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 المحاضرة الثالثة: اللغة العربية واللغات السامية

 يها(فصائل اللغات )تطرقنا إل/1

هلجات سكان القسم اجلنويب من غرب آسيا من حدود  :واملراد هبا: اميةاللغات الس   /2
 . ومن خليج العجم شرقاً إىل البحر األمحر غرباً ، األردن مشاالً إىل البحر العريب جنوباً 

م يف باعتبار أن املتكلمني هبا ه_  عليهما السالم_  وهي منسوبة إىل سام بن نوح
 . اجلملة من نسله

 وهم يقسمون لغات العامل_  وقد اختار الباحثون الغربيون هذه التسمية؛ حيث الحظوا
 ،واآلرامية ، واآلشورية،يانيةر بني جمموعة اللغات العربية والعربية واحلبشية والس شبه   ه  ج  و  أ  _ 

ها يسكنون يف بقعة وأن أهل، لغة واحدة_  يف األصل_  وغريها من اللغات؛ فاعتقدوا أهنا
 . وتباينت لغاهتم، واختلفت ألسنتهم، وانتشروا، مث تفرقوا يف األرض ،واحدة

( اصطالح اللغات السامية؛ إلطالقه على هذه اللغات، زروقد اختار العامل األملاين )شلوت
 ويعد أول من استخدم هذا الوصف، وذلك يف القرن الثامن عشر امليالدي. 

ية من جدول تقسيم الشعوب يف اإلصحاح العاشر من سفر وقد استمد هذه التسم
األرض بعد الطوفان إىل  جلدول الذي يرجع الشعوب اليت عمرتوهو ا، التكوين يف التوراة

، واآلراميني، والذي جعل األشوريني، ويافث، وحام، سام: _ عليه السالم_  أبناء نوح
 . والعربيني من أبناء سام

لتسمية رغم اعرتاضهم على التقسيمات املوجودة يف اجلدول؛ وقد ارتضى الباحثون هذه ا
واستبعد شعوبًا من الساميني؛ العتبارات ، ألن اجلدول أدخل يف الساميني شعوبًا ليسوا منهم



 . وسياسية، دينية

 . كتب له الشيوع على ما فيه من جتاوزات_   كاصطالح علمي_   ولكن ذلك التقسيم

القرىب بني  الت  العاشر امليالدي وبعده ص   القرن من علماء املسلمني قبل عرف كثرير  وقد
 . كما عرفوا أهنم من ذرية سام بن نوح،  الشعوب السامية

: يقول يف كتابه العني_  القرن الثامن امليالدي_  هـ170فاخلليل بن أمحد الفراهيدي ت
 . "وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية ،إليه الكنعانيون ببن سام بن نوح ينس وكنعان"

وسام أحد بين ": يقول_  العاشر امليالدي_  واجلوهري من علماء القرن الرابع اهلجري
 . "العرب وب_ وهو أ عليه السالم_  نوح

 ،عليه إن الذي وقفنا": وابن حزم األندلسي من علماء القرن اخلامس اهلجري يقول
 _ والعربية واليت هي لغة مضر وربيعة ال لغة محري ،والعربانية ،وعلمناه يقينًا أن السريانية

فمن تدبر العربية والعربانية والسريانية أيقن أن . . . واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها
 وجماورة ،واختالف البلدان ،اختالفها إمنا هو من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان

 . "وأهنا لغة واحدة يف األصل ،األمم

بو حيان األندلسي فأ، بل إن من علماء العربية من عرف بعض اللغات السامية وغريها
 .ف يف حنو احلبشية والرتكيةل  أ  

ورمبا كان ، ولكن علماء العربية مل يسعوا إىل إجراء البحوث املقارنة بني العربية وغريها
ون بأنفسهم ، وتقديسهم هلا جعلهم يربؤ ذلك العتقادهم أن لغتهم أمسى من أن تقارن بغريها

 .عن مقارنتها بلغات أخرى



 

 البحث التاريخي المقارن للغات السامية -2-1

وقد برزت ، وليد القرن التاسع عشر امليالديحث التارخيي واملقارن للغات السامية لبا
وللبحث التارخيي املقارن يف ، هذه البحوث على أيدي الغربيني بعد تطوير البحوث اللغوية

 : اللغات السامية فوائد عديدة منها

، وعاداهتم، ىبقر المعرفة تاريخ الشعوب السامية اليت تتصل مع الشعوب بصالت _ 1
 . وحضاراهتم وأثر ذلك على العرب، ودياناهتم، وتقاليدهم

أن البحث التارخيي املقارن يساعد على تفهم كثري من قضايا اللغة ويفسر بعض _ 2
واإلبدال ميكن أن  ،واالشرتاك ،فكثري من قضايا الداللة كالرتادف؛ ظواهرها الصوتية واللفظية

كما أن هذا البحث يوضح  ،  وأسباب حدوثها ،موضهاغ عضاملقارن عن ب يكشف البحث  
 . كثرياً من التبدالت الداللية

 : طريقة البحث في اللغات السامية •

 : وقد سار البحث يف اللغات السامية يف اجتاهني

وصراعهم مع ، وهجراهتم، يتناول احلديث عن موطن الساميني :تارخيي: أحدهما_  
واآلثار اليت خلفوها وغري ذلك من البحوث ، وهاامأقواملمالك اليت ، الشعوب األخرى

 . التارخيية

 ،ومفرداهتا ،يعتمد على الدراسة الوصفية لكل لغة من حيث أصواهتا :لغوي: الثانيو_  
وحماولة معرفة ، قوانني عامة للغات الساميةاملقارنة بني هذه اللغات للخروج بمث ، وتراكيبها

 . األوىلاللغة 

 . إىل اجلمع بني اجلانبني التارخيي واللغوي حيتاج لساميةا اتاللغ والباحث يف



 الموطن األول للساميين-2-2

وسلكوا ، اختلف العلماء كثريًا حول حتديد املكان األول الذي عاش فيه الساميون
وخرجوا بآراء خمتلفة تبعًا للمنهج الذي اعتمدوه يف ، لإلجابة على السؤال مسالك متعددة

  ومن أشهر ما قيل في ذلك: ،لةحبث املسأ

املوطن األول _  رأى بعض الباحثني أن يكون مشال أفريقيا أو بالد احلبشة_ 1
 . وأهنم نزحوا منها إىل جنويب اجلزيرة عن طريق باب املندب، للساميني

وإىل  ،وقد استندوا يف ذلك على ما الحظوا من أوجه التشابه بني احلاميني والساميني
 . لغات السامية واحلاميةال وجود أوجه بني

عليها بأن التشابه بني السامية  ض  رت   ؛ فقد اعوهذه النظرية ال تستند على أسس قوية
وأنه مل يكن للغات السامية وجود أو أثر يذكر عند الفتوح اإلسالمية لشمال ، واحلامية حمدود

 . أفريقيا مما ينفي كون تلك املناطق مهداً للساميني

ففي قصة الطوفان أن السفينة رست  ؛لماء على املأثورات الدينيةلعا واعتمد بعض_ 2
أو بالد أرمينية هي ، فرأى بعض العلماء أن مرتفعات كردستان، عند منابع دجلة والفرات

 .وافرتضوا أن تكون موطناً للساميني، املكان املقصود

 .انوبناءاً على هذه النظرية فإن املوطن األول للغات كلها هو ذلك املك

ومل ، انطلق إىل مكان آخر( يافث) وأن ،طرد( حام) ولكن أصحاب النظرية يقولون أن
تعتمد على تصورات ال تستند إىل كثريًا إىل _  كما يبدو_   والنظرية( سام) يبق هناك إال

 . الواقع؛ لذا مل يكتب هلا الرواج كسابقتها

، األول للساميني طنو امل_  الشام_  وافرتض بعض العلماء أن تكون بالد كنعان_ 3
 ، واملأثورات الشعبية.واعتمدوا يف ذلك على دراسة األساطري

ولكن العلماء يعرتضون على هذه النظرية بأن االنتقال من بالد الشام اخلصيبة إىل أرض 
م حتتاج إىل .وأن تلك اهلجرات اليت متت يف القرن الرابع ق، اجلزيرة انتقال شاق ال داعي له

 . م.ا مل تستأنس إال يف األلف الثالث قأهنت اإلبل اليت ثب



اليت نشأ فيها  األوىلأن سهول العراق وما بني النهرين هي البيئة _ ونظرية رابعة ترى 4
وتابعه على ذلك مجاعة من ( جويدي) وأول من قال هبذا الرأي العامل اإليطايل، الساميون

 .العلماء

معروفة يف كل اللغات السامية ( رهن) فقد وجد أن كلمة؛ وحجة جويدي يف ذلك لغوية
كما الحظ أن كثرياً ،  من لغة سامية إىل أخرى( جبل) بنفس اللفظ على حني ختتلف كلمة

اليت كانت يف العراق أكثر  من أمساء النباتات واحليوانات تشبه ما يوجد يف البابلية اآلشورية
 . سهول العراقيف واواستخلص من ذلك أن يكون الساميون قد عاش، مما تشبه العربية

وهي ، م. وخباصة إذا عرفنا أن البابلية اآلشورية هلا نصوص مكتوبة منذ األلف الرابع ق
 . أقدم كتابات سامية

واالعرتاضات املوجهة إىل هذه النظرية قائمة على أساس أن تاريخ العراق معروف قبل 
حد ملوك الساميني يف أ أنو ، ، والسوريون ليسوا سامينيالبابليني عن طريق النقوش السورية

كتب عن أصله يف نقش مشهور _  م .ق2600وهو امللك األكادي سرجون األول ، العراق
 . ما يفهم منه أنه وعشريته قدموا إىل بالد الرافدين من جزيرة العرب

وقد يكون الساميون عرفوا ، أما األلفاظ اللغوية فقد تكون مستعارة من لغات غري سامية
 . ولكن ليس من الضرورة أن يكون دجلة أو الفرات، ا اجلبلفو عر النهر قبل أن ي

_ أما أشهر اآلراء وأرجحها فهو القائل إن شبه الجزيرة العربية هي الموطن األول 5
للساميين، وقد مال إلى هذا الرأي كثير من المستشرقين، واستندوا في ذلك إلى عدة 

 أدلة منها: 

لى أهنا الوطن األول للساميني كانت ع دتأكثر املناطق اليت ح دف _ المسكن:أ
 . غري الساميني سكنوا جزيرة العرب عرف قومر على حني ال ي  ، مسكونة بشعوب غري سامية

يتحدث عن هجرات كانت تنطلق من جزيرة العرب إىل بالد فالتاريخ  _ الهجرات:ب
ن رو اجوقد استمرت تلك اهلجرات حىت غمر امله، ومل يذكر عكس ذلك، الشام والعراق

 . أرض العراق والشام وأفريقيا



والنقوش السورية تبني أن بالد سومر كانت مهددة دائماً هبجرات قبائل تأيت من اجلهات 
 . اجلنوبية واجلنوبية الغربية

ذكر بعض العلماء أن بالد العرب كانت يف العصور فقد  _ مالئمة بالد العرب:ج
وأنه على أثر ، خترتقها عدة أهنر، رياتخلا موفورة، خصبة األرض ،القدمية كثيفة بالسكان

 . فنزح أكثر سكاهنا إىل مناطق أخرى، بعض الظواهر اجليلوجية فقدت تلك املناطق خصبها

 و( عاد) و( سبأ) وقصص القرآن الكرمي حتدثنا عن، وقد عرف العرب السدود واألهنار
ن كثري من األمم اليت ع يةوغريهم كما حتدثنا عن القصص الدينية والروايات التارخي( مثود)

انتقم من كثري _  تعاىل_  وأن اهلل، وكانوا يعيشون يف رغد من العيش، سكنت جزيرة العرب
 _ .  تعاىل_  منهم لكفرهم بنعم اهلل

ن يرون أن أقرب الشعوب إىل فاملستشرقو  _ أن العرب أقرب الشعوب إلى السامية:د
وأن كثرياً ، أرضهم ومل خيتلطوا كثرياً مع غريهم يف الذين بقوا، وخلقًا هم العرب، الساميني لغة

 . من األلفاظ السامية يعرب عن عقلية تعتمد على املشاهدات احلسية اليت تنشأ يف الصحراء

وإىل افرتاض أن أقدم موطن ، هذه األدلة دفعت بكثري من العلماء إىل األخذ هبذا الرأي
مبعىن أنه ال يستبعد أن ، للسامينيف عر أو أهنا أقدم موطن ، للساميني هو جزيرة العرب

 . يكونوا قد نزحوا إليها من مكان آخر يف فرتة موغلة يف القدم



 الخصائص المشتركة للغات السامية-2-3

، والصفات اجلامعة بني اللغات السامية كثرية وواضحة، يرى العلماء أن صالت القرىب
وقد مر بنا أن بعض علماء العربية ، دية األوربيةناهلوأشد ظهورًا مما هي بني جمموعة اللغات 

 . تنبهوا إىل العالقة والرابطة بني العربية وغريها دون معرفة بتلك اللغات

 .الباحثون املدققون إال أما اللغات اهلندية األوربية فال يستطيع إدراك الروابط بينها

 ة منها: عديدوأسباب كثرة الروابط بني اللغات السامية 

اميني مل يتفرقوا يف مناطق شاسعة متباعدة من األرض كما هو احلال بالنسبة لسا أن_ 1
 . للغات اهلندية األوربية

ومل تتوقف ، وأن الساميني مع تفرقهم وانتشارهم مل تنقطع االتصاالت بينهم_ 2
 . هجراهتم

، أن أكثر اللغات السامية ترتبط باألديان واحلضارات اليت حرص أهلها عليها_ 3
ومتسك اليهود والسريان واآلراميني _  تعاىل_  فارتباط العربية بكتاب اهلل، ا هباكو سومت

ومل تبتعد عن ، فلم ينلها تغري كبري، وغريهم مبعتقداهتم وعباداهتم جعلهم يرتبطون بلغتهم
 . بعداً واسعاً  األوىلأصوهلا 

 أما أهم اخلصائص اليت جتمع اللغات السامية فهي ما يلي: 

اهلمزة ) متتاز اللغات السامية باحتوائها على حروف احللق الصوتية: يةاحمن الن-1
ويضيع ، حبيث ال ختلو لغة سامية من بعض هذه احلروف( واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء

 .تحول إىل صوت آخر حتت تأثري اللغات األخرى، أو يمنها بعضها

وأن ، كما هي يف العربية  لقحلوقد استنتج العلماء أن السامية كانت تعرف حروف ا
أن  حيث زعم ابن فارس( احلاء) خصوصًا حرف، فقدها من غري العربية طرأ على الساميات

وزعم أناس أن الضاد مما اختصت "_:  أيضاً _  وقال .والظاء مما اختصت به العرب، احلاء
  ".به العرب دون غريهم



وقد ، من مميزات اللغات السامية( ق، ظ، ط، ض، ص): وحروف التفخيم أو اإلطباق
أما الظاء فيظن أهنا ، أمجع الباحثون على وجود القاف والطاء والصاد يف كل اللغات السامية

 _ كما مر _.  والضاد من خصائص العربية فال توجد يف غريها، متطورة عن الصاد

تان أصليان يف صو ء فالذال والثا؛ السامية ز  يـ  مما مت   ( ظ، ث، ذ) واحلروف بني األسنانية
وحتوال إىل أصوات أخرى كما هو احلال  ،وإن ف قدا من بعض اللغات السامية، األوىلالسامية 

 . يف العاميات العربية

ويتحدد ، تعتمد اللغات السامية على األصوات الساكنة :_ ومن الناحية الصرفية2
على اللغات ب غلوي، وال يكون للحركات قيمة كبرية يف ذلك، معىن الكلمة بالسواكن

كما أن اللغات ،  ويوجد فيها بعض األصول الثنائية والرباعية، السامية األصول الثالثية
وتعتمد على السوابق واللواحق يف الزيادة على املعىن ، السامية لغات اشتقاقية تصريفية

 . األصلي

 وال تعرف اللغات، ومستمر، ينقسم إىل ماض _ وزمن الفعل في اللغات السامية3
امية يف األصل غري هذين الزمنني على حني نرى اللغات اهلندية األوربية ينقسم زمن لسا

 . الفعل فيها إىل عدة أقسام

ومها املذكر واملؤنث وال  _ وتعِرُف اللغاُت الساميُة حالتين فقط من حيث الجنس،4
 . وتدخل ما ليس مبذكر أو مؤنث حقيقي يف أحدمها جمازاً ، تعرف نوعاً ثالثاً 

، من حيث العدد إىل مفرد ومثىن ومجعكما أن اللغات السامية تُ َقسِّم االسم   _5
 . واملثىن ال يعرف يف كثري من اللغات

فهي معروفة يف النقوش القدمية كاألكادية   _ وظاهرة اإلعراب ظاهرة ساميٌَّة قديمة؛6
 . تأخرم ثر د  اإلعراب يف بعض اللغات السامية ح د  ق  وفـ  ، كما هو احلال يف العربية

  _ ومما يربط بين اللغات السامية أننا نجد كثيرًا من المفردات تتشابه معانيها،7
وبعض األلفاظ الدالة  ،وأعضاء اجلسم ،وأمساء األسرة ،واألعداد ،كاالشرتاك يف الضمائر

 . على املعيشة



هذه الصفات واخلصائص املشرتكة بني اللغات السامية جعلت الباحثني يؤكدون أهنا 
فباإلضافة إىل ، وهذا ال يعين أنه ال يوجد اختالفات بني هذه اللغات، هلا أصل واحد اتلغ

فإن _  وما دخلها من ألفاظ واستعماالت ،ما أصاب اللغات السامية من تغيري يف أصواهتا
 . ثري من املفردات، وكوعالمات التثنية واجلمع، بينها فروقاً ليست قليلة يف أداة التعريف

للساميني   األوىلأو اللغة ، أو أقرب لغة سامية إىل األصل املشرتك سامية، غةل أما أقدم
فهو أمر خمتلف فيه وإن كان أكثرهم يرى أن العربية أقرب اللغات  _ كما يتصورها العلماء

قريبة إىل حد ما من  األوىلفاألجبدية الصوتية اليت رمسها العلماء للسامية ؛ األوىلإىل السامية 
،  وحافظت على ظاهرة اإلعراب كاملة، مل تـ ف ق د شيئًا من خمارجها والعربية  ، عربيةالة األلفبائي

 .مما حافظت عليه العربية األوىلوتركيب اجلملة السامية  ،كما أن املفردات والتصريف

، جزيرة العرب موطن الساميني ما تذكرنا أن أرجح اآلراء ترى أنوليس ذلك غريبًا إذا 
والذين ، زيرة الذين مل يغادروا أرضهم ومل خيتلطوا إال قلياًل بغريهمجلا ومن مث يكون سكان

 . هم أجدر الناس باحملافظة على خصائص لغتهم األم _ توارثوا الديانات واحلضارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الرابعة: اللهجات العربية

 تمهيد

تساءل العلماء كثريًا عن العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي، ووص ل نا هبا الشعر اجلاهلي، 
وك ت ب  هبا تراث نا اإلسالمي، واليت ال تزال لغة العرب يف كل مكان، ويستخدمها املسلمون يف 

هل كانت قبائل العرب مجيعاً : هتم، تساءلواالعامل كله يف عباداهتم، ويف كثري من شؤون حيا
 تتكلم هبذه اللغة، أو هي لغة قريش وحدها سادت بعد اإلسالم ونزول القرآن هبا؟ 

ولقد اختلف العلماء يف اإلجابة عن هذا السؤال، فمنهم من ادعى أن العربية اليت وصلتنا 
 هي لغة قريش وحدها. 

يعاً، تعاملوا هبا، واستعملوها يف لقاءاهتم ومنهم من قال: إهنا لغة مشرتكة للعرب مج
وموامسهم الدينية والثقافية والتجارية، وإىل جانب هذه اللغة كان لكل قبيلة هلجة خاصة هبا، 

 أو لغة خاصة. 

وإذا كان الرأي الثاين هو األرجح فهل يعين أن القبائل العربية املتعددة كانت تتكلم 
 املشرتكة؟ . بلغات، أو بلهجات بعيدة عن الفصحى 

وهل وجود هذه اللهجات يعين أن العرب مل يكونوا مجيعًا يتكلمون الفصحى، أو 
 يتعاملون هبا؟ . 

أو أهنم كانوا يتعاملون يف حياهتم اليومية بلغات خاصة، مث يتخاطبون بالفصحى عند 
 لقاءاهتم؟ . 

 : واإلجابة القاطعة على هذه التساؤالت ليست سهلة ألمور منها ما يلي

_ أن ما وصلنا من روايات عن هلجات العرب قبل اإلسالم ليس بالشيء الكثري الذي 1
 ميكن أن يصور لنا حجم هذه اللهجات ومدى بعدها أو قرهبا من الفصحى. 

_ وأن ما وصلنا من أدب جاهلي ال ميثل اللهجات اخلاصة بقبائل شعرائه بقدر ما 2
 ميثل الفصحى. 



 عن نقل اللهجات؛ ألن ما وصلنا من أخبار وروايات عن _ وألن العلماء أضربوا كثرياً 3
اللهجات العربية، وما جاء منها يف القراءات املتواترة وغري املتواترة ميكن أن ي ستنتج منه بعض  
خصائص اللهجات العربية، ويبني لنا أن االختالفات بني اللهجات ال تعدو أن تكون 

، أو إدغامه، أو إعمال حرف عند قبيلة هتمله اختالفات قليلة من إمالة صوت، أو إبداله
قبيلة أخرى، أو اختالف يف داللة لفظ بني قبيلة وأخرى، أو أهنا _ بصفة عامة _ ال ترقى 

 إىل درجة الزعم بأن اللهجات العربية كانت متباعدة، أو أنه كان لكل قبيلة هلجة خاصة. 

نها يف عربيتنا اليوم البد من وقبل احلديث عن أشهر مسات اللهجات العربية وما بقي م
 التقدمي حبديث عن تعريف اللهجة، وأسباب حدوثها، والغرض من دراسة اللهجات. 

 مسائل في اللهجات-1

العربية أهنا اللغة، أو طريقة أداء يفهم من معىن اللهجة يف املعاجم  معنى اللهجة: أواًل:
 .اللغة، أو النطق، أو ج ر س الكالم ونغمته

د ثون بأهنا  ح 
الصفات أو اخلصائص اليت تتميز هبا بيئة ما يف طريقة أداء اللغة : ويعر فها امل

 أو النطق. 

 ثانياً: انقسام اللهجات والعالقة بينها:

وبناءًا على ذلك التعريف السابق فاللغة الواحدة قد تنقسم إىل عدة بيئات لغوية لكل 
أو املتكلمون  منها هلجة خاصة، أو صفات لغوية معينة، ويشرتك أفراد البيئات املختلفة

 يف أكثر خصائص اللغة.  باللهجات املتعددة 

اللغة العربية قصدنا اللغة اليت يتفاهم هبا املسلمون، ويقرؤون هبا ويكتبون، : فإذا قلنا
 ويسمعون عباراهتم، فيفهموهنا. 

أما إذا قلنا هلجة اجلنوب، أو الشام قصدنا طريقة أداء أهل تلك املنطقة للغة، فقد تكون 
 خصائص معينة خيتلفون فيها عن غريهم.  هلم

فجماعة تنطق القاف كافا، أو اجليم ياء، ؛ واخلصائص اليت متيز اللهجة قد تكون صوتية
 أو الذال زايا. . .



 وقد يكون يف ترقيق صوت أو تفخيمه، أو يف طريقة النرب ونظام املقاطع.

 عض األصوات على بعض.وقد تكون هذه اخلصائص يف بنية الكلمة ووزهنا، ويف تقدمي ب

وقد يكون االختالف يف تركيب اجلملة، والربط بني أجزائها كما قد يكون يف دالالت 
 بعض األلفاظ. 

ولكن اللهجات اليت تنتمي إىل لغة واحدة جيمع بينها روابط صوتية ولفظية، وداللية، 
 وتركيبية كبرية. 

 اد التقارب بينها. وكلما ازدادت الصفات املشرتكة بني جمموعة اللهجات ازد

وعلى العكس من ذلك إذا قلت الصفات املشرتكة بني هذه اللهجات ابتعدت عن 
بعضها حىت تصبح هذه اللهجات مع مرور الزمان كأهنا لغات ال يربط بينها إال روابط 

 ضعيفة. 

وي ذ كر أن أكثر اللغات املعروفة انفصلت عن لغات أسبق، فهي _ يف األصل _ هلجة 
األم أو فرع منها، مث اتسعت الفروق بينها وبني اللغة األصلية حىت غدت لغة من اللغة 

 مستقلة كما حدث يف جمموعات اللغات اهلندية األوربية، أو يف اللغات السامية. 

هناك عوامل خمتلفة تؤدي إىل حدوث اللهجات، منها  :ثالثاً: أسباب حدوث اللهجات
 : ما يلي

فقد تتسع الرقعة اجلغرافية للمتكلمني باللغة، وتفصل بينهم  العامل الجغرافي:_ 1
اجلبال واألهنار، ويقل االتصال بينهم؛ فتأخذ اللغة يف التغيري شيئًا فشيئاً، ويسلك املتكلمون 

 باللغة مسلكاً خمتلفاً عن غريهم، فيؤدي ذلك إىل حدوث هلجة جديدة. 

االجتماعية يف البيئات املتعددة الطبقات تساعد فالظروف  _ العامل االجتماعي:2
 على حدوث اللهجات؛ فكل طبقة حتاول أن يكون هلا لغتها، أو أسلوهبا اللغوي املميز. 

فانفصال قبيلة أو دولة عن غريها، واعتناق املذاهب السياسية،  _ العامل السياسي:3
 الحات جديدة يف اللغة. أو الدخول يف الديانات اجلديدة يساعد على دخول ألفاظ واصط



ورمبا كان ذلك أهم العوامل اليت تساعد على حدوث _ الصراع اللغوي واالحتكاك: 4
اللهجات؛ فالصراع بني لغتني يؤدي إىل انتصار إحداها على األخرى طبقًا لقوانني لغوية؛ 

 الغالبني، فاألقوى حضارًة ومادًة قد ي كت ب له االنتصار، ولكن اللغة املغلوبة ترتك أثرها يف
 وتؤدي إىل تطور، أو تغري يف لغتهم. 

كما أن اختالط األقوام ببعضهم يؤدي إىل التغيريات اللغوية، فاللغات السامية اليت 
دخلت العراق احتكت بالسومرية، وانتصر الساميون على السكان األصليني للعراق بعد أن 

 تهم األصلية. أخذوا منهم الكثري، وبعد أن فقدوا كثرياً من مميزات لغ

 واملسلمون بعد فتح فارس، واملغرب وغريمها نشروا العربية. 

ولكن هناك هلجات خاصة نشأت يف تلك البالد؛ نتيجة االحتكاك بني الفاحتني وسكان 
 البالد األصليني. 

: إىل جانب اللهجة اليت سبق احلديث عنها، وعن أسباب رابعاً: اللهجة الخاصة
اللهجة أو اللغة اخلاصة، وهي تلك اليت تستعملها طوائف  حدوثها هناك ما يسمى بـ

ومجاعات خاصة؛ ففي سلك القضاء أو الطب، أو أعمال احلدادة، أو النجارة، أو بني 
اللصوص وقطاع الطرق _ جتد ألفاظًا واصطالحات  ال تستخدم إال عندهم، ومتتاز هذه 

 اظ يف غري مدلوالهتا احلقيقية.اللغات باستخدام التعبريات االستعارية، واستعمال األلف

وقد تنشأ هذه اللهجات نتيجة شعور أصحاهبا بالعزلة أو معاداهتم للنظام، أو رغبة يف 
 التمويه، أو متييز أنفسهم. 

ويقصد باللغة املشرتكة جمموعة الصفات اللغوية اليت جتمع بني  :خامساً: اللغة المشتركة
تكلمني هبذه اللهجات يتفامهون مع بعضهم بسهولة، هلجات اللغة الواحدة، وجتعل األفراد امل

 فهي لغة وسيطة تقوم بني املتكلمني بلهجات خمتلفة. 

وتتميز اللغة املشرتكة _ إضافة إىل أهنا مفهومة لدى مجيع املتكلمني هبا أو سامعيها _ 
أو أهنا فوق مستوى العامة، وأهنا ال تنتمي إىل بيئة واحدة، وإمنا هي مزيج بني اللغات 

 اللهجات املختلفة. 



 دراسة اللهجات العربية-2

القرآن الكرمي _ أثر كبري يف نظرة علماء العربية إىل  لقد كان لسيادة اللغة القرشية _ لغة
غريها من اللهجات؛ حيث أضرب بعضهم عن نقل غري الفصيح ألهنم يفضلون لغة قريش 

 على غريها. 

يف الفصحى،  وسيمر بنا عند احلديث عن لغة أو هلجة قريش أنه كان هلا النصيب األوىف
 ن لغات العرب أفصحها، فتضمها إىل لغتها، وتستعملها.وأن قريشاً كانت ختتار م

وعلى الرغم من شيوع تلك اللغة يف العصر اجلاهلي، وأهنا أصبحت لغة األدب عامة، 
وأن القبائل العربية قد اصطلحت فيما بينها على هذه اللغة الفصحى، وأن الشعراء كانوا 

يف تلك اللغة، وأن الواحد منهم إذا على اختالف قبائلهم وتباعدها وتقارهبا ينظمون شعرهم 
أراد نظم الشعر جتاىف عن هلجة قبيلته احمللية إىل تلك اللهجة األدبية العامة، بالرغم من ذلك  
كله كانت هناك هلجات كثرية متيزت هبا بعض القبائل، وظلت آثارها واضحة على ألسنتها 

وا عليها ألقابًا تدل على إىل القرن الثاين للهجرة، حيث سجلها بعض اللغويون، وأطلق
استهجان هذه اللهجات ومل يكونوا ي عنون بنسبة هذه اللهجات إىل أصحاهبا؛ فقد كانت 
هتمهم الصحة اللغوية، وكأهنم يريدون التنبيه على ما خيالف اللغة األدبية العامة اليت نزل هبا 

  القرآن

 : عن اللهجات العربية المذمومة أو المستهجنةأمثلة 

 وهي يف ربيعة ومضر، وقد تروى ألسد، وهوازن.  الكشكشة: /1

هي إبدال كاف اخلطاب يف املؤنث شينًا يف حالة الوقف وهو األشهر،  والكشكشة:
 وبعضهم يثبتها يف حال الوصل _ أيضاً _. 

 عليكش. : بكش، وعليك  : رأيتكش، وبك  : فيقولون يف رأيتك  

يسكنها يف الوقف فيقولون وبعضهم جيعل الشني مكان الكاف ويكسرها يف الوصل، و 
. : مررت بش  اليوم، ويف مررت بك  يف الوقف: يف مررت بك اليوم  مررت بش 

 : الشاعروأنشدوا على ذلك قول 



 ها ش جيدُ فعيناش عيناها وجيدُ 
  

 ولكن عظم الساق منِش دقيق 
 

 

 عيناك، وجيدك، ومنك. : يريد

 : وقول اآلخر

 عهدي ومن يحلل بواديش يَِعش   ومن ألمَّ بش   يتِ يِّ حُ  يا دارُ 
 

 

. : يريد ، وبواديك   بك 

سني على كاف املخاطبة؛ وهي إبدال كاف املخاطبة سيناً، أو زيادة  الكسكسة: /2
 وهي كالكشكشة إال أن السني حتل حمل الشني، يف هذه اللهجة. 

 وبعض العلماء ينسبها إىل ربيعة ومضر وبكر وهوازن. 

 ونقل احلريري أهنا لبكر ال لربيعة ومضر، وهي فيما نقله زيادة سني بعد كاف املخاطب. 

 وروى صاحب القاموس أهنا لتميم ال لبكر، وفسرها كما فسرها احلريري. 

لبيش : يف لبيك اللهم لبيك: وهي قلب الكاف شينًا مطلقاً، فيقولون الشَّن َشنة: /3
 شيف، أو تشيف. : كيف:  اللهم لبيش، ويقولون يف

 وتنسب هذه اللهجة إىل قبائل من اليمن، وتغلب، وقضاعة. 

، والكشكشة هلما بقايا يف عديد من اللهجات العربية يف اخلليج ويلحظ أن الشنشنة
 العريب والشام. 

وهي كسر أحرف املضارعة مطلقاً، وينسبها بعض العلماء إىل كثري من قبائل  التلتلة: /4
بل زعم بعضهم وتنسب كذلك إىل قيس وغريها.  العرب كتيم، وخصوصًا بطن هبراء منها. 

 عدا أهل احلجاز.  أن هذه لغة العرب مجيعاً 

 .)ن ستعني، وت بيض، وت سود(: وقد جاءت هذه اللهجة يف القرآت القرآنية مثل

ونسب ابن فارس هذا الكسر ألسد، وقيس إال أنه جعله عامًا يف أوائل األلفاظ فمثل له 
عري، وب عري(. : )مثل: بقوله  ت علمون، ون علم، وش 



 ميماً. وهي إبدال الم التعريف  الطمطمائية: /5

)ليس من الرب : أي "مبر امصيام في أمسفراليس من وقد جاء على اللهجة قول النيب "
 الصيام يف السفر(. 

وال تزال يف بعض قبائل جنوب اجلزيرة وتنسب إىل طيء، واألزد، وقبائل اليمن بعامة. 
 واليمن. 

 وهي قلب اهلمزة املبدوء هبا عيناً.  العنعنة: /6

، ويف أسلم: إنك: فيقولون يف  ع ذن، وهلم جراً. : عسلم، ويف إذن: ع نك 

 وتعزى هذه الظاهرة إىل متيم، وقيس، وأسد، وقضاعة. 

 متيمج. : وهي جعل الياء املشددة جيماً، فيقولون يف متيمي العجعجة: /7

وتنسب هذه  الراعج وهكذا. : وكذا جيعلون الياء الواقعة بعد عني، فيقولون يف الراعي
 عجعجة قضاعة. : ىل قضاعة؛ وهلذا يقالاللهجة إ

يف لغة سعد بن بكر، وهذيل، واألزد، وقيس، واألنصار؛ حيث  االستنطاء: / 8     
 أنطى. : طاء؛ فيقولون يف أعطىجيعلون العني الساكنة نوناً إذا جاورت ال

 ]إنا أنطيناك الكوثر[. : وعلى لغتهم قرئ شذوذاً 

 لهجة قريش وعوامل سيادتها-3

 أواًل: سيادة لهجة قريش:

مر بنا عند احلديث عن اللهجات أن هناك لغة مشرتكة كان العرب ينظمون هبا شعرهم 
 وخطاهبم، وأهنم اصطلحوا على هذه اللهجة الفصحى. 

اللغة املشرتكة يطلق عليها أحيانًا لغة قريش اليت نزل هبا القرآن الكرمي، وهذه اللهجة أو 
 ووصلنا هبا الشعر اجلاهلي. 

ولقد كان لقريش احلظ األوفر من هذه اللغة، مما حدا ببعض الباحثني إىل تسميتها 



 بالقرشية. 

 بل لقد استقر يف نفوس األسالف أن هذه اللهجة الفصحى إمنا هي هلجة قريش، وأن
 قريشاً كانوا أفصح العرب، وأهنم مع ذلك كانوا يتخريون من كالم الناس أحسنه وأصفاه. 

كانت قريش أجود العرب انتقاءًا لألفصح من األلفاظ، " قال أبو نصر الفارابي:
 "وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبانة عند النطق

ألشعارهم، والعلماء أمجع علماؤنا بكالم العرب، والرواة  :" ...وقال أمحد بن فارس 
 .بلغاهتم وأيامهم وحماهل م أن قريشاً أفصح العرب ألسنًة، وأصفاهم لغةً 

وذلك أن اهلل _ جل ثناؤه _ اختارهم من مجيع العرب، واصطفاهم، واختار منهم نيب  
ن حرمه، وجريان بيته احلرام، ووالته؛ فكانت وفود العرب م الرمحة حممداً " فجعل قريشاً ق ط ان

فجاجها وغريهم يفدون إىل مكة للحج، ويتحاكمون إىل قريش يف أمورهم، وكانت قريش 
 تعلمهم مناسكهم، وحتكم بينهم. 

ومل تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم، وتسميهم )أهل اهلل( ألهنم الصريح من 
لًة من اهلل إمساعيل _ عليه السالم _ مل ت ش بـ ه م شائبة، ومل تنقلهم عن مناسبهم ناقلة، فضي

 _ جل ثناؤه _ هلم، وتشريفاً؛ إذ جعلهم رهط نبيه األولني، وعرتته الصاحلني. 

وكانت قريش _ مع فصاحتها، وحسن لغاهتا، ورقة ألسنتها _ إذا أتتهم الوفود من 
العرب ختريوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاهتم، وأصفى كالمهم؛ فاجتمع ما ختري من 

، وسالئقهم اليت طبعوا عليها؛ فصاروا )جمع نحيزة وهي الطبيعة(  متلك اللغات إىل حنائزه
 بذلك أفصح العرب. 

أال ترى أنك ال جتد يف كالمهم عنعنة متيم، وال عجرفي ة قيس، وال كشكشة أسد، وال  
: ت علمون، ون علم، ومثل: كسكسة ربيعة، وال الكسر الذي تسمعه من أسد، وقيس مثل

عري، وب عري   ".ش 

 قريش ثانياً: عوامل سيادة لهجة

لقد تضافرت عوامل عديدة جعلت قريشًا تسود العرب زعامة، ومدنية، ولغة قبل 



 اإلسالم. 

 : وفيما يلي إجمال لتلك العوامل

فقريش تقطن مكة، والعرب حيجون البيت احلرام،  _ المكانة الدينية لموقع قريش:1
 ويعرتفون لقريش بالنفوذ الديين. 

فأسواق مكة، وشهرهتا االقتصادية، وقيامها بني الشام واليمن  لعامل االقتصادي:_ ا2
 جعل لقريش مكانة عظيمة بني القبائل. 

حيث كان التجار والشعراء واخلطباء يرتادون أسواق مكة،  _ العامل الثقافي:3
 ومنتدياهتم الثقافية واألدبية. 

عرب تعرض أشعارها على قريش؛ فما قبلوه  ومما يدعم هذا العامل ما ذكره الرواة من أن ال
ة التميمي فأنشدهم قصيدته  : كان مقبواًل، وما ردوه كان مردوداً، فقدم عليهم علقمة بن ع ب د 

 أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم   هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
 

 
 قالدته. : هذه مسط الدهر أي: فقالوا

 : مث عاد من العام املقبل، فأنشدهم قصيدته

 طحابك قلبر يف احلسان طروب 
  

  حان مشيب   ب عيد الشباب  عصر   
 هاتان مسطا الدهر.: فقالوا

ويدلك على عنايتهم بأمر الفصاحة ما وصل إلينا من نتائج أفكارهم، وبدائع خطبهم 
وقصائدهم يف سوق عكاظ، وسوق جمنة؛ إذ يفدون عليهما يف موسم احلج، ويقيمون يف 
سوق عكاظ ثالثني يوماً، ويف جمنة سبعة أيام يتناشدون ما وضعوه من الشعر، ويتفاخرون 

 جبودة صنعة الكالم.

فاهلم يضربون قبة للشاعر العظيم يف وقته )النابغة الذبياين( ويعرضون عليه وعند احت
 .منتخبات أشعارهم

حيث كانت مكة أبعد املناطق عن صراع الفرس  العامل السياسي والجغرافي:-4



والروم واألحباش؛ فعلى حني تـ ع رُّض  عرب الشام، والعراق واليمن وأطراف اجلزيرة إىل اخلطر 
جند أن أهل مكة  دائمًا من عدوهم، وأهنم قد اختلطوا باألعاجم مما أدخل يف لغتهم الكثري 

ا جعل العرب ينظرون إىل مكة وأهلها يعيشون يف استقالل، وحرية، وبعد عن األخطار مم
 نظرة تقدير وإجالل. 

وهي احلروب اليت كانت تشنها قبائل العرب بعضها على بعض، أو _ أيام العرب: 5
 تشنها على األجانب ألي سبب من األسباب.

وكان دعامتهم يف هذه احلروب الكالم البليغ الذي يلجأ إليه قوادهم، ورؤساؤهم، 
 للتفاخر، وتعداد املآثر، واستفزاز اهلمم، واحلث على الشجاعة. وساداهتم، وجنودهم؛

وكان مجيع ما يقال يف هذه احلروب مؤلفاً بلغة قريش، وغينٌّ عن البيان ما كان لذلك من 
 أثر يف هنضة هذه اللغة، وجتويدها، واتساع نطاقها.

مادة،  فلغة قريش كانت أوسع اللغات ثروة، وأغزرها _ سعة لغة قريش وغزارتها:6
 وأبعدها عن اللهجات املعيبة _ كما مر _. 

فالقرآن الكرمي نزل بلغة عربية أكثرها لقريش، ولكنها معروفة  _ نزول القرآن بها:7
 للعرب مجيعاً.

 فهذه العوامل مك نت للغة قريش، وجعلت هلا السيادة والريادة. 


