
 

 

 
 : كيف تتحول المغة إلى ليجةالمحاضرة الثالثة

إن لكل لغة في العالم نظاًما لغويًّا يتمثل في مجموعة القوانين والقواعد التي تحكم ىذه       
المغة، وتخضع ليا أصواتيا وكمماتيا وعباراتيا.... وأبناء كل لغة يمتزمون بقواعدىا وقوانينيا 
، وأحكاميا ليتمّكنوا من التفاىم، وتبادل الخبرات والمعمومات، وقضاء حوائجيم بسيولة ويسر

 وىي عماد الثقافة والحضارة.وبذا أصبحت المغة ظاىرة اجتماعية تختمف من أمة إلى أخرى، 
 لكن ماذا يحدث لو تفّرعت المغة إلى ليجات، وما الذي يؤدي إلى ذلك؟

 تعريف الميجة:

ان التي ُجبـَِل عمييا من مادة)ل.ىـ .ج( بمعنى: المسان أو طرفو، أو لغة اإلنس   
  ق األداء في المغة، أو َجْرس الكالم.ائمن طر طريقة فاعتادىا،أو 

وىي في االصطالح العممي الحديث: مجموعة من الصفات المغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، 
 .ويشترك في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئة

وبالتأكيد فإن تفّرَع المغة إلى ليجات عدة يؤدي إلى تغيٍر في النواحي الصوتية والصرفية 
ة والداللية تبًعا لألفراد الذين يداولونيا وميوليم، ومع ذلك فيي جميعيا تصب في والنحوي

بوتقة المغة األم، فميجة التميميين، وليجة الطائيين، وليجة القيسيين، كميا تصب في بحر 
 .العربية الفصحى، إًذا فالعالقة بين المغة والميجة عالقة بين العام والخاص

 أسباب ظيور الميجات:

رجع السبب الرئيس في تفرع المغة الواحدة إلى ليجات ، إلى انتشار المغة في مناطق ي   
مختمفة واسعة، واستخداميا لدى جماعات كثيرة العدد وطوائف مختمفة من الناس، وىذا يتيح 
الفرص لظيور عوامَل أخرى تؤدي إلى التفرع، حيث تختمف المغات اإلنسانية في مبمغ 

يرًا. فمنيا ما تـُتاُح ليا فرص مواتية فتنتشر في مناطَق واسعة من األرض، انتشارىا اختالفـًا كب
 :، ويكون لذلك أسبابم بيا عدد كبير من الناسويتكم

ـ اشتباك المغة في صراع مع لغة أخرى، وتقضي نواميس الصراع المغوي أن ُيكتب ليا النصر 1
ا حدث لمعربية إذ تغمبْت عمى كثير فتحتل مناطق المغة المقيورة، فيتسع بذلك مدى انتشارىا كم

حتى بمغ اآلن عدد الناطقين بيا  غات القبطية والبربريةمن المغات السامية األخرى، وعمى الم
  نحو مئة مميون.

ـ أن ينتشر أفراد شعب ما ، عمى أثر ىجرة أو استعمار، في مناطق جديدة عن أوطانيم 2
كثيرة السكان، فيتسع بذلك مدى انتشار المغة  األولى، ويتكون من سالالتيم بيذه المناطق أمم



 

 

 .وتتعدد الجماعات والناطقين بيا ويكثر أفرادىا
ـ أن ُيتاَح لجماعة ما أسباب مواتية لمنمو الطبيعي في أوطانيا األصمية نفسيا، فيأخذ عدد 3

ى أفرادىا وطوائفيا في الزيادة المطردة، وتنشط حركة العمران في بالدىا، فتكثر فييا القر 
 .والمدن وتتعدد األقاليم، فيتسع نطاق لغتيا

وتبًعا لتأثير ىذه العوامل عمى المغة نتبيَُّن استحالة احتفاظ المغة بوحدتيا األولى أَمًدا طويال، 
فال تمبُث أن تتشعََّب إلى ليجات، وتسمك كل ليجة من ىذه الميجات منيًجا يختمف عن 

  أخواتيا.
 

 
 

 
 

 ي:ا العوامل المباشرة في تفرع المغة إلى ليجات فيي كاآلتمّ أ     
ــ عوامل اجتماعية سياسية تتعمق باستقالل المناطق التي انتشرت فييا المغة 1

كثرة لدولة يولد ضعف السمطان المركزي، و بعضيا عن بعض و ذلك أن اتساع ا
ن القوا ثم دخول غير العرب في اإلسالم ممّ  الدويالت المنقسمة بعضيا عن بعض،

لغتيم األم لسيولتيا، ثم صعوبة في نطق الحروف العربية واستبداليا بأحرف من 
الحكم لمسممين من غير العرب وجعميم لغة األم ىي المتداولة بين أفراد وصول 

 الرعية بدل العربية الفصحى ـ إال ما ندرـ
 تؤدي إلى انفصام الوحدة الفكريةىذا يعني انفصام الوحدة السياسية و التي و 
 .المغويةو 
 نظمكان المناطق المختمفة في تباين بين سالــ عوامل اجتماعية نفسية تتمثل في 2

 اف والتقاليد والعادات، ومبمغ الثقافة ومناحي التفكير عر ة واألاالجتماعي الحياة
 . التأثير في أداة التعبيرىذا كمو يعني والوجدان، و 

في التكوين الطبيعي الموجودة فروق امل جسمية فيزيولوجية تتمثل في الــ عو 3
ألعضاء النطق، والتي ترجع إلى عوامل، منيا: جغرافية المكان والشعبية، مما 
 .يحول دون محافظة المغة عمى وحدتيا األولى

 
يعيشون في بيئة جغرافية واسعة  ـ أسباب جغرافية، فإذا كان أصحاب المغة الواحدة5
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تختمف الطبيعة فييا من مكان آلخر، كأن توجد جبال أو وديان تفصل بقعة عن 
أخرى بحيث ينشأ عن ذلك انعزال مجموعة من الناس عن مجموعة، فذلك يؤدي مع 
مرور الزمن إلى وجود ليجات متباينة تنتمي إلى المغة نفسيا، والذين يعيشون في 

تقرة يتكممون ليجة غير التي يتكمميا الذين يعيشون في بيئة بيئة زراعية مس
  .صحراوية

وباإلضافة إلى ىذه العوامل يمكننا إضافة أثر االحتكاك باألمم األخرى سواًء أكان 
باليجرة أم باالستعمار، كذلك عامل المين والصناعات.... كل ىذه وأكثر تؤدي إلى 

 محمية،أم كانت ليجات اجتماعية.ظيور الميجات سواًء أكانت ليجات 
وخمودىا ين أن المغة ال تموت حتف أنفيا، ما لم تصرعيا لغة أخرى،ومن ىذا نتب

يبقى أن تحتفظ بوحدتيا إن ظمت حبيسة منطقة ضيقة وفئة قميمة، وقد ظير خطأ 
( Esperantoسبرانتو المن يحاولون عالج تعدد المغات بإنشاء لغة عالمية)ا

الفئات، وذلك أن المغة مختمف و  من مختمف بمدان العالميتحدث بيا الناس 
لزام الناس بيا، ال تمبث بعد تداوليا أن  الصناعية عمى فرض إمكان اختراعيا وا 

 ّم تتحول وتتشّعب منيا ليجات.تتأثر بالعوامل السابقة ومن ثَـ 

 

 


