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الـيــــة
قال تعالى:
خلُسساوا َمَسسساِكن َُكْم َل
ح ّت ِإَذا َأَتْاوا َعَلى َواِد ي الّنْمِل َقالَْت نَْملَسٌة َيسسا َأّيَهسسا الّنْم سل ُ اْد ُ
" َ
ضسساِحكاً ّ ِمسسق ن َقْاوِلَهسسا
جُناوُدُه َوُهْم َل َيْش سُعُروَنَ {18}1فَتبَّس سَم َ
سلَْيَماُن َو ُ
َيْحِطَمّنُكْم ُ
ك ا ّلِت َأْنعم ست علسي وعلسسى واِل سد ي وَأن َأعمسل
َوَقالَ رَ ّ ِب َأْوزِْعِن َأْن َأْشُكر َ ِنْعَمَت َ
َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ
ي "{19}1
صاِلحاً َترْ َ
ك الّصاِلِح َ
ك ِفي ِعَباِد َ
ضاُه َوَأْدِخْلِن ِبر َْحَمِت َ
َ

صدق الله العظيم
ساورة النمل اليات )(19-18

الهداء
إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الت أنارت الدنا وسما بريق
علاومها بالنسانية والت دان لها العاجم بالعلاوم والتجمة
***
إلى أبي أطال الله عمره الذ ي أورثن إدمان القراءة
***
إلى أمي الت تردد دائماً "لاو لم تقف جدتي حجر عثة بين وبي

الدرسة لكنت الن طبيبة "
***

إلى أخاوتي وأخاواتي العزاء
***
إلى كل مق ن يعّب مق ن كأس العرفة ويذوب بي حنايا الكتب

***
إلى نفس الت أرهقتن بمكابدة الصعاب والت ل ترض للعل بديل

شكر وعرفان
الشكر لله مق ن قبل ومق ن بعد على مسسا أنعسسم بسسه علينسسا ،وعلسسى تسسسخي عبسساده
لعاوننا ومساندتنا.وأزجي أسسسمى آيسسات الشسسكر والثنسساء الجميسسل لهسسل العلسسم و
النهسسسى والكسسسرم بجامعسسسة السسسساودان للعلسسساوم والتكناولاوجيسسسا والسسسذيق ن أخجلسسساوني

باوقفاتهم ودعمهم العناو ي والاد ي وأخص منهم:
•

اللئكية الرائعة ذات الاواقف الثؤثرة والبادئ الراسسسخة د .رجسساء حمسسد
أحمسسد بقسسسم اللغسسة النجلييسسة ومنسسسقة برنامسسج ماجسسستي التجمسسة

بالجامعة.
•

د .محمد علي أحمد عميد كلية اللغات بسسذات الجامعسسة علسسى تبنيسسه حسسل

•

د .الصسسادق محمسسد إبراهيسسم عميسسد معهسسد العلسساوم والبحسساوث السسسلمية

•

د .ياوسف عمر بابكر بقسم اللغة النجليية بالجامعة.

مشكلتنا.

بالجامعة.

•

د .محمد علي ماوس بقسم اللغة النجليية والرش ف على هذا البحث.

•

العي الثاقبة الت غاصت بي سطاور هذا البحث مصاوبة هنا وهنسساك,
والضمي الحي الذ ي ل ينثؤ بحمل مسثؤولياته د .محمد الطيب عبد اللسسه
مسجل كليسسة اللغسسات بالجامعسسة والسسذ ي أفسسادني بملحظسساته ومعلاومسساته

الثة.
•

د .بابكر الناور بقسم اللغة العربية لنصائحه ومعلاومسساته القيمسسة لغاوي ساً

•

أ.زاكر أحمد علسسي بقسسسم اللغسسة النجلييسسة بالجامعسسة والسسذ ي لسسم يبخسسل

•

رفيقة الدرب والكفاح الزميلة هناء عبسسد اللسسه كسساظم السست مسسا برحنسسا أنسسا

وعلميًا.

علينا ياوماً بعلمه ول باوقته.

وهي فسسي تنسسافس وتبسسادل للمعلاومسسات والهمسساوم والضسسحكات وفقهسسا اللسسه
بماوطنها أرض الفرات.
•

الزملء بمدرسة حسني الخاصة باللماب الخت السست لسسم تلسسدها أمسسي
والصديقة الصدوقة الستاذة منال تاج الس وال خ محمد أحمسسد السسذ ي

تكبد مشقة طباعة هذا البحث.
•

ثم الشكر لكل مق ن م ّد لي يد العاون مق ن أساتذة وزملء وأصسسدقاء و إلسسى
أسة مكتبة اللغات بجامعة الساودان للعلاوم والتكناولاوجيا .
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مقدمة الرتمجمة
مما لشك فيه أن ترجمة هذا الكتاب قد فتقت في دواخلنا ما هاو كامق ن مق ن
التحسسد ي لنجسساز السسستحيل ,لن الكسساتب يتفسسرد بلغسسة ذات أسسسلاوب أخسساذ وتحمسسل كسسل مسسق ن
الكلمات دللة خاصة ,كما يميل كثياً لستخدام العبارات الصطلحية ,وبالضسسافة إلسسى
ذلك يجمع الكتاب بي كٍل مق ن اللغة العلميسة والدبيسة ول يخفسى علسى أحسد مسا يميس كسل
منهما عق ن الخسرى .و التجمسة ل تعنس فقسط البحسث فسي القساماوس أو البحسث عسق ن القابسل
اللفظي في الخزون الذاتي الثقسافي ولكسق ن المسر يتعلسق بعمسق الدراك والفهسم لقتضسيات
النص والغاوص في متاهسات التعسبي مسع مراعساة خصسائص لغست الصسدر والهسد ف  .كمسا
تعتب مسألة الربط بيس الجمسل والفقسرات شسء هسام فسي كسل اللغسات حيسث يحسافظ علسى
العنس وإيصساله مسق ن جهسة ويحسافظ علسى روح النسص كمسا أراده الثؤلسف مسق ن جهسة أخسرى.
وألفت النظر هنا إلى أنن قد بدأت بالفصل الثالث إذ أكملت الزميلة هناء عبد الله كسساظم

ترجمسسة كسسل مسسق ن القدمسسة والفصسسلي الول والثسساني.وأنن س أوردت كسسل مسسق ن أسسسماء اللغسسات
والمسساكق ن والعلم والنظمسسات والهيئسسات بسساللغتي العربيسسة والنجلييسسة تخفيفسساً علسسى
القارئ .ولبد هنا مق ن الشارة لبعض الاواضيع ذات الصلة وهي كالتي-:

•

أهمية الرتمجمة:
يلمسس البساحث مسق ن خلل تتبعسه لحركسة التجمسة عسسب العصسساور عظيسسم السدور السذ ي

تلعبه التجمة في نقل العلاوم والعار ف مق ن حضسارة لخسرى  .فنجسد السدور الفعسال السذ ي
قام به كل مق ن الماويي والعباسيي مق ن تنشيط لحركة التجمسة ومسا آل إليسه الحسال بعسد

ذلك حيث صارت العرب تنقل مق ن الغرب .أما الن في عص العاولة والنفتاح واسسستمرار

الغرب في تقدمه وما يصل إلينا مق ن آل ف الكتب في مختلف الجالت فليس هناك سسساوى
أن ننهل مق ن معينها ونعب مق ن فيض علاومها ولكي تعم الفائدة أكب عدد مق ن القراء فعلسسى

التجمي رفع راية التجمة وتقديم إسهاماتهم في هذا الجال .
•

نبذة عن الكاتب :

•

ديفيد كريستال لغاو ي و أكاديمي و كاتب بريطاني ولد في ليباورن في ايرلندا

الشمالية عام 1941م  .يعمل حالياً أستاذ ش ف في اللغاويات في جامعة بانجاور

 Bangorوهاو رئيس الجمعية الدولية لدرس اللغة النجليية كلغة أجنبية  .حائز

على رتبة المباطاور البيطانية في 1995م  .تجاوزت أعداد الكتب الت ألفها
كريستال أو شارك في تأليفها أو الت حررها 100كتاب منها ماوساوعة كامبدج للغة

1987م وماوساوعة كامبدج للغة النجليية 2003 -1995م وحرر قاماوس كامبدج
للتاجم وكتب العديد مق ن الكتب في اللغاويات  .وأصبح زميلً في الكاديمية

البيطانية في عام 2000م .
•

أهمية الكتاب ونبذة عنه :

•

صدرت الطبعة الولى مق ن الكتاب في 2000م  .أما هذه النسخة صدرت في 2003م
مق ن مطبعة جامعة كامبدج ويحتاو ي الكتاب على القدمة وخمس أباواب.

•

اللغة الحية أو الزدهرة هي الت تكتسب دارسي أو متحدثي لها جدد  .لن اللغة الت
ل تتاواصل مع الجيال اللحقة يطلق عليها لغة ميتة وهي اللغة الت ل تستخدم الن

كلغة أولى و يتسارع انقراض اللغات حاليا نتيجة النفجار السكاني أو عص العاولة.

أو ما يقاوم به الستعمر لطمس الهاوية اللغاوية بي القليات العرقية قساً  .ومق ن

أسباب ماوت اللغات أنها أصبحت عديمة النفع ،هجرها أهلها أو تخلاوا عنها ،كانت
على نطاق ضيق ،ل تاوجد لها مراجع أو محفاوظات أو أنها غي قابلة للتطاور .و

إحياء اللغة أو ماواتها يخضع لنظرية العرض والطلب ل ي لغة حسب نظرية الواني

اللغاوية الستطرقة الت تحركها آلياً حضارة أ ي شعب ,كما كانت العربية في القرون

الاوسطى لغة العلاوم و العار ف النسانية و لغة التدريس في جامعات أوروبا إبان

مطلع عص النهضة .
•

يتكلم شعاوب العالم حاليا  6000لغة منها  3000لغة مهددة بالنقراض اللغاو ي حت

عام

2050م و  2400لغة على حافة هاوية النقراض كما تقاول الياونسكاو ,و الت

تطالب الن بالتناوع اللغاو ي حمايًة للتاث اللغاو ي النساني وهذا ما جعلها تصدر
قاواميس و تسجيلت اللغات الت أوشكت على النقراض لتكاون مخطاوطاتها فيما بعد
كحجر رشيد لفك طلسم هذه اللغات اليتة للجيال القادمة و هي تمثل حضارات

أمم و تراثها الثقافي و الجتماعي والحياتي .و هذا ما جعل الياونسكاو تدق أجراس

الخطر و تشق ن أكب حملة دولية للحفاظ على هذا التاث النساني مق ن الضياع أو
الختفاء ،فخلل القرون الثلثة الاضية تاوارت بل ماتت عدة لغات في كثي مق ن

القارات و البلدان .
•

اعتبت النظمة إن أ ي لغة ل يتعلمها  % 30مق ن أطفالها مهددة بالنقراض اللغاو ي

•

نجد أن هناك بلدان تحافظ على لغاتها وتعمل على إحياء القديم منها مثل اليابان

الداهم  .وقد أعلنت الياونسكاو عق ن الياوم العالي للغة الم .

الت قامت بإحياء اللغة اليناوية الت يتكلم بها  80شخص فقط  .وأحيت انجلتا

لغة كاورنيش اليتة منذ عام 1777م .و المازيقية في الغرب ولغة ناوشاو في
الصي  .كما نجد في شبة القارة الهندية ناوع مق ن التناوع اللغاو ي بسبب سياسة

الحكاومة  .و على نفس النسق قام العازر بق ن يهاودا بإدخال اللغة العبية كلغة

محادثة و حياة ياومية في القرن  19حت أصبحت اللغة الرسمية في إسائيل .

•

وهناك لغات انقرضت فعلً أو تاواجه خطر النقراض منها  14لهجة بفرنسا و 40
 %مق ن اللغات الحلية بسيبيا بروسيا التحادية تختفي و  24لغة محلية في

الكسيك و  375لغة محلية في أمريكا الجناوبية مازالت تاواجه خطر النقراض  .ومق ن
اللغات اليتة اللغة السمارية ,والساومرية ,والرامية ,والغاورية  ,والعماورية ,

والكنعانية ,والكادية وتشمل البابلية و الشاورية .ومنها أيضاً اللغات الدونة على

حجر رشيد وهي الهيوغليفية ,والديماوطيقية ,والغريقية والت فك شفرتها العالم

الفرنس جيان فرانساوا شامبلياون في  1822م .
•

وقال ك ديفيد هاريساون ،أستاذ اللغاويات في ساوارثماور في مقاله بالرشق الوسط

في  20سبتمب  2007م العدد " : 10523أن مق ن ضمق ن الخطار الت تهدد الكثي مق ن

اللغات غي العروفة نسبيًا ،أن  83لغة لها تأثي "عالي" يتحدث بها ويكتبها %80
مق ن سكان العالم  ".وتاواجه غالبية اللغات الخرى النقراض بصاورة أكب .جدير

بالذكر أن آخر إحصائية للغات قد حصت  7000لغة.

مستخلص البحث
يتنسساول الفصسسل الثسسالث مسسق ن كتسساب "مسساوت اللغسسة" أسسسباب مسساوت اللغسسات  ,إذ تاوجسسد
عاوامل كثية ومعقدة تثؤد ي لاوت اللغة ول يمكق ن أن نحدد سببا واحدا لاوتهسا ,ومسق ن هسذه
العاوامل:الخطار الطبيعية مثل السزلزل والعاصسي والفيضسانات والمسراض والجاعسات.
وتتعلسسق الجماوعسسة الثانيسسة مسسق ن عاوامسسل مسساوت اللغسسات بتغييس ثقافسسة الشسسعاوب ومسسق ن ذلسسك
الهيمنة الثقافية وما يتتب على ذلك مق ن ضغاوط على اللغات الهددة بالنقراض.

أهتم الفصسل الرابسع مسق ن الكتساب باوضسع أهسم الولاويسات لتفساد ي مساوت اللغسات ومسق ن
أهمها تقص الحقائق وجمع العلاومسات ,والتماويسل ,وتبنس منسا خ السرأ ي العسام ,والبسادرات
السياسية,وتظسل الحاجسة ملحسة لنظساور عسالي عسق ن تعسرض اللغسات للنقسراض .ونجسد أن
البادرات مق ن مستاوى القاعدة ونحاو القمة تتبع على رأس الولاويات أيضًا .ومنهسا تبنس
ماواقف الجتمعات اليجابية ,وترقية أصالة الجتمعات ,واعتبار اللغة جزءا مق ن الثقافة .

ويتنسساول الفصسسل الخسسامس والخي س مسسق ن الكتسساب أهميسسة اتخسساذ القسسرارات الصسسحيحة
والتدخل لنقاذ اللغات مق ن النقراض  .إلى جانب عاوامل تقدم اللغسة الهسددة بسالنقراض.
كمسسا سسسلط الضسساوء علسسى دور اللغسساويي فيمسسا يتعلسسق بمسساوت اللغسسات ومسسدى تفسساعلهم مسسع
الجتمعات الت يعملساون بهسا .و أشسار إلسى أهميسة تضسافر جهساودهم علسى نطساق العسالم .و

 وتعرض أيضاً لسسألة تسدويق ن اللغسات وحقساوق اللكيسة.إبراز دور الجتمع في صاون لغته
. الفكرية

Abstract
Chapter three of the book "Language Death"
deals with the many and complex factors that leads to the
death of languages, we cannot identify a single reason for
languages to die. Some of these factors are: the physical
danger, earthquakes, hurricanes, floods, diseases and
starvations. The second cluster of factors causing language
death has to do with the change in people's culture such
as the cultural domination and the pressure on the
.endangered languages

Chapter four focuses on establishing the top priorities
to avoid language death such as: information gathering,
fact-finding, fund-raising, fostering a climate of opinion and
the political initiatives. There is an urgent need for a
scientific

perspective

of

the

endangered

languages.

Bottom-up initiatives are a top priority too. Also, positive
community attitudes, promoting the authenticity of the
community, and seeing language as a part of culture are
. again important

Chapter five has to do with making informed decisions
and the intervention to save the endangered languages.
Besides the factors of its progress ,it also focuses on the
role of the linguists in relation to language death and the
extent of their interaction with the communities. It
indicates the importance of unifying their efforts worldwide
and it shows the role of the community to maintain its
language. It also deals with writing down the languages
.and the issue of the intellectual property rights

