
 مصطمح فقه المغة:
الفقه: هو الفهم، وقد وردت مادة الفقه في القررنن الررر م ريرر ن مررة مرن ولر  قولره <فرال :  فمرا 

 لهؤالء القوم ال  رادون  فقهون حد ثًا>.
اللغة: مي<قة من لغا  لغو أي <رلرم، فمفااهرا  إون الرر م، أمرا  فري اال رط حع فقرد ررفهرا ا رن 

 أ وات  ف ر  ها رل قوم رن أغراضهم>، فاللغة راده ما  أ<ي:جاي في الخ ائص قائً :  
 أ وات ماطوقة. -ٔ
 وظ ف<ها ال<ف  ر رن األغراض. -ٕ
 إاها <ف ش   ن قوم  <فاهمون  ها. -ٖ
 إن لرل قوم لغة. -ٗ

 وررفها ا ن الحاجب:   أاها رل لفظ وضع لمفا >
من ال ور اللفظ ة <خ<زن فري  وررفها  فض المحدث ن:  اظام من الرموز ال و< ة أو مجمورة
 أوهان أفراد الجمارة اللغو ة و<س<خدم لل<فاهم   ن أ ااء مج<مع مف ن>

درا  راهها. وفه أما فقه اللغة:  فهم اللغة والفلم  ها وا 
وفرري اال ررط ح فررين <فر ررل فقرره اللغررة هررو: ماهئ لل حررث اسرر<قرائي و ررفي  فرررل  رره مرروطن 

غررات المجرراورة أو ال ف رردة اليررق قة أو األجا  ررة وخ ررائص أ رروا<ها اللغررة األول وف رر ل<ها ور ق<هررا  الل
 وأ ا ة مفردا<ها و<رار  ها وراا ر لهجا<ها و<طور دالل<ها ومدى امائها>

 
 تطور فقه المغة عند العرب:

 ااقسمت الم افات الفر  ة القد مة رل  قسم ن:
حثرًا واحردًا فحسرب، ولفرل قسم  ضم مجمورة من م احث فقره اللغرة فري ر<راب، وايخرر  <اراول م 

هرر( ٕٜٖهر( رن االي<قاق في الفر  رة، ثرم أايرأ ا رن جاري )ٕٙٔأقدم ما و ل هو م احث األ مفي )
ر<ا ه )الخ ائص( وهو األجردر أن  سرم   فقره اللغرة إو اراقش م احرث مهمرة وخط ررة فري أ رل اللغرة 

اق األر ررر وغ رهررا، ثررم أحمررد  ررن و<قررارب األلفرراظ والمفررااي وا<فرراق اللفظرر ن واخرر< ل المفا رر ن وااليرر<ق
هر( في ر<ا ه )ال اح ي في فقه اللغة وسان الفرب في ر مها( ووهب إل  أن اللغة إلهام ٜٖ٘فارس )

هرر( فري ٜٕٗو<وق ل و<ااول خ ائص هوه اللغة، ثم جاء الثفال ي أ و ما ور ر د الملر   رن محمرد )



 رفحة، ورررض ا رن سر ده  ٘ٔ<يغل أرثر مرن  ر<ا ه )فقه اللغة وسر الفر  ة( و<ااول م احث قل لة ال
هر( في ر<ا ه المخ ص ل فض  حوث ايأة الفر  ة وخ ائ ها، والجروال قي )مرن رلمراء القررن ٛ٘ٗ)

هررر( فرري ٜٔٔالسررادس الهجررري( فرري ر<ا رره )المفرررب مررن الررر م األرجمرري(، وجرر ل الررد ن السرر وطي )
لها والمفررب والمولرد وغ رهرا، وأخ ررًا فري القررن ر<ا ه )المزهر في رلوم اللغة( <ااول ايأة اللغرات و<رداخ

الحادي رير را  يهاب الد ن الخفاجي  األلفاظ الدخ لة رل  الفر  ة في ر<ا ه )يفاء الغل رل فري مرا 
 ورد في ر م الفرب من الدخ ل(.

 
 الفرق بين عمم المغة وفقه المغة:

ة   اهمرا، وأدى هروا ال<رداخل إلر  أرثر م احثهما م<داخل لوا ل س من السهل <حد د الفروق الدق قر
وجود مؤلف ن رر   ن، األول: ال اح ي في فقه اللغة ألحمد  ن فارس، والثااي: المزهر في رلوم اللغة 

 للس وطي.
ولررم  رررن فقرره اللغررة  ماررأى رررن رلررم اللغررة  ررل ررران وث ررق ال ررلة  رره فم احثرره الم<اورررة رمررا  قررول 

 سوس ر: مهدت الس  ل لفلم اللغة ال<أر خي>
( ال<ررري <فاررري )فقررره اللغرررة( أ ررر حت محرررددة رارررد األلمررران  دراسرررة Philologyرلمرررة )الف لولررروجي
اللغو ررة  <أر خ ررة مقاراررة لمحاولررة فهمهررا، واالسرر<فااة  ررول  فرري دراسررة الفررروع الا رروص اللغو ررة دراسررة

اللغة األخرى ال<ي   حث راها رلم نخر رادهم هو )رلم اللغة(، ثم  دأت مرحلة أخرى من مراحل فقه 
 الحد ث رادما ار<يل الفلماء أن اللغات  مرن الموازاة   اها، فايأ فقه اللغة المقارن.

 و هوا افاي  فقه اللغة:)دراسة الم احث القد مة  أسلوب حد ث(، أما رلم اللغة ف <ااول ما  أ<ي:
 و ل <أر خ اللغات. -ٔ
 <حد د القواا ن ال<ي <فمل في اللغات رلها. -ٕ
 م رلم اللغة.<حد د مفال -ٖ

والفارق الرئ س   ن رلم اللغة وفقه اللغرة: أن رلرم اللغرة  فار   دراسرة اللغرات رافرة دون الوقرول 
 داللة ألفاظها(.-أ وا<ها-رل  لغة محددة، أما الثااي ف درس لغة واحدة من اللغات )<أر خها

ومررع هرروا الفررارق فررين هاررا  ا< ررااًل   اهمررا فرررل واحررد  قرردم ل خررر مررا  <و ررل إل رره مررن  حررث، 
فال حوث ال<أر خ ة الم<فلقة  اللغات وهي مرا  فار   ره فقره اللغرة مرادة ج ردة لفلرم اللغرة، و قا رل ولر  أن 



لم احث فقه اللغة القواا ن الفامة ال<ي <<حرم في اللغات وهي ال<ي ار<يفها رلم اللغة وات ق مة رلم ة 
 رال حث في األ وات و<طور الدالالت واألثر االج<ماري والد اي للغة.

وقد ظهرت رلمة )فقه اللغرة( فري الفرالم الفر ري الحرد ث فري الجامفرة الم رر ة، و خا رة راردما 
 م ل فاواوا في ال<در س.ٕٜٙٔاس<قدم جمارة من المس<يرق ن ساة 

ن لهرا فري اللغرات الغر  رة مفار  خا رًا ال إن رلمة )ف لولروجي(   رفب <رجم<هرا إلر   الفر  رة، وا 
 <فررق رل رره أ ررحاب الفلررم واألدب، فمرراهم مررن  رررى أن هرروا الفلررم مجرررد درس لقوارررد ال رررل والاحررو، 

 وماهم من  رى أاه ل س درس اللغة فقط ولراه   حث في الح اة الفقل ة من جم ع وجوهها.
 

 نظريات نشأة المغة:
حرول موضروع ايرأة اللغرات، ولرم   رلوا إلر  ا<رائئ  ق ا رة،  قرول مار و راي:  اخ<لل الفلماء رث رراً 

 إن هررروا الموضررروع  ف<مرررد رلررر  األسررراط ر والمااقيرررات الفلسرررف ة و<اق ررره الحقرررائق الفلم رررة>، وقرررررت 
 ماع <قد م أ حاث رن هوا الموضوع. ٛٚٛٔالجمف ة اللغو ة في  ار س ساة 

 اللغات هي راي<ي:وأهم الاظر ات ال<ي رالجت موضوع ايأة 
<قرروم هروه الاظر ررة رلر  فرررة أن ايررأة اللغرة  <لقرر ن إلهري يدم )ع(، و رجررع  اظر رة ال<وق رل: -ٔ

ق.م( وغ ررره مررن الف سررفة، و فررد ٓٛٗ فررض ال رراحث ن هرروه الاظر ررة إلرر  الف لسررول ال واررااي )ه رارل ررت 
هرا  ا رًا فري ر<ا ره )ال راح ي أحمد  ن فارس أيهر الفلماء الفرب القرائل ن  هروه الاظر رة فقرد خ رص ل

في فقه اللغة( سماه )القول رل  لغة الفرب، أ<وق ل أم ا ط ح( وقال ف ه:  إن لغة الفررب <وق رل. 
 :  ورلم ندم األسماء رلها>> -جل ثااؤه  -ودل ل ول  قوله 

و سرر<دل أحمررد  ررن فررارس رلرر   ررحة هرروه الاظر ررة ف قررول:  والرردل ل رلرر   ررحة مررا ارروهب إل رره 
لفلماء رل  االح<جاج  لغرة القروم ف مرا  خ<لفرون ف ره أو  <فقرون رل ره، ثرم اح<جراجهم  أيرفارهم، إجماع ا

ولو راات اللغة مواضفة وا ط حًا لم  رن أولئ  فري االح<جراج  هرم  رأول  مارا فري االح<جراج  ارا لرو 
 ا طلحاا رل  لغة ال وم وال فرق>

دمها ا ررن فررارس م<هاف<ررةع )ألن موضرروع وقررد رأى الرردر<ور ر ررده الراجحرري أن هرروه األدلررة ال<رري قرر
اما ح ره في زمان مفر ن  رل فري   ئرة لغو رة مف ارة  االح<جاج  اللغة ل س دل ً  رل  رواها <وق ف ة، وا 
 رجع ألس اب ماهج ة <<فلق  ال حة اللغو ة، و ال فد رن ال<أثر  اللغرات األخررى، ومرع ولر  فرياهم لرم 



ه وا  ه إلر  رهرد  يرار  رن  ررد أو إ رراه م  رن هرمرة أواخرر  ل و’  قفوا  االح<جاج راد ر ر الرسول 
 الف ر األموي وأوائل الف ر الف اسي(

الوي ار<مد رل ه ا ن فارس هو قوله <فرال :  ورلرم ندم األسرماء رلهرا>،  أما الدل ل الاقلي األهم
واضرررع وقرررد فارررد ا رررن جاررري هررروا الررردل ل  قولررره:  إن أرثرررر أهرررل الاظرررر رلررر  أن أ رررل اللغرررة إامرررا هرررو <

 وا ط ح ال وحي و<وق ل>
و ف<مد القائلون  ال<وق ل من الغرر   ن رلر  ارص ورد فري سرفر ال<ررو ن جراء ف ره:  وجر ررلر الررب 
اإللرره مررن األرض رررل الح وااررات ال ر ررة ورررل ط ررور السررماء، فأحضرررها إلرر  ندم ل رررى مرراوا  رردروها... 

 اات ال ر ة>فدرا ندم  أسماء جم ع ال هائم وط ور السماء وجم ع الح وا
وقد رأى  فض ال احث ن أن هوا الاص ال  دل رل  ييء مما  قول  ره أ رحاب اظر رة ال<وق رل 
 ررل  ررراد  رررون دلرر ً  رلرر هم، ومررن الاقررد الرروي وجرره لهرروه الاظر ررة أن الرراص القرنارري المررورور وقررع ف رره 

 خ ل من المفسر ن حول هوه األسماء.
رة أن اللغرررة هررري مرررن  ررراع اإلاسررران، وولررر  <قوم رلررر  فرررراظر رررة المواضرررفة واال رررط ح: -ٕ

  ال<واضع، واال<فاق، واال ط ح رل  ألفاظها، ومدلوال<ها.
وفررة المواضفة واال ط ح هوه غارقة في القدم، فمن أ رحا ها الف لسرول ال وارااي د مورر رت 

االارل رزي  الوي راش في القرن الخامس ق ل الم  د، ومن القائل ن  ها في الف ور الحد ثرة الف لسرول
 ندم سم ث وغ ره.

وقد رأ اا ا ن جاي  ورر أن: أرثر أهل الاظرر رلر  أن أ رل اللغرة إامرا هرو <واضرع وا رط ح 
 ال وحي و<وق ل>

مررع أن ا ررن جارري   رردو فرري ال رراب الرروي رقررده فرري ر<رراب الخ ررائص م<رررددًا  رر ن القررول  ررال<وق ل 
د ررران الرردر<ور ر ررده الراجحرري  جررزم  أارره والقررول  المواضررفة واال ررط ح والقررول  اظر ررة المحاررراة فقرر

 رفض القول  أن ايأة اللغة راد ا ن جاي  الوحي وال<وق ل، )وول  ألن ا رن جاري مف<زلري، والمف<زلرة 
لهرام، وولر  ألاره ال  <سرق مرع قردرة  الو ن وه وا إل  خلرق القررنن مرا ررااوا ل روه وا إلر  أن اللغرة وحري وا 

ن راات  الرسب. رل  أن ه  اا  س  ًا نخر وول  أن ماهجه في ر<ا ه رله وفي ر< ه األخرىاإلاسان وا 
)مادة ط  ف ة محسوسة( مق اسها الوح د هو الط  فة والحرس، ومرن ثرم  و فها ا اي رل  <ااول اللغة  

 فّرق   اها و  ن الفقه الوي <فود أحرامه إل  حرمة إله ة ال < ل إل ها الحاسة الط  ف ة(
ومهما  رن من أمر فين  فرض المحردث ن قرد رأى أاره لر س لهروه الاظر رة أي سراد رقلري أو اقلري 



أو <أر خي،  ل إن ما <قررره ل <فرارض مرع الاروام س الفامرة ال<ري <سر ر رل هرا الراظم االج<مار رة، فهروه 
 الاظم ال <ر<جل ار<جااًل وال <خلق خلقًا  ل <<رون  ال<در ئ من <لقاء افسها.

خ  ررة هرروه الاظر ررة أن اللغررة إامررا ايررأت فرري األسرراس  محاررراة أ رروات الط  فررة:اظر ررة  -ٖ
<قل رردًا أل رروات الط  فررة: مظاهرهررا، وح وااهررا، واأل رروات ال<رري <حرردثها األففررال راررد وقورهررا ر رروت 

 القطع، والرسر، والضرب، وغ ر ول .
راة أ وا<ه الط  ف رة المف ررة وراد القائل ن  هوه الاظر ة أن اإلاسان إاما  دأ مس ر<ه اللغو ة  محا

رن االاففاالت رالررب، والحزن، والفرح، ومحاراة أ وات الح وااات، ومظاهر الط  فرة رردوي الرر  ، 
وحا ن الررد، وخر ر الماء، وحف ل أوراق اليجر، وران  ر د  هوه المحاراة أن  ف ر رن الييء الروي 

در  ره مرن قردرة   در راه ال وت، أو رن الحاالت والم  سات ال<ي <  زمه، مس<خدمًا في ول  ما ُزوِّ
رل  إحداث أ وات مرر ة وات مقراطع، وراارت اللغرة فري  دا رة األمرر محردودة األلفراظ <ير ه إلر  حرد 
ر  رررر األ ررروات الط  ف رررة ال<ررري <حررراول <قل ررردهاع ولرررول  فقرررد راارررت قا ررررة ررررن <أد رررة المفرررااي  دقرررة، 

لحررات الجسم ة واإليارات ال دو ة ل< احب األ وات ال<ي و<فو ضًا لهوا الق ور لجأ اإلاسان إل  ا
 ررر<لفظ  هرررا، و<سرررارد رلررر  <قر رررب المفرررااي المق رررودة، و <طرررور الح ررراة ال يرررر ة أخرررو اإلاسررران  سررر<غاي 

 <در ج ًا رن مساردة الحررات واإليارات.
د أيار إل هرا و  دو أن هوه الاظر ة ال<ي  ؤ دها الرث ر من المحدث ن راات مفروفة ماو القد م، فق

الفررالم الفر رري ا ررن جارري إو قررال:  ووهررب  فضررهم إلرر  أن أ ررل اللغررات رلهررا إامررا هررو مررن األ رروات 
المسمورات ردوي الر   وحا ن الررد وخر ر الماء ... ثم ولدت اللغات رن ول  ف ما  فد. وهوا رادي 

 وجه  ال  وموهب م<ق ل>
الغرررب الفررالم االاجل ررزي و<ارري، ومرراهم فرري ولهرروه الاظر ررة مؤ رردون رثررر مررن المحرردث ن، مرراهم فرري 

الفالم الفر ي الدر<ور إ راه م أا س، وقد دافرع األخ رر ررن هروه الاظر رة قرائً :  الواقرع   ررهن رلر  أن 
رث رررًا مرررن رلمرررات اللغرررات اإلاسررراا ة قرررد ااحررردرت مرررن <لررر  األ ررروات الغر ز رررة الم همرررة، ثرررم سرررمت فررري 

 ر اإلاسااي><طورها ودالل<ها، وأ  حت <ف ر رن الفر
ومررن الفلمرراء الفرررب المؤ ررد ن لهرروه الاظر ررة أ ضررًا اليرر خ الرردر<ور  رر حي ال ررال  الرروي  قررول: 
 الم  الف قة الط  ف ة   ن األلفاظ الموضورة لمحاراة األلفاظ ال<ي < در من الح وااات، فالف فور 

ب  فوي...الخ. وأات إوا قا لت  زقزق، والحمام  هدل، والُقْمري  سجع، والهرء <موء، والرلب  ا  ، والوئ
م ررادر هرروه األففررال: الزقزقررة، والهررد ل، والسررجع، والمررواء، والا رراح، والخرروار، والفررواء  األ رروات ال<رري 



 <سمفها من الح وااات أ قات  أاها <قارب رث رًا أ ول <ل  األ وات>
ي أدار  اظر رات و <حمس الدر<ور رل  ر د الواحد وافي لهوه الاظر رة ف قرول:  وهروه الاظر رة هر

هوا ال حث إل  ال حة، وأرثرها ا<فاقًا مع ط  فة األمور وسان الايوء واالر<قاء الخاضفة لها الرائاات 
وظواهر الط  فة االج<مار ة... ولم  قم أي دل ل  ق اي رل  خطئها، ولرن لم  قم رول  أي دل ل  ق اي 

دد اللغررة اإلاسرراا ة <<فررق فرري رث ررر مررن رلرر   ررح<ها... ومررن أهررم أدل<هررا أن المراحررل ال<رري <قررهررا   رر
وجوهها مع مراحل االر<قاء اللغوي راد الطفرل، فقرد ث رت أن الطفرل فري المرحلرة السرا قة لمرحلرة الرر م 
 لجأ في <ف  ره اإلرادي إل  محاراة األ وات الط  ف رة... وث رت ررول  أاره فري هروه المرحلرة وفري م ردأ 

فرري <وضرر   <ف  ررره ال ررو<ي رلرر  اإليررارات ال دو ررة والجسررم ة... مرحلررة الررر م  ف<مررد ار<مررادًا جوهر ررًا 
ومن أدل<ها رول  أن ما <قرره   دد خ رائص اللغرة اإلاسراا ة فري مراحلهرا األولر   <فرق مرع مرا افرفره 
رن خ ائص اللغات في األمم ال دائ ة، ففي هوه اللغات <رثرر المفرردات ال<ري <ير ه أ روا<ها أ روات 

اللغررات وسررواج<ها وا  هامهررا وررردم رفا <هررا لل<ف  ررر ال  جررد الم<رلمررون  هررا  مررا <رردل رل رره، ولرراقص هرروه
 ماا ًا من االس<فااة  اإليارات ال دو ة والجسم ة في أثااء حد ثهم ل<رملة ما  ف<قر إل ه من راا ر>

و ظهررر المس<يرررق فارردر س ف رررفض األدلرررة ال<رري  ا< ررر  هررا مؤ ررردو هرروه الاظر ررة، و ف<مررد فررري 
  مرن اسر<خ ص يريء فري هروا ال ردد مرن لغرات الم<وحير ن، فالم<وحيرون ل سروا رفضه رل  أاه )ال

 دائ  ن فهم  <رلمون أح ااًا لغات رل  درجة من ال<فق د ال <قل رما في أرثر لغا<اا <فق دًا، ولرن ماهم 
 من  <رلم لغات رل  درجة من ال ساطة <حسدهم رل ها أرثر لغا<اا  ساطة(

 فد الفالم األلمااي مارس مرولر والفرالم الفراسري ر اران  أ وات مرر ة:اظر ة غر زة ال<ف  ر  -ٗ
در  هررا  مررن أيررهر القررائل ن  هرروه الاظر ررة، وهرري <قرروم رلرر  أن اللغررة إامررا ايررأت  فضررل غر ررزة خا ررة ُزوِّ
جم ع أفراد الاوع اإلاسااي، وهوه الغر زة <حمل اإلاسان رل  الق ام  حررات وأ وات خا ة رااق راض 

 واا ساطها وغ رها رلما قامت  ه حاالت ااففال ة مف اة رالغضب والخول والحزن وغ ره.األسار ر 
و رررى القررائلون  هرروه الاظر ررة أن هرروه الغر ررزة ال<رري رااررت م<حرردة راررد جم ررع األفررراد فرري ط  ف<هررا 
ووظائفهررا ومرررا   ررردر راهررا ا<حرررادًا أدى إلررر  ا<حرراد المفرررردات، و<يرررا ه طرررق ال<ف  رررر رارررد الجماررررات 

 ساا ة األول  قد ااقرضت <در ج ًا  فد ايأة اللغة اإلاساا ة األول ع ألن اإلاسان لم  فد  س<خدمها.اإلا
و سرر<مد مررارس مررولر أدل<رره فرري <أ  ررد هرروه الاظر ررة مررن ال حررث فرري أ ررول الرلمررات فرري اللغررات 

هرروه الهاد ررة األور  ررة، وهررو  رررى أن مفررردات هرروه اللغررات جم فررًا <رجررع إلرر  خمسررمائة أ ررل ميرر<ر ، و 
األ رررول <مثرررل اللغرررة األولررر  ال<ررري اايرررف ت ماهرررا هررروه الف ررر لة، و ررررى مرررولر ررررول   فرررد <حل رررل هررروه 



األ ول أن هوه األ ول <دل رل  مفاٍن رل رة، وأاره ال <يرا ه مطلقرًا  ر ن أ روا<ها ومرا <ردل رل ره مرن 
األولرر  لررم <رررن ففررل أو حالررة، وهررو  جررد فرري دالل<هررا رلرر  مفرراٍن رل ررة  رهااررًا رلرر  أن اللغررة اإلاسرراا ة 

 ا< جة <واضع وا<فاق.
 و رى الدر<ور رلي ر د الواحد وافي أن هوه الاظر ة فاسدة من ردة وجوه:

هررروه الاظر رررة ال <حرررل ميررررلة ال حرررث ررررن الفوامرررل ال<ررري أدت إلررر  ظهرررور اللغرررة فررري  رررورة  -ٔ
 م ة.أ وات مرر ة وات مقاطع م<م زة الرلمات،  ل <ضع ميرلة أخرى هي ميرلة الغر زة الر 

هروه الاظر ررة هري مررن ق  ررل <فسر ر اليرريء  افسرره، فهري <قررول:  إن اإلاسرران قرد لفررظ أ رروا<ًا  -ٕ
مرر ة، وات مقاطع ودالالت مق ودةع ألاه راات لد ه قدرة رلر  لفرظ هروا الاروع مرن األ روات> وهروا 

 مجرد <قر ر للميرلة افسها في   غة أخرى.
ظ هوا الاوع من األ وات ل ست موضوع ال حرث، قدرة اإلاسان الفطر ة أو المر<س ة رل  لف -ٖ

 وهوه القدرة مي<ررة   ن اإلاسان و فض الط ور.
و رررررى الرررردر<ور وافرررري أن )أر ررررر خطررررأ وقفررررت ف رررره هرررروه الاظر ررررة هررررو وها هررررا إلرررر  أن األ ررررول 

 الخمسمائة <مثل اللغة اإلاساا ة األول (
 

 المغات الجزرية الشمالية والجنوبية)السامية(:
 ال<سم ة: االخ< ل في

<فررددت ال<سررم ات رلرر  اليررفوب ايرام ررة والف ا ق ررة والف ر ررة والفر  ررة وال ما ررة وال ا ل ررة اييررور ة 
ومرررا ااحررردر ماهرررا، فرررأول مرررن أطلرررق <سرررم ة )اليرررفوب السرررام ة( هرررو الفرررالم األلمرررااي )يرررلو<زر( سررراة 

الفايرر الروي ورد ف ره م، وال<سم ة لم  خ<ررها اخ<راررًا  رل اق< سرها مرن سرفر ال<ررو ن اإل رحاح ٔٚٛٔ
 أن أوالد اوح الو ن  قوا  فد الطوفان هم: )سام، حام،  افث( و<روات اليفوب والق ائل من س ل<هم.

وق  ررل الحرررب الفالم ررة الثاا ررة ار<سرر ت لفظررة السررام  ن مفارر  س اسرر ًا جد رردًا ح ررث أطلقررت رلرر  
 فزادت ال<سم ة ل سًا.ال هود خا ة، و ارت ر ارة الفداء للسام  ن <فاي الفداء لل هود 

 و<سجل ار<راضات رل  هوه ال<سم ة راي<ي:
 ل س هاا  في ال<أر خ أمة <سم  األمة السام ة ري ااسب إل ها هوه اللغات. -ٔ
ر<اب سفر ال<رو ن ران  قسم اليفوب رل  أساس س اسي ولر س رلر  روا رط <جمفهرم فمرن  -ٕ



 غ ر السام  ن، من ول :  ادق ال هود أ    من السام  ن ومن راداهم أ    من
سرفر ال<رررو ن وررر أن )ررر  م( مرن أ ارراء سرام، وقررد أث رت ال حررث الحرد ث أن اللغررة الف  م ررة  -أ

 ل ست من اللغات الجزر ة )السام ة(  ل من اليفوب الهادو أور  ة.
سررفر ال<رررو ن ررردن الف ا ق رر ن مررن يررفوب الحررام  ن وأث ررت ال حررث الحررد ث هررم مررن يررفوب  -ب
 السام  ن.

وقد أطلق المرحوم )طه  اقر( م طل  )اللغات الجزر ة( رل  لغات هوه اليرفوب، وهري <سرم ة 
 جغراف ة في األساس اس ة إل  جز رة الفرب  داًل من م طل  اللغات السام ة.

واق<رررح فر ررق نخررر <سررم ة )اللغررات الفر  ررة القد مررة( ل<ؤرررد قرردم الفر  ررة رلرر  أخوا<هررا ولرررن مررن 
 ق ة اللغات ال<ي <خ<لل رن الفر  ة القد مة والحد ثة فر ل <رون اللغرة ايراد رة الفس ر إط قها رل  

 والف ا ق ة والف ر ة وايرام ة لغة رر  ة قد مة؟!
واخ<لررل فرري المرروطن األ ررلي للغررات الجزر ررة، ولفررل أقرررب ايراء إلرر  ال ررحة هررو رأي الفررالم 

أن المرروطن األول لهرروه اليررفوب هررو القسررم  الفراسرري )أراسررت ر ارران( والفررالم األلمررااي ) رورلمرران( فرري
 الجاو ي الغر ي من ي ه الجز رة الفر  ة.

 
 ملخص رن اللغات:



 
<اقسررم اللغررات الجزر ررة رمومررًا رلرر : يرررق ة وغر  ررة، رمررا <اقسررم الغر  ررة رلرر : غر  ررة يررمال ة، 

 وغر  ة جاو  ة.
واييرور ة(، وقرد و رلت إل ارا فري أما اليرق ة فهي اللغة ايراد رة، و<اقسرم رلر  قسرم ن )ال ا ل رة 

نر  اقوش مخ<لفة، مر<و ة  الخط المسماري رل  الط ن المجفل، ومن أهم هوه الاقوش: الاقش الوي ُدوِّ
  ه قااون  حمورا ي> وهو من أقدم اليرائع األرض ة.

وموطن هوه اللغة هو   د الرافد ن، وأّراد اسرم مد ارة فري يرمال  ا رل  ااهرا سررجون حروالي سراة 
لرر  رهررد قر ررب لررم ارررن افرررل يرر ئًا راهررا، ٖٕٓ٘ ق.م ل<رررون را ررمة لدول<رره، وقررد ما<ررت هرروه اللغررة وا 

م قررام القا ررل الفراسرري فرري المو ررل )ُ و<ّررا(  فمررل حفر ررات أدت إلرر  ار<يررال ٕٗٛٔولرررن فرري سرراة 
 أجزاء ق ر سرجون الثااي وهو أحد ملو  نيور.

 اا ة وايرام ة.وأما الجزر ة الغر  ة اليمال ة ف<اقسم رل  الراف
 أما اللغة الرافاا ة ف<قسم رل  الرافاا ة اليمال ة والرافاا ة الجاو  ة.

الرافاا رة اليرمال ة <مثلهررا  اللغرة األوجار < ررة>وراات هروه اللغرة  رر<رلم  هرا فرري  أوجار رت> وهرري 



م رررن طر ررق ٜٕٜٔرررم فرري يررمال ال وق ررة، و<ررم ار<يررافها فرري سرراة  ٕٔمد اررة رااررت <قررع رلرر   فررد 
وا  هررا ا ل ردفة المحضرة رارردما رران فر ح  حرررث أرضره وا رطدم محراثرره  ر<لرة ضرخمة مررن الحجرر وا 

 مدخل لمق رة ف ها فخار من الط ن وزهر ات  غ رة لم < ب  سوء.
وأمررا الرافاا ررة الجاو  ررة ف<يررمل اللغررة الف ر ررة، وأهررم اررص ر<ررب  هررا هررو ر<رراب  الفهررد القررد م> 

خمسرررة )ال<ررررو ن والخرررروج وال و ررر ن والفررردد وال<ثا رررة(، ور<رررب و يرررمل: ال<ررروراة، وهررري أسرررفار موسررر  ال
 األا  اء والمر<و ات رمزام ر داود.

وقرررد أدى اا<يرررار اللغرررة ايرام رررة إلررر  <قلرررص ظرررل الف ر ة،فاضرررطر رجرررال الرررد ن إلررر  <رجمرررة مرررا 
  ح<اجون إل ه من أدر ة  الفهد القد م> إل  ايرام ة.

للغرررة الف ر رررة، فار<سرررح<ها اللغرررة ايرام رررة، ورررران مرررن ومرررع  دا رررة الف رررر الهل اررري اا<هرررت ح ررراة ا
 السهولة ال<فامل  هوه اللغة الجد دة  داًل من اللغة األ ل ة  س ب ال<قارب اليد د   ن اللغ< ن.

م رلر  أ ردي الرومران مرن أرظرم ٓٚوران زوال مل  ال هود الس اسي و<ردم ر   رت المقردس سراة 
 اي واللغرروي، فقررد أدى <يرر<<هم فرري  رر د الفررالم إلرر  <ررأثرهم الحرروادث ال<رري غ رررت مررن <ررأر خ ال هررود الررد

 لغات <ل  ال  د، وران أرثر اللغرات <رأث رًا فر هم هري اللغرة الفر  رة  فرد الفر<  اإلسر مي، وقرد  لر  هروا 
ال<ررأثر درجررة جفلرر<هم  اظمررون قوارررد احرروهم رلرر  غرررار قوارررد الاحررو الفر رري، و اظمررون أيررفارهم رلرر  

 لفر ي.غرار أوزان اليفر ا
ومن الرافاا ة الجاو  ة رول   اللغة الف ا ق ة> وقد ار<يفت رن طر ق اقش المل   ِرلرُمرو> فري 
<ررل  زاج رلرري>  سررور ا وهررو اين محفرروظ فرري م<حررل  رررل ن اليرررق ة، وقررد ايررر الف ا ق ررون لغرر<هم رررن 

 طر ق مس<فمرا<هم في أهم   د ياطئ ال حر الم<وسط.
الجزر رة الغر  رة اليرمال ة هرو  اللغرة ايرام رة>، فمرن اقويرها القد مرة أما القسم الثااي من أقسرام 

ق.م(، وقرد ر<رب  اللغرة ايرام رة ررول  أوراق ٓ٘ٛ-ٜٓٓاقش  <ل حلل> رل  اهر الخا ور حوالي )
ال ردي> ال<ي رثرر رل هرا فري  جز ررة الف لرة>  رر)أسوان(، وقرد دون  هروه اللغرة مرا  سرم   رر ال<رجوم>، 

 القد م من الف ر ة إل  ايرام ة. وهو <رجمة الفهد
وران السامر ون  <رلمرون  ايرام رة ررول ، وهرم طائفرة مرن ال هرود ال  ؤمارون إال  رال<وراة فقرط أي 

 أسفار موس  الخمسة.
وقد ر< ت  ايرام رة ررول  <لر  الاقروش الا ط رة وال<دمر رة واقروش  رحراء سر ااء ال<ري <رجرع إلر  

 د إل  القرن الرا ع الم  دي.المدة من القرن األول ق ل الم  



ومررررن لهجررررات ايرام ررررة رررررول  مررررا  سررررم   ررررر اللغة المادار ررررة> وهرررري لهجررررة طائفررررة  الفررررارف ن> 
المسررر ح ة ال<ررري ال <رررزال موجرررودة فررري جارررو ي الفرررراق، وهررري لهجرررة نرام رررة خال رررة لرررم << رررل رلما<هرررا 

 و<رار  ها  الف ر ة أو اللغات األخرى.
ر اا ة>، وقد سم  ايرام ون أافسهم  السر ان  فد ار<اراقهم الرد ن وأهم لهجات ايرام ة هي  الس

 المس حي ألن االسم اليف ي القد م  ار ر  ًا  دل رل  الرفر رما في لفظة )هل اي( راد ال واان.
وقد <س ب الف<  الفر ي في اس<ئ ال يأفة ايرام ة من ال  د ال<ي راات <<رلمها، ولم  فلت من 

ت الج ل ة الاائ ة مثل قر ة  المفلولة>  القرب من دميرق، و طرور را رد ن> فري ول  إال  فض الجها
الفرررراق، وغ رهمرررا مرررن األمرررارن ال<ررري ال <رررزال <ررر<رلم ايرام رررة الحد ثرررة المم<زجرررة  رررالرث ر مرررن ال<ف  ررررات 

 الفر  ة والررد ة وال<رر ة وغ رها.
الفر  رة والح ير ة، أمرا الح ير ة أما القسم الغر ي الجاو ي مرن اللغرات الجزر رة ف ضرم لغ<ر ن همرا 

فهرري لغررة ولرر  اليررفب الجررزري الرروي خرررج مررن جاررو ي الجز رررة الفر  ررة إلرر  الرر  د المقا لررة لهررم وهرري 
 الح ية.

 أمرررا الفر  رررة ف<اقسرررم رلررر  قسرررم ن: الجاو  رررة واليرررمال ة، أمرررا األولررر  ف<سرررم   رررر اللغة الحم ر رررة>
 رل  لهج< ن هما الس ئ ة والمف ا ة.الفر  ة، و<اقسم   رةوموطاها ال من وجاو ي الجز 

وأمررا الفر  ررة اليررمال ة فهرري لغررة وسررط ويررمال الجز رررة الفر  ررة، وهرري ال<رري <سررم   اللغررة الفر  ررة 
 الف ح  ال<ي ر<ب لها القرنن الرر م الخلود واا<يرت اا<يارًا واسفًا.

ل  جااب هوه الف ح  هاا  لهجات رر  ة أخرى.  وا 
 

 خ ائص اللغات الجزر ة:
<ف<مرررررد ار<مرررررادًا ر  ررررررًا رلررررر  األ ررررروات ال رررررام<ة ال رلررررر  األ ررررروات الم<حرررررررة،  مفاررررر   -ٔ

 األ رروات ال ررام<ة ف هررا، أمررا األ رروات الم<حررررة  نخر: ررر< ط المفارر  الرررئ س للرلمررة  راررد الجررزر  ن
فهررري ال <ف رررر فررري الرلمرررة إال ررررن <حرررو ر هررروا المفاررر  و<فد لررره، أي أن المفاررر  األ رررلي ف هرررا مرررر< ط 

 ال<ي <رون الرلمة. الحرول 
الغالب في جور الرلمات في اللغات الجزر ة أو السرام ة هري ث ث رة و ردخل رل هرا إضرافات  -ٕ

 ل<حو ر المفا  و<فد له.
<غلرررب رلررر  هررروه اللغرررات األ ررروات الحلق رررة ررررالف ن والحررراء والهررراء، رمرررا <<م رررز  األ ررروات  -ٖ



 المفخمة رال اد والضاد.
وه اللغرررات  األزمارررة الث ثرررة وفرورهرررا )الماضررري، والحاضرررر فررري ال ررر   الففل رررة ال <هررر<م هررر -ٗ

والمس<ق ل(  قدر ما <ه<م فري هروه ال ر    الحردث الما<هري والحردث الروي لرم  ا<رِه  فرُدع ولرول  اجرد فري 
الفر  ة   غ< ن للففل، وهما: الماضي للحدث الما<هي، والمضارع للوي لم  ا<رِهع ولرول    رل  للحرال 

 واالس<ق ال.
 
 لعربية البائدة:المغات ا

هي ال<ي <سم  رر  ة الاقروش، وهري اللغرات ال<ري ااقرضرت، وهري رلر  ث ثرة أقسرام: الثمود رة، 
 ال فو ة، اللح اا ة.

الاقوش الثمود ة: و<اسب إل  ق ائل ثمود، وهي من ررب اليمال، سراوا الماطقة ال<ي <م<رد  -ٔ
وجدت لغ<هم مدواة رلر  الحجرارة فري  من يمر إل  ساحل ال حر األحمر، ومن < و  إل  الف ، ح ث

ق.م، وقررد ورد ورررر الثمررود  ن فرري القرررنن  ٘ٔٚيرر ه جز رررة سرر ااء، وفرري  ررحراء م ررر اليرررق ة ق ررل 
 الرر م:  وأاه أهل  رادًا األول  وثمود فما أ ق >

والاقررروش الثمود رررة مررروجزة جررردًا وهررري قر  رررة األسرررلوب إلررر  الفر  رررة الف رررح ، ومرررن  رررور الخرررط 
 <ي:الثمودي راي

 
 م ن ت( -ع ب د -ب ن ت -ل ق ض -حل رموزه إل  الفر  ة: )و ن

وا ألحقارررا  هررروه األ ررروات السررراراة أ ررروات المرررد ال<ررري << رررع  فضرررها وال<ررري ال  رمرررز إل هرررا هررروا  وا 
 الاقش، <    رلما<ه رل  ال ورة اي< ة: هوا ق ر لق ض  ات ر د مااة>

الروي وجردت ف ره، فقرد وجرد أرثرهرا جاروب  الاقوش ال فو ة: وهي اقوش ماسو ة إل  المران -ٕ
يرق دميق، في حرة <قع   ن ج ل ال فا وج ل الدروز، و ف<قد ل <مان أن الاقوش ال رفو ة <فرود إلر  
القرون الث ثة األول   فد المر  د، ورردد الاقروش ال رفو ة المر<يرفة  ز رد رلر  رردد الاقروش الثمود رة، 

ه الخط اللح رااي، ولراره  قررأ مرن مخ<لرل اال<جاهرات، ومرن والخط الوي ر< ت  ه الاقوش ال فو ة  ي 
أ ررراامهم: الررر ت، ويررر ع القررروم، ورضرررو، وجرررد، ورررروو، وأيرررع، وألرررت د رررن، وف مرررا  رررأ<ي  رررورة للررراقش 

 ال فوي:



 
و و -هررر-و ش ت ي -ا ب ج ر-ب ن -ا ص ل ح -ب ن -ور<ا <رره إلرر  الفر  ررة: ل ب ر د

 س ل م. -هر  -ب ح 
  ن أ جر ويّ<  في هوا المران وو   و  حة،  ا اهلل أقدم ل  الس م. وقراء<ه: ل رد  ن أ ل 

الاقررروش اللح اا رررة: وهررري اقررروش ماسرررو ة إلررر  ق ائرررل لح ررران، وقرررد وجررردت مجموررررة مرررن هررروه  -ٖ
الاقرروش فرري ماطقررة الُفرر  ال<رري ررران اسررمها زمررن الا رري )ص( )وادي القرررى(، و  رردو أن ظهررور مملرررة 

ف ا ررة، رمررا   رردو أن أقرردم الاقرروش اللح اا ررة ال  <جرراوز القرررن الثررااي أو لح رران ار<رر ط  سررقوط الدولررة الم
القرررن األول ق ررل المرر  د، وأحرردثها ال  <جرراوز السررادس  فررد المرر  د، وخررط الاقرروش اللح اا ررة ميرر<ق مررن 

 الخط المساد، و س ر مس<فرضًا من ال م ن إل  اليمال، وف ما  أ<ي  ورة للاقش اللح ااي:

 
 <ه  الفر  ة:ور<ا <ه وقراء

 ل ن ت ن ب ع ل )ل فل اا<ان(
 ب ن و ن ي هر ن ) ن وااي هوا(

 رامة حول الاقوش السا قة: م حظ
ن اخ<لفررت أيرررالها ميرر<قة رلهررا مررن الخررط المسرراد الرروي  ر<ررب مررن  -ٔ هرروه الخطرروط جم فررًا وا 

 ال م ن إل  اليمال وأح ااًا  الطر قة الثف اا ة.
جهرررة الخ رررائص واأل ررروات والقواررررد والمفرررردات مرررع الفر  رررة <<فرررق هررروه اللغرررات رث ررررًا مرررن  -ٕ

ال اق ة فهي <ير<مل رلر  مفظرم األ روات ال<ري <م<راز  هرا الفر  رة ال اق رة ررن سرائر أخوا<هرا السرام ات 
رأ ررروات الررروال والثررراء والغررر ن والضررراد، و<يررر<مل رلررر  أهرررم خ   رررة لقواررررد الفر  رررة هررري اإلررررراب 

  ة في   اغة أففل ال<فض ل وحول ر مة اإلرراب. الحررات و<س ر رل  الطر قة الفر 
 ف ها مجمورة أففال افرفها    غها ومفاا ها في الفر  ة، ماها: )رلم، وحل،  ات(... -ٖ
 ف ها ألفاظ رث رة مفروفة في الح اة ال حراو ة احو: )ورل، جمل(، وغ رها. -ٗ
 م، ال اء، الفاء(...ف ها ردد من الحرول المفروفة في الفر  ة احو: )إل ، من، ل -٘



ثمرررة ظاهر<ررران فررري لغرررة هررروه الاقررروش، وهمرررا اسررر<خدام االسرررم المو رررول )و( واسررر<خدام أداة  -ٙ
 ال<فر ل )هر(.

 هوه الاقوش م<أثرة <أثرًا   اًا  الحضارة ايرام ة والا ط ة. -ٚ
 

 المغة العربية الفصحى والمهجات مع دراسة تفاوت المهجات:
 الفرق بين المغة والمهجة:

ررران القرردماء  ف رررون رمررا اسررم ه اين  اللهجررة  رلمررة )اللغررة( ح اررًا و)اللحررن( ح اررًا نخررر، وفرري 
الف ر الجاهلي و در اإلس م ران  طلق رل  اللغة رلمة )اللسران(، وهروا موجرود فري مفظرم اللغرات 

قولرره مرررات ر ٛالجزر ررة، وقررد جرراء فرري القرررنن الرررر م رررن اسرر<فمال رلمررة اللسرران  مفارر  اللغررة حرروالي 
 <فال :  وما أرسلاا من رسول إال  لسان قومه>، وقوله:  فياا  سرااه  لساا  ل< ير  ه الم<ق ن>

واللهجة في اال ط ح: هي مجمورة من ال فات اللغو ة <ا<مري إلر    ئرة خا رة و ير<ر  فري 
ال<ررري هرروه ال رررفات أفررراد هررروه ال  ئررة جم فرررًا، و<لرر  ال  ئرررة اليررراملة ال<رري <<رررألل مررن رررردة لهجررات هررري 

ا ررطل  رلرر  <سرررم <ها  اللغررة، فالف قررة  ررر ن اللغررة واللهجررة هررري الف قررة  رر ن الفرررام والخرراص، فاللغرررة 
 <ي<مل رل  ردة لهجات لرل ماها ما  م زها.

 
 تشكل الفصحى:

 يرروب الف قررة  رر ن الفر  ررة الف ررح  ولهجا<هررا القد مررة غمرروض واخرر< ط راررد جمهرررة الدارسرر ن 
مع وولرر   سرر ب اه<مررام اللغررو  ن الفرررب القرردماء اه<مامررًا  الغررًا  دراسررة للفر  ررة مررن المس<يرررق ن وغ ررره

همالهم الدرس للهجات الفر  ة القد مة.  الف ح  لغة القرنن الرر م وا 
فمن المس<يررق ن )اولدرره( الروي  ررى أن الفرروق  رغ رة  ر ن اللهجرات الفر  رة اليرائفة فري جرزء 

 رل  هوه اللهجات رل  حد سواء.ر  ر من الجز رة الفر  ة، وأن الف ح  <ف<مد 
و رررى )جو رردي( أن الفر  ررة الف ررح  خلرر ط مررن لهجررات اجررد والمارراطق المجرراورة وال <مثررل لهجررة 

  ف اها من هوه اللهجات.
 و رى )ف ير( أن الفر  ة الف ح  <مثل لهجة مف اة غ ر أاه لم  ف اها.

ة الف رح  <ف<مرد رلر  لغرة ال ردو أما )فوللرز( فقد خررج رل ارا  اظر <ره ال<ري  ررى ف هرا أن الفر  ر



 في اجد وال مامة غ ر أن اليفراء غ روها رث رًا.
هرروا الرررأي  خ<لررل <مامررًا رررن رأي الفلمرراء الفرررب القرردماء، فالفر  ررة الف ررح  رارردهم هرري لغررة 
ال ردو، فررالفر ي ال ردوي هررو الحرررم الف رل فرري الفر  ررة الف ر حة، وررران الفرررب  <خل رون مررن اخرر< ل 

<رال  <ساو ها جم فًا في جرواز االح<جراج  هرا جم فرًا مرع وجرود إيرارات ررا رة فري ر<رب اللهجات  االر
الروا ة واللغة إل   فض <ل  اللهجات فهوا ا ن جاي رلر  راا <ره  ردقائق الدراسرة اللغو رة ال  <رردد فري 
الخ ائص في رقد ف رل أسرماه )اخر< ل اللغرات ورلهرا حجرة( ففارده أن اللهجرات <<سراوى مرن ح رث 

ا قو ررة أو ضررف فة فرري ررر م الف ررحاء فرر  ضرر ر أن  قررال:  ُرغرروة اللرر ن> و ررغو<رره> و ِرغو<رره>، إاهرر
وراد ا ن جاري ام<رداد لرول  األمرر هرو <رداخل اللغرات و<رر هرا ف ر<هم  قلرة الفهرم مرن  فسرر هروا ال<رداخل 

ال نخرر:  اليووو أو  اس ه إل  الوضع اللغوي ففاده إوا اخ<لل رج ن فري  ال رقر> أو  السرقر> وقر
  الزقر> هوا راده من <داخل اللغات.

رل  هوا األساس من <ساوي اللهجات الفر  ة جم فًا في جواز االح<جاج  ها لم <رن ثمة  وارث 
قو ة <حمل القدماء رل  الفاا ة  اللهجات فوقفوا في ال<ااقض ح ن اس<ا طوا قواردهم مرن ررل مرا روي 

لهجررات الم< ا اررة  وجوههررا الم<فررددة، ومايررأ هرروا رلرره رررن الق ائررل وأقحمرروا رلرر  الف ررح  خ ررائص ال
خلطهم   ن اللغة األد  ة المثال ة الموحدة و  ن لهجات ال<خاطرب الفامرة رلر  حر ن أن يررط اللغرة هرو 

 االطراد وال<وحد في الخ ائص.
 

 األسباب التي ساعدت عمى نشوء المغة المشتركة:
سرر م واألسرر اب ال<رري سرراردت رلرر  ايرروء ايرأت اللغررة الميرر<ررة وامررت وازدهرررت ق ررل مجريء اإل

 اللغة المي<ررة هي راي<ي:
الس ب الد اي: فول  ألن هروه اللغرة ايرأت فري مررة و لرد اهلل الحررام ألن   ئرة مررة هري   ئرة  -ٔ

مقدسررة  فررد إل هررا الفرررب مررن رررل مررران ل حجرروا إل هررا و ررؤدي هرروا إلرر  اج<مرراع فر ررق ر  ررر مررن الفرررب 
 االخ< ط ايأ ما  سم  اللغة المي<ررة. و خ<لطون  أهلها ومن هوا

امررا ل يررهدوا <لرر   -ٕ السرر ب الس اسرري: إن هرروه الق ائررل لررم <فررد إلرر  مرررة للحررئ وللف ررادة فقررط، وا 
األسررواق ال<رري <قررام فرري مرررة لل  ررع واليررراء، وررران  فقررد ف هررا ارردوات أد  ررة للخط رراء واليررفراء رمررا رااررت 

أهررل مرررة الحرال فرري سرروق رررراظ وهارا  ا <ررت ال ررورة األولرر  للغرة الميرر<ررة رررن طر ررق االخر< ط  رر ن 
والوافررد ن إل هررا، وقررد حملررت هرروه الوفررود <لرر  اللغررة الميرر<ررة إلرر  ق ائلهررا فاا<يرررت  رر ن أاحرراء الجز رررة 



 الفر  ة.
ازدادت هوه اللغة اموًا وازدهارًا  ازول القرنن الروي وحرد الفر  رة وأوجرد اللغرة المير<ررة لروا اخ<رار 

 القرنن هوه اللغة وازل  ها وهوا  فد رامً  د ا ًا.
لرر  اليررام فرري  -ٖ رامررل اق< ررادي: إن أهررل مرررة رررااوا <جررارًا  ا<قلررون إلرر  الرر من فرري اليرر<اء، وا 

ال  ل، هوا الاياط ال<جاري قد أ<اح لهم الثراء، ومن مل  المال واح<ضن الد ن فقد <حقق له سرلطان 
 الف ح .س اسي قويع ولهوا راات اللهجة القري ة من أقوى اللهجات أثرًا في <حق ق اللغة الفر  ة 

 
 صفات المغة العربية المشتركة:

إاها فوق مس<وى الفامة، فهي لم <ررن فري م<اراول جم رع الفررب  رل راارت فري مسر<وى أرقر   -ٔ
لر  أسرلو ه اظررة  وا ا<خواا القرنن الرر م أامووجًا للغة المي<ررة وجرداا الفررب  اظررون إل ره وا  وأسم ، وا 

 داهم وأرجزهم ولم  س<ط فوا أن  أ<وا  مثله.أسم  ح<  من نثارهم األد  ة األخرى ألاه <ح
ال <ا<مري  ررفا<ها أو راا ررها إلرر    ئرة محل ررة  ف اهرا،  مفارر  أن السرامع ال  جررد ال ررفات  -ٕ

المحل ة للهجات، فاللغة المي<ررة ل ست لغة قر ش أو <م م أو ق س أو غ رها من ق ائل الفرب  ل هري 
ليرواهد اليرفر ة فري ر<رب الاحرو واللغرة <ضرم يروووًا  اسرب مز ئ من رل هوا، وقد  قال: إن رث رًا من ا

 إل  لهجات الق ائل المخ<لفةع فيوا راا احسن الظن  روا <ها افسرها راي<ي:
هرري <ا<مرري إلرر  األدب اليررف ي أو أدب الق  لررةع فهاررا  أد رران الرسررمي واليررف ي الرروي  فرررض  -أ

إل ه اظرة اح<قار، ومع هوا اإلهمال قد <سرب  الق ص والفراهات ولراه لم ُ رور لاا ألن الرواة  اظرون
 إل اا  فضه، رقول اليارر:

 إن أ اهرررررررررررا وأ رررررررررررا أ اهرررررررررررا
 ق

 قد  لغا في المجد غا <اهرا 
 

 إن اليفر القد م ران  اللغة المي<ررة، ولراه ااحرل  فضه رل  ألساة الااس. -ب
الو ن وضفوا هوه األ  ات  وأما إوا ساء ظااا  روا ة هوه اليواهد ف مرن أن ا< ور أن الاحاة هم

أو غ روا موضع الياهد ماهاع ل ضفوا القوارد حس ما ياء لهم الهرواء رمرا قرال السجسر<ااي ررن ال  رت 
 الم<قدم:  سألت رن هوه األ  ات أ ا ر  دة، فقال: ااقط رل هن! هوا من  افة المفضل>

 
 



 أسباب نشأة المهجات:
الواحرردة  ف يررون فرري   ئررة جغراف ررة واسررفة <خ<لررل أسرر اب جغراف ررة: إو ررران أ ررحاب اللغررة  -ٔ

الط  فة ف ها من مران لمران رأن <وجد ج ال أو ود ران <ف رل  قفرة ررن أخررى  ح رث  ايرأ ررن ولر  
اافزال مجمورة من الااس رن مجمورة ف ؤدي ول  مع الزمن إل  وجود لهجة <خ<لل رن لهجة ثاا رة 

ة زرار ة  <رلمون لهجة غ ر ال<ي  <رلمها من  ف ش فري <ا<مي إل  اللغة افسه، والو ن  ف يون في   ئ
   ئة  حراو ة.

أس اب اج<مار ة: إن المج<مع اإلاسااي  ط قا<ه المخ<لفة  ؤثر فري وجرود اللهجرات، فالط قرة  -ٕ
االرسرر<قراط ة مررثً  <<خررو لهجررة غ ررر لهجررة الط قررة الوسررط  فرري المج<مررع، و لحررق ولرر  مررا   حررظ مررن 

  قات المها ة إو <ايأ لهجات <جار ة وأخرى  اار ة وهروا.خ فات لهج ة   ن الط
اح<را  اللغات واخ< طها ا< جة غزو أو هجرات أو <جاور وهو  فد من أهم األسر اب ال<ري  -ٖ

<ؤدي إل  ايأة اللهجات فقرد  غرزو يرفب مرن اليرفوب أرضرًا  ر<رلم أهلهرا لغرة أخررى ف قروم  رراع  ر ن 
الا< جة إما القضراء رلر  إحردى اللغ<ر ن  رراد  ررون قضراء <امرًا أو أن اللغ< ن الغاز ة والمغزوة، و<رون 

 ايررأ مررن هرروا ال ررراع لغررة ميرر<قة مررن رل<ررا اللغ<رر ن الغاز ررة والمغررزوة مثررال ولرر  غررزو الفرررب لجهررات 
م<فرددة فقررد <غل رت رلرر  ايرام رة فرري الفرراق واليررام، ورلر  الق ط ررة فري م ررر ورلر  ال ر ر ررة فري  رر د 

فرري  فررض  قرراع مملرررة فررارس القد مررة ورررول  غررزو الرومرران لجهررات رث رررة فرري أور ررا  المغرررب والفارسرر ة
 جفلت الروماا ة <حل محل ردة لغات.

 
 أهمية دراسة المهجات القديمة:

من خ ل ال حث في اللهجات الفر  رة الحد ثرة  < ر ن أاهرا <رجرع فري رث رر مرن الحراالت إلر   -ٔ
 ح .اللهجات القد مة أرثر من رجورها إل  الف 

<ف رررد دراسرررة اللهجرررات القد مرررة  اإلجا رررة ررررن السرررؤال هرررل الف رررح  ولغرررة اليرررفر ر رررارة ررررن  -ٕ
 ح  لة لهجات ردة أو أاها لهجة ق  لة مف اة.

 <ف د هوه الدراسة في مفرفة م ادر القراءات القرنا ة المخ<لفة. -ٖ
 


