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 قسم عمل الاجامتع 

 

 اللغات القدمية واللغات املعارصة  : الرابعة رة  ــــاحملاض

ــ ــ اللغة العربّية أ منوذجا، بني    القدمي واحلديث 

 اللغات القدمية:  -1
مل يصلنا عن علامئنا القداىم مؤلف مس تقّل يف اللهجات العربيّة القدمية وليس معىن ذكل أ ّّنم        

أ مهلوها ابللكيّة، فقد جسّلوا قدرا كبريا من ظواهرها، واكن ذكل مضن دراس هتم اللغة الفصحى، وأ لّف 

)يونس بن حبيب(  ، من هؤلء:  ))كتاب اللغات((أ و    لغات(())العدد مهنم كتبا أ طلقوا علهيا امس  

)ت 182)ت  الفّراء(  زكراي  و)أ بو  )ت207ه(،  املثىّن(  بن  َمْعَمر  عبيدة  و)أ بو    ه(، 210ه(، 

)ت  )ت 216و)ال مصعي(  ال نصاري(  زيد  و)أ بو  يف  ه214ه(،  كتاب  أ يضا  يُنسب  ليه  واإ لغات  ، 

برواية   ))كتاب اللغات يف القرأ ن الكرمي((، من ذكل  . كام أ ّن مهنم من أ لّفوا يف لغات القرأ نالقرأ ن(

سامعيل بن معرو بن  ىل    ه(419)ت   حس نون(   )اإ س نادها اإ ــ ريض هللا    )عبد هللا بن عباس(يصل اإ

.  ه(224)ت   سّّلم( )أ يب عبيد القامس بنلـ  لغات القبائل(  ))ما ورد يف القرأ ن منعهنام ــ، وكتاب  

ل   ال خرييْن فقط.ومل  يصلنا من هذه الكتب اإ

ىل اللهجات العربية القدمية،        شارات كثرية يف كتب الّّتاث عىل اختّلف اهامتماهتا اإ وقد وردت اإ

يف   كام  ال قدمني  كتب  بعض  يف  ابللهجات  خاّصة  موضوعات  وردت    جّّن(   )ابنلـ  )اخلصائص(كام 

فصاعدا((392)ت  لغتان  الكمه  يف  جيمتع  الفصيح  يف  ))ابب  وه(:  يف ،  ،  اللغات((  تركيب   ))ابب 

أ يراعهيا ويعمتدها أ م يلغهيا    يسمع لغة غريه  ))ابب يف العريب، و))ابب اختّلف اللغات ولكها جّحة((و

 ويّطرح حمكها((. 

فارس( لـ  )الّصاحيب( ويف         اختّلف جند:    ه(395)ت   )ابن  يق  القول  العرب((   ))ابب  ،  لغات 

 يف اللغات((.   اخلّلف))ابب انهتاء  و ))ابب اللغات املذمومة((،و
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يوطي( وأ ما         خفّصص النّوع العارش ملعرفة   )املزهر يف علوم اللغة وأ نواعها(يف    ه(911)ت )الس ّ

الّضعيف واملنكر واملّتوك من اللغات، النّوع احلادي عرش ملعرفة الّرديء املذموم من اللغات، والسابع 

 عرش ملعرفة تداخل اللغة.

ىل دراسة لهجات العربية القدمية، الكتب اليت ومن كتب القدماء ال       يت تضيف معلومات قمية اإ

صّلح   حلن العامة(  ) ومهنا:    بكتب حلن العاّمةاملعروفة    أ لس نة ساكن املدن، ويه  وتقوميأُلفت لغرض اإ

فيه العامة(،  ( لفّراءـ) ل فيه العاّمة لغات العرب( ، و (ابن عبيدة) ـل  )ما يلحن  أ يب عبيد  )ـل  )ما خالفت 

سّّلم  بن  و (القامس  )ت،  الّسكّيت(  )لبن  املنطق(  صّلح  بكر  244)اإ لـ)أ يب  العوام(  و)حلن  ه(، 

 ه(. 597ه( و)تقومي اللسان( لـ)عبد الرمحن بن اجلوزي( )ت 379الزبيدي( )ت

اس تعاملهتا وحتاول أ ن تثبت الوشاجئ بني   أ خرى انترصت للعامة وصّوبت بعضكام أُلّفت كتب       

ــ ة وما اس تعمل ــــاس تعملته العامما   ام فامي أ صاب فيه  دماء، مثل كتاب:  ــــــته العرب الق ـــــ )حبر الَعوَّ

ول املقتضب فامي وافق لغة أ هل مرص من  ــــــه(، و)الق971الَعَوام( لـ)ريّض ادلين بن احلنبيل( )ت

 ه(. 1087لعات العرب( لـ)ابن أ يب الرسور البكري( )ت

 

 اللغات احلديثة:  -2

مناطق         يف  املسترشقني،  أ يدي  عىل  احلديث  العرص  يف  العربيّة  اللهجات  دراسة  بداية  اكنت 

خمتلفة من العامل العريب، خاصة دول الّشامل الإفريقي وسوراي وفلسطني والعراق، ومن تكل ال عامل:  

)اللهجة العربّية  ،  (Bergestrasser)برجشّتارس  لل ملاين    (1915)أ طلس لهجات سوراي وفلسطني  

،  (  J.Cantineau)جان اكنتينو للفرنيس    (1946(، )اللهجات العربّية يف حواران  1934يف تدمر  

 . ( Rossi)رويس لّلإيطايل  (1937) وحرضموت    عََدن عّدة مقالت عن لهجات 

مّث منت يف العرص احلديث دراسة اللهجات العربيّة وازدهرت، وقد اكنت أ ّول دراسة لها، الرساةل        

)ممّّيات لغات العرب، خترجي ما ميكن من اللغات العاّميّة  ، بعنوان )حفّن انصف(اليت أ لّفها املرحوم 

قّدهما يف مؤمتر مجلعيّة  علهيا، وفائدة عمل التّارخي من ذكل( س نة    (ينا فيّ ) العلوم املرشقيّة، يف  ، واليت 

براهمي أ نيس( ، مث جاء بعدها ادّلراسة القيّمة للمرحوم  م(1886) ، وقد نرشت  )يف اللهجات العربّية(  )اإ

، وتعّد هذه ادّلراسة مصدرا همّما للّك من كتب عن اللّهجات العربيّة يف العرص  م(1946)أ ول مّرة عام  

العربيّ  اللغة  مجمع  نّص  وقد  ابلقاهرةاحلديث،  تأ سيسه    ة  من  ال وىل  نة  الس ّ نشاء    (1932)منذ  اإ عىل 

جلنة خاّصة تنّظم دراسة علميّة للهجات العربيّة احلديثة، تضّم عددا كبريا من املتخّصصني واخلرباء يف 
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ــ ت بعــــــب، كام خصصـــــّشأ ن عراب وأ جانــــ هذا ال  نوات  ض اللكّيات يف اجلامعات العربيّة يف  ــــ الس ّ

 ال خرية حّّيا يف مناجهها دلراسة اللهجات. 

طــــومن أ وائل الباحثني العرب اذلين حبثوا يف هذا املي       ــ ل ادّلك ــــــار رسائـــــدان يف اإ توراه ـــــ

يّة: أ و املاجس تري يف اجلامعات ال وروبيّة أ و ال مريكيّة، املبتََعثُون املرصيّون الّرواد يف ادّلراسات اللسان 

براهمي أ نيس( )لهجة القاهرة   م(،  1952م(، )متام حّسان( )لهجة عدن العربّية يف جنوب المين  1941)اإ

مث غريمه من الباحثني العرب، وجاء    (،1956)دراسة حنوية للهجة منطقة عايل يف لبنان  )كامل برش(  

الوطن العريب، يف دراسات مس   هذا الباب يف داخل  تقةل أ و يف من بعدمه من واصل البحث يف 

س نة   )أ محد عمل ادّلين اجِلندي(شلك رسائل جامعية ومن أ برزها أ طروحة ادّلكتوراه اليت تقّدم هبا  

، وقد طبعت يف  و واللغة((ــــــــب النّحـــــ))اللهجات العربية كام تصورها كت واملوسومة:    م( 1965)

 .))اللهجات العربية يف الّّتاث(( جزأ ين بعد ذكل بعنوان: 

براهمي أ نيس(واكن املرحوم           يرى أ ن ادّلراسة العلميّة للهجات العربيّة احلديثة "جيب أ ن تبدأ    )اإ

نرشهحا ونسّجلها وحنلّل أ صواهتا ولك ىل أ ي نـــــــّرض يف البــــــامهتا، دون التّعــــوصفيّة،  وع  ــــــدء اإ

فرغنا من   ذا  فاإ قدمية،  ادّلراسة الوصفيّة التّحليليّة للّك  من املقارانت، أ و احلمك عىل أ ي صةل بلهجة 

مرحةل   ن  تكّوِ اليت  لهجاتنا  تسجيل  مهنا  جليةل:  أ غراضا  خدمنا  قد  نكون  احلديثة  اللّهجات  من  لهجة 

ش باع رغبة العلامء منا يف ادّلراسات ال اكدمييّة البحت ة للهجات اترخييّة من حياتنا الاجامتعية، ومهنا اإ

تكل ادّلراسة نواة أ و ماّدة نس تعملها يف دراسة اللهجات العربيّة  احلديثة، مث بعد هذا وفق هذا تصبح

 القدمية".

 

 للمزيد حول املوضوع ينظر:        
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