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 اللغة.��١

ع4ــى�حــد��غــة�الحــديث�ينظــر�إ,ــى�اللغــات�جميعــاالل وعلــم�.ن�نجــد�مجتمعــا�دون�لغــةأو��يمكــن��،اللغــة��ــي�أهــم�وســيلة�اتصــال�بــ	ن�النــاس

ة�اللغـ كحركـات�اليـدين�وPصـابع. زلنـا�نسـتعمل�بعضـها�أي�تلـك�Eشـارات�الDـ�Cمـا�،إ,ى�أن�اللغـة�كانـت�إشـارية الباحث	نسواء،�ويش	�7بعض�

اللغـة�.�و حاسـيسعـن�Pفكـار�وP  الصوتية�واZفردات�والنحو�وما�إ,ى�ذلك�من�القواعد�ال�CDتعد�أداة�للتعب	ـ7 �ي�نظام�من�الرموز�والوسائل

Pفكــار� نســان�لتوصــيلEاللغــة�وســيلة� إذ���توجــد�لغــة�دون�فكــر�و��فكــر�دون�لغــة. ،ظــاهرة�اجتماعيــة�تشــكل�مــع�الفكــر�وحــدة�عضــوية

̀نفعــــا�ت� ̀صــــطdحية.�رأى�أفdطــــون��،والرغبــــات�عــــن�طريــــق�نظــــام�مــــن�الرمــــوز و ن�اللغــــة�هبــــة�مــــن�أفاللغــــة�نظــــام�مــــن�الرمــــوز�الصــــوتية�

الجـدل�هذا�ن�هللا�فسميت�بالتوفيقية.�واستمر�ى�اللغة�متلقEنسان�أن�يقول�بعض�اZفكرون��.وEنسان�يتلقاها�من�الطبيعة�،الطبيعة

أmrـا�توفيقيـة.� فمmqم�من�قال�،ة�اZجتمع.�ثم�انتقل�الجدل�إ,ى�العرب�بانتقال�الفلسفة�اليونانية�إلmnمأن�اللغة�من�نشأ رسطوأإ,ى�أن�قال�

ع4ـــى�مصــراعيه.�فـــإذا�كــان�اZجتمـــع�متطــورا�كانـــت�اللغـــة��مفتــوحsــي�الحقيقـــة�إ,ــى�وقتنـــا�هــذا�والنـــاس�يتجــادلون�حـــول�نشــأة�اللغـــة�فهــو�بـــاب�

  �ة.وإذا�تخلف�اZجتمع�أصبحت�لغته�متخلف�،متطورة

  النظريات��ي�نشأة�اللغة:

م�آدم�Pسماء�كلها،�تذهب�إ,ى�أن�اللغة�وzي�من�هللا�ال�CDتوفيقالنظرية� .١
ّ
 "ودليل�هؤ�ء�نق4ي���عق4ي،�وهو�قوله�تعا,ى:�"وعل

�هـذه�النظريـة�يشـ	7ون�إ,ـى�أن�كـل��ـ�Cء���يرتجـلأصـحاب�و ،�تفـاقالتـدرج�و`تذهب�إ,ى�أن�اللغة�ابتدأت�ب�ال�CDصطdح̀ نظرية� .٢

�  . بل�يتكون�بالتدرج�و`تفاق�،ارتجا

ــى�أن�اللغــــة�أصــــلها�محاكــــاة��bow-wowأو�نظريــــة�نظريــــة�تقليــــد�Pصــــوات� .٣ ــالDــــ�Cتــــذهب�إ,ــ كأصــــوات�الحيــــوان�، ةأصــــوات�الطبيعــ

 .لذي�يحدثهإنما�سّم�Cبالصوت�ا Cuckoo والواقع�أن�لهذه�النظرية�ما�يؤيدها،�فالطائر�اZسم��sي�Eنكل	�ية� .مظاهر�الطبيعةو 

وتـذهب�إ,ـى�أن�اللغـة�بـدأت�sـي�صـورة�عاطفيـة،�صـدرت�عـن�Eنسـان�. Pooh-poohنظرية�أصوات�التعجب�العاطفية�أو�نظرية� .٤

 .أو�حزن للتعب	�7عن�انفعا�ته�من�فرح�

̀ستجابة�الصوتية�للحركـات�العضـلية�أو�نظريـة� .٥ ي�اللغـة�بـدأت�عنـدما�يسـتعمل�Eنسـان�أعضـاء�جسـمه�sـ، و yo-he-hoنظرية�

  .العمل�اليدوي 

  علم�اللغة.�٢

دراسـة�خصائصـها�و�تراكي�mـا�و�درجـات�Eنسـانية�و  اللغـات العلم�الذي��mتم�بدراسـة�و ه Linguistics اللغويات أو اللسانياتعلم�اللغة�أو�

هـو�الشـخص�الـذي�يقـوم� اللغـوي  أمـااللغـة�علميـا�عـن�أصـوا�mا�وألفاظهـا�وجملهـا�ومعناهـا.�يـدرس�علـم�اللغـة��التشـابه�و�التبـاين�فيمـا�بيmqـا.

يركز��عندمااللغة�ع4ى�أmrا�وسيلة�لدراسة�الحضارة�وPدب�والبحث�عن�الحياة�العقلية�من�جميع�وجهها�يدرس�فقه�اللغة��.�mذه�الدراسة

ها�كميدانـه�Pسا�ـ�C.�علـم�اللغـة�تركي�ـ�Cأو�شـك4ي�أي�يع�ـ��بالشـكل�فقـط�و��يع�ـ��بمـا�حـول�علم�اللغـة�ع4ـى�التحليـل�ل�7كيـب�اللغـة�ووصـف



 
٢ 

 علم�التشكل،� Phonology علم�الصوتيات،� Phonetics �علم�Pصوات�الكdمية�أجزاء�علم�اللغة:اللغة�أو�ما�يتصل�بالشكل�اللغوي.�

Morphology �، النحو     Syntax �،عانيZعلم�ا� Semantics ،نماطPعلم��Stylistics ،علم�التجذير�Etymology�،عاجم�علم�Zا� 

 Lexicography.  

  :�أجزاء�علم�اللغة��٢.١

  Phonetics   علم�Pصوات�الكdمية .١

فهـو�العلـم�الـذي� Phonetics الفوناتيكـا وي�mـا.�وتب أصـوات�الكـdم�Eنسـاني �mـتم�بخاصـياتعلـوم�اللغـة� علـم�مـن�علـم�Pصـوات�الكdميـة

ل¦صــوات� الجانــب�الطبي¥ــي�أو�الف	�يـائييــدرس�الفوناتيكــا�وظيف£mــا�الفونولوجيــة.�أي� بمعــزل�عــنيـدرس�Pصــوات�اللغويــة�وصــفا�وتصــنيفا�

  .كيب�ذات�مع��اوالقواعد�ال�CDتضبطها�لكي�تعطي�تر  الفونولوجيا�وظيفة�تلك�Pصوات�sي�اللغةيدرس�اللغوية�بينما�

 Phonology   �الوظيفي�علم�الصوتيات .٢

ونظـام�تركيـب� Morphology فهـو�مكمـل�للنظـام�الصـرsي.�هـو�النظـام�الصـوتي�للغـةو يعت§ـ�7الفونولوجيـا�أحـد�مسـتويات�اللغـة�Pساسـية،�

  .Semantics الد�لة أو اZع�� ويشمل�ويغطي�كل�هذه�اZستويات�مستوى�واحد�مش�7ك�هو Discourse . الخطاب و Syntax الجملة

  Morphology علم�التشكل .٣

الوحـــدات� نيراســـة�كيفيـــة�تكـــو دلهـــو�العلــم��.الصـــرف بعلـــم�تركيــب�الكلمـــة،�أي�علـــم� Morphologyيمكــن�تعريـــف�علـــم�اZورفولوجيـــا�

و�لعلـم�الصـرف�قواعـد�وأصـول�نعـرف�مـن��ة.مقصـود�ل�الواحـد�إ,ـى�أبنيـة�مختلفـة�Zعـانتحويل�Pص�اZراد��mذا�العلم�هو �.الصوتية�اZركبة

  .خdلها�أبنية�الكلمة�واZقصود�بذلك�صيغها�Pصلية�والعارضة�وما�يطرأ�علmnا�من�تغ	�7معنوي�sي�د�ل£mا

  Syntax     النحو .٤

تكـوين�الجمـل�ومواضـع�الكلمـات�لد�أسـاليب�يـحد�ـي�ت�علـم�النحـو� هـو�علـم�يبحـث�sـي�أصـول�تكـوين�الجملـة�وقواعـد�Eعـراب.�فغايـة النحـو

  .يحدد�الخصائص�ال�CDتكتس�mا�الكلمة�من�ذلك�اZوضع ووظيف£mا�فmnا�كما

  ��Semanticsعلم�الد�لة.�٥

�Cيل��م�فmnا�حـدود�النظـام�اللغـوي�والعdمـات�،�والDاللغوية حديث،�يبحث�sي�الد�لة لغوي  علم :Semantics السيمانطيقا أو علم�الد�لة

علم�و  Lexical Semantics   �علم�اZعاني�اZفرداتيومن�فروعها�:�.دراسة�اZع���اللغوي�ع4ى�صعيد�اZفردات�وال�7اكيب�اللغوية،�ومجاله

  ��.�Prototype Semanticsبدئيالعاني�اZعلم�و �Structural Semantics  �اZعاني�البنيوي 

 مختلفة.�عن�كيفية�جمع�Pلفاظ�ترتيبا�باعتبارات� اZعاجمعلم�يدرس��Lexicography  :�علم��اZعاجم.�٦

 �Etymologyإتيمولوجيا.�علم�٧

�وأحيانـا للكلمـات،�ويعتمـد�sـي�ذلـك�ع4ـى�تتبـع�تطـور�الكلمـة�مـن�خـdل�الوثـائق�واZخطوطـات، بدراسـة�Pصـل�التـاري®ي�إتيمولوجيـا�mتم�علـم�

ن�فروع�علم�اللغة�يدرس�حقيقة�أو�أصل�الكلمة،�وهو�فرع�م Etymology وتع��Cكلمة�.تاريخ�اZجموعات�البشرية�الناطقة��mذه�الكلمات



 
٣ 

هـذا��ويعت§ـ�7أفdطـون�مـن�أوائـل�البـاحث	ن�sـي وكيفيـة�تطورهـا،�ومقارنـة�اZتشـابه�مmqـا�sـي�لغـات�تنتمـ�Cلعائلـة�لغويـة�واحـدة، أصـل�الكلمـات،

ن�الخامس�قبل�بحث�إتيمولو³ي�للقر  اZفهوم�العلم�CاZعاصر�لهذا�العلم.�وينسب�علماء�اللسانيات�أقدم من�اZجال،�ومنهجه�يق�7ب�كث	7ا

هــذه�الكلمــات�sــي��ســتخدام� Rig-Veda العصــية�ع4ــى�الفهــم�sــي�كتــاب السنســكريتية الكلمــات اZــيdد�حــ	ن�قــام�الكهنــة�الهنــود�بشــرح

 .السنسكريتية�sي�القرن�التاسع�عشر أصبح�Eتيمولو³ي�أك�7µعلمية�بعدما�بدأت�أوروبا�دراسة�اللغة�.الطقوس�الدينية

  علم�اللغة�قسمان:�علم�اللغة�العام�وعلم�اللغة�التطبيقي�:�أقسام�علم�اللغة��٢.٢

  :���General Linguisticsعلم�اللغة�العام.�١

علم�اللغة�العام�عـن�أجـزاء�اللغـة�أو�اللغـات�وخصائصـها�إمـا�وصـفيا�عـن�لغـة�خاصـة�مـث�dالعربيـة،�وإمـا�مقارنـة�بـ	ن�لغـات�مختلفـة�تدرس�

  ة�لغوية.تأتي�تحت�أسرة�واحد

 �Applied Linguisticsتطبيقيالعلم�اللغة��.�٢

وتنقســـم�اللغويـــات��اللغويـــة؛�هأهدافـــاللغويـــات�التطبيقيـــة�الDـــ�Cتع�ـــ��بدراســـة�اللغـــة�مـــن�خـــdل�اZجتمـــع�لخدمـــة��أو  اللســـانيات علـــم�و هـــ

  التطبيقية�إ,ى�أنواع�كث	7ة.

  �Psycho Linguisticsنف¸�Cال�علم�اللغة����٢.١

علم� "�العمليات�العقلية�للفهم�وEدراك�بأدوات�مستقاة�من�اللسانيات،�وأخرى�منأو�"علم�اللسانيات�النف¸��Cعلم�اللغة�النف¸�C يدرس

�أسـئلٍة�رئيسـة�يحـاول�هـذا�علـميتـأثر�بعمليـات�عقليـة�غ	ـ�7مباشـرة.�وهنـاك�ثdثـ اللغـة ،�وكيـف�أن�اسـتخدامالـنفس
ُ
� ة

َ
̧ـ�E�Cجابـة اللغـة�النف

 وكيـف�ينتجهـا.�وتعت§ـ�7دراسـات�اكتسـاب�Pطفـال�للغـة،�وتعلـم�Pفـراد�لغـة�ثانيـة علmnا�و�ي:�كيف�يكتسب�Eنسـان�اللغـة،�وكيـف�يفهمهـا،

ن�كيـــف�تتأســـس�وتتطـــور�اللغـــة�تبـــ	 models نمـــاذج دراســـات�لســـانية�نفســـية�sـــي�Pســـاس،�ويســـ¥ى�البـــاحثون�sـــي�هـــذا�اZجـــال�لتطـــوير

�بدراســة� باســتخدام�د�ئــل�ممــا�يحــدث�نتيجــة�اســتخدام�اللغــة�بشــكل�غ	ــ�7معيــاري،�و�mــتم�هــذا وتســتخدم،�وكيــف�يــتم�فهمهــا
ً
الفــرع�أيضــا

  . PAphasiaفازيا�مثل�أو�احتباس�الكdم�Dyslexia �مشاكل�اللغة�والتخاطب�مثل�صعوبات�الكdم�(الدسلكسيا

٢.٢�� ̀  �Socio LinguisticsجتماÀيعلم�اللغة�

̀جتماÀي ̀جتماعية أو�علم�اللغة� واZجتمـع،��،�ويع�ـ��بدراسـِة�العdقـة�بـ	ن�اللغـةاللسانيات هو�فرع�من�علم�اللغويات�أو علم�اللسانيات�

 التخطيط�اللغوي  ،�وDialectology كعلم�اللهجات وكيفية�تعامِل�اZجتمع�مع�اللغة�ال�CDيمارسها.�ويندرج�تحت�هذا�العلم�فروع�أخرى 

Language Planning ،  والتحول�اللغويLanguage Shift ،  وت�اللغويZوا Language Death�  

  Linguistics Computer �حاسوبيالعلم�اللغة���٢.٣

 علــوم�اللغــة�الحاســوبية�
ً
تحويــل�النصــوص،�واZعلومـــات� يب�sــيو�ــي�علــوم�حديثــة�تســـتخدم�الحواســ�اللســانيات�الحاســـوبية�وتســـم��أيضــا

مــن�أهــم�الخــدمات�الDــ�Cوترجم£mــا�للغــات�أخــرى،�وتطــوير�نمــاذج�اختبــار�للعمليــات�اللغويــة.� اللغويــة�إ,ــى�لغــات�الحاســب�الرقميــة�لتحليلهــا،

من��.حاسوبية�تساعد�ع4ى�فهم�اللغة�الطبيعية علم�اللغة�الحاس���Cي�اZشاركة�sي�تقديم�نظريات�وتقنيات�تمكن�من�وضع�برامج يقدمها



 
٤ 

ا�العلـم�Pسم��لهـذلكن�يبقى�الهدف� .�استعادة�اZعلومات و�مجال ،�Åليةال�7جمة� ا�العلم�مجالذب	ن�اZجا�ت�التطبيقية�الm��CDتم��mا�ه

 .�اللغة�البشرية�وإنتاجهو�وضع�برنامج�حاس��Cيمكنه�فهم�

    ��Historical Linguisticsتاري®يالعلم�اللغة���٢.٤

Cل��تــاري®يالعلــم�اللغــة�ب�يع�ــdقــارن التــاريخ.��دراســة�اللغــة�مــن�خــZهــو�أحــد�فــروع�علــم�اللغــة�التــاري®ي�الــذي�يركــز�ع4ــى�مقارنــة��علــم�اللغــة�ا

،�Æعـــادة�تأســـيس�اللغـــات�Pم�وتحديـــد�التغ	ـــ7ات�أســـر�لغـــات�و�mـــدف�علـــم�اللغـــة�اZقـــارن�لتأســـيس�.بيـــmqمالتاريخيـــة��اللغـــات�لتحديـــد�الصـــلة

 .الناتجة�عن�اللغات�اZوثقة

 +سرة�اللغوية.��٣

فقــارنوا�اللغــات�فوجــدوا�أن�بعــض�اللغــات�قــد�يشــابه�بــاÇخرى�sــي��،إن�علمــاء�اللغــة�يف�7ضــون�أن�اللغــات�العاZيــة�تنتمــ�Cإ,ــى�أســرات�لغويــة

يــب،�ورأوا�روابــط�جغرافيــة�وتاريخيــة�واجتماعيــة�بيmqــا.�قســموا�اللغــات�العاZيــة�إ,ــى�ثdثــة�أســر�لغويــة.�الكلمـات�وPصــوات�والقواعــد�وال�7اك

  .Semitic FamilyوPسرة�السامية��Chamito FamilyوPسرة�الحامية��Indo-European FamilyفP�:CÈسرة�الهندية�Pوروبية�

  اللغات�السامية  ��٣.١

،�الـذي�سـام�بـن�نـوح ينسـب�السـاميون�إ,ـى �. Afro-Asianغـات�Pفروآسـيويةلل العائلة�الشمالية�الشرقية�ي�لغات�تتبع� اللغات�السامية

مليـون�شـخص،�وي�7كـز�متحـدثوها��٤٦٧يتحـدث�باللغـات�السـامية�حاليـا�حـوا,ي��.الدينيـة جيـااZيثولو  هـو�أبـو�الشـعوب�الDـ�CتتحـدmÉا�حسـب

�٤٢٢متحـدثوها�إذ�يفـوق� ،العربيـة أكµـ�7اللغـات�السـامية�انتشـارا�هـذه�Pيـام��ـي� .وشـرق�أفريقيـا وشـمال�أفريقيـا الشـرق�Pوسـط حاليـا�sـي

اللغـات�السـامية�كانـت�لهجـات�شـفاهية�متداولـة� Tigrinya. التيغرينيـة ثـم Hebrew الع§7يـة ثم�P�Amharicمهرية ،�تلmnامليون�متحدث

�٥تعود�ل¦لفية�الثالثة�قبل�اZيdد�أي�قبـل�حـوا,ي� Akkadian أكادية �mا.�وجدت�كتابات الكتابة وقد�سبقت�،الشرق�Pوسط ب	ن�شعوب

� .إ��sي�النصوص�الدينيةÅن�ولم�تبق� ،يجعلها�من�أقدم�اللغات�اZكتوبة�sي�العالم.�انقرضت�معظم�لغات�الشرق�Pوسط آ�ف�سنة�مما

غـات�يبـت�علمـاء�الل لكـن�لـمولهجـات�مـن�اللغـات�السـامية.� Sumerian السـومريةاللغـة���Mesopotamiaبـdد�الرافـدين�sي�جنوب�توجدو 

 .القديمة�عن�أسباب�اختفاء�هذه�اللغات�القديمة

  تصنيف�اللغات�السامية  ���٣.٢

ولغـات��،:�لغـات�شـرقيةاللغات�السامية�إ,ى�ثdثة�أقسام أوجد�اللغويون�عدة�تصنيفات�للغات�السامية،�إ��أن�أحدث�التصنيفات�تقسم

 .ولغات�غربية�جنوبية�،غربية�شمالية

  ابيلية�وPثورية�وPكاديةاللغات�السامية�الشرقية:��ي�الب .١

اللغات�السامية�الغربية�الشمالية�تنقسم�إ,ى�الكنعانية�وÅرامية.�وانقسمت�الكنعانية�إ,ى�الفينيقية�والع§7ية�القديمة�والكنعانية� .٢

  القديمة

 اللغات�السامية�الغربية�الجنوبية�تنقسم�إ,ى�العربية�الجنوبية�والعربية�الشمالية. .٣



 
٥ 

 بية�:�السبئية�والحضرمية�والقتبانية�والحبشيةاللغات�العربية�الجنو   . أ

  العربية�الباقية:�لغة�الحجاز�ولغة�تميم�.٢.�العربية�البائدة:�مmqا�الثمودية�والصفدية���١اللغات�العربية�الشمالية�:�  . ب

 خصائص�اللغات�السامية���٣.٣

  تش�7ك�اللغات�السامية�sي�أمور،�و�ي:

  Vowelsدون�الحروف�الصائتة���Consonantsتعتمد�sي�الكتابة�ع4ى�الحروف�الصامتة� .١

̀سم�من�حيث�عدده�ونوعه،�وsي�تكوين�الفعل�من�حيث�زمنه�وتجرده�وزيادته�وصحته�وعلته. .٢  تتشابه�sي�تكوين�

 ترجع�معظم�كلما�mا�إ,ى�ذي�ثdثة�حروف. .٣

 تختص�بالحرف	ن�الحلقيت	ن:�الحاء�والع	ن،�وبحروف�Pطباق:�الصاد�والضاد�والطاء�والظاء .٤

 من�Pسماء�اZركبة�تركيبا�مزجيا�إ��sي�ألفاظ�العدد.تخلو� .٥

̀شتقاق�إما�بتعي	�7الحركة�وإما�بزيادة�sي�أحرف�الكلمة�وإما�بانقاصها. .٦  sي�

 وsي�اZشتقات.�،تتشابه�sي�الضمائر،�وطريقه�اتصالها�باÇسماء�والحروف،�وsي�صوغ�الجمل�وتراكي�mا .٧

  اللغة�العربية.���٤

للغــات�مـن�حيـث�عـدد�اZتحــدث	ن،�وإحـدى�أكµـ�7ا الســامية اZجموعـة لغــات أك§ـ7 ،آسـيوية-فــرو P  العائلـة�اللغويـةلغـة�مــن�،�العربيـةاللغـة�

 رسمية اللغة�العربية.�الوطن�العربي ويتوزع�متحدثوها�sي�اZنطقة�اZعروفة�باسم مليون�نسمة،�٤٢٢ا�sي�العالم،�يتحدmÉا�أك�7µمن�انتشار 

�الســـودانو �الســـنغالو �الســـعوديةو ��Comorosجـــزر�القمـــرو �الجزائـــرو �تـــونسو �تشـــادو �البحـــرينو �Eمـــاراتو فلســـط	نو �إري�7يـــاو �Pردن :�sـــي

،�باÆضــافة�إ,ــى�العديــد�مــن�اZنــاطق�الــيمنو �موريتانيــاو �اZغــربو �مصــر و �ليبيــاو �لبنــانو  الكويــتو  قطــرو �عمــانو �العــراقو �الصــومالو  ســورياو 

 :التشـريع�Pساسـي	ن�sـي�Eسـdم�ْي ،�ف�CÈلغـة�مصـدرَ Eسdمية وللغة�العربية�أهمية�ك§7ى�لدى�أتباع�الديانة  .وما,ي �7كياك Pخرى�اZجاورة

sي�العالم�العربـي،�كمـا�كتبـت� اZسيحية عدد�من�الكنائس.�والعربية��ي�أيًضا�لغة�طقسية�رئيسية�لدى�الكريم،�وPحاديث�النبوية القرآن

ـر� .�العصـور�الوسـطي sـي الmnوديـة �mـا�الكث	ـ�7مـن�أهـم�Pعمـال�الدينيـة�والفكريـة
ّ
،�Eسـdم انتشـارsـي�تطورهـا��وأث

ً
�ارتفعـت�ثـم�،�وتأسيسـه�دو

،�وأثــرت�العربيــة،�تــأث	7ًا�اZســلمون  ويلــة�sــي�PراÐــ��CالDــ�Cحكمهــاوالعلــم�وPدب�لقــرون�ط السياســة مكانــة�اللغــة�العربيــة،�وأصــبحت�لغــة

Pخـرى� واللغـات�Pفريقيـة وPلبانيـة وPرديـة والفارسـية كال�7كيـة مباشـًرا�أو�غ	ـ�7مباشـر�ع4ـى�كث	ـ�7مـن�اللغـات�Pخـرى�sـي�العـالم�Eسـdمي،

كمـا�أmrـا�تـدرس�بشـكل�رسـم�Cأو�غ	ـ�7رسـمs�Cـي�.  وZPانيـة وEيطاليـة وPسـبانية والفرنسـية وEنجل	�يـة يةالروسـ واللغـات�Pوروبيـة�مثـل

�.الرسـمية�الســت منظمـة�Pمــم�اZتحـدة وقــد�اعتمـدت�العربيــة�كإحـدى�لغــات�.الـدول�Eســdمية�والـدول�Pفريقيــة�اZحاديـة�للــوطن�العربـي

ا�مكتوًبا�وتكتب�من�اليم	ن�إ,�٢٨تحتوي�العربية�ع4ى�
ً
�السامية�اللغاتوالعربية�من�أحدث��.بعكس�الكث	�7من�لغات�العالم�-ى�اليسار�حرف

sي� العرب ال�CDانبثقت�مmqا�اللغات�السامية�Pخرى،�وذلك��حتباس اللغة�السامية�Pم ولكن�يعتقد�البعض�أmrا�Pقرب�إ,ى�،نشأة�وتاريًخا

  فلم�تتعّرض�Zا�تعرَّضت�له�باÒي�اللغات�السامية�من�اختdط.��،جزيرة�العرب



 
٦ 

فيـذهب�الـبعض�إ,ـى�أن�يعـرب�بـن�قحطـان�كـان�أول� ،العـرب اللغـوي	نهنالـك�العديـد�مـن�Åراء�والروايـات�حـول�أصـل�العربيـة�لـدى�قـدامى�

إســـماعيل�بـــن�إبـــراهيم� فســـميت�اللغـــة�باســمه،�وورد�sـــي�الحـــديث�الشــريف�أن�ن�ـــ�Cهللا�،وتكلـــم��mـــذا�اللســان�العربـــي�،مــن�أعـــرب�sـــي�لســانه

تــق�لســانه�بالعربيـة�اZبينــة،�أمــا�الـبعض�Åخــر�فيـذهب�إ,ــى�القــول�أن�العربيـة�كانــت�لغــة�آدم�sـي علmnمـا�الســdم
ُ
إ��أنــه�����،الجنــة أول�مـن�ف

ـــا�توصــــلت�إليــــه�علــــوم�وجــــود�ل§ــــ7اه	ن�علميــــة�أو�أحاديــــث�نبويــــة� ــى�مـ ثابتــــة�تــــرجح�أي�مــــن�تلــــك�`دعــــاءات.�ولــــو�اعتمــــدنا�اZــــنهج�العلمــــ�Cوع4ــ

بلغات�شمال� موعة�من�اللهجات�ال�CDتسم�ت�من�مجفإن�جل�ما�نعرفه�أن�اللغة�العربية�بجميع�لهجا�mا�انبثق والتاريخ اللسانيات�وÅثار

الDـ�Cانبثقـت�مmqـا�اللغـة�العربيـة،�و�� اللغـة�العربيـة�الشـمالية فتختلـف�عـن  لغـات�جنـوب�الجزيـرة�العربيـة أمـا .�الجزيـرة�العربيـة�القديمـة

وقد�قـام�علمـاء�Åثـار�بتصـنيف�النقـوش�العربيـة�الشـمالية�القديمـة�اZكتشـفة�حDـ��Åن�إ,ـى�.�اللغات�السامية تش�7ك�معها�إ��sي�كوmrا�من

وإنما��ي�تسمية�اصطdحية.�وقد�كتبت� ثمود �عdقة�لها�بقبيلة،�وPخ	7ة�� والثمودية والديدانية والصفائية �الحسائية أربع�مجموعات��ي

اللغــة�العربيــة� أي�الخــط�الــذي�تكتــب�بــه�لغــات�جنــوب�الجزيــرة،�وأبــرز�مــا�يم	ــ��هــذه�اللهجــات�عــن بــالخط�اZســند جميــع�هــذه�النقــوش

�من�"الـ
ً
�  ويعود�تاريخ�أقدمها�إ,ى�عدة�قرون�قبل�اZيdد.� ،"استخدامها�أداة�التعريف�"هـ"�أو�"هنـ"�بد

مراحلهـا�الداخليـة،�وللقـرآن�فضـل�عظـيم�ع4ـى�اللغـة�العربيـة�حيـث� ا�وتغ	ـ7ًا�sـياللغـة�العربيـة�مـن�اللغـات�السـامية�الDـ�Cشـهدت�تطـوًرا�كب	ـ7ً 

sـــي�حـــ	ن�انـــدثرت�معظـــم�اللغـــات� هـــذه�اللغـــة�الفـــرع�الوحيـــد�مـــن�اللغـــات�الســـامية�الـــذي�حـــافظ�ع4ـــى�توهجـــه�وعاZيتـــه؛ بســـببه�أصـــبحت

 مليــون �٤٢٢،�والحبشــية،�واللغــة�العربيــة�يــتكلم��mــا�Åن�قرابــة�ع§7يــةضــيق�مثــل:�ال الســامية،�ومــا�بقــي�مmqــا�غــدا�لغــات�محليــة�ذات�نطــاق

 �.قرابة�العدد�نفسه�كلغة�ثانية العرب غ	7 اZسلم	ن كلغة�أم،�كما�يتحدث��mا�من إنسان

  ة�الفص8ىاللغة�العربي���٤.١

 ،مضـر تسـم��لغـة - Eسـdم قبيـل�-تطورت�اللغة�العربية�الحديثة�ع§�7مئات�السن	ن،�وبعد�مرور�أك�7µمن�ألفي�سنة�ع4ى�و�د�mا�أصـبحت�

القديمــة�وحلــت�محلهــا،�بينمــا�كانــت�تســم��اللغــة�العربيــة� وكانــت�تســتخدم�sــي�شــمال�الجزيــرة،�وقــد�قضــت�ع4ــى�اللغــة�العربيــة�الشــمالية

حينــذاك،�ومــا�كــاد�النصــف�Pول�ل¦لفيــة�Pو,ــى�للمــيdد�ينقÛــ��CحDــ��كانــت� الــيمن الجنوبيــة�القديمــة�لغــة�حم	ــ�7نســبة�إ,ــى�أعظــم�ممالــك

 وهـذه�تسـم��لغـات�وإن�كانـت�مـا�تـزال�sـي�ذلـك�الطـور�لهجـات�فحسـب،�إذ�كـان�كـل�قـوم ،قضـاعة،�ولغـة�لربيعـة،�ولغـة�لقـريشهناك�لغة�ل

sـي�تلـك�الف�ـ7ة�هـو�الحـدث�العظـيم�الـذي�خلـد�إحـدى� القـرآن وكـان�نـزول .وا�يفهمـون�لغـة�حم	ـ�7أيًضـامmqم�يفهمون�غ	7هم�بسـهولة،�كمـا�كـان

أشـعار�العــرب�sــي�العهــد�الجــاه4ي� و�ــي�لغــة�قـريش،�فكــل�-ات�العــرب�والDــ�Cكانــت�أرÒــى�لغـ�-اللغــة�الDــ�Cنـزل��mــا� لغـات�العــرب�حينــذاك،�و�ــي

"وهذا��وقوله،�(الرعد)�كًما�عربًيا"وكذلك�أنزلناه�ُح " �القرآن منذ�ذلك�اللغة�العربية�الفصÝى�بقول  قريش كتبت�بلغة�قريش�وسميت�لغة

 .(النحل)�"وقوله�"وهذا�لسان�عربي�مب	ن�،(Pحقاف)ق�لساًنا�عربًيا"�كتاب�مصّدِ 

  العربيةخصائص�اللغة����٤.٢

  mا�عن�سائر�اللغات.�مmqا:��للغة�العربية�خصائص�تتم	� 

  ع4ى�استعمال�Pساليب�وتراكيب�مختلفة�sي�الكdم.�ذا�يساعدوه�،Eعراب�:�تمتاز�العربية�باÆعراب .١



 
٧ 

  .فصاح£mا�ودقة�تعب	7ها:�تمتاز�العربية�بدقة�التعب	�7بألفاظها�وتراكي�mا.�ومن�خصائصها�وجود�ألفاظ�لتأدية�فروع�اZعاني .٢

 مزيدات�Pلفاظ�وصيغة�اZشاركة�مثل�تخاصم�وتعاون  .٣

 اسما.�٣٥٠ك7µة�ا7�Zادفات،�مث�dل¦سد� .٤

٥.  P.ن�متضادين	لفاظ�تدل�ع4ى�معنيPا�مئات�mnضداد:�ف 

 Eيجاز:�من�اZعروف�أنه�يكفي�sي�تأدية�اZع���اZفيد�حرف�أو�حرفان�مثل�ق،�كن،�قل. .٦

 مع��.�٣٥اZعاني�الكث	7ة�للفظ�الواحد:�يع���د�لة�اللفظ�الواحد�ع4ى�معاني�كث	7ة�مثل�لفظ�الع	ن�يدل�ع4ى� .٧

 تعدد�اZع���للفظ�الواحد�من�أسباب�ال�CDسهلت�السجع�sي�العربيةالسجع�:�ك7µة�ا7�Zادفات�و  .٨

 اشتمال�Pفعال�ع4ى�الضمائر�واتصال�الضمائر�بالحروف�وPسماء�وPفعال. .٩

 كتاب£mا�من�جهة�اليم	ن�إ,ى�اليسار�ووجود�اZث���وإفادة�التأكيد�بحرف. .١٠

 ̀شتقاق:�فالكلمة�الواحدة�يخرج�مmqا�كلمات�جديدة. .١١

 ات�العربيةاللهج���٤.٣

 :ويمكن�تقسيمها�إ,ى�،لها�كث	�7من�اللهجات�اZختلفة عربيةال

واللهجـة�الشـمالية�واللهجـة�القصــيمية��لهجـة�الحجازيــةوال�اللهجـة�الجنوبيـةو �اللهجــة�الحسـاوية� :وتضـم الجزيـرة�العربيـة لهجـات .١

عت§ـــ�7اللهجـــة�اZهيمنـــة�sـــي�كـــل�مـــن�دول�الخلـــيج،��اللهجـــة�النجديـــةو 
ُ
واللهجـــات�البدويـــة.�و�ـــي�منتشـــرة�sـــي�كـــل�الـــدول�العربيـــة�إ��أmrـــا�ت

  وقطر.�،السعودية�والكويت،�وEمارات،�والبحرينوتجمع�أجزاء�من�شرق� ،اللهجة�الخليجية،�و Pردنو ليبياو  العراقو  السعوديةو 

 خdلـه�تصـنيف�كافـة�اللهجـات�العربيـة�sـي�منطقـة�،�وهـو�مصـطلح�يـتم�مـناللغـة�العربيـة �ـي�لهجـات�تتفـرع�مـن اللهجـة�الخليجيـة .٢

 .اللهجة�العدنيةو  اللهجة�العمانيةو �اللهجة�الكويتيةو �اللهجة�البحرانيةومmqا:� .مجلس�التعاون�الخليâي ،�ودول الخليج�العربي

 .�ي�اللهجة�الصنعانية�واليافعيةاللهجات�اليمنية� .٣

كـم,��١٠٠يـة�sـي�الشـريط�السـاح4ي�لشـرق�البحـر�اZتوسـط�بعمـق�ل�ـي�مجموعـة�اللهجـات�اZح الشـامية اللهجـات� :اللهجـة�الشـامية� .٤

،�وبـاÒي�اللهجـات�الشـامية�sـي�دول�شـرق�اZتوسـط�أي�سـوريا�ولبنـان�اللهجـة�الشـاميةب اللهجـة�الدمشـقية وتعرف�ع4ى�وجه�التحديـد

  .الفلسطينيةو  Pردنيةو�اللبنانيةو �اللهجات�السورية�:فلسط	ن�اZحتلة�وغرب�Pردن.�وتضمو 

 .اللهجة�البصراويةو �اللهجة�Pنباريةو �للهجة�البغداديةاو �اللهجة�اZصdوية�:وتضم:� اللهجة�العراقية .٥

اللهجــة�و  اللهجــة�الســودانيةو �اللهجــة�الليبيــةو �التونســية�اللهجــةو �اللهجــة�اZغربيــةو �اللهجــة�الجزائريــة�::�وتضــم اللهجــة�+فريقيــة .٦

 . اللهجة�الحسانيةو �اديةالتش

 �.ية�والشرقاوية�وأيًضا�النوبيةتضم�عدة�لهجات�مثل:�القاهرية�وEسكندرانية�والصعيد:� اللهجة�اCصرية� .٧

 



 
٨ 

 تأث�FGالعربية�عEى�اللغات�+خرى ���٤.٤

.�هـذا�التـأث	�7مشـابه�لتـأث	�7التجـارةوالجـوار�الجغراsـي�و  Eسـdم امتد�تأث	�7العربية�(كمفردات�وُب���لغوية)�sي�الكث	�7من�اللغات�Pخرى�بسـبب

اللغات�ال�CDللعربية�.�ربيةالعلمية�معظمها�ع�mامفردا��Çن�وهو�مdحظ�بشكل�واضح�sي�اللغة�الفارسية. الdتينية�sي�بقية�اللغات�Pوروبية

 الصـوماليةو  انيةوPسـب الع§7يـةو  الكرديـةو  اللغات�ال�7كيـة وكافة الطاجيكيةو  شتونيةالبو  الكشم	7يةو  الفارسيةو  يةPردو �ي:� فmnا�تأث	�7كب	7

 يـةPردو للكتابـة�ومmqـا:� بجديـة�العربيـةبعـض�هـذه�اللغـات�مـا�زالـت�يسـتعمل�P �.وغ	7هـا�الـديفاZولغـة�  الطيـةواZ هاوسـاوال السـواحيليةو 

 كث	7ة�مثل لغات�أوروبية ت�العربية�sيدخلت�بعض�الكلما. كرديةوال�7كستانية�الشرقية�وال طاجيكيةوال بشتونيةوال كشم	7يةوال فارسيةوال

 .الفرنسيةو  Pسبانيةو Eنجل	�يةو ZPانية

 تأث�FGاللغات�+عجمية�عEى�العربية���٤.٥

̀خـتdط�بـ	ن العـرب�والشـعوب�Pخـرى،�حيـث�بقيـت�قواعـد�اللغـة�العربيـة�وبني£mـا�كمـا� لم�تتأثر�اللغة�العربية�باللغـات�اZجـاورة�كث	ـ7ًا�رغـم�

لـبعض�اZفـردات�الDـ�Cلـم�يعرفهـا�العـرب�مثـل�البطاطـا� اليونانيةو  الفارسية حدثت�حركة�استعارة�من�اللغات�Pخرى�مثل�اللغات �ي،�لكن

̀ســتعارات�الحديثــة،�ســواء�اZكتوبـــة�أم�اZحكيــة،�مــن�.طموالطمــا ــ�7عــن�اZفــاهيم�الDــ�Cلــم�تكـــن� وهنــاك�العديــد�مــن� اللغـــات�Pوربيــة،�تعِ§ّ

�sـي�اللغـة�
ً
العلـوم�والفنـون�(رومانسـية،� مثـل�اZصـطلحات�السياسـية�(Eم§7ياليـة،�Pيـديولوجيا،�إلـخ.)،�أو�sـي�مجـال سـابقا،ة�بيـعر الموجودة

̀سـتعارة�هـذه�ليسـت�حديثـة�العهـد،�حيـث�قامـت نيـات�(بـاص،�راديـو،�تلفـون،فلسـفة،�إلـخ.)�أو�التق �أن�ظـاهرة�
ّ
�اللغـة� كمبيـوتر،�إلـخ.).�إ

�-ورق� (،�مثــلتعب	ــ7ًا�عــن�مفــردات�لــم�تكــن�موجــودة�sــي�لغــة�العــرب�العربيــة�باســتعارة�بعــض�اZفــردات�مــن�اللغــات�اZجــاورة�منــذ�القــدیم،

).�وبشـكل�عـام�فـإن�تـأث	�7الفارسـية�أكµـ�7مـن�لغـات� الفارسية ف	7وز�من�-قناة��- مهرجان�-طربوش��-ت)�جوهر(مجوهرا�-بستان
ً

dلویه�مـثmال�

،�مثــل�فكــرون�=�ال§7بريــةو  ال�7كيــة بعــض�الكلمــات لهجــات�اZغــرب�العربــي يونانيــة�والقبطيــة�والكرديــة.��ودخــل�sــيأخــرى�كالســريانية�وال

 .سلحفاة

 PختOفات�بGن�العربية�واللغات�السامية���٤.٦

ا�بسمات�السامية�Pو,ىالعربية��ي�أك
ً
 .السامية�وخصائصها�النحويةفقد�احتفظت�بمعظم�أصوات��،�7µاللغات�السامية�احتفاظ

• nينافسها�ف�� .إ��العربية�الجنوبيةmا�فقد�احتفظت�بأصوات�فقد�mا�بعض�اللغات�مثل:�غ،�ح،�خ،�ض،�ظ،�ث،�ذ.�و

 .ينما�فقد�mا�اللغات�السامية�Pخرى احتفظت�العربية�بعdمات�Eعراب�ب •

̀شتقاقية�للسامية�Pم،�اسم�الفاعل�واZفعول  • وتصريف�الضمائر�مع�Pسماء�وPفعال:�بيCD،�بيتك،� احتفظت�بمعظم�الصيغ�

 .بيته،�رأيته،�رآني

 .احتفظت�بمعظم�الصيغ�Pصلية�للضمائر�وأسماء�Eشارة�وPسماء�اZوصولة •

آخــر.�ولهــذا�أصــبحت�عونــا�لعلمــاء�الســاميات�sــي� Ýى�ثــروة�لفظيــة�ضــخمة���يعادلهــا�أي�معجـم�ســامييضـم�معجــم�العربيــة�الفصــ •

 .وح��Dنصوص�التوراة�الع§7ية قراءة�النصوص�السامية�القديمة�كنصوص�Åثار�Pكادية�والفينيقية إجراء�اZقارنات�اللغوية�أو


