز  إلى

اديًاَّلمعيانَّكنتيجةَّلمتباينَّ(،َّأصبحَّمثيموَّفيَّكندا،َّبٖٓٛٔالباديَّفيَّبمجيكاَّمنذَّسنةَّ)
المغوي.َّوالغريبَّأنَّالصراعَّالمغويَّالقائمَّبينَّاإلنجميزيةَّوالفرنسيةَّفيَّكندا،َّمعَّوجودَّ
منطقةَّالقمبَّاإلنجميزيةَّفيَّأونتاريو،َّولمفرنسيةَّفيَّكيوبك،َّالَّيؤخذَّفيَّالحسبانَّوجودَّ
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ياَّجميعًاَّماَّلغةَّوطنيةَّمنَّلغاتَّالينودَّاألمريكانَّاألصميةَّالتيَّيتحدثَّبَّٓٚأكثرَّمنَّ
ألفَّنسمةَّفيَّالبالد،َّوأيضًاَّالَّيؤخذَّفيَّالحسبانَّمياجرينَّأوروبيينََّّٓ٘ٔ-ٓٓٔبينَّ

منيمَّثالثَّمجموعاتَّألمانيةَّلياَّعالقةَّبالعمرانَّالمرتبطَّبالديانةَّإضافةَّإلىَّالعديدَّمنَّ
َّالمغاتَّالمنعزلة.

َّالتي َّالقوية َّاألسباب َّأحد َّكان َّكيوبك، َّفي َّالفرنسية َّالم غة َّترك ز َّان َّونجد
َّفيَّ َّجرى َّاستفتاء َّآخر َّوفي َّكندا، َّعن َّباالنفصال َّالمنطقة َّىذه َّبمطالبة ساىمت
َّكنداَّ َّمع َّالبقاء َّصالح َّفي َّكيوبك َّسكان َّاستجابة َّجاءت َّالماضي، َّالقرن تسعينات
الموحدةَّبأغمبيةَّىزيمة،َّويالحظَّأنوَّرغمأنَّاإلنجميزيةَّوالفرنسيةَّلغتانَّرسميتانَّلمدولةَّ

َّتدورَّبالَّىوادة بينيما،َّخاصةَّمنَّجانبَّكيوبكَّالتيَّتتخذَّمنََّّالكندية،َّإالَّأنَّحربًا
َّالفرانكفونية.َّ َّالكندية َّأغمبيةَّلغويةَّفيَّالمقاطعة َّيحققَّوجود اإلجراءاتَّوالسياساتَّما

َّكندا َّفيَّحالة َّالمغة َّفإن َّالسياسيَّلمدولةََّّ-وىكذا َّفيَّالوضع َّيؤثر َّحاكمًا َّمتغيرًا تعد
فيَّ)كيوبك(َّأوَّبقيةَّالبالدََّّداخميًاَّوخارجيًا،َّويمكنَّاعتبارَّماَّيقومَّبوَّالمسؤولين،َّسواء

َّأوَّ َّمنَّالتخطيطَّالم غوي،َّلفرضَّسياسةَّلغويةَّمحددةَّبصورة الناطقةَّباإلنجميزيةَّنوعًا
َّبأخرى،َّتحق قَّالتوازنَّالسياسيَّواالجتماعيَّفيَّكنداَّكماَّتراهَّالسمطةَّالمركزية.

 والهيمنة االستعمارية.المغة كعنصر في الصراع السياسي ثانيًا: 
َّالبمدانََّّكبيرعمىالشعوباألصميةبشكملقدأثراالستعمارَّ َّفي القاطنة

َّوتقاليدىاوعمىممارساتياالمسَتعمَرة َّالبمدانَّفيأجزاءكثيرةمنوَّ. َّبتعرضالسكاناألصميونىذه
َّوثقافاتيم،َّلقمعويمنعونمنالعيشلالضطيادوا َّعاداتيم َّلتغيير َّعمييم َّوكرامةوالضغط بحرية

َّ.الَّبلَّحتىَّلغتيم
 المغات االستعمارية .1

َّ َّاستطاع َّبالمغاتَّلقد َّيسمى َّما َّيخمق َّأن َّالماضية َّالقرون َّفي االستعمار
َّالتيَّ َّالمناطق َّفي َّتستعمل َّالتي َّاألساسية َّأو َّالرسمية َّالمغات َّوتعني االستعمارية،
يسيطرَّعميياَّاالستعمار؛َّلذلكَّيمكنَّالقولَّإنَّالمغةَّاإلنجميزيةَّىيَّالمغةَّاالستعماريةَّ

َّ َّفيَّاليند. َّالمغاتَّالوطنية َّعمىَّجميع َّلغةَّحيةَّالتيَّفرضتَّنفسيا وتبقىَّاإلنجميزية
حتىَّبعدَّزوالَّاالستعمار،َّوكثيراَّماَّتسودَّكمغةَّرسمية،َّأوَّتمثلَّلغةَّثانويةَّمعترفَّبياَّ
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الىَّجانبَّالمغةَّاالصميةَّوخاصةَّفيَّالبالدَّالحديثةَّاالستقالل،َّومثالَّعمىَّذلكَّدولةَّ
نسيةَّفيَّنيجيريا،َّوغانا؛َّوالمغةَّالفرنسيةَّفيَّالبمدانَّالجديدةَّالتيَّغادرتَّالوصايةَّالفرَّ

َّ.(ٙٔ)قارةَّأفريقيا
َّحيثَّ َّبالغموضَّواالختفاء، َّتتميز َّاالستعمارية، َّالم غات َّعمى َّأخرى َّأمثمة وىناك
تفرضَّىذهَّالمغاتَّنفسياَّعمىَّمنطقةَّمحددة،َّكماَّفيَّالمغةَّالروسيةَّوانتشارىاَّفيَّشرقَّ
َّحيثَّالَّ َّالعالم، َّمن َّفيَّمناطقَّمتعددة َّوالفرنسية َّاإلنجميزية َّحدثَّمع َّوكما أوروبا،

يَّمنياَّلغاتَّأىميةَّاوَّرسمية.َّوفيَّمثلَّىذهَّالحاالتَّتحاولَّالمغةَّاألىميةَّأنَّتعتبرَّأ
َّبحيثَّتتداخلَّ َّالسائدة، َّمنَّقبلَّالمغة َّتتعرضَّلتأثيراتَّمتنوعة َّوقد َّتابعة، تكونَّلغة

.َّ(ٚٔ)بعضَّالكمماتَّأوَّالتعبيراتَّفييا،َّمعَّاستقاللياَّواحتفاظياَّبمركزىاَّكمغةَّمنفصمة
َّالمغ َّبالنفوذ َّيسمى َّما َّيتشكل َّسائدًاَّوىنا َّالغالبة َّالمجموعة َّحديث َّيكون َّبحيث وي،

ومفيومًاَّبشكلَّواسع،َّولوَّتأثيرَّواضحَّفيَّمجموعَّالمغاتَّالتابعة.َّوفيَّعددَّالَّبأسَّبوَّ
منَّالحاالتَّتصبحَّلغةَّالمستعمرَّىيَّالمغةَّالرسميةَّأوَّالوطنية،َّوىناَّيحدثَّماَّيعرفَّ

َّماَّحصلَّمعَّالمغةَّاإلنجميزيةَّفيَّأمريكاَّ الشمالية،َّونيوزالنده،َّباإلحاللَّالمغوي؛َّوىذا
وأستراليا.َّوكذلكَّالحالَّبالنسبةَّلمغةَّالفرنسيةَّفيَّإقميمَّكيوبكَّالكندي؛َّومعَّىذهَّالحالةَّ
فإنَّالم غاتَّاألصميةَّأوَّالوطنيةَّربماَّتميلَّالىَّاالختفاءَّأوَّقدَّتتعايشَّسمميًاَّأوَّتكامميًاَّ

(َّفيَّبوليفيا.َّ(Aymara(َّفيَّبيرو،َّو(Quichuaمعَّالم غاتَّالوافدةَّالجديدة،َّمثلَّلغةَّ
َّوالتوازن.َّ َّالتعادل َّمن َّبنوع َّواحدة َّلغة َّفي َّلغتان َّاندماج َّيحدث َّأن َّجدًا َّالنادر ومن
َّمعَّ َّالمتولدة، َّمشتركةَّميجنةَّأوَّمبسطة،َّحيثَّتسيطرَّالَمغة َُّتخمقَّلغةَّجديدة ولربما
ظيورَّواضحَّلعاداتَّالكالمَّلدىَّالسكانَّاألصميين.َّكماَّىوَّالحالَّمعَّاألفريكانيينَّفيَّ

الذينَّماَّزالواَّيتكممونَّاليولندية.َّوربماَّتصابَّالمغةَّالميجنةَّبنوعَّمنََّّجنوبَّأفريقيا،
عدمَّاالستقرار،َّفتكونَّلغةَّرسمية،َّولغةَّوطنية،َّكماَّحدثَّمعَّالمغةَّاألفريكانيةَّوالمغةَّ
َّإيطاليةَّكبيرة(؛َّ َّتأثيراتَّلغوية المالطيةَّ)التيَّىيَّباألساسَّلغةَّعربيةَّولكنَّأصابتيا

ماَّيحصلَّمعَّلغاتَّالمياجرينَّأوَّالمجنسينَّالجددَّويضافَّالىَّعدمَّاستقرارَّالمغاتَّ
التيَّتعتبرَّلغاتَّمخم طة،َّوالتيَّقدَّتختفيَّبعدَّجيلَّأوَّجيمين؛َّوفيَّىذاَّالنوعَّيمكنَّأنَّ
َّاألصميةَّ َّالمغة َّىي َّاألولى َّالصيغة َّمنفصل: َّبشكل َّالكالم َّمن َّصيغتين َّخمق يتم
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َّالتعبيرَّ َّكبيرَّمن َّعدد َّإضافة َّبعد َّتحريفيا َّبالمياجرينَّوالتيَّتم اتَّوالكمماتَّالخاصة
المأخوذةَّمنَّلغةَّالبمدَّالحاليَّمعَّاالحتفاظَّبقالبَّالنموذجَّاألصمي.َّأماَّالصيغةَّالثانية:َّ
َّالمستضيف،َّ َّالحالي َّالبمد َّلغة َّاستخدام َّفييا َّيساء َّالتي َّالمياجرين َّليجة فتمثل
ويستخدمياَّىؤالءَّالمياجرينَّكمغةَّبمديةَّأوَّأىمية.َّكماَّحدثَّمعَّالكثيرَّمنَّالمياجرينَّ

َّال َّاألصول َّاالسبانيةَّذو َّاآلن َّيتحدثون َّالذي َّوالمكسيك َّالبرازيل َّمثل َّبمدان َّفي يندية
َّ.َّ(ٛٔ)والبرتغالية

 .األقميات المغوية .2
األقميةَّىيَّعبارةَّعنَّمجموعةَّمنَّالناس،َّتدخلَّفيَّالتركيبَّالييكميَّلمكيانََّّ

البشريَّلموحدةَّالسياسية،َّوقدَّالَّتنسجمَّاوَّتتناسقَّمعَّاألغمبيةَّفيَّأحدَّالوجوه،َّالتيَّ
َّ َّما َّمجموعَّالكيانَّالبشريَّوتصنعَّمنيمَّكيانَّمتماسك.َّوفيَّظلَّعدمَّعادة َّبيا يمتئم

َّىذاَّ َّيؤدي َّوقد َّالجامعة، َّلمدولة َّاألغمبية َّأو َّاألقمية َّوالء َّيتفاوت َّأن التجانسَّممكن
َّالوالءاتَّ َّحسب َّكيانات َّعدة َّالى َّالدولة َّتفتيت َّأو َّباالنفصال َّالمطالبة َّالى التفاوت

َّفيَّدرا َّاإلشارة َّتتم َّما َّوغالبًا َّأوَّالمتنوعة. َّلمدولَّالىَّاألقمية َّالسياسية ساتَّالجغرافية
َّالوحدةَّ َّبناء َّعمييا َّيرتكز َّأساسية َّكدعامة َّوانتشرت َّشاعت َّالتي َّالقومية األغمبية
السياسية،َّوىيَّفيَّاألساسَّتعنيَّترابطَّالشعبَّمنَّحيثَّالمغة،َّفضاًلَّعنَّالترابطَّمنَّ

لفكرَّوتعبرَّحيثَّاألصولَّوالتاريخَّالمشترك.َّودونَّشكَّفإنَّالمغةَّكونياَّوعاءَّيحويَّا
عنو،َّفييَّكفيمةَّبصنعَّأقوىَّنوعَّمنَّالروابطَّبينَّالناس.َّوقدَّيترتبَّعمىَّاالختالفاتَّ

َّ.(ٜٔ)المغويةَّتناقضَّبينَّالناسَّممكنَّانَّيمتدَّأثرهَّلتاريخَّطويل
 .الهيمنة المغوية .3

فيَّموضوعَّالييمنةَّالمغويةَّنالحظَّانَّأكثرَّالمغاتَّالتيَّتمتمكَّمعاييرَّعالميةَّمماَّ
يؤىمياَّألنَّتكونَّلغةَّمييمنةَّفيَّظلَّنظامَّالعولمةَّالتيَّتحاولَّإزالةَّالحواجزَّوتعملَّ
َّاإلنجميزيةَّ َّساعدتَّالمغة َّعوامل َّفثمة َّذلك َّورغم َّبينيا، َّالمجتمعاتَّفيما َّانفتاح عمى

َّلعقدينَّاألخيرينَّمنيا:عمىَّىذهَّالييمنةَّوخاصةَّخاللَّا
َّالمغةَّ .ٔ َّاستعمال َّعمى َّالبريطاني َّاالستعماري َّالتوسع َّساعد َّالتاريخي: العامل

َّأنَّقوىَّأوروبيةَّ َّكما َّتشكيلَّالمستعمراتَّاالمريكية. َّبداية َّمع اإلنجميزيةَّوخاصة
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َّالبرتغال،َّ َّ)فرنسا، َّاستعمارية َّلغاتيا َّوأصبحت َّاستعماري َّميراث َّليا َّكان أخرى
قوةَّوموقعَّالمغةَّاإلنجميزيةَّارتبطتَّباإلمبراطوريةَّالبريطانيةَّاسبانيا،َّىولندا(.َّولكنَّ

 بماَّامتمكتوَّبخميطَّمتجانسَّمنَّالثقافةَّوالسياسةَّوالتجارة.
َّالييمنةَّ .ٕ َّتراجع َّمع َّتتدىور َّالمغات َّأن َّالمعروف َّمن َّاألمريكية: َّالعالمية الييمنة

َّكقوة َّاألمريكية َّالمتحدة َّالواليات َّبزوغ َّساىم َّولكن َّلإلمبراطوريات، جديدةََّّوالنفوذ
َّالمغةَّ َّذلكَّفيَّاستمرارَّىيمنة َّساعد َّأيضًا، َّاإلنجميزية َّوأنَّلغتيا َّخاصة مييمنة،

 اإلنجميزية.
َّالصناعيةَّ .ٖ َّالثورة َّبعد َّجدًا َّكبير َّبشكل َّالعالمية َّتزايدتَّالثروة َّاالقتصادي: العامل

َّالتيَّتتحدثَّبياَّ َّالمغة َّيجعل َّوىذا َّفيَّبريطانيا، َّوخاصة التيَّحدثتَّفيَّأوروبا
 غنىَّفيَّالعالمَّأكثرَّجاذبيةَّلمتعممَّمنَّغيرىا.الدولَّالصناعيةَّاأل

َّالحديثةَّ .ٗ َّالتكنموجيا َّجانب َّفي َّالمتالحقة َّالتطورات َّبسبب َّالتكنموجيا: عامل
َّتشغيمياَّ َّبرامج َّواعتماد َّعالميًا َّوانتشارىا َّوالبرمجيات، َّوالحواسيب واالتصاالت
َّالمغةَّ َّلتعمم َّالماسة َّالحاجة َّذلك َّيعكس َّاالنجميزية، َّالمغة َّمعيا والتعامل

 .(ٕٓ)ميزيةاإلنج
 الخاتمة

التوزيعَّالجغرافيَّلمغاتَّفيَّالعالمَّيتباينَّبشكلَّكبيرَّجدًا،َّمنَّحيثَّأنَّالبعضَّ
َّتوجدَّ َّوعمىَّعكسَّذلك، َّلمقارات. َّعابرًا نما َّوا  َّفقط، َّالسياسية َّلمحدود َّليسَّعابرًا منيا
لغاتَّتتقوقعَّفيَّمساحاتَّضئيمةَّلمغاية،َّالَّيمكنَّتمثيمياَّكارتوجرافيًاَّميماَّكانَّمقياسَّ

الخريطةَّكبيرًا.َّوعادةَّماَّتوجدَّىذهَّاألخيرةَّفيَّمناطقَّمعقدةَّطبيعيًا،َّوثقافيًا،َّكماَّرسمَّ
ةَّفيَّإفريقياَّوجزرَّفيَّبعضَّالمناطقَّالجبميةَّكمنطقةَّالقوقاز،َّوالمناطقَّالقبميةَّالمفتت

َّالمحيطَّاليادي.
لكلَّدولةَّلغتياَّالرسمية،َّوىذهَّقدَّتكونَّمعبرةَّعنَّأصولَّالسكانَّبيا،َّومرتبطةَّبأعراقَّ

.َّنة،َّوأحيانًاَّبديانةَّمعينة،َّوفيَّبعضَّالحاالتَّتكونَّلغةَّوافدةَّعمىَّىؤالءَّالسكانمعي
َّداخميًاَّ َّلمدولة َّالسياسي َّالوضع َّفي َّيؤثر َّحاكمًا َّمتغيرًا َُّتعد َّاحيانًا َّالمغة َّفإن وىكذا
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َّلغويةَّ َّلفرضَّسياسة َّالمغوي، َّالتخطيط َّمن َّنوع َّالى َّبحاجة َّالمتغير َّوىذا وخارجيًا،
َّزنَّالسياسيَّواالجتماعيَّفيَّالدولة.بصورةَّأوَّبأخرى،َّتحققَّالتوا

َّيسمىَّبالمغاتَّاالستعمارية،َّ لقدَّاستطاعَّاالستعمارَّفيَّالقرونَّالماضيةَّأنَّيخمقَّما
َّعميياَّ َّيسيطر َّالتي َّالمناطق َّفي َّتستعمل َّالتي َّاألساسية َّأو َّالرسمية َّالمغات وتعني

رضتَّاالستعمار؛َّلذلكَّيمكنَّالقولَّإنَّالمغةَّاإلنجميزيةَّىيَّالمغةَّاالستعماريةَّالتيَّف
َّ.نفسياَّعمىَّجميعَّالمغاتَّالوطنية

َّلمدول َّالسياسية َّفيَّدراساتَّالجغرافية َّاإلشارة َّتتم َّما َّاألغمبيةََّّ،وغالبًا َّأو الىَّاألقمية
القوميةَّالتيَّشاعتَّوانتشرتَّكدعامةَّأساسيةَّيرتكزَّعميياَّبناءَّالوحدةَّالسياسية،َّوىيَّ

حيثَّاألصولََّّفيَّاألساسَّتعنيَّترابطَّالشعبَّمنَّحيثَّالمغة،َّفضاًلَّعنَّالترابطَّمن
والتاريخَّالمشترك.وقدَّيحدثَّتفاوتَّبينَّاالغميةَّواألقمياتَّفيَّالوالءَّلموطنَّبسببَّسوءَّ
التعاملَّمعَّاألقميات،َّيؤديَّىذاَّالتفاوتَّالىَّالمطالبةَّباالنفصالَّأوَّتفتيتَّالدولةَّالىَّ

َّعدةَّكياناتَّحسبَّالوالءاتَّالمتنوعة.
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