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  (ط� ا��	ث 
 
 ا���د�� -
 
 أھم �ظر��ت �.-�,� و�د(ل : �",وم ا�+*�  -
  �",وم ا�+*� – ١ 

   � ا������� ا و�3*�ظر��ت �.-ة ا�+ – ٢ 
  ا��و�5"��وا��,�م أو�ظر�� ا�و	4  - 
  �ظر�� �	��7ة أ�وات ا�ط���6 - 
 ا��وا;�6 وا9�ط�ح و�ظر�� ا�9"�ق  - 
 
  ا���	ث ا ول : �.-ة ا�+*� ا�6ر��� -
  ا��.-ة ا و�3 �+*� ا�6ر���ا��ط+ب ا ول :  
  �*� ا�=�وبو: �*� ا�.��ل  ا��ط�ب ا����� 
   )أ���� ا����<ل(ا��ط+ب ا����ث : �*�ت ا�6رب  
  ا��ط+ب ا�را�@ : �*+ب �*� 5ر�ش  
  

  ���ر ا���� ا������و��ة 
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  ا���	ث ا����4 : �طور ا�+*� ا�6ر���  -
  ا��ط+ب ا ول : ا���7�� ا�6ر��� 
  ا�7ر�م ا��ط+ب ا����4 : ا�6ر��� �6د �زول ا��رآن  
  ا��ط+ب ا����ث : ا�6ر��� 4E ا�6�ر ا �وي 
  ا��ط+ب ا�را�@ : ا�6ر��� 4E ا�6�ر ا�6���4  
  
 ا�(���� -
  �5<�� �را=@ ا��	ث -

  
  
  
  
  
  
  
  

  ��د�� 
  

قـد نشـأت هـذه اللغـة بـبالد الحجـاز و ُتعرف اللغة العربية التي نتكلم بها حاليا باللغة الباقية 
األمــارات التــي يعــود و أقــدم مــا وصــل هــي بعــض النقــوش و  ،ثــم انتشــرت فــي كثيــر مــن جوانبهــا
النثـر الجـاهليين و أقدم ما وصل مـن آثارهـا الراقيـة الشـعر و  ،تاريخها إلى القرن الثاني الميالدي

التــي تغلبــت لهجــة مــن لهجاتهـــا  ،يمــثالن اكتمــال هــذه اللغــةو جمعــا فــي القــرن األول للهجــرة و 
  .مع فروق دقيقةاستأثرت بميادين األدب في مختلف القبائل و 

كيـــف نشــــأت اللغـــات اإلنســــانية األولـــى ؟ أهــــي وحـــي مــــن عنـــد اهللا علمهــــا و فمـــا اللغــــة ؟ 
  ؟ كيف صنعهاو لإلنسان ؟ أم هي من وضع اإلنسان ؟ 

  .؟.ما هي أهم مراحل تطورهاو . ؟ .متىو كيف ولدت ؟ و ثم ما اللغة العربية ؟ 
  :   مبحثينو لإلجابة عنها قسمنا عرضنا هذا إلى مدخل و تساؤالت نطرحها و . .أسئلة

اتفــاق شــامل علــى مفهــوم  بــالرغم مــن عــدم وجــودو  ،اللغــة تطرقنــا فيــه إلــى مفهــومو المــدخل 
يـذكر كثيـًرا  ألنـهالتعريفات الدقيقـة إلـى حـد بعيـد يعتبر من  إال أن تعريف ابن جني محدد للغة

  .من الجوانب المميزة للغة
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ركزنـــا علـــى و الفرضـــيات فـــي نشـــأة اللغـــة اإلنســـانية األولـــى  والنظريـــات أثـــم ذكرنـــا بعـــض 
 ،نظريـــة محاكـــاة أصـــوات الطبيعـــة ،التوقيفيـــة واإللهـــام أو المشـــهورة منهـــا وهـــي نظريـــة الـــوحي 

  .االتفاق ونظرية المواضعة أ
تعرضـنا فيـه للنشـأة األولـى للغـة العربيـة و كان بعنوان نشأة اللغة العربية و المبحث األول : 

اختالفهــا إنمــا ترجــع إلــى و ثــم ذكرنــا بــأن لغــات العــرب علــى تعــددها عالقتهــا باللغــات الســامية و 
لغــــة القبائــــل ( لغــــة الجنــــوبو  )،لغــــة القبائــــل العربيــــة العدنانيــــة(لغتــــين أصــــليتين لغــــة الشــــمال 

  ).الحبشيةو الحميرية و هي السبئية و القحطانية 
 ألسـنة اخـتالف بـه قصـد قديًما استخدم تعبير وهو بعدها تطرقنا إلى اختالف لغات العرب 

تغلبــت منهــا لغــة قــريش علــى ســائر اللغــات  كيــفو  ،األلفــاظ بعــض نطــق فــي وتباينهــا ،القبائــل
  .عمل قريشو أثر مكة و  ،اجتماعية أهمها األسواقو اقتصادية و ألسباب دينية 

  
  

أمــا المبحــث الثــاني فخصصــناه لــبعض مراحــل التطــور األخــرى التــي رافقــت اللغــة العربيــة 
أقـدم وأخـذنا مثـال  )الخط النبطي في الشمالو الخط المسند في الجنوب (كظهور الخط العربي 

جــد علــى قبــر امــرئ القــيس بــن و  نقــش النمــارة الــذي وهــو نــص ُوِجــَد مكتوًبــا بالعربيــة الفصــيحة 
هيئـة الكتابـة فـي هـذا و قلـيم حـوران بجنـوب فلسـطين إفـي  صف بأنه ملك العـربالذي يو  وعمر 

يمثـل مرحلـة  وهـو  ،الكلمـات فـي الكتابـات اإلسـالمية األولـىو النص قريبة من هيئـات الحـروف 
أشــكال الحــروف عربيــة و واضــحة مــن مراحــل تطــور نشــوء الخــط العربــي ألن الكلمــات عربيــة 

نـزول القـرآن الكـريم بلسـان عربـي  وهـو لحادث بـارز فـي تطـور العربيـة أال كما تعرضنا  ،تقريبا
لسان الـذي يلحـدون إليـه أعجمـي  ،لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرو "  قال تعالى : ،مبين

صـرفنا فيـه مـن الوعيـد لعلهـم يتقـون و كـذلك أنزلنـاه قرآنـا عربيـا و  ،)١(هذا لسـان عربـي مبـين " و 
تنـذر و  ،مـن حولهـاو كـذلك أوحينـا إليـك قرآنـا عربيـا لتنـذر أم القـرى و "  ،)٢(يحدث لهم ذكرا " وأ

مــن قبلــه كتــاب موســى و "  ،)٣(فريــق فــي الســعير " و يــوم الجمــع ال ريــب فيــه فريــق فــي الجنــة 
"  ،)٤( بشــرى للمحســنين "و هــذا كتــاب مصــدق لســانا عربيــا لينــذر الــذين ظلمــوا و  ،إمامــا ورحمــة

لقد ضـربنا للنـاس فـي و ، ")٥(عربي" و جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته آأعجمي  ولو 
  )٦(قرآنا عربيا غير ذي عوج " ،هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون

األســاليب و المعــاني و ذلــك فــي األغــراض و قــد اتســعت العربيــة بفضــل القــرآن أيمــا اتســاع و 
 فقـد هامـة لغويـة ثـروة يحمل الذيالحديث النبوي الشـريف تأثير ة إلى هذا باإلضاف ،األلفاظو 
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  :قــــــــــــــال هريــــــــــــــرة أبــــــــــــــي عــــــــــــــن:  التعبيــــــــــــــر كتــــــــــــــاب فــــــــــــــي البخــــــــــــــاري روى
  .)...الكلــــــم بجوامــــــع بعثــــــت(: يقــــــول وســــــلم عليــــــه اهللا صــــــلى اهللا رســــــول ســــــمعت

 فـي تكتب كانت التي الكثيرة، األمور يجمع اهللا أن: الكلم جوامع أن وبلغني: اهللا عبدو أب قال
  )٧( .ذلك ونح وأ واألمرين، الواحد، األمر في قبله، الكتب

  

  
  
)١(  ��Fل ،١٠٣ا	ورة ا���.  
)٢(  ��F١١٣ا، Iورة ط�.  
)٣(  ��Fورة ا�.ورى ،٧ا�.  
)٤(  ��Fف ،١٢ا��	ورة ا �.  
)٥(  ��Fت ،٤٤ا+�E ورة�.  
  .�ورة ا�ز�ر ،٢٨ ،٢٧ا���Fن  )٦(
إ���Pج �وP5@  ،ا��Pدار ا��4��P )،ا������Pدوا���Pن وا��P	�ح (�و�و$� ا�	د�ث ا���وي ا�.ر�ف ،�	�O ا��(�ري )٧(

�م��  .٢٨١٥ر :  ،روح ا

 .العباسـيو  باختصار شديد تطور العربية في العصـرين األمـويو في نهاية المبحث ذكرنا و 
  نذكر: التي اعتمدنا عليها في بحثناالمراجع و المصادر أهم ومن 

  الفتح عثمان بن جني النحوي وبالخصائص أل
  أ�� أھم ا��را�� :

  تاريخ آداب العرب  ،مصطفى صادق الرافعي
  تاريخ قريش  ،حسين مؤنس

باإلضافة إلى مجموعة من المراجع األخرى. وكبقية البحوث األخرى فقد واجهتنا عدة 
  صعوبات في إعداد هذا البحث أهمها :

 ،ألنه كما يقولون بحث صعب ،غةوجود اتجاه يرفض البحث في موضوع نشأة الل -
كما يذكرون بقرار الجمعية  ،غامض مجهول وهو الحدس و ضرب من التخمين و عديم الجدوى 

 )١(الذي منع بموجبه إلقاء محاضرات في الموضوع  اللغوية الفرنسية
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 ،٧٤ص  )،١٩٨٢ ،��روت ،�ؤ��� �وEل( ،١ط ،ا�=�ھ�ت ا��	ث ا�+*وي ا�	د�ث 4E ا���6م ا�6ر�4 ،ر��ض ��5م )١(

٧٥   

  أهم نظريات نشأتهاو مفهوم اللغة :  �د(ل 
  

   �#"�م ا���� - ١
  

مفهومها ، وليس هناك اتفاق شامل على مفهوم و قد اختلف العلماء في تعريف اللغة ل 
  .تعددها إلى ارتباط اللغة بكثير من العلومو يرجع سبب كثرة التعريفات و محدد للغة 

مــن التعريفــات الدقيقــة إلــى حـــد  )*(هـــ" ٣٩١ويعــد تعريــف اللغــة عنــد ابــن جنــي "المتـــوفى 
وهـذا تعريـف دقيـق  )،بعيد. قال ابن جني :(حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عـن أغراضـهم

  يذكر كثيًرا من الجوانب المميزة للغة.
اعية فـي التعبيـر ونقـل أكد ابن جني أوال الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها االجتم 

  الفكر، وذكر أيضا أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم. 
ـــة  ـــاحثون المحـــدثون بتعريفـــات مختلفـــة للغـــة، وتؤكـــد كـــل هـــذه التعريفـــات الحديث ويقـــول الب
الطبيعــة الصــوتية للغــة والوظيفــة االجتماعيــة للغـــة، وتنــوع البنيــة اللغويــة مــن مجتمــع إنســـاني 

  آلخر.
ون : اللغــة فــي المتعــارف هــي عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة ويعــرف ابــن خلــد

الفاعـل  وفعل لساني ناشئة عن القصد إلفادة الكـالم فـال بـد أن تصـير ملكـة متقـررة فـي العضـ
اللغـة ملكـة فـي اللسـان وكـذا الخـط و . .في كل أمة بحسـب اصـطالحاتهم واللسان، وه ولها وه

  صناعة ملكتها في اليد
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ــــى النحــــوقــــد عــــرف  التــــالي: أيــــة لغــــة مــــن اللغــــات هــــي نظــــام بنيــــوي  وكــــارول اللغــــة عل
Structural System  مــن األصــوات العرفيــة المنطوقــةarbitrary vocal sounds  ومــن

التــي يمكــن أن تســتخدم فــي  والتــي تســتخدم أ sequences of soundsتتابعــات األصــوات 
عند مجموعـة مـن البشـر، ويصـنف  interpresonal communicationالتعامل بين األفراد 

    )١(.األشياء واألحداث والعمليات التي تتم في البيئة اإلنسانية
  
  
ا�"�O. �ن أ<�� ا دب وا��	و، و�6P. IPر. وا��و�+4، أ� =4�ّ . $���ن �ن)م١٠٠١ - ٩٣٢ ،ھـ ٣٩٢ -٣٢٠(ا�ن �ّ��  )*(

ا��و�ل آ�ذاك. 5;3 ط"و��4E I  ا��و�+4 ا�ذي �7ن ��6ل 4E (د�� 	�7م أ�وه ��+و�7ً رو�ّ�� ��+���ن �ن E,د ا زدي �7ن
وP5د ظ,Pر اھ����IP ���درا��Pت ا��	و�P�� �Pذ .  4�ِP�ِ���P,م P��7ًرا ا��و�ل و�E,� �+�3 درو�I ا و�3 $+3 �د .�وخ �ْم �Pذع

4E ا�+*�P وھPو ،ا�"�!� ص �I ��ّ�"�ت ��7رة ور��<ل و.روح ا(�+Pف ا��ؤر(Pون P$ 4PEددھ�، �Pن أ.P,رھ� �.-�I ا و�3،
4 ���� أ=زاءE @و�� 

  .ا���7�� ا�.��+� ��(� ا��7رو��� –$+م ا�+*� ا�6ر���  ،�	�ود E,�3 	=�زى )١(
  

  �(�)�ت ��ة ا���� ا&������ ا%و�$  - ٢
  
  

 مــدى نجاعــةو  ،حــديثا فــي موضــوع نشــأة اللغــة اإلنســانية األولــىو اختلــف البــاحثون قــديما  
باعتباره موضـوعا ال يمكـن  ،دراسة هذا الموضوع بين معارضين للبحث فيه إلى درجة التحريم

مصــرين علــى مثــل هــذه البحــوث اللغويــة التــي و بــين مؤيــدين بــل و  ،التحقــق مــن صــحة وقائعــه
  .تنبع من التراث المعرفي

  ا : من أهمهو الفرضيات التي تفسر نشأة اللغة اإلنسانية األولى و قد تعددت اآلراء و 
  التوقيف :و الوحي و نظرية اإللهام  - ١

أوقفـــه علـــى أســـماء و تـــذهب هـــذه النظريـــة إلـــى أن اهللا الخـــال أوحـــى إلـــى اإلنســـان األول و 
ـــرأي فـــي العصـــور القديمـــة الفيلســـوف و  ،األشـــياء بعـــد أن علمـــه النطـــق ـــى هـــذا ال قـــد ذهـــب إل

في العصور الحديثة طائفة مـن العلمـاء علـى رأسـها المـي و  )ق م ٤٨٠ت (اليوناني هيراقليط 
 ٢٥٥ت ( عثمـان الجـاحظ ومن علماء المسـلمين فـي العصـور الوسـطى أبـو الفيلسوف دونالد و 

الـــذي يـــرى أن لغـــة  )هــــ ٣٩٥ت (أحمـــد بـــن فـــارس و  )هــــ ٣٢٤ت (الحســـن الشـــعري  وأبـــو  )هــــ
  .العرب توقيفية

إلـى أن  ،كان اللسان األول الذي نزل به آدم من الجنـة عربيـا(قال عبد المالك بن حبيب (
  .))...لسان العربي إال أنه محرفكان يشاكل الو  ،طال صار سريانياو َبُعد العهد 

غيــــرهم أن اللغــــة و تــــابعهم كثيــــر مــــن مشــــاهير علمــــاء النصــــرانية و يــــرى علمــــاء العبرانيــــة و 
بــراهيم عليــه إلســان آدم عليــه الســالم حتــى انتهــت إلــى  العبرانيــة هــي اللغــة التــي فتــق اهللا بهــا
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يعتمد العلماء المؤيدون لهـذه النظريـة علـى مـا ورد بهـذا الصـدد فـي العهـد القـديم مـن و  .السالم
  يضيفون إلى ذلك ثالثة وجوه :و  ،اإلنجيل
تعــالى ذم قومــا فــي إطالقهــم أســماء غيــر توقيفيــة فــي قولــه تعــالى " إن و أنــه ســبحانه  – ١

ـــتم هـــي إال ـــك يقتضـــي أن بـــاقي و  )*(. " .آبـــاؤكم مـــا أنـــزل اهللا بهـــا مـــن ســـلطانو  أســـماء أن ذل
   )١( .األسماء توقيفية

  
  ٢٣ا��F  ،�ورة ا��=م )*(
)١( 4P6Eدق ا�را�P� 3"ط�رب ،�P6آداب ا�  ،٥٧ص  )،١٩٩٩ ،��Pروت ،دار ا��P�7ب ا�6ر�4P( ،٥ط  ،١ج  ،��Pر�

 ���رف - ٥٦ ،٥٥ص  ،ا�=زا<ر ،آدا�,�وا�+*� ا�6ر���  ،�	�;رات I�E 4E ا�+*� ،؛ أ	�د .���� ٥٩ ،٥٨
 )*(ألــــوانكم "و اخــــتالف ألســــنتكم و األرض و مــــن آياتــــه خلــــق الســــموات و قولــــه تعــــالى "  – ٢

  .فالمراد هي اللغات ،األلسنة غير مرادة لعدم اختالفهاو 
كانــــت اللغــــات اصــــطالحية الحتــــيج فــــي التخاطــــب بوضــــعها إلــــى  وعقلــــي فلــــ وهــــو  – ٣

  .فالبد من االنتهاء إلى التوقيف ،كتابة يعود إليه الكالم وآخر من لغة أاصطالح 
تعــالى : علـم آدم أســماء جميـع المخلوقــات و أن اهللا تبـارك  وقـدم ابــن جنـي تفســيرا آخـر هــو 

 ،غيـر ذلـك مـن سـائر اللغـاتو الرومية و العبرانية و الفارسية و السريانية و بجميع اللغات : العربية 
علق كل منهم بلغة مـن تلـك اللغـات و ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا  ،ولده يتكلمون بهاو  وفكان ه

  .اضمحل عنها ما سواهاو فغلبت عليه 
التوقيف اإللهـي مسـتند إلـى لغـة سـابقة لـه يفهـم بهـا المقصـود  أما الخفاجي فيذهب إلى أن

هــا ثــم عرضــهم علــى علـم آدم األســماء كلو المالئكــة " و بـافتراض أن المواضــعة تقــدمت بــين آدم 
قالوا سـبحانك ال علـم لنـا إال مـا علمتنـا  .المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبـأهم بأسـمائهم قـال ألـم أقـل لكـم إنـي  .إنك أنت العليم الحكيم
   )**(ما كنتم تكتمون " و أعلم ما تبدون و األرض و أعلم غيب السموات 

  محاكاة أصوات الطبيعة :نظرية  - ٢
أصوات مظاهر و صل اللغة محاكاة أصوات الطبيعة كأصوات الحيوانات أتذهب إلى أن و 

ارتقـت و  ،ثـم تطـورت األلفـاظ الدالـة علـى المحاكـاة ،التي تحدثها األفعـال عنـد وقوعهـاو الطبيعة 
  .تقدم الحضارةو بفعل ارتقاء العقلية اإلنسانية 

   )١( ١٩ويتني حديثا في القرن و ذهب إلى هذه النظرية ابن جني قديما و 

أصـــوات  وإنمــا هـــ ،ذهـــب بعضــهم إلـــى أن أصــل اللغـــات كلهـــاو (حيــث يقـــول ابــن جنـــي ( 
.. ثـــم ولـــدت اللغـــات عـــن ذلـــك فيمـــا .نعيـــق الغـــرابو  خريـــر المـــاءو المســـموعات كـــدوي البحـــر 
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قد كان ابن جني معجبا بهذه النظرية حيث أفرد لها باب في كتاب الخصـائص سـماه و  ،))بعد
  قال فيه : )باب في امساس األلفاظ أشباه المعني(

لــم يتنبــه علــى ذلــك إال بمــا جــاء عــنهم مــن تســميتهم األشــياء بأصــواتها : كالخازبــار  ولــو ((
   )٢(.)) .البط لصوتهو لصوته 

  
)*(  ��Fورة ا�روم  ،٢٢ا�  
  �ورة ا���رة  ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ا��Fت  )**(
)١( 4P6Eدق ا�را�P� 3"طP��، ق��Pا�� @P=٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،٦٠ص  ،ا��ر ����P. دP�	؛ أ،  �P*+ا� IP�E 4PE راتP;�	�

   ٥٧ ،�٥٦ر=@ ���ق ص 
   ٤٦ص  ،ا���7�� ا�6+��� ،�	��ق �	�د $+4 ا��=�ر ،١ج  ،ا�(��<ص ،ا�"�O $���ن �ن =�4وأ� )٢(

إلــى  ،CUOKOOفالطـائر المســمى فـي االنجليزيــة  ،مــا يؤيــدهاالواقـع أن لهــذه النظريـة و 
  .في المصرية القديمة )مو(جانب الهرة المسماة 

  من أهم أدلتها : و 
تتفـــق فـــي كثيـــر مـــن وجوههـــا مـــع  ،أن المراحـــل التـــي تُقررهـــا بصـــدد اللغـــة اإلنســـانية – ١

قة لمرحلة الكالم يلجـأ فقد ثبت أن الطفل في المرحلة الساب ،مراحل االرتقاء اللغوي عند الطفل
فيحــــاكي الصــــوت قاصــــدا التعبيــــر عــــن  ،فــــي تعبيــــره اإلرادي إلــــى محاكــــاة أصــــوات الطبيعــــة

  .عن أمر يتصل بهو أ ،مصدره
فهي من جهة تعجـز عـن تفسـير مبـدأ كيفيـة حكايـة  ،لكن يوجه لهذه النظرية انتقاد أساسي

فمــا العالقــة  ،صــوتهاو األصــوات فــي آالف الكلمــات التــي ال نــرى اآلن أيــة عالقــة بــين معناهــا 
  معناه مثال ؟ و بين لفظ الكتاب 

  االصطالح : و المواضعة و نظرية االتفاق  – ٣
ارتجلـــت ألفاظهـــا و  ،االتفـــاقو اســـتحدثت بالتواضـــع و تقـــرر هـــذه النظريـــة أن اللغـــة ابتـــدعت 

المفكـرين لهـذه النظريـة مـنهم الفيلسـوف اليونـاني ديمـوقريط و مـال الكثيـر مـن العلمـاء و  ،ارتجاال
  .قال بها من المحدثين أيضا آدم سميث االنجليزيو  ،المعتزلةو  وأرسطو 

تـــاريخي بـــل إن مـــا تقـــرره يتعـــارض مـــع  ونقلـــي أ ولـــيس لهـــذه النظريـــة أي ســـند عقلـــي أو 
عهــدنا بهــذه الــنظم أنهــا ال تخلــق خلقــا و  ،التــي تســير عليهــا الــنظم االجتماعيــة النــواميس العامــة

إضافة إلى ذلك فالتواضع علـى التسـمية يتوقـف فـي كثيـر  ،بل تتكون بالتدريج من تلقاء نفسها
  .من مظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون فبأي لغة تواصل هؤالء

أن ثـــالث و يمكـــن أن تفســـر نشـــأة اللغـــة اإلنســـانية مـــن هنـــا فإنـــه ال توجـــد نظريـــة واحـــدة و  
أعطـــاه القـــدرات و تعـــالى أّهـــل اإلنســـان و فـــاهللا ســـبحانه  .نظريـــات متكاملـــة يمكـــن أن تفســـر ذلـــك

بهـــذه القـــدرة اســـتطاع اإلنســـان األول أن يضـــع و  ،ينشـــئ اللغـــةو فألهمـــه لكـــي ينطـــق  ،الخاصـــة
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لمــا تقــدم و  ،وجــد حولــه فــي الكــونالتقليــد لمــا يو المالحظــة و باإلصــغاء  ،جملــه األولــىو كلماتــه 
االصـــطالح الـــذي مـــا زال و بـــدأ بوضـــع كلمـــات جديـــدة بـــالتواطؤ  ،ارتقـــي فـــي التفكيـــرو اإلنســـان 

   )١(.مستمرا إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة
  

  
  
  
 )١( 46Eدق ا�را��ط"3 �ق ،��د .���� ؛ ٦٤ ،٦٣ص  ،�ر=@ ���	ق ص  ،أ�ا�+*� �ر=@ �� I�E 4E ;رات�	�٥٧، 

٥٨   
  نشأة اللغة العربية :  ا���	ث ا ول

  
  

ة ا%و�$ ���� ا������ : %ولا��ط+ب ا�
   ا�
  

هن من أرومة واحدة نبتت و انشعبت هي  ،(*) اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية
زاد و  ،فلما خرج الساميون من مهدهم لتكاثر عددهم اختلفت لغتهم األولى ،في أرض واحدة

ى أصبحت كل لهجة منها لغة تراخي الزمن حتو تأثير البيئة و هذا االختالف انقطاع الصلة 
  .مستقلة
تشابه و يقال أن أحبار اليهود هم أول من فطن إلى ما بين اللغات السامية من عالقة و 

 لكن علماء المشرقيات من األوربيين هم الذين اثبتوا هذه العالقةو  ،في أثناء القرون الوسيطة
  .ال شكو بالنصوص حتى جعلوها حقيقة علمية ال إبهام فيها 

كما يردون اللغات اآلرية  ،العربيةو الكنعانية و العلماء يردون اللغات السامية إلى اآلرامية و 
  .السنسكريتيةو اليونانية و إلى الالتينية 

 ،الفينيقيةو الكنعانية مصدر العبرانية و  ،السريانيةو اآلشورية و فاآلرامية أصل الكلدانية 
الراجح في و  ،الحبشةو لهجات مختلفة تكلمتها قبائل اليمن و العربية تشمل المضرية الفصحى و 

ألنها بانعزالها عن العالم سلمت مما  ،الرأي أن العربية أقرب المصادر الثالثة إلى اللغة األم
  .التغيرو أصاب غيرها من التطور 

ألن  ،النشأة األولى للغة العربية ليس في مقدور الباحث اليوم أن يكشف عن أطوارو 
النصوص الحجرية التي أخرجت من و  ،النماءو هي في وفرة الشباب و التاريخ لم يسايرها إال 

حدوث هذه األطوار التي أتت على اللغة فوحدت و  ،بطون الجزيرة ال تزال لندرتها قليلة الغناء
فكان من الطبيعي  ،فإن العرب كانوا أميين ،النقلو هذبت كلماتها معلوم بأدلة العقل و لهجاتها 
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تأثير الخلطة و الترحال و من كثرة الحل و االرتجال و من اختالف الوضع و أن ينشأ من ذلك 
البناء و اإلعالل و اختالف اللهجات في اإلبدال و  ،اضطراب في اللغة كالترادف االعتزالو 
   )١(اإلعراب و 

  
)*(  �P�4 =�وP�ر ا�6رP	�3 ا�P9 إ���P. نPدود ا ر�P	 رب آ��� �نd 4 �ن�+*�ت ا������ �,=�ت ��7ن ا���م ا�=�و���ا��راد 
�مو ،�ن (+�e ا�6=م .ر�5 إ�3 ا��	ر ا 	�ر dر��وPا�� �P�,�+$ وحP� نP� م�P� 3إ� ��ھ4 ���و،  �Pر�Fت ا�P*+3 ا��P�� �P�7

  ٧٥ ،٧٤ص  ،٥ط ،١ج ،��ر� آداب ا�6رب ،ا�را46E ��ط"3 ��دقأ�ظر ��������E أ�;� ���� إ�E�� 3ث 
  ١٣ ص )،��روت ،دار ا��6ر�E( ،٢٤ط  ،��ر� ا دب ا�6ر�4 ،أ	�د 	�ن ا�ز��ت )١(
  

   ��� ا��
�بو��� ا��+�ل  : ���4ا��ط+ب ا�
  
  

  اختالفها إنما ترجع إلى لغتين أصليتين :و لغات العرب على تعددها و 
أحوال و مائر الضو بين اللغتين بون بعيد في اإلعراب و ، لغة الجنوبو لغة الشمال 

ال لغتهم و ير بلساننا ما لسان حم(بن العالء : ( وعمر  و، حتى قال أبالتصريفو االشتقاق 
  .ٕان اختلفتا لم تكن إحداهما بمعزل عن األخرىو ، على أن اللغتين ))بلغتنا

م كما حققة غالزر  ٤٤٧قد حدث عام و فإن القحطانيين جلوا عن ديارهم بعد سيل العرم 
أن  ،بما كانوا عليه من رقيو استطاعوا بما لهم من قوة و تفرقوا في شمال الجزيرة و  ،األلماني

فكان إذن بين الشعبين اتصال سياسي  ،الشامو يخضعوا العدنانيين لسلطانهم في العراق 
تتغلب  دون أن ،يجانس بين اللهجتين في المنطقو  ،تجاري يقرب بين اللغتين في األلفاظو 

العتصام العدنانيين بالصحراء من جهة و لقوة القحطانيين من جهة  ،أحداهما عن األخرى
تطاول األمد على هذه الحال حتى القرن السادس للميالد فأخذت دولة الحميريين و  ،ثانية

 ،تسلط الفرس عليهم طورا آخرو سلطانهم يزول بتغلب األحباش على اليمن طورا و تزول 
 ،االستقاللو الوحدة و األلفة و  على نقيض هؤالء تتهيأ لهم أسباب النهضة كان العدنانيونو 

الحبشة من طريق و اختالطهم بالروم و  ،الفرسو  منافستهم للحميريينو الحج و بفضل األسواق 
ثم جاء اإلسالم فساعد  ،أدبهم على حمير الذليلة المغلوبةو  ففرضوا لغتهم ،التجارةو الحرب 

ذهاب القومية اليمنية فاندثرت لغة حمير و اللهجات الجنوبية  والعوامل المتقدمة على مح
   )١(.أخبارهم حتى اليومو آدابهم و 
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  ١٥ ،١٤ ص )،��روت ،دار ا��6ر�E( ،٢٤ط  ،��ر� ا دب ا�6ر�4 ،أ	�د 	�ن ا�ز��ت )١(
  

   )أ��
� ا�0/�.-( ���ت ا���ب : ا����ث ا��ط+ب
  

 .األلفاظ بعض نطق في وتباينها القبائل، ألسنة اختالف به قصد قديًما استخدم تعبير 
 والتسهيل واإلدغام، واإلظهار. واإلمالة الفتح حركات في االختالف النوع هذا في ويدخل

 قبل القديمة للعربية كان حيث .اللهجات باختالف يعرف ما وأ والترقيق، والتفخيم والتحقيق،
 والخطابة الشعر لغة وهي ،المشتركة اللغة هناك كانت. وظيفي مستوى من أكثر اإلسالم
 التي القبائل لغات وهناك ،العرب أسواق في ُتعقد التي والمفاخرات الندوة، دار في والحوار

 تعبر مختلفة بـُمسميات عرفت التيو  المشتركة اللغة من قربها بمدى فصاحتها تتفاوت كانت
   )١( ذلك من فيها الصوتي التغير سمات عن

 .الياء بكسر ِيْعَلم تُنطق َيْعَلم فكلمة المضارعة، حروف كسر وهي:  بهراء تلتلة -

 شيًنا المؤنثة كاف قلب وهي وبكر، ومضر ربيعة إلى وتُنسب: والكسكسة الكشكشة -
 كتابس وأ كتابش تُنطق كتابكِ : سيًناو أ

 اللهم لبيش: لبيك اللهم لبيك في: يقولون مطلًقا شيًنا الكاف إبدال وهي : اليمن شنشنة -
   لبيش

 يقول الذي الشريف الحديث ُروي وبها ،أم التعريف ال قلب وهي .ِحْمير طمطمانية -
 في اْمصيام اْمبر من ليس(: هكذا الحديث هذا ينطق). السفر في الصيام البر من ليس(

  ( اْمسفر

 .الَعِشج تُنطق فالعشي جيًما، المشددة الياء قلب وهي : قضاعة عجعجة -

 والسيوطي .عن أن نطق وهي. جاورهم ومن وأسد وقيس تميم في يهو : العنعنة -
 .َسَعل تُنطق سأل المعاصرة اللهجات وفي. بها المبدوء الهمزة في عامة يجعلها
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   .األصوات لتداخل نتيجة ُيفهم ال حديث يهو  :قضاعة غمغمة -

  
   ٢٠٠٤ ،ا��و�و$� ا�6ر��� ا�.��+� )١(

 .حين عتى القراءات وفي عتى حتى نطق وهي :هذيل فحفحة -

ء قطعة - يا: يريدون الحكا، أبا يا: يقولون. الوقف في الكلمات أواخر قطع وهي .طي 
  .الحكم أبا

 بني قبيلة إلى وتُنسب هرجل، تُنطق الرجل :مثل هل تُنطق ال التعريف أداة .اللحيانية
 .لحيان

 شاء ما يريدون اهللا، مشا: يقولون .الكلمات أواخر في الهمزة حذف وهي .العراق لخلخانية
  .التْخَتخة ومثلها. اهللا

 :تُنطق أعطيناك، إنا .للطاء مجاورتها بشرط نوًنا العين قلب وهي .هذيل استنطاء

 .َأنطيناك

 .الناس في النات :مثل تاء السين إبدال ووه :اليمن َوتمُ  -

 األحوال، جميع في مضمومة هم الضمير من الهاء نطق ووه:  قضاعةو  ربيعة وهم -
 .كسرة وأ بياء ُسبقت إذا فيها ُتكسر التي للفصحى خالًفا ،إليُهمو عليُهم :نحو

 فيها يكون التي للفصحى خالًفا مطلًقا، كم الضمير كاف كسر ووه: وربيعة بكر وكم -
  )١( .مضموًما الضمير
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   ٢٠٠٤ ،ا��و�و$� ا�6ر��� ا�.��+� )١(
  

   ��� �4)3 ���2 : را�@ا��ط+ب ا�
  

ٕانما استطاعت كذلك أن تتبرأ مما و  ،لم تتغلب لغات الشمال على لغات الجنوب فحسب 
 ،تعدد الوضعو اختالف الداللة و البداوة من اضطراب المنطق و الهمجية و جنته عليها األمية 

  )١(اجتماعية أهمها : و  اقتصاديةو فتغلبت منها لغة قريش على سائر اللغات ألسباب دينية 
  األسواق : - ١

 ،ينتقلون من بعضها إلى بعضو  ،التسوقو كان العرب يقيمونها في أشهر السنة للبيع و  
 ،المبادهة بالشعرو  ،المفاوضة في الرأيو فتدعوهم طبيعة االجتماع إلى المقارضة بالقول 

فكان من ذلك للعرب معونة على  ،شرف األصلو المفاخرة بالمحامد و  ،المباهاة بالفصاحةو 
الخطيب إنما يتوخى األلفاظ العامة  وإذ كان الشاعر أ ،الخلقو الدين و العادة و توحيد اللسان 

الرواة من ورائه و  ،طمعا في تكثير مشايعيهو  ،األساليب الشائعة قصدا إلى إفهام سامعيهو 
 ،هذه األسواق عكاظأشهر و  .فكرتهو  طريقتهو فتنتشر معه لهجته  ،ينشرونه في األنحاء

كانت تقوم هالل ذي و أقوى أثرا في تهذيب العربية و  أوالهن أشهرو  )*(المجاز وذو مجنة و 
مفاداة و أمراء القول للمتاجرة و فتفد إليها زعماء العرب  ،تستمر إلى العشرين منهو القعدة 

ألنها تقام و  ،كانوا يتوافدون عليها من كل فج ألنها متوجههم إلى الحجو  ،أداء الحجو األسرى 
  .سبب شهرتهاو ذلك سر قوتها و  في األشهر الحرم

  عمل قريش :و أثر مكة  – ٢
ألنها كانت في النصف الثاني  ،نهضة العربو كان لموقع مكة أثر بالغ في وحدة اللغة 

 ،اليمنو  التواجر من الهندو من القرن السادس محطا للقوافل اآلتية من الجنوب تحمل السلع 
كانت قوافل مكة التجارية آمنة لحرمة و مصر و يصفونها في أسواق الشام و فيبتاعها المكيون 

ٕايالفهم رحلة الشتاء إلى اليمن و  رياستهم عكاظو زعامتهم في الحج و مكانة قريش و البيت 
ارتباطا، وأكثرهم بالشعوب اختالطا، رحلة الصيف إلى حوران فكانوا اشد الناس بالقبائل و 

  على الشمال ثم كانوا في الشرق وبالروم في الجنوب وبالفرس  في  بالحبشة  كانوا يختلطون
  
  

   ١٧ ،١٦ ،١٥ ص )،��روت ،دار ا��6ر�E( ،٢٤ط  ،��ر� ا دب ا�6ر�4 ،أ	�د 	�ن ا�ز��ت )١(
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�٥٤٠ا�(ذت �و�5 ��� وا�ط�<ف و$�7ظ 5ر�� ��ن �(+�  )*(��ھـ ١٢٩م إ�3 ان �,�,� ا�(وارج ��� م �م ���ت 4E ا
  .ذور ا��=�ز ���3 (+ف $ر�Eتو ،ا�"ل ��7 $+3 أ���ل ��,��=�� �و;@ و

  
تيماء و ما جاورها من أرض خيبر و أثارة من العلم بالكتب المنزلة :باليهودية في يثرب 

ثم  ،الفكرو فتهيأت لهم بذلك الوسائل لثقافة اللسان  ،الحيرةو نجران و بالنصرانية في الشام و 
اختاروا لغتهم و  ،نقلوا األلفاظ المستحدثةو  ،ني الجديدةتدبروا المعاو  ،سمعوا المناطق المختلفة

ينشرونها حتى نزل بها القرآن الكريم فأتم لها و من أفصح اللغات ثم أخذ الشعراء يؤثرونها 
 ،يعد القرن السابق لنزول القرآن الكريم فترة تطور مهمة للعربية الفصيحةو  )١(.الغلبةو الذيوع 

يدل على ذلك ما وصل إلينا على ألسنة الرواة من الشعر و  ،صلت بها إلى درجة راقيةو 
الوسط تقاربت حتى و يذهب علماء اللغة إلى أن لهجات الغرب و  )٢( .النثر الجاهليينو 

ليس المراد بذلك بالضرورة كبار و  ،صارت في أصفى صورها عند قبائل أعاريب نجد
عرب وجدت عند بطون من بل إن اللهجة العربية التي يفهمها اكبر عدد من ال ،القبائل

سلم و  جدير بالذكر أن السيدة آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليهو  ،تميمو هوازن و غطفان 
هم من هوازن حتى تتعود و اختارت أن تبعث بولدها الرضيع إلى منازل بني سعد بن بكر 

الحجاز  سواقأمن بطون القبائل النجدية تلك كانت غالبية الوافدين على و  ،أذنه النطق السليم
شيع اللهجات على األلسن في سوق أأعدادهم الكثيرة هي التي جعلت اللهجة النجدية و 

صبحت شيئا فشيئا لغة عامة يفهمها الناس من كل أتلك اللهجة النجدية من العربية و  ،عكاظ
نجد شرف  إذن فالقرشيون أولئك التجار األذكياء عرفوا كيف ينتزعون من أعاريب القبائل.

 ،فنسبت إليهم العربية الفصحى ،وضع اسمهم على هذه اللهجة التي نشأت في بالد غيرهم
لكن القرشيين و  ،بل قال إنها لسان عربي مبين ،لم يقل القرآن الكريم إنها لسان قريشو 

مهما يكن من أمر فإن قريشا و  .بسيطرتهم السياسية على أمة اإلسالم نسبوها إلى أنفسهم
ألن االتجاه العام بعد اإلسالم كان يتجه إلى تعظيم قريش من باب  ،جد كلهذهبت بالم

فقال الناس إن قريشا أبلغ العرب  ،البر بأهلهو المحبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لكن قريشا لم تكن أبلغها و  ،فإنه كان فعال أبلغ العرب ،ةقبيلو  )ص(خلطوا بذلك بين محمد و 
قدر يقارن بشعراء غيرها من القبائل حتى  وفلم يكن لقريش شاعر ذ ،ال أعلمهاو  ،ال أشعرهاو 

  .)٣(لكنه في النهاية ال ُيعد من الفحول و شاعر كبير  وهو نجم فيها عمر بن أبي ربيعة 
  
  
   ١٧ ،١٦ ،١٥ �ر=@ ���ق ،أ	�د 	�ن ا�ز��ت )١(
  ٢٠٠٤ ،ا��و�و$� ا�6ر��� )٢(
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ا�6�ر ا�	د�ث ( ،١ط  )،ا�*ر 5��+� $ر��� =f �,+6 أ$ظم 5��4E �+ ��ر� ا��.ر درا�� 4E ��ر�(��ر� 5ر�ش  ،	��ن �ؤ�س )٣(
  ٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣ص  )،٢٠٠٢ ،ا��وز�@و�+�.ر 

  

  : يقول ابن خلدون في المقدمة عن لغة قريشو  
أصرحها لبعدهم عن بالد العجم من و  ،لهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربيةو .. 

بني و بني أسد و غطفان و بني ِكنانة و  ،ُخزاعةو ُهذيل و ثم من اكتنفهم من ثقيف  ،جميع جهاتهم
  .تميم
عرب اليمن المجاورين و قضاعة و ٕاياد و غّسان و ُجذام و لخم و أما من َبُعد عنهم من ربيعة و 

  .الحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة األعاجمو الروم و ألمم الفرس 
الفساد عند أهل صناعة و االحتجاج بلغاتهم في الصحة  على ِنسبة ُبعدهم من قريشكانو 

  .)١(العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ١٠٧٢ص  )،١٩٧٩ ،��روت ،دار ا���7ب ا�����4( ٢ط  ،ا��=+د ا ول ،ا���د�� ،$�د ا�ر	��ن ا�ن (+دون )١(
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  تطور اللغة العربية :  ا���	ث ا����4
  

   ا������ ا����56 : %ولا ا��ط+ب

 كشمال الحواضر في سيما ال ،التدوينو  للكتابة الجاهلية عرب معرفة في شك هناك يعد لم 
 عملية لهم سهلت كوسائل استخدموها التي الصخورو  األحجار تتوفر حيث جنوبهاو  العربية الجزيرة
 كانو  )*( الرقاعو  العسبو  اللحافو  األديمو  الخشبو  اإلبل أكتاف عظام عن فضال ،التدوين
 المواثيقو  األحالفو  العهودو  الصكوك كتدوين االجتماعية الحياة مقتضيات على يقتصر التدوين

  )١(.غيرهاو 

 يعرف الذي الحميري المسند الخط عن انبثقت قد العربية الكتابة أن المؤلفين من فريق يرىو 
 القوافل طريق عن الشام وبالد المناذرة موطن إلى وصل قد الخط هذا وأن ،الجنوبي بالخط أيًضا

 إلى الحجاز طريق عن انتقل ثم وشماليها العربية الجزيرة جنوبي بين تنتقل كانت التي التجارية
 .الجزيرة بقية

 من انحدرت التي النبطية للكتابة متطور استمرار هي العربية الكتابة أن آخر فريق يرى بينما
 النقوش على هذا رأيه في الفريق هذا اعتمد وقد. الفينيقية الكتابة عن المتطورة األرامية الكتابة

 الرسم في العربية الكتابة منها تألفت التي العناصر مجموعة حملت التي األثرية والمكتشفات
 )٢ ( .وانفصالها الحروف واتصال واإلمالء

 الكتابة شأن ذلك في شأنها ،الشكل من خالية ،النقط من عارية آنذاك العربية الكتابة كانتو 
  الثالثة فالنصوص، وصورها األحجار على كتابات وجدت  وقد )٣ ( منها اشتقت التي النبطية األم

  

  ا�ر�5ع 5ط@ ا����ش  ،ا��6ب =ر�دة ا��(ل ،ا�+(�ف 	=�رة ��ض ر�5ق ،ا د�م ا�=+د ا 	�ر ا��د�وغ )*(

)١( 4Eو�د ا�+ط�ف ا��،$ ���ا�6ر ��4 ا���7E �*+در ا���١٥ص  ،ا�=زا<ر ،دار ا�,دى ،�  

   ٢٠٠٤ ،ا��و�و$� ا�6ر��� )٢(

   ٢٧٣ص  )،١٩٦٩ ،ا���ھرة ،دار ا�"7ر ا�6ر�4( ،درا�� 4E �طور ا���7�� ا�7و��E ،ا�راھ�م =��6 )٣(
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 فـــي وجـــد الرابـــع الـــنصو  ،للمـــيالد ٢٥٣و ٢١٠ ســـنتي بـــين مؤرخـــة هـــيو  ســـيناء فـــيوجـــدت  األولـــى
 لكـنو  مـؤرخ غيـر حـوران فـي خامسـا نقشـا كـذلك ذكـرو  ،م ٢٦٧ تاريخهو  صالح مدائن هيو  الحجر

 نصـوص كلهـا هذه ،م ٢٧٠ إلى يرجع تاريخه أن يرجحان فوج دي الكونتو  ليتمانو اين المستشرقين
 هيئــة مــن تقتــرب أشــكالها لكــنو  القــراءة عســيرة نصــوص هــيو  ،المــيالدي الثالــث القــرن إلــى ترجــع
 .إعجام وأ نقط دون كلهاو  العربي الخط

جـد علـى قبـر امـرئ القـيس بـن و  نقش النمارة الـذي ومكتوًبا بالعربية الفصيحة فهأما أقدم نص ُوِجَد 
 مـؤرخ سـنة وهـو قلـيم حـوران بجنـوب فلسـطين إالذي يوصف بأنه ملـك العـرب فـي النمـارة فـي  وعمر 
الكلمــات فــي الكتابــات اإلســالمية و هيئـة الكتابــة فــي هــذا الـنص قريبــة مــن هيئــات الحـروف و م، ٣٢٨

ـــى ـــ وهـــو  ،األول ـــة واضـــحة مـــن مراحـــل تطـــور نشـــوء الخـــط العربـــي ألن الكلمـــات عربيـــة يمث ل مرحل
    )١(.أشكال الحروف عربية تقريباو 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   ٢٠٧ ،٢٠٦ص  )،٢٠٠٢ ،ا��وز�@وا�6�ر ا�	د�ث �+�.ر ( ،١ط  ،��ر� 5ر�ش ،	��ن �ؤ�س )١( 

  

http://www.tarjomehrooz.com/


    )*(هذه صورتها الحقيقية :و 

  

  

  

  

  

  

  

    )**(هذه أيضا :و 

  
  
)*( http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=6563  
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  هذا نصها بالحرف العربي : و 

  اسر التاج و ملك العرب كله ذ وتي نفس مر القيس بن عمر  – ١

  عكدي وحاء و هرب مذحجو ملوكهم و نزور و ملك األسدين و  – ٢

  نزل بنيهوو  ملك معدو نجران مدينة شمر  في حبجو يزج – ٣

  لروم فلم يبلغ ملك مبلغهو وكله لفرس و الشعوب  – ٤

  ولده و بكسول بلسعد ذ ٧يوم  ٢٢٣عكدي هلك سنة  – ٥

  ترجمتها : و 

  الذي تقلد التاج  ،هذا قبر امرئ القيس ملك العرب كلهم -  ١

  وقاد  ،هزم مذحج إلى اليومو  ،ملوكهمو نزار و أخضع قبيلتي أسد و  – ٢

  استعمل بنيه و  ،أخضع معداو  ،الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر – ٣

  فلم يبلغ ملك مبلغه  ،الرومو أنابهم عنه لدى الفرس و  ،على القبائل – ٤

  )١( وفق بنوه للسعادة ،في اليوم السابع من أيلول ٢٢٣هلك سنة  ،إلى اليوم – ٥

  ا أقدم نصان٥١٣َزَبد الذي يرجع إلى سنة  َنْقُش و مكتوب بالخط العربي فه وأمم، ثم َنْقَشا َحر 

ال تبعـد  م. وقد لوحظ أن الصورة األولى للَخـط العربي٥٦٨وأم الِجَمال اللذان يرجعان إلى عام 
ر الخط العربي من هيئته النبطية ـبطي، ولم يتحـرإال بعد أن َكَتَب به  كثيًرا عن الخــط الن

قبيل اإلسالم مقصورة على المواثيق  من الزمان. وظلت الكتابة العربيةالحجازيون لمدة قرنين 
  .)٢( الشعرية، وكانت الكتابة آنذاك محصورة في الحجاز واألحالف والصكوك والرسائل والمعلقات
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د فقد تطورها؛ مراحل في َحَدث أهم  الفصحى بالعربية الكريم القرآن نزول انك  وح 
 إلى وأضاف قريش، لهجة على األساس في قائمة واحدة فصيحة لغة في المختلفة لهجاتها
 التراكيب ببالغة ارتقى كما. جديدة دالالت أخرى أللفاظٍ  وأعطى كثيرة، ألفاًظا معجمها
 اللغة وفقه واألصوات والصرف وكالنح العربية اللغة علوم نشأة في سبًبا وكان. العربية

 .والعالمية االنتشار سعة للعربية حقق إنه ثم  الشرعية، العلوم عن فضالً  والبالغة،

 تبدأ أن اإلسالم انتشار خالل من واستطاعت الكريم، القرآن الفصيحة العربية َحَمَلتو 
 إفريقيا، شرقي إلى األحمر البحر َعَبَرت ثم  القديمة، الجنوبية العربية محل  لتحل  جنوًبا َزْحَفها

 محل  فحلت غرًبا َزَحَفتْ  ثم والعراق، وسوريا فلسطين في اآلرامية على فَقَضتْ  شماالً  واتجهت
 إلى الطريق لها وانفتح الَبْرَبر، لهجات َفَخَلَفتْ  إفريقيا شمال في وانتشرت. مصر في القبطية
 )١( .المتوسط البحر وُجُزر أسبانيا إلى انتقلت إفريقيا شمال ومن والسودان، إفريقيا غرب
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 الهجــري، األول القــرن منتصــف حتــى) منقوطــة غيــر( ُمْعَجمــة غيــر ُتكَتــب العربيــة ظلــت 
 اإلســالم فـي األمصـار أهــل دخـل فحـين. والســكنات بالحركـات مشـكولة غيــر ُتكتَـب ظلـت كمـا

 إليــه يتطــرق أن الكــريم القــرآن علــى وخيــف األلســنة، علــى اللْحــن َظَ◌َهــرَ  بهــم، العــرب واخــتلط
ـل وحينئـذ .اللْحـن ذلـك األسـود أبــو توص  َؤليفَوَضــع المصـحف، كلمـات لَضـْبط طريقـة إلـى الـد 
 علــى للداللــة تحتــه وُنْقطــة الفتحــة، علــى للداللــة الحــرف فــوق ُنْقطــة الِمــداد مــن مخــاِلف بَلــْون

ـمة، على للداللة ِشماله عن وُنْقطةً  الكسرة، اللـة ِشـماله عـن وأ تحتـه وأ فوقـه ونقطتـين الضللد 
 إال ُيسـتعمل يكـن لـم الضـبط هـذا أن إال .الـنْقط مـن خالًيـا السـاكن الحـرف وتَـَركَ  التنـوين، علـى
 جعــل بــأن أخــرى، طريقــة أحمــد بــن الخليــل وضــع الهجــري الثــاني القــرن وفــي. المصــحف فــي

 صـغيرة واًوا وللضـمة تحتـه، صـغيرة يـاءً  وللكسـرة الحـرف، فـوق ُمضـطِجعة صـغيرة ألًفـا للفتحـة
ر وكان فوقه، رت ثم. التنوين حالة في الصغير الحرف ُيكرشـائع وه ما إلى الطريقة هذه تطو 
 بـن نصـر بـه وقـام مـروان، ابـن الملـك عبـد زمـن فـي فـتم) تنقيطهـا( الحـروف إعجام أما .اليوم

 وهــ مــا حســب هجائيــا الحــروف بترتيــب قامــا كمــا الَعــْدواني، َيْعُمــر بــن ويحيــى الليثــي عاصــم
 .)هوز أبجد( القديم األبجدي الترتيب وتركا اليوم، شائع

 الهجـري، األول القـرن مـن األخيـر الثلـث في العالمية ونح األولى خطواتها العربية َخَطتو
 تلـــك وفـــي. العربيـــة بـــالجزيرة المحيطـــة المنـــاطق إلـــى اإلســـالم مـــع تنتقـــل أخـــذت حـــين وذلـــك

قـــي علـــى دلـــيالً  اســـتخدامها وأصـــبح للدولـــة، الرســـمية اللغـــة العربيـــة أصـــبحت األمصـــار، الر 
ـة الهجـري الثـاني القـرن حتـى الباديـة لغة وظلت. االجتماعية والمكانة عنـد الحج  اخـتالف كـل .

 أمـا. الباديـة أبنـاء كأحـد الفصـحى بالعربيـة التحـدث على القدرة للعربي الفخر دواعي من وكان
 وأخــذ فشــيًئا، شــيًئا تضــعف األصــلية بلغــاتهم صــلتهم بــدأت فقــد اإلســالمية، األمصــار ُســكان

ًبـا المنـاطق ُأولـى الشـام منطقـة كانـت وقـد. األم باللغـات متـأثرة ُمَولـدة عربية يتكلم بعضهم تعر .
 وم الوافـدة، العربيـة القبائـل الخـتالف تبًعـا العربيـة فـي األمصـار أهـل لهجـات اختالف وُيالَحظ

وقبيـل  .بعـض عـن بعضـها ومصـر والعـراق والشـام والبصـرة الكوفـة لهجـات اخـتالف كـان هنـا
تراثهـا مقصـوًرا  نهاية العصر اُألمـوي، بـدأت العربيـة تـدخل مجـال التـأليف العلمـي بعـد أن كـان

واة ١( على ِشْعر وأمثال على ألسنة الر(.  

   العالميةالموسوعة العربية  )١(
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 العالم مشرق في اإلسالمية الحضارة ازدهار مرحلة األول العباسي العصر شهد 
 اليونانية من وخاصة بالترجمة، المرحلة تلك وبدأت األندلس، وفي مغربه وفي اإلسالمي
 لغة معجم َيُعد ولم. واالبتكار التأليف َطْور دخلت ثم اللغة، وتطويع االستيعاب ثم والفارسية،

 مهمة عاتقهم على العلماء فحمل الحضارة، تلك معاني عن التعبير على وحده قادًرا البادية
 عربية صيغ وتحميل أخرى، لمصطلحات صيغ وتوليد عربية، غير مصطلحات تعريب
 أدق  عن التعبير العربية استطاعت وبهذا. عنها التعبير أرادوا معاني لتؤدي جديدة دالالت
  .وآدابها الشامخة الحضارة تلك علوم في المعاني

 تعلمها مرحلة العربية فدخلت العربية، تعليم في التأليف بدأ العصر، ذلك مطلع وفي
 والصرف وكالنح اللغوية العلوم َصْرح عليه قام الذي األساس وه هذا وكان الكتاب، بطريق

  .والمعاجم والبالغة اللغة وفقه واألصوات

 واتخاذ الثاني، العباسي العصر في دويالت إلى اإلسالمي العالم انقسام من الرغم وعلى
 وَنَمت واآلداب، للعلوم لغةً  بقيت العربية اللغة فإن والتركية، كالفارسية لإلدارة أخرى لغات

  )١( .وقرطبة والقيروان وَحَلب كالقاهرة متعددة، حواضر في والعلمية الثقافية الحركة
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هنالك العديد من اآلراء حول أصل يتضح لنا مما سبق حول نشأة اللغة العربية أن  

العربية لدى قدامى اللغويين العرب فيذهب البعض إلى أن يعرب كان أول من أعرب في 
فسميت اللغة باسمه، وورد في الحديث النبوي أن نبي اهللا لسانه وتكلم بهذا اللسان العربي 

ابن أربع عشرة سنة بينما َنِسي  وإسماعيل بن إبراهيم أول من ُفتق لسانه بالعربية المبينة وه
إال أنه  ،لسان أبيه، أما البعض اآلخر فيذهب إلى القول أن العربية كانت لغة آدم في الجنة

  أحاديث نبوية ثابتة ترجح أًيا من تلك االدعاءات. وال وجود لبراهين علمية أ
اعُتمد المنهج العلمي وعلى ما توصلت إليه علوم اللسانّيات واآلثار والتاريخ فإن  وول 

جّل ما ُيمكن قوله أن اللغة العربية بجميع لهجاتها انبثقت من مجموعة من اللهجات التي 
ما يسمى و لغات جنوب الجزيرة العربية أ تسمى بلهجات شمال الجزيرة العربية القديمة. أما

اآلن باليمن وأجزاء من ُعمان فتختلف عن اللغة العربية الشمالية التي انبثقت منها اللغة 
العربية، وال تشترك معها إال في كونها من اللغات السامية، وقد كان علماء المسلمين 

"ما لسان حمير بلساننا وال  : م)٧٧٠بن العالء ( وعمر  والمتقدمين يدركون ذلك حتى قال أب
  عربيتهم بعربيتنا."

اللغة العربية من اللغات السامية التي شهدت تطوًرا كبيًرا وتغيًرا في مراحلها الداخلية، و  
حيث بسببه أصبحت هذه اللغة الفرع الوحيد من اللغات السامية  يهاوللقرآن فضل عظيم عل

معظم اللغات السامية، وما بقي منها عدا  في حين اندثرت ،الذي حافظ على توهجه وعالميته
األمهرية (لغة أهل الحبشة، أي ما يعرف اليوم و لغات محلية ذات نطاق ضيق مثل: العبرية 
مليون نسمة كلغة أم، كما يتحدث بها من  ٤٢٢بإثيوبيا)، واللغة العربية يتكلم بها اآلن قرابة 

   المسلمين غير العرب قرابة العدد نفسه كلغة ثانية.
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