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 العربيةمحاضرات وحدة اللغة 
 الدراسات الفرنسية واإلسبانية

 

 الدكتور مصطفى حفاظ

 

 جامعة محمد األول

 الكلٌة المتعددة التخصصات

 الناظور

                                         

             

 مسلك الدراسات العربٌة

 الفصل الثانً



 تعريف اللغة
 ةة   كثيةةرحةةرول  إذ .اليرئنةةةرتدون غيةةرم  ةة  برإلنسةةرن ظةةرةرة ريريةةة ةطةةصية  ر ةةة اللغةةة 
جةةر م  ةرنم للغةةا ووةملةةصا رةع ذلةة  تعريةف ورةةع ةدةصد  فةل ةةا  ةةيرغة  اللسةرنيرتةلمةر  

و ةرد ذلة  ات ةة   . المفةل ةةالةعرريف وجر وا بعشرات    . ريرةم وحسدم و براتدم
تجربةةةة  فةل ةةةة  رجةةةر ت  إلةةةن ون كةةة  واحةةةك  ةةة  وولنةةة  العلمةةةر ا ن ةةةر إلةةةن اللغةةةة  ةةة ل 

 ةيذا  ةنصةة تعرري دم 

ةرردر وبص ال ةح ةثمرن ب  جنةع بوصلة  
حك اللغة و صات يعبةر بدةر كة   ةصم » 

 «ة  وغراضدم

« الموك ةةة»ةرردةةر ابةة   لةةكون رةةع كةربةة  
رةةةع المةعةةةرر  ةةةةع ةبةةةررة اللغةةةة »: بوصلةةة  

 « وصصدمالمةيلم ة  
 سصسيرو ر دي 

 وسيلة اتصرل  إنسرنية ترتيز ةلن  حصري  وسرسيي اللغة 

النحصيةةة  وةةةص  جمصةةةة الوصاةةةك : الن ةةرم اللغةةصي
الميةسةةةةةةةةبة والصةةةةةةةةررية  والمعجميةةةةةةةةة وال  ريةةةةةةةةة 

 المفةزنة رع العو  البشري

 وتسةةةةةفيرةرةةةةةةذم الوصاةةةةةةك والةةةةةن م اسةةةةةةعمرل 
 .إلنةرج رسرئ   سمصةة و  دص ة



 التصور العام للوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 

الةعريف برللغة 
اللغة العربية نشأتدر 
اللغة العربية  ب  اإلس م وبعكم 
 بعةةةص  صةةةرئة اللغةةةة العربيةةةة  وررنةةةة  ةةةم بةةةر ع

 اللغرت

 برألنكلسالسيرسية وال يرية الحيرة 
نشأة الةرجمة برألنكلس 
 ودورةةةةةةر رةةةةةع الندطةةةةةة األنةةةةةكلس الةرجمةةةةةة رةةةةةع

 األوربية
الةرجمة والة رة  الحطرري بي  الشرق والغرب 

 السيرق الفرص السيرق العرم



 الفيلولوجياالدراسات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ووربيةرصيلة اللغرت الدنكو 
Indo-européenne 

 ورصيلة اللغرت الحر ية السر ية
Chamito-sémitiques 

 تنب  العلمر  إلن  لة الورابة بي  اللغرت الكا لة تحت ك   ندمر
الةةةع رسةةفت برلعةةرئ ت اللغصيةةة ت ةةصرت ريةةرة و ةة  اللغةةرت وو  ةةر يعةةر  وةيةةذا 

 ال يلصلصجيةالةرريفية الموررنة وو لم دصم الكراسرت 
األلمانً ماكس مولرأضاف اللسانً   

 ال صرانيةرصيلة اللغرت 
 ...اليصرية-المرغصلية-الصينية-الةركية-اليربرنية



 
 
 
 
 
 
 
 

 ووربيةرصيلة اللغرت الدنكو 
Indo-européenne 

.... اليرديةةة-ال ررسةةية-الدنكيةةة-السنسةةيريةية –ال ررسةةية  -ال تنيةةة -اليصنرنيةةة
 .وال رنسية واإلسبرنية والبرتغرلية ال تنية:ورروةدرواإلي رلية 

 واأللمرنية والدصتنكيةاإلنجليزية : والجر رنية ب روةدر

 تضم

 -Chamitoاللغرت الحر ية رصيلة 

 المصرية الوكيمة والوب ية: المصرية
 تصنس والمغرب والجزائر وليبير: البربرية

 ...الصص رل)شرق ارريوير  سيرن:اليصشيةية

 الفيلولوجياالدراسات 



 
 
 
 
 
 
 
 

 السر يةرصيلة اللغرت 
Sémitiques 

 وال ينيوية والعبرية والعربية اآلر ية

وقد اقتبسها من الكتاب المقدس الذي ورد فٌه 

 أن أبناء نوح هم سام وحام

 شلصتزاأللمرنع
  رحب ةذم الةسمية

 الفيلولوجياالدراسات 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Schlegelشليج ن رية الع  ة 

 اللغرت العرزلة
 غير المةصررة

. ن رية تجروزت ة  ة الورابة إلن  رنصن الة صر واترتور 
 :و ك  سم اللغرت إلن ث ث رصرئ 

 اإللصر يةاللغرت 
 اللغرت الةحليلية واللصاحق برلسصايقتمةرز 

اللغةةةةةرت المةصةةةةةررة والةةةةةةع تةغيةةةةةر 
 بنيةدر بةغير المعنن

 أوربٌةاللغات الهندو   اللغات السامٌة

 الفيلولوجياالدراسات 



 نشأة اللغة العربية
 
 

 

العربية  حسب الكارسي  إلن اللغةرت السةر ية الغربيةة الجنصبيةة و ةك اشةةملت تنةسب اللغة 
 :ةلن اللغةي  العربيةي 

أمااالعربية ااشلعرياا ار شللل  
 :.فهيلقس ان

عر   ن شل)عربية شلعرجنوة شل
و ةةك اةةةةكي إليدةةر ( عرقدي ااش

العلمةةةةةر   ةةةةة   ةةةةة ل النوةةةةةصش 
الةةةةةةع كرنةةةةةت ةلةةةةةن الجةةةةةكران 
والديركةةةةةةةةةةة  والنوةةةةةةةةةةةصد و ةةةةةةةةةةة  

والعربية البر ية وةع  :  لدجرتدر
لغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األدب 

 .الجرةلع
ولغةةةةةةةةةةةةةةة الوةةةةةةةةةةةةةةر ن  

 .والسنة

العربيةةةةة البرئةةةةكة  وةةةةةع  
ةربيةةةةةةةة النوةةةةةةةصش الةةةةةةةةع 
بةةةةةةةردت لدجرتدةةةةةةةر  بةةةةةةة  

لبعةةةةةةكةر ةةةةةةة  اإلسةةةةةة م 
المراكةةز العربيةةة األ ةةلية 

 .والحجرزبنجك 

السبنية والحطر ية 
والمعينية والوةبرنية 

 .....والحبشية



 اللغة العربية قبل اإلسالم
 
 

 

والصةةةةةةةة صية المنسةةةةةةةةصبة 
 إلن  ن وة الص ر

تعمةةر يةةصي  روةةك تعةةر  ةليدةةر نشةةير إلةةن ون ةةةذم اللدجةةرت الةةث ث لةةم 
 .المؤر صن ة  يريق النوصش

وتنسةةب  الثمصديةةة
 إلن  برئ  ثمصد 

المنسةةةةصبة إلةةةةن  اللحيرنيةةةةةواللدجةةةةة 
 برئةةةةة  لحيةةةةةرن الةةةةةةع كرنةةةةةت تو ةةةةة  

 شمرل الحجرز  ب  المي د 

إن الحكيث ة  اللغة العربية  ب  اإلس م يحيلنر إلن العربية البرئةكة 
الةةةةع ت يةجةةةروز و ةةةكم  ةةةر و ةةةلنر إليةةة   ةةة  نوةةةصش الوةةةرن األول  بةةة  

 :  و   لدجرتدر. المي د



و ر العربية البر ية وةع الةع و لةنر ةة  يريةق الشةعر الجةرةلع حيةث كةرن للعربيةة 
كرنت ةنرك اللغة المشةركةا وةع . الوكيمة  ب  اإلس م وكثر     سةصي وظي ع

رةع دار النةكوةا والم ةر رات الةةع ت عوةك رةع وسةصاق والف ربة والحةصار لغة الشعر 
 :العرب ويوصل اب   لكون رع الموك ة ة  لغة  ريش 

ولدةةذا كرنةةت لغةةة  ةةريش ورصةةح اللغةةرت العربيةةةا وو ةةرحدر لبعةةكةم ةةة  بةة د .. 
 ة  ثويةف وة ةذي  و زاةةةا وبنةع ك نرنةة  اكةن دمالعجم    جميم جدرتدما ثم    

 .وغ  رن وبنع وسك وبنع تميم

والصا ةةم ون اإلسةة م  ةةرد  لغةةة  ثرليةةة  صةة  رة  صحةةكة زادت  صتدةةر 
وكةةرن تحكيةة  لفر ةةة . وشةةمصليةدر بنةةزول الوةةر ن بلسةةرن ةربةةع  بةةي 

 . ثل بمثل  وو بآية     يرتصاالعرب وبلغرئدم ون 

 اللغة العربية قبل اإلسالم



 غربية  شر ية  
 شمالٌة

    كنعرنية

كنعرنيةةةةةةةةةةةةةةةةة  -ووجريةيةةةةةةةةةةةةةةةة
 -رينيويةة - ؤابية - كيمة

 ةبرية  كيمة

 العربٌة الشمالٌة العربٌة الجنوبٌة

 شجرة اللغات السامٌة

 جنوبٌة

  را ية
 جمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لدجرت شةر ية 

 وغربية

 حطر ية  ةبرنية ةبرية  كيمة  عينية سبنية

 العربٌة الباقٌة العربٌة البائدة

 تمٌمٌة حجازٌة الثمصدية الص صية اللحيرنية

 اللغة العربية قبل اإلسالم



 العربية بعد نزول القرآن

كرن نزول الور ن اليريم برلعربيةة ال صةحن وةةم حثةكثث رةع  راحة  
ت صرةر؛ روك وحَّك لدجرتدر المفةل ة رةع لغةة رصةيحة واحةكة  رئمةة 

رأ ةبحت ةةع ال صةحن الموصةصدة لدجةة  ةريش رع األسرس ةلةن 
ةلن اإلي قا ووضةر  إلةن  عجمدةر ول رظكةر كثيةرةا ووة ةن ألل ةر   

وكةةرن . كمةةر ارتوةةن بب غةة الةراكيةةب العربيةةة. و ةري دتتت جكيةةكة
 : العربيةسببكر رع نشأة ةلصم اللغة 

كةةةرلنحص والصةةةر  واأل ةةةصات وروةةة  اللغةةةة والب غةةةةا رطةةة  ةةةة  
 العلصم الشرةيةا ثم إن  حوق للعربية سعة اتنةشرر والعرلمية
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لثةةةت العربيةةةة ال صةةةيحة الوةةةر ن اليةةةريما واسةةةة رةت  ةةة   وحثمث
لةح  َّ  حث َّ العربية زثْح ثدر جنصبكر    ل انةشرر اإلس م ون تبكو

 الجنصبية الوكيمةا ثم ةثبةثرثت البحر األحمر إلن شر ع إرريويرا
رةةةع رلسةةة ي  وسةةةصرير  اآلر يةةةةواتجدةةةت شةةةمرت روثطثةةةْت ةلةةةن 

. الوب يةةةة رةةةع  صةةةروالعةةةراقا ثةةةم زثحث ثةةةْت غربكةةةر رحلةةةت  حةةة  
وانةشةةرت رةةع شةةمرل إرريويةةر رثفثلث ثةةْت لدجةةرت البةثْربثةةرا وان ةةةح 

غةةرب إرريويةةر والسةةصدانا و ةة  شةةمرل إرريويةةر ) لدةةر ال ريةةق إلةةن
 انةولت إلن إسبرنير وج ز ر البحر المةصسط



 العربية رع العصر األ صي
 األول الورن  نةصف حةن ( نوصية غير)   ْعجثمة غير ت يةثب العربية ظلت

 رحي  .والسينرت برلحركرت  شيصلة غير ت يةثب ظلت كمر  الدجريا
 ةلن اللْح  ر در بدم العرب وا ةلط اإلس م رع األ صرر وة  د  

يف األلسنةا  .اللْح  ذل  إلي  ية رق ون اليريم الور ن ةلن و  

 بلثْصن رصثضثم المصحفا كلمرت  لطثْبط يريوة إلن الكُّؤثلع األسصد وبص تص   وحيننذ 
 ةلن للكتلة تحة  ونة ْو ة ال ةحةا ةلن للكتلة الحر  رصق نة ْو ة الم كاد     فرل ف
مرل  ة  ونة ْو ة اليسرةا مرل  ة  وو تحة  وو رص   ونو ةي  الطمةا ةلن للكتلة ش   ش 
 .النْوط     رليكر السرك  الحر  وتةثرثكث  الةنصي ا ةلن للكتلة

 : صل  األثير ب  الكي  لمحع واألثر الحكيث غريب رع الندرية رع ورد لوك
 الزل  إلي  ية رق وت الفل ا يةكا ل  ت  حروسر  حيحر ةنكةم العربع اللسرن كرن  " 

 وا ةزجت ال رق رر ةل ت...جنسدم غير العرب و رلط األ صرر ر ةحت ون إلن
 "األلس  
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ورع الورن الثرنع الدجري وضم الفلي  ب  وحمك يريوةة و ةريا بةأن جعة  
عة رةةصق الحةةر ا ولليسةةرة يةةر ك  ةةغيرة تحةةة ا  لل ةحةةة ول كةةر  ةةغيرة   طةة ج 

ثم .  غيرة رص  ا وكرن ي يرر الحر  الصغير رع حرلة الةنصي  واوكاوللطمة 
( تنوي دةر)و ر إةجةرم الحةرو  . ت صرت ةذم ال ريوة إلن  ر ةص شرئم اليصم

الليثةع ويحيةن ب  ةر م رةم رع ز   ةبك المل  اب   روانا و رم ب  نصر 
ب  يةثْعم ر العثْكوانعا كمر  ر ر بةرتيةب الحةرو  ةجرئيةر حسةب  ةر ةةص شةرئم 

 (.وبجك ةصز)اليصما وتركر الةرتيب األبجكي الوكيم 

 العربية رع العصر األ صي



 العربية رع العصر العبرسع

Company  Logo 

   شرق رع اإلس  ية الحطررة ازدةرر  رحلة األول العبرسع العصر شدك
 برلةرجمة المرحلة تل  وبكوت األنكلسا ورع  غرب  ورع اإلس  ع العرلم
 النةرج العربية ررسةصةبت .وال ررسية اليصنرنية المعرر      ر ة وبصصرة
 األ ة ةلمر  د   ثم و   .ةرلية بمرونة وحطررتدر الشعصب لةل  ال يري
 ةربع وبلسرن واتبةيررا الش دع الةلوي     بكت واليةرب الةأليف  رحلة
 . بي 

كةةرلنحص والصةةر  العربيةةةا  ةلةةصم  ةليةة وكةةرن ةةةذا ةةةص األسةةرس الةةذي  ر ةةت 
ت ةةةصراك وت ةةةصرت ةةةةذم العلةةةصم . اللغةةةة والب غةةةة والمعةةةرجمواأل ةةةصات وروةةة  

 .اليريمةلن الور ن بكارم الح ر   ة يمرك 
ا جميعدةةةةرلدةةةةذم الكراسةةةةرت  الةةةةرئيسوكةةةةرن المحةةةةرك 

ا والةحريةةةةةف الةشةةةةةصي  ةةةةة   اليةةةةةريمالوةةةةةر ن  حمريةةةةةة
 . عرني  لة سيرو ك ة 



 خصائص اللغة العربية

َْ َتتْاُتوا      ُقْل »: قال تعالى في سورة اإلسراء َََلتى َأ ِِ اإلْنتُ  َواْلِنتنُّ  َلِئِن اْجَتَمَعت

ََ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض  ََ ِبِمْثِلِه َوَلْو َكا َِ ال َتْاُتو  «َظِهيًراِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآ

َوِإنَُّه َلَتْنِزتُل َربِّ اْلَعاَلِميَن َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَاِميُن »: وقوله تعالى في سورة الشعراء 

َََرِبيٍّ ُمِبيٍن  ٍَ ََ ِمَن اْلُمْنِذِرتَن ِبِلَسا  «َََلى َقْلِبَك ِلَتُكو

َََرِبيًّا»: وقوله تعالى أتضا في سورة توسف ََ ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا   «لََّعلَُّكْم َتْعِقُلو

ََْبِدَنا َََلى مِّمَّا َنزَّْلَنا  َرْتٍب ِفي َوِإَ ُكنُتْم»:  وقال أتضا في سورة البقرة
 «َفْاُتوا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه

 



 والةحكي اإلةجرز  يكان ةص العربية اللغة  يكان ون اآليرت ةذم    نسةش   و ر
 . ص   بلسرن اهلل يرسل  ون وتبك  ندم النبع ألن ةربير ييصن ون البكثةع و  

  

ةربةةةةةةةع  بةةةةةةةي  واضةةةةةةةح 
 يسةويم اللسرن بن و 

 

 :   صل  ةز وج  رع سصرة رّصلت     ل  و ر دام الور ن اليريم 

ْل     »  ْي   وثتث   ْ   ث  « ِّْ  حثي يم  حثم يك  تثنز يٌ  ت يثْأت ي   اْلبثري        بةثْي   يثكث
 واللغة عوج ذي غٌر لغته أن المؤكد فمن 

 عوج ذي غٌر لقرآن األنسب هً العربٌة

 : ون الي م نصةرن نوصل   ةذا المن لق 

ونةةةةةر ة  ر ةةةةةر البيةةةةةرن بةةةةة  
ة جمةةةةةةةةةة يجدةةةةةةةةةك اللسةةةةةةةةةرن 

 وينحر  بن و 

 خصائص اللغة العربية



 اإلةراب
:من بينهاتتميز اللغة العربية بمنموَة خصائص،   

ةةةةةةص تغييةةةةةر وحةةةةةصال اإلةةةةةةراب 
ووا ةةةةةةر اليلمةةةةةةةة تبعةةةةةةر لةغيةةةةةةةر 

 .العصا   الكا لة ةليدر 
وييةةةصن بةةةرلررم والةةةنة والجةةةر 

 والجزم

 . محمد   جاء

 . محمدا رأٌت   –

 بمحمد   مررت –

 اتشةورق
وتناسبهما فً المعنى مع  وهو تولٌد لفظ من لفظ آخر

 اتفاقهما فً المبنى
 –سلمرن  –سرلم  –يسلم  –سلم ] ” س ل م ” رمث  نسةفرج     ردة 

 …إس م  –سليمة  –س م  –س  ة  –سليم  – سلم  –وسلم  –سلمن 

 االشتقاق

 األصغر

االشتقاق 

 الكبٌر

االشتقاق 

 األكبر

و ةةةذ  ةةةيغة  ةةة   ةةةيغة و ةةةري 
بزيةةةةةردة حةةةةةر  وو تغييةةةةةر رةةةةةع 
: الحركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت

ةثةةةةب اسةةةةم  كرشةةةةةورق.ك ة ةةةةبث /كث
كرتب    كةب واسم : ال رة 

 الم عصل  يةصب

ر مةةتصليةةك ل ةة   ةة    ةةر برت ر د
رةةةع الحةةةرو  األ ةةةصل وتغييةةةر 

 : صا م الحرو 
:  ةةةةةةةةةرةوة - عيةةةةةةةةةق: ةميةةةةةةةةةق
  ر عة

تصليك ل ة   ة    ةر وات ر دمةر 
رةع وغلةةب الحةرو  وات ر دمةةر 

 :رع المفرج
 نعق: ندقث  -ثلمث : ثلبث 
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:، من بٌنهامن الخصائصتتمٌز اللغة العربٌة بمجموعة   

 اتشةورق
 وتناسبهما فً المعنى مع اتفاقهما فً المبنى وهو تولٌد لفظ من لفظ آخر

 –سلمرن  –سرلم  –يسلم  –سلم ] ” س ل م ” رمث  نسةفرج     ردة 
 …إس م  –سليمة  –س م  –س  ة  –سليم  – سلم  –وسلم  –سلمن 

 اتشةورق الي بَّرر
 :ةص و ذ كلمة    كلمةي  وو اكثر  م تنرسب المأ صذ والمأ صذ  ن  رع الل   والمعنن

 .إت برهللوت  صة  صلكة و شةوة    ةبررة تحصل : الحص لة
  شةوة    بسم اهلل: البسملة

برل ةرئص اتشةورق  يزة للعربية دون غيرةر ولدذا سمرم الككةصر النبية  ةةذم 
.اللغصيا ويشبددر برلشجرة ذات الجذور الوليلة واألوراق اليثيرة  
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، وهي كما تليمن الخصائصتتميز اللغة العربية بمنموَة   

 التعرٌب
واأللفرراظ األجنبٌررة التررً دخلررت فررً تنرردرج ضررمنه الكلمررات : المعرررب

اللغررة العربٌررة عررن الرٌررق االحتكرراك وبرردأت العرررب تسررتخدمها علررى 

 .منوالها ومنهاجها سواء الرأ علٌها التغٌٌر أو لم ٌالرأ
 إضررة الديكروجي  إلن ةنصر كيميرئع Hederogénation:الدكرجة
 ضص  يصكر     صاد ةنك ا ةصر در لل ر ة Phosphorescence:الة س ر

 ةة  ةنةةر يةبةةي  لنةةر ون الةعريةةب  ةة  وبةةرز  صةةرئة اللغةةة العربيةةة تةةةمي  بةة   ةة   ةةص  
اليلمرت العربية للمص لحرت واليلمرت األجنبيةا وتصةدرةر رةع  رلةب اللغةة العربيةة 

 ة لبرت الةكةر رلم تعك ويرديدر  غلصلة رع وضم اليلمرت حسب . ل  ر ون ور وغرية
 ..والمسةجكات العلمية والةونية الحكيثة
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رةأي اتسةةرث وثةرا   ةةةذا الةذي تمليةة  لغةنةر الع يمةةة الةةع يةدمصندةةر وندةةر 
 ةرجزة ة   سريرة الة صر العلمع والةونع

الجذر اللغصي للغة العربية والذي نشةق  ن    ردات ةذم اللغة يص  إلن 
 .لغصيسةة ةشر ولف جذر ( 16000)
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و ةر اللغةة  .ول ي  و مسمرئة جذر لغةصي ( 2500)رع حي  ون لغة  ث  العبرية تحةصي ةلن 
 .سبعمرئة جذر لغصي روط(  700)الةع ةع و   اللغة اتنجليزية تحةصي ةلن  ال تنية

 (: ترريخ اللغرت السر ية)رع كةرب  ارنست رينرن  رل 
تل  اللغة الةع رر ت و صاتدر بيثرة   رداتدر ور ة  عرنيدر وحس  ن ر درا ظدرت كر لة "

 ".   غير تكرج
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العبةةةررة العربيةةةة  "و ةةة رك بةةةكيعرك للعربيةةةة  ةةةرئ ك ولةةةيم  رسةةةي  يوةةةكم المسةشةةةرق ال رنسةةةع 
كرلعصد إذا نورت ةلن وحك ووتررم رنت لكي  جميم األوترر و  وتا ثم تحرك اللغة 

 رع وةمرق الن س    ورا  حكود المعنن المبرشر  صكبر    العصايف والصصر


