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Abstract

Language is speech, as Ibn Jinni defined it. This definition goes to the growth of the 
spoken language in society. It is well known that the spoken language is more developed 
and used than the written language. This research aims to explain the conditions of the 
spoken language and its changes. First of all, we divide this spoken language into two 
parts, pidgin language and creole language. While a pidgin language arises from efforts 
to communicate between speakers of different languages, a creole language is born from 
the natural language that develops from the simplifying and mixing of different lan-
guages into a new one. This phenomenon is found in many languages, including Arabic. 
The pidgin language in Arabic is spoken by workers from outside the Kingdom of Saudi 
Arabia from India, Bangladesh, Pakistan, the Philippines and other countries. They try to 
converse among themselves in Arabic according to their ability and understanding, this 
is where the pidgin language originates. And there are many languages was established 
among peoples for a long time, and the frequent circulation of it among them made it 
natural to them, so this language became a creole language.
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 أ-  مقدمة

تطور اللغة املستمر يف معزل عن أتثري خارجي، يعد أمرا مثاليا ال يكاد يتحقق يف أية لغة. 
لب على العكس من ذلك فإن األثر الذي يقع على لغة ما من لغات جماورة هلا كثريا ما يلعب دورا 

هاما يف التطور اللغوي. 

ذلك ألن احتكاك اللغات ضرورة اترخيية، واحتكاك اللغات يؤدي حتما إىل تداخلها. وها 
لغات  تتكلم  التاريخ على هويته شعواب  فيها  أقاليم مجع  منا  أعيننا وابلقرب  حنن أوالء نرى حتت 
خمتلفة؛ ويف األقاليم اليت من هذا القبيل يقتضي التوسع يف التبادل التجاري وضرورة االتصال معرفة 
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لغات عدة معرفة جيدة. وكانت شبه جزيرة البلقان يف كل عصورها وال تزال حىت اآلن ملتقى لكثري 
من اللغات، ومن األجناس اجلنسيات واألداين. ففيها اليوم أجناس خمتلفة من وإغريقيني وألبانيني 
ورومانيني وأتراك ويهود وأرمينيني، وكلهم يكونون مجاعات كبرية أو صغرية. وهناك إغريق يف تراقيا 
ورومانيون يف مقدونيا وألبانيا وألبانيون يف اليوانن. واحلدود السياسية ال تنطبق يف أي مكان على 
احلدود اجلنسية وال على احلدود الدينية: فكل من الدايانت الكاثوليكية واألرثودوكسية واإلسالمية 
واليهودية تضم سكاان ينسبون إىل أجناس خمتلفة وجنسيات متباينة. واللغات اليت تساهم بنصيبها يف 
متسك اجلنسية تضيف إىل كل هذا عنصرا آخر من عناصر التعقيد: فالصربية والبلغارية واإلغريقية 
واأللبانية والرومانية والرتكية واألرمينية واإلسبانية اليت يتكلمها اليهود، وتعيش كلها جنبا إىل جنب. 
اللهجات  النظر عن  الكبرية بصرف  اجملاميع  تتكلمها  اليت ال  اللغات  إىل  إال  هنا  ولكنا ال نشري 

)فندريس: 1950(.

اللغة ليست مادة متلى على العقل، إمنا هي العقل نفسه الذي بواسطته يتكشف السلوك 
البشري الذي تبينه طرائق التفكري. ولو نظران إىل التطورات اليت حتدث يف أية لغة بشرية طبيعية، 
لوجدان أن ما حيدث منها بسبب البناء اللغوي هو األكثر جذرية واألقرب مسا جبوهر اللغة، مما 
جيعله ميثل منظورا مستقبليا ملا ستؤول إليه كثري من عناصر اللغة املرتبطة ابلنسق، واليت تتأثر كثريا 
ابجتاهات التحول يف البناء اللغوي. ويستثىن من ذلك ابلطبع اللغات اليت تعيش حياة غري طبيعية، 
سواء كان ذلك يف كل اترخيها أو يف حقبة من ذلك التاريخ؛ إذ ال تصنع التطورات املرتبطة ابلبناء 
اللغوي مؤشرات التحول اللغوي بسبب االضطراب الناتج عن وضع اللغة كحالة اللغة اهلجني أو 
املولدة، أو حتكم القواعد املعيارية اليت تنطلق ابستمرار من نقاط ارتكاز اثبتة ال تعرتف معها مبا جيد 

عليها من حتوالت، وذلك يف حاالت اللغات امليتة أو املكتوبة فقط.

له  إىل هذا وذاك وتكون  ويتعرف  اجتماعي خيتلط ابلناس  بطبيعته خملوق  اإلنسان  ولكن 
عالقات اجتماعية كثرية وختتلف بنوعها ودرجة قوهتا، فأقوى أنواع العالقات الصداقة. إن هللا تعاىل 
قرر مبدأ التعامل بني الناس والعالقة تربط بينهم ال تقوم على روابط الدم فحسب فهناك روابط 
العالقة جيتاز اإلنسان  الفكر والعمل والوظيفة والصداقة واجلنس والعقيدة وغري ذلك. ومن هذه 
احلدود اللغوية، حياول أن يوصل املعلومات والرسالة ابللغة اليت -أحياان- ليست عنده كفاءة يف 

استخدامها. 
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ومن مث، حياول اإلنسان أن يسهل اتصاله مع اآلخرين يف حلقته أو جمموعته بتكوين اللغة 
املفهومة لدى اجلميع. حتتوي هذه اللغة مفردات بسيطة أتيت من شىت لغات هذه اجلماعة، وتوظف 
تراكيب مبسطة، وتتحدد يف مهنة خاصة أو يف نوع العمل اخلاص مثل التجارة والعمل من الناجم 

أو الزراعة وغري ذلك من أنواع احللقات. 

مع وجود هذه اللغات املختلفة واملفردات املتنوعة اليت تستخدم يف هذه اللغة، تسيطر هذه 
اللغة لغة أهل البلد اليت تعيش هذه اللغة املصطنعة، وختضع على بعض قوانينها. مع مرور الزمن 
اللغة اهلجني واللغة املولدة. فاللغة  اللغة إىل نوعني، مها  اللغة تتوزع هذه  وتطور مستخدمي هذه 

اهلجني هي بيض اللغة املولدة اليت تفرخ بعد أزمنة عديدة. 

وهذه الدراسة ستصف تعريفات كليت اللغتني وأسباهبما ومناذجهما. وجبانب ذلك، ستحاول 
هذه الدراسة تقدمي بعض األماكن اليت تنشأ وتتطور هتان اللغتان. 

 ب-  منهجية البحث

جيرى هذا البحث  حبثا مكتبيا )Library Study( للحصول على البياانت الىت حيتاج إليها 
الباحث عن الظواهر اليت أّدت إىل حدوث الظواهر اللغوية يف اللغة العربية. يراد ابلدراسة املكتبية 
هي أحد أنواع الدراسات الوصفية اليت هتتم ابملصادر اليت تتعلق مبوضوع البحث. تتحقق الدراسة 
املكتبية بواسطة الكتب والبحوث العلمية اليت تكون مرجعا لعملية البحث الوصفي. وهتدف هذه 
الدراسة جلمع البياانت واملعلومات من املواد اليت تتهّيأ ابملكتبة، وُتستخدم نتائج الدراسة املكتبية 
أداة أساسية لكتابة البحث من الظواهر اليت ُأريد كشفها. بنسبة مصادر البحث هي اللغة اهلجني 
واملولودة من حيث تطورها. إنتهج البحث منهج الواثئق املكتوبة )Documentary Method( جلمع 
البياانت املرتبطة مبوضوع حبثه العلمي، وهو طريقة مجع البياانت مبطالعة املواد املوجودة بعد مجعها 
من املواّد املكتبية )Nashrulloh: 200, 18(. طريقة مجع البياانت مبطالعة املواد املوجودة من الكتب 
على  للحصول  املكتوبة  املواد  من  وغريها  واملذكرات  والرسائل  املوجز  والبيان  واملقاالت  واجملاّلت 
البياانت واملعلومات )Sugiono : 2010, 240(، واستخدم هذا املنهج جلمع البياانت عن تطور اللغة 

وأسباهبا. 
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 ج-  نتائج البحث ومناقشتها

1-  اللغة اهلجني

لتبادل األفكار واملشاعر بني مجاعة لغوية  اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
متجانسة. واهلجني بفتح اهلاء وكسر اجليم مجعها هجن، كل ما تولد من لقاح خمتلفني يف النوع 
)معجم املعاين(. واللغة اهلجني هي لغة تنشأ من اختالط مفردات لغتني أو أكثر بعضهما ببعض 
تستخدم للتفاهم بني جمموعتني لغويتني، خاصة يف جمال التجارة. وإذا تطورت اللغة اهلجني لتصبح 
لغة جلماعة لغوية معينة مسيت لغة مزيج، ومن أمثلتها اللغات اليت نشأت عن االختالط بني الفرنسية 
وبعض اللغات اإلفريقية. وإذا تطورت اللغة اهلجني من حيث استعماهلا وأساليبها مسيت اللغة اخلليط 
البطحاء يف  أهل  لغة  احلايل  زمننا  والنيجريية. وكما جند يف  اإلجنليزية  اخلليط من  املوسعة، كاللغة 
الرايض الذين يتكلمون ابللغة املختلطة بني اللغات املتنوعة تسري على مسار اللغة العربية وقواعدها، 

ولكن هذه القواعد مبسطة وسهلة. 

وقد أشار هيمس )Hymes: 1971( إىل أنه قبل سنة 1930م لغة اهلجني )Pidgin( واللغة 
املولدة )Creole( قد مت جتاهلها إىل حد كبري من قبل اللغويني، وابلتسمية األخرى يعتربوهنا "ابللغات 
اهلامشية". بعض اللغويني ينصح االبتعاد عن دراستها لئال أهنا تعرض للخطر يف وظائفهم. ويشري 
إىل أن اللغة اهلجني واللغة املولدة هامشية، يف ظروفها األصلية، ويف املواقف جتاههم على أولئك 
الذين يتحدثون إحدى اللغات من اليت تستمد عليها. وهي أيضا هامشية "من حيث معرفتهم"، 
على الرغم من اللغات التالية هي ذات أمهية كبرية يف فهمنا للغة، ووسيط للدخول يف حياة املاليني 
من الناس. بسبب أصوهلم، بل ارتباطهم مع أعضاء فقرا واملظلم من اجملتمع، ومن خالل إدامة الصور 
 .)Hymes: 1971( النمطية املضللة، فضال، حىت حينما توجد فيها إجيابية، فاعتربها جمرد الفضول
وكانت هذه اللغات ليست من التكيف اخلالق ولكنها احنطاط؛ ليس يف حياهتا نظام صحيح، 

.)Wardaugh: 2006( ولكن االحنراف عن النظم األخرى

اللغة  متحدثي  بني  للتواصل  إنشاءها  مت  اليت  اللغة  تبسيط  هو  اهلجني  أبن  هاريل  ويعرف 
املختلفة وجيرب عليهم االتصال يف فرتات طويلة، مثل نتيجة العبودية يف مناطق ساحل احلرب الكارييب 

.)Harley: 2001( وجنوب احمليط اهلادئ وهاواي
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ويعرف هومل اللغة اهلجني أبهنا اللغة املختصرة اليت تنتج عن اتصال موسع بني مجاعات من 
الناس ليست هلم لغة مشرتكة، وتنشأ عندما حيتاجون إىل وسيلة االتصال اللغوي فيما بينهم. 

يف تطورها، هذه اللغة ال تستخدم بني جمموعتني لغويتني فقط، فهي تستخدم بني جمموعات 
لغوية خمتلفة تتواصل وتتحدث يف موقع واحد، وهذه اللغة تسهل مستخدميها ابلتواصل املوحد، 
ألنه صعب هلم أن يتمكن على مجيع لغات اجملموعة املوجودة يف ذلك املكان. واملثال احلايل يف هذه 
الواقعة هي اللغة اليت تنتشر يف منطقة بطحاء مبدينة الرايض. فيها لغة تتشكل من مفردات لغات 

خمتلفة، مثل األردية واإلجنليزية واهلندية وأساسها العربية. 

نتيجة  البعض، وهذا  املولدة بعضها  اللغة اهلجني واللغة  اتصالية من  تتناقض استخدامات 
من التفاوت الوظيفية يف اخلالفات بني اللغة اهلجني واللغة املولدة يف نظامهما اللغوية. تقتصر اللغة 
اهلجني يف استخدامات املفردات والرتاكيب النحوية اليت تستخدم ألغراض حمددة فقط. يتم سرعة 
إعدادها ألداة التواصل وابلتايل يتم تبسيطها يف نظام تراكيبها ومفرداهتا. إىل حد أن استخدامات 
ومفرداهتا  تراكيبها  نظام  يكون  املولدة  اللغة  بينما  املعينة(،  املواقف  يف  )مثل  حمددة  اهلجني  اللغة 
تستوعب مجيع احتياجات اجملتمع للتواصل بينهم. العوامل احلامسة يف عملية التهجني والتوليد هي 
ختفيض وتبسيط السمات التواصلية الزائدة يف املراحل املبكرة )وهي التهجني( وإعادة تنظيم وتوسيع 
هذه السمات يف املراحل الالحقة )وهي التوليد( هناك اجتاه عام عن اللغة اهلجني واللغة املولدة 
 .)Mühlhäusler: 1986( الذي هو النهج العملي للتحدث يعطي وسيلة لنمط الكالم استنادا حنواي

اللغات اهلجني أو املولدة اليت ال ختضع لتطورات اإللزام النسقي ما حدث يف  ومن أمثلة 
النوبية املولدة، اليت يتحدث هبا حاليا ما يقرب من 30000 نسمة يف منطقيت كمباال ونريويب )يف 
أوغندا وكينيا(؛ إذ تطورت بشكل غري طبيعي عن لغة املمباشي العربية اليت كان قد صنعها اجلنود 
املصريون يف منطقة جواب يف السودان بوصفها هجينا، يتفامهون هبا مع اجملندين من أبناء املنطقة، 

 .)Versteegh: 1993( عندما أرسلهم اإلجنليز إىل هناك يف هناية القرن التاسع عشر

أصول اللغة اهلجنيأ( 
تنشأ من  أم ألحد. ألهنا  لغة  ليس  اثنية؛ هي  لغة  اهلجني هي  اللغة  اللسانيات  نظرة  من 
حاجات االتصال بني مجاعة ليس لديهم لغة مشرتكة. إذا مت اختيار لغة ما، رمبا يف شكل مبسط، 



اللغة اهلجني واللغة املولدة

لغويات، السنة الثالثة، العدد الثاني، نوفمبر 2021م 128

ماحي أويل الكرام

وتعرف هذه اللغة بلغة فرجنة.  بسبب ضرورة تواصل، كما فعل متحدثو اللغة اهلجني أبخذ معظم 
املفردات من اللغة املشرتكة، اليت تسمى بـ lexifer language، وللجوء إىل أمناط حنوية قد تكون دجنا 

مشرتكا من أنواع لغات. 

مقارنة ابللغة األصلية من متحدثيها، اللغة اهلجني أقل تفضيال. هذا يعين أبن اللغة اهلجني 
لديها مفردات قليلة، وقواعد مبسطة، وفروق قليلة بني أصواهتا. عالوة على ذلك، تستخدم اللغة 

.)Hewings: 2005( اهلجني يف أماكن ومواقف حمدودة وأقل أسلوبيا وتنوعا من اللغة األوىل

تنوع لغوي  أو أكثر، خالل عملية اصطناع  لغواين  تنوعان  اللغة اهلجني حني ميتزج  تنشأ 
اللغوية ألغراض االتصال  التنوعات  التهجني Pidginization. وقد اصطنعت هذه  تسمى بعملية 
العلمي والعاجل بني الناس الذين ليس هلم لغة مشرتكة، ويتعلمها شخص من شخص آخر داخل 

اجلماعات املعينة، ابعتبارها طريقة مقبولة لالتصال أبفراد مجاعة أخرى. 

وملا كان السبب يف اإلرادة االتصال أبفراد اجلماعات األخرى هو التجارة غالبا، مسيت اللغة 
اهلجني لغة التجارة. ولكن ليس كل لغات التجارة من اللغة اهلجني، فقد تستعمل كل اجلماعات 

لغة مجاعة بعينها يف املنطقة، ويعتربوهنا لغة جتارة. 

فمن هذه النظرة، يكون السبب األساسي لوجود اللغة اهلجني هو إرادة االتصال مع أعضاء 
وال  خلقا،  اللغة  هذه  فتخلق  هبا،  ويتخاطبون  يتفامهون  لغة مشرتكة  معهم  ليس  ولكن  اجلماعة، 

تستعملها أي مجاعة فيما بينها من قبل. 

خصائص اللغة اهلجنيب( 
يقول أوسكار )2012( تبدو هلذه اللغة اهلجني خصائص تفرق بينها وبني اللغة املولدة أو 

اللغة األصلية، وهي كما يلي: 

ليس له متكلم أصلي وليست لغة أم ألحد. وال يستخدمها ماليني الناس للتواصل. ( 1
نتيجة من لغة متعددة -ثالثة مثال- واحدة منها غالبة. فاللغة الغالبة تكون لسبب اقتصادية ( 2

أو اجتماعية، واللغتان املشاركتان تصارع اللغة الغالبة من أجل اهليمنة. 
احملاولة املختلفة بني متحدثي هذه اللغة تعطي نوعا جديدا لألصوات والصرف والنحو. ( 3
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اللغة الغالبة تعطي مفردات أكثر من اللغة اليت أقل غالبية. ( 4
تقليص قواعد اللغة وقلة مفردات واستخدامات حمدودة هلما. ( 5
الوظيفة األساسية هلا للتجارة مثال. ( 6
ليس هلا هوية وال تستخدم لتحديدها. ( 7

تنطق اللغة اهلجني يف مناطق حمدودة وعدد حمصور من الناس، وقد متتد احلياة ابإلشارة إىل 
ذلك أبهنا: 1( وظيفة قصرية وحمددة، 2( موجودة لعدة سنوات، وقليال ما تصل إىل قرن، 3( توجد 

بقااي احلاجة هبا. ومن أمثلة اللغة اهلجني، هي:

اللغة اهلجني النيجريي يف نيجرياي. ( 1
البيسالمية يف فانواتو. ( 2
Tok Pisin يف اببوا جوينيا اجلديد. ( 3

اللغة اهلجني الصينية اإلجنليزية يف الصني. ( 4
اللغة اهلجني جزر سليمان يف جزر سليمان. ( 5
أما مناذج اللغة اهلجني يف العربية كما يلي: ( 6
عربية جواب Juba Arabic يف السودان اجلنوبية. ( 7
عربية نويب Nubi Arabic يف بومبو وأوغاندا وبعض مناطق كينيا. ( 8
عربية بنعور Bongor Arabic يف تشاد الشرقية. ( 9

اللغة اهلجني العربية الرومانية Romanian Pidgin Arabic، تنطق بني عمال النفط الروماين ( 10
ومصري وعراقي يف العراق. 

ومن أمثلتها أيضا اللغة السيبريية اليت تنتشر يف موانئ البحر األبيض املتوسط، وهي مزيج من 
 Broken English الفرنسية واإلسبانية والعربية. ومنها أيضا اللهجة اليت يطلق عليها اإلجنليزية املكسرة

واليت يتكلمها سكان سرياليون األصليون )فندريس: 1950(.

2-  اللغة املولدة

اللغة املولدة هي اللغة املبسطة اليت أصبحت اللغة األم لألطفال واملتحدثني هبا. ابلنسبة إىل 
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اللغة اهلجني أهنا يف منتهى البساطة بناء على مجلها، أما اللغة املولدة هي أغىن من اللغة اهلجني يف 
مستوى اجلملة.  هي تنشأ وحتىي من اجليل األول لدى األطفال الذين ولدوا يف جمتمع لغوي خمتلط 
)Harley: 2001(. عالوة على ذلك، فإن القواعد النحوية اليت تتطور يف اللغة املولدة ختتلف مع 

اللغة اهلجني. 

من  بداية  نشأت  األحوال كانت  أحسن  أو يف  منحطة،  لغة  املولدة  اللغة  عموما، كانت 
إحدى اللغات األم. ولقد كانت اللغة املولدة تستخدم يف معارضة اللغة املوجودة بدال من تصفيات 
اللغة  من تلك، مثال لغة غلة Gullah، واللغة املولدة اجلمايكية، واللغة املولدة اهلاواية اإلجنليزي. 
اهلجني واللغة املولدة مها مصطلحان تستخدمان من قبل لغويني، وليس ابلضرورة حسب املتحدث 
اللغة املولدة اجلمايكية لغتهم "ابتوا" Patwa )من  من لغات. على سبيل املثال، يسمى متحدثو 

 ."Pidgin" ويسمى متحدثو اللغة املولدة اهلاواية اإلجنليزية لغتهم ببجن )patois

أصول اللغة املولدةأ( 
أاي كانت أصول اللغة اهلجني، نتعرف أبن هذه اللغة كانت مرحلة أوىل لنشوء اللغة املولدة. 
أتيت اللغة اهلجني حلاجة التواصل، حينما أييت اجلماعة للتواصل ويستخدم عدة لغات التزال اللغة 
اهلدف هلا مكانة أعلى أو هلا سيطرة كبرية. وابلتايل، يبدو أن التهجني قد حدث مرارا وتكرارا، 
ألهنا اللغة الوحيدة اليت تكون وسيلة أساسية يتم هبا االتصال بني متحدثي لغات خمتلفة وهو جيدون 
أهنم يف عالقة اجتماعية غري متكافئة، يعىن هناك لغة واحدة ليس هلا التوازن مع أخرى وهلا اختالل 
خطري يف سلطة. حقيقة، أن ما يثري لالهتمام اخلاص هو كيف كانت النتائج )اللغة املولدة( مماثلة 

من مكان آلخر ومن وقت آلخر. 

قد نشأت هذه اللغة املولدة من تنوعات لغوية مهجنة، وألهنا لغة أصلية فهي تؤدي جمموعة 
كبرية من الوظائف االتصالية والتعبريية، وفيها مفردات كثرية، ونظام حنوي معقد.  

التوليد.  لعملية  املطاف، أبهنا ختضع  بعد هناية  املولدة  اللغة  اللغة اهلجني تصبح  ليس كل 
اللغة  هي  اهلجني  اللغة  معظم  املولدة.  اللغة  تصبح  اليت  اهلجني  اللغة  من  جدا  قليل  الواقع،  يف 
الفرجنة )Lingua Franca(، القائمة لتلبية احتياجات حملية مؤقتة. تنطق هذه اللغة من الناس الذين 
يستخدمون لغة أخرى لتلبية حاجاهتم أو حاجات أبنائهم. فلذلك ال حيتاجون إىل اللغة اهلجني 
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مرة أخرى، فتموت هذه اللغة. يكون احلال أيضا أن اللغة اهلجني تتحدد يف مكان معني وأما اللغة 
املولدة ال يزال فيها اخرتاع أو جتديد اللغة؛ على سبيل املثال، أن اللغة اهلجني اإلجنليزي الكامريوين 

أو اللغة اهلجني اإلجنليزي اهلاواي كان هلا اترخيها دون انقطاع. 

األطفال يف حاالت ال  اهلجني لدى  اللغة  منها حينما تستخدم  التوليد ألسباب،  حيدث 
يستطيعون استخدام اللغة كامال. اللغة املولدة هي اللغة األم لبعض متحدثيها. ميكننا أن نرى كيف 
كان هاييت عندما رفض اجلمهور عن الفرنسية مجاعة واللغة اإلفريقية املرتوكة اليت محلها العبيد األفارقة 

إىل العمل يف املناجم. 

ولغات املولدين أيضا ميكن أن تعد أمثلة للغات املختلطة. وعي تستند على لغة أوربية إما 
الفرنسية أو اإلسبانية أو اإلجنليزية؛ ولكن هذه اللغات قد جتردت من خصائصها الصرفية فأصبحت 
يف حالة تشبه حالة الغبار. فهي رمال ذهبت عنها املادة اجلريية، وأحجار ال مالط بينها، ومادة 
متحللة ال قوام هلا. ذلك ألن حاجة السكان األصليني يف معاملتهم التجارية إىل التكلم مع التجار 
األجانب قد دفعتهم إىل تعلم اللغة األجنبية اليت حلت مبضي الزمن حمل لغتهم األصلية. ولكنن هذا 
التعلم مل يكن كامال على اإلطالق: بل كان يقتصر على السمات السطحية للغة، وعلى العبارات 
اليت تدل على األشياء الشائعة االستعمال واألفعال الضرورية للحياة: أما عنصر اللغة الداخلي مبا 

فيه من تعقيدات دقيقة، فلم يهضمها إطالقا للمواطن األصلي )فندريس: 1950(.

 my( اليت معناها ma bilong mi :اليت تقول ،Tok Pisin هناك مناذج للغة املولدة، مثل لغة
 man ويوجد كذلك مجلة ،paitman أصبح fighter وكلمة ،mamblomi  >> أصبح  )husband

.(Wardaugh: 2006) من man bilong pait يقال عنها of fight

انتشار اللغة املولدةب( 
يف هناية عملي إعداد متكن اللغة املولدة، كانت هي اللغة اهلجني اليت أصبحت اللغة األوىل 
ملتحدثيها. هذا يعين أهنا قد تكون لغتهم األم أو اللغة األساسية، أي متحدثي اللغة السائدة. اللغة 
املولدة هي لغة خصبة، توسع وتقنن اللغة؛ لديها مسات معقدة كاملة من أي لغة أخرى. ويبدو أن 

 .)Hewings: 2005( هذه العملية قد حدثت بشكل سريع للغاية يف مزارع العامل اجلديد

فيما يلي كما سجل أوسكار )2012( بعض اللغات املولدة يف وجه األرض: 
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Aku يف غامبيا. ( 1

Krio يف سرياليون. ( 2

Kru English يف ليبرياي. ( 3

Kamtok يف كامرون. ( 4

Bajan يف ابرابدوس. ( 5

Creolese يف غوايان. ( 6

Miskito Coast Creole يف نيكاراغوا. ( 7

Sranan يف سورينام. ( 8

Trinbagonia يف ترينيداد وتوابغو. ( 9

Bislama يف وانوتو. ( 10

Broken يف مضيق توريس. ( 11

Hawaii Creole English يف هاواي.( 12

3-  خصائص بنية اللغة اهلجني واللغة املولدة

لديهما  اللغتني  أن كليت  تبدي  العملية  هذه  من  اهلجني،  اللغة  من  املولدة  اللغة  تطورت 
ترابط واشرتاك بعضها بعض. ابلرغم من ذلك، لكل هذه اللغة خصائص تفرق بينهما يف العمل 

واالستخدام يف جماالت خمتلفة، وهي كما يتضح يف القائمة التالية: 

فونولوجياأ( 
أصوات اللغة اهلجني واللغة املولدة أقل وأبسط من لغات أخرى. 

لغة Tok Pisin هلا مخسة صوائت فقط، بينما اللغة األخرى لديها اثنا عشرة صائتا بل ( 1
أكثر مثل اللغة اإلجنليزية. 

لغة Papia Kristang هلا ستة صوائت، وجرت ختفيضها إىل مخسة صوائت لتجاورها ( 2
مع اللغة املاليزية.
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مورفولوجياب( 
تباين وجدت يف ( 1 أنواع  الذي يوجد يف  قليلة، وهذا هو  اللغة اهلجني مقاطع  متلك 

األصوات النهائية يف مثل لفظ cats، dogs، boxes. تطوير هذه التناوابت املورفولوجية 
عالمة على أن اللغة اهلجني ختضع لعملية التوليد. 

يف اللغة اهلجني واللغة املولدة هناك ما يقرب من انعدام اتم لالنعطاف يف األمساء ( 2
والضمائر واألفعال والصفات. 

قواعدج( 
حيتمل أن تكون القواعد غري معقدة يف كثري من اجلمل. ( 1
اللغة اهلجني ليست عندها مجل نسبية. وعالمة تطورها هي توليدها. اللغة اهلجني ( 2

ليس لديها تضمني. 
يكون النفي حبرف واحد. مثل يف لغة Krio واللغة اهلجني اليت تتأسس ابللغة اإلجنليزية ( 3

.it’s not too hard من مجلة I no tu had :للنفي. مثال no هي تستخدم كلمة
مفرداتد( 

تتماثل مفردات هذه اللغة ابللغة املعيارية، مبا فيها من تبسيط فونيمها أو مورفيمها. ( 1
يستخدم التكرار عالمة للجمع أو الكثرة أو العادة وهلم جرا. ( 2
استخدام أداة حنوية لتوسيع معاين مفردات.( 3
تتأثر مفردات اللغة اهلجني واللغة املولدة أكثر من لغة. ولكن، يف كثري من األحوال ( 4

 Tok Pisin تكون هناك لغة يتأسس هبا مفردات اللغة اهلجني؛ يف هذه احلالة، لغة
تتأسس على اللغة اإلجنليزية ملفرداهتا. 

 د-  اخلامتة

كانت اللغة أساس نشاط الفكر ومداه الذي يرتدد يف أفاق اجملتمع كما إن اللغة أساس وحدة 
األمة ومنتج حضارهتا ومرآة فكرها ومنظم هنضتها وابعث احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

بني أبناء جلدهتا. 
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يبدي البحث أن اللغة اهلجني واللغة املولدة عانت ثالثة قيود رئيسية. األول، املراجع اليت 
ترتكز على الفهم األورويب تعمم أبهنا لغات االتصال، اليت أدت إىل وجهة نظر متحيزة يف حتديد 
اللغة اهلجني واللغة املولدة، سواء كانت تقرتح نظرايت حول أصوهلم وظهورهم، وكذلك عندما يتعلق 
األمر بسرد خصائصها الطوبوغرافية. والثاين، وضع تصورات للغات االتصال، اليت ترتبط ارتباطا 
لبياانهتا. والثالث،  اللغة اهلجني واللغة املولدة كفاية متاحة  وثيقا بعوامل أعالها، هل ليس لكلتا 
ميكن أن تعقد البحوث يف جمال اللغات االتصال مرة أخرى من خالل حقيقة أن التعاريف احلالية 

من اللغة اهلجني واللغة املولدة، وال تفرق تفريقا واضحا بني هذين النوعني من اللغات االتصال. 

الوضع  املبسطة ولدت دون وعي من  غالبا ابللغة  تعترب  املولدة،  واللغة  اهلجني  اللغة  كلتا 
العلمي للغة البينية االتصالية. كل واحد منهما لديه خصائص متيز بعضها عن بعض للتحقق والتعلم. 

وابملقارنة سنعرف بعض املعلومات املهمة لتطوير اللغة )أوسكار: 2012(.

اللغة املولدةاللغة اهلجني
ليس عندها متكلم أصلي- 1
مجاعات - 2 بني  موسع  اتصال  من  نتيجة 

لغوية ليست هلا لغة مشرتكة، وتستخدم 
كثريا يف جتارة

هلا قواعد لغوية مبسطة- 3
استخدامها ال حتدد هوية مجاعة ما- 4

عندها متكلم أصلي- 1
تتعلم بوصفها - 2 اللغة اهلجني،  تتطور من 

اللغة األم بعدد من املتحدثني
فيها قواعد أكثر عقدا من اللغة اهلجني، - 3

وهلا مفردات أكثر وأوسع لتعبري مقاصد 
املتكلم

وطبية - 4 لغة  أو  رمسية  تستخدم كلغة  رمبا 
لبلد ما
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