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أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

توطئة:
يُعرف علم الأنثروبولوجيا بأن ّه العلم الذي يدرس الإنسان من

الناحيتين الفيز يقية (البيولوجية) ،والاجتماعية والثقافية ،أو بعبارة

أخرى هو ذلك العلم الذي يدرس الإنسان من حيث تركيبه الجسمي
وبنائه البدني وصفاته الجسمية المختلفة ،وعلاقاته الاجتماعية مع

الآخرين ،وتفاعله مع المجتمع والبيئة والثقافة السائدة فيهما.

()1

كما تعر ّف الأنثروبولوجيا بأنّها " دراسة للإنسان وإنجازاته"،

ويرجع استقرار ترجمة كلمة انثروبولوجيا ب"علم الإنسان" في الكتابات

ن الكلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين هما؛ أنثروبوس
العربية إلى أ ّ

 Anthroposبمعني "الإنسان" ولوجوس  Logosبمعني "العلم" ،فتصبح
الترجمة الحرفية لكلمة أنثروبولوجيا هي "علم الإنسان".

()2

ن تعر يف علم " الانثروبولوجيا ينطبق أيضا ً على
وكما هو واضح فإ ّ

عدد كبير من العلوم الأخرى كعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم

الاقتصاد والفنون الجميلة والعلوم السياسية وعلم الأديان...إلخ ،فكل
هذه العلوم والدراسات الإنسانية تدرس الإنسان في إحدى نواحيه.

ن علم "الإنثروبولوجيا" يمكن تعر يفه بأن ّه الدراسة
وعلى هذا فإ ّ

النظر ية العلمية الكاملة للإنسان ،أي من حيث إن ّه كائن حيّ يتألف
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من جسم وعقل ،ويتميز بخصائص فيز يقية أو بيولوجية في تكوينه

وتطوره ونمو ّه ،كما يدرس علم الانثروبولوجيا الإنسان بوصفه كائنا ً
اجتماعيا ً له وظائف اجتماعية وآثار حضار ية ومعالم ثقافية ومظاهر

فكر ية.

()3

وتقدم عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية "مارجيت ميد "M.Mead

(1979-1901م) تعر يفا ً آخر لعلم الإنسان " الأنثروبولجيا" بقولها ":إن ّه
العلم الذي يصف الخصائص الإنسانية ،والبيولوجية ،والثقافية للنوع

البشري عبر الأزمان وفي سائر الأماكن ،و يحلل الصفات البيولوجية

والثقافية المحلية كأنساق مترابطة ومتغيرة ،وذلك عن طر يق نماذج

ومقاييس ومناهج متطورة ،كما تهتم بتحليل ووصف النظم الاجتماعية،
والتكنولوجيا ،والإدراك العقلي للإنسان ،وابتكاراته ومعتقداته

ووسائل اتصالاته".

()4

ن علم الإنسان منذ
وفي الوقت الذي يشير فيه بعض العلماء إلى أ ّ

نشأتهكعلم مستقل بذاته في أواخر القرن السادس عشر ،كان المقصود

به دراسة الإنسان من جميع جوانبه الفيز يقية ،والسيكولوجية،

ل حتى الآن يحمل معنى الدراسة المقارنة للجنس
والاجتماعية ،لذلك ظ ّ

ن علم الإنسان أو
البشري( ،)5في حين يرى فر يق آخر من العلماء أ ّ
الأنثروبولوجيا ،لا يدرس الإنسان ككائن وحيد أو منعزل ،وإنّما

يدرسه ككائن اجتماعي يحيا في ظل مجتمع و يعيش في ثقافة أيضاً.

ن كل هذه التعر يفات -السالفة الذكر -تت ّفق
وعليه يمكن القول بأ ّ

على مفهوم لهذا العلم ،يتمثل في كونه علم يُعنى بالدرجة الأولى بدراسة
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الإنسان من نواحي ثلاث ألا وهي :الناحية الاجتماعية ،والناحية
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الثقافية ،والناحية البيولوجية ،وقد مه ّدت هذه النواحي الثلاث الطر يق
أمام ظهور فروع ثلاثة لعلم الإنسان أو الأنثروبولوجيا هي:

الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،والأنثروبولوجيا الثقافية ،والأنثروبولوجيا

البيولوجية.

()6

ولمّا كان بحثنا يتناول دراسة موضوع يقع في نطاق أحد فروع

علم الأنثروبولوجيا ،وتحديدا ً علم الأنثروبولجيا الثقافية التي ينبثق عنها
فرع الأنثروبولوجية اللغو ية ،كان لزاما ً علينا أن نعر ّف بهذا الفرع من

فروع علم الأنثروبولوجيا.

الأنثروبولجيا الثقافية" :"Cultural Anthropology

هو العلم الذي يبحث في سلوك الإنسان وأعماله الناتجة عن

ثقافته ،ويهتم في المقام الأول بدراسة أصول الثقافة الإنسانية وتار يخها،
وتطورها ونموها ،كما يدرس أيضا ً بناء ووظائف الثقافات الإنسانية في

كل زمان ومكان.

وبذلك تعنى الأنثروبولجيا الثقافية بدراسة الثقافة وعناصرها

المختلفة بجانبيها المعنوي والمادي ،فهي تشمل الدراسة العلمية لل ّغة

والدين والقيم والمعايير والعادات والتقاليد والمعتقدات دراسة
أنثروبولوجية بوصفها تمثل عناصر الجانب المعنوي للثقافة ،كما تعنى

أيضا ً بدراسة الجوانب المادية للثقافة التي تشمل الآلات والمعدات
والأدوات والملبس والمأكل والمسكن والتكنولوجيا المستخدمة فيها،

وكل ما أنتجه الإنسان بوصفه عضوا ً في المجتمع باعتبارها عناصر للجوانب

المادية للثقافة.

()7
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وتتفرع الأنثروبولجيا الثقافية إلى ثلاثة فروع وهي-:

-1

علم اللغو يات (الأنثروبولوجيا اللغو ية).

-3

علم الأثنولوجيا والإثنوجرافيا.

علم آثار ما قبل التاريخ.

-2

ويهمّنا في هذا الصدد علم اللغو يات لنظرا ً لارتباطه بموضوع

البحث الذي يتناول "أثر الثقافات واللغات الأوروبية على اللغات

الإفر يقية".

علم اللغو يات" :"Linguistics

هو العلم الذي يدرس اللغة باعتبارها أحد مظاهر السلوك

الإنساني بوصفها وسيلة للتفاهم والاتصال.

ن اللغة تشترك مع الثقافة في عدد من الخصائص
فالمعروف أ ّ

ن لها صفة الاستمرار
منها أنّها عامة بين الأفراد ،وأنّها مكتسبة ،وأ ّ

والتراكم.

()8

فاللغة بمفهومها العام تعتبر من أه ّم العناصر في تكوين الثقافة،

ولهذا كان ولا يزال الاهتمام بدراسة نشأة وتطور اللغات واللهجات

المحلية  Dialectologyفي كثير من المناطق الجغرافية ،وبين مختلف
الأجناس ميدانا ً رحبا ً لعلماء الأنثروبولوجيا.

() 9

ن اللغة تعتبر من أه ّم عناصر الثقافة؛ لأنّها أداة
وعلى ذلك فإ ّ

تسجيل الثقافة ونقلها عبر الأجيال ،وهي أه ّم ما يميز الإنسان عن

ن اللغة تلعب دورا ً مهمّا ً في نقل التراث الثقافي
سائر المخلوقات ،كما أ ّ
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أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

شفاهيا ً كان أم مكتوبا ً من جيل لآخر ،كما أنّها تعكس القيم والمعايير

السائدة في مجتمع ما من المجتمعات في زمن ما من الأزمنة،

ن علماء الأنثروبولوجيا يؤكدون على ضرورة إلمام
لذلك فإ ّ

الباحث الأنثروبولوجي باللغة واللهجات المحلية السائدة في أي مجتمع
يعتزم القيام بدراسات حقلية فيه ،حتى يتسن ّى له فهم المعاني الحقيقية

للغة واللهجات المحلية السائدة وفقا ً للإطار العام للثقافة المحلية.

فعلم اللغو يات يهتم بدراسة كل ما يتعلق باللغة الإنسانية،

ويتضمن ذلك اللغات الحديثة والمعاصرة أو اللغات القديمة أو المندثرة
مثل اللغات اللاتينية ،واليونانية القديمة ،والمصر ية القديمة

(الهيروغليفية) والسنسكريتية (الهندية القديمة).

ويهتم دارسو اللغات باللغات في ذاتها من حيث نشأتها وتطورها

وبنائها ،وبوصفها أحد عناصر الثقافة -فالثقافة واللغة هي أه ّم ما يميز

الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى ،حيث تعتبر اللغة أداة التواصل
الإنساني ،وتقوم على نظام من الرموز ،وهي وسيلة لنقل الثقافة من

جيل إلى آخر.

()10

ن العلاقة بين اللغة والمجتمع والثقافة هي علاقة وثيقة،
والواقع أ ّ

فاللغة هي وعاء الفكر وأداة التعبير ووسيلة الاتصال.

ن اللغة تتأثر بشدّة بحضارة الأمّة ونظمها وتقاليدها
وقد ثبت أ ّ

وعقائدها واتجاهاتها العقلية ودرجة ثقافتها ونظرها إلى الحياة وشؤونها

الاجتماعية العامة وما إلى ذلك.

لذلك تع ّد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب ،فبالوقوف على

المراحل التي اجتازتها لغة ما ،وفي ضوء خصائصه في كل مرحلة منها
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مر بها أهلها في مختلف مظاهر حياتهم،
يمكن استخلاص الأدوار التي ّ

فكل ّما اتسعت حضارة الأمّة وكثرت حاجاتها ومرافق حياتها ورقي
تفكيرها وتهذبت اتجاهاتها النفسية كل ّما نهضت لغتها وسمت أساليبها

وتعدّدت فيها فنون القول ورقت معاني مفرداتها القديمة ،وخلت فيها

مفردات أخرى عن طر يق الوضع بالاشتقاق والاقتباس للتعبير عن

المسمّيات والأفكار الجديدة.

()11

واللغة أيضا ً مرآة تعكس كل ما يسير عليه الناطقون بها في

شؤونهم الاجتماعية العامة ،فعقائد الأمّة وتقاليدها وما تخضع له من
مبادئ في نواحي السياسة والتشر يع والقضاء والأخلاق والتربية وحياة

الأسرة وميلها إلى الحرب أو جنوحها إلى السلم وما تعتنقه من نظم

بصدد الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعمارة وسائر أنواع الفنون
الجميلة .كل ذلك يصبغ اللغة بصبغة خاصة في جميع مظاهرها سواء في
الأصوات أو المفردات أو الدلالة أو القواعد والأساليب...إلخ.

()12

ن علماء الأنثروبولوجيا قد استعانوا باللغةكأساس
وجدير بالذكر أ ّ

موضوعي لتصنيف الشعوب الإفر يقية ،لا سيّما في ظل غياب

الدراسات المعنية بمسح الخصائص الفيز يقية لتلك الشعوب.

ومن بين الدراسات الأنثروبولوجية التي اعتمدت على التصنيف

اللغوي للشعوب الإفر يقية ،دراسة مقارنة لأربعة من المجتمعات

التقليدية الإفر يقية وهي "النوير والشيلوك وال كبسيجيس والزولو".

()13

ومن بين الموضوعات التي تهتم بها الأنثروبولوجيا اللغو ية العلاقة

بين اللغة والفكر ،واللغة واللهجة ،واللغة والكلام ،وذلك بالإضافة إلى
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مجالات أخرى كثيرة تتصل بوظائف اللغة.
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ولقد قطع علماء الأنثروبولوجيا اللغو ية شوطا ً طو يلا ً في حقل

الدراسات الفونولوجية أو فرع الأصول الكلامية ،واشتملت بحوثهم
على كثير من العلاقات والروابط بين وحدات الكلام وأعضاء النطق

ن
ومستو يات التفكير ،وتوصلوا إلى نتائج مهمة في هذا الصدد ،منها أ ّ

اللغةكأداة اتصال ونقل للمعاني والأفكار تقدم ال كثير عن فهم السلوك

البشري ،وتسهم بشكل فع ّال في توجيه النشاط البشري بصورة منظمة،
كما لعبت دورا ً خطيرا ً في اثبات الطبيعة الاجتماعية للإنسان وميله

المستمر للتعاون مع بني جنسه.

()14

وقد انتهى فرانز بوس  Frans Boasفي دراسته للغات الهندية

ن فرع اللغو يات من أكثر فروع الأنثروبولوجيا أهمية؛
الأمريكية إلى أ ّ

ن الصيغ اللغو ية ترتبط بالجماعات ،وتعكس الخ برة النهائية لتراث
لأ ّ

طو يل.

()15

ن الأنثروبولوجيا اللغو ية -في الوقت الحاضر-
ويمكن القول بأ ّ

ن أحد علماء
تع ّد فرعًا مهمّا ً من فروع علم الأنثروبولوجيا العام ،لدرجة أ ّ

الأنثروبولوجيا يقول :إن "اللغة تعبر عن طر يقة خاصة في رؤ ية العالم
وتفسير الخ برة .ونجد في بنية اللغة التي يتميز بها شعب معين نسق من

الافتراضات اللاشعور ية حول العالم والحياة فيه .ولقد أدّت تلك

الاعتبارات بالأنثروبولوجيين إلى الإصرار على ضرورة تعلم واستعمال
اللغة المحلية في المجتمعات التي يعتزمون دراستها ،يدفعهم في هذا حقيقة

ن اللغة تعتبر عاملا ً رئيسيا ً في فهم طر يقة الحياة بين الشعب الذي
أ ّ

يتكلم تلك اللغة".

()16
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تصنيف اللغات الإفر يقية

تع ّد قارة إفر يقيا من أكثر قارات العالم تعقيدا ً لا سيما من

الناحية اللغو ية .والشاهد على

ذلك ما نجده من تضارب في الآراء

والإحصاءات حول عدد اللغات الإفر يقية الموجودة في القارة ،وربّما
يعزى السبب في ذلك إلى التنوع الس ُلالي الذي تشهده القارة ،حيث

ل أقدمها تلك السلالات التي تعيش في مناطق
تقطنها عدّة سلالات لع ّ

منعزلة في القارة متمثلة في الأقزام  Pygmiesوالبوشمن Bushmen

ن الغالب على
والهوتنتوت أو ما يُطلق عليهم الخواسان  ،Khosainغير أ ّ

القارة هو الجماعات الزنجية  Negroesوالمتزنج ين  Negrodisبدرجاتهم
المختلفة ،ثم ّ الجماعات القوقاز ية من حاميين وساميين فضلا ً عن

الجماعات الوافدة.

()17

وهذا التباين السلالي لهذه القارة السمراء جعلها من أغنى

القارات من حيث الثروة اللغو ية فهناك من يقدر عدد اللغات في

إفر يقيا بحوالي  2500لغة تقريبا ً وهناك من قدرها بحوالي  2058لغة

ن إفر يقيا تحتوي تقريبا ً
من إجمالي  6800هي عدد لغات العالم ،أي أ ّ
على حوالي ثلث لغات العالم.

()18

ولقد قدّر اللغوي الأمريكي "جوز يف جرينبيرج" عدد اللغات

الإفر يقية بحوالي  730لغة ،تنتمي إلى عدّة أسرات لغو ية .وهناك
لغات إفر يقية كثيرة تنتمي إلى الافرع المختلفة للأسرة الأفروآسيو ية،

وإلى جانب هذه الأسرة تتوزع اللغات الإفر يقية الأخرى في رأي

جرينبيرج وغيره من المتخصصين على عدد من الأسرات اللغو ية أهمها:
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-1

أسرة لغات البانتو.

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

-2
-3

أسرة لغات النيجر– كونغو.

أسرة اللغات النيلية الصحراو ية.

()19

وما يهمّنا هنا هي أسرة لغات البانتو التي تقع في نطاقها اللغة

السواحيلية محل الدراسة.
لغات البانتو:

تضم أسرة البانتو بضع مئات من اللغات الإفر يقية ،وأكثرها

في القسم الجنوبي من القارة ،وقد ذكر الباحثون خمس عشرة لغة
ن حوالي
تعامل من بين اللغات المنتمية إلى أسرة البانتو ،وهذا يعني أ ّ

ثلث لغات التعامل في القارة الإفر يقية تدخل في إطار هذه الأسرة.

ومن أهم لغات هذه الأسرة هي :اللغة السواحيلية ،تليها من

حيث الأهم ّية لغات مثل الفانجالا ،وتسوانا ،ولوزي ،ونياجا ،ودوالا،

وغيرها من اللغات.

()20

اللغة السواحيلية:

تعود نشأة اللغة السواحيلية إلى حوالي القرن السابع الميلادي،

حيث ظهرت في الساحل الشرقي لإفر يقيا ،وهي عبارة عن مزيج من

اللغة العربية ولغات البانتو الإفر يقية.

والاسم " سواحيلية " مشتق من أصل عربي وهو كلمة سواحل

جمع كلمة ساحل وهو شاطئ البحر ور يفه.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغة السواحيلية قد بدأت تتطور في

شكلها الحالي منذ القرن الثالث الميلادي ،واللغة السواحيلية في أساسها

-كما أشرنا سلفا ً -هي إحدى لغات أسرة البانتو ول كنها تبنت مفردات

29

لغو ية من لغات عدّة تأتي على رأسها اللغة العربية ،ثم اللغة الفارسية

والتركية والإنجليز ية والبرتغالية وكذلك الهندية.

وتنتشر اللغة السواحيلية في مساحة كبيرة تمتد ما بين نهر تانا

ومصب نهر روفوما جنوبا ً والمنطقة الواقعة ما بين جزر القمر
ّ
شمالا ً

بالمحيط الهندي شرقا ً وحتى ال كونغو بأنهاره و بح يراته غرباً.

()21

وتعتبر اللغة السواحيلية من أه ّم اللغات المستعملة في الشرق

الإفر يقي وأكثرها انتشارهاً ،لا سيّما من حيث عدد متحدثيها مقارنة

بلغات إفر يقية أخرى.

فالسواحيلية هي اللغة الرسمية لجمهور ية تنزانيا الاتحادية ،والل ّغة

الرسمية بجانب الإنجليز ية في جمهور يةكينيا ،كما أنّها تستخدم على نطاق
واسع في جنوب الصومال وأوغندا وفي الأجزاء الجنوبية من روندا

وبوروندي وفي شرق زائير وشمال موزمبيق وجزر القمر وغيرها من

المناطق.

و يقدّر عدد الناطقين باللغة السواحيلية بنحو 40مليون متحدث،

ن الإحصاءات الحديثة تصل بعدد متحدثي السواحيلية إلى نحو75
إلّا أ ّ

مليون نسمة ،وذكرت إحدى المصادر أنّها اللغة الثانية عشرة بين لغات

العالم.

()22

وقد تأسست في عام 1930م هيئة لغو ية تعنى بقضية تطوير اللغة

السواحيلية وجعلها معبرة عن الحياة الحديثة ،وقد عدّت هذه الهيئة

اللغو ية لهجة زنجبار المستوى اللغوي المنشود.

()23

واليوم تدرس اللغة

السواحيلية في الجامعات ومعاهد اللغات في إفر يقيا وأوروبا وأمريكا
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وآسيا وتذاع به برامج دولية من عدّة منظمات.

()24

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

ن اللغة السواحيلية قد كتبت في بادئ
وتجدر الإشارة إلى أ ّ

الأمر بالحرف العربي واستمر ذلك حتى قدوم المستعمر الغربي لإفر يقيا
الذي قام بدوره باستبعاد الحرف العربي ،حيث أصدرت السلطات

الألمانية في شرق إفر يقيا قرارا ً بإلغاء كل الوثائق التي كتبت بالحرف

العربي ،وكذلك الأوراق المرو ية بالحرف العربي ،وذلك في بداية القرن

العشرين.

()25

ومنذ ذلك الح ين بدأ الأوربيون في استخدام الحروف اللاتينية

لكتابة اللغة السواحيلية وزادوا عليها بعض الحروف لتوافق الأصوات

غير المعروفة في لغاتهم.

ثم انعقدت بعد ذلك مؤتمرات برعاية اليونسكو مؤخراً ،واتفق

على كتابة اللغات الأفر يقية بالأحرف التي تُكتب بها اليوم ،وهي

حروف لاتينية مع إضافات وز يادات.

()26

ن ال ّلغة
و يؤكد المتخصصون في مجال اللغات الإفر يقية أ ّ

السواحيلية قد اقترضت ال كثير من المفردات من اللغة العربية منذ

بداية اختلاط المهاجرين والتجار المسلمين بسكان البلاد "السواحيليين"
في شرق إفر يقيا ،وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبة الاقتراض

في اللغة السواحيلية من اللغة العربية تكاد تصل إلى  ،%25وإن كان

البعض يذهب إلى أنها قد تصل إلى .%45

ن معظمها يتعلق بالشر يعة
وبالنظر إلى هذه المفردات نجد أ ّ

الإسلامية والثقافة والحضارة الإسلامية ،تلك الحضارة التي بهرت
المواطنين السواحيليين وحببته ُم في الإسلام واعتناقه فأرادوا معرفة

تكف
ّ
أحكامه كي يؤدوا العبادات بشكل صحيح ،ومنذ ذلك الح ين لم
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اللغة السواحيلية عن اقتراض الألفاظ العربية التي تستعين بها في جميع

المجالات العلمية وأنشطة الحياة المختلفة.

()27

ن اللغة العربية وثيقة الارتباط باللغة السواحيلية،
هكذا نرى أ ّ

الأمر الذي يؤكد أصالة العربية وتأثيرها في غالبية اللغات الإفر يقية

وأكثرها انتشارا ً في القارة.

أثر الأوربيين في اللغات الإفر يقية

لقد رضخت دول القارة الإفر يقية لفترات طو يلة تحت نير

الاستعمار الأوروبي؛ حيث وفدت القوى الاستعمار ية من مختلف
دول القارة الأوروبية باختلاف مشاربها وخلفياتها الثقافية

والاجتماعية والسياسية وأخذت تتقاسم دول القارة الإفر يقية فيما

بينها ،فكان الاستعمار البرتغالي والاستعمار الإسباني والإيطالي

والفرنسي والإنجليزي والألماني والهولندي والبلجيكي.

لقد وفدت هذه القوى الاستعمار ية بثقافاتها ولغاتها المختلفة على

واقع لغوي إفر يقي هو بطبيعته واقع غاية في التعقيد والتشابك ،فالقارة

الإفر يقية تتسم بالتعددية اللغو ية الشديدة ،يكفي أن نشير في هذا

ن عدد لغاتها يصل وفقا ً لأحدث الإحصاءات إلى 2035
الصدد إلى أ ّ
لغة ،تتوزع على خمس فصائل لغو ية هي:

-1

فصيلة اللغات الآفروآسيو ية

-3

فصيلة لغات الخوسان

-2
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-4

فصيلة اللغات النيجر –كونجو ية
فصيلة اللغات النيلية الصحراو ية

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

-5

فصيلة لغات الأوسترونيز ية.

()28

وإلى جانب تباين الخلفيات الثقافية واللغو ية والسياسية للدول

الأوروبية المستعمرة والتعددية اللغو ية في أفر يقيا ،كان هناك عامل
ثالث ساهم في تعميق التباين اللغوي داخل القارة الإفر يقية يتمثل في

اختلاف السياسات اللغو ية والثقافية التي اتبعتها الدول الاستعمار ية

في التي استعمرتها.

ن السياسة الاستعمار ية التي انتهجتها
فعلى سبيل المثال نجد أ ّ

دول استعمار ية مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا قد اتسمت بالمركز ية

الشديدة التي انعكست بدورها في النظم الإدار ية فيما سمى بالحكم

المباشر ،وكذلك في السياسات الثقافية والتعليمية واللغو ية فيما سم ّي

بسياسة الاستيعاب أو الاستعمار الثقافي؛ لذلك استعملت اللغات

الفرنسية والبرتغالية والإسبانية كلغات للتعليم والتدريس للطلاب منذ

اليوم الأول لدراستهم وذلك في التعليم الحكومي ،لدرجة أن ّه لم يتم ّ

السماح بدراسة اللغات المحلية ولو حتى كمواد دراسية فقط .ومن ثم

كان التعليم في تلك الدول الإفر يقية شديد الارتباط بالإدارة

الاستعمار ية.

()29

أمّا الاستعمار الألماني والبر يطاني فكان يتبع سياسة مغايرة

عرفت باسم الحكم غير المباشر ،وكانت أقل مركز ية ،والتي وفقا ً لها تم

استخدام اللغات المحلية الإفر يقية في السنوات الثلاث أو الأربع

الأولى من التعليم الابتدائي مع التحول التدر يجي لتوسيع استخدام
اللغة الإنجليز ية (الألمانية) في بقية المرحلة الابتدائية ،ومراحل التعليم

التالية.
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وقد أدّى هذا التباين في السياسات اللغو ية والتعليمية والثقافية

في القارة الأفر يقية إلى اتساع الهوة بين الشعوب الإفر يقية ،حيث
فُرضت لغات جديدة وهُمشت لغات أخرى ،وانقسمت الشعوب بين
مؤيد ومعارض لهذا الاتجاه ،ليفرض في النهاية هذا الواقع اللغوي

الجديد على الأفارقة ،مما زاد من تعقيد الوضع اللغوي والثقافي للقارة

المعقد في أساسه نظرا ً لتعدد الل ّغات والثقافات المحلية.

()30

ن آثار الثقافات الأوروبية الوافدة قد
ومن هنا يمكن القول بأ ّ

انعكست بشكل جليّ على كافة مناحي الحياة الإفر يقية ،لا سيّما المشهد

اللغوي الإفر يقي.

ويمكن إ يجاز هذه الآثار على النحو التالي:

-1

استخدام اللغات الأوروبية كلغات رسمية في إفر يقيا.

-3

نشأة عدد من اللغات الهجين  ،)31( Pidginواللغات ال كر يول

-2

استخدام اللغات الأوروبية في التعليم في إفر يقيا.

 ،)32( Creoleعلى أساس من اللغات الأوروبية.

-4
-5

تخفيض مستوى اللغات الأفر يقية وتحولها إلى عاميات.

اقتراض اللغات الأفر يقية المحلية مفردات من اللغات

الأوروبية.

-6
-7

التحول ال كودي  )33(Code switchingفي اللغات الإفر يقية.
انحسار وتراجع اللغة العربية في إفر يقيا لحساب اللغات

الأوروبية.
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-8

كتابة وتدوين بعض اللغات الإفر يقية.

()34

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

أمّا أثر اللغات الأوروبية في التراكيب النحو ية والصرفية في

اللغات الإفر يقية ،فلا وجود له في الواقع.

()35

أثر اللغات الأوروبية في اللغة السواحيلية:

سعى المستعمر الأوروبي إلى فرض لغته وثقافته في إفر يقيا

ليفقدها شخصيتها وحضارتها وخصوصيتها علاوة على استنزافه لثرواتها،

فقضى على حضارات إفر يقيا وخصوصيتها اللغو ية والثقافية والدينية،

ونجح في تذويب الهو ية اللغو ية والثقافية في إفر يقيا ،وأصبحت لغته

هي اللغة الرسمية في البلاد المستعمرة ،واستخدم المستعمر لغته ونظامه

التعليمي كرأس رمح لإرساء القاعدة الثقافية والفكر ية التي يرتكز عليها
في السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ولقد وجدت لغات أوروبية مختلفة كالإنجليز ية والفرنسية

والبرتغالية والهولندية والإيطالية موطأ قدم لها في إفر يقيا إ ب ّان فترة

قدوم رعايا الدول الناطقة بتلك اللغات بغرض الاستعمار ،ونجح

المستعمر في فرض سياسات لغو ية لتدعيم لغته في مستعمراته الإفر يقية

لربط الشعوب الإفر يقية المستعمرة بثقافته .وأصبح تاريخ المستعمر

وحضارته هي التي تدرس في المدارس الإفر يقية ،ومن ثم خرجت
أجيالا ً من الأفارقة لا تعرف تار يخها ولا حضارتها ولا حتى لغتها

الأم.

والجدير بالذكر أن ّهكان لكل نوع من الاستعمار طرقه الخاصة في

استعمال التعليم وتسخيره لهدم المقومات التي يرتكز عليها المجتمع

الإفر يقي ،وهي اللغة والدين والعادات.
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ويمكن إ يجاز الأهداف التي رمى إليها المستعمر من وراء ذلك

على النحو التالي:

 1نشر اللغات الأوروبية وقتل اللغات الإفر يقية القومية.

 2وأد الثقافات الموروثة والعادات والتقاليد الإفر يقية ،وإحلال

العادات الغربية محل ّها.

بث روح الفرقة والشقاق بين الافارقة باصطناع مناهج مبرمجة.
ّ 3

 4خلق طبقة من الصفوة الأفارقة ذوي الفكر المختلف يحكمون إفر يقيا
بعد رحيل المستعمر.

 5تضييق الخناق على الأفارقة في التعليم حتى يمكن الاستمرار في
استغلال الأفارقة ونهب خيرات البلاد دون أي مقاومة.

 6نشر المسيحية بين الأفارقة والتصدي للإسلام وبالتالي للغة

العربية.

()36

تأثير اللغة الإنجليز ية في اللغة السواحيلية:

عرفت الحروف الرومانية طر يقها إلى شرق إفر يقيا فى القرن

التاسع عشر الميلادى ،وذلك عندما جاء المبشر الألمانى" كراف"

 Kraffالذى يعتبر أول من وصل إلى شرق إفر يقيا للعمل مبشرا ً عام
1844م ،ونزل بالقرب من ممبسا ،وتعلم اللغة السواحيلية بالحروف
العربية ،وظل يتعلم إلى أن بدأ يكتب بعض مؤلفاته السواحيلية فكتبها

بالحرف الروماني ،ولم يذكر شيئا ً قط عن الحرف العربي الذى تعلم به

اللغة السواحيلية ،ثم جاء " ستير"  Steerإلى زنجبار عام 1864م ،وعمل
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كسابقه إلى أن بدأ في طبع مؤلفاته بالحرف الروماني فى عام 1865م.

أثر الثقافات واللغات الأوربية على
اللغات الأفر يقية "السواحيلية إنموذجا"

وفي عام 1880م جاء " تايلور"  Taylorونزل في ممبسا ،ولمّا

استقر به المقام بدأ في تدوين اللغة السواحيلية بالحرف الروماني في
نفس عام وصوله ،وتوالت بعد ذلك رحلات المبشرين إلى إفر يقيا،

وتبع ذلك دخول الأوربيين كمستعمرين للمنطقة ،واستقر بهم الحال
حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين ،وخلال ذلك انتشرت

اللغة الإنجليز ية في شرق إفر يقيا ،وأصبحت لغة رسمية في كينيا

وأوغندا ولغة التعليم الجامعي في شرق إفر يقيا وبدأ اعتماد اللغة

السواحيلية على مفردات الإنجليز ية للتعبير عن المفاهيم العلمية الحديثة،
كما اعتمدت من قبل على اللغة العربية وغيرها من اللغات التي احتلت

بها في منطقة شرق إفر يقيا .

وعندما أصبحت اللغة الإنجليز ية تستخدم جنبا ً إلى جنب مع

اللغة السواحيلية في شرق إفر يقيا ،وأصبحت لغة التعليم والتعلم لأغلب

المتخصصين في أفرع العلم الحديثة صارت الإنجليز ية المرجع الأول

والمصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه منهج بناء المصطلحات في اللغة

السواحيلية ،كما أصبحت اللغة الإنجليز ية المصدر الرئيسي للمسمّيات
الحديثة التي دخلت اللغة السواحيلية في شت ّى المجالات ،حتى أصبح

لها تأثيرا ً واضحاً.

()37

أولا :تأثير اللغة الإنجليز ية في اللغة السواحيلية:

لقد اقترضت اللغة السواحيلية ال كثير من الكلمات من اللغة

الإنجليز ية في شتى المجالات ومنها:
 -1في مجال الحياة اليومية:
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الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

حافلة

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية

Bus

Basi

Shirt

Shati

Family

Familia

Fashion

Fasheni

Guest

Gesti

Gate

Geti

Driver

Dereva

قميص

أسرة-عائلة

طر يقة-نمط
ضيف

باب-بوابة
سائق

 -2في المجال العلمي:
الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

علم الأحياء
شكل –هيئة
مولد كهربائي
كاميرا
كمبيوتر
تكنولوجيا
عملية

Biology
Form
Generator
Camera
Computer
Technology
Operation

 -3في المجال الاقتصادي:
الكلمة بالعربية
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مدير-رئيس
العمل
حاو ية بضائع

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Baiolojia
formu
Jenereta
Kamera
Kompyuta
Teknolojia
Operesheni

أصلها الإنجليزي

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية

Boss

Bosi

Container

Kontena
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يانصيب
مدير
بلاستيك

Lottery
Manager
Plastic

Lotto
Meneja
Plastiki
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-4
الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

نهائيات -تصفيات
حارس مرمى
نادي-ملهى ليلي
مدرب كرة قدم
ركلة ركنية
ركلة جزاء
فر يق

Final
Goal keeper
Club
Coach
corner
Penalty
Team

-5
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في المجال الر ياضي:

في المجال السياسي

الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

ديمقراطية
ديكتاتور
دبلوماسية
فر يق أول
مفتش

Democracy
Dictator
Diplomacy
General
Inspector

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Fainali
Golikipa
Kiabu
Kocha
Kona
Penalty
Tim

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Demokrasia
Dikteta
Diplomasia
Jenerali
Inspekta
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-6

في المجال الفني:

الكلمة بالعربية

أصلها الإنجليزي

رقص
رقص الديسكو
يسجل
فيلم

Dance
Disco
Record
Film

الكلمة بعد الاقتراض وإخضاعها
لنظام اللغة السواحيلية
Danasa
Disko
Rekodi
Filamu

يتضح مما سبق ذكره تأثر اللغة السواحيلية باللغة الإنجليز ية لا

سيّما في مجال المفردات ،الأمر الذي يعكس لنا بشكل واضح مدى
تأثير الثقافة اللغو ية الأوروبية في الثقافة اللغو ية السواحيلية.
ثانيا :تأثير اللغة البرتغالية في اللغة السواحيلية:

ليس غريبا ً أن نجد الكلمات البرتغالية التي وجدت طر يقا ً لها

إلى اللغة السواحيلية وعددها بضع وعشرون تدور معظمها حول لعب

الأوراق والميسر مثل كلمة  daduمأخوذة من  ،dadoوهو نوع من
أنواع لعب القمار ،وما تدور حول الخمر والسكر مثل  mvinyoمأخوذة
من  Vinhoبمعنى خمر أو كحوليات ،وتدور حول البغاء والرذيلة مثل

 danguroماخوذة من  dancadorفي الغالب معناها في الأصل راقص
وراقصة ،وما تدور حول البرود وعدم الحس مثل  butuمأخوذة من

الأصل  botoبمعنى عديم الحس ،وما تدور حول حفظ معدات

إطلاق النار والبارود مثل  bushaماخوذة من  buchaوتعني كل ما

هو حشو لتثبيت بارود البنادق أو المدافع ،وتعني كذلك مرض فيل
الخصيتين ،وهو مرة أخرى متعلق بالأمراض الجنسية التناسلية.
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ن ما اقترفه البرتغاليون من آثام وما أتوا به من
ويتضح مما سبق أ ّ

أمراض قد شهدت عليه اللغة ،وإذا كانت اللغة تشهد عليهم فهي شهادة

دامغة في ذلك.

وفيما يلي عرض لبعض الكلمات التي دخلت في اللغة

السواحيلية من اللغة البرتغالية:
الكلمة بالعربية
لعبة الدامة
ورق اللعب
القلوب في ورق
اللعب
الاص في ورق
اللعب
السبعات في ورق
اللعب
البستوني في ورق
اللعب
الديناري في ورق
اللعب

أصلها البرتغالي
Dama
Carta

الكلمة السواحيلية
Dama
Karata

Copa

kopa

Rei

Ree

Sete

Seti

Espada

Shupaza

Ouru

Uru

ن البرتغاليين كانوا أهل ميسر ولعب بالأوراق،
يتضح مما سبق أ ّ

وفي ذلك دليل واضح عن طر يق اللغة على حبهم للمقامرة في معظم

شؤون حياتهم ،إن لم يكن جميعها.
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خاتمة:

تناولت الدراسة موضوع أثر الثقافات واللغات الأوروبية على

اللغات الإفر يقية واختار الباحث اللغة السواحيلية ،وهي إحدى

اللغات الإفر يقية واسعة الانتشار في القارّة الإفر يقية لا سيّما في قسمها

الشرقي ،كنموذج يبين مدى تأثير الثقافات الأوروبية الوافدة إلى

القارة الإفر يقية على اللغات المحلية فيها.

نوضح من خلال هذه الدراسة المتواضعة ،مدى
ولقد حاولنا أن ّ

ن تلك الثقافة هي ثقافات أناس
أهمية الثقافة ومدى تأثيرها؛ سيّما وإ ّ

يتمتعون بقوة وهيمنة ونفوذ ،وتأثير تلك الثقافات في الثقافات الأخرى
الأقل هيمنة وقوة ،والقصد هنا للشعب صاحب الثقافة أو للجماعات

صاحبة الثقافات.

ولعل ذلك يتجلى في أوضح صوره في التأثيرات التي تركتها

الثقافات الاستعمار ية الأوروبية على دول القارة الإفر يقية ،فالمعروف
ن المستعمر الأوروبي قد سعى إلى فرض لغته وثقافته في إفر يقيا
أ ّ

ليفقدها شخصيتها وحضارتها وخصوصيتها علاوة على استنزافه لثرواتها،
فقضى على حضارات إفر يقيا وخصوصيتها اللغو ية والثقافية والدينية،

ونجح في تذويب الهو ية اللغو ية والثقافية في إفر يقيا ،وأصبحت لغته

هي اللغة الرسمية في البلاد المستعمرة ،واستخدم المستعمر لغته ونظامه
43

التعليمي كرأس رمح لإرساء القاعدة الثقافية والفكر ية التي يرتكز عليها
في السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ولقد وجدت لغات أوروبية مختلفة كالإنجليز ية والفرنسية

والبرتغالية والهولندية والإيطالية موطأ قدم لها في إفر يقيا إ ب ّان فترة

قدوم رعايا الدول الناطقة بتلك اللغات بغرض الاستعمار ،ونجح

المستعمر في فرض سياسات لغو ية لتدعيم لغته في مستعمراته الإفر يقية
لربط الشعوب الإفر يقية المستعمرة بثقافته.

وأصبح تاريخ المستعمر وحضارته هي التي تدرس في المدارس

الإفر يقية ،ومن ثم ّ خرّجت أجيالا ً من الأفارقة لا تعرف تار يخها ولا

حضارتها ولا حتى لغتها الأم.

والجدير بالذكر أن ّهكان لكل نوع من الاستعمار طرقه الخاصة في

استعمال التعليم وتسخيره لهدم المقومات التي يرتكز عليها المجتمع

الإفر يقي وهي اللغة والدين والعادات.

ولمّا كانت اللغة السواحيلية واحدة من أهم اللغات المستعملة

في الشرق الإفر يقي وأكثرها انتشارها ً لا سيّما من حيث عدد متحدثيها
مقارنة بلغات إفر يقية أخرى .فالسواحيلية هي اللغة الرسمية لجمهور ية

تنزانيا الاتحادية واللغة الرسمية بجانب الإنجليز ية في جمهور ية كينيا ،كما

أنّها تستخدم على نطاق واسع في جنوب الصومال وأوغندا ،وفي

الأجزاء الجنوبية من رواندا وبوروندي وفي شرق زائير وشمال موزمبيق
وجزر القمر وغيرها من المناطق.
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و يُقدر عدد الناطقين باللغة السواحيلية بنحو 40مليون متحدث،
ن الاحصاءات الحديثة تصل بعدد متحدثي السواحيلية إلى نحو75
إلا أ ّ
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مليون نسمة ،وذكرت إحدى المصادر أنّها اللغة الثانية عشرة بين لغات
العالم.
فقد آثرنا اختيارها لتوضيح مدى تأثير ثقافة المستعمر الأوروبي
عليها ومدى قوة هذا التأثير الذي كاد أن يفقد هذه اللغة وأهلها
ثقافتهم وهويتهم الأصلية الإفر يقية العربية – إذا جاز لنا التعبير.
ن مدى تأثير اللغتين الانجليز ية
ورأينا من خلال الدراسة أ ّ
والبرتغالية في اللغة السواحيلية ،حيث دخلت إلى السواحيلية العديد
من المفردات الإنجليز ية في شت ّى المجالات بدءا ً من الحياة اليومية و
مرورا ً بالمجال السياسي ولاقتصادي والاجتماعي وانتهاءا ً بالمجالين
ل على مدى قوة الثقافة الإنجليز ية
ل فإنّما يد ّ
العلمي والفني ،وهذا إن د ّ
التي فرضها المستعمر البر يطاني على أبناء الثقافة السواحيلية ،والأمر
ينسحب أيضا ً على اللغة البرتغالية التي أدخلت إلى السواحيلية العديد
من المصطلحات والمفردات.
ن الثقافات الأوروبية ،لا سيّما
وعلى ما تقدم يمكن القول بأ ّ
الثقافتين الإنجليز ية والبرتغالية ،قد لعبتا دورا ً غاية في الأهمية والخطورة
في تلك المؤامرة الغربية الرامية إلى طمس الهو ية الثقافية لشعوب
القارة الإفر يقية ،ليصبح الاستعمار بدلا ً من أن يكون استعمار أرض
يرمي إلى نهبها وسلبها واستغلال خيراتها ،يصبح استعمار عقول
وثقافات وتشو يه هو يات يرمي أول ما يرمي إليه إلى تغييب هؤلاء
الأناس – اقصد الأفارقة -عن العالم المحيط ،وبث روح الفرقة
والشقاق وتعزيز الجهل والأمية فيما بينهم ،لتصبح مهمة الاستعمار في
القارة الإفر يقية غاية في السهولة ولينال مآربه الخبيثة وأطماعه الدنيئة
بأسهل الطرق.
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