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 فقه اللغة وعلم اللغة:فقو المغة وعمـ المغة : 
مف العسير تحديد الفروؽ الدقيقة بيف عمـ المغة وفقو المغة؛ ألف جؿ مباحثيما متداخؿ لدى طائفة مف العمماء 

تسميتيف عمى األخرى، حتى في الشرؽ والغرب، قديًما وحديثًا، وقد سمح ىذا التداخؿ أحياًنا بإطالؽ كؿ مف ال



غدا العمماء يسردوف البحوث المغوية التي تسمؾ عادة في عمـ المغة، ثـ يقولوف: وفقو المغة يشمؿ معظـ البحوث 
 . ةالسابقة، وال سيما إذا قورنت ىذه البحوث بيف لغتيف أو لغات متعدد

ذا التمسنا التفرقة بيف ىذيف الضربيف مف ضروب الدراسة المغوية، مف خالؿ التسميتيف المختمفتيف المتيف  وا 
، أي: العمـ Linguistiqus ou Science Du Langage: غربعند ال ا أف عمـ المغةتطمقاف عمييما، وجدن

ممة مركبة مف لفظيف إغريقييف أحدىما "، وىي كphilologieالمختص بالكالـ أو المغة؛ واسـ فقو المغة عندىـ: "
philos  بمعنى الصديؽ، والثانيLogos  بمعنى الخطبة أو الكالـ، فكأف واضع التسمية الحظ أف فقو المغة

 يقوـ عمى حب الكالـ، لمتعمؽ في دراستو مف حيث قواعده وأصولو وتاريخو.
المغة"، بؿ كاف ىذا االسـ إذا أطمقوه ال وعمى ىذا النحو كاف العمماء في عصر إحياء العموـ يفيموف "فقو 

ينصرؼ إاّل إلى دراسة المغتيف اإلغريقية والالتينية؛ مف حيث قواعدىما، وتاريخ أدبيا، ونقد نصوصيا، وأصبحنا 
 philologie classiqueاليوـ نعد ىذه الدراسة متحفية، ونسمييا: "فقو المغة االتباعي" 

مى لػ"فقو المغة" شديد االختالؼ عما أصبحنا نسميو: "فقو المغة االتباعي" إاّل وربما ال يكوف مفيوـ عممائنا القدا
في مواطف قميمة؛ فسنرى أف كثيًرا مف مباحث القوـ في المغة كاف يتناوؿ العربية الفصحى؛ مف حيث قواعدىا، 

 .عند الغربية والالتينية وتاريخ أبدبيا، ونقد نصوصيا، فقابمت الفصحى عندىـ اإلغريق
ف الفروؽ بيف فقو المغة وعمـ المغة أف فقو المغة كمصطمح كاف أسبؽ بالظيور مف عمـ المغة ، وفقو المغة في وم

دراستو أوسع مف عمـ المغة ونتائج عمـ المغة تدخؿ في دراسة فقو المغة ، وفقو المغة يتخذ المغة وسيمة لدراسة 
 رس المغة في ذاتو ومف أجؿ ذاتيا .التاريخ البشري والتطور الحضاري في حيف أف عمـ المغة يد

  وأىدافو المغة فقو موضوعات
 مف موضوعات فقو المغة ما يأػتي :

 القوؿ في أصؿ المغة ، والخالؼ في ذلؾ  -1
 خصائص المغة العربية وما تنطوي عميو مف أسرار وجماؿ  -2
 معرفة سنف العرب في كالميـ ، واساليبيـ . -3
 عمـ االصوات المغوية  -4
 ليجات العرب واختالفيا  -5

 مف أىداؼ فقو المغة : 

 التمكف مف النطؽ السميـ بمعرفة مخارج األصوات .  -1
 مواجية ما يحاؾ ضد العربية مف مؤامرات كتياميا بالصعوبة .  -2
 سد الحاجة إلى الكممات والمصطمحات في العمـو الجديدة ، ومواكبة التطور . -3

 مناىج البحث المغوي : 



 اىج معروفة مف أىميا: لمبحث المغوي من

المنيج الوصفي : وىو المنيج الذي يقـو عمى وصؼ ظاىرة في لغة ما في زماف محدد ومكاف معيف ،  -1
ار األحكاـ أو وىو منيج يقوـ عمى االستقراء ووصؼ الظاىرة وصًفا دقيقا وال يتعدى الوصؼ إلى إصد

يا التمثيؿ الصحيح أو بعبارة أدؽ مف التعميالت ، وفي المنيج الوصفي البد أف تأخذ المغة ممف يمثم
شخص لـ يتأثر كالمو بمغة أخرى غير المغة المدروسة وىو ما يسمى بالراوي الحكيـ . ويسمى المنيج 

الوصفي أيضا بالمنيج الساكف أو الثابت ، ويرجع الفضؿ في وضع أسس ىذا المنيج إلى العالـ المغوي 
 دي سوسير  .

: وىو المنيج الذي يدرس الظاىرة المغوية في لغة ما ويتتبعيا عبر أزمنة مختمفة ، لذا  المنيج التأريخي -2
يالحظ ىذا المنيج التطور الذي طاؿ ىذه الظاىرة وقد يجد ليا األسباب والعمؿ التي قادت إلى ىذا 

 وصفي . التطور ويسمى ىذا المنيج بالمنيج المتحرؾ ويعتمد المنيج التأريخي في عممو عمى المنيج ال
المنيج المقارف : وىو المنيج الذي ييدؼ إلى التأصيؿ ويبحث عف أصؿ المغات ويحاوؿ إرجاع المغات  -3

إلى أسر بحسب القرب بينيا لذا يقـو المنيج المقارف بدراسة الظاىرة المغوية بيف لغتيف أو أكثر تعوداف 
أ المنيج المقارف في الظيور وبدإلى أصؿ واحد أو بيف ليجتيف أو أكثر ترجعاف إلى لغة واحدة . 

واالنتشار في القرف التاسع عشر الميالدي ومف أعالمو راسؾ جريـ وبوب .ومف أىـ النتائج المتحصمة 
مف ىذا المنيج ىو تقسيـ لغات العمـ إلى تسع أسر مف أشيرىا المغات اليندية األوربية ، وأسرة المغات 

 أساسيات المنيج المقارفالسامية ، والحامية .ويدخؿ المنيج الوصفي في 
المنيج التقابمي : وىو المنيج الذي يقـو بدراسة لغتيف ال تنتمياف إلى أصؿ واحد بيدؼ الوصوؿ إلى  -4

نقاط التشابو واالختالؼ بينيما لتيسير تعميـ المغات لغير الناطقيف بيا ويتخذ ىذا المنيج مف المنيج 
 الوصفي أساسا في عممو . 

 :لوواستقال المغة فقو منيج

وحيف نأخذ بيذا االصطالح، يسيؿ عمينا أف نحدد نطاؽ فقو المغة، سواء أتعمؽ بعرض المباحث القديمة عرًضا 
جديًدا، أـ يقوانيف عمـ المغة في العصر الحديث، فميس شرًطا الزًما أف يتحدث العالـ المغوي بعدة لغات؛ ألف 

دريف عمى االستخداـ العممّي ألية لغة غير لغتيـ القومية كثيًرا مف عمماء المغة وفقيائيا المشاىير لـ يكونوا قا
عمى أننا ال نجحد الثمرات التي يجنييا فقو المغة إذا أجاد تمؾ المغات قراءة وكتابة وحديثًا، فال ريب أنيا توطئ 

 لمباحثو، وترفده بالدقة فيما يستخمصو مف األحكاـ.
كاف مممًّا ببعض المغات السامية؛ كالسريانية والعبرية! فبيذا  وفي دراسة لغتنا العربية، بخاصة أعظـ بالباحث إذا

 اإللماـ يالحظ مواطف التقارب واالختالؼ، واألخذ واالقتباس.



ومنيج فقو المغة في البحث مستقؿٌّ كؿ االستقالؿ عف مناىج العموـ األخرى، فيجب إقصاء التفكير الفمسفي عنو، 
 ع الغيبي أو "ما وراء الطبيعة"، أو المنطؽ الصوري.لئالا تجيء األحكاـ فيو مطبوعة بالطاب

ولعؿ فقو المغة في آثار عممائنا القدامى لـ يأت بالكثير مف اآلراء األصمية؛ ألنيـ عدوه جزًءا ال يتجزأ مف 
ليبيا التفكير الفمسفي القديـ، وال سيما التفكير اليوناني الذي كاف يرى أف "دراسة المغة اليونانية في تراكيبيا وأسا

 ".تمؾ المغات عمى مقياس اليونانية تصدؽ عمى جميع لغات العالـ؛ إذ ال مناص مف أف تجري
وعندما نطرح جانًبا كؿ أثر لممباحث التي ال تتعمؽ بالمغة تعمًقا وثيًقا، نستطيع أف نعرؼ فقو المغة بأنو "منيج 

 لمبحث استقرائي وصفي
موطف المغة األوؿ وفصميتيا وعالقتيا بالمغات المجاورة أو البعيدة، الشقيقة أو األجنبية، وخصائص  ُيعَرؼ بو

 أصواتيا، وأبنية مفرداتيا وتراكيبيا، وعناصر ليجاتيا، وتطور داللتيا، ومدى نمائيا قراءة وكتابة".
 والبحوث األساسية المذكورة في التعريؼ تتعمؽ بعموـ ثالثة:

معرفة موطف المغة األوؿ، وروابط القربى بينيا وبيف المغات اإلنسانية األخرى، وتنوع ليجاتيا، التاريخ: ل -1
 وتطور خطيا وكتابتيا.

 عمـ الصوت: لبحث ليجات المغة وأصواتيا، ومعرفة أنواع التطور الصوتي فييا. -2
 عمـ الداللة: لبحث تطور ألفاظيا وما تفيده مف المعاني. -3

، فأعمف كبارىـ: 1ج العمماء في القرف التاسع عشر في دراسة المغة مف وجية النظر التاريخيةولقد انحصرت مناى
 ".2"أف عمـ المغة تاريخي

 وأضاؼ كثير منيـ إلى الناحية التاريخية معرفة التطور الذي أصاب المغات في مخمتؼ العصور.
مغات بدراسة خصائصو الصوتية والتعبيرية، أما القرف العشروف فقد طبع بطابع الوصفية، وتناوؿ العمماء فيو ال

فكانت مباحثيـ مجموعة مستقمة مف المواد المتداخمة؛ كاألصوات والتشكيالت والمعجمات والدالالت وما يمكف 
 أف يسمى: "عمـ االجتماع المغوي.

الحروؼ  في ضوء ىذه الدراسة الوصفية، انطمقوا يعالجوف األصوات اإلنسانية بالبحث العميؽ، فقارنوا بيف
وصفاتيا، ودرسوا أعضاء جياز النطؽ، وأخضعوا ذلؾ كمو لممالحظة المباشرة، وسنرى أف العرب برزوا في ذلؾ 

 منذ قروف في عممي التجويد والصرؼ.
 وبحثوا في اشتقاؽ الكممات، وأصوليا، وصيغيا، وأبنيتيا، وسمعاىا، وقياسيا.

طور التأليؼ في  ما بينيا وبيف االشتقاؽ مف اتصاؿ وثيؽ. ثـ عنوا بدراسة معاني األلفاظ ودالالتيا، مالحظيف
 :العرب عند المغة فقو

ف مف  إف التأليؼ في فقو المغة قد َمرا بأدوار جديرة أف تسجؿ، تقؼ الباحث عمى نشأة ىذا العمـ وتطوره، وا 
العسير استيعاب جميع الكتب المتعمقة بفقو المغة تعمًقا غير مباشر؛ كالمصنفات النحوية والصرفية، والمباحث 

أف نقصر حديثنا عمى التآليؼ التي توفر أصحابيا عمى البالغية، ووجوه القراءات المتواترة والشاذة، فال بد لنا 
 دارسة ما يرتبط ارتباًطا قويًّا بفقو المغة عمًما مستقالًّ قائًما بنفسو، ال يناقض التعريؼ الذي قدمناه لو.



ىػ، 215لعؿ أقدـ ما وصمنا مف ىذه الدراسات مباحث األصمعي "أبي سعيد عبد الممؾ بف ُقَرْيب"، المتوفي سنة 
االشتقاؽ في العربية، وفي تسمتيتيا فقو المغة كثير مف لمتجوز؛ ألنيا ال تعدو مالحظات عامة اتسع القوؿ عف 

 فييا فيما بعد، وأوضحت جزًءا ىامًّا مف ىذا العمـ العظيـ.
 ىػ، الفقيو المغوي العبقري كتابو "الخصائص"، وراح يناقش392ثـ أنشأ ابف جني "أبو الفتح عثماف" المتوفي سنة 

فيو بفكره الثاقب ومنطقو السميـ أبحاثًا خطيرة في أصؿ المغة "أإلياـ ىي أـ اصطالح" وفي مقاييس العربية، 
واطرادىا وشذوذىا، وتصاقب ألفاظيا لتصاقب معانييا، واتفاؽ المفظيف واختالؼ المعنييف، واالشتقاؽ األكبر، 

جدر الكتب أف تسمى بفقو المغة، ضفا عمييا وتركب المغات، واختالؼ الميجات، ومع أف "خصائص" ابف جني أ
 مؤلفيا بيذا االسـ!

ىػ، وىو أستاذ الصاحب بف عباد، المتوفي سنة 395أما أحمد بف فارس "أبو الحسيف القزويني" المتوفي سنة 
ىػ، فقد خمع عمى مباحثو في نشأة العربية اسـ: "الصاحبي في فقو المغة، وسنف العرب في كالميا"، وذىب 385

ـَ اأْلَْسَماَء ُكماَيا{ . عمى أنو ضماف كتابو ىذا بعض إل ى أف المغة إلياـ وتوقيؼ، مستدالًّ بقولو تعالى: }َوَعماـَ َآَد
المباحث اليامة حقًّا في فقو العربية؛ كخصائص ىذه المغة، واشتقاقيا، وقياسيا، ومترادفيا، ومجازىا، واشتراكيا، 

 ونحتيا، واختالؼ لغاتو وليجاتيا.
ىػ، ينشئ بعد ذلؾ كتابو "فقو المغة" الذي ال 429ونرى الثعالبي "أبا منصور عبد الممؾ بف محمد"، المتوفى سنة 

تجد اسمو إاّل كالثوب الفضفاض عميو، فإنو لـ يضمنو إاّل بعض المباحث القميمة التي يمكف أف تتعمؽ بيذا 
ة إلى الرومية، أو بعض األسماء القائمة في لغة العرب العمـ، كإيراده بعض األلفاظ العربية التي نسبيا أئمة المغ

والفرس عمى لفظ واحد، أو األسماء التي تفردت بيا الفرس دوف العرب، فاضطرت العرب إلى تعريبيا أو تركيا 
كما ىي، أو األسماء التي ماتت فارسيتيا، مع أف عربيتيا ما تزاؿ مستعممة محكية؛ وىذه المباحث مبثوثة في 

 تاسع والعشريف مف كتابو، وال تشغؿ أكثر مف خمس عشرة صفحة.الباب ال
ىػ، فقد عرض في كتابو "المخصص" 458أما ابف سيده "أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ األندلسي"، المتوفى سنة 

 لبعض البحوث المتعمقة بنشأة المغة العربية، وبالترادؼ والتضاد واالشتراؾ واالشتقاؽ، وتعريب األلفاظ األعجمية،
 ونحو ذلؾ، والمخصص يقع في سبعة عشر جزًءا، وىو حسف التنسيؽ دقيؽ.

ويتوفر الجواليقي "أبو منصور، موىوب بف أحمد"، مف عمماء القرف السادس اليجري، بوجو خاص عمى دراسة 
ىػ بكتابو 820"المعرب مف الكالـ األعجمي"، وكتابو مرتب عمى حروؼ المعجـ، ويتموه البشبيشي المتوفى سنة 

 "التذليؿ والتكميؿ" لما استعمؿ مف المفظ الدخيؿ".
، مف عمماء القرف التاسع اليجري، كتابو العظيـ "المزىر في 911ثـ يجمع جالؿ الديف السيوطي المتوفى سنة 

بتنوع أبوابو، -عمـو المغة وأنواعيا" مف أكثر الكتب المتقدمة، ويزيد عمييا بعض األبحاث الجديدة، ولعؿ كتابو 
ألصؽ المؤلفات بفقو المغة؛ ففيو تقرأ عف نشأة المغات، وتداخميا، وتوافقيا، والمصنوع  -أغراضو واتساع

والفصيح، والمستعمؿ والميمؿ، والحوشي والغريب، والمَعراب والمولاد، واالشتقاؽ واالشتراؾ، والترادؼ والتضاد، 
و لغة الحجاز ولغة تميـ، ويقع في جزئيف والنحت، والتصحيؼ، والتحريؼ، والشوارد والنوادر، وما اختمفت في

 كبيريف.



وفي القرف الحادي عشر يعنى شياب الديف الخفاجي خاصة باأللفاظ الدخيمة عمى العربية، فيؤلؼ في ذلؾ كتابو 
 "شفاء الغميؿ، فيما ورد في كالـ العرب مف الدخيؿ".

 نظريات نشأة المغة 

لى الحياة االجتماعية. فموال اجتماع  ال شؾ أف الفضؿ في نشأة المغة اإلنسانية يرجع إلى المجتمع نفسو، وا 
األفراد بعضيـ مع بعض، وحاجتيـ إلى التعاوف والتفاىـ وتبادؿ األفكار، والتعبير عما يجوؿ بالخواطر مف معاٍف 

 ومدركات، ما وجدت لغة وال تعبير إرادي.
وال شؾ كذلؾ أف المغة ظاىرة اجتماعية تنشأ كما ينشأ غيرىا مف الظواىر االجتماعية، فتخمقيا طبيعة االجتماع، 

 ؤوفة، وما تقتضيو ىذه الحياة مف شوتنبعث عف الحياة الجميع
نما  فميست المشكمة إذف في البحث عف األسباب التي دعت إلى نشأة المغة، وال في البحث عمف أنشاىا، وا 

شكمة في البحث عف العوامؿ التي دعت إلى ظيورىا في صورة أصوات مركبة ذات مقاطع متميزة الكممات، الم
والكشؼ عف الصورة األولى التي ظيرت بيا ىذه األصوات، أي: األسموب الذي سار عميو اإلنساف في مبدأ 

 األمر في
 األسموب دوف غيره. وضع أصوات معينة لمسميات خاصة، وتوضيح األسباب التي وجيتو إلى ىذا

وعمى ضوء ىذه الحقائؽ سنناقش النظريات التي قيمت في نشأة المغة، فنرفض كؿ نظرية تذىب في ذلؾ مذىًبا 
 ال يتفؽ مع ىذه الحقائؽ المقررة، أو تغفؿ المشكمة الرئيسية التي نحاوؿ حميا.

 ىذا، وأىـ ما قيؿ بيذا الصدد يرجع إلى أربع نظريات:
قرر أف الفضؿ في نشأة المغة اإلنسانية يرجع إلى الياـ إلييٍّ ىبط عمى اإلنساف فعممو النطؽ النظرية األولى: ت

وفي العصور  ، ديمة الفيمسوؼ اليوناني ىيراكميتالرأي في العصور الق اوأسماء األشياء، وقد ذىب إلى ىذ
العصور الحديثة طائفة مف ، وفي ربية كابف فارس في كتابو الصاحبيالوسطى بعض الباحثيف في فقو المغة الع

 .في كتابو التشريع القديـ في كتابو "فف الكالـ" والفيمسوؼ دوبونالدالعمماء عمى رأسيا األب المي 
فبعضيا يحتمؿ  . أما أدلتيـ النقمية5وال يكاد أصحاب ىذه النظرية يقدموف بيف يدي مذىبيـ دلياًل عقميًّا يعتد بو

 التأويؿ، وبعضيا يكاد يكوف دلياًل عمييـ ال ليـ. فالمؤيدوف ليذا الرأي مف باحثي
ـَ اأْلَْسَماَء ُكماَيا{  العرب يعتمدوف عمى قولو تعالى: }َوَعماـَ  وىذا النص كماترى، ليس صريًحا كما يدعوف؛ إذ  َآَد

الخصائص، وذىب إليو كثير مف أئمة المفسريف: إف كما ذكر ذلؾ ابف جني في كتابو -يحتمؿ أف يكوف معناه 
اهلل تعالى أقدر اإلنساف عمى وضع األلفاظ. أما القائموف بيذه النظرية مف الفرنجة، فيعتمدوف عمى ما ورد بيذا 

الصدد في سفر التكويف؛ إذ يقوؿ: "واهلل خمؽ مف الطيف جميع حيوانات الحقوؿ وجميع طيور السماء، ثـ 
ليرى كيؼ يسمييا، وليحمؿ كؿ منيا االسـ الذي يضعو لو اإلنساف، فوضع آدـ أسماء لجميع عرضيا عمى آدـ 
: وىذا النص، كما ترى، ال يدؿ عمى شيء مما يقوؿ بو أنسة ولطيور السماء ودواب الحقوؿالحيوانات المست

 تامًّا تغفؿ إغفااًل  مو، فإف ىذه النظرية عمييـ. وفضاًل عف ىذا كىذه النظرية، بؿ يكاد يكوف دلياًل أصحاب 
 المشكمة الرئيسية التي تيمنا، وحدُّىا في ىذا البحث، والتي حددناىا تحديًدا دقيًقا في صدر ىذه الفقرة.



النظرية الثانية: تقرر أف المغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع واالتفاؽ وارتجاؿ ألفاظيا ارتجااًل، وقد ذىب إلى ىذا 
وفي العصور  -مف فالسفة القرف الخامس ؽ ـ-وسؼ اليوناني ديموكريت الرأي في العصور القديمة الفيم

، د، وريثديثة الفالسفة اإلنجميز آدـ سميالوسطى كثير مف الباحثيف في فقو المغة العربية، وفي العصور الح
 ودجمد ستيوارث .

اميس العامة التي تسير وليس ليذه النظرية أي سند عقمي أو نقمي أو تاريخي، بؿ إف ما تقرره ليتعارض مع النو 
عمييا النظـ االجتماعية، فعيدنا بيذه النظـ أنيا ال ترتجؿ ارتجااًل وال تخمؽ خمًقا، بؿ تتكوف بالتدريج مف تمقاء 

 نفسيا. ىذا إلى أف التواضع عمى التسمية
منشأ  ، فما يجعمو أصحاب ىذه النظريةلغة صوتية يتفاىـ بيا المتواضعوفيتوقؼ في كثير مف مظاىره عمى 

. وفضاًل عف ىذا كمو، فإف ىذه النظرية تغفؿ المشكمة الرئيسية التي يتوقؼ ىو نفسو عمى وجودىا مف قبؿلمغة 
 تيمنا وحدىا في ىذا البحث، والتي وضحناىا في صدر ىذه الفقرة.

وقد  فمسنا ىنا بصدد نظرية جديرة بالمناقشة، بؿ بصدد تخميف خيالي وفرض عقيـ يحمؿ في طيو آية بطالنو،
ذىب المتعصبوف لو في تصوير منشأ المغة مذاىب ساذجة غريبة، تدؿ أبمغ داللة عمى مبمغ انحرافو عف جادة 
ليؾ نبذة مما يقولو بعضيـ بيذا الصدد: "إف أصؿ المغة البد فيو مف المواضعة،  الصواب ونطاؽ المعقوؿ؛ وا 

نة عف األشياء، فيضعوا لكؿ منيا سمة ولفًظا وذلؾ كأف يجتمع حكيماف أو ثالثة فصاعًدا، فيحتاجوا إلى اإلبا
يدؿ عميو ويغني عف إحضاره أماـ البصر. وطريقة ذلؾ أف يقبموا مثاًل عمى شخص، ويومئوا إليو قائميف: إنساف، 
ف أرادوا سمة عينة أو يده أو رأسو أو قدمو أشاروا إلى العضو  إنساف، إنساف، فتصحب ىذه الكممة اسًما لو، وا 

ويسيروف عمى ىذه الوتيرة في أسماء بقية األشياء وفي األفعاؿ والحروؼ وفي  ...عيف، رأس، قدـ وقالوا: يد، 
، وبذلؾ تنشأ المغة العربية مثاًل، ثـ يخطر بعد ذلؾ لجماعة منيـ كممة ي الكمية واألمور المعنوية نفسياالمعان

 وىكذا فتنشأ المغة الفارسية. ..."مرد" بدؿ إنساف وكممة "سر" بدؿ رأس 
النظرية الثالثة: تقرر أف الفضؿ في نشأة المغة يرجع إلى غريزة خاصة، زود بيا في األصؿ جميع أفراد النوع 

 اإلنساني، وأف ىذه
الغريزة كانت تحمؿ كؿ فرد عمى التعبير عف كؿ مدرؾ حسي أو معنوي بكممة خاصة بو، كما أف غريزة "التعبير 

االنفعاالت" تحمؿ اإلنساف عمى القياـ بحركات وأصوات خاصة "انقباض األسارير وانبساطيا، الطبيعي عف 
" كمما قامت بو حاالت انفعالية معينة "الغضب، الخوؼ، الحزف، ...وقوؼ شعر الرأس، الضحؾ، البكاء 

يا، وأنو بفضؿ ذلؾ إلخ"، وأنيا كانت متحدة عند جميع األفراد في طبيعتيا ووظائفيا وما يصدر عن ...السرور 
اتحدت المفردات، وتشابيت طرؽ التعبير عند الجماعات اإلنسانية األولى، فاستطاع األفراد التفاىـ فيما بينيـ، 
وأنو بعد نشأة المغة اإلنساينة األولى لـ يستخدـ اإلنساف ىذه الغريزة، فأخذت تنقرض شيًئا فشيًئا حتى تالشت، 

مذىب العالمة األلماني غرائز اإلنسانية القديمة. ومف أشير مف ذىب ىذا الكما انقرض ليذا السبب كثير مف ال
 .والعالمة الفرنسي ريناف  مكس مولر

ممات في المغات اليندية وقد اعتمد مكس مولر في تأييد ىذه النظرية عمى أدلة مستمدة مف البحث في أصوؿ الك
إلى خمسمائة أصؿ مشترؾ، وأف ىذه األصوؿ تمثؿ ؛ فقد ظير لو أف مفردات ىذه المغات جميعيا ترجع األوربية



المغة األولى التي انشعبت منيا ىذه الفصيمة، فيي لذلؾ تمثؿ المغة اإلنسانية في أقدـ عيودىا. وتبيف لو مف 
تحميؿ ىذه األصوؿ أنيا تدؿ عمى معاٍف كمية، وأنو ال تشابو مطمًقا بيف أصواىا، وما تدؿ عميو مف فعؿ أو 

 حالة.
تيا عمى معاٍف كمية برىاف قاطع عمى أف المغة اإلنسانية األولى لـ تكف نتيجة تواضع واتفاؽ، كما يذىب ففي دالل

إلى ذلؾ أصحاب النظرية الثانية السابؽ ذكرىا؛ ألف التواضع فضاًل عف تعارضو مع طبيعة النظـ االجتماعية 
المتواضعوف، وىذه الوسيمة ال يعقؿ أف كما تقدمت اإلشارة إلى ذلؾ، يتوقؼ ىو نفسو عمى وسيمة يتفاىـ بيا 

تكوف المغة الصوتية؛ ألف المفروض أف المتواَضَع عميو ىو أوؿ ما نطؽ بو اإلنساف مف ىذه المغة، وال يعقؿ 
كذلؾ أف تكوف لغة اإلشارة؛ ألننا بصدد ألفاظ تدؿ عمى معاٍف كمية، أي: عمى أمور معنوية يتعذر استخداـ 

 اإلشارة الحسية فييا.
عدـ وجود تشابو بيف أصواتيا وما تدؿ عميو، برىاف قاطع عمى أف المغة اإلنسانية لـ تنشأ مف محاكاة  وفي

وأصوات الحيوانات واألشياء، كما يذىب  -أصوات التعبير الطبيعي عف االنفعاالت-اإلنساف ألصواتو الطبيعية 
 إلى ذلؾ أصحاب النظرية الرابعة التي سنتكمـ عنيا قريًبا.

ذا بطؿ أف المغة اإلنسانية كانت نتيجة تواضع، وبطؿ كذلؾ أنيا نشأت عف محاكاة ألصوات اإلنساف الطبيعية  وا 
وأصوات الحيوانات واألشياء، لـ يبؽ إذف تفسير معقوؿ ليذه الظاىرة غير التفسير السابؽ ذكره، وىو أف الفضؿ 

عف مدركاتو بأصوات مركبة ذات مقاطع، في نشأة المغة يرجع إلى غريزة زود بيا اإلنساف في األصؿ؛ لمتعبير 
 .1كما زود باستعداد فطري لمتعبير عف انفعاالتو بحركات جسمية وأصوات بسيطة

 فاسدة مف عدة وجوه: -عمى ما فييا مف دقة وطرافة وعمؽ في البحث-وىذه النطرية 
ة أخرى أكثر منيا فيي ال تحؿ شيًئا مف المشكمة التي نحف بصددىا، بؿ تكتفي بأف تضع مكانيا مشكم -1

 غموًضا، وىي مشكمة "الغريزة الكالمية".
 مف قبيؿ -مف بعض الوجوه-ىذا إلى أف ما تقرره يعتبر  -2

تفسير الشيء بنفسو، فكؿ ما تقولو يمكف تمخيصو في العبارة اآلتية: "إف اإلنساف قد لفظ أصواًتا مركبة ذات 
ظ ىذا النوع مف األصوات". وىذا، كما ال يخفى، مجرد مقاطع ودالالت مقصودة؛ ألنو كانت لديو قدرة عمى لف

 تقرير لممشكمة نفسيا في صيغة أخرى.
عمى أف قدرة اإلنساف الفطرية أو المكتسبة عمى لفظ ىذا النوع مف األصوات ليست موضوع البحث؛ ألنو  -3

ىذا مشترؾ بيف مف المقرر أف اإلنساف مزود بأعضاء نطؽ تسمح لو بمفظ ىذا النوع مف األصوات، بؿ إف 
نما الذي ييمنا ىو الوقوؼ عمى أوؿ مظير الستغالؿ -اإلنساف وبعض الطيور  كما تقدمت اإلشارة إلى ذلؾ، وا 

ىذه القدرة واالنتفاع بيا في تكويف الكالـ اإلنساني، أي: البحث عف األسموب الذي سار عميو اإلنساف في مبدأ 
 شؼ عف العوامؿ التي وجيتو إلى ىذا األسموب دوف غيره.األمر في وضع أصوات معينة لمسميات خاصة، والك

تمثؿ المغة  -السابؽ ذكرىا-ولكف أكبر خطأ وقعت فيو ىذه النظرية ىو ذىابيا إلى أف األصوؿ الخمسمائة  -4
تدؿ عمى معاٍف كمية، ومف الواضح أف إدراؾ المعاني الكمية يتوقؼ  -كما تقدـ-اإلنسانية األولى، فيذه األصوؿ 

اإلنسانية، وىا ىي ذي األمـ البدائية التي ُتَعدُّ عمى درجة عقمية راقية، ال يتصور وجود مثميا في فاتحة النشأة 



أصدؽ ممثؿ لإلنساية األولى تؤيد ما نقوؿ؛ فقد أجمع عمماء األتنوجرافيا الذيف قاموا بدراسة ىذه األمـ بأمريكا 
فريقيا وغيرىا، عمى ضعؼ عقمياتيا بيذا الصدد وعجزىا عف إدراؾ المعاني الكمية في كثير مف  وأستراليا وا 

ىا. وقد كاف ليذه العقمية صًدى كبير في لغاتيا، فال نكاد نجد في كثير منيا لفظ يدؿ عمى معًنى كمي؛ مظاىر 
ففي لغة الينود الحمر مثاًل، يوجد لفظ لمداللة عمى شجرة البموط الحمراء، وآخر لمداللة عمى شجرة البموط 

وط، ومف باب أولى ال يوجد أيًّ لفظ لمداللة وىكذا، ولكف ال يوجد أيا لفظ لمداللة عمى شجرة البم ...السوداء 
 عمى الشجرة عمى

، وفي لغة اليورونييف  "مف السكاف األصمييف ألمريكا الشمالية" يوجد لكؿ حالة مف حاالت الفعؿ المتعدي العموـ
بز، لفظ خاص بيا، ولكف ال يوجد لمفعؿ نفسو لفظ يدؿ عميو، فيوجد لفظ لمتعبير عف األكؿ في حالة تعمقو بالخ

ولفظ آخر لمتعبير عنو في حالة تعمقو بالمحـ، وثالث في حالة تعمقو بالزبد، ورابع في حالة تعمقو بالموز، وىكذا، 
. ولغة السكاف األصمييف عمى العموـ، أو األكؿ في زمف ما ولكف ال يوجد فعؿ وال مصدر لمداللة عمى األكؿ

داتيا لفظ يدؿ عمى الصفة، فإذا أرادوا وصؼ شيء لجئوا إلى لجزيرة تسمانيا "بقرب أستراليا" ال يوجد مف بيف مفر 
 ؿشجرة كذا" إذا أرادوا وصفو بالطو تشبيو بآخر مشتمؿ عمى الصفة المقصودة، فيقولوف مثاًل "فالف ك

ال تمثؿ في شيء المغة اإلنسانية  -السابؽ ذكرىا-ولذلؾ يرى المحدثوف مف عمماء المغة أف األصوؿ الخمسمائة 
يذىب إلى ذلؾ مكس مولر، بؿ إنيا بقايا لغة حديثة قطعت شوًطا كبيًرا في سبيؿ الرقي والكماؿ، ولـ  األولى كما

تصؿ إلييا األمـ اإلنسانية إاّل بعد أف ارتقت عقمياتيا ونيض تفكيرىا، ويذىب بعضيـ إلى أبعد مف ىذا، فيقرر 
 .4أنيا مجرد أصوؿ نظرية، وأنيا لـ تكف يوًما ما موضوع لغة إنسانية

النظرية الرابعة: تقرر أف المغة اإلنسانية نشأت مف األصوات الطبيعية "التعبير الطبيعي عف االنفعاالت، أصوات 
الحيواف، أصوات مظاىر الطبيعة، األصوات التي تحدثيا األفعاؿ عند وقوعيا؛ كصوت الضرب والقطع والكسر 

 اء العقمية اإلنسانية وتقدـ الحضارة واتساع نطاؽ الحياةإلخ" وسارت في سبيؿ الرقّي شيًئا فشيًئا تبًعا الرتق ...
المغة، وما إلى ذلؾ، وقد ذىب إلى ىذا الرأي معظـ المحدثيف مف عمماء  ...االجتماعية وتعدد حاجات اإلنساف 

، وذىب إلى مثمو مف قبؿ ىؤالء كثير مف فالسفة العصور القديمة، ومف مؤلفي العرب يوعمى رأسيـ العالمة وتن
ىػ، أي: مف نحو ألؼ سنة، في كتابو 392عصور الوسطى؛ فقد تحدث عنو ابف جني، المتوفى عاـ بال

 . الخصائص في أسموب يدؿ عمى قدمو وكثرة القائميف بو مف قبمو
فبحسب ىذه النظرية يكوف اإلنساف قد افتتح ىذه السبيؿ بمحاكاة أصواتو الطبيعية التي تعبر عف االنفعاالت؛ 

لحزف والرعب وما إلييا، ومحاكاة أصوات الحيواف ومظاىر الطبيعة واألشياء؛ كدوي الريح كأصوات الفرح وا
وحنيف الرعد، وخرير الماء، وحفيؼ الشجر، وجعجعة الرحى، وقعقعة الشناف، وصرير الباب، وصوت القطع 

وت المحاكى ما وىمـ جراا. وكاف يقصد مف ىذه المحاكاة التعبير عف الشيء الذي يصدر عنو الص ...والضرب 
زود بو مف قدرة عمى لفظ أصوات مركبة ذات مقاطع، وكانت لغتو في مبدأ أمرىا محدودة األلفاظ، قميمة التنوع، 
قريبة الشبو باألصوات الطبيعية التي أخذت عنيا، قاصرة عف الداللة عمى المقصود، ولذلؾ كاف البد ليا مف 

اؾ ما ترمي إليو، وقد وجد اإلنساف خير مساعد ليا في ساعد يصحبيا؛ فيوضح مدلوالتيا، ويعيف عمى إدر 



اإلشارات اليدوية والحركات الفطرية التي تصحب االنفعاالت، فكاف في مبدأ أمره مجرد محاكاة إرادية ليذه 
 الحركات، ثـ توسع اإلنساف في

وصفاتيا، وما إلى ذلؾ، فازدادت أىميتو في الحديث، وسد  استخدامو؛ فحاكى بو أشكاؿ األشياء وحجوميا
ا كبيًرا في المغة الصوتية، ثـ أخذت ىذه المغة يتسع نطاقيا تبًعا الرتقاء التفكير، واتساع حاجات اإلنساف  ًً فراَغ

ومظاىر حضارتو، وتستغني شيًئا فشيًئا عف مساعدة اإلشارات، وتبعد عف أصوليا تأثير عوامؿ كثيرة؛ 
ورات الطبيعية التي تعتور الصوت وأعضاء النطؽ اإلنساني، وكعالقات المجاورة والمشابية التي تعتور كالتط

 وما إلى ذلؾ مف األمور التي سنعرض ليا بتفصيؿ في الباب الثاني مف ىذا الكتاب. ...الدالالت 
ىا اتفاًقا مع طبيعة األمور وىذه النظرية ىي أدنى نظريات ىذا البحث إلى الصحة، وأقربيا إلى المعقوؿ، وأكثر 

وسنف النشوء واالرتقاء الخاضعة ليا الكائنات وظواىر الطبيعة االجتماعية، وىي إلى ىذا وذاؾ تفسر المشكمة 
التي نحف بصددىا، وىي األسموب الذي سار عميو اإلنساف في مبدأ األمر في وضع أصوات معينة لمسميات 

سموب دوف غيره، ولـ يقـ أّي دليؿ يقيني عمى خطئيا، ولكف لـ يقـ خاصة، والعوامؿ التي وجيتو إلى ىذا األ
نما يقرب تصورىا ويرجح األخذ  كذلؾ أيا دليؿ يقيني عمى صحتيا، وكؿ ما يذكر لتأييدىا ال يقطع بصحتيا، وا 

 بيا.
ومف أىـ أدلتيا أف المراحؿ التي تقررىا بصدد المغة اإلنسانية تتفؽ في كثير مف وجوىيا مع مراحؿ االرتقاء 

المغوي عند الطفؿ؛ فقد ثبت أف الطفؿ في المرحمة السابقة لمرحمة الكالـ، يمجأ في تعبيره اإلرادي إلى محاكاة 
، أصوات الحيواف، أصوات مظاىر الطبيعة األصوات الطبيعية "أصوات التعبير الطبيعي عف االنفعاالت

واألشياء.." فيحاكي الصوت قاصًدا التعبير عف مصدره، أو عف أمر يتصؿ بو، وثبت كذلؾ أنو في ىذه المرحمة 
وفي مبدأ مرحمة الكالـ يعتمد اعتماًدا جوىريًّا في توضيح تعبيره الصوتي عمى اإلشارات اليدوية والجسمية، ومف 

 التي يختارىا الطفؿ في مظير ما مف مظاىر حياتو تمثؿ المراحؿ التي المقرر أف المراحؿ
 اجتازىا النوع اإلنساني في ىذا المظير.

ومف أدلتيا كذلؾ ما تقرره بصدد خصائص المغة اإلنسانية في مراحميا األولى يتفؽ مع ما نعرفو عف خصائص 
ي تشبو أصواتيا أصوات ما تدؿ عميو، ولنقص ىذه المغات في األمـ البدائية؛ ففي ىذه المغات تكثر المفردات الت

بياميا، وعدـ كفايتيا لمتعبير، ال يجد المتكمموف بيا مناًصا مف االستعانة باإلشارات اليدوية  المغات وسذاجتيا وا 
والجسمية في أثناء حديثيـ؛ لتكممة ما يفتقر إليو مف عناصر وما يعوزه مف داللة، ومف المقرر أف ىذه األمـ 

ا عف تيارات الحضارة، وبقائيا بمعزؿ عف أسباب النيضة االجتماعية، تمثؿ إلى حد كبير النظـ اإلنسانية لبعدى
 في عيودىا األولى.

 فصائؿ المغات 

 أشير فصائؿ المغات 



لعؿ أفضؿ النظريات في تقسيـ المغات ىي التي تعّوؿ عمى صالت القرابة المغوية، فتنشيء مف كؿ مجموعة 
ية في الكممات وقواعد البنية والتراكيب فصيمة مف الفصائؿ، تؤلؼ بينيا غالًبا روابط جغرافية مماثمة أو متشاب

 وتاريخية واجتماعية.
 lndoاألوربية  -وعمى ىذا األساس الحظ العمماء مجموعتيف ىامتيف متميزتيف، سموا إحداىما: الفصيمة اليندية 

- Europeenne السامية  -، واألخرى الحاميةChamito - Samitiques وتنبيوا إلى صالت القرابة بيف ،
لى الصفات المشتركة بيف الفصيمتيف كمتييمتا، ثـ جاء ماكس مولر  المغات الداخمة تحت كؿٍّ منيما عمى حدة، وا 

Max Moller  بتقسيمو الثالثي لمغات، حيف سمى طائفة مف المغات األسيوية واألوربية التي ال تدخؿ تحت
نما كاف االسـ اصطالحيًّا؛ ألف Touranienneيف باسـ اصطالحي ىو الفصيمة الطورانية الفصيمتيف السابقت . وا 

أفراد الفصيمة األخيرة متنوعة جدًّا، ومتباعدة جدًّا، وليس بينيا روابط لغوية واضحة، وىذا ما دعا المحدثيف مف 
تنفرد كؿ فصيؿ منيا بروابط مف  عمماء المغة إلى تقسيـ ما بقي مف المغات اإلنسانبة إلى تسع عشرة فصيمة،

القرابة المغوية في األصوؿ والقواعد والتراكيب، وبذلؾ أصبحت فصائؿ المغات اإلنسانية إحدى وعشريف؛ أىميا 
 األولياف، والباقية ثانوية متفرقة في أنحاٍء مختمفة مف العالـ، وال بد مف كممة عجمى حوؿ الفصيمتيف اليامتيف.

 األوربية: -الفصيمة اليندية  -أ
وىي أكثر المغات اإلنسانية انتشاًرا، والشعوب الناطقة بيا جميمة األثر في الحضارة اإلنسانية الحديثة، ومف 
العسير تحديد موطنيا األصمي، فمف ذاىب إلى نشأتيا في آسية بمنطقة التركستاف، ومف قائؿ بنشأتيا في 

 بحر البمطيؽ. المناطؽ الروسية بأوروبة الشرقية، ومف أنيا في مناطؽ
 وىي تشتمؿ عمى ثماٍف مف طوائؼ المغات:

 المغات اآلرية: بفرعييا اليندي واإليراني. -1
المغات اليونانية: وتشمؿ اليونانية القديمة، واليونانية الحديثة التي قامت عمى أنقاض القديمة في القروف  -2

 السابقة لمميالد، ولغة اليوناف في العصر الحديث.
إليطالية، وأىـ فروعيا: الالتينية التي تشعبت منيا الفرنسية واإلسبانية واإليطالية والبرتغالية ولغة المغات ا -3

 رومانية.
السكسونية، واإلنجميزية -المغات الجرمانية، وأىميا شعبتاف: شعبة المغات الجرمانية الغربية، وفييا اإلنجميزية  -

 ات الجرمانية الشمالية، وىي لغات الدانيمرؾ والسويد والنرويج.الحديثة، واليوالندية واأللمانية، وشعبة المغ
المغات السالفية: وىي شعبتاف صقمبية وبمطيقية؛ فمف الصقمبية الروسية، والتشيكية، والبولونية، والبمغارية  -5

 الحديثة، ومف البمطيقية: الميتوانية، والبروسية القديمة.
 المغات األرمنية. -6
 ية.المغات األلبان -7
، وقد غمبتيا اآلف المغات اإلنجميزية Les Cletesالمغات الكمتية التي كاف ينطؽ بيا شعوب الكمت  -8

ف بقيت ظواىر منيا في ليجات إيرلندا ومنطقة البريتوف   غربي فرنسا،. Bretagneوالفرنسية واإلسبانية، وا 
 السامية: -الفصيمة الحامية  -ب



 -الفصيمة شديدة االتساع كالمناطؽ التي تشغميا الفصيمة األولى "اليندية وليست المناطؽ التي تشغميا ىذه 
األوربية" فال يعدو ما تشغمو بالد العرب وشماؿ إفريقية وجزًءا مف شرقي إفريقية، غير أف مناطقيا تكاد تشكؿ 

ىي ذات منطقة واحدة متماسكة األجزاء، مستقمة ليس فييا عنصر دخيؿ، وتمؾ مزية كبيرة مف مزاياىا، و 
 مجموعتيف:

 مجموعة المغات الحامية، وفييا المصرية والبربرية والكوشيتية. -أ
وقد اصطمح عمى إدخاليا في مجموعة واحدة، مع أف صالت القرابة بينيا ضعيفة، ولذلؾ يعد بعضيـ كؿ فرٍع 

 منيا مستقالًّ برأسو عمى حدة.
البربرية فيي لغة السكاف األصمييف لشماؿ أفريقية "تونس والمغة المصرية تشمؿ المصرية القديمة والقبطية، أما 

 ومراكش
 Temachek، والتماشكية Kbyleوالجزائر وطرابمس والصحراء والجزر المتاخمة ليا"، وأىميا المغة القبيمية 

 "الطوارؽ". Touaregوىي لغة قبائؿ التوارج 
يقية، وبيا يتكمـ نحو ثمث سكاف الحبشة. وىنالؾ وأما الكوشيتية فيي لغة السكاف األصمييف لمقسـ الشرقي مف إفر 

 مناطؽ في الحبشة تتكمـ بمغة سامية.
 مجموعة المغات السامية، وسنتكـ عنيا بتفصيؿ بعد قميؿ؛ ألف لغتنا العربية تفرعت منيا. -ب
 فصائؿ المغات اإلنسانية األخرى: -ج

 بباريس إلى قسمتيا إلى تسع عشرة فصيمة أىميا:أما بقية المغات اإلنسانية األخرى فقد ذىبت جمعية عمـ المغة 
فصيمة المغات الطورانية؛ كالتركية والمغولية والمنشورية، وبيا سماى ماكس مولر جميع الفصائؿ الباقية عمى  -1

 سبيؿ االصطالح الخاص.
 فصيمة المغات اليابانية. -2
 التيبيتية "ومنيا لغة سياـ". -فصيمة المغات الصينية  -3
 مة المغات الكورية "لسكاف شبو جزيرة كورية".فصي -4
 فصيمة المغات القوقازية "ويستثنى منيا المغات القوقازية السامية، واليندية األوروبية". -5
 لغات الينود الحمر في أمريكا، وىـ سكانيا األصميوف. -6
لغة، ترجع إلى ست عشرة  435إلى  Maurice Delafosseلغات السوداف وغانة، وقد قساَميا العالمة  -7

 شعبة، أىميا الشعبة النيمية، والشعبة النوبية، والشعبة االستوائية، والشعبة الكونغوية.
ومنيا األندونيسية والميالنيزية "جزر سميماف،  Malayo - Polynesiennesالمغات الماليوية البولينزية  -8

 وسانت كروز، وتوريس".
بحثًا موجًزا في دراسة ىذه الفصائؿ  Societe de linguistique paeisغة بباريس وقد عرضت جمعية عمـ الم

، فجاء البحث في نحو ست مئة Marcel Cohenومارسؿ كوىيف  Meilletالتسع عشرة، بإشراؼ األستاذيف 
 Les langues"، وذلؾ في الكتاب الضخـ الشيير "لغات العالـ" "713-153صفحة مف القطع الكبير "مف 

du Monde." 



 طريقة أخرى لتقسيـ المغات إلى فصائؿ:
ىناؾ طريقة أخرى ال تعوؿ في تقسيـ المغات عمى صالت القرابة المغوية، بؿ تستند في ىذه القسمة إلى قوانيف 

 التطور واالرتقاء المتعمقة بقواعد الصرؼ والتنظيـ.
 ي اتبعو عمييا كثير مف الباحثيف.، التSchlegelوأشير نظرية في ىذه الطريقة ىي نظرية العالمة شميجؿ 

 في ضوء ىذه النظرية ثالث فصائؿ:
 .Analytiquesالمغات التحميمية  -1
 .Agglomerantesالمغات اإللصاقية  -2
 .isolantesالمغات العازلة  -3

لى ويرى أصحاب ىذه النظرية أف المغة اإلنسانية نشأت عازلة، ثـ تطورت فأصبحت إلصاقية، ثـ ارتقت أخيًرا إ
 التحميمية.

والمغة العازلة ىي غير المتصرفة؛ فبنية الكممات فييا ال تتغير، وأصوليا ال تمصؽ بيا حروؼ زائدة ال قبميا  -أ
وال بعدىا، وليس بيف أجزاء تراكبييا روابط وصالت، ويدخؿ في ىذه المغة الصينية، وكثير مف المغات البدائية. 

، التي تربط باألصؿ Suffixesوالمواحؽ  prefixesتمتاز بالسوابؽ  والمغة اإللصاقية: ىي لغة وصمية -ب
 فتغير معناه، وعالقتو بما عداه مف أجزاء التركيب، وأشير ىذه المغات: اليابانية والتركية وبعض المغات البدائية.

فيما بينيا بروابط  والمغة التحميمية: ىي المصرفة التي تتغير أبنيتيا بتغير المعاني وتحمؿ أجزاؤىا المترابطة -ج
 تدؿ عمى عالقاتيا، ومف ىذه المغات: السامية، وفي طميعتيا العربية، وأكثر المغات اليندية، واألوربية.

وأصحاب ىذه النظرية يستدلوف عمى مراحؿ التطور فييا بمغة الطفؿ ولغات األمـ البدائية، ويروف أف مرحمة 
نسانية، ولكف ىذا خطأ، فجميع الظواىر "العزؿ واإللصاؽ التصريؼ والتنظيـ مرحمة متأخرة في المغات اإل

 .1والتصريؼ" موجودة في مختمؼ األلسنة، ومف العسير أف تتجرد منيا لغة مف المغات
وقد حاوؿ كثير مف الباحثيف أف يقارنوا بيف الفصميتيف اليامتيف "السامية" و"اليندية واألوربية"، والتوسع في ىذا 

فسنكتفي بإشارة عابرة إلى خصائص المغات السامية تمييًدا لبحث خصائص لغتنا خارج عف نطاؽ بحثنا؛ 
 العربية التي تفرعت عنيا.

 :األوؿ وميدىـ الساميوف
 اآلشورية، لقب السامييف -ابمية يطمؽ العمماء اليـو عمى الشعوب اآلرامية والفينيقيية والعبرية والعربية واليمنية والب

الـ وتزير أوؿ مف استخدـ ىذا المقب في إطالقو عمى تمؾ الشعوب؛ وقد شاركو عوكاف العالمة األلماني شم
 .ت ىذه الشعوب "بالمغات الساميةفي أو أوخر القرف الثامف عشر، بتسمية لغا ،ألماني آخر ىو أيكيورف

 والتسمية لـ تخترع اختراًعا، فيي مقتبسة مف الكتاب المقدس الذي ورد
 ـ ويافث، وأف القبائؿ والشعوب تكونت مف ساللتيـ.فيو أف أبناء نوح ىـ ساـ وحا

ويبدو أف المغات السامية قبؿ تفرقيا كانت ترجع إلى أصؿ واحد، وتشكؿ شبو وحدة شعبية، إاّل أف مف العسير 
جدًّا تعييف ذاؾ األصؿ وتحديد ىذه الوحدة؛ ألف الميد األوؿ لمسامييف ما يزاؿ غامًضا مجيواًل، رغـ أبحاث 

ارة إلى وليس يعنينا ىنا أف نعرض لآلراء المتباينة بيذا الصدد، بؿ نتكفي باإلش ،الكثيرة الواسعة اآلفاؽالعمماء 



يرجحاف أف الموطف األوؿ لمشعب السامي ىو القسـ الجنوبي  ،وبروكمماف اإللماني أف إرنست ريناف الفرنسي
 .الغربي، مف شبو الجريرة العربية
ف، وفي يت لغتنا العربية بكثير مف العناية، فكانت في نظر بعض الباحثيوفي دائرة الدراسات السامية حظ

ف كاف كثير مف الفقياء المغة وعمماء االستشراؽ يرفضوف ىذا  ،طميعتيـ العالمة أولسيوزف أقدـ المغات السامية وا 
 الرأي وال يستسيغونو.

ة أصميا، فيي تمتاز عف سائر تشترؾ في عدد مف الخصائص الدالة عمى وحد -بوجو عاـ-والمغات السامية 
ف كاف بعض العمماء  المغات األخرى بأف أصوؿ كمماتيا تتألؼ غالًبا مف ثالث أصوات ساكنة "ض ر ب" وا 

بية منطقية؟ أبحاث المحدثيف يجنح إلى ثنائية األصوؿ السامية؛ كاألب مرمرجي الدمنيكي في كتابو "ىؿ العر 
السامية يردوف الرباعي منيا إلى الثالثي؛ فيردوف دحرج مثاًل إلى دحر  . والقائموف بثالثية األصوؿثنائية ألسنية

أو درج، لما فييما مف معنى اإلبعاد والدفع، والمغات السامية تمتاز في داللتيا عمى المعنى األصمي باعتمادىا 
، نحو لفظ "ـ عمى حروؼ المباني، وفي تفرقتيا بيف المعاني المتكافئة باستخداميا حروؼ المعاني أو الحركات

َؾ، ُمِمَؾ، ؿ ؾ" فيو يدؿ عمى معًنى مشترؾ بيف عدد مف الكممات التي تتألؼ مف ىذه األصوؿ الثالثة، فمنو ممَ 
 .َمِمٌؾ، ُمْمؾ، 

 :السامية المغات شجرة
ذا أردنا أف نصؼ شجرة المغات السامية لنرى كيؼ تفرعت عنيا لغتنا العربية، وكيؼ امتازت عف أخواتيا  وا 

 -بخصائص مستقمة، وجدنا تمؾ المغات في أصؿ نشأتيا تنقسـ إلى شرقية وغربية، فالشرقية ىي المغات البابمية 
وكاف األقدموف يسمونيا:  نسبة إلى بالد أكادفقياء المغة، اآلشورية، أو األكادية، كماؿ يسمييا المحدثوف مف 

"اإلسفينة أو المسمارية" ألف الناطقيف بيا أخذوا الخط المسماري ذا الزوايا عف الشعب السومري، حيف تدفقوا إلى 
منطقتو في القسـ الجنوبي مف بالد العراؽ، ويظف أف المتدفقيف عمى تمؾ المنطقة كانوا مف القبائؿ العربية التي 

 ."سنة ؽ. ـ 3000ىجراتيا منذ األلؼ الثالث قبؿ الميالد عمى وجو التقريب " توالت
 والغربية: تنقسـ ىي األخرى إلى شعبتيف: شمالية وجنوبية، وفي الشمالية: الكنعانية واآلرامية.

ب، أما الكنعانية: فيي لغة القبائؿ العربية التي نزحت عمى األرجح مف القسـ الجنوبي الغربي مف بالد العر 
واستوطنت فمسطيف وسورية وبعض جزر البحر األبيض المتوسط، وكاف ذلؾ حوالي األلؼ الثاني قبؿ الميالد 

 ؽ. ـ" وىي تشمؿ الميجات التالية: 2000"
في رأس شمراء عمى  1926األجريتية: وىي أقدـ لغات المجموعة الكنعانية وأشيرىا، اكتشفت نقوشيا سنة  -1

ؽ. ـ. وعف ىذه األجريتية أخذ العالـ الكتابة  14سط، ويرتّد تاريخيا إلى القرف الساحؿ السوري لمبحر المتو 
 األبجدية.

الكنعانية القديمة: وقد جاءنا بعض مفرداتيا في رسائؿ تؿ العمارنة "عاصمة مصر في عيد إخناتوف".  -2
لؾ العيد "أمنوفيس الثالث، كانت مدونة بالمغة األكادية، وقد تبودلت بيف والة مصر عمى فمسطيف، وبيف فراعنة ذ

خناتوف" في أواخر القرف الخامس عشر، والنصؼ األوؿ مف القرف الرابع عشر " -1411وأمنوفيس الرابع، وا 
 " ؽ. ـ".1358



: وىي ليجة المؤالبيف الذيف كانوا مف نسؿ لوط بف أخي إبراىيـ الخميؿ، كما جاء في العيد القديـ، 1المؤابية -3
وفيو يصؼ انتصاره عمى ممؾ إسرائيؿ،  ،ميجة، ىو نقش ممؾ المؤابيف ميشعف بيذه الوقد عثر عمى نقٍش مدوا 

 ؽ. ـ. 900وتاريخ ىذا النقش ال يجاوز سنة 
الفينيقية: وقد وصمت إلينا عف طريؽ بعض النقوش، وقطع النقود التي عثر عمييا في أقداـ المواطف  -4

الفينيقية مع أصحابيا خارج الوطف األصمي حتى استقرا في  الفينيقية "صور، صيدا، جبيؿ "، ولقد رحمت الميجة
وىي متفرعة عف  ةة الشائعة في قرطاجنة ىي البونيحوض البحر المتوسط، وال سيما في قرطاجنة، وكانت الميج

 الفينيقية، غير أف البونية ُقدٍَّر ليا أف تبقى حتى القرف الخامس بعد الميالد، فعاشت عمًرا أطوؿ مف عمر أميا
 الفينيقية األصمية، وأقدـ النقوش الفينيقية إنما يرجع تاريخو إلى القرنيف التاسع والعاشر ؽ. ـ.

العبرية: وىي أىـ الميجات الكنعانية عمى اإلطالؽ، وقد وصمت إلينا عف طريؽ أسفار العيد القديـ، وفي  -5
آليات التوراة وبعض األوراد، ونحف ثنايا بعض النقوش والموحات الصخرية، وأحياًنا عف طريؽ تالوة الييود 

نقصد بالعبرية طبًعا عبرية العيد القديـ، وىي تختمؼ اختالًفا عظيًما عف العبرية الحديثة التي أصبحت لغة 
 اآلداب الييودية المستحدثة.

 .المؤابية، والفينيقية، والعبريةىذه ىي ليجات الكنعانية: األجريتية، والكنعانية القديمة، و 
البابمية، أف قبائميا قد ىاجرت مف الجزيرة أيًضا إلى أرض  -رامية: فيؤخذ مف بعض اآلثار اآلشورية وأما اآل

بابؿ وآشور، فيما بيف القرنيف الرابع عشر والثاني عشر قبؿ الميالد، وقد كانت اآلرامية مف العنفواف والقوة بحيث 
حتى أضحت لغة التخاطب السائدة في الشرؽ  استطاعت أف تفرض نفسيا عمى جميع أخواتو الشرقية والشمالية،

بعد الميالد، كانت ىذه المغة اآلرامية قد  650ؽ. ـ و300األدنى. وفي المرحمة الزمنية المحصورة بيف سنتي 
بمغت ذورة مجدىا في جميع بالد العراؽ مف جية، وفي سورية وفمسطيف وما يجاروىما مف جية أخرى، ويقدر 

ألؼ كيمومتر مربع، ولـ يكف  600بالد الناطقة بتمؾ المغة في المرحمة المذكورة زىاءبعض فقياء المغة مساحة ال
بد مف أف تتشعب ىذه المغة إلى مجموعة مف الميجات، فشممت المجموعة الشرقية منيا الميجات السائدة في 

 .وشبو جزيرة سيناء بالد العراؽ، وشممت المجموعة الغربية منيا الميجات الباقية المستخدمة في سورية وفمسطيف

مالحظة : المحاضرة التمثؿ ما قيؿ في الدرس بالمفظ ، وىي منقولة عف المصادر السابقة ، ومف أراد تماـ 
 الفائدة فميرجع إلييا كميا . 


