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  .العربالمحاضرة الخامسة: 

احلديث عن حياة اللغة العربية ال بّد من احلديث عن القوم الذين تنسب إليهم هذه اللغة،  قبل

   طبقام؟وما أصل كلمة العرب؟ وأين موطنهم؟ وما  وهم العرب، فمن هم العرب؟

  جيل من الناس، ممتازون مبساكن ولغات وعادات وديانات خمصوصة.هم .العرب: 1

  كلمة العرب، وانقسموا يف ذلك على أربعة آراء:العلماء يف أصل   اختلفكلمة العرب:  .أصل2

  الرأي األّول: أّن كلمة العرب منسوبة إىل "يعرب بن قحطان" مشتّقة من امسه.

الرأي الثاين: أن كلمة العرب مشتّقة من الفعل "أعرب" مبعىن: أفصح، وأصبحت تدل على جنس 

  العرب لفصاحتهم.

  عرب نسبة إىل بلدهم "العربات"، وَعَربَة هي مكة.الرأي الثالث: أّن كلمة ال

أّن كلمة العرب مشتّقة من أصل سامّي قدمي، فقد أثبت الباحثون املعاصرون أّن هذه الرأي الرابع: 

الكلمة كانت مستعلمة عند سكان بالد ما بني النهرين، حيث كانوا يطلقون على سكان البادية 

رييب"، كما أم وجدوا كلمات يف العربية مثل: أرابا، إرب، الواقعة على الغرب من بالدهم اسم "ع

عابار، عرابة، وهي كلمات ذات صلة بالبداوة والصحراء، كما وجدوا أّن كلمة العرب يف النصوص 

  اآلشورية القدمية اليت وصلت إلينا كانت تعين "البداوة".

خالفا لآلراء السابقة الّيت اعمدت ولعّل الرأي الراجح هو الرأي األخري؛ ألّن معّزز بأدلّة واضحة 

  روايات ال دليل على صّحتها. 

ينتمي العرب إىل "اجلزيرة العربية" أو "شبه اجلزيرة العربية"، وهي رقعة  البيئة الجغرافية للعرب:.3

جغرافية مرتامية األطراف، تقع يف القسم اجلنويب الغرّيب من قارّة آسيا، وهي أقصى منطقة يف هذه 

  هذا االّجتاه، تبلغ مساحتها ثالثة ماليني كيلومرتا مربّعا. القارة يف



وهي حماطة باخلليج العرّيب يف الّشمال الشرقّي، ومبضيق هرمز وخليج عمان شرقا، ومن الغرب بالبحر 

  األمحر، ومن اجلنوب احمليط اهلندّي، ومن الشمال املنطقة الصحراويّة يف العراق وسوريا.

  كانت اجلزيرة العربّية تقّسم يف القدمي إىل مخس مناطق هي:.أقسام الجزيرة العربية: 4

  .احلجاز: وهو املنطقة اليت تفصل امة وجند.

  .امة: وتشمل املنطق الساحلّية الضّيقة املوازية المتداد البحر األمحر.

  .اليمن: يطلق على اجلنوب كّله.

  ج ما بني عمان والبصرة..العروض: ويقع على ساحل حبر اخللي

  .جند: وهو اهلضبة الوسطى، قلب جزيرة العرب، وهي أوسع أقاليم اجلزيرة العربّية.

  هناك ثالثة تقسيمات للعرب: .طبقات العرب:5

  يقسم العرب فيه إىل قسمني: التقسيم األّول:

قرضت نوا وهم القبائل اليت كانت تعيش يف جزيرة العرب مث بادت قبل اإلسالم العرب البائدة العاربة:

يس هم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح وهي: عاد ومثود وأَُميم وَعبيل وَطْسم وَجدِ و أخبارها، 

مساكن عاد جبنوب اجلزيرة يف طرف من صحراء الربع اخلايل ومثود  ، وكانتباروِعْمِليق وُجْرهم َووَ 

  .ماهلا الغريب، وطسم وجديس بشرقها، والعمالقة وجرهم باحلجاز، ومبكة ويثربشب

  وهم بنو "يعرب بن قحطان" وبنو "معد بن عدنان بن أّد".  العرب الباقية املستعربة:

  يقسم العرب إىل ثالثة أقسام: التقسيم الثاني:

  : وهم العدنانّيون.وعرب مستعربة: وهم القحطانيون. وعرب عاربة. عرب بائدة

  يقسم ابن خلدون العرب إىل أربعة أقسام هي: التقسيم الثالث:



 وهم العدنانيون. والعرب التابعة:وهم القحطانيون.  والعرب املستعربة:وهو البائدة.  العرب العاربة:

  الدولة اإلسالمية.: وهم الذين دخلوا يف نفوذ والعرب املستعجمة

  مراجع المحاضرة:

  .ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب.ابن خلدون: 1
  .السيوطي: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.2
  جواد علي: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم. .3
  تاريخ العرب قبل اإلسالم..حممد طقوش: 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حياة اللغة العربية.المحاضرة السادسة: 

بأدوار ومراحل، وارتقت يف خمتلف الفرتات درجات التصاعد  يف حياا الطويلة مرت اللغة العربية

  ، وتقّسم مراحل حياا إىل أربع هي:والتطور

من  فكثري، وحيث كانت العربية يف مرحلة خماض ،حيث اللغة األم (السامية)مرحلة النشأة:  -1
الباحثني يعترب (العربية، والسوريانية، واآلشورية، واآلرامية، والكنعانية) هلجات للغة واحدة، مث متايزت 

  .بشكل كبري جعلها تتحول على مدى األزمنة إىل لغات
العرب و  ،إّال عن طريق نقوش قليلةمل تصل إلينا ؛ ألّا وتسمى عربّية النقوش  لغة العرب البائدة: -2

يس هم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح وهي: عاد ومثود وأَُميم وَعبيل وَطْسم وَجدِ البائدة 

هؤالء هم الذين كانوا يتكلمون العربية اليت استقلت عن السامية األم وتطورت ، باروِعْمِليق وُجْرهم َووَ 
ونستطيع أن تعترب عربيتهم فرتة متطورة من العربية األوىل اليت إىل أن اختذت لنفسها شكًال مستقًال 

   .وجدت يف فرتة النشأة
(نسبة إىل منطقة  ، والصفوية(نسبة إىل قبائل مثود) البائدة ثالث: الثمودية وأهم اللهجات العربية

  .(نسبة إىل قبائل حليان يف مشال احلجاز) ، واللحيانية) الصفا
ويسميها الباحثون (احلمريية) وهذه القبائل كانت تسكن اجلزء اجلنويب  القحطانية:لغة القبائل  -3

حيث جاوروا أقرب األمم إليهم وهم (األحباش) وكثر  ،- حضرموت واليمن  -من اجلزيرة العربية 
ض املستشرقني يعترب (احلمريية) مما جعل بع ،اختالطهم م فتأثرت لغتهم باللغة (احلبشية)

، وال ننسى أنه مل لغتني شقيقتني ملا وجد من كثرة التشابه بينهما يف املفردات واخلصائص(احلبشية) و
أمام (احلمريية) من التأثر بشكل واسع باحلبشية بسبب هجرات اليمنيني والغزوات  يكن هناك مفر

ىل ما ورثته فاللغة احلمريية إذن أضافت إ ،املتبادلة، وقد أقام (األحباش) زمنًا طويًال باليمن وحكموها
  .من لغة العرب البائدة خصائص ومفردات جديدة تأثرت كثرياً بعوامل خارجية

(نسبة إىل املعنيني، أسسوا مملكة قدمية يف جنوب  أربع: املعينية القحطانيةوأهم اللهجات العربية  
إىل ( نسبة  ، واحلضرمية(نسبة إىل السبئيني، أسسوا مملكة قدمية يف مأرب) ، والسبئيةاليمن)

  (نسبة إىل قتبنا، وهي مملكة قدمية يف مشال عدن). والقتبانية ،حضرموت، وقد كانت مملكة عظيمة)



وهي لغة القبائل اليت تنتسب إىل عدنان بن إمساعيل عليه السالم، وكانت  لغة القبائل العدنانية: -4
متثل املرحلة النهائية ، و تسكن القسم الشمايل من اجلزيرة العربية الذي يشمل: هجر، وجند، واحلجاز

تأخذ  -العدنانية  - فبقيت هذه اللغة ، املرحلة اليت بلغت فيها قمة الفصاحة ،يف مراحل تطور العربية
طريقها إىل النمو والتصاعد لتشكل يف اية األمر اللغة العربية الرئيسية املتكاملة اليت بقيت إىل أن 

 ،(احلمريية) طريقها إىل االنقراضاألخرى ومنها  يرث اهللا األرض ومن عليها، بينما أخذت اللغات
  .يف األطالل والنقوش وكتب اللغة حىت مل يبق اليوم إال بقايا أثرية

أحيانا  دعىت، و "غربيةالجازية احل" وتنقسم اللهجات العربية العدنانية إىل جمموعتني كبريتني مها:
  .تدعى أحيانًا متيميةو ، "شرقيةالنجدية ال"، وقرشية

فرع السامية الشمالية، والسامية الشمالية تنتمي إىل اموعة السامية، واموعة وتنتمي العربية إىل 
  الفصيلة السامية احلامية، وسنعرف يف احملاضرة القادمة شيئا عن هذه الفصائل.السامية تنتمي إىل 
  مراجع المحاضرة:

  .السيوطي: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.1
  الواحد وايف: علم اللغة..علي عبد 2
  علي عبد الواحد وايف: فقه اللغة. .3
  .صبحي الصاحل: دراسات يف فقه اللغة.4
  .عبد العزيز القارئ املدين: دراسات يف أصول اللغات العربية.5
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحاضرة السابعة: اللغة العربية بين أخواتها الّسامية.
  .فصائل اللغات:1

ء من كل ىعلى صالت القرابة اللغوية، فتنش اللغات هي اليت تعّولأفضل النظريات يف تقسيم 
جمموعة مماثلة أو متشاة يف الكلمات وقواعد البنية والرتاكيب فصيلة من الفصائل، تؤلف بينها غالبًا 

  اللغات ثالث فصائل: -على ذلك األساس- علماءيقسم الو ، وابط جغرافية وتارخيية واجتماعيةر 
  ية األوربية.الفصيلة اهلند -1
  الفصيلة احلامية السامية. -2
  الفصيلة الطورانية. -3
بفرعيها اهلندي ( :اللغات اآلريةعلى مثان جمموعات هي: مل تتش :الفصيلة الهندية األوربية 

اللغات )، اليونانية القديمة، واليونانية الحديثة فرعني: وتشمل(: اللغات اليونانية)، واإليراين

اليت تشعبت منها الفرنسية واإلسبانية واإليطالية والربتغالية ولغة  الالتينيةوأهم فروعها: (، اإليطالية
-، وفيها اإلجنليزية اللغات الجرمانية الغربية فرع: فرعانوأمهها (، اللغات الجرمانية، )رومانية

، وهي لغات الشماليةالجرمانية  اللغات فرعو واألملانية،  واهلولنديةالسكسونية، واإلجنليزية احلديثة،، 
الروسية،  الصقلية؛ فمن ية وبلطيقيةصقل فرعانوهي ( اللغات السالفية:، )والسويد والنرويج الدامنرك

اللغات  .)والتشيكية، والبولونية، والبلغارية احلديثة، ومن البلطيقية: الليتوانية، والربوسية القدمية

، وقد غلبتها اآلن اللغات تكان ينطق ا شعوب الكل( اللغات الكلتية ،اللغات األلبانية ،األرمنية
اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، وإن بقيت ظواهر منها يف هلجات إيرلندا ومنطقة الربيتون غريب 

  ).فرنسا
 ثالثة فروع: وفيها(، مجموعة اللغات الحامية وهي ذات جمموعتني: :الفصيلة الحامية السامية

واملصرية تشمل املصرية القدمية والقبطية، أما الرببرية فهي لغة السكان ؛ والكوشيتيةالمصرية والبربرية 
وأما الكوشيتية فهي لغة السكان األصليني للقسم الشرقي من إفريقية، وا ، األصليني لشمال أفريقية

 :السامية الشمالية( وفيها فرعان: ، مجموعة اللغات السامية، )يتكلم حنو ثلث سكان احلبشة
، واللغات -العربية والفينيقية- انية ع، واللغات الكنوتشمل اللغات األكادية، أو اآلشورية البابلية

، (عربية اجلنوب) القدمية واليمنية ،(عربية الشمال) العربية :وتشمل :السامية الجنوبية/ اآلرامية
   ).واللغات احلبشية السامية



اسم "اللغات الطورانية" على طائفة من اللغات األسيوية واألوربية اليت ال يطلق  :الفصيلة الطورانية
نية، وهلم بييلتدخل حتت فصيلة من الفصيلتني السابقتني، كالرتكية والرتكمانية واملغولية واملنشورية والف

جرا، فاللغات الطورانية ليست إذن فصيلة باملعىن الصحيح هلذه الكلمة، أي: جمموعة ترجع إىل 
صول واحدة، وجيمع بني أفرادها صالت تشابه وقرابة، بل هي أمشاج من لغات ال يؤلف بينها إّال أ

  .صفة سلبية، وهي عدم دخوهلا يف إحدى الفصيلتني السابقتني
  .اللغة العربية واللغات السامية:2

اجلوانب يوضح البحث املقارن يف اللغات السامية عددا من احلقائق املهمة حول تاريخ العربية من 
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وإذا كانت اللغة العربية أحدث لغة سامية دوا أبناؤها. فإن 

فاألكادية دونت حوايل سنة اللغات السامية األخرى قد دونت قبل اللغة العربية بقرون طويلة، 
وتوضح املقارنات بني اللغات السامية  ،مق.1400األجريتية كتبت حوايل سنة و  ،مق.2500

املختلفة أن العربية احتفظت مبجموعة من اخلصائص املغرقة يف القدم واليت ترجع إىل اللغة السامية 
األوىل، فاخلصائص املشرتكة يف كل اللغات السامية، أو أكثرها هي اخلصائص اليت يفرتض الباحثون 

   خرجت عنها كل اللغات السامية.أا موروثة عن اللغة السامية األوىل اليت
مبقارنة الكلمات األساسية املشرتكة يف كل اللغات السامية يستطيع الباحث أن  الجانب الصوتي:

، فكل اللغات السامية ال يف جمال األصوات يتبني جمموعة من السمات املشرتكة املغرقة يف القدم
فالراء العربية  ؛والالم والنون والتاء والدالأصوات الراء تتمايز أو ختتلف أي اختالف من ناحية 

يقابلها راء يف األكادية وراء يف العربية وراء يف اآلرامية وراء يف احلبشية دون أدىن تغيري حقيقي، أما 
التعرف عليها  فيصعبالصور الصوتية املختلفة للراء تارة بالتفخيم وأخرى دون تفخيم  اختالف نطق

وكذلك  ،مابالنسبة ألكثر اللغات السامية، وشبيه ذا أمر الالم اليت جندها يف كل اللغات السامية ال
  النون والدال والباء وامليم.

لكن جمموعة من األصوات املشرتكة الثابتة يف اللغات السامية كلها قد تعرضت لتغريات حمدودة يف 
تنطق مثل الباء الغربية إذا كانت يف أول الكالم ولكنها  فالباء، ةالنظام الصوتي للعبرية واآلرامي

تنطق  والكاف" األجنيب يف اإلجنليزية لو كانت غري مشددة ومسبوقة حبركة، Vتنطق مثل حرف "
مثل الكاف العربية يف أول الكالم وتنطق خاء إذا كانت غري مشددة ومسبوقة حبركة. وتنطق التاء تاء  

  .ركة ثاءكما تنطق بعد أي ح



هناك جمموعة أصوات جندها واضحة متميزة يف كل أفرع اللغات السامية عدا الفرع اآلكادي وهي 
  .مثل العني واحلاء أصوات الحلقجمموعة 

بأن أصول كلماا تتألف غالًبا من ثالث أصوات ساكنة  الساميةمتتاز اللغات  الجذر الثالثي:
"ض ر ب"والقائلون بثالثية األصول السامية يردون الرباعي منها إىل الثالثي؛ فريدون دحرج مثًال إىل 

  .دحر أو درج، ملا فيهما من معىن اإلبعاد والدفع
عىن األصلي باعتمادها على متتاز اللغات السامية يف داللتها على امل الداللة على المعنى األصلي:

حروف املباين، ويف تفرقتها بني املعاين املتكافئة باستخدامها حروف املعاين أو احلركات، حنو لفظ "م 
 :ل ك" فهو يدل على معًىن مشرتك بني عدد من الكلمات اليت تتألف من هذه األصول الثالثة، فمنه

  ... َك، ُمِلَك، َمِلٌك، ُمْلكملَ 
هناك جمموعة من األلفاظ املشرتكة يف اللغات السامية، واملقصود بذلك أن  األلفاظ:االشتراك في 

جذورها االشتقاقية مشرتكة، وليس معىن هذا أن معناها متفق يف اللغات السامية املختلفة كل 
االتفاق، فالتغري الداليل ظاهرة معروفة يف إطار اللغة الواحدة فضال عنه يف إطار األسرة اللغوية 

يف العربية، فاألخرية تعين  Lehemواحدة، فكلمة "حلم" تعين يف العربية شيًئا خمالًفا ملا تعنيه كلمة ال
احلبز واضح أن الكلمتني العربية والعربية من جذر اشتقاقي واحد هو ل ح م. ويتفق معىن هذا اجلذر 

معىن الكلمتني قد جعل  اتفاقًا بعيًدا يف أن املقصود هو األكل اليابس غري السائل، ولكن اختالف 
كال منهما تتخصص مبعىن آخر يوضح فكرة وحدة األصل االشتقاقي وتغري دالالت الكلمات 

مها من  Ohelاملشتقة منه يف اللغات السامية املختلفة. فكلمة "أهل" يف العربية يقابلها يف العربية 
ال تعين أي شيء آخر، أما أصل واحد هو مهزة وهاء والم. ولكن الكلمة العربية تعين "اخليمة" و 

الكلمة العربية فتعين األسرة عموًما أو الزوجة بصفة خاصة. وهناك عالقة بني املعنيني ميكن تصورها 
بأن اتمع البدوي أشبه وصف اخليمة أو الزوجة اليت ا أو الزوجة أو األوالد الذين ا بنفس 

   .الكلمة
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  .الفصحى: اللغة العربية الثامنةالمحاضرة 
مها: ه ال ُحيكم لكالم بأنّه من اللغة العربية الفصحى إّال إذا ثبت بطريقني أنّ اللغة على يتفق علماء 

  السماع، والقياس.
هللا تعاىل، وكالم نبيه صلى اهللا ، فشمل كالم اما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحتهوهو "  .الّسماع:1

رة املولدين ، نظما سنة بكث، إىل أن فسدت األلعليه وسلم، وكالم العرب، قبل بعثته، ويف زمنه، وبعده
  ."، عن مسلم أو كافرونثرا

  فالّسماع إذا ثالثة أنواع: القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، وكالم العرب. 
ة املشرتكة، يف أعلى درجات الفصاحة، وخري ممثل للغة األدبي ه علماء اللغةوقد اعترب  القرآن الكريم:

كل ما جاء فيه، وال يعرف أحد من اللغويني قد   ا فاستشهدوا به، وقبلواولذا وقفوا منه موقفا موحد
 وافقد وضع، وكذلك األمر بالنسبة للقراءات، تعرض لشيء مما أثبت يف املصحف بالنقد والتخطئة

ا، وسواء رويت القراءة عن القارئ العدل حىت لو كان فرد ا هو صحة الروايةلصحة القراءة شرطا واحد
أما القرآن فكل  «، يقول السيوطّي:سبعية أو عشرية أو شاذة واء كانتبطريق التواتر أو اآلحاد، وس

  .»ما ورد أنه قريء به جاز االحتجاج به يف العربية ، سواء كان متواترا ، أو آحادا ، أم شاذا
فهو أفصح من نطق بالعربّية،  وسلم، عليه اهللا صلى النيب بفصاحة مسلم يشك مل الحديث النبوّي:

يف االستشهاد باحلديث النبوّي يف مسائل اللغة؛ ذلك الحتمال تصّرف  لكّن علماء اللغة اختلفوا
  الرواة يف ألفاظ احلديث وروايته باملعىن، وانقسموا يف هذه املسألة على ثالثة آراء:

  .أّن الرواة جّوزوا النقل باملعىن.1مينع االستشهاد باحلديث النبوي؛ وذلك ألمرين:  الرأي األّول:
  وقع اللحن كثريا فيما روي من احلديث، ألّن كثريا من الرواة كانوا غري عرب بالطبع. .أنّه2

.أّن النّيب صلى 1ايزون لالستشهاد باحلديث النبوّي؛ واحتدوا لذلك جبملة من األمور:  الرأي الثاين:
احلديث  . أنّ 3.أّن األصل يف رواية احلديث عدم تبديل ألفاظه. 2اهللا عليه وسّلم أفصح العرب. 

  النبوي أصح من الّشعر العريب الذي يستشهد به، وكثري من الشعر رواه أيضا أعاجم وغّريت ألفاظه.



املتوّسطون بني املنع واجلواز؛ حيث رأوا أّن هناك من األحاديث رويت بالّلفظ وال  الرّأي الثالث:
   يشّك أحد يف أّن لفظها من النّيب صلى اهللا عليه وسّلم، فهذه يستشهد ا.

أما من ناحية لكالم العرب، وقد وضع اللغويون شروطًا تشمل الزمان واملكان بالنسبة  كالم العرب:
اية الفرتة اليت يستشهد ا بآخر القرن الثاين اهلجري بالنسبة لعرب األمصار،  الزمان، فقد حددوا

وأما املكان فقد ربطوه بفكرة البداوة واحلضارة، فكلما كانت  ،رن الرابع بالنسبة لعرب الباديةوآخر الق
نت متحضرة، القبيلة بدوية أو أقرب إىل حياة البداوة كانت لغتها أفصح، والثقة فيها أكثر، وكلما كا
وفكرم  ،عنها أو أقرب إىل حياة احلضارة كانت لغتها حمل شك ومثار شبهة، ولذلك جتنبوا األخذ

يف ذلك أن االنعزال يف كبد الصحراء، وعدم االتصال باألجناس األجنبية حيفظ للغة نقاوا ويصوا 
 أول يف الفارايب نصر أبو قال، عن أي مؤثر خارجي، وأن االختالط يفسد اللغة وينحرف باأللسنة

 ،األلفاظ من لألفصحانتقاء  العرب أجود قريش كانت«):واحلروف األلفاظ( بـ املسمى كتابه
 العربية اللغة عنهم والذين، النفس يف عما وإبانة مسموعا وأحسنها ،النطق عند اللسان على وأسهلها

 هم هؤالء فإن ،وأسد ومتيم قيس :هم العرب كالم بني من العريب اللسان أخذ وعنهم اقتدي وم
 هذيل مث ،والتصريف عراباإل ويف الغريب يف اتكل مهيوعل ،ومعظمه أخذ ما أكثر عنهم الذين

 عن يؤخذ مل فإنه وباجلملة، قبائلهم سائر من غريهم عن يؤخذ ومل ،الطائيني وبعض كنانة وبعض
 الذين األمم سائر جتاور اليت بالدهم أطراف يسكن كان ممن الرباري سكان عن وال ،قط حضري
  .»حوهلم

  .هو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناهو  .القياس:2
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