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ملخص: 

اأثارت لغة قري�ض كثريا من اجلدل يف الدرا�سات اللغوية والنحوية القدمية واحلديثة، 
ومل يتوقف اجلدل حول ف�ساحتها ومكانتها من لغات العرب، وعالقتها بالقراآن وقراءاته، 
لهجة  جمرد  هي  وقيل:  بها،  نزل  القراآن  اإن  وقيل:  اللغات،  اأف�سح  قري�ض  لغة  اإن  فقيل: 
العرب  لغة  اأو  ال�سعر  بلغة  نزل  القراآن  واأن  اللهجات،  من  غريها  عن  تختلف  ال  حمكية 
ا�ستعمل  لها، وقد  ا�سم بال م�سمى، وال وجود  اللغة  اإن هذه  االإ�سالم، وقيل:  امل�ستكة قبل 
القدماء ل�سان قري�ض، ولغة قري�ض، وحلن قري�ض، وكاأنه ال فرق بينهما، فكانوا يق�سدون 
بهـــما التادف حينا، والتداخل حينا اآخر، وظل هذا التعار�ض والتداخل قائما مبا يوؤكد 
ثم  اإطالقها، ومن  التاريخي عند  �سياقها  االألفاظ يف  الوقوف على مدلوالت  اإىل  حاجتنا 

حتولها اإىل م�سطلح.
ومل ي�سل الدار�سون املعا�رضون يف لغة قري�ض اإىل راأي قاطع، اإذ و�سلت اخلالفات يف 
بع�ض االأحيان اإىل حد التناق�ض، وهذه حماولة تهدف اإىل جتلية �سيء من الغمو�ض الذي 
يف  امل�سطلح  هذا  �ساحبت  التي  املدلوالت  ا�ستقراء  خالل  من  نناق�سه  امل�سطلح،  يكتنف 

ال�سياقات التاريخية املختلفة. 
اّتبع الباحث املنهج الو�سفي الذي ينا�سب طبيعة الدرا�سة. وتو�سل اإىل اأن لغة قري�ض 
كانوا  اللغة  علماء  اأن  اإىل  الباحث  تو�سل  كما  الب�رضة.  اأهل  ي�ستخدمه  مل  كويف  م�سطلح 

ينقلون عن اأهل الكوفة، ومل يتبعوا منهجية بعينها. 
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Grammarians and Linguists’ Attitudes towards the Language 
of Quraish: A Study in the Concept Denotations

Abstract: 

The language of Quraish raised a lot of controversy in ancient and 
modern linguistic studies. Debate did not only concern its eloquence and its 
status among the languages   of Arabs and its relationship to the Holy Qur›an 
and its recitations, but also it claimed that the language of Quraish was the 
most eloquent among other languages. It was reported that the Holy Qur›an 
used it on the one hand, and on the other hand, it was argued that it was just 
a spoken dialect which did not differ from other dialects. Hence the Holy 
Qur›an used the language of poetry or the language shared by Arabs before 
Islam. It was also claimed that this language was not aptly named and did 
not exist. Early scholars used the terms »Tongue of Quraish«, that is, the 
language of Quraish and accent of Quraish interchangeably as if there were 
no differences between them. They used them as synonyms sometimes and 
as complementary terms on other times. Such discrepancies between the 
concepts remained, which indicates the need to investigate denotations of the 
concepts from historical perspective till it became a term. 

Contemporary scholars on the language of Quraish did not reach 
firm opinions. Contradictions among scholars sometimes reached dispute. 
Therefore, the current study is an attempt to contribute to uncover ambiguity 
pertaining to the term. The researcher is going to discuss it through reviewing 
denotations of the term in different historical contexts. The researcher 
adopted descriptive method, which suits the nature of the present study. The 
researcher concluded that the language of Quraish is a Kofi term which was 
not used by Basris, and that linguists almost quoted from Kofi and did not 
adopt a particular method. 
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مقدمة: 
القراآن نزل  واأن  اللغات،  اأف�سح  اأن لغة قري�ض  االأولني يعتقدون  اللغويني  كان بع�ض 
بها، وتبعهم بع�ض من جاء بعدهم، وتوقف املعا�رضون اأمام لغة قري�ض، فذهب فريق يوؤكد 
ف�ساحتها، وي�ستدل لها بالروايات التي توؤيد راأيه، وذهب فريق اآخر ينفي عنها الف�ساحة، 
ويبطل م�سمون املقوالت، وقد نظر كل فريق اإىل لغة قري�ض من منظور خمالف لالآخر دون 
التوقف عند دالالت امل�سطلح يف ال�سياقات التاريخية ما جعلهم يتو�سلون اإىل نتائج غري 
اإىل ال�سمول يف اال�ستقراء، ويف هذه الدرا�سة نتابع امل�سطلح من بداية  حا�سمة الفتقارها 

ظهوره اإىل موقف املعا�رضين منه. 

أوال - لغة قريش يف األثر: 
كان اأول ظهور مل�سطلح ل�سان قري�ض ولغة قري�ض يف �سدر االإ�سالم على ل�سان النبي 
فيما ن�سب اإليه من روايات، ثم تناقله ال�سحابة والتابعون وخاِلفوهم. فقد تواترت الروايات 
ُح  اأَْف�سَ »اأََنا   : َو�َسلََّم-  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  - �سَ ِبيِّ النَّ النبي يف ف�ساحة قري�ض، ومن ذلك قول  عن 
« )1( . وقال  ينِّ َ َهَذا: ِمْن اأَْجِل اأَ ُت يِف َبِني �َسْعِد ْبِن َبْكٍر » َوُف�رضِّ اْلَعَرِب َمْيَد اأَينِّ ِمْن ُقَرْي�ٍض، َوَن�َساأْ
ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- : » اأََنا اأَْعَرُبُكْم اأََنا ِمْن ُقَرْي�ٍض، َوِل�َسايِن ِل�َساُن بني �سعد بن 
اأنا ِمْن قري�ض، ون�ساأت يف بني �سعد، فاأنَّى ل اللحن«  )3(  بكر » )2( . ويف رواية اأخرى: » 
، ثم انتقل هذا امل�سطلح، فتداوله ال�سحابة، وربطوه بلغة القراآن ولغة النبي. قال عمر بن 

اِحِفَنا َهِذِه اإِالَّ ِغْلَماُن ُقَرْي�ٍض اأَْو ِغْلَماُن تثقيف«  )4( .  لِّنَيَّ يِف َم�سَ اخلطاب: »اَل مُيَ
وقال عثمان للنفر القر�سيني: »اإن اختلفتم اأنتم وزيد بن ثابت يف �سيء، فاكتبوه على 
ل�سان قري�ض، فاإمنا نزل بل�سان قري�ض. قال زيد: فجعلنا نختلف يف ال�سيء ثم جنمع اأمرنا 
على راأي واحد. فاختلفوا يف » التابوت » فقال زيد » التابوه » وقال النفر » التابوت » قال: 
فاأبيت اأن اأرجع اإليهم، واأبوا اإن يرجعوا اإلَّ حتى رفعنا ذلك اإىل عثمان. فقال عثمان: اكتبوه 
» التابوت » فاإمنا اأنزل القراآن على ل�سان قري�ض » )5( . وجاء عن ابن عبا�ض يف تف�سري قوله 

عز وجل: {ِبِل�صاٍن َعَرِبٍي ُمبي} )6( ، قال: بل�سان قري�ض«  )7( . 
وتاأثر العلماء بهذا املفهوم، وربطوا بني النبوة والف�ساحة. جاء يف �رضح م�سكل االآثار: 
ِبِه  ُبِعَث  الَِّذي  اللِّ�َساَن  اأَنَّ  ِبَذِلَك  َوَعِقْلَنا  ِباأَْل�ُسِن �ِسَواَها،  اَل  َقْوِمَها،  ِباأَْل�ُسِن  ُتْبَعُث  ا  َ اإمنَّ �ُسَل  الرُّ  «
ِة  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- ُهَو ِل�َساُن َقْوِمِه، َوُهْم ُقَرْي�ٌض، اَل َما �ِسَواُه ِمَن ااْلأَْل�ُسِن اْلَعَرِبيَّ لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ النَّ
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َراُدوَن ِبَذِلَك ُهْم ُقَرْي�ٌض، اَل َمْن �ِسَواُهْم« )8(  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- امْلُ لَّى اهللَّ َها، َوَكاَن َقْوُمُه- �سَ َوَغرْيِ
. »َوَقاَل اأَُبو َحامِتٍ اأََحبُّ ااْلأَْلَفاِظ واللغات اإلينا اأن نقراأ ِبَها ُلَغاُت ُقَرْي�ٍض، ُثمَّ اأَْدَناُهْم ِمْن ُبُطوِن 
ا َرِبيَعُة  َ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َوَمْنِزِل اْلَوْحِي، َواإِمنَّ لَّى اهللَّ - �سَ ِبيِّ ... ِلُقْرِب ِجَواِرِهْم ِمْن َمْوِلِد النَّ ُم�رَضَ
َوُم�رَضُ اأََخَواِن » )9( . َوقال اْبُن ُقَتْيَبَة: « مَلْ َيْنِزِل اْلُقْراآُن اإِالَّ ِبُلَغِة ُقَرْي�ٍض؛ ِلَقْوِلِه- َتَعاىَل- : 

{َوَما اأَْر�َصْلَنا ِمْن َر�ُصوٍل اإِالَّ ِبِل�َصاِن قومه} )10( « )11( . 
وقد حاول القدماء تخريج هذه املقوالت التي تن�سب الف�ساحة اإىل قري�ض، مع خمالفتها 
ملوقف نحاة الب�رضة من لغة قري�ض، فذهب معظم القدماء اإىل اأن املق�سود بلغة قري�ض هم 
اأهل احلجاز، واأن ف�ساحتهم من باب التغليب، وبذلك يف�سحون املجال لغريها من اللغات اأن 

تقف اإىل جوارها، وت�ساركها يف الف�ساحة وتنفي عنها التفرد. 
وذهب فريق اإىل اأن اللغة امل�ستكة هي لغة العرب جميعا، ولي�ست لغة قبيلة بعينها، ال 
قري�ض وال غريها. قال القا�سي الباقالين: » احلجَة مل تقم علينا باأن القراآن منزل بلغة قري�ض 
فقط دون جميع العرب، واإن كان معظمه منزاًل بلغة قري�ض« )12( . » ومعنى قول عثمان: اإنه 
نزل بل�سان قري�ض؛ اأي: معظمه، ومل يقم دليٌل على اأن جميعه بلغة قري�ض، قال اهلل تعاىل: 
تناواًل  القبائل  جميع  يتناول  العرب  وا�سم  قال:  قر�سيا.  يقل:  ومل   ،  )13( َعَرِبيًّا}  {ُقْراآًنا 
اأبوعمر بن عبد الب؛ الأن لغة غري قري�ض  واحداً، يعنى: حجازها ومينها... وكذا قال ال�سيخ 
موجودة يف �سحيح القراءات، كتحقيق الهمزات، فاإن قري�سا ال تهمز » )14( . وكذلك ذهب 
الغلبة عليه للغة قري�ض،  القراآن مل ينزل كله بلغة احلجاز، واإمنا كانت   « اأن  اإىل  ال�سيوطي 
واأنه جمع معظم لغات العرب » )15( . وعن اأيوب ال�سختياين اأنه قال: »معنى قوله تعاىل: »اإال 
بل�سان قومه » )16( اأراد العرب كلهم، فاعتمد عروبة القراآن �رضاحًة، ومل ياأت على » قر�سيته 

» ولو مرًة واحدة )17( . 
وكان امل�سطلح يف اأول االأمر عاما، وغري حمدد، وله غري لفظ واحد، فيقولون ل�سان 
قري�ض كما �سبق يف الرواية عن عثمان، ولغة قري�ض كما جاء يف الرواية عن عمر. ففي رواية 
ابن قتيبة. قال عمر بن اخلطاب لعبد اهلل بن َم�ْسُعود- ِحني بلغه اأَنه يقرئ النَّا�ض )عتى عني( 

ُيِريد )َحتَّى ِحني( - : » اإِن اْلُقْراآن مل ينزل بلَغة ُهَذْيل، فاأقرئ النَّا�ض بلَغة ُقَرْي�ض« )18( . 
االآخر،  غري  مدلول  لفظ  ولكل  موحدة،  غري  املعنى  على  للداللة  امل�ستعملة  فاالألفاظ 
األفاظهم حينها؛ الأنهم ينتمون لتلك  اللغة، واللغة فرع عنه يف مدلوالت  اأعم من  فالل�سان 
�سدر  يف  بالل�سان  يعنون  كانوا  فقد  املعنى،  هذا  فيها  للفظ  كان  التي  التاريخية  احلقبة 
ِم:  االإ�سالم ما نعني به اللغة اليوم. جاء يف ل�سان العرب: « اللِّ�َساُن اللَُّغُة، واللِّ�ْسُن، ِبَك�رْضِ الالَّ

اللُّغة. واللِّ�ساُن: الرِّ�َساَلُة. َوَحَكى اأَبوَعْمٍرو: » ِلُكلِّ َقْوٍم ِل�ْسٌن اأَي ُلَغة َيَتَكلَُّموَن ِبَها » )19( . 
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ويف القراآن الكرمي ورد الل�سان مبعنى اللغة يف عرفنا اليوم يف بع�ض اآيات القراآن، نحو 
ِذي  الَّ ِبِل�َصاِن َقْوِمِه} )20( وقوله: {ِل�َصاُن الَّ قوله – تعاىل- : {َوَما اأَْر�َصْلَنا ِمْن َر�ُصوٍل اإِ

، َوَهَذا ِل�َصاٌن َعَرِبيٌّ ُمِبٌي} )21( «.  ُيْلِحُدوَن اإَِلْيِه اأَْعَجِميٌّ
اأما اللغة فلم تكن تعني عند القدماء اأكرث مما نق�سد به اللهجة اليوم. هذا ما وجدناه 
عند �سيبويه، وغريه ممن يعتد بنقله عن العرب الف�سحاء. نحو: « لغة اأهل احلجاز » )22( ، « 
لغة بنى متيم » )23( ، « لغة خَلْثَعم » )24( ، »لغة هذيٍل » )25( ، » لغة بكر بن وائل » )26( ، »لغٌة 

لفزارة ونا�ٍض من قي�ض » )27( . 
وعلى كرثة ترداد هذا التعبري يف مقوالت ال�سالفني اإال اأنهم مل ي�سعوا حدودا جغرافية اأو 
�سكانية للغة قري�ض، وتركوا االأمر لفهم من بعدهم، ففهمه كل فريق بطريقته. وظل امل�سطلح 

عند القدماء مائعا، وغري حمدد الداللة. 
فا�ستعملوا ل�سان قري�ض نظريا لل�سان االأن�سار اليمنيني )القحطانيني( حني برز اخلالف 
َداُوَد ِمْن طريق حممد بن  اأَِبي  اْبُن  بني املهاجرين واالأن�سار عند كتابة امل�سحف. »اأَْخَرَج 
اِحَف َجَمَع َلُه اْثَنْي َع�رَضَ َرُجاًل  ا اأََراَد ُعْثَماُن اأَْن َيْكُتَب امْلَ�سَ �ِسرِييَن َعْن َكِثرِي ْبِن اأَْفَلَح. َقاَل: مَلَّ
اِحف زمن ُعْثَمان َرحَمه  ار » )28( . وقال الداين: » الَّذين ُولوا ن�سخ امْلَ�سَ ْن�سَ ِمْن ُقَرْي�ٍض وااْلأَ
اهلل، وهم ُقَرْي�ض، وَعلى لغتهم اأقرت اْلِكَتاَبة ِحني َوقع اخْلالف َبينهم وَبني االأن�سار » )29( . 
فاإذا كانت لغة قري�ض كما ورد يف هذه االآثار نظريا للغة االأن�سار اليمنيني، فاإن هذا يرجح 

اأن املق�سود بل�سان قري�ض ل�سان القبائل العدنانية. 
وذهب فريق اآخر اإىل اأن املق�سود بل�سان قري�ض لغة اأهل احلجاز دون غريهم من العرب، 
ثم اختلفوا يف ذلك فذهب قوم اإىل اأنها لغة اأهل البادية من احلجازيني، وذهب قوم اإىل اأنها 

لغة اأهل مكة، واأنها اللغة امل�ستكة التي نزل بها القراآن، و�سياأتي بيان ذلك. 

ثانيا - موقف الكوفيني من لغة قريش: 
يخل  ومل  م�سنفاتهم،  يف  قري�ض  لغة  وا�ستعملوا  ال�سابقة،  بالروايات  الكوفيون  تاأثر 
ا�ستعمالهم للم�سطلح من غمو�ض وت�ستيت، فقد يعنون بها لغة احلجاز، وقد يعنون بها اأهل 

مكة دون غريهم. 

1. لغة قريش هي لغة أهل احلجاز: 
نحاة  عند  متيم  للغة  النظري  احلجاز  اأهل  لغة  مبعنى  قري�ض  لغة  الكوفيون  ا�ستعمال 
الب�رضة، فقد ورد عن الفراء وغريه من الكوفيني ا�ستعمال لغة قري�ض يف اأكرث من مو�سع يف 
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املواطن التي ن�سبها الب�رضيون اإىل اأهل احلجاز. ومن ذلك: 
ن�صبة الت�صهيل اإىل قري�س:  ♦

معلوم اأن الت�سهيل ظاهرة �سوتية حجازية، تقابل النب اأو التحقيق يف لغة متيم، قال 
�سيبويه: « اعلم اأن كل همزٍة مفتوحة كانت قبلها فتحٌة فاإنَّك جتعلها اإذا اأردت تخفيفها بني 
ك ت�سعف ال�سوت وال تتمه وتخفي؛  اأنَّ ًة، غري  الهمزة واالألف ال�ساكنة وتكون بزنتها حمققَّ
الأنك تقربها من هذه االألف. وذلك قولك: �ساأل يف لغة اأهل احلجاز اإذا مل حتقَّق كما يحقِّق بنو 

متيم، وقد قراأ قبل، بني بني«  )30( . 
للغة  نظري  عندهم  قري�ض  لغة  وكاأن  قر�سية،  �سوتية  ظاهرة  فجعلوها  الكوفيون  اأما 
م  َعا�سِ همزها  ِمْن�َصاأََتُه}.  {َتاأُْكُل  تعاىل:  قوله   » الفراء:  قال  الب�رضيني.  عند  احلجاز 
�َسن » )31( . ولعله اأراد لغة قري�ض، فاإنهم يتكون  واالأعم�ض... ومل يهمزها اأهُل احلجاز، وال احْلَ
اإليهم الت�سهيل. فجعل لغة قري�ض نظريا للغة احلجاز،  الهمز فذكر قراء اأهل احلجاز، ون�سب 

وعنى بها هنا لغة اأهل مكة. 
وقال: « وقوله: {ُقْل َمْن َيْكَلوؤُُكْم} )32( . مهموزة، ولو تركت همز مثله يِف غري القراآن. 
قلت: يكلوكم بواو �ساكنة، اأو يكالكم باألف �ساكنة مثل َيخ�ساكم، ومن جعلها َواًوا �ساكنة، 
َقاَل َكالن باالألف. تتك منها النبة. ومن َقاَل: يكالكم. َقاَل: كليت مثل ق�سيت. وهي من 

لغة قري�ض، وكلٌّ ح�سن« )33( . 
ن�صبة فتح حرف امل�صارعة اإىل قري�س:  ♦

العرب.  اأحرف امل�سارعة خا�سية حجازية، وك�رضها لغة غريهم من  اأن فتح  معلوم 
ثاين  لالأ�سماء كما ك�رضت  امل�سارعة  االأفعال  اأوائل  فيه  تك�رض  ما  باب  «هذا  �سيبويه:  قال 
احلرف حني قلت: فعل، وذلك يف لغة جميع العرب اإال اأهل احلجاز، وذلك قولهم: اأنت ِتعلم 

ذاك، واأنا اإِعلم، وهي ِتعلم، ونحن نعلم ذاك... 
واإمنا ك�رضوا هذه االأوائل؛ الأنهم اأرادوا اأن تكون اأوائلها كثواين )فِعل( كما األزموا الفتح 
اأوائلها على ثواين  ما كان ثانيه مفتوحًا يف فعل، وكان البناء عندهم على هذا اأن يجروا 

فِعل منها«  )34( . 
اأما الفراء فجعل هذه الظاهرة ظاهرة قر�سية. روى عنه ال�سيوطي: « َن�ستعني وِن�ستعني 
بفتح النون وك�رضها. قال الفراء: هي مفتوحٌة يف لغة قري�ض واأ�سد وغريهم يك�رضها«  )35(. 

فجعل فتح النون يف لغة قري�ض نظريا لك�رضها يف لغة اأ�سد، وهي جندية متيمية. 
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ن�صبة بع�س الظواهر ال�صوتية ال�رشفية للغة قري�س:  ♦
نقل الفراء عن �سيخه الك�سائي قوله: « حكى اأبو عبيد عن الك�سائي. قال: يف لغة قري�ض 
الهون والهوان مبعنى واحد ولغة بني متيم جتعل الهون م�سدر ال�سيء الهني« )36( . فجعل 

لغة قري�ض نظريا للغة متيم، ولذلك اأمثلة كثرية )37( . 
الب�رضيني،  عند  احلجاز  لغة  قري�ض  بلغة  اأرادوا  الكوفيني  اإن  القول:  ميكنن  وبهذا 
نظريا  قري�ض  لغة  يجعلون  والكوفيون  متيم.  للغة  نظريا  احلجاز  لغة  يجعلون  فالب�رضيون 

للغة متيم. 

2. لغة قريش أهل مكة: 
ا�ستعمل الكوفيون لغة قري�ض، وهم يعنون بها لغة اأهل مكة، واأنها اللغة امل�ستكة، فقد 
ورد هذا املعنى يف اأكرث من رواية عن الفراء وغريه من الكوفيني، ومنها قول الفراء: « كانت 
العرُب حت�رض امَلو�ِسم يف كل عام، وحتجُّ البيَت يف اجلاهلية، وقري�ٌض ي�سمعون لغاِت العرب، 
ُم�ستْب�سع  من  لغُتهم  وخَلْت  العرب،  اأف�سَح  ف�ساروا  به،  تكلموا  لغاتهم  من  ا�ْستح�سنوه  فما 

اللغات وُم�ستقَبح االألفاظ«  )38( . 
وعلى هذا املعنى ف�رض الفراء قراءة ابن م�سعود )عتى( . قال الفراء: « َحتَّى ُلَغة ُقَرْي�ض، 
ُهم َيُقوُلوَن )عتَّى( « )39( . فجعل لغة قري�ض نظريا للغة  َوَجِميع اْلَعَرب اإِالَّ هذيال وثقيفا، َفاإِنَّ
هذيل، وهما حجازيتان، واختالفهما يعنى االختالف �سمن لغة احلجاز. وهذا يعني اأنه مل 

يق�سد بها لغة اأهل احلجاز جميعا يف هذا املو�سع، وعنى بها لغة اأهل مكة وحدهم. 
وللفراء قول يذكر فيه ن�سب قري�ض، ويحدده بالن�رض اأول �ساحب للقب. مبا يعني اأنه 
يق�سد بقري�ض اأهل مكة دون غريهم. قال الفراء: » كل من كان من اأوالد الن�رض فهو قر�سي، 

دون ولد كنانة ومن فوقه«  )40( . 
فقري�ض هو الن�رض بن كنانة دون اإخوته. قال ابن حزم: »الن�رض بن كنانة، وهم قري�ض، 
وبقى من بني كنانة من لي�ض من قري�ض، وهم: بنو مالك بن كنانة، وبنو ملكان بن كنانة، 
وبنو عبد مناة بن كنانة«  )41( ، وبهذا ت�سبح كنانة وبقية العرب العدنانية خارج دائرة 
الف�ساحة عند من ين�سب الف�ساحة لذرية الن�رض امللقب بقري�ض، فالن�رض هو جد النبي الثاين 
ع�رض بح�سب ما تفيده كتب االأن�ساب، فهو: حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�سم بن 
عبد مناف بن ق�سي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوؤى بن غالب بن فهر )قري�ض االأو�سط( 
بن مالك بن الن�رض )قري�ض االأكب( )42( . ومعلوم اأن الن�رض مل يعقب غري مالك، واأن مالكا مل 
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يعقب غري فهر )43( ، ولذلك انتقل اللقب اإىل فهر، وقيل: هو قري�ض، وهكذا ينح�رض الن�سب يف 
اجلد العا�رض للنبي. وهو ن�سٌب قريٌب ال يتجاوز اأهل مكة. 

واأُثر عن ثعلب يف اأماليه ن�سبة الف�ساحة اإىل قري�ض اأهل مكة يف قوله: « ارتفعت قري�ٌض 
وت�سجع  هوازن،  وك�سك�سة  ربيعة،  وَك�ْسَك�َسة  َبْهَراء،  وَتْلَتلِة  متيم،  َعْنَعَنِة  عن  الف�ساحة  يف 
قي�ض، وعجرفية �سبة » )44( . ويف رواية اأخرى: « ارتفعت قري�ض يف الف�ساحة عن عنعنة 
متيم، وك�سك�سة ربيعة، وك�سك�سة هوازن، وت�سجع قي�ض، وعجرفية �سبة، وتلتلة بهراء« )45( 
. وبهذا ي�سبح م�سطلح لغة قري�ض عند الكوفيني غري حمدد الداللة، فهو عندهم معادل للغة 

اأهل احلجاز جميعا، وهو نظري للغة اأهل مكة دون غريهم من اأهل احلجاز. 
وقد اأخذ القدماء على اأهل الكوفة هذا اخللط يف اال�ستدالل بلغات غري الف�سيحة. قال 
املبد: »حدثني املازين عن اأبي زيد. قال: قدم الك�سائي الب�رضة، فاأخذ عن اأبي عمرو ويون�ض 
وعي�سى بن عمر علمًا كثرياً �سحيحًا، ثم خرج اإىل بغداد، فقدم اأعراب احلطمة، فاأخذ عنهم 
�سيئًا فا�سداً، فخلط هذا بذاك فاأف�سده، وال نعلم اأحداً من علماء الب�رضيني بالنحو واللغة اأخذ 
عن اأهل الكوفة �سيئًا من علم العرب اإال اأبا زيد، فاإنه روى عن املف�سل ال�سبي » )46( . وقال 
اأعراب احلطمة ينزلون بقطرّبل وغريها من قرى  اللغة من  الك�سائي ياأخذ  االأ�سمعي: كان 

�سواد بغداد )47( . 

3. لغة جند: 
تفرد الكوفيني با�ستعمال لغة جند بدال من لغة متيم، كما تفردوا با�ستعمال لغة قري�ض 
فالب�رضيون  م�سطلحاتهم،  يف  الب�رضيني  خمالفة  اأرادوا  وكاأنهم  احلجاز،  لغة  من  بدال 
ذكروا املحل )احلجاز( واأرادوا اأهله، والكوفيون ذكروا االأهل )قري�ض( واأرادوا املحل، وعلى 
العك�ض من ذلك اخلالف يف لغة متيم حيث ذكر الب�رضيون القبيلة، واأرادوا بها املحل، وذكر 
الكوفيون املحل. فقالوا: )جند( ، واأرادوا به القبيلة )متيم( . قال الفراء: « قوله: »َما َهَذا َب�رَضا 
ً« )48( ن�سبت )َب�رَضاً( ؛ الأن الباء قد ا�ستعملت ِفيِه، فال يكاد اأهل احلجاز ينطقوَن اإِالَّ بالباء، 
ٍد فيتكلموَن بالباء، وغري الباء، فاإذا اأ�سقطوها رفعوا، وهو اأقوى الوجهني يِف  ... واأّما اأهُل جَنْ
العربية )49( . فاأهل احلجاز ال ينطقون خب ما امل�سبهة بلي�ض اإال مقرونا بالباء، نحو: ما زيد 
بعامل، و اجلار و املجرور عندهم يف حمل ن�سب، ت�سبيها لـ )ما( بلي�ض؛ الأنها ت�سبهها يف 
املعنى. واأما التميميون في�سقطون الباء، ويرفعون اخلب بعدها، نحو: ما زيد عامل، الأنهم ال 

يعملونها عمل لي�ض. 
اأما �سيبويه ف�سماها لغة متيم، وقابل بها لغة احلجاز حني تناول نف�ض امل�ساألة. قال 
�سيبويه: « تدخل الباء يف قولك: كفى بال�سيب واالإ�سالم، ويف: ما اأنت بفاعل، ول�سَت بفاعٍل. 
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ومثل ذلك: ما اأنت ب�سيء اإال �سيء ال ُيعَباأ به، من قبل اأن ب�سيء يف مو�سع رفع يف لغة 
بني متيم، فلما قُبح اأن حتمله على الباء �سار كاأنه بدل من ا�سم مرفوع، وب�سيء يف لغة 
اأهل احلجاز يف مو�سع من�سوب، ولكنك اإذا قلت: ما اأنت ب�سيء اإال �سيء ال ُيعَباأ به، ا�ستوت 

اللغتان، ف�سارت ما على اأقي�ض الوجهي » )50( . 
ومن ذلك قول الفراء يف اخلالف يف بناء االأفعال، يف قوله تعاىل: {َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ 
نام َ} )51( . اأَهُل احلجاز يقولون: َجنبني، هي خفيفة. واأهل جَند يقولون:  �صْ اأَْن َنْعُبَد ااْلأَ
( الأ�ساَب، ومل اأ�سمعه من قارئ«  ه. فلو قراأ قارئ: )َواأَْجِنْبِني َوَبِنيَّ اأَجنبني �رضَّه، وَجنِّبني �رضَّ
بت  : ما رميت ِبِه يِف النار، كقولك: َح�سَ د ب فهو يِف معنى لغة جَنْ �سَ )52( . وقوله: «اأّما احْلَ

الرجل اأي رميته« )53( . 

ثالثا - موقف حناة البصرة من لغة قريش: 
احلديث عن نحاة الب�رضة يعني احلديث عن النحو العربي، فهم اأ�سحاب االأ�سول يف 
القبائل  اللغة، ومواقفهم من لغات  الوا�سح يف درا�سة  ال�سنعة النحوية، واأ�سحاب املنهج 

معتد بها يف الدرا�سات اللغوية والنحوية عند القدماء واملعا�رضين، وي�سعب جتاوزها. 
ومن ي�ستعر�ض كتب نحاة الب�رضة يتجلى له بكل و�سوح اأن نحاة الب�رضة مل يذكروا لغة 
قري�ض، ومل يكن لها عندهم وجود، ومل ين�سبوا اإليها نرثا اأو �سعرا، فقد تتبعت كتاب �سيبويه، 
واملقت�سب، واالأ�سول يف النحو البن ال�رضاج، واخل�سائ�ض البن جني، واملف�سل للزخم�رضي، 
والهمع لل�سيوطي، وتو�سيح املقا�سد وامل�سالك للمرادي، ومعاين القراآن لالأخف�ض، ومعاين 
اإن كان يف ن�ض منقول  اإال  اأحدا منهم ي�ستعمل لفظ )لغة قري�ض(  اأجد  القراآن للزجاج، فلم 

مروي اأخذ بلفظه عن �ساحبه لالأمانة العلمية كما هو احلال عند ابن احلاجب )54( . 
فاال�ستدالل بلغة البدو كتميم واأ�سد وكنانة، وجتنب اال�ستدالل بلغة اأهل احل�رض كاأهل 
الب�رضة ال  يت�سفح كتب نحاة  الثابتة، ومن  الب�رضية  القواعد  والطائف من  مكة واملدينة 
يجدهم ي�ستدلون بلغة ح�رضي. فحني �ساأل الك�سائي اخلليل عن علمه من اأين اأخذه؟ قال: من 

بوادي احلجاز وجند وتهامة » )55( . 
ونرى الب�رضيني ميجدون لغة احلجاز ويقدمونها. قال �سيبويه: « واحلجازية هي اللغة 
االأوىل القدمى )56( و« قال اأبو بكر: ف�سحاء العرب اأهل احلجاز ومن جاورهم« )57( . وقال 
ابن جني: «لغة اأهل احلجاز اللغة الف�سحى القدمى« )58( . وقال اأبو حيان االأندل�سي: »واللغة 

احلجازية هي الف�سحى« )59( . 
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وحني ن�ستعر�ض القبائل التي ا�ستدل بها نحاة الب�رضة، وعلى راأ�سهم �سيبويه جندهم 
يتجنبون اال�ستدالل بلغة اأهل املدن ويتوقفون عند القبائل البدوية احلجازية والنجدية دون 
غريها، ومن هذه القبائل: عرب احلجاز، وهذيل، وبنو اخلثعم، وبنو �سعد وبنو �سليم، ومتيم، 

وقي�ض، وقي�ض عيالن، واأ�سد، وبكر بن وائل، وبكر بن كالب، وبنو ربيعة، وكعب، وفزارة. 
وا�ستبعد الب�رضيون لغات احل�رض كمكة واملدينة والطائف. قال الفارابي: « ومل يوؤخذ 
عندهم،  املقيمني  االأمم  جتار  ملخالطتهم  الطائف؛  واأهل  ثقيف  من  وال  قط...  ح�رضي  عن 
وال من حا�رضة احلجاز، الأن الذين نقلوا اللغة �سادفوهم حني ابتدوؤوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غريهم من االأمم، وف�سدت األ�سنتهم، والذي نقل اللغة والل�سان العربي عن هوؤالء، 
ها علمًا و�سناعة، هم اأهل الكوفة والب�رضة فقط، من بني اأم�سار  واأثبتها يف كتاب، و�سرَيّ

العرب )60( . 
عن  جوهره  يف  بعيدا  جنده  ال  العرب،  لغات  من  الب�رضيني  موقف  ن�ستعر�ض  وحني 
موقف الكوفيني، فكما تاأثر الكوفيون بالروايات النبوية التي تن�سب الف�ساحة اإىل قري�ض، 
واأخذوا  اإ�سماعيل،  اإىل  الف�ساحة  تن�سب  اأخرى  بروايات  الب�رضيون  تاأثر  عندها،  وتوقفوا 
ُل من تكلم بالعربية، ون�سي ل�ساَن اأبيه اإ�سماعيل بن اإبراهيم  بها. قال يون�ض بن حبيب: « اأََوّ
�سلوات اهلل عليهما« )61( . ولهذه الروؤية �سند يف بع�ض االأحاديث النبوية التي ت�سل ن�سب 
النبي حممد عليه ال�سالم باإ�سماعيل وبلغته، وروى ابن ع�ساكر عن عمر بن اخلطاب قوله: »يا 
ر�سول اهلل، ما لك اأف�سحنا، ومل تخرج من بني اأظهرنا. قال: كانت لغة اإ�سماعيل عليه ال�سالم 

قد در�ست، فجاء بها جبيل عليه ال�سالم، فحفظتها » )62( . 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّم-  �ْسَقِع، قوله: « �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل- �سَ وروى م�سلم عن َواِثَلَة ْبِن ااْلأَ
َطَفى ِمْن  َطَفى ُقَرْي�ًسا ِمْن ِكَناَنَة، َوا�سْ َطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد اإِ�ْسَماِعيَل، َوا�سْ َيُقوُل: »اإِنَّ اهلَل ا�سْ
َطَفايِن ِمْن َبِني َها�ِسٍم« )63( . وُروي عن ابن عبا�ض قوله: »اأول من  ُقَرْي�ٍض َبِني َها�ِسٍم، َوا�سْ
عليه  اإ�سماعيل  قبَل  فكانت  وِحْمري،  َقْحطان  عربية  اأما  اإ�سماعيل.  املح�سة  بالعربية  تكلم 

ال�سالم » )64( . 
لغة  تخرج  وبهذا   ، ال�سالم-  عليه  اإ�سماعيل-  عند  الف�ساحة  توقف  الروايات  فهذه 
االأن�سار من الف�ساحة، الأن اأهلها غري منتمني اإىل الن�سب النبوي، وهو ما جنده عند االأقدمني 
الذين كانوا يعتبون لغة قري�ض )احلجاز( نظريا للغة اليمن. قال اأبو ال�سعادات: « )َدَفاأَ( ِفيِه 

ُه اأُتي باأ�ِسري ُيْرَعد، َفَقاَل ِلَقْوٍم: اْذَهبوا ِبِه َفاأَْدُفوُه، فَذَهبوا ِبِه فَقتلوه.  »اأَنَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- االإِْدَفاَء ِمَن الدِّْفِء، فَح�ِسبوه  لَّى اهللَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- اأََراَد- �سَ لَّى اهللَّ َفوداه- �سَ

... اِلأَنَّ اْلَهْمَز َلْي�َض ِمْن ُلَغِة ُقري�ض« )احلجاز( )65( .  ْعَنى اْلَقْتِل يِف ُلَغِة اأَْهِل اْلَيَمِن ااْلإِْدَفاء مِبَ
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وحني ن�ستعر�ض لغات القبائل التي احتج بها الب�رضيون جندهم يتوقفون عند القبائل 
العدنانية املنتمية للن�سب النبوي، املت�سلة باإ�سماعيل عليه ال�سالم اأو جد العرب عدنان، وهو 
الن�سب الذي توقف عنده الن�سابون بغلبة الظن على ال�سحة. فعرب احلجاز جميعهم من ذرية 
قال �ساحب معجم  و�سلم-  عليه  اهلل  النبي- �سلى  بعدنان جد  ن�سبهم  ويت�سل  اإ�سماعيل، 
الن�سابني  باتفاق  ال�سالم  باإ�سماعيل عليه  ن�سبهم  يت�سل  �سعب عظيم  العرب: عدنان  قبائل 
ثم  مبكة،  يقيمون  كانوا   ، قري�سا ً اإال  رحالة،  بادية  وكلهم  بنجد،  خمت�سة  مواطنهم  كانت 

انت�رضوا يف تهامة واحلجاز )66( . 
اإ�سماعيل، وعنها تفرعت  فاللغة الف�سحى عند نحاة الب�رضة من�سوؤها احلجاز موطن 
اأبو  قال  وغريها.  كتميم  النجدية  القبائل  ومنها  العربية،  اجلزيرة  �سبه  يف  اأبنائه  لهجات 
عمرو: » اأف�سح النا�ض �سافلة احلجاز وعالية متيم، وقال: «ال اأقول: » قالت العرب » اإال ما 

�سمعت من عالية ال�سافلة و�سافلة العالية » )67( . 
وقد  متيمية  اأو  حجازية  بدوية  قبائل  فهي  الب�رضيون  بها  ا�ستدل  التي  القبائل  اأما 

تتبعت ن�سب القبائل التي ا�ستدل بها �سيبويه فكانت على النحو االآتي: 
عرب احلجاز: قال ابن كثري: »عدنان جد عرب احلجاز، وال خالف اأن عدنان من �ساللة 

اإ�سماعيل بن اإبراهيم عليه ال�سالم« )68( . 
هذيل: «وتن�سب اإىل هذيل بن مدركة بن اإليا�ض بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان، 

ويقيمون بني مكة والطائف« )69( . 
بنو اخلثعم: »وين�سبون اإىل اأمنار بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان« )70( . 

بنو �سعد: »ين�سبون اإىل بكر، وهم بطن من هوازن، من قي�ض بن عيالن من العدنانية«)71(. 
بنو �سليم: »قبيلة عظيمة من قي�ض عيالن من العدنانية » )72( . 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  جد  عدنان  اإىل  متيم  ن�سبة  اإىل  الروايات  جميع  ت�سري  متيـم: 
اأر�ض جند  “مل ي�سارك بني عدنان من العرب يف  ال�سهيلي:  و�سلم، وا�ستيطانهم بنجد، قال 
اأحد من قحطان، اإال طيء بن كهالن فيما بني �سلمى واأجا، ثم افتق بنو عدنان يف تهامة 

واحلجاز)73(. 
اأد بن  اإىل متيم بن مر بن  اأما ن�سبهم، فقد اختلف فيه، فقد ن�سبهم عمر ر�سا كحالة 
طابخة بن اإليا�ض بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان، ون�سبهم الطبي اإىل متيم بن �سعد بن 

هذيل بن مدركة )74( ، ون�سبهم ابن حزم اإىل متيم بن غالب بن فهر )75( . 
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قي�ض: »بطن من اآل عامر بن �سع�سعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن من�سور بن 
عكرمة ابن خ�سفة بن قي�ض بن عيالن من العدنانية » )76( . 

اأ�سد بن  اأي�سًا اإىل  اأ�سد بن خزمية« )77( . وين�سبون  اأ�سد: » قبيلة عدنانية وتنتمي اإىل 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان« )78( . واأما �ساحب جمهرة ن�سب قري�ض فقد ن�سبهم اإىل عبد 

العزى من قري�ض من عدنان )79( . 
قي�ض عيالن: »وهم بنو نزار بن معد بن عدنان« )80( . 

بكر بن وائل: » قبيلة عظيمة من العدنانية وتن�سب اإىل بكر بن وائل بن قا�سط بن هنب 
بن اف�سى بن دعمي بن جديلة بن اأ�سد بن نزار بن معد بن عدنان« )81( . 

بكر بن كالب: »قبيلة تعرف باأبي بكر بن كالب بن قي�ض عيالن من العدنانية« )82( . 
بنو العنب: »ين�سبون اإىل م�رض بن نزار بن معد بن عدنان )83( . 

بنو ربيعة: وين�سبون اإىل م�رض بن نزار بن معد بن عدنان« )84( . 
فزارة: »بطن عظيم من العدنانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان بن ريث بن غطفان بن �سعد 

بن قي�ض بن عيالن بن م�رض بن نزار بن معد بن عدنان« )85( . 
كعب: »تن�سب اإىل لوؤي بن مرة من العدنانية« )86( . 

البدوية  القبائل  من  جميعًا  وهي  �سيبويه،  عند  ذكر  لها  ورد  التي  القبائل  هي  هذه 
العدنانية، وا�ستبعد النحاة عددا من القبائل النجدية واحلجازية ذات االأ�سول غري العدنانية 
اأبو  . وهي قبائل مينية. قال   )87( واليمامة وكندة  كجهينة ومزينة وعب�ض وذبيان وفيدة 
عمرو بن العالء: »ما ل�ساُن حمري واأقا�سي اليمن اليوم بل�ساننا، وال عربيتهم بعربيتنا« )88( . 
يقول �ساحب كتاب يف اأ�سول اللغات العربية: « اأهم نتائج هذا البحث بل هي مق�سودة 
ب�سائر  العدنانية  هي  القراآن  بها  نزل  التي  الرئي�سية  املتكاملة  العربية  اللغة  اأن  ومرامه، 

لهجاتها وفروعها العدنانية » )89( . 
التي  اللغة  اأو م�رضية  القول بعدنانية  ُي�ستغنى به عن  اأن  فما فعله الب�رضيون ميكن 
الن�سب  املت�سل  عدنان  النبي يف جده  مع  اأهلها  يجتمع  التي  اللغات  بها، فجميع  احتجوا 
لغة  اأو  قري�ض  ل�سان  جتاوزوا  قد  الب�رضيون  يكون  وبذلك  اال�ستدالل،  حمل  هي  باإ�سماعيل 

قري�ض اأهل احلجاز اإىل ما هو اأبعد منها، فجمعوا بني لغتي احلجاز ومتيم. 
رابعا - موقف اللغويني من لغة قريش: 

مل يختلف موقف اللغويني كثريا عن موقف الكوفيني، وموقف اأ�سحاب معاين القراآن، 
اللغة  اأنها  والثاين  احلجاز،  اأهل  لغة  اأنها  االأول  مدلولني:  عندهم  قري�ض  لغة  اأخذت  فقد 
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اإليه الكوفيون، و�سمنوه يف عباراتهم،  اأ�سار  اأنتجها اأهل مكة، وهو مفهوم  امل�ستكة التي 
وتبعهم اللغويون، وقد ارتبط كثري من هذه املقوالت التي تن�سب الف�ساحة لقري�ض اأهل مكة 
اأبي  لهذا امل�سطلح يف جمل�ض معاوية بن  اأول ظهور  االأموي، وكان  بالبيت  اللغويني  عند 
َقَتاَدة: قال معاوية يوما جلل�سائه:  َعن  �ُسْعَبة  َعن  َمِعي  ااْلأَ�سْ �سفيان يف رواية املبد »عن 
اأّي النا�ض اأف�سح؟ فقال رجل من ال�سماط: يا اأمري املوؤمنني، قوم قد ارتفعوا عن رّتة العراق، 
وال  ق�ساعة،  غمغمة  فيهم  لي�ض  تغلب،  �سن�سنة  عن  وتيامنوا  بكر،  ك�سك�سة  عن  وتيا�رضوا 
فمن  �سدقت!  قال:  قري�ض.  املوؤمنني،  اأمري  يا  قومك  قال:  هم؟  من  قال:  حمري.  طمطمانية 
اأنت؟ قال من جرم. قال االأ�سمعي: جرم ف�سحاء النا�ض » )90( . وتناقل الكتاب هذه العبارة 
 ،1998 الغوا�ض،  . واحلريري يف )درة  1997، ج2�ض165(  )الكامل،  فرواها املبد يف 

�ض224( . والبغدادي يف )خزانة االأدب1997م، ج11�ض464( . 
واأخذت هذه املقولة فوق ما حتتمل، وخرجت اإىل باب التاأ�سيل اللغوي، واأخذ البع�ض 
يدافع عن اجلرمي املجهول �ساحب الرواية الذي بدا خبريا بلغات العرب، وكاأنه من اأعالمها، 
قال خمتار الغوث �ساحب كتاب لغة قري�ض: « اجلرمي من اأف�سح النا�ض، وتف�سيله كان على 
– فكل فتاة  اأمر طبيعي  اأ�سا�ض، وحكمه معلل، ولي�ض تاأثريا، واإعجاب معاوية بلغة قومه 
باأبيها معجبة- لكن املهم هو قول االأعرابي؛ الأنه غري قر�سي، ثم هو من جرم، وهم جنديون، 

ومن اأف�سح النا�ض كما قال االأ�سمعي يف نهاية اخلب« )91( . 
واحلقيقة اأن ن�سبة الف�ساحة اإىل جرم يف عبارة االأ�سمعي ال ت�ستند اإىل دليل، فقبيلة 
جرم تنتمي اإىل ق�ساعة، وهي قبيلة مينية )92( ، ومو�سوفة بالغمغمة )93( . وال نعلم لها 
العرب  لغات  من  كلغة  النحويني  عند  جرم  ُتذكر  فلم  الف�سيحة،  القبائل  لغات  بني  مقاما 
ُة َقباِئَل،  ى بَجْرٍم عدَّ الف�سيحة، وورد ا�سمها عر�سا يف باب الن�سب يف قول �سيبويه: « وامُل�َسمَّ
. بنو  ِمْنَها: َجْرُم ُق�ساَعَة، وَجْرُم َبِجيَلَة، وَجْرُم َطيِّىٍء، و�سمعنا العرب يقولون يف اأعيا: اأعيويٌّ

اأعيا: حٌي من العرب من جرٍم » )94( . 
اأن يحمل على  اأما امتداح قري�ض واحلديث عن ف�سائلها يف جمل�ض معاوية، فينبغي 
املدح ال�سيا�سي، ولي�ض على التاأ�سيل اللغوي. ويع�سد هذا الراأي افتخار االأمويني بف�ساحة 
تاأتينا  الوليد  كتب  كانت  قال:  قبي�سة.  بن  اإ�سحق  عن  اجلاحظ:  روى  حلنهم.  رغم  قري�ض 
اأهل  ملحونة، وكذلك كتب حممد، فقلت ملوىل حممد: ما بال كتبكم تاأتينا ملحونة، واأنتم 
اخلالفة؟! فاأخبه املوىل بقول، فاإذا كتاب قد ورد علّي: اأما بعد فقد اأخبين فالن مبا قلت، 
وما اأح�سبك ت�سك اأن قري�سا اأف�سح من االأ�سعريني وال�سالم » )95( . فهذه عبارات يف الفخر، 

ويف املدح ال�سيا�سي. ولي�ست يف التاأ�سيل اللغوي. 
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اأما الرواية الثالثة يف ف�ساحة قري�ض فقد رواها ابن فار�ض. وهذا ن�سها: « باب القول 
يِف اأف�سح العرب: اأخبين اأبو احل�سني اأحمد بن حممد موىل بني ها�سم ِبَقْزوين، قال: حدثنا 
اأجَمَع  ُعَبيد اهلل. قال:  اأبي  اإ�سماعيل بن  اأبو احل�سني حممُد بن عبا�ض اخل�سكي. قال: حدثنا 
ُقَري�سًا  اأن  وحَماّلهم  واأيامهم  بُلغاتهم  والعلماُء  الأ�سعارهم،  واُة  والرُّ العرب،  بكالم  علماوؤنا 
العرب  جميع  من  اختارهم  ثناوؤه  جل  اهلل  اأن  وذلك  لغًة.  فاهم  واأ�سْ اأْل�سنًة،  العرب  اأف�سُح 
ان  وا�سطفاهم، واختار منهم نبيَّ الرحمة حممداً- �سلى اهلل َعَلْيِه و�سلم- فجعل ُقري�سًا ُقطَّ
َحَرِمه، وجريان بيته احلرام، وُوالَتُه. فكانت ُوفود العرب من ُحجاجها وغريهم َيِفدون اإِىَل 
وحتُكُم  َمنا�سَكهم  تعلمهم  قري�ض  َوَكاَنْت  اأُمورهم.  يِف  قري�ض  اإِىَل  ويتحاكمون  للحج،  مكة 

َبْيَنهم. 
يح من ولد  ومل تزل العرب َتعِرف لقري�ض ف�سلها عليهم، وت�سّميها اأهل اهلل؛ الأنهم ال�رضَّ
اإ�سماعيل َعَلْيِه ال�سالم، مَلْ َت�ُسْبهم �سائبة، َومَلْ تنُقْلهم عن م�ساكنهم ناِقَلة، ف�سيلًة من اهلل- 

، وِعْتته ال�ساحلني.  جّل ثناوؤه- لهم وت�رضيفًا. اإذ جعلهم َرهط نبّيه االأْذَننْيَ
ة األ�سنتها، اإَِذا اأتتُهم الُوفود من العرب  َوَكاَنْت قري�ض، مع ف�ساحتها وُح�سن لغاتها وِرقَّ
تخرّيوا من كالمهم واأ�سعارهم اأح�سَن لغاتهم، واأ�سفى كالمهم. فاجتمع َما تخرّيوا من ِتْلَك 
اللغات اإِىَل َنحائزهم و�َسالئقهم الَِّتي ُطبعوا َعَلْيَها. ف�ساروا بذلك اأف�سح العرب. اأال ترى اأنك 
ال جتد يِف كالمهم َعْنَعَنة مَتيم، وال َعْجرفّية َقْي�ض، وال َك�ْسَك�َسة اأ�َسد، وال َك�ْسَك�سة َربيعَة، وال 

الَك�رْض الَِّذي ت�سَمعه من اأ�سَد وَقْي�ض مثل: »ِتعلمون« و«ِنعلم« ومثل »�ِسعري« و«ِبعري?« )96( . 
وتناقلت هذه الرواية ُكتب اللغة فرواها املبد يف )الكامل، 1997م، ج2�ض165( . 
وابن عبد ربه يف )العقد الفريد، 1983( . واحلريري يف )درة الغوا�ض، 1998م، �ض224( 
احلديث،  )غريب  يف  قتيبة  وابن   . ج11�ض464(  االأدب1997م،  خزانة  يف  والبغدادي   .
ت،  د،  واالأثر،  احلديث  غريب  يف  )الفائق  يف  والزخم�رضي   . ج2�ض404(  1397هـ، 

ج3�ض312( ، ويف )املف�سل يف �سنعة االإعراب، 1997 م، �ض463( . 
ومل تختلف هذه الرواية عن �سابقتيها من حيث االت�سال بالبيت االأموي، فقد جاءت 
فيه  قال  املهاجر.  اهلل  عبيد  بن  اإ�سماعيل  والتهم  واأحد  امللك،  عبد  اأوالد  موؤدبي  اأحد  من 
 ، ، اأَُبو َعْبِد احَلَمْيِد الدَِّم�ْسِقيُّ الذهبي: »هو اإ�سماعيل بن عبيد اهلل بن اأبي املهاجر االإَِماُم الَكِبرْيُ
ُه اأَْواَلِد َعْبِد امَلِلِك اخَلِلْيَفِة، ... َوَقْد َكاَن اأحد َوالَُّه ُعَمُر بن عبد العزيز  ُزْوٍم، َوُمَفقِّ َمْوىَل َبِني خَمْ
، ... َماَت يِف �َسَنِة اْثَنَتنْيِ َوَثاَلِثنْيَ َوماَئٍة » )97( . اإن الروايات  على امَلْغِرَب، َفاأََقاَم ِبَها �َسَنَتنْيِ
التي تقول: اإن لهجة قري�ض هي اأح�سن اللهجات العربية كلها، بع�سها خمتع، ويف بع�سها 
اأن ت�سمد  جماملة للحكام الذين ينحدرون من قبيلة قري�ض )98( . وهذه الروايات ال ميكن 
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كثريا اأمام النقد املو�سوعي، فهي حتمل نواق�سها يف طياتها، فقري�ض عند ابن املهاجر هم 
الن�سب االأموي،  اأو فهر �سكان مكة، وبهذا يكون قد اقتب من  اأبناء الن�رض  اأهل مكة، وهم 
وتكون لغة قري�ض قد اأخذت بعدا �سيا�سيا الت�سق باالأمراء القر�سيني من بني اأمية. ويخرج 

منها البدو من اأهل احلجاز، وجند اأهل الف�ساحة عند نحاة الب�رضة. 
واُة الأ�سعارهم، والعلماُء  وجعل ف�ساحتهم حمل اإجماع من العلماء بكالم العرب، والرُّ
بُلغاتهم واأيامهم وحَماّلهم، وهو اأمر ال اتفاق عليه، فلغة قري�ض قطان مكة غري ف�سيحة عند 

نحاة الب�رضة الأنهم من اأهل املدن. 
اأهل مكة  اللغوية، فلم تتوفر لدينا ن�سو�ض من لغة  اإليه خمالف للحقائق  وما ُذهب 
تبني القدر الذي اأ�سهمت فيه هذه اللغة يف اللغة العربية امل�ستكة، وطاملا اأن االأمر على هذا 
الوجه فاإن القول بوجود لهجة لقري�ض اأهل مكة يبقى �رضبا من احلد�ض والتخمني. فاأهل 

احل�رض ال ي�ستدل بلغتهم )99( . 
واأهل مكة اأهل حلن، ولغتهم تخالف الف�سحى يف بع�ض خ�سائ�سها. قال اجلاحظ: « 
قال اأهل مكة ملحمد بن املناذر ال�ساعر: لي�ست لكم معا�رض اأهل الب�رضة لغة ف�سيحة، اإمنا 
الف�ساحة لنا اأهل مكة. فقال ابن املناذر: اأما األفاظنا فاأحكى االألفاظ للقراآن، واأكرثها له 
موافقة، ف�سعوا القراآن بعد هذا حيث �سئتم. اأنتم ت�سمون القدر برمة، وجتمعون البمة على 
واِب، َوُقُدوٍر  برام، ونحن نقول قدر، وجنمعها على قدور. وقال اهلل- عز وجل- : َوِجفاٍن َكاجْلَ
را�ِسياٍت )100( . واأنتم ت�سمون البيت اإذا كان فوق البيت علية، وجتمعون هذا اال�سم على عالل، 
ونحن ن�سميه غرفة، وجنمعها على غرفات وغرف. وقال اهلل- تبارك وتعاىل- : ُغَرٌف ِمْن 
ٌة )101( . وقال: َوُهْم يِف اْلُغُرفاِت اآِمُنوَن )102( . واأنتم ت�سمون الطلع الكافور  َفْوِقها ُغَرٌف َمْبِنيَّ
يٌم)103(. فعد  َه�سِ َطْلُعها  َوَنْخٍل  تبارك وتعاىل:  اهلل  الطلع. وقال  ن�سميه  واالإغري�ض، ونحن 

ع�رض كلمات مل اأحفظ اأنا منها اإال هذا » )104( . 
وَقاَل اْبُن �ِسيَده: »وَبَلَغنا اأّنه ملا اأنزلت اآَية الزقوم مل تعِرْفه ُقري�ٌض، َفَقاَل اأَُبو جهل: اإّن 
وم؟ َفَقاَل رجل َقِدم َعَلْيِهم من اإفريقّية:  قُّ َهَذا ل�سجر َما ينُبت يِف ِبالِدنا، فَمْن ِمْنُكم َيْعِرف الزَّ
َنْزَدِقُمه،  راً  بد بالتَّمر. َفَقاَل اأَُبو َجْهل: َيا َجاِرَية، َهاِتي لنا ُزْبداً ومَتْ وم بلَغة اإفريقية الزُّ قُّ الزَّ
د يِف ااْلآِخَرة، ... َوَقاَل اأَُبو َحِنيفة: اأخبيِن  مَّ فَجعلوا ياأكُلون ِمْنُه، َوَيُقوُلوَن: اأَفِبهذا يُخوِّفنا حُمَ
ِغرية اْلَورق مدّورتها، اَل �سوَك َلَها، َذِفرة  وم: �َسَجَرة َغْباء �سَ قُّ اة. َقاَل: الزَّ اأعرابيٌّ من اأَْزد ال�رضَّ
ِعيف جدا َيْجُر�ُسُه النَّْحل، وَنْورُتها َبْي�ساء،  ة، َلَها َكعاِبُر يِف �ُسوِقها َكِثرَية، َولها ُوَريد �سَ ُمرَّ

وراأ�ُض َورِقها َقِبيح جدا« )105( . 
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وقال رجل الأبي وائل: اأ�سمعت عبد اهلل بن م�سعود يقول: َمْن �َسِهَد اأنه موؤمن فلي�سهد 
اأ�سياخ  اأ�سمع  كنت  )ما  بري:  الزُّ َوَلد  بع�ض  وقال  العني.  وك�رض  َنِعم،  قال:  اجلنة.  يف  اأَنه 
 ، َنِعَم(  قولوا:  ولكن  َنَعم،  تقولوا:  ال  فقال:  نــــََعم  عني.  بك�رض  نـــَعـِم،  اإاّل:  يقولون  قري�ض 

 .)106(« العني  بك�رض 
ٌه«)107(.  اِحِر: َعا�سِ ْحُر. َيُقوُلوَن ِلل�سَّ نَي يِف ُلَغِة ُقَرْي�ٍض ال�سِّ ُة واْلِع�سِ وقال الفارابي: « اْلِع�سَ
اأ�سف اإىل ذلك املقولة املن�سوبة للفارابي الفيل�سوف التي ن�سب فيها الف�ساحة لقري�ض 
يف قوله: « كانت قري�ٌض اأجوَد العرب انتقاء لالأف�سح من االألفاظ، واأ�سهلها على الل�سان عند 
ْطق، واأح�سنها م�سموعا، واأبينها اإباَنة عما يف النف�ض، والذين عنهم ُنِقلت اللغة العربية وبهم  النُّ
اْقُتِدي، وعنهم اأُِخَذ الل�ساُن العربيٌّ من بني قبائل العرب هم: قي�ض ومتيم واأ�سد، فاإن هوؤالء 
كل يف الغريب، ويف االإعراب، والتَّ�رْضيف، ثم  هم الذين عنهم اأكرُث ما اأُِخذ ومعظمه، وعليهم اتُّ

هذيل وبع�ض ِكنانة، وبع�ض الطائيني، ومل يوؤخذ عن غريهم من �سائر قبائلهم. 
ي�سكُن  كان  ممن  الَبَاري  ان  �سكَّ عن  وال  قط،  ح�رَضيٍّ  عن  يوؤخذ  مل  فاإنه  وباجلملة 
من  وال  م،  خَلْ ِمْن  ال  يوؤخذ  مل  فاإنه  حولهم،  الذين  االأمم  ل�سائر  املجاورة  بالِدهم  اأطراَف 
ان واإياد؛ ملجاورتهم اأهل ال�سام  جَذام مِلُجاَورتهم اأهل م�رض والِقْبط، وال من ُق�ساعة وَغ�سَّ
واأكرثهم ن�سارى يقروؤون بالعبانية، وال من تغلب واليمن. فاإنهم كانوا باجلزيرة جماورين 
لليونان، وال من بكر ملجاورتهم للقبط والفر�ض، وال من عبد القي�ض واأزد عمان؛ الأنهم كانوا 
للهند واحلب�سة وال من  اليمن ملخالطتهم  اأهل  والُفر�ض، وال من  للِهند  بالبحرين خُمالطني 
بني حنيفة و�سكان اليمامة، وال من ثقيف واأهل الطائف؛ ملخالطتهم جتار اليمن املقيمني 
عندهم، وال من حا�رضة احلجاز؛ الأن الذين نقلوا اللغة �سادفوهم حني ابتدءوا ينقلون لغَة 
العرب قد خالطوا غريهم من االأمم، وف�سدت اأَل�ِسنتهم، والذي نقل اللغَة والل�ساَن العربيَّ عن 
بني  من  فقط  والكوفة  الب�رضة  اأهُل  هم  و�سناعة  ِعْلمًا  ها  ف�سريَّ كتاب  يف  واأَْثَبتها  هوؤالء 

اأم�سار العرب » )108( 

خامسا - موقف أصحاب املعاجم من لغة قريش: 
البناء عليه،  اللغوية ال نكاد جند لهم منهجا وا�سحا ميكن  حني ن�ستعر�ض املعاجم 
اللغة  اللغة، وجممل  والغريب امل�سنف وجمهرة  العني، واجليم،  القدمية كمعجم  فاملعاجم 
ورد  واإذا  قري�ض،  لغة  تذكر  مل  املحيط،  والقامو�ض  اجلاهلية  وتلبية  واالأزمنة  فار�ض  البن 
عندهم اللفظ، فهو ا�سم للقبيلة اأو لفظ يف ال�سياق، وال يراد به رواية اللغة عن قري�ض. ومثال 
ذلك حديث ف�ساحة النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه َواآله َو�سلم: « اأَنا اأْف�سح اْلَعَرب َبْيَد اأَينِّ من ُقري�ض 
وا�سُت�سعت يِف بني �َسْعد بن بكر«. فقد ذكره معظم اأ�سحاب املعاجم يف باب »بيد، وميد« 
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مكتفني بتف�سري معنى اللفظ، ومل يتطرقوا حلدود للغة قري�ض املكانية اأو الزمانية، ومل ياأتوا 
باحلديث يف باب »ف�سح« فكان ذكر قري�ض عار�سا، ولي�ض ق�سدا )109( . 

ي�سافهوا  االحتجاج، ومل  يعي�سوا يف ع�رض  املعاجم مل  اأ�سحاب  املتاأخرين من  والأن 
العرب الف�سحاء، فقد اعتمدوا على النقول من االآثار عن النبي وعن ال�سحابة، اأو من كتب 
يوثقوا جميع  بع�سهم، ومل  نقال عن  اأو  اللغويني،  اأو  النحاة  اأو من  القراآن،  اأ�سحاب معاين 
تنوعت  ولذلك  بعبارته.  منقول  فهو  به  م�رضحا  بدا  وما  الأ�سحابها،  بن�سبتها  الن�سو�ض 
مدلوالت لغة قري�ض عندهم بتنوع امل�سادر التي اأخذوا عنها اأو تاأثروا بها، فعنوا بها لغة 
اأهل احلجاز  اأهل احلجاز. وال فرق عندهم بني لغة قري�ض  اأهل مكة واللغة امل�ستكة ولغة 
وجند ولغة االأن�سار اليمنيني. فقد روى الرازي عن اْلَقا�ِسِم ْبِن َمْعٍن قوله: « مَلْ َتختلف لغُة 
االأَن�سار  ولغُة  بالتاِء،  ُقَرْي�ٍض  فلغُة  اُبوِت،  التَّ يِف  اإالَّ  اْلُقْراآِن  ِمَن  �سيٍء  يِف  واالأَن�ساِر  ُقري�ٍض 

بالهاِء« )110( . 
ُقَرْي�ض  ُلَغة   » الفراء:  قول  ذلك  ومن  الفراء،  وخا�سة  عباراتهم،  الكوفيني  عن  واأثبتوا 
َمْفُتوَحة  َكاَنت  اإِذا  اأنَّ  األف  يْجَعُلوَن  جاوَرهم  َومن  واأ�سٌد  َوقي�ض  يم  َومَتِ  ، اأنَّ جاورهم  َومن 
ك  عينا، َيُقوُلوَن: اأ�سهد )َعنَّك( ر�سوُل اهلل، َفاإِذا ك�رضوا رَجعوا اإِىَل ااْلألف. َقاَل: اْلَعَرب َتقول: الأَنَّ
َتقول َذاك، و )َلَعنَّك( َتقول َذاك، َمْعَناُهَما لعلَّك » )111( . ورووا عن اْلفراء قوله: يكاَلُكم ِباأَلف 
�َساِكنة، مثل َيْخ�َساُكْم، َفمن جعلَها واواً �َساِكنة، َوَقاَل: كاَلُت ِباأَلف يْتك النََّبة ِمْنَها، َومن 
ْيت، َوِهي من ُلَغة ُقَرْي�ض )112( . َورووا عن الفراء اأي�سا َقوَله:  َقال َ: َيَكالُكم َقاَل: كَلْيُت مثل َق�سَ
لني الَِّتي َجاَء بَها الِكَتاُب؛ َقاَل: وعاّمة  اد ُلَغة ُقري�ض االأوَّ اط. َقاَل: َوِهي بال�سَّ اُط وال�رضِّ ال�رضِّ
َعُلها �ِسينًا )113( . وغري ذلك مما ال يت�سع املقام لذكره. وقد يتبعون منهج الكوفيني  الَعَرب جَتْ
دون ثوثيق الرواية، فيقابلون بني لغة قري�ض ولغة متيم. نحو قول ابن �سيده: « ُقَرْي�ض َتقول: 
ماُء ُك�ِسَطْت« )115( )116(  َذا ال�سَّ ْنِزيِل اْلَعِزيِز: »َواإِ يم َواأ�سد َيُقوُلوَن: ق�سط )114( . َويِف التَّ ك�سط، َومَتِ
ُقَرْي�ٍض  ُلَغِة  َها يِف  مِّ َوِب�سَ يٍم،  مَتِ ُلَغِة  اِد يِف  ِبَفْتِح ال�سَّ ْعُف  . وجاء يف امل�سباح املنري: « ال�سَّ
َعَف  َدُر �سَ َم�سْ ْفُتوُح  َوامْلَ ُقْرًبا  َقُرَب  ِمَثاُل  ُعَف  َدُر �سَ َم�سْ ُموُم  َفامْلَ�سْ ِة،  حَّ ِة وال�سِّ اْلُقوَّ ِخاَلُف 

ْعًفا )117( .  �سَ
 ، َوَجلَّ َعزَّ   ، َقاَل وجعَل اهللَّ العرب جميعا.  القراآن منزل بلغات  اأن  اإىل  االأزهري  وذهب 
لَّى اهللَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم – َعَربّيًا؛ الأِنه ن�َسبه اإِىَل الَعرب  ٍد- �سَ مَّ ْر�َسِل حُمَ ِبيِّ امْلُ القراآَن امُلنَزَل َعَلى النَّ
ِذيَن �سيَغة ِل�َساِنِهْم لغُة اْلَعَرِب، يِف  َهاِجُروَن واالأَن�سار الَّ ِبيُّ َوامْلُ ِذيَن اأَنزله ِبِل�َساِنِهْم، َوُهُم النَّ الَّ
يِح اْلَعَرِب،  ِ لَّى اهللَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َعربّيًا الأَنه ِمْن �رضَ ، �سَ ُة، وجَعل النبيَّ َباِدَيِتَها َوُقَراَها اْلَعَرِبيَّ
وَتناَءوا  َها،  َوَغرْيَ َة  اْلَعَرِبيَّ اْلُقَرى  الباديَة ح�رَضوا  َي�ْسُكنون  ِذيَن  الَّ االأَعراب  ِمَن  َقْومًا  اأَنَّ  َوَلْو 

وا اأَْعرابًا » )118( .  وا َعَربا ً، َومَلْ ُي�َسمُّ َمَعُهْم ِفيَها، �ُسمُّ
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واملعا�رضين،  القدماء  دالالته  وتنوع  امل�سطلح،  ا�ستخدام  يف  التعدد  هذا  اأربك  وقد 
املتفردة  امل�ستكة  اللغة  قري�ض  لغة  اعتبار  على  اللغويني  من  قليل  غري  عدد  واعت�ض 
من  عنهما  اأثر  ملا  مكة  اأهل  لغة  اأو  احلجاز  اأهل  لغة  اأنها  اأو  االإ�سالم  قبل  من  بالف�ساحة 

مالمح غري ف�سيحة. 

سادسا - موقف املعاصرين من لغة قريش: 
االإرباك  من  فيها  ما  وانتقل  واآرائهم،  ال�سالفني  مبقوالت  احلديثة  الدرا�سات  تـاأثرت 
معتقدا  عنها  ودافع  وتبناها  ال�سالفني،  مبقوالت  بع�سهم  فاأخذ  احلديثة،  الدرا�سات  اإىل 
باأن قري�سا اأف�سح العرب، واأن القراآن نزل بلغتها، متاأثرين بالروايات التي وردت يف كتب 
معاين القراآن وكتب اللغة واملعاجم ومنهم »الرافعي، وطه ح�سني، وحممد اخل�رض ح�سني، 
وعبد الوهاب حمودة، وحممد �سبيح، وجرجي زيدان، واأن�ستا�ض الكرملي، و�سوقي �سيف، 
وايف،  الواحد  عبد  وعلي  التواب،  عبد  ورم�سان  �ساهني،  ال�سبور  وعبد  ال�سالح،  و�سبحي 

ور�سدي عليان، وعبد احلليم النجار، ومن وافقهم » )119( . 
املبحث،  لهذا  امل�ست�رضقني  تناول  بعد  وخا�سة  يتقبلها،  ومل  بع�سهم،  »وردها 
وا�ستنتاجهم باأن قبيلة قري�ض لي�ست اأف�سح قبائل العرب، واأن لغتها لي�ست اللغة امل�ستكة. 
ون�رضوا ما كتبوا عنه من بحوث انتهوا بها اإىل ما يخالف ما كان م�ستقرا يف الفكر اللغوي 
ا�ستقرار البديهة، فقد نفوا اأن قري�سا اأف�سح العرب، واأن لغتها لغة القراآن، وقرروا اأنها لهجة 
حمكية ك�سائر لهجات القبائل« )120( . قال اإ�رضائيل ولفن�سون: « وما يقال من اأن القراآن نزل 
التي هي  الكلمات بلهجة قري�ض  الر�سول كان ينطق  اأن  اإن كان املق�سود منه  بلغة قري�ض 
لهجة جميع اأهل مكة ف�سحيح. اأما اإن كان املراد منه اأن قري�ًسا كانت لها لغة علمية خا�سة 
باأ�سحاب اخلطابة والكهانة وال�سعر دون �سواهم من القبائل االأخرى، فلي�ض ب�سحيح؛ الأنه 
ي�سيق من دائرته، ويقلل عدد الذين كانوا يفهمونه من العرب والواقع يخالف ذلك » )121( . 
وتاأثر فريق بدرا�سات امل�ست�رضقني، ومالوا اإىل راأيهم، ومن هوؤالء »اأحمد اجلندي وعبده 
الراجحي واإبراهيم ال�سامرائي وجواد علي واأكرث املعنيني بدرا�سات علم اللغة احلديث )122( . 
وحلق بالفريقني فريق ثالث بدا اخللط بني الراأيني عليهم وا�سحا، ومن هوؤالء �سبحي 

ال�سالح وخمتار الغوث، حممد النجار. 
فقد ا�ستعمل �سبحي ال�سالح امل�سطلح دون التنبه للفروق بني دالالته، فلغة قري�ض 

عنده هي لغة احلجاز، وهي لغة اأهل مكة، وهي اللغة امل�ستكة. 
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اأما مناظرتها للغة احلجاز، فقد جاء ذلك يف قوله: « لهجات العربية الباقية جمموعتان 
واالأخرى   ،« »قر�سية  اأحياًنا  ى  ُت�َسمَّ كما  اأو  غربية  حجازية  اإحداهما  عظيمتان،  رئي�ستان 
للهجات  الرئي�سة  الثنائية  الق�سمة  فهذه  »متيمية«،  اأحياًنا  تدعى  كما  اأو  �رضقية،  جندية 
املنعزلة  اللغوية  الوحدات  من  الوا�سعة  املجموعة  لتلك  االأدنى  احلد  هي  الباقية،  العربية 

امل�ستقلة«  )123( . 
قد  االأقدمون  كان  اإن   » قوله:  يف  احل�رض.  مكة  اأهل  لغة  مبعنى  امل�سطلح  وا�ستعمل 
البداوة  البادية، فلماذا رجحوا لغة قري�ض، وما هي من  اقت�رضوا يف �سواهدهم على عرب 
يف �سيء؟ اإنها على العك�ض من ذلك، لغة احل�سارة بني العرب قاطبة! . نح�سب اأننا ال ي�سعنا 
لالإجابة عن هذه ال�سبهة، اأن ننكر ح�رضية قري�ض، وال اأن جنحد تاأثرها بفار�ض والروم اأمتي 

احل�سارة يف تلك احلقبة من التاريخ« )124( . 
وا�ستعمل امل�سطلح مبعنى اللغة امل�ستكة يف قوله: « ا�سطنع العرب لغة قري�ض للتفنن 
يف القول، واالإبانة يف التعبري، فدّل ا�ست�سفاوؤهم اإياها على اأنها اختارت من كالم العرب 
ُطِنَعت لغة قري�ض وحدها يف الكتابة  اأبينه، وراعت اأر�سقه، واعتمدت اأ�سفاه » )125( « لذلك ا�سْ
والتاأليف وال�سعر واخلطابة، فكان ال�ساعر من غري قري�ض يتحا�سى خ�سائ�ض لهجته، ويتجنب 
�سفاتها اخلا�سة يف بناء الكلمة واإخراج احلروف وتركيب اجلملة، ليتحدث اإىل النا�ض بلغة 
اأ�سهمت عوامل كثرية يف تهذيبها و�سقلها«)126(. »ولقد  اأن  األفوها، وتوا�سعوا عليها، بعد 
�سادق القراآن هذه اللغة الراقية املهذبة، فزاد من ترقيتها وتهذيبها، فهذا معنى نزوله بلغة 

قري�ض« )127( . 
وبعد كل هذا العر�ض يعود �سبحي ال�سالح لينق�ض ما بداأ به حيث قدم لغة متيم على 
لغة قري�ض. جند ذلك يف قوله: « اإن يف امل�سادر القدمية واملعجمات اللغوية ما ي�سري اإىل اأن 
كثرًيا من قواعد اللهجة التميمية اأقوى قيا�ًسا من بع�ض القواعد القر�سية، بل فيها ما يكاد 
الباحث ي�ستنتج منه باطمئنان اأن لهجة متيم كانت يف كثري من مفرداتها وتراكيبها هي 

التي ينطق بها غالًبا اأبناء اللغة العربية«  )128( . 
واالجتماعية  والدينية  ال�سيا�سية  العوامل  جعلتها  التي  قري�ض،  لهجة  اأن  »و�سرنى 
احلاالت  جميع  يف  تكن  مل  االإطالق،  عند  املق�سودة  الف�سحى  العربية  اللغة  واالقت�سادية 

اأقوى قيا�ًسا من لهجة متيم؛ بل كثرًيا ما تفوقها يف بع�ض ذلك متيم« )129( . 
اأما خمتار الغوث فقد ناق�ض كل هذه االآراء املتعلقة بلغة قري�ض عند كل االأطراف اإال اأنه 
مل يح�سم اأمره، ومل يخرج من املتاهة التي ظن اأن غريه وقع فيها، وله تف�سريات وتاأوالت 
عجيبة، فلغة قري�ض عنده هي الف�سحى، ولي�ست امل�ستكة. واأن مفهوم اللغة امل�ستكة مفهوم 
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معا�رض مل يخطر ببال القدماء. قال يف ذلك: » لعله قد غر اأ�سحاب هذا الراأي اأنهم حني كانوا 
يقارنون بني لغات القبائل ي�سفون لغة قري�ض باأنها هي الف�سحى، فظنوا اأن معنى الف�سحى 
عندهم معناها عندنا اليوم الذي يقابل العامية. غري اأن مراد القدماء بالف�سحى اأنها اأف�سح 
اأما املعنى الذي   . اأنها هي امل�ستكة، فالف�سحى ا�سم تف�سيل مونث )االأف�سح(  اللغات. ال 
امل�ست�رضقني  بع�ض  ح�سب  لقد  يعرفونه،  يكونوا  مل  حمدث  فمعنى  اليوم  الكلمة  من  يفهم 
اأو  اأن لغتها هي اللغة امل�ستكة  اأن تف�سيل االأقدمني للغة قري�ض على �سائر اللغات معناه 
املثالية. غري اأن االأقدمني مل يقولوا هذا، وال ما ي�سبهه البتة ومل يقل اأحد منهم بوجود هذه 
لغة  وتطلق  االإ�سالم«)130(.  يف  وال  اجلاهلية  يف  ال  لغريها،  اأم  لقري�ض  اأكانت  �سواء  اللغة، 
قري�ض عنده على لغة البدو واحل�رض. فهي جتمع »لغة احلجاز وتهامة ومكة واأهل احلرمني 

)مكة واملدينة( ، واأهل العالية، ولغة النبي« )131( . 
ولغة قري�ض عنده خليط من لغة املهاجرين واالأن�سار جاء ذلك يف قوله: »اأما االأن�سار 
امتزجتا،  قد  القبيلتني  الأن  قري�ض؛  لغة  تخالف  تكاد  ال  لغتهم  اأن  اإىل  ت�سري  امل�سادر  فاإن 

واأ�سبحتا جمتمعا واحدا« )132( . 
الن�سب والوالء  اإىل مكة، وجعل  الب�رضة والكوفة  النحاة من  الغوث مقر  ونقل خمتار 
اأ�سال يعتد به. جند ذلك يف قوله: »القبائل احلجازية بدوية كلها اإال قري�سا واالأن�سار )فهم 
ح�رض( ... اأما الذي روى عنه اللغويون من قبائل احلجاز وانقطعوا اإليه غري هذيل فقري�ض؛ 
الأنهم �سكنوا يف مكة، وتعلموا على اأهلها، وقد كان طائفة من قدامى اللغويني من اأهل مكة- 
اأ�سال- اأو اأقاموا بها فكانت لغة اأهلها معروفة عندهم باملعا�رضة وامل�ساكنة، فيحيى بن 
يعمر كان عداده يف بني ليث، وهو بطن من كنانة، وتاله عبد اهلل بن اأبي اإ�سحاق احل�رضمي، 
وهو موىل الآل احل�رضمي حلفاء بني عبد �سم�ض، فهو مكي املوطن وقر�سي الوالء، وكان معه 
عي�سى بن عمر، وهو موىل خالد بن الوليد، واأبو عمرو بن العالء اأقام مبكة زمنا، واخلليل بن 

اأحمد قراأ القراآن على ابن كثري واالأ�سمعي. 
بدوية(  )حجازية  هذيل  قبيلتني:  يف  اإال  باحلجاز  يقيموا  مل  اللغويني  اأن  تقرر  واإذا 
اإقامتهم باالأوىل،  اأطول من  اأهل مكة( ، واإقامتهم بالثانية  وقري�ض )حجازية ح�رضية هم 
باأهل  املراد  فاإن  �رضيحة  ن�سبة  غالبا-  اإليها-  تن�سب  التي  لغتها  لها  كانت  هذيال  واأن 

احلجاز هم قري�ض )اأهل مكة( )133( . 
عن  وليعب  وقري�ض،  احلجاز  بني  التادف  يف  لي�سك  يرجع  التاأوالت  هذه  كل  وبعد 
اللغويني هي  اإن داللة احلجاز على قري�ض يف كتب   » بدرا�سته يف قوله:  اأمل  الذي  التخبط 
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االأمر الغالب، اإال اأنه رمبا اأريد به قبيلة حجازية غري قري�ض الأن احلجاز مل يتخل�ض تخل�سا 
كامال من داللته اجلغرافية االإقليمية«  )134( . 

باعتبارها  عليها  والبناء  متحي�ض  دون  املقوالت  على  الغوث  خمتار  اعتماد  اإن 
اأهل  قري�ض  لغة  باأن  امل�سبق  وافتا�سه  �سليمة،  وغري  مرتبكة،  نتائج  اإىل  اأو�سله  م�سلمات 
مكة هي الف�سحى جعله دائما يف موقف املدافع عن فكرته، ولو تبني الفروق بني دالالت 

امل�سطلح و �سياقاته التاريخية ما وقع يف هذا التخبط. 
ي�سكن  كان   » قال:  حيث  امل�سالك  الأو�سح  �رضحه  يف  النجار  حممد  هذا  اإىل  وذهب 
اجلزيرة العربية �سعبان عظيمان من �سعوب االأمة العربية هما: العدنانيون، وكانوا ي�سكنون 
وكانت  باليمن.  منازلهم  وكانت  والقحطانيون،  قري�ض،  ومنهم  واالها،  وما  مبكة  احلجاز 
لغة ال�سعبني عربية ف�سيحة، غري اأنهما يختلفان يف مدلول بع�ض االألفاظ واللهجات )135( 
. فلم يفرق بني لغة العرب العدنانية والقحطانية وجعل اللغتني ف�سيحتني خالفا الإجماع 

ال�سالفني على عدم اال�ستدالل بلغة اليمن. 
اإن القول باأن لغة االأن�سار ال تختلف عن لغة املهاجرين اإال يف هذا اللفظ اأو ذاك اأمر 
غري �سحيح، وال تدعمه احلقائق اللغوية وال االآثار النحوية، فاالأن�سار قحطانيون مينيون 

تختلف لغاتهم عن لغات القر�سيني العدنانيني. 
وقد ورد اأن جممع اللغة العربية القاهري تاأثر بهذه املقوالت، واأجاز اال�ستالل بلغة 
احل�رض حتى نهاية القرن الثاين. جاء يف قرار جممع اللغة العربية امل�رضي: « العرب الذين 
يوثق بعربيتهم، وي�ست�سهد بكالمهم هم عرب االأم�سار اإىل نهاية القرن الثاين، واأهل البدو من 
جزيرة العرب اإىل اأوا�سط القرن الرابع )136(. وهو قول ال ي�ستند اإىل دليل علمي، اأو �سهادات 

لغوية الأهل املدن يعول عليها. 
عند  امل�سطلح  داللة  تنوع  اإىل  املعا�رضة  الدرا�سات  يف  واالإرباك  اخللط  هذا  ويرجع 

القدماء، واختالف حدوده املكانية، باالإ�سافة اإىل عدم ال�سمول يف الدرا�سة. 

نتائج الدراسة: 

ظهوره  بداية  من  امل�سطلح  تاريخ  تتبع  خالل  من  قري�ض  لغة  الدرا�سة  تناولت 
ومعانيه،  القراآن  وبعلوم  وقومه،  وبالنبي  وبالقراآن،  باالإ�سالم،  قري�ض  لغة  ارتبطت  حيث 
اأثري حول لغة قري�ض  الع�رض احلا�رض، ور�سدت ما  اللغوية واملعجمية. حتى  وبالدرا�سات 
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من جدل يثبت اأو ينفي ف�ساحة قري�ض من خالل تتبع اأقوال العلماء والنقاد والباحثني، وقد 
تو�صلت اإىل النتائج االآتية: 

ارتباط لغة قري�ض باالإ�سالم وبالقراآن، كما ارتبطت بالنبي وقومه. . 1
جتاهل نحاة الب�رضة للغة قري�ض، فلم يكن لها عندهم ذكر بني لغات القبائل التي . 2

ا�ستدل بها الب�رضيون. 
توُقف الب�رضيني يف اال�ستدالل على القبائل احلجازية والنجدية البدوية املت�سلة . 3

بن�سب اإ�سماعيل- عليه ال�سالم- ، فجميع القبائل التي ا�ستدل بها الب�رضيون مت�سلة الن�سب 
بعدنان جد النبي، وهو الن�سب الثابت عند الن�سابني. وا�ستبعدوا لغات احل�رض كلغة اأهل مكة، 

ولغة اأهل املدينة، ولغة اأهل الطائف. 
مل يحتج الب�رضيون بالقبائل غري العدنانية التي تقطن احلجاز وجند اأو جتاورهما . 4

كجهينة ومزينة وعب�ض وذبيان وفيدة واليمامة وكنده وطيء وجذام وبهراء والنمر وتنوخ 
وغ�سان وتغلب وكلب. 
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لغة احلجاز ولغة مكة واللغة امل�ستكة خالفا الأهل الب�رضة. 

تفرد الكوفيون مب�سطلحات خا�سة نحو لغة قري�ض ولغة جند. . 6
ارتبطت لغة قري�ض عند اللغويني بالبيت االأموي اأو برواة تربطهم بالبيت االأموي . 7

عالقات الوالء اأو الوالية واالإمارة. 
كل . 8 يروون  فهم  وا�سح،  منهج  اإىل  يفتقرون  ليل  كحاطب  املعاجم  اأ�سحاب  كان 

ما ي�سمعون، اأو يقروؤون دون متحي�ض، فلغة قري�ض يف معاجمهم بح�سب الرواية ال بح�سب 
املنهج، فرووا االآثار اللغوية، واآراء الكوفيني، واأراء اللغويني املتاأخرين عنهم، فكانت لغة 
للغة  املقابلة  امل�ستكة  اللغة  وتعني  اأجمعني،  للعرب  امل�ستكة  اللغة  تعني  قري�ض عندهم 
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اأهل مكة. 
امل�ستكة، . 9 اللغة  اأنها  اإىل  منهم  فريق  فذهب  قري�ض  لغة  اأمام  املعا�رضون  توقف 

قري�ض وف�ساحتها،  لغة  واأنكر غريهم وجود  للغة احلجاز،  اأنها مرادفة  اإىل  اآخرون  وذهب 
واختلط االأمر على بع�سهم. 
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