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I.   ،قبل الحديث عن نشوء اللغة األلمانية وعن مراحل تطورها وتمِكنِها من بلوغ مرحلة النضج

لور وتكامل بعد عمليَّات والكيفيَّة التي حصل بموجبها ذلك كله، البد من القول بأن الشعب األلماني نفسه تب

كانت متقاربة من بعضها  األقوامذه ه يسود اإلعتقاد بأنو .إندماج متنوعة لمجاميع مختلفة من األقوام والقبائل

وبرأي مختلف علماء اإلجتماع واللغة، نزح القسم  .البعض من حيث المنشأ، لكنها كانت متباعدة جغرافيا  

ل قبل الميالد وعلى مدى مئات من السنين من مناطق وسط وبشكل متقطِّع ومتباعد  ماألكبر منه منذ األلف األوَّ

 .آسيا، أي من شمال وشرق البحر األسود، التي تسمى حاليا  مناطق األورال، وبالتحديد من مناطق البلقان

في مناطق مختلفة من قارة أوروبا، وخاصة في وسط هذه القارة، أي في مناطق المانيا والدول  واوإنتشر

التطورات والتحوالت اإلقتصاديَّة  تفاعلوا معو المقام في هذه األراضي موبعد إن إستقر به. المجاورة لها

 هذه  .واإلجتماعيَّة الَجبّارة التي طرأت على المجتمع األوروبّي في إطار اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة

تمكنت من وت حتى القرن السابع بعد الميالد، منذ القرن الثامن قبل الميالد وإستمر تشكلتالتي اإلمبراطوريَّة 

 حيث .بسط نفوذها على معظم أراضي القارة األوروبيَّة والبحر المتوسط باإلضافة إلى أجزاء واسعة من آسيا

ضحة المعالم للمجتمع اإلنساني من مرحلة المشاعية اإنتقال و اتِجّراء هذه التحوالت الكبيرة عملي تتمخض

مع هذه التحوالت، تقاربت األقوام والقبائل الجرمانيَّة،  وفي هذا اإلطار وتناغما  . ة العبوديَّةالبدائيَّة إلى مرحل

التي كانت تشكل جزء  من هذه اإلمبراطوريَّة الواسعة، إلى بعضها البعض لتُرافق عملية التطور وتتجاوز 

تكتالت لقرن السادس الميالدي لتشكل مع بدايات اتشتتها وتفككها، حيث إنها توحدت من الجموع المبعثرة، 

ومن أشهر هذه المجاميع السكانيَّة  .األساس لتكوين الشعب األلماني واضعت بذلكأكبر وأكبر لهذه األقوام 

( Bair)والبايرن ( Alemann)واأللمان ( Sueben)والزويبن ( Franken)الفرانكن و (Friesen)الفريزن : قبائل

، والتي ال تزال (Goten)والغوِطن ( Schwaben)والشفابن ( Sachsen)والساكسن ( Thüringer)والتورنجن 

إمتداداتها متواجدة إلى يومنا هذا، باإلضافة إلى قبائل أخرى هاجرت من نفس األماكن إال أنها إمتزجت 

ة واألكثر عددا ، أو هلكت ولن يبقى منها سوى أطاللها، مث ل وتداخلت مع القبائل المهاجرة األخرى األكبر قوَّ

( Hermunduren)والهيرموندوريَّة ( Langobarden)والالنكوبارديَّة ( Vandalen)أألقوام الفانداليَّة 

 (1).، وغيرها الكثير(Rugier)والروجيريَّة ( Gipieden)والجيبيديَّة ( Burgunden)والبورجونديَّة 
 

II. م منذ بدايات القرن التاسع ن وتتعدد فرضياتهم ونظرياتهيييكثر الحديث بين علماء اللغة األوروب

  عشر وحتى الوقت الحاضر عن مجموعة اللغات الهندوأوروبيَّة أو الهندوجرمانيَّة، وهذا يعني بأنهم

 

نسبوا لهجات ولغات الشعوب واألقوام المختلفة التي إستقر بها المقام في قلب القارة األوربيَّة على ( ا

رون األخيرة قبل الميالد أو القرون األولى بعد الميالد إلى أصل أراضي المانيا والدول المجاورة لها في الق

ة، وأعتبروها ونسبوا لهم واحدة من أكبر اللغات وأكثرها إنتشارا  في أوروبا، وهي اللغة الجرمانيَّ  .لغوي واحد

 .، كما إنهم نسبوا هذه األقوام والشعوب إلى أصل عرقي واحدلغة ذات أصل واحد
  

األصل واإلنتساب ليشمل بقية شعوب ولغات القارة األخرى، حيث وضعوا لغات  إنهم عمموا هذا( ب

الشعوب المنتشرة في القارة األوربية في سلة واحدة أسموها مجموعة اللغات األوروبية، وما يجمع هذه اللغات 

، (Konsonanten)هو إنها تعرضت إلى مجموعة من التغييرات المتشابهة في منظومات حروفها الصحيحة 

إلى هذه الدول من نفس المناطق التي هاجرت  توإدَّعوا بأن  الشعوب واألقوام التي تقطن هذه القارة هاجر

  ..م.منها القبائل الجرمانيَّة، ويسود اإلعتقاد بأن هذه الهجرة قد بدأت منذ األلف الثاني ق
 

بائل واألقوام ذات اإلنتماء هذا اإلدعاء يَْفتَِرض وجود شعب أو مجموعة سّكانيَّة، أو مجاميع من الق

 ،ة من بعضها البعض، تتكلم بلغة واحدةبفي منطقة جغرافيَّة واحدة أو مناطق متقار موجودةالعرقي الواحد، 

إال أن علماء اآلثار واللغات وحتى البيولوجيا لم يتمكنوا من تقديم األدلة العلمية . وإن إختلفت لهجاتهم



  وجود أصول ِعرقيَّة أو لغويَّة موحدة لهذه األقوام،في دعم الركون إليها، والمستمسكات األثريَّة التي يمكن 

الظلمات وتعاني من  حيث كانت أوروبا وحتى األلف الثاني قبل الميالد تعيش في بحور. تأكيد هذا اإلدعاءو

ق المشعل لم تعرف اإلمبراطورية الرومانيَّة، التي تعتبر وبح .تأثيرات العصر الجليدي في معظم مناطقها

ولم يعرف سكانها القراءة والكتابة  األول للحضارة األوربية، النور، إال في منتصف األلف األول قبل الميالد

وبهذا لم تتوفر إية آثار مكتوبة عن أصول أقوام وقبائل شعوب . .م.إال في قرون متأخرة من األلفية األولى ق

 .أوروبا يمكن الرجوع إليها
 

III. ن وكذا علماء اللغة على أن األقوام والقبائل والمجاميع السكانيَّة الجيرمانيَّةيمؤرخيتفق أغلبية ال 

إنتشرت و من مناطق وسط آسيا -وعلى مدى مئات من السنين تبعت ذلك -نزحت منذ األلف األول قبل الميالد 

وكذا في الدول  في غرب القارة األوروبية في األراضي التي يطلق عليها في وقتنا الحاضر اسم المانيا،

المجاورة لها مثل النمسا وهولندا وبلجيكا والدانمارك وبولندا وإيستالند وسويسرا وفرنسا ولشتنشتاين 

من شمال وشرق البحر األسود، التي تسمى مناطق كانت عملية النزوح هذه . ولوكسمبورج والتشيك وإيطاليا

النمو الطبيعي للسكان الذي طرأ مع تعاقب ي أفرزها الت ضروراتال توكان. األورال، وبالتحديد مناطق البلقان

المئات بل اآلالف من السنين وتزايد الحاجة إلى موارد الغذاء والشراب والحاجيّات الضروريَّة األخرى 

بعملية هجرة واسعة ترتب عليها  القيامهذه األقوام على  هي التي أجبرت لإلنسان وما يقتنيه من حيوانات

مختلف مناطق قارة أوروبا وكذا بقيَّة  هذههجرة الشعوب  شملت وقد .المجاميع السكانِيَّةلهذه جديد إنتشار 

عملية تباعد في أماكن متعددة التضاريس، ترتب عليها عمليات تطور الجديد نتشار اإلورافق عملية  .القارات

 .البعض اآلخر جات هذه األقوام وبالتالي لنضج بعضها وتكامله مقابل إضمحالل وموتهَ لَ مختلفة لِ 
 

دة في القارة األوروبية تحمل مواصفات عرقيَّة مختلفة، وإنَّ اللغات العديدة وإال أن األقوام الموج

المنتشرة في هذه القارة الممتدة من المحيط األطلسي غربا  إلى مجموعة جبال األورال شرقا ، تنتمي إلى عوائل 

وهذا ما تعكسه األنظمة الصوتية المختلفة لهذه  .جيَّة مختلفةلغوية مختلفة أيضا ، وبالتالي إلى جذور مورفولو

 .اللغات
 

على أنَّ موجات نزوح ( 120 - 28 م Tacitusتاسيتوس )ن الرومان مثل يوقد أكد بعض المؤرخ

لبعض القبائل الجرمانيَّة بدأت من شمال القارة األوربيَّة، أي من الدول اإلسكندنافيَّة، وأظهرت بعض 

سكان أصليين ومنذ وجود على ،التي تم العثور عليها في أماكن مختلفة من هذه القارة،ألثريَّة الموجودات ا

 .آالف السنين، ولهؤالء أصولهم العرقيَّة ولغاتهم األصليَّة
 

ولو تركنا جانبا  العصر الجليدي، الذي يمتد إلى ماليين السنين قبل التأريخ، وإنتقلنا إلى العصر 

اليدويَّة،  األدواته الحديث عن وجود اإلنسان، وعن تمكنه من إستخدام األحجار لصناعة الحجري، الذي بدأ في

ألدواتٍ مليون سنة قبل الميالد، فقد تم العثور على آثار  5.2يرجع تأريخ هذا العصر إلى ما يزيد على و

لقارة األفريقيَّة وكذا في إستخدمها في حياته اليوميَّة في العديد من األماكن في ا،حجريَّة من صناعة اإلنسان 

أدواٍت تم العثور على هكذا ( Sierra de Atapuerca, Spanien)ففي إسبانيا مثال ، وفي منطقة  .القارة األوربية

  ( 5). ميالدمليون سنة قبل ال 1.1يعود تأريخها إلى 
 

إلى العصر البرونزي، أي الفترة الزمنية التي تمكن فيها اإلنسان من إكتشاف المعادن إنتقلنا إذا و

هذه الفترة تمتد في القارة األوربية  فأنَّ . المختلفة وبالتالي صهرها وإستخدامها في صناعة اآلالت اليدويَّة

أما  . (3)قبل الميالد 1522و  5522بين األعوام ، كن مختلفة عليها في أما ُعثِرَ الموجودات التي إستنادا  إلى 

أقوام بشرية في وجود  فإن هذا يعني بال أدنى شك .في أسيا وإفريقيا فإنها تمتد إلى األلف السابع قبل الميالد

التي  وجودهم يتمكن الجيولوجيون والمؤرخون من إكتشاف تفاصيل لممناطق مختلفة من القارة األوروبيَّة 

ضت عليها عوامل الطبيعة القاسية من كثرة سقوط الثلوج إلى شدة البرد وغزارة األمطار، ناهيك عن ق

ذلك من قرون مظلمة إنعدمت فيها مصادر المخطوطات  تالوما . الهّزات األرضية والبراكين والحرائق

تب على ذلك إختفاء الكثير من التحريريَّة أو اللقط األثريَّة التي ترفد الباحثين بالمعلومات الالزمة، وقد تر

إال أنَّ البقايا الباقية من األقوام التي قطنت أوروبا قبل سنوات  .المصادر الدالة على معالم الحضارة األوربية

 .النزوح الجرمانيَّة إليها كانت وال تزال معينا  ال ينضب لذلك

http://de.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Atapuerca
http://de.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Atapuerca


قبل الميالد، وتعيش بقاياها لحد  ، التي تمتد جذورها إلى األلف العاشر(Samen)وتعتبر قبائل السامن 

نسمة منهم، واحدة من مجاميع  52.222اآلن في الدول األسكندنافية، ومنها في السويد، حيث يوجد قرابة ال 

 (4).السكان األصليين لهذه القارة
 

التي نزحت بفعل موجات الجفاف ( Kurgan)كما إكتشف علماء الجيولوجيا بقايا لقبائل الكورجان 

إلى  4422)ات من ضفاف نهر الفولغا بإتجاه شرق وجنوب أوروبا منذ األلف الخامس قبل الميالد مرّ  ةولعد

 (2). م. ق 522
 

الذين وغيرهم من القبائل القديمة، أي سكان القارة األصليين، ( Kelten)باإلضافة إلى بقايا األقوام الكيلتِيَّة 

   في كتاب األلفية الَكلتِيَّة ل ريكهوف و بيلذكر ذلك رد كما و (6).تعود أصولهم إلى نهايات العصر الجليديَّ 

(S. Rieckhoff – J. Biel) 
 

أقوام أصليين سكنوا مناطق مختلفة من القارة األوروبية قبل  وجودولم يتم حسم موضوعة إمكانيَّة 

 لألعراقيه تعدد آالف السنين وربما إمتزجوا وتصاهروا مع األقوام المهاجرة والقادمة من آسيا، مما ترتب عل

 .واللغات

ق البعض إلى هذا األمر فإنه يشير إلى كون عملية التمازج والتصاهر مع الشعوب األصليين  ولو تطرَّ

، علما  بأنَّ هجرة الغالبية العظمى من .م.للقارة تكامل وإنتهى مع نهاية األلف الثاني وبداية األلف األول ق

 .. م.وبية قد بدأت نهاية القرن الثاني قاألقوام الجرمانيَّة إلى المناطق األور
 

ومعروف أيضا  بأن هجرة الشعوب ال تتم بإتجاه واحد، وحسب اإلدعاء فإَن هذه الهجرة كانت فقط 

بإتجاه الغرب، أي بإتجاه أوروبا، علما  بأن درجات الحرارة في القارة األوربية أبرد منها في مناطق النزوح 

ر بردا  بفعل آثار العصر الجليدي على القارة األوربية، وإن الشيء المنطقي وإنها كانت في تلك الفترة أكث

فلماذا لم تكن الهجرة مثال  في . والمعقول أن تهب هذه األقوام بإتجاه المناطق األكثر دفأ  وغزارة في المراعي

ن مناطق البحر إتجاه أقاصي آسيا، ولماذا تختلف الصفات العرقيَّة لسكان مناطق آسيا، وحتى القريبين م

 !؟ األسود، عن صفات إخوانهم في األصل من سكان القارة األوربيَّة
 

وما َمَرد الوجوه الكثيرة المشتركة لمعظم لغات الشعوب األوربيَّة وبخاصة في مجال الثروة اللغوية 

ومانية بفعل سيطرة اإلمبراطورية الر إالّ والصرف والنحو وما يرتبط بهما من مفاهيم ومصطلحات لغوية 

                                                                                                    دها وعلى ربوع القارة وفرض سياستها وثقافتها بما فيها لغتها على الشعوب القاطنة فيها منذ سنوات وج

إرتباطا  بهيمنة الكنيسة الكاثوليكيَّة عليها وإعتماد  كما فرضت عليهم بذات الوقت الديانة المسيحيَّة، .وتبلورها

رسمية لها، على األقل في المراسالت مع اإلمبراطورية الرومانية وفي إقامة الطقوس  اللغة الالتينيَّة لغة  

ولكون اللغة الالتينيَّة قد وصلت مراحل نضجها في الوقت الذي . الدينيَّة لكافة ممالك وإمارات وشعوب القارة

انت فيه لغات القارة األخرى في طور التبلور والنمو، وكانت ال تتعدى كونها لهجات بدائية غير مكتوبة ك

فإنها تمكنت من ، ألقوام تعيش في مرحلة الترحال، ولكون اللغة الالتينيَّة لغة مكتوبة ولغة السيادة والكنيسة 

والنازحين الجدد، والتي لم تتكامل أو  األصليين منها،فرض نفسها على بقية لهجات ولغات شعوب القارة 

كما أنها ال تمتلك األبجديات التي تمكنها من توثيق تراثها، حيث كانت اللغة  .تنضج لهجاتها أو لغاتها بعد

َن لكافة هذه األقوام .الالتينيَّة لغة التدوين لهذا كله طغت اللغة  .وكان رجال اإلمبراطوريَّة المتنورين هم من َدوَّ

فليس من باب المصادفات أن تشترك لغات أوربا المختلفة بآالف المفردات ذات . يَّة وعلى كل المستوياتالالتين

، (Etymologie)علم التأصيل ف .األصول الالتينيَّة وأن تكون معظم مصطلحاتها اللغوية متشابهة أو متقاربة

الكم الهائل من المفردات  يكشف لنا الذي يهتم بدراسة مضمون وشكل المفردة وردها إلى أصولها األوليَّة، 

ورغم هذا فإن اللغة األلمانية، وبرغم الطور البدائي الذي . المستخدمة في اللغة األلمانية ذات األصول الالتينيَّة

كانت تعيشه آنذاك، لم تتقهقر وتندثر أمام جبروت اللغة الالتينيَّة، بل إنها إستطاعت أن تمتزج وتتالقح معها 

، بإختصار أن تنهل من معين اللغة السائدة، وأن تحث الخطى متجاوزة الصعاب لسلوك طريق وتقترض منها

 .النضج والرقي

 

IV .اهم القبائل الجرمانيَّة التي هاجرت بإتجاه أوروبا 
 



قَسَّم البعض من المؤرخين والباحثين اللغويين المجاميع السّكانيَّة الجرمانيَّة إلى مجموعتين أساسيتين 

توجد لهجات لغوية مشتركة المجموعة األلمان الشماليين ومجموعة األلمان الجنوبيين، وفي الحقيقة فقط هي 

وقد شمل تقسيم اللغات الجيرمانيَّة أيضا  األقوام التي تقطن شمال . لهذه المجاميع السكانيَّة حسب هذا التقسيم

علما  بأنَّ مجموعة  .ندية والدانماركية والسويديةالقارة األوربيَّة واللغات المنتشرة فيها مثل النرويجية واإليسل

من اللغات المنتشرة في شمال القارة األوربيَّة ال عالقة لها بمجموعة اللغات الهندوأوربيَّة أو الهندوجرمانيَّة، 

، مجموعة اللغات الهندوأوروبيَّةل بصلة، التي ال تمت (Baskische Sprachen)مثل اللغات الباسكية 

التي تنتمي إلى مجموعة لغات األورال ( finno-ugrischen Sprachen)لفينوأوغريَّة واللغات ا

(chfamilieSpra uralische )الجيرمان الشماليين على لغات مثل الغوطيَّة / كما شملت مجموعة األلمان

(Gotisch ) والفانداليَّة(Vandalisch ) والروجيَّة(Rugisch )ذات األصول اإلسكندنافيَّة العريقة. 
 

 ويقسم باحثون آخرون هذه األقوام إلى ثالث مجاميع رئيسية، 

 :يرة من السكان، وهذه المجاميع أو القبائل القديمة الرئيسية هيتضم كل واحدة منها مجاميع صغ
 

Friesen --  Schwaben  -- Thüringen -- Franken  --  Baiern – Sachsen  

 

 :وتتفق الغالبية العظمى من علماء اللغة على التقسيم التالي
 

 (Nordsee)المجموعة القاطنة شمال ألمانيا عند بحر الشمال  (1

(Nordseegermanen  =Ingwäonen) 

 من  كال  وتضم هذه المجموعة 

Angelsachsen, Friesen, Chauken, Wikinger, Normannen (altnordisch)  
 

بين المناطق الجنوبية للدانمارك وسواحل بحر الشمال بما فيها جزر بحر نتشر قبائل هذه المجموعة وت

 (Friesland)الشمال باإلضافة إلى فريزالند 
 

 القاطنة غرب المانيا المجموعة (5

(Rhein-Wesergermanen = Istwäonen) 

( Bremen)عند مدينة بريمن ( Weser)باإلضافة إلى الفيسر ( Franken)وأغلبيتهم من الفرانكن 

، (Nordsee)وصوال  إلى بحر الشمال ( Rhein)مرورا  بسكان المناطق الواقعة على نهر الراين 

( Niederlande)وبلجيكا ( Holland)قية لكل من هولندا بإتجاه الغرب ليشمل المناطق الشر

 (Flandern)وفالندرن 
 

 ظفاف نهر األلب المجموعة القاطنة على شواطئ بحر البلطيق و (3

 (Elbgermanen =Erminonen/ Herminon: Sueben) 

Langobarden (†), Sweben, Alemannen, Hermunduren (†), Baiern; 

andalen, Gipiden, Rugier, BurgundenGoten, V Ostgermanen(†): 
 

منذ نهاية األلف الثاني  يَّةوروبالقارة األبدأت القبائل الجرمانيَّة بالنزوح إلى شرق و وسط و جنوب 

ت في تجوالها  ة الجديدة قبل الميالد، وإستمرَّ ها وحروبها مع اإلمبراطوريَّة في ربوع القارَّ ها وفرِّ وفي كرِّ

حتى صار من غير الممكن تحديد مناطق  بقايا السّكان األصليين من األقوام التي قطنت هنا، وكذا مع الرومانيَّة

 .بشكل صحيح على مّر القروندهم وأماكن وجأو النازحين الجدد  تحرك

 

V .نبذة مختصرة عن القبائل الجرمانيَّة الرئيسيَّة: 
 

 (Friesen)الفريزن 
 

في مناطق شمال المانيا وجنوب . م. ق  1522عام  إلىهذه المجموعة من القبائل  يرجُع تاريخ

ولم يحسم بشكل واضح أمر أصلهم والمناطق التي إنحدروا منها، وحتى قضية إنتمائهم للقبائل . الدانمارك

نوب حتى وصلوا مع بدايات القرن السابع جواصلوا تقدمهم بإتجاه ال. م. وفي القرن الرابع عشر ق. الجرمانية
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بقيت هذه األقوام . انوفر وبريمن ولوبك في شمال المانيا وإلى المناطق المجاورة في هولنداإلى مناطق ه. م. ق

في هذه المناطق وتمكنت من تطوير لهجاتها وثقافتها، وقد تبلورت لهجة خاصة بهم بعد إن إختلطوا بالسكان 

 .األصليين لهولندا، الذين ينحدرون من إصول غير جيرمانيَّة
  

، أي في أوغستينزن إلى اإلمبراطورية الرومانيَّة في زمن القيصر الروماني خضعت قبائل الفري

ولمّرات عديدة إلى . م 422ـ  522العقود األولى من القرن األول بعد الميالد، وتعرضت هذه القبائل في أعوام 

لتقرب إلى وإضطروا إلى ترك منازلهم واالبلطيق وبحر الشمال الغرق بسبب إرتفاع مناسيب المياه في بحر 

سيطرت قبائل الفرانكن على الفريزن، وتمكن القائد كارل الكبير عام . م 532في عام . بقيَّة القبائل الجرمانيَّة

ل مملكة أقامها الفرانكن في المناطق المأهولة بالقبائل الجرمانيَّة. م 582  (ا.)من ضمهم إلى أوَّ
 

 (Schwaben)الشفابن 
 

من مناطق األورال في القرن  (8)( Sueben oder Sweben, Sueven, Suawen) الشفابن نزحت قبائل

 * ;Julius Cäsar)األول قبل الميالد، أي في عظمة اإلمبراطورية الرومانيَّة  التي كان فيها القيصر الروماني 

13. Juli 100 v. Chr. in Rom; † 15. März 44 v. Chr. in Rom) ) يحكم قبضته على مناطق واسعة في

وإستقرت هناك في مناطق ( Ostsee)أوروبا، وتمكنت من الوصول إلى المناطق المطلة على بحر البلطيق 

شمال شرق ( Danzig)شمال المانيا، ومنطقة دانسك ( Rügen)و جزيرة ريجن ( Kiel)كييل مختلفة مثل 

 .في إيستلندا( Riga)بولونيا و مدينة ريغا 
  
وذلك حسب ما جاء في مدونة الجغرافي اليوناني ،شمل هذه المجموعة السّكانية العديد من القبائلت

الخاص في القبائل  38في الجزء ( P. Cornelius Tacitus, 54 bis 120 n.Chr)القديم تاسيتوس 

 ,Semnonen, Langobarden, Reudigner, Avionen وهي القبائل الجرمانيَّة التالية. م88الجيرمانيَّة لعام 

Anglier, Variner, Suardonen, Nuitonen, Hermunduren, Naristen, Markomannen, Quaden, 

Marsigner, Burer und die Lugier  َخاصة بها منذ القرن األول قبل الميالد، وأول  ا  وأقامت هذه القبائل ممالك

 (ب) (Ariovist)ملوكها هو الملك أريوفيست 
 

 (Alemann)األَلَمان 
 

جنوب المانيا في نهاية ( Fulda)ولدا و ف( Mains)بإتجاه مدينة ( Alemann)مان لَ قبائل األَ نزحت 

وقد تصدى لهم الرومان وحصلت معارك دامية، . وإنتشرت من هناك بإتجاه الجنوب ،القرن األول للميالد

للميالد تجاوز القوات  562إال أنهم قاموا بالمحاولة من جديد وإستطاعوا في عام  .هم من مواصلة الهجرةتمنع

م من السير بمحاذات نهر الدانوب والوصول إلى مناطق جنوب ألمانيا  582 الرومانيَّة وتمكنوا بحلول عام

ومن هناك واصلوا إنتشارهم في جنوب المانيا في  شفارتسفالد  .(Reihn)على ضفاف نهر الراين 

(Schwarzwald ) وغرب المانيا في األلزاس(Elsaß ) وصوال إلى المناطق السويسرية(Schweiz). 

ن لهذه  المجموعة القبليَّة هو المؤرخ الروماني كاسيوس ديو  وأول من َدوَّ

(Cassios Dio ) بداية القرن الثالث للميالد في معرض حديثه عن الكيفيَّة التي قاوم بها القيصر

 . الروماني زحفهم
 

مان زحفهم بإتجاهي الشمال لَ واصل األَ ( م 422)بداية النصف الثاني من القرن الخامس الميالدي 

ا زحفهم بإتجاه وفواصل( م 622) أنَّ الفرانكن تمكنوا من وقف هذا الزحف بإتجاه الشمال عام والشرق، إال

وكانوا من أقرب هذه األقوام صلة بالروم وتأثروا بهم وإنعكس هذا التأثير بشكل واضح  . الشرق والجنوب

 .على ثقافتهم ولغتهم بما فيها قواعد هذه اللغة
 

يادات موحدة لهذه القبائل، ولم تتم اإلشارة إلى أهميتها ودورها إال بشكل لَْم تجِر اإلشارة إلى وجود ق

إال أنَّ هذه األقوام بدأت مع . بسيط في مراسالت اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة في القرنين الثاني والثالث للميالد

ؤثر بشكل بالغ على لَهَجات دورا  مميزا  بين بقية القبائل الجرمانيَّة النازحة وإستطاعت أن تمرور الزمن تلعب 

وتتركز هذه القبائل واألقوام . األقوام األخرى وتفرض عليها عملية التطور اللغوي الجارية بشكل واضح
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der Schwaben-Bayerisch, in Elsassund  Württemberg-denBa ,: مانيَّة في المدن األلمانية الحاليَّةلَ األَ 

Vorarlbergund  Liechtenstein, Deutschschweiz.(9)  
 

لتشمل جموع * األَلَمانيَّة*نهاية القرن الثالث عشر للميالد أخذت الكنيسة الرومانِيَّة إعتماد تسمية وفي 

ْنَعت الشعب األلماني بهذه التسمية وإلى يومنا هذا من ويُ . التي إنتشرت في القارة األوربيَّة القبائل الجيرمانيَّة

 .لفرس واألتراك والبرتغاليين واإلسبان والفرنسيين وغيرهمقبل الكثير من شعوب العالم مثل العرب والكرد وا
 

 (Franken)الفرانكن 
 

تطلق هذه التسمية على مجموعة من القبائل األلمانية الكبيرة التي توحدت من أصل مجاميع سكانيَّة 

جرت و .كانت متناثرة في ربوع اإلمبراطورية الرومانيَّة منذ بدايات التأريخ الميالدي،صغيرة وضعيفة

ة في كتب اإلمبراطورية في منتصف القرن الثالث الميالدي وبفعل . اإلشارة لهذه المجاميع السّكانية ألول مرَّ

كانت  يتوغلت هذه القبائل بإتجاه الغرب وإستحوذت على أراضٍ  ،هجرة الشعوب التي شهدتها القارة األوربية

حتى إستقرت في مناطق شمال  ،ارة األوربيَّةووصل بها المقام إلى وسط الق .خاضعة لسيادة اإلمبراطورية

إضافة إلى المناطق الشرقية من وسط فرنسا وأقسام من هولندا  ،والية بافاريا األلمانية والمناطق المحيطة بها

تحت ( Franken Reichمملكة الفراكن )تمكنت هذه القبائل من توحيد صفوفها وبناء مملكتها و. وبلجيكا

مع بدايات القرن الخامس الميالدي وإستمرت هذه المملكة حتى ( Chlodwig 1)ألول زعامة الملك كلودفيج ا

وتعتبر هذه المملكة من أقوى الممالك التي عرفتها القارة األوربية بعد إنهيار . القرن التاسع للميالد

، ( Karl der Große)وكان من أبرز ملوكها كارل األول الملقب كارل الكبير . اإلمبراطورية الرومانيَّة

 822للميالد وتم تنصيبه من قبل البابا قيصرا لإلمبراطورية الرومانية في عام  568الذي حكم منذ عام 

هي األعوام الذهبية  885إلى  885وكانت أعوام . تمركزت هذه األقوام حول مدينة كولونيا األلمانية. للميالد

، (Karl III, Der Dicke)الملقب كارل السمين لهذه المجاميع األلمانية تحت قيادة الملك كارل الثالث، 

وصل شتاتها إلى  إذْ . وبعدها َحلَّ التقسيم بين المانيا وفرنسا من جهة وبين صفوف هذه القبائل من جهة أخرى 

وقد تصدى المسلمون لبعض هذه القبائل وحاربوهم وأطلقوا عليهم إسم اإلفرنج، ومن . غرب وجنوب أوروبا

لم تتمكن هذه األقوام من الحفاظ على مقوماتها األلمانية إال . مان أو األوربيون باإلفرنجهنا جاءت تسمية األل

 . في مناطق والية بافاريا وجيرانها، أما في المناطق األخرى فقد إمتزجت مع بقية شعوب تلك الدول
 

 (Goten)يين الغوط
 

، ففي الوقت الذي يَُرِجح فيه (Goten)لم يتفق الباحثون بعد على المنشأ األصلي للقبائل الغوطيَّة 

نزوحهم مع بقية األقوام الجرمانيَّة مع بدايات القرن األول للميالد، ( Tacitus)المؤرخ الروماني تاسيتوس 

على إنهم نزحوا من شمال القارة ( Jordanes)من مناطق األورال، يؤكد المؤرخ اليوناني يوردانيس 

ألراضي األلمانية، وإنهم نزحوا مع نهايات القرن الثاني للميالد بإتجاه األوربية، إي من إسكندنافيا بإتجاه ا

اآلخرين من األقوام تمكنوا من التأثير على لهجات يولم األقوام ة، وكانوا قليلي العدد فإمتزجوا ببقيجنوب المانيا

 ( 10). وبالتالي أصبحت من اللهجات الَميِّته م ،، فتقهقرت لهجتهالنازحة
 

 (hüringenT)التورنجن 
 

ن كغيرها، من عدد غير قليل من القبائل الجرمانية النازحة من مناطق األورال جتتكون قبائل التورن

قبائل التي إمتزجت مع  (Angeln und Warnen)والمنحدرة من شمال ألمانيا إلى وسطها مثل قبائل 

ن جوصار مصطلح التورن .، التي سبقتها في اإلستيطان في هذه المناطق(Hermunduren)الهيرموندورن 

ن في كتب المؤرخين إال في القرن الرابع الميالدي جولم يرد اسم التورن .يطلق على هذه المجاميع السكانيَّة

من  واوتمكنت هذه القبائل وبعد إن تخلص( avius Vegetius RenatusFlمن قبل المؤرخ الروماني ريناتوس  )

ل مملكة له( Hunnen)هيمنة قبائل الهونين  ( Bisinus)م تحت قيادة الملك بيسينوس  425عام  امن بناء أوَّ

وتعرضت مملكتهم كغيرها من الممالك . نجوذلك في مناطق وسط المانيا والتي تسمى حاليا  بوالية التورن

 .لمانية إلى الكر والفر وتناوب على الحكم فيها العديد من الملوكاأل

 1251ن، وكان هذا المفكر للفترة  من جمن مشاهير التورن( Martin Luther  1483- 1546)ويعتبر مارتن لوثر 

وهنا قام بترجمة اإلنجيل إلى األلمانية، وبعمله هذا إستطاع ( Wartburg)مدينة فارتبورج  مقيما  في 1255إلى 
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 ا  تعديل وإصالح نصوص اإلنجيل وبالتالي شق الديانة المسيحيَّة إلى الكاثوليكية والبروتستانتية ووضع حد

 بالشكل هااأللمانية وَمهَّد إلنتشار ة للغةكما وضع األسس الصحيح .الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا لهيمنة

 .األقوام الجرمانيَّة فيها توجدالتي ،  مناطقالالمكتوب في عموم 
 

 (Sachsen)الساكسن 
 

ي كانت تشكلت قبائل الساكسن في القرن الثاني الميالدي من مجموعة من القبائل الجرمانية الت

وهي قبائل الشاوك واألنكريفاري  . دة في شمال المانيا وغرب هولندا منذ بدايات القرن األول الميالديوموج

ة للساكسن في كتب (Cheruskerund  Angrivarier, Chauken)و الشيروسك  ، وتمت اإلشارة ألول مرَّ

قبائل مع قبائل هذه الإختلطت .. م 182ـ  122اإلمبراطورية الرومانيَّة من قبل المؤرخ اليوناني بطليموس 

إلى بريطانيا وأسسوا هناك مملكة  ا زحفهمولصمنها وافريزن وواصلوا زحفهم سويَّة  بإتجاه فرنسا واآلنكل وال

وما تبقى من هذه المجاميع السكانيَّة في المانيا كان يعيش تحت السيطرة غير المباشرة . اآلنكل ـ ساكسن

لساكسن بغزو مناطق كبيرة في قامت قبائل ا .للفرانكن حتى تمكن الملك كارل الكبير من ضمهم إلى مملكته

اآلن وهي واليات نيدرساكسن وساكسن  حتىفيها موجودوَن شمال غرب ووسط وشرق المانيا وال زالوا 

 (ج). أنهالت و سكسونيا
 

 (rnieBa)البايرن 
 

، كونها أقوام .(م 53ـ  . م.ق Strabon 63)ورد اسم هذه القبائل عند المؤرخ اليوناني القديم سترابون 

تحت سيطرة اإلمبراطورية الرومانية من مناطق بوهيميا في سلوفاكيا والمجر إلى مناطق جنوب نزحت 

 . المانيا، وقد تبعثرت بين الوديان وسفوح الجبال وأنشأت لها محطات صغيرة ليست ذات شأن

ني من القرن لم تكن هذه األقوام قديمة العهد كسابقتها، فإن تأريخها الفعلي في ألمانيا يبدأ في النصف الثا

 .ما قبل الميالد( Agilolfinger)السادس الميالدي، ولو أَنَّ جذورها األساسيَّة تنتهي إلى أقوام اآلجيلول فينجر 

( Jordanes)مؤرخ اليوناني يوردانس م، في كتاب ال221وأول إشارة مكتوبة عن هذه األقوام كانت في عام 

في كتابه عن تأريخ الغوطيين، حيث يشير إلى كونهم من القبائل التي تسكن جوار قبائل  225المتوفي عام 

 (د.)وتتمركز هذه األقوام في الوقت الحاضر جنوب المانيا في والية بافاريا والواليات المجاورة لها. الفراكن
 

VI.  َّة هي اللغة الرسمية المستخدمة في المناطق التي إنتشرت فيها القبائل الجرمانيَّةكانت اللغة الالتيني، 

وكانت الالتينيَّة لغة الكنيسة  .لغة المراسالت بين هذه المناطق واإلمبراطورية الرومانيَّة هيوكذا كانت 

ي في زمن الملك كارل م، أ 552وأولى النصوص التي كتبت باللغة األلمانية تعود إلى عام . الرسميَّة أيضا  

ة أن يُحَ ل، وتم السماح (Karl der Große)الكبير  يِّ  مرؤسيه في اإلمبراطورية الرومانية يهذا الملك وألول مرَّ

 .العام الذي تم فيه تتويجه ملكا  على مملكة الفرانكنفي ، أي 586باللغة األلمانية عام 
 

VII. في ك وألسباب متعددة إقتصاديَّة وسياسيَّة وإجتماعيَّة، وتعرَّضت اإلمبراطورية الرومانيَّة إلى التفك

أدى هذا التفكك إلى ظهور ممالك حديثة في ربوع قد و .ها الهجرة القويَّة لألقوام المنظوية تحت لوائهامقدمت

، وكان .م 485عام ( .Chlodwig I)هذه اإلمبراطورية، مثل مملكة الفرانكن التي أسسها كلودفيج األول 

وقد تطورت هذه المملكة، وإستطاعت توحيد قبائل الفرانكن  .موقعها ضمن أألراضي األلمانية الحاليَّة

المختلفة، وتمكنت من مد سطوتها على األقوام الجرمانية المجاورة، التي كانت خاضعة هي األخرى 

وقد بلغت هذه المملكة أوج عظمتها في زمن الملك األلماني . وريَّة الرومانيَّة، وتضعها تحت سيطرتهالإلمبراط

، وتمكن من توفير األجواء .م 568، الذي عيَّن ملكا  على الفرانكن عام (Karl der Große)كارل الكبير 

اه بنشر الديانة المسيحيَّة باللغة المحليَّة، الالزمة لتوحيد القبائل الجرمانيَّة المختلفة وإصدار األوامر إلى رعاي

أي باللغة األلمانية، وإلزام المعلمين في الكنائس بتعليم الكتاب المقدس باللغة األلمانية، حيث أنَّ األقوام 

وبهذا إستطاع . الجيرمانِيَّة كانت حتى بدايات القرن السابع الميالدي ال تعرف الديانات السماويَّة وال تدين بها

هذا الملك أن يلملم ويوحد اللهجات المختلفة ويضع البدايات الصحيحة للغة األلمانية، حيث أنَّ لهجات األقوام 

الجرمانيَّة المختلفة في القرون التي سبقت هذا التأريخ لم تكن موحدة وال يجمعها جامع، كما ال يمكن أن يطلق 

 . عليها وصف لغة بالمعنى الحديث لهذه الكلمة
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VIII. بالتبلور * الهندوأوروبيَّة أو الهندوجرمانيَّة*كواحدة من مجموعة اللغات  ،بدأت اللغة األلمانية

والتطور باإلعتماد على اللهجات الجرمانية المختلفة المستخدمة في حينها من قبل األقوام والقبائل الجرمانيَّة 

د إن كانت تصول وتجول على إمتداد القاّرة المتعددة النازحة، التي قطنت في المناطق األلمانية المختلفة بع

ت في أماكنها الحاليَّةواألور ومن أهم . بيَّة في المرحلة التأريخيَّة المسماة بهجرة وتجوال الشعوب، حتى إستقرَّ

( Thüringen)التورنجن و( Franken)الفرانكن و( Baiern)البايرن و( Alemann)مان لَ هذه األقوام األَ 

 .كما هو موضح أعالهوغيرها ، (Sachsen)والساكسن 
 

IX. إلى منتصف  /لهجات القبائل الجرمانيَّة وبالتالي اللغات الجرمانيَّة/ تمتد الجذور األولى للغة األلمانية

أي إلى الفترة الزمنية التي طرأ فيها التغيير األول على مخارج األصوات في هذه  .األلف الثاني قبل الميالد

، حسب األبحاث التي قام بها عالم اللغة األلماني .م.ق 522وعام  1222رة بين عام القارة، والممتدة للفت

) :Hanauin  1785 Januar4. ; * CarlJacob Ludwig Karl Grimm (auch † ; يعقوب جرم، 

))Berlinin  1863 September20.  
 

 وتشمل هذه التغييرات التحوالت التالية

 التي ال تقبل الَمّد، وهي ( Verschlußlaute( )الحروف الصحيحة)الصوائت 

 ، و(b  zu  p)حيث يتم تحويل حرف ( Lippenlaute)الصوائت الِشفاِهيَّة 

 ة ــ حين يتالمس اللسان مع القواطع من األسنان ــ الصوائت اللسانيَّ 

 Zunge berührt Schneidezähne) ) حيث يتم تحويل حرف(d  zu  t)و ،  

 ( g  zu  k)حيث يتم تحويل حرف ( Rachenlaute)الصوائت اللهوية 
 

لتي طرأ فيها التغيير الثاني تعود المرحلة الفعلية لنشوء اللغة األلمانية بصيغتها المعاصرة إلى الفترة الزمنية ا

 ( f', s, h وتحويلها إلى p, t, kأي على بعض من الحروف الصحيحة مثل )على مخارج األصوات 
 

بعد مرحلة اللهجات المختلفة ألقوام  وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنَّ اللغة األلمانية كانت في ذلك الوقت لم تتعدَ 

تحت سيادة اإلمبراطورية الرومانيَّة، ولم تكن قد تكاملت ال  وتَرزخُ  ضعيفة، متناثرة ومتصارعة فيما بينها،

 .طويلة من النمو والتطور ال  وقد تطلب الوصول إلى ذلك مراح .في شكلها وال في مضامينها
 

X .مراحل تطور اللغة األلمانيَّة 
 

ت اللغة األلمانية في عدَّة مراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من النض ج، والمقصود هنا، مرَّ

، وليست اللهجات، التي تعددت وتنوعت وإختلفت مصادرها، إرتباطا  بتعدد المجاميع (الفصحى)اللغة األلمانية 

 .دة إلى يومنا هذاوالسكانيَّة المشار إليها، والتي ال تزال موج
 

وتأكيد الجمل وكانت هذه التغييرات تنطوي على جملة من األمور األساسيَّة في عملية بناء وتركيب 

النطق الحاصل إّما في بداية الكلمة أو نهايتها على مختلف المفردات، ليس فقط إرتباطا  بموقعها في الجملة بل 

أو حذف أحد حروف  اآلخرفقد جرى ضم بعض مقاطع المفردات إلى بعضها أو حذف البعض . بشكل عام

الكلمة، باإلضافة إلى التغيير الذي  منطع األول العلة من دواخل الكلمات نتيجة للتأكيد الذي يجري على المق

، بل وحتى دمجها في نهاية الكلمات مثل (n)أو إختصارها إلى ( en)وتغييرها إلى ( in)جرى على أداة النفي 

 .دمجها بالضمائر الشخصيَّة
 

مرحلة اللهجات المختلفة  لإلنتقال من بداية  حقيقية   د  عَ ولم يكن باألمر الهيِّن تحديد الفترة الزمنيَّة التي تُ 

صِر نصوصها وإختالف مناشئها وعدم تكامل بنيانها من حيث وقِ إلى الفصحى، وذلك لقلة الموجودات األثرية 

 .اليونانيَّة والرومانيِّةاللغتين الشكل والخط والقواعد باإلضافة إلى تشبعها بمفردات 
 

اللغوي الكبير ومؤسس علوم اللغة األلمانية  وأول من وضع المراحل الزمنية لتطور اللغة األلمانية هو

لكل منها سماتها المميزة  ،مراحل ، حيث قَسَّمها إلى أربعِ ((Jacob Grimm 1785-1863يعقوب جرم 

 :معتمدا  بذلك على التطورات التي طرأت على عمليات النطق وشملت مداخل ومخارج الكلمات وهي
 

 (Althochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى القديمة .  1
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 للميالد، 1222حتى عام  522وتشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة بين عام  

 .حيث تم إستخدام اللغة األلمانية في المراسالت الرسمية وفي التدوين باإلضافة إلى اللغة الالتينيَّة 

 .للميالد 522إلى عام تأريخها عود يأولى النصوص األلمانية المكتوبة هنا يجب القول بأنَّ و 

دة في الكنائس ومكاتب الملوك كشواهد على هذه ووتوجد نصوص قليلة جدا  وقصيرة جدا  كانت موج

 .المرحلة، ولم يعرف عامة الناس الكتابة في تلك الفترة
 

 (Mittelhochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى المتوسطة . 5

  للميالد 1322و  1222تمتد هذه المرحلة بين األعوام  

 حتل هذه المرحلة مكانة خاصة في معدل سرعة التطورات التي جرت على اللغة األلمانية،وت

 :لكل منها سماته الخاصة وهي ،ولهذه األسباب يميل الباحثون اللغويون إلى تقسيمها إلى ثالث مراحل ثانوية
  
 (Frühmittelhochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى المتوسطة ـ المبكرة ( ا

 (klassische Mittelhochdeutsch)الكالسيكيَّة  ـة األلمانية الفصحى المتوسطة اللغ( ب

 (Spätmittelhochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى المتوسطة ـ المتأخرة ( ج
 

تميَّزت هذه المرحلة بمجموعة من التطورات اللغويَّة التي طرأت بفعل التغييرات الحادَّة على حروف 

 :لكلمات وما ترتب عليها من عمليات إبدال وحذف ودمج، ومن أهمهامن افي مواقع مختلفة ( Vokale)الِعلَّة 
 

  تخفيف حروف العلَّة(Vokale ) في المقطع األخير من الكلمة وذلك إرتباطا  بما تم في حينها من تأكيد

لمانِيَّة على المقطع األول من الكلمة المنطوقة، بإستثناء المناطق المأهولة من قبل األقوام األَ 

(Alemannen)، حيث تحتفظ هذه المناطق وإلى يومنا هذا بكامل حروف العلة في نهاية الكلمة. 
 

 للميالد، مثل  822وقد بدأ هذا التخفيف إعتبارا  من عام 

 أ Gesti – Geste, Krefti – Krefte, hilfit –hilfet:كما في األمثلة التالية( e)إلى ( i)تحويل حرف ال 

 أو Filu – filo, situ – sito, tagun – tagon :كما في األمثلة التالية( o)إلى ( u)ال  تحويل حرف

  :تحويل حروف العلَّة الممدودة إلى حروف قصيرة، كما في األمثلة التالية
Lobeon – loben, sageon –sagen, zungeon – zungen 

 

 يةتخفيف أو حذف حروف العلة من السوابق كما في األمثلة التال: 

   ga-, gi> ge, gilih>gelih>glich>gleich 

 :وكذا مع السوابق التالية

 bi>be,ir>er,int>ent,fir>ver, za>ze, zi>s 
 

  تحويل مجموعة حروف العلة(iu ) إلى(eu ) وبالتالي إلى(ü) 
 

Fliugit>fliuget>flüget>fleugt, 

heus>hiuser>hiuser>häuser 
 

 اللغة مثل حروف العلة المخففة إلى   دخول(ä, ö, ü) 

 إختصار الكلمات المكونة من ثالث مقاطع مثل

gebono>gebon>geben hanono>hanon>hanen  
 

 إختفاء المقاطع الوسطيَّة الخفيفة، الغير مؤكدة، من الكلمات مثل: 

weralt>werlt>welt  einlif>eilf>elf  zwelif>zwelf>zwölf 
 

  تحويل أداة النفي(ni ) إلى(ne )إلى  ومنها(n) بالمقابل تم تحويل ،(en ) إلى(ent) 
 

 (Frühhochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى الحديثة ـ المبكرة . 3
 

 للميالد 1622و  1322تمتد هذه المرحلة بين األعوام  



هو من وضع األسس السليمة للغة األلمانية  (Martin Luther 1483-1546) ويعتبر القس مارتن لوثر

ل من قام  .قد كان هذا القس متمكنا  من اللغة األلمانية باإلضافة إلى تمكنه من اللغة الالتينيَّةف. المعاصرة وهو أوَّ

وترافق هذا اإلنجاز مع فترة ظهور وإنتشار  .من الالتينيَّة إلى األلمانيَّة* اإلنجيل*بترجمة الكتاب المقدس 

للميالد وتوزيعها  1245و 1234متدة بين عامّي ألف نسخة منه في الفترة الم 122حيث تم طباعة  .الطباعة

وكان لهذا الفعل أثره  .بين مختلف األقوام األلمانيَّة التي إعتنقت المسيحيَّة مع بدايات القرن السابع الميالدي

 .العظيم في نشر اللغة األلمانية بشكل مكتوب وليس بشكل شفاهيّ 
 

 (Neuhochdeutsch)اللغة األلمانية الفصحى الحديثة المعاصرة . 4
 

 .ولحد اآلن .م 1622تسمية للغة األلمانية الفصحى المعمول بها إعتبارأ من عام هي  

تميَّزت هذه المرحلة من خالل التطورات الالحقة التي جرت على تغيير األصوات وبخاصة فيما يتعلق 

، أي على الَحركات الَصوتِيَّة (Diphthongierung)المترادفة بموضوع الَمّد الذي طرأ على حروف الِعلَّة 

، أو في حالة الَمّد الذي طرأ على إلتقاء (hierإلى her)كما في  ،(uo, ie)إلى ( :o:, e)الُمْزَدِوجة، فمن 

( ae, oe, ue)كما في ( Monophthongierung) (a, o, u)الثالث  حروف العلة مع أحد (e)ال  حرف

 (.Prosodie)، باإلضافة إلى التغيّرات التي طرأت على عروض اللغة (ö,ü,ä)وتحويلها إلى 
 

 .ويعتبر العالم اللغوي األلماني يعقوب جرم واضع لبنات التطور الحديث للغة األلمانيَّة المعاصرة

المتعلمين األلمان، الذين أصبحوا دعاة لمرحلة جديدة في  ومع بدايات القرن الثامن عشر وظهور مجموعة من

نتاجاتهم تعمم على جميع أماكن الناطقين  حيث كانتحياة الشعب األلماني أتفق على تسميتها بمرحلة النهضة، 

س كتبهم في الجامعات والمدارس مما ساعد على إنتشار اللغة وتوحيد علومها ومن . باللغة األلمانية وتَُدرَّ

ء األعالم الذين كتبوا في اللغة األلمانية، الكاتب والمسرحي والمنظِّر اللغوي النمساوي يوهان كريستوف هؤال

بشكل و، الذي ساهم بنشر اللغة األلمانيَّة المكتوبة  (Johann Christoph Gottsched) م 1566ـ  1522جوتشد 

د في عموم الواليات الناطقة باللغة األلمانية، باإلضافة  إلى مجموعة األدباء والشعراء األلمان إبتداء  من موحَّ

( Gotthold Ephraim Lessing)م 1581ـ  1558الكاتب والمسرحي والمنظِّر اللغوي غوتهولد إبراهيم ليسنج 

 Johann Christoph)م 1822ـ  1528مرورا  بالشاعر والفيلسوف والمفكر يوهان كريستوف فون شيللر 

Friedrich von Schiller) 1548صوال  إلى الشاعر والسياسي األلماني الشهير يوهان فولفجانج فون غوته وو 

و كانت البداية . تالهم من علماء اللغة واألدب إلى يومنا هذا اوم( Johann Wolfgang von Goethe)م 1835ـ 

عشر، بعد إن كانت األولى للشروع بتدريس اللغة األلمانيَّة في الجامعات األلمانيَّة مع بدايات القرن التاسع 

ل من ساهم في وضع اللبنات األولى لذلك هم كل . اللغة الالتينيَّة هي اللغة الوحيدة في الحياة الثقافية السائدة وأوَّ

كارل )و ( Grimm Brüderاألخوين جرم )و (  Friedrich BeneckeGeorgجورج فريدريش بينَِكة )من 

جيل الرّواد األوائل من علماء اللغة األلمانية والمهتمين  الذين يعتبرون وبحق( Karl Lachmannالخمان 

ة . بدارسة علومها وآدابها البروفسور ) 1812مهمة تدريس هذه اللغة في جامعة برلين عام وتولى ألول مرَّ

، أما المحاولة الثانية فكانت في (Friedrich Heinrich von der Hagenفريدريك هاينريش فون دير هاجن 

حتى وبعدها في مختلف الجامعات والكليّات والمعاهد داخل وخارج المانيا،  1828جامعة روستوك عام 

فقط من حيث أنها األوسع إنتشارا  من حيث  أصبحت اليوم واحدة من بين اللغات العشرة األوائل في العالم ليس

وتعتبر . عدد الناطقين بها، بل أيضا  لكونها األكثر نضجا  في تكامل علومها، واألغنى ثراءا  في تعدد مفرداتها

اللغة األلمانية لغة أدب وعلم وفلسفة وإقتصاد وسياسة وفن لكثرة ما ُكتَِب ونُِشَر بها في هذه المجاالت مما 

 .دباء والفالسفة والمفكرون األلمان في القرون األخيرةإبتدعه األ
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. وهذه قائمة باللغات الَميِّتة والحيَّة المستخدمة في القارة األوربية  

A: Albanisch, Aragonesisch, Armenisch, Aromunisch, Arpitanisch (siehe: Frankoprovenzalisch), Asturleonesisch 

B: Baschkirisch, Baskisch, Bosnisch, Bretonisch, Bulgarisch 

C: Cant (auch Shelta oder Gammon), Caló 

D: Dänisch, Deutsch 

E: Englisch, Estnisch 

F: Färöisch, Finnisch, Französisch, Frankoprovenzalisch, Friesisch (Nordfriesisch, Ostfriesisch & Saterfriesisch, 

Westfriesisch), Furlanisch 

G: Gagausisch, Galicisch, Gascognisch (einschl. des Aranesischen), Griechisch, Gutnisch 

I: Inarisamisch, Ingrisch, Irisch-Gälisch, Isländisch, Istriotisch, Istrorumänisch, Italienisch 

J: Jämtländisch, Jenisch, Jiddisch 

K: Kalmückisch, Karelisch, Kaschubisch, Karaimisch, Katalanisch, Kildinsamisch, Komi, Kornisch, Korsisch, 

Krim-Tatarisch, Kroatisch, Kurdisch, Kurisch 

L: Ladinisch, Langues d’oïl (u.a. Gallo, Jèrriais, Lorrain, Picardisch, Wallonisch) , Latein, Lettisch, Limburgisch, 

Litauisch, Livisch, Lulesamisch, Luxemburgisch 

M: Maltesisch, Manx, Mari, Mazedonisch, Mazedorumänisch (siehe: Aromunisch), Meänkieli (Tornedalfinnisch), 

Meglenorumänisch, Montenegrinisch, Mordwinisch 

N: Nehrungskurisch, Niederländisch, Niederdeutsch, Niedersorbisch, Nordsamisch, Norwegisch (Bokmål und 

Nynorsk) 

O: Obersorbisch, Okzitanisch (Auvergnatisch, Languedocisch, Limousinisch, Nissart, Provenzalisch) 

P: Pitesamisch, Polnisch, Portugiesisch, Plautdietsch 

Q: Quinqui 

R: Rätoromanisch (Rumantsch), Resianisch, Romani, Rumänisch (einschl. des Moldauischen), Russisch, Russinisch 

(Jugoslawo-Russinisch und Karpato-Russinisch) 

S: Sardisch, Schottisch-Gälisch, Schwedisch, Scots, Selonisch, Sephardisch (auch Ladino oder Judenspanisch), 

Serbisch, Skoltsamisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Südsamisch, Sorbisch 

T: Tatarisch, Tersamisch, Tschechisch, Tschuwaschisch, Türkisch 

U: Udmurtisch, Ukrainisch, Umesamisch, Ungarisch 

V: Võro 

W: Walisisch (auch Kymrisch), Weißrussisch, Wepsisch, Wotisch 
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