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 . فيه ، والفطنةله الفقه هو العلم بالشيء، والفهم(: فقه)تعريف كلمة -

 . (1)أي فهم فقهاً  :َفِقهو  َفُقه الرجل فقاهة إذا صار فقيهًا، :يقال

 : " وبعض العلماء يرى أن الفقه أخص من العلم، قال الراغب األصفهاني

 .(2)"التوصل إلى علٍم غائٍب بعلم شاهد؛ فهو أخص من العلم الفقه هو

على علوم الدين؛ لشرفها، وذلك من باب تخصيص الداللة، ( الفقه)وقد غلب استعمال 
 . ولكنه يستعمل في غير علوم الدين بقرينة

؛ فمعناها الكالم؛ فهذا ولهج إذا تكلم: اللغة مشتقة من لغا يلغو (:اللغة)تعريف كلمة _ 2
 . (3)عريفها في اللغةت

بن جني في كتابه افعرفت بتعريفات عديدة، أشهرها ما ذكره أبو الفتح  أما في االصطالح
 : حيث قال( الخصائص)

 . (4)"أصوات يعبِّر بها كل قوٍم عن أغراضهم: حد اللغة" 

يضارع أحدث _ وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختالف تخصصاتهم 
 : العلمية للغة؛ حيث ترى تلك التعريفات أن اللغة التعريفات

وأن وظيفتها التعبير عن _ ب    .أصوات منطوقة_ أ
 .األغراض

 . وأن لكل قوم لغة_ د    وأنها تعيش بين قوم _ج
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 .بها    يتفاهمون

ن _ تقريبًا _ فهذه  هي األركان التي يدور عليها تعريف اللغة عند جميع من عرفها، وا 
صر تالتعريفات الحديثة للغة تتوسع، فتدخل في اللغة كل وسيلٍة تفاهٍم، وال تقكانت بعض 

على األصوات، فتجعل فيها اإلشارات، وتعبيرات الوجه، ودقات الطبول وغيرها؛ فإن األشهَر 
 .هو حصر اللغة في األصوات المنطوقة؛ ألن غيرها من الوسائل محدودة، وقليلة القيمة

يطلق فقه اللغة في االصطالح على العلم الذي يعنى بدراسة  :تعريفه في االصطالح
قضايا اللغة؛ من حيث أصواتها، ومفرداتها، وتراكيبها، وفي خصائصها الصوتية، والصرفية، 
والنحوية، والداللية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما ينشأ من لهجات، وما يثار حول 

 منوما تواجهه من مشكالت إلى غير ذلك مما يجري ويدور في فلكه  العربية من قضايا،
 .موضوعات فقه اللغة

هو العلم الذي يعنى بفهم اللغة، ودراسة : ويمكن أن يعرف تعريفًا موجزًا، فيقال
 .قضاياها، وموضوعاتها

" ، وللسيوطي بعده كتاب عنوانه "الصاحبي في فقه اللغة " البن فارس كتاب عنوانه و   
، ولم يكن قصد السيوطي أن يستدرك على ابن فارس في إطالق  "مزهر في علوم اللغة ال

.لفظ علم على كتابه ، لكن األمر مرده إلى كون العلم والفقه بمعنى واحد عند علماء العربية  

:دراسة اللغة من جميع جوانبها العلم الذي يناط به  ففقه اللغة هو  

.يدرس الجمل والتراكيب:  النحوية  

تعرف بها أحوال أبنية  التي قواعدالب يعنى علم يدرس الكلمة المفردة، ألن الصرف: الصرفية
.الكلمة التي ليست بإعراب ، وال بناء  

.يدرس التحليل الصوتي للكلمات العربية:  الصوتية  



.المعاني وما يرتبط بها من قضايا:  الداللية  

؟ المصطلحين اك فرق بينهل هن: عالقة فقه اللغة بعلم اللغة وبقية المصطلحات األخرى
بينهما ؟  ترادف هل هناك عالقة  

،ألن العلوم في الحضارة  فريق قال بالتسوية بينهما، اختلف العلماء في العالقة بينهما
علم الفقه  علم أصول الدين،: علم العقيدة  ، فهم يطلقون على اسم العربية لها أكثر من
 هذاتعدد مسميات  ،لذا قد يكون وغيرذلك  ، علم الكالم، علم العقيدةاألكبر ، علم التوحيد

. العلم الذي يدرس اللغة مندرجا ضمن هذا اإلطار  

، شهد استعماله بعض الغموض نتيجة مصطلح عربي خالص عندهم فقه اللغة ومصطلح 
.ترجمة بعض المصطلحات الغربية، ومحاولة إدخالها إلى الثقافة اإلسالمية  

؛ ألنه اًل لدراسة اللغة بعامة فهو األنسبشاماره باعتب( فقه اللغة)مصطلح  مَ دِ خ  تُ فإذا اس  
  .مستخدم في عربيتنا، وارد في تراثنا

ذا اسُتخدم  على  اعتمادا ؛فإنما يعنى به المرادف لفقه اللغة( علم اللغة)اصطالح وا 
 . المعنى اللغوي، وال مشاحة في االصطالح

لحات الغربية بين المصطلحين السابقين بسبب ترجمة بعض المصط خلطحصل  وقد 
 . ومحاولة تطبيقها على لغتنا

ُيعنى بدراسة النصوص اللغوية  :أحدهما ،فالغربيون يفرقون بين علمين يتناوالن اللغة
باسم النتاج األدبي واللغوي، وقد ترجم هذا و  ،والتاريخ ،القديمة، واللغات البائدة، ويهتم بالتراث

  (.الفيلولوجيا)

وصفًا وتاريخًا، ومقارنة، ودراسة للهجات : في ذاتها عنى بدراسة اللغةيُ  :والثاني
 . بوسائل علمية، وآالت حديثة اً واألصوات مستعين

ومن هنا حاول بعض الباحثين تطبيق هذا على العربية، والتفريَق بين ِعْلمين يهتمان 



 : أتيبالعربية؛ متناسين أمورًا منها ما ي

 . االختالف الكبير بين العربية وغيرها_ أ

 . أن أقدم نصوص العربية وصل إلينا من العصر الجاهلي_ ب 

 . أن العربية نزل بها القرآن الكريم_ ج 

وأنها إلى يومنا هذا لغة واحدة حافظت على خصائصها، وبقيت لها هيبتها التي _ د 
 . حفظها لها الكتاب العزيز

عصرنا هذا إال وأن دراسة العربية في العصور السابقة ال تختلف عن دراستها في _ هـ 
 . ما طرأ من عاميات، ولهجات

بخالف غيرها من اللغات األخرى؛ إذ اإلنجليزية المعاصرة ال تمت إلى اإلنجليزية منذ 
 . قرون إال بصالت واهية

ال  _وقد مات في القرن السابع عشر  وهو من كبار أدباء اإلنجليز_ بل إن لغة شكسبير 
 . يكاد يفهمها إال نفر من المثقفين

 .وقل مثل ذلك في الفرنسية، واإليطالية، وسائر اللغات األوربية الحديثة

فنقرأ القرآن، ونفهمه إال قلياًل مما _ على اختالف أقدارنا من الثقافة _ أما نحن العرب 
 .ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب األحيان، وكذلك الحال بالنسبة للحديث الشريف

على _ في الجملة _ وأدب صدر اإلسالم وما بعده، فنفهمه وكذلك نقرأ أدب الجاهلية 
 .اختالف الثقافة فيما بيننا

، للغتنا العربية مناسبةأكثر ( فقه اللغة)هذه المسألة أن مصطلح  يوخالصة القول ف
 . ي يتناولها ذلك العلمتوأعم وأشمل في دراسة القضايا ال

 (. علم اللغة)ومع ذلك فال تثريب على من استعمل المصطلح اآلخر 

:مبدأ التسوية بين علم اللغة وفقه اللغة من الذين تبنوا و   



: له من المؤلفات محمود فهمي حجازي  .د  

علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة*  

.علم اللغة العربية مدخل تاريخي في ضوء التراث واللغات السامية*   

.أسس علم العربية*   

.العربية عبر القرون*   

.علم اللغة العربية*   

.مدخل إلى علم العربية*   

:ومن أشهر من فرق بين المصطلحين   

.فقه اللغة ، وكتاب علم اللغة :، له كتاب علي عبد الواحد وافي  .د  

المدخل : ، وآخر عنوانه فصول في فقه العربية : ، ألف كتابا عنوانهرمضان عبد التواب.ود
.إلى علم اللغة  

:على أبحاثهم منها مصطلحات أخرى جال اللغة إطالقاختار بعض الباحثين في م  

".اللسان واإلنسان " حسن ظاظا كتاب  للدكتور :علم اللسان *   

:األلسنية*   

.األلسنية المبادئ واألعالم: لميشال زكرياء كتاب عنوانه   

.المعجمية العربية في ضوء األلسنية السامية: ولألب مرمرجي الدومينيكي كتاب عنوانه   



، ألن هذا العلم يسعى إلى إيجاد متن اللغة ، أصول اللغة : لحات أخرى من قبيل ومصط
.إيضاح القواعد األساسية واألصول العامة التي تقوم عليها اللغةو  

اللغة هذه الظاهرة التي شغلت بال اإلنسان منذ أقدم عصوره فهو لم يهتم بكثير من األمور 
لكن ...تم ألمر اللغة ، فهو ينام ويبكي ويسقط ويجري ويأكل التي يقوم بها بشكل آلي كما اه

شيئا من هذا لم يشكل نقطة بحث عنده كما هو الحال مع اللغة التي هي سر من أسرار اهلل 
تعالى المودعة في خلقه،كيف ال ؟ وقد جعلها اهلل تعالى تالية لعملية الخلق في قوله عز 

1.﴾﴿ :وجل  

منذ القديم وهو يحاول تفسير نشأة اللغة والبحث عن أول متكلم بها ، لكن بعد الزمان بيننا ف
وبين اإلنسان األول حال دون الوصول إلى رأي يمكن االطمئنان إليه، والوثوق في صحته 

مجرد  في هذا المجال تبقى اجتهادات العلماءبل  ،وضع على المحك العلمي لقبل رأي لو،
قبل الحديث عن نشأة اللغة البد من معرفة معنى و للدحض واالنتقاص منها ،فرضيات قابلة 

،و عند 2أصوات يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم هي: اللغة كما عّرفها علماء الكالم فقالوا 
عاكسة له ، وعند الفالسفة وأهل المنطق هي المرآة الاليونان والرومان تعني وعاء للفكر أو 

نقل األفكار والعواطف والرغبات بواسطة أصوات أو رموز و صل وسيلة لالتصال والتوا
.صوتّية  

التوقيف واإللهام : أواًل   

يرى أصحاب هذا القول أّن أصل اللغة اإلنسانية يرجع إلى الهام الهي  هبط على اإلنسان 
ا ما ذهب إليه فالسفة اليونان هيروقليطس وأفالطون في فعّلمه النطق وأسماء األشياء ، وهذ
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: العصور القديمة ، وقال به أهل التوقيف من علماء المسلمين الذين احتجوا في قوله تعالى 
: ، وقد فّسروا هذه اآلية بقولهم  1﴾ ﴿
و السريانّية  ت بجميع اللغات ؛العربّية و الفارسّية اهلل عّلم آدم أسماء جميع المخلوقا إن  

والعبرانّية والرومّية وغيرها ،فتكّلم أبناء آدم هذه اللغات ، وبعد أن تفّرقوا في أرجاء األرض 
وهذا يعني أن أبناء آدم الذين تفّرقوا في أرجاء . نطق كلّ واحد منهم بلغة من هذه اللغات 

لمات، وهم يعرفون أسماء كل ما كان وسيكون في المستقبل ، األرض كانوا قد تعّلموا كل الك
.دون وجود لهذه األشياء في الواقع ، وهذا ضرب من المستحيل   

من أبرز القائلين بالتوقيف من علماء المسلمين ابن فارس في كتابه الصاحبي ، أما من و 
ب الفرنسي المي علماء اللغة في العصر الحديث ،الذين اعتقدوا في إلهامية اللغة ؛ األ

.والفيلسوف الفرنسي دو بونالد  

والعلماء الذين تبنوا نظرية التوقيف هاته اختلفوا في طريقة التي تمت بها عملية اإللهام بين 
قائل إن اهلل عز وجل أوحى إلى آدم ما كان يصلح لزمانه وعصره ، وأوحى إلى األنبياء بعده 

غة نبيا نبيا إلى أن قر  األمر قراره بمبعث نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ، وقائل إن الل
بدأت وحيا على آدم عليه السالم ،ثم خلق اهلل العلم الضروري بالكائنات في نفوس بعض 

عباده ليرشدوا الناس إلى أسمائها، وقائل إن اهلل عز وجل أحدث في الكائنات أصواتا تشير 
...إلى أسمائها  

االصطالح والمواضعة : ثانيًا   

أن اللغة استحدثت بالتواضع واالتفاق ، صاحب هذا الرأي  ه النظرية يرى أصحاب هذ
الفيلسوف اليوناني ديموقريطس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميالد ،وقد ذهب مذهبه 

ن أك: معه من علماء العرب القدماء أهل االصطالح فقالوا  كوندياك وآدم سمث وريد ، اتفق
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لكلِّ واحد سمة  نفيحتاجون إلى اإلبانة عن األشياء المعلومة ،فيضعو  يجتمع بعض الحكماء
ولفظًا إذا ُذكر ُعرف به ما سّماه ليمتاز به عن غيره ،فكأّنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم 

، فأي وقت ُسمع هذا اللفظ ،ُعلم أن المراد به هذا الضرب  إنسان..فأومأوا إليه وقالوا إنسان 
. من المخلوقات   

المصطلحون إلى لغة لو أن اللغة كانت اصطالحًا الحتاج :تصّدى لهم أهل التوقيف فقالوا 
،والبد  من التوقيف في أصل اللغة الواحدة الستحالة وقوع االصطالح على أّول يعبِّرون بها 

.فة المصطلحين بعين ما اصطلحوا عليهاللغات من غير معر   

انت له لغة جاهزة ، واجتمع حكماؤه كما أننا لم نسمع في تاريخ البشرية أن مجتمعا ك
.للتواضع على لغة أخرى، بل األجدى اجتماعهم لصقلها وتهذيبها ال تغييرها من أساسها  

:أصوات الطبيعةتقليد ومحاكاة : ثالثا  

قال بعض العلماء إن أصل اللغات هو أصوات مسموعة سمعها اإلنسان األّول وأخذ بتقليدها 
صاحب هذا الرأي . ، كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء ونقيق الضفدع ونباح الكلب 

هذه  1."وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقب ل": الذي قال   لم العربي ابن جّنياهو الع
األصوات سارت في الرقِّي والتقدُّم شيئا فشيئا تبعًا لرقِّي وسمو العمليات العقلّية اإلنسانّية 

وقد أّيد هذه النظرّية العالم اللغوي األمريكي وتني ، ويرى الدكتور علي . والتقدُّم الحضاري 
ألمور وسنن ا نظرية األقرب إلى المعقول وأكثرها اتفاقًا مع طبيعةعبد الواحد  إن هذه ال

.النشوء واالرتقاء  

، فاالنسان الذي شرفه اهلل بالعقل واللسان سيقلد ولم تسلم هذه النظريات وغيرها من النقد والرد
ويكفي القول إن نشأة اللغة باعتبارها ظاهرة عامة ما تزال  ... البكماوات والعجماوات

.غامضة النعدام االدلة التي يمكن االعتماد عليها لدعم رأي دون آخر  
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:، وفي مقدمتهاعديدة التي تؤديها وظائف الالهمية اللغة في أتكمن   

فراد مجتمع معين ، إذ ال يمكن أفهي وسيلة التواصل بين : الوظيفة االجتماعية التواصلية
أن نتصور عقال وجود مجتمع دون أن تكون فيه اللغة حاضرة ُتسهل عملية التفاهم 

تصور وجود لغة بعيدا عن مجتمع معين ، فاللغة تولد  والتخاطب بين أفراده، كما ال يمكننا
.وتنمو وتشب وتهرم وسط الجماعات البشرية ، وهذا ما يعبر عنه بإنسانية اللغة  

ومعناها أن اإلنسان يوظف جهاز النطق الذي وهبه اهلل تعالى أحسن : الوظيفة البيولوجية 
فقد ، 1﴾  ﴿:توظيف،قال اهلل تعالى
جاهز ليؤدي وظيفته على أحسن  نسان ، وخلق له جهاز نطق كاملخلق اهلل عز وجل اإل

.وجه  

:الوظيفة النفسية  

اللغة وسيلة تمكن اإلنسان من التعبير عن مكنونات نفسه ، فلو أن شخصا ُحرم من حقه في 
ن اآلخرين ، فإنه ودون أدنى شك لن يكون شخصا سويا ، فعدم تمكنه من زل عالكالم وعُ 

لى أمراض نفسية عديدة .الكالم والتعبير سيؤدي حتما إلى ضمور في خاليا المخ وا   

:الوظيفة الحضارية  

وهي في الواقع تتويج لكل الوظائف السابقة ، فاللغة هي ترجمان حقيقي للحضارت ، وناقل 
لحياة اإلنسانية  ، فهي لغة اإلبداع ، لغة العلوم ، لغة األطمعة أمين لمختلف مظاهر ا
  ...واألشربة، لغة األلبسة

 

                                                           
1
 .2و 7: سورة البلد، آية  - 



توصل العلماء إلى عدة نظريات في تقسيم اللغات في العالم ولكن أشهر تلك النظريات 
 : نظريتان

للغات، وال تنظر إلى التشكيلية وهي التي تعتمد على الدراسة الوصفية  :النظرية األولى
 . ما بينها من قرابات وصالت تاريخية

 : وقد قسم اللغات إلى ثالثة أقسام (شليجل)وصاحب هذه النظرية هو العالم األلماني 

وتمتاز هذه اللغات من الناحية التصريفية بتغير  :اللغات المتصرفة أو التحليلية_ 1
ق بعضها من بعض، ومن الناحية المعاني مع تصرف الكلمات، وأن األلفاظ فيها يشت

َتخِدم روابَط وأدواٍت تدل على مختلف العالقات  . النحوية وتراكيب الجمل َتس 

التي بلغت من ذلك مبلغًا  ومن هذا النوع اللغات األوربية، واللغات السامية، ومنها العربية
َشِرَب، : (ر بشُ )تقول من مادة _ على سبيل المثال _ ففي العربية فاقت به سائر اللغات؛ 

ب، شروب، َشريب، َتشراب  .وكل منها يدل على معنى. . . يشرب، شارب، َشَراب، ُشر 

على ( محمد)ركب محمد وعلي القطار من مكة إلى المدينة فتدل الضمة في : وتقول
 ( محمد)و ( علي)على المفعولية، والواو على الرابط بين ( القطار)الفاعلية، والفتحة في 

 . وهكذا. . . على االنتهاء( إلى)بتداء و على اال( من)و 

وهذه اللغات تتغير المعاني فيها عن طريق إضافة  :اللغات الوصلية أو الالصقة_ 2
 . لواصق أو سوابق إلى الكلمات؛ لتحمل معاني جديدة

 . اليابانية، وبعض اللغات البدائية: ومن أشهر لغات هذه الفصيلة

تتصرف الكلمات فيها، وال تلحقها اإلضافات، بل وهي لغات ال  :اللغات العازلة_ 3
 . تحمل كل كلمة بصورتها معنى ال يتغير

العازلة؛ ألن : وال تعرف هذه اللغاُت األدواِت النحويَة، ولعل هذا هو السبب في تسميتها بـ
 .لكل كلمة داللة خاصة، ال تقبل التغير



 . ومن هذه اللغات الصينية، وكثير من لغات األمم البدائية

اللغات؛ فاللغة في نظرهم تبدأ من  تفسر تطور وارتقاءوزعم القائلون بهذه النظرية أنها 
، ثم ترتقي إلى المرحلة التي تستخدم فيها السوابق واللواحق، ثم إلى أرقى (العزل)مرحلة 

 .مراحلها وهي أن تكون تصريفية

استدلوا و تتجاوزها، كما يرى القائلون بها أن بعض اللغات قد تتوقف عند مرحلة معينة فال 
 . على نظريتهم هذه بلغات األطفال، ولغات األمم البدائية

 : ولم تلَق هذه النظرية قبواًل عند العلماء، ووجهوا إليها اعتراضات أهمها

فالعربية التي هي لغة ؛ ن كثيرًا من اللغات تعرف أكثر من قسم من األقسام الثالثةإ
لى الوصل، واإللصاق كحروف المضارعة، وعالمات التثنية تصريفية تعتمد اعتمادًا كبيرًا ع

 .والجمع، وغيرها

ضرب موسى عيسى، : كما هو الحال في قولكوكذلك نجد فيها بعض الصيغ العازلة 
على ( عيسى)من وجوب تقديم الفاعل؛ لوجود اللبس، لعدم وجود قرينة تدل عليه، ولو قدمت 

 . هو الفاعل لتغير المعنى( عيسى)ن وأنت تريد أ( ضرب)أو على ( موسى)

وهي التي تعتمد على الصالت وروابط القربى، والعالقات التاريخية  :النظرية الثانية
والجغرافية بين الشعوب، فتحاول أن تجعل من كل مجموعة متقاربة من اللغات فصيلة 

 . مستقلة

 .وهذه النظرية أكثر النظريات قبواًل، ورواجًا بين العلماء

 (ماكس مولر)ر تقسيم للغات سار في هذا االتجاه هو ما قال به العالم األلماني وأشه
م، فقد الحظ أن أكثر لغات العالم تجمع بينها عالقات تاريخية، وأوجه 0011سنة المتوفى
 . متفرعة عن أصل واحدإنها  معها القول يمكنشبه 

تميزتين، أما أمامه مجموعتين لغويتين م( مولر)ومن منطلق وحدة النشأة للغات وجد 
 . اللغات التي لم تندرج تحت هاتين المجموعتين فقد صنفهما تحت مجموعة ثالثة



 : وعلى هذا ففصائل اللغات في العالم ثالث

وهي أكثر اللغات انتشارًا في العالم؛ إذ يتكلم بها : األوربية_ فصيلة اللغات الهندية _ 1
 . ن سكان آسياأكثر سكان أوربا وأمريكا واستراليا، وقسم كبير م

ويندرج تحت هذه المجموعة عدد من اللغات البائدة كالسنسكريتية، والفارسية القديمة، 
والبهلوية، واللغات الجرمانية، واليونانية، واإلغريقية القديمة، كما يدخل ضمن هذه المجموعة 

واألرمنية، من اللغات المستعملة الحية اللغات الهندية، والفارسية، والكردية، واألفغانية، 
 . واأللبانية، واللغات األوربية، والسالفية واالسكندنافية، وغيرها

وقد اختلف العلماء في تحديد موطن هذه اللغات فقيل نشأت في وسط آسيا في منطقة 
التركستان، أو في أوربا الشرقية، أو في بحر البلطيق كما حاولوا تصور كيفية انتقال هذه 

 . البقاع الواسعة في العالماللغات وانتشارها في تلك 

وقد بحث العلماء كثيرًا في هذه اللغات؛ ألن أكثر علماء اللغة في العصور المتأخرة 
 . ينتمون إليها

 .وتمتاز هذه الفصيلة بكثرة شعبها، واتساع الرقعة المنتشرة فيها

 مسالك متباعدة حتى ال_ إن كانت في يوٍم ما لغًة واحدة _ وقد سلك المتحدثون بها 
 . يكاد يوجد بين فروع هذه الفصيلة إال أوجه شبه محدودة يدركها المتخصصون

وتشمل هذه الفصيلة مجموعتين ال يربط بينهما  :الحامية_ فصيلة اللغات السامية _ 2
 .إال روابط جغرافية؛ ذلك أن االختالف بين المجموعتين كبير

فتنتسب إلى حام _ الحامية _ وأما الثانية فلها حديث خاص، _ السامية _  أما األولى
وهي تحوي اللغاِت المصريَة القديمَة، والقبطيَة، واللغاِت البربريَة _ عليه السالم _ بن نوح 

_ التي ال يزال لها بعض االستعمال في مناطق من شمال أفريقيا، واللغات الكنوشيتية 
 .والنوبية_ الحبشية القديمة 

 . الساميةوأكثر هذه اللغات طغت عليها اللغات 



ال فإن هذه الفصيلة  :فصيلة اللغات الطورانية_ 3 وتسميتها بالفصيلة من قبيل المجاز، وا 
جمعها تحت هذا االسم؛ تخلصًا من كثرة ( مولر)تضم لغات ال تربط بينها عالقات، ولكن 

 . التقسيمات

 . ومن هذه الفصيلِة اللغاُت الصينية، واليابانية، والتركية، والمغولية، وغيرها

فجعلوا اللغات السامية الحامية فصيلتين  ولم ُيرِض هذا التقسيُم العلماء الُمْحَدثين،
 . مستقلتين، وجعلوا الفصيلة الطورانية تسعة عشر قسمًا؛ لتصل الفصائل إلى اثنتين وعشرين

لجنوبي لهجات سكان القسم ا: _كما يقول الرافعي في تاريخ آداب العرب_ والمراد بها 
من غرب آسيا من حدود األردن شمااًل إلى البحر العربي جنوبًا، ومن خليج العجم شرقًا إلى 

 . البحر األحمر غرباً 

باعتبار أن المتكلمين بها هم في _ عليهما السالم _ وهي منسوبة إلى سام بن نوح 
 . الجملة من نسله

_ وهم يقسمون لغات العالم _ وقد اختار الباحثون الغربيون هذه التسمية؛ حيث الحظوا 
ُجَه شبٍه بين مجموعة العربية والعبرية والحبشية والسريانية، واآلشورية،  :، وهياللغات من َأو 

لغة واحدة، وأن أهلها يسكنون _ في األصل _ واآلرامية، وغيرها من اللغات؛ فاعتقدوا أنها 
 . باينت لغاتهمفي بقعة واحدة، ثم تفرقوا في األرض، وانتشروا، واختلفت ألسنتهم، وت

اصطالح اللغات السامية؛ إلطالقه على هذه ( شلوترز)وقد اختار العالم األلماني 
 . اللغات، ويعد أول من استخدم هذا الوصف، وذلك في القرن الثامن عشر الميالدي

وقد استمد هذه التسمية من جدول تقسيم الشعوب في اإلصحاح العاشر من سفر التكوين 
لجدول الذي يرجع الشعوب التي عمرت األرض بعد الطوفان إلى أبناء نوح في التوراة، وهو ا

سام، وحام، ويافث، والذي جعل األشوريين، واآلراميين، والعبريين من : _عليه السالم _ 
 . أبناء سام

وقد ارتضى الباحثون هذه التسمية رغم اعتراضهم على التقسيمات الموجودة في الجدول؛ 



لساميين شعوبًا ليسوا منهم، واستبعد شعوبًا من الساميين؛ العتبارات ألن الجدول أدخل في ا
 . دينية، وسياسية

 . كتب له الشيوع على ما فيه من تجاوزات_ كاصطالح علمي _ ولكن ذلك التقسيم 

تناقل المستشرقون وكثير ممن سار على : _حفظه اهلل _ د علي البواب .قال أ: تنبيه
أن علماء اليهود الذين كانوا يعيشون في األندلس في القرن  _نهجهم من الباحثين العرب 

العاشر الميالدي هم أول من تنبه إلى الصالت والروابط بين الشعوب السامية، وأنهم أول 
 .من أدرك القرابة اللغوية بين الساميين

وهذا ادعاء غير صحيح، وفيه مغالطة تاريخية؛ فقد عرف كثيٌر من علماء المسلمين قبل 
رن العاشر الميالدي وبعده ِصالِت القربى بين الشعوب السامية، كما عرفوا أنهم من ذرية الق

 . سام بن نوح

وكنعان بن سام ": في كتابه العين هـ 071لمتوفى سنة ا الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول 
  ."بن نوح ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية

وسام أحد بني نوح  عليه السالم  وهو ": يقولوالجوهري من علماء القرن الرابع الهجري 
 . "أبو العرب

إن الذي وقفنا عليه، ": وابن حزم األندلسي من علماء القرن الخامس الهجري يقول
_ بيعة ال لغة حمير وعلمناه يقينًا أن السريانية، والعبرانية، والعربية والتي هي لغة مضر ور 

فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن . . . واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها
اختالفها إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان، واختالف البلدان، ومجاورة 

 . م، وأنها لغة واحدة في األصلاألم

لى وجود عالقات لغوية بين هذه هـ أشار في فتاواه إ727المتوفى سنة واإلمام ابن تيمية 
واأللفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب األسماء في ": اللغات قال

ِلمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين  االشتقاق األكبر، وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من ُمس 



 . (1)"بمجرد معرفة العربية متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرًا من كالمهم العبري

فإدراك علماء العربية ألوجه الشبه بين لغتهم وغيرها وارد ومعروف، وليس من العدل أن 
 .ينسب لغيرهم

بل إن من علماء العربية من عرف بعض اللغات السامية وغيرها، فأبو حيان األندلسي 
 .َأل ف في نحو الحبشية والتركية

إلى إجراء البحوث المقارنة بين العربية وغيرها، وربما كان ولكن علماء العربية لم يسعوا 
ذلك العتقادهم أن لغتهم أسمى من أن تقارن بغيرها، وتقديسهم لها جعلهم يربؤون بأنفسهم 

 . (2)"عن مقارنتها بلغات أخرى

 : أهم الخصائص التي تجمع اللغات السامية ما يأتي

الهمزة )باحتوائها على حروف الحلق  تمتاز اللغات السامية :من الناحية الصوتية-1
بحيث ال تخلو لغة سامية من بعض هذه الحروف، ( والهاء والعين والحاء والغين والخاء

 .ويضيع منها بعضها، أو يتحول إلى صوت آخر تحت تأثير اللغات األخرى

وقد استنتج العلماء أن السامية كانت تعرف حروف الحلق كما هي في العربية، وأن 
حيث زعم ابن فارس  ( الحاء)من غير العربية طرأ على الساميات، خصوصًا حرف فقدها 

 2.أن الحاء، والظاء مما اختصت به العرب

 . (3)"وزعم أناس أن الضاد مما اختصت به العرب دون غيرهم": _أيضًا _ وقال 

من مميزات اللغات السامية، وقد ( ص، ض، ط، ظ، ق): وحروف التفخيم أو اإلطباق
الباحثون على وجود القاف والطاء والصاد في كل اللغات السامية، أما الظاء فيظن أجمع 

 . _كما مر _ أنها متطورة عن الصاد، والضاد من خصائص العربية فال توجد في غيرها 

مما ُتَميُِّز السامية؛ فالذال والثاء صوتان أصليان في ( ذ، ث، ظ)والحروف بين األسنانية 
ناألولىالسامية  ُفقدا من بعض اللغات السامية، وتحوال إلى أصوات أخرى كما هو  ، وا 
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 . الحال في العاميات العربية

تعتمد اللغات السامية على األصوات الساكنة، ويتحدد معنى ومن الناحية الصرفية _ 2
الكلمة بالسواكن، وال يكون للحركات قيمة كبيرة في ذلك، ويغلب على اللغات السامية 

ة، ويوجد فيها بعض األصول الثنائية والرباعية، كما أن اللغات السامية لغات األصول الثالثي
 . اشتقاقية تصريفية، وتعتمد على السوابق واللواحق في الزيادة على المعنى األصلي

ينقسم إلى ماض، ومستمر، وال تعرف اللغات  وزمن الفعل في اللغات السامية_ 3
ين على حين نرى اللغات الهندية األوربية ينقسم زمن السامية في األصل غير هذين الزمن

 . الفعل فيها إلى عدة أقسام

وهما المذكر والمؤنث وال  وتعِرُف اللغاُت الساميُة حالتين فقط من حيث الجنس،_ 4
 . تعرف نوعًا ثالثًا، وتدخل ما ليس بمذكر أو مؤنث حقيقي في أحدهما مجازاً 

من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، والمثنى م االسم كما أن اللغات السامية ُتَقسِّ _ 5
 . ال يعرف في كثير من اللغات

فهي معروفة في النقوش القديمة كاألكادية كما  وظاهرة اإلعراب ظاهرة ساميٌَّة قديمة؛_ 6
 . هو الحال في العربية، وَفق ُد اإلعراب في بعض اللغات السامية َحَدٌث متأخر

 ات السامية أننا نجد كثيرًا من المفردات تتشابه معانيها،ومما يربط بين اللغ_ 7
كاالشتراك في الضمائر، واألعداد، وأسماء األسرة، وأعضاء الجسم، وبعض األلفاظ الدالة 

 . على المعيشة

 أنعلى هذه الصفات والخصائص المشتركة بين اللغات السامية جعلت الباحثين يؤكدون 
أنه ال يوجد اختالفات بين هذه اللغات، فباإلضافة أصل واحد، وهذا ال يعني  منلغات ال هذه

_ إلى ما أصاب اللغات السامية من تغيير في أصواتها، وما دخلها من ألفاظ واستعماالت 
 . فإن بينها فروقًا ليست قليلة في أداة التعريف، وعالمات التثنية والجمع، وكثير من المفردات

للساميين  األولىى األصل المشترك، أو اللغة أو أقرب لغة سامية إل أما أقدم لغة سامية،
ن كان أكثرهم يرى أن العربية أقرب اللغات _ كما يتصورها العلماء  فهو أمر مختلف فيه وا 



قريبة إلى حد ما  األولى؛ فاألبجدية الصوتية التي رسمها العلماء للسامية األولىإلى السامية 
شيئًا من مخارجها، وحافظت على ظاهرة اإلعراب من األلفبائية العربية، والعربيُة لم َتف ِقد 

مما حافظت عليه  األولىكاملة، كما أن المفردات والتصريف، وتركيب الجملة السامية 
 .العربية

وليس ذلك غريبًا إذا ما تذكرنا أن أرجح اآلراء ترى أن جزيرة العرب موطن الساميين، 
ولم يختلطوا إال قلياًل بغيرهم، والذين ومن ثم يكون سكان الجزيرة الذين لم يغادروا أرضهم 

 . هم أجدر الناس بالمحافظة على خصائص لغتهم األم_ توارثوا الديانات والحضارات 

، ولعل البحث في نشأة اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية يشبه البحث في نشأة اللغة العربية 
سنة قبل نزول الوحي على قلب النبي 510 إلى   أقدم ما نعرفه عن تاريخ هذه اللغة يعود

الجاهلية ، وهي جاهلية : محمد صلى اهلل عليه وسلم، وهي الفترة التي يطلق عليها مصطلح 
وجود جاهلية أولى ، ال نعرف عنها شيئا، قال اهلل تعالى  عن خبرنا القرآن الكريمأثانية ، فقد 

1.﴾ وَلىاْلَجاِهِليَِّة األُ  تبرَّجنَواَل ﴿ :  

، فقد ثبت أن العرب في تلك جاهلية ال يفيد نقيض العلم وينبغي التنبيه إلى أن مصطلح 
.كعلم الفلك والكهانة ، وكانوا فرسان بالغة وبيان: الفترة كانت لهم علوم معينة   

فعندما تخوض  ، لى نمط سلوكي معين، إشارة إلى اإلفراط في الحدإكلمة الجاهلية إشارة  
با ضارية من أجل بعير رعى هنا أوهناك ، نقول هذه جاهلية ، عندما يذبح قبائل عربية حرو 

وكتب تاريخ  ...هذه جاهلية : حاتم الطائي جمال كامال كي يضيف ضيفا واحدا ، نقول
.تؤكد طبيعة هذا السلوك من هذا النوع العرب في تلك الفترة زاخرة بقصص  
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يرا شعره ونثره ، فقد عرف هذا العصر كث وأقدم ما وصل إلينا من العربية هو األدب الجاهلي
كالخنساء ، جليالت  ، من أبرزهم شعراء المعلقات ، ومنهم شاعرات من الشعراء والخطباء 

:من شعرها و زوجة ُكليب وأخت جساس،  ،ةوجليلة بنت مرّ   

*** فعُل جساٍس على وجـدي بـه . 

. ـيـقاطٌع ظهـري وُمـْدٍن أجل  

هـيا قتيـاًل قـّوض الدهـُر بـ . 

.         لـَـ ـبيتيَّ جميعًا مـن عـ سقفَ 

 

هُـ ُهِدَم البيُت الـذي استحدثتـ  

 ـي األولِ ــوانثنى في هـدمِ بيت.

.إنـنـي قاتـلـٌة مقـتـولـةٌ   

 ولعل اهلل أن يرتــــــاح لي

 

نما يعرف فضل القرآن من كثر ( :" هـ  983ت )قال أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  وا 
ه واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتتانها في األساليب ، وما خص اهلل به لغتها نظر 

فإنه ليس في جميع األمم أمة أوتيت من العارضة ، والبيان ، واتساع . دون جميع اللغات 



المجال ما أوتيه العرب خصيصى من اهلل لما أرهصه في الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
  1..."ى نبوته بالكتاب وأراده من إقامة الدليل عل

موجود في القول بأفضلية اللغة قول ال يجافي المنهج العلمي وال ينافيه ، ألن مبدأ التفاضل 
كل شيء، بين البشر ،بين الدواب، في  األطعمة واألشربة ، واأللبسة ، واألمكنة ، والثمار ، 

بجملة من الخصائص التي  وبين الشعوب والحضارات، فاللغة العربية لغة القرآن الكريم تتمتع
أهلتها بحق ألن تتبوأ مرتبة أفضل اللغات، ومن الخصائص التي ذكرها علماء العربية 

:القدامى ، ووافقهم عليها المحدثون ،نذكر  

ومما اخُتصت ِبِه لغُة العرب قلبُهم الحروف عن جهاتها، : " قال ابن فارس : التخفيف 
وهما من الوعد، ِإال  أن " ِمو عاد"َوَلم  يقولوا " ميعاد: "همليكون الثاني أخف  من األول، نحو قول

ومن َذِلَك تركهم الجمَع َبي َن الس اكَنيِن، َوَقد  تجتمع ِفي لغة العجم ثالث  . اللفظ الثاني أخفُّ 
2." ِإَلى التخفيف ميالً " َيا حارِ : "ومنه قولهم. سواكن  

: سعة المفردات  

ومما ال يمكن نقله ": واحد بأسماء كثيرة ، يقول ابن فارس العرب يعبرون عن الشيء الو   
ألبتة أوصاف السيف واألسد والرمح وغير ذلك من األسماء المترادفة ، ومعروف 

فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة . أن العجم ال تعرف لألسد أسماء غير واحد 
. (3)"اسم   
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سمعت أبا عبد اهلل : ندار قال وحدثني أحمد بن محمد بن بُ  ":ويقول ابن فارس أيًضا 
.(1) "جمعت لألسد خمسمائة اسم وللحية مائتين: بن خالويه الهمذاني يقول   

ذكر فيه أكثر من ثمانين  ،وقد كتب الفيروز آبادي من بعد كتاًبا في أسماء العسل 
ويرى الفيروز آبادي أنه يوجد للسيف .اسًما، وقرر مع ذلك أنه لم يستوعبها جميعها

. (2)سم على األقلألف ا  

تلك الخاصة التي تتيح للغة العربية إنتاج عدد كبير من الكلمات من جذر واحد  :االشتقاق
إلخ من الجذر كتب ، ويسمي ...مثل اشتقاق كاتب ومكتوب ومكتب ومكتبة وكتاب ومكاتبة 
بالشجرة ذات الجذور القليلة الدكتور نبيل علي هذه الظاهرة بالفائض اللغوي ويشبهها 

أقل ) ، فرغم صغر نواة المعجم  واألوراق الكثيرة ؛ لذا فهي توصف بأنها شجرة ثقيلة القاع
تتعدد المفردات بصورة هائلة وذلك بفضل اإلنتاجية الصرفية العالية ( من عشرة آالف جذر

وتقدر قيمة هذه اإلنتاجية بقسمةعدد كلمات المعجم المشتقة على عدد الصيغ الصرفية ، .
كلمة لكل صيغة ، وهي نسبة عالية حتًما إذا ما قورنت  300في المتوسط عن وهي ال تقل 

3."بإنتاجية قواعد تكوين الكلمات في اللغات األخرى   

:المشترك اللفظي  

 : تعريفه

 . من الفعل اشترك يشترك، والمصدر اشتراك، والمشترك اسم المفعول :في اللغة

 : ضعرف بعدة تعريفات قريبة من بع :وفي االصطالح
                                                           

الليث ، أسامة ، هزبر ، ضرغام ، رئبال ، ضيغم ، ضمضم ، الصمة ، الضماضم ، الضباث ، ضبثم : ومن أسماء األسد المذكورة في المعاجم -5

أبوفراس ، القسور ، القسورة ،  درة ، العوف ، العرفاس ، العفرنس ، الفرانس ،الفرناس ،، بيهس ، ساعدة ، حلبس ، حالبس ، الطيثار ، حي
خنابس ، قصاقص ، فرافص ، قضاقض ، كهمس ، ضراك ، الدوسك ، الدوكس ، الضيثم ، القشعم ، الهمام ، الهيصم ، الهصمصم ، هراس ، 

ر ، هصر ، هصرة ، الشيظم ، الشيظمي ، العرباض ، الشابك ، الورد هموس ، الهواس ، الهرماس ، هصور ، هيصر ،هيصار ، هصار ، مهص
خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي بيروت، : ، تحقيقالمخصص البن سيده إلخ ،...ثمثم ، الشجعم ، العرندس ، الخبعثنة ، الخبعثن ، الع

. 3-0/9 ،5223الطبعة األولى سنة   
الصارم ، الصروم ، اإلصليت ، الصلت ، المنصلت ، الخشيف ، : ومن أسماء السيف .  010 :،صعبد الواحد وافي راجع فقه اللغة للدكتور علي -9

، قاصل ، قصال ، نهيك ، هبار ، لهذم ، باتر ، رسوب ، الهذام ، القاضب ، المخضل ، الصمصامة ، ( وكله بمعنى الماضى)الخشوف ، الخاشف 

. 3/0المخصص البن سيده  ، انظر إلخ . ..الخدوم ، هذاذ ، هذهاذ ، هذاهذ   

.271 ،0077، نبيل علي، منشورات  تعريب، سنة اللغة العربية والحاسوب -
3
  



 . (1)"المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير":عرفه الجرجاني  بقوله_ أ 

 (عين الماء): تسمى األشياء الكثيرة باالسم الواحد نحو": وقال عنه ابن فارس_ ب 

 . (2) "(عين السحاب)و ( عين المال)و  

ل على أن يكون اللفظ دااًل على معنيين من غير أن يد" : بقوله وعرفه ابن تيمية_ ج 
 .(3)"معنى مشترك بينهما

وقد حد ه أهل األصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين " : وقال السيوطي_ د 
 . (4)"مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

 .ما اتحد لفظه، واختلف معناه: ا وهو مختصر  اتعريف نعرفهويمكن أن _ هـ 

 :أمثلة من المشترك

 : ، ومنها(5)في المزهر أمثلة كثيرة من المشترك رحمه اهللوطي أورد السي 

 : الجمع الكثير، قال الراجز :والعمأخو األب،  :العم_ 1

 يا عامر بن مالك يا عم ا 
 

 أفنيت عمًا وجبرت عم ا 
 

 

 . أراد أفنيت قومًا، وجبرت آخرين: والعم الثانيأراد به عماه، : فالعم األول

 . ى الدار، والنية، والُبع ديطلق عل :النوى_ 2

وتطلق على األرض المعروفة، وعلى كل ما سفل، وعلى أسفل قوائم الدابة،  :األرض_ 3
 . وعلى الّنفضة، والرِّعدة، وغيرها

الحية إذا : هالل السماء، وهالل الصيد، وهالل النعل وهو الذؤابة، والهالل: الهالل_ 4
راب حتى هزل: الهاللباقي الماء في الحوض، و : سلخت، والهالل . الجمل الذي أكثر الضِّ  

                                                           
 . 951التعريفات ص-1

 . 12الصاحبي ص_ 2
ولو قال على  90/998 ،5221عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة سنة : ، ابن تيمية، تحقيق مجموع الفتاوى_ 3

 .معنيين أو أكثر لكان أولى

محمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : في علوم اللغة وانواعها، جالل الدين السيوطي، تحقيق المزهر_ 4

 . 5/332 المكتبة العصرية بيروت،

 .373_5/380 المصدر نفسه،_ 5



وتطلق على معان كثير جدًا، تكاد تكون أكثر ما في هذا الباب؛ فتطلق  :العين_ 5
أصاب أرض بني فالن : النقد من الدراهم والدنانير، وعلى مطر أيام ال يقلع يقال: على

وعلى فم القربة، وعلى عين، وعلى عين الماء، وعين البركة، والعين التي تصيب اإلنسان، 
 . عين الشمس، وعلى الجاسوس، وعلى الباصرة

األم، والمكان الخالي، والعصر الماضي، والدابة، والخيالء،  أخيطلق على  :الخال_ 6
 . والشامة في الوجه، والسحاب، والظن، والتوهم، والرجل المتكبر، والرجل الجواد

 :األضداد

 . األضداد، والتضاد: له المتضاد نوع من المشترك، ويقال

 : تعريفه

وضد الشيء خالفه، والجمع أضداد، وقد : َضَددَ : أصل المادة :المتضاد في اللغة_ أ 
 . (1)ضاد ه فهما متضادان، والتضاد مصدر

  :وفي االصطالح_ ب 

  .داللة اللفظ الواحد على معنيين متضادينهو _ 0

 . يطلق على األسود، واألبيض: الجون :مثاله

 . الكلمات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحد: هناك تعريف آخر وهوو _ 2

 . (2)"ومن سنن العرب في األسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد": وقال ابن فارس_ 3

 .(3)هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده: وقيل_ 4

 : الفرق بين المشترك والمتضاد: ثانياً 

 . ضاد؛ فالمتضاد نوع منه، فكل متضاد مشترك، وال عكسن المشترك أعم من المتإ_ 0
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 . ن المشترك يدل على عدة معان، وال يلزم أن تكون متضادةإ_ 2

 . أما المتضاد فيدل على معنيين، والبد أن يكونا متضادين

بهذا _ تدل على معاٍن عديدة، وال يلزم منها التضاد؛ فهي ( العين)كلمة : فمثالً 
 .  متضادمشترك، ال_ االعتبار 

 . رحمه اهلل كتاب األضداد البن األنباريمثلة األضداد من أمن 

القرء للطهر وهو مذهب أهل الحجاز، والقرء : حرف من األضداد، يقال :القرء_ 1
 . للحيض، وهو مذهب أهل العراق

 . عسعس الليل إذا أدبر، وعسعس إذا أقبل: يقال: عسعس_ 2

 . الُمن َعم عليه الُمع َتق: ، والمولىالُمن ِعم الُمع ِتق :المولى_ 3

 . للحالل، وللحرام :بسل_ 4

 . بمعنى قبضته وأعطيت ثمنه، وبمعنى بعته :اشتريت_ 5

 . على المعنى المعروف عند الناس، وبعت الشيء إذا بتعته أي اشتريته :بعت_ 6

 . المتواري والظاهر :السارب_ 7

 . لق على ما إذا أخذه بمحبة ورضاً إذا أخذ الشيء غصبًا وغلبة، ويط :َعنوة_ 8

 . للمغيث، وللمستغيث :الصريخ والصارخ_ 9

 . يقال للساكن دائم، وللمتحرك دائم: الدائم_ 11

 . صريم؛ ألن كل واحد منهما يصرم صاحبه: صريم، وللنهار: يقال لليل :الصريم_ 11

 . إذا فرح، وطرب إذا حزن :طرب_ 12

 . للملدوغ: وسليم للسالم، سليم: يقال :السليم_ 13



 . الضوء: بنو تميم يذهبون إلى أنها الظلمة، وقيس يذهبون إلى أنها :السُّْدفة_ 14

 . للعطشان، وللريان :الناهل_ 15

 :الترادف

 . _أيضاً _المرادف: الترادف، ويسمى: ويسمى

 : أواًل تعريفه

أصٌل واحد مطرد،  الراء والدال والفاء": رحمه اهللقال ابن فارس  :تعريفه في اللغة_ أ 
 . (1)"يدل على اتباع الشيء؛ فالترادف التتابع، والرديف الذي يرادفك

منها ما عرفه به الجرجاني حيث : عرف بعدة تعريفات متقاربة :وفي االصطالح_ ب
 : قال

 . (2)"المترادف ما كان معناه واحدًا، وأسماؤه كثيرة"_ 0

توالي : رة عن االتحاد في المفهوم، وقيلهو عبا: الترادف": وعرفه بتعريف آخر فقال_ 2
 . (3)"األلفاظ المفردة الدالة على شيء باعتبار واحد

ما كان مسماه واحدًا، وأسماؤه كثيرة، وهو خالف : المرادف":وعرفه بقوله_ 3
 . (4)"المشترك

المترادف ما كان معناه واحدًا، وأسماؤه ": قال الجرجاني عن سبب التسمية :سبب التسمية
رة، وهو ضد المشترك؛ أخذًا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى كثي

 .(5)"مركوب، واللفظين راكبان عليه كالليث واألسد
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 : أمثلة من المترادف

ترقيق األسل )له ثمانون اسمًا أوردها صاحب القاموس في كتابه الذي سماه  :العسل_ 1
 (. لتصفيق العسل

َربة، والض ريب، والش وب، والذ وب، والحميت، : ومن تلك األسماء العسل، والض رب، والض 
 . والتحموت، والَجل س، والورس، والش هد، والشُّهد، والماذي، ولعاب النحل، والرحيق، وغيرها

داء، : ومن أسمائه مما ذكره ابن خالويه في شرح الدريدية :السيف_ 2 الصارم، والرِّ
فيحة، والُمَفقِّر، والصمصامة، والكهام، والمشرفي، والحسام، والخليل، والقضيب، والص

 . والعضب، والمذك ر، والمهند، والصقيل، واألبيض، وغيرها

ُمِعه، وبحذافيره، وجذاميره، وجزاميره، وجراميزه، وبجملته: يقال_ 3 َمِعه، وأج   . أخذه بأج 

 . لِمك ورةالشوذ، والسِّّب، والعصابة، والتاج، وا: ويقال :العمامة_ 4

ألقيمن ميَلك، وجنفك، ودر أك، وصغاك، وصَدعك، : العرب تقول: وقال ابن السكيت_ 5
 . وقَذلك، وِضلعك كله بمعنى واحد

 . ُقطعت يده، وُجِذمت، وُبِتَرت، وُبِتكت، وُبِصكت، وُصِرمت، وُتر ت، وُجذ ت: ويقال_ 1

 . ى واحدوقع ذلك في ُروعي، وَخَلدي، َوَوه مي، بمعن: ويقال_ 7

سويداء قلبه، وحب ة قلبه، وسواد قلبه، وسوادة قلبه، وُجلُجالن : وفي أمالي ثعلب يقال_ 7
 . قلبه، وسوداء قلبه بمعنى واحد

العلوم ويرى ابن فارس أن من  :اإلعراب والتمييز بين المعاني بالحركات وغيرها
معاني المتكافئة في الجليلة التي اختصت بها العرب اإلعراب الذي هو الفارق بين ال

ولواله ما ميز فاعل من مفعول وال مضاف من منصوب وال تعجب من ...اللفظ 
. (1)استفهام وال صدر من مصدر وال نعت من توكيد  
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كما يقرر في موضع آخر أن للعرب في ذلك ما ليس لغيرهم ؛ فهم يفرقون  
بها ، وَمفتح لموضع   ِمفتح لآللة التي يفتح : بالحركات وغيرها بين المعاني يقولون 

. (1)الفتح ، وِمقص آللة القص وَمقص للموضع الذي يكون فيه القص  

يقول الدكتور وقد أشار علماء اللغة المعاصرون إلى هذه الخاصية للغة العربية ، 
تمتاز اللغة العربية في  ":رينان  في اعتماًدا على أقوال المستشرق علي عبد الواحد وا
ك القواعد الدقيقة التي اشتهرت باسم قواعد اإلعراب والتي يتمثل شئون التنظيم بتل

معظمها في أصوات مد قصيرة ، تلحق أواخر الكلمات لتدل على وظيفة الكلمة في 
العبارة وعالقتها بما عداها من عناصر الجملة . وهذا النظام ال يوجد له نظير في 

أية أخت من أخواتها السامية ، اللهم إال بعض آثار ضئيلة بدائية في العبرية 
. (2) "واآلرامية   والحبشية   

قد احتفظت العربية الفصحى ، في ظاهرة التصرف :" يقول المستشرق يوهان فك و       
اإلعرابي ، بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات الساميةـ باستثناء 

د احتدم الصراع حول غاية هذا البابلية القديمة ـ قبل عصر نموها وازدهارها األدبي وق
التصرف اإلعرابي في لغة التخاطب الحي فأشعار عرب البادية قبل اإلسالم وفي عصوره 

 (3)."األولى ترينا عالمات اإلعراب مطردة كاملة السلطان 

:اإليجاز واالختصار  

وهي خاصية ال توجد في غيرها من اللغات، ومن األمثلة على  اإلدغامظاهرة 
:ذلك   
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.05 :،ص0071، ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة سنة ليوهان فك ، دراسات في اللهجات واألساليب، العربية -02  



1.ِمن  ما: ، ِلَم وأصلها ِلما، عم  وأصلها عن  ما، ِمم  وأصلهاوأصلها  ِبما  ِبمَ   

تي ، وله عالمة بارزة في العربية تأالتعريف: من مظاهر اإليجاز واالختصار
، وفي غير العربية، أداة التعريف تاتي منفصلة عن 2البيت: متصلة بالكلمة ، نقول 

.الكلمة  

، وهي ظاهرة سامية قديمة احتفظت بها ، ما يعرف بالمثنىرمن مظاهر اإليجاز واالختصا
، في حين اندثرت من اللغات السامية االخرى ، إذ ال نعثر عليه في اللغة عربيةاللغة ال

وفي اللغات غير السامية ، يتم التعبير عن  .ال إال  في أعضاء الجسم الزوجيةالعبرية مث
3.الكلمة المراد تثنيتها التثنية والزوجية بإضافة كلمة أخرى تسبق   

، ففي العربية نضيف الضمائر إلى كلمة معينة للتعبير عن اإلضافة  :من مظاهر اإليجاز 
على هذا النحو في لغات  األمر ال يتأتى قرائن متعددة كالتكلم ، والخطاب والغيبة ، و

5.، ومنزلهم4كتابي : أخرى، نقول   

.اإلسناد: من مظاهر االختصار واإليجاز    

أنا سعيد ، جملة تامة مكونة من مسند ومسند إليه، ال نحتاج للربط بين طرفي : ول نق
 الجملة لرابط معين ، أما في الفرنسية أو االنجليزية ، فالبد من وجود رابط بينهما 

 je suis heureux   .في الفرنسية

  I’am happy   .في االنجليزية

                                                           
:في االنجليزية  مثال هي على التوالي-

1
  

What with ? , what for ?, what abaout ?,what of ?  

:في الفرنسية   La maison 
2
  

 The houseفي االنجليزية 
في الفرنسية -  Deux filles

 3
  

 Two girlsفي االنجليزية 
Mon livre في الفرنسية  

4
  

 My bookفي االنجليزية 

 - Leur  maisonفي الفرنسية 
5
  

 Their houseفي االنجليزية 



لالبناء للمجهو: من مظاهر االختصار واإليجاز  

لبناء فعل للمجهول في العربية ، يكفي أن نغير صيغة الفعل ، الماضي بضم أوله وكسر ما 
َتبُ : ُكِتَب ،  والمضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره: قبل آخره ،نحو  لكن االمر ال يتم .ُيك 

في لغات اخرى بهذه السهولة، بل ال بد من إضافة كلمات اخرى للحصول على حالة البناء 
1.لللمجهو   

:عصر االحتجاج   

كالُم القبائل العربية في قضايا اللغة والنحو ، وهو  كالم العرب المستشهد به ه والمراد ب
الموثوق بفصاحتها، وصفاء لغتها في الجاهلية واإلسالم إلى أن فسدت األلسنُة باالختالط 

.شو اللحنفمع األعاجم، و  . 

 
:هو   الزماني عيارالم  

جري في الحواضر، ومنتصف القرن الرابع الهجري بالنسبة منتصف القرن الثاني اله  

.ن فسدت سالئقهمأللبوادي إلى   

 .صح االستشهاد بشعرههـ ، وهو قرشي، هو آخر من 051 المتوف ى عامإبراهيم بن َهرمة 
.براهيم بِن َهرمةاُخِتم الّشعر ب: ولهولقد نقل ثعلب عن األصمعّي ق  

أّول الّشعراء الُموّلدين اّلذين ال هـ، هو 061 عام المتوّفىّي بّشار بن برد أبو معاذ الُعقيلو
.ُيحتّج بشعرهم على متن الّلغة وقواعدها  

:يقسم العلماء الشعراء إلى طبقات   

                                                           
في الفرنسية -  Il a étè écrit  

1
  

 It was writtenفي االنجليزية 

 



 * الجاهلّيون :

 كامرئ القيس، والّنابغة، وزهير، وغيرهم

المخضرمون *  :  

.ان، والخنساء رضي اهلل عنهوهم من عاشوا في العصر الجاهلّي واإلسالمّي، كلبيد، وحسّ    

المتقدِّمون*  :  

ن لم يكونوا مسلمين  -ويقال لهم اإلسالمّيون   وهم الّنشائون في اإلسالم، كجرير، : -وا 

 .والفرزدق، واألخطل

:المولدُّون*   

 وهم من بعدهم كبّشار بن برد .

: المحدثون*  

 وهم من بعدهم كأبي تّمام، والبحترّي، والمتنّبي .

رونالمتأخ*  :   

.وهم من بعد أولئك  



المزهر في علوم " هم اّلذين جاءوا بعد الّصدر األّول من اإلسالم كما في : فالموّلدون

.0/413الّلغة  "  

قريش، وتميم، وقيس ، وأسد، وهذيل ، وكنانة ، وبعض  :القبائل التي يحتج بكالمها
.الطائيين  

حتّج بهم فجعلوها مراتب، فخيرها ما كان أعمق في التبّدي نظر العلماء إلى هؤالء القبائل الم

فخرون على الكوفّيين بأّنهم أخذوا عن األعراب يوألصق بعيش البادية؛ ولذلك كان البصرّيون 

أكلة أخذتم عن : ، ويقولون للكوفّيينحرشة الّضباب، وأكلة اليرابيعأهل الّشيح، والقيصوم، و

.الّشواريز وباعة الكواميخ  

 

 اللــغـة سبب عدم االحتجاج بها

 لخم وجدام مجاورة أهل القبط

ياد أهل الشام أغلبهم نصارى  قضاعة وغسان وا 

 تغلب مجاورة اليونان

 بكر مجاورة النبط والفرس

 عبد القيس مجاورة الهند والفرس



 أهل اليمن مخالطة الهند والحبشة

لطة تجار األمم األخرىمخا  

 

 بنوحنيفة وسكان اليمامة وثقيف وسكان

 الطائف

لى جانب المعيار  قواعد وأصوال ُيضَبط ويوَزن بها ، وضع علماء العربية المكاني والزماني وا 

:منهااالحتجاج بكالم العرب،  

.ال ُيحتّج بكالم العرب المخالطين للعجم ولو كانوا في العصر الجاهليّ  *  

:تّج بكالم ال سند لهال ُيح*   

فال بّد من معرفة رواة البيت اّلذي ُيستشهد به إلثبات قاعدة نحوّية أو صرفّية، فإّن هناك 

.كثيرا من األبيات ثبت وضُعها  

.إحداهما مؤّيدة لقاعدة، وأخرى مخالفة: ال ُيحتّج بما له روايتان*   

:بنفسه، بقول جرير بن عطّية(  مرّ ) مثاٌل على ذلك استدالل الّنحاة على جواز تعدية الفعل   

  ولم تعوجوا الّديار تمّرون

  كالمكم علّي إذًا حـرام



حّدثني : حّدثني المبّرد قال: قال األخفش األصغر": شرح شواهد المغني " قال الّسيوطّي في 

:إّنما قال جّدي: عمارة بن بالل بن جرير قال : 

 ( ... ولم تعوجوا بالّديار مررتم )

.2/290، الخزانة" وبمثل ذلك قال البغدادّي في ". ه فال شاهد في  "  
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 وحدة فقه اللغة

 الفصل الثاني

 .سميرة حيدا. أ

***** 

 ."اللغة أصوات ُيعبِّر بها كل قوم عن أغراضهم: ابن جني قال

 ."ألفاظ ُيعبَّر بها عن المسميَّات: " قال ابن حزم األندلسي

 ."هو عبارة المتكلم عن مقصوده: "قال ابن خلدون

اللغة نظام من الرموز الصوتية، ُتختزن في أذهان أفراد الجماعة : "قال سوسير
ن أبناء مجتمع معينة يتلقاها الفرد عن الجماعة التي اللغوية، ُتستخدم للتفاهم بي

 ."يعيش معها عن طريق السماع

:"  languageجاء في دائرة المعارف البريطانية ،المجلد الثاني والعشرين، مادة  
اللغة تعبير عن أفكار بمعاني األصوات الكالمية التي ُتَكوِّن جمال، وهذه بدورها 

 ."ُتؤدِّي إلى الفكر

اهم وتتعاون الجماعة ة نظام من الرموز الصوتية الشفوية، بها تتفاللغ" و 
 "االجتماعية
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 . الفصل الثاني

 .فقه اللغة

 .سميرة حيدا. أ

******* 

وكان الربُّ اإللُه قْد َجَبَل مَن التراِب ُكلَّ  ُوحوِش البِريَِّة وُطيوِر الفضاِء وأحضرها " 
إلى آدَم ليرى بأيِّ أسماٍء يدعوها، َفصاَر ُكلُّ اسٍم له أطلقه آدُم على كلِّ مخلوٍق 

غيَر . والحيواناِت والبهائمِ وهكذا أطلَق آدُم أسماًء على كلِّ الطيور . حيٍّ اسمًا له
ثمَّ تناول . فأْوقَع الربُّ اإللُه آدَم في نوٍم عميقٍ . أنَُّه لْم يجْد لنفِسه ُمعينًا نظيَرهُ 

ِضلعا من أضالعه، وشدَّ مكاَنها باللَّحِم، وعِمَل مْن هذه الضلع اْمَرأًة أْحضرها إلى 
من َلحمي، فهي ُتدعى امرأًة  هِذِه اآلَن عظٌم ِمْن ِعظامي ولحمٌ : فقال آدمُ . آدمَ 

 . "ألنها  من امرٍئ ُأِخَذتْ 

، سفر " كتاب الحياة" التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،أخذ من الكتاب المقدس 
 .،ماستر ميديا المعادي القاهرة99: ، ص02و 91التكوين ، اآليات 

«  l’Eternel Dieu façonna soit à  partir de la terre tous les 
animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel ,puis il les fit 
venir vers l’homme pour voir comment il les appellerait. Il 
vouulait que tout  etre vivant porte le nom que l’homme lui 
donnerait. L’homme  donna des noms à tout le bétail, aux 
oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages... »  
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La Bible, L’original avec les mots d’aujourd’hui,le livre 
de la Genèse,chapitre2, versets 19-20, page4,société 
Biblique de Genève. 

ِِ كلَّ حيواناِت البريَِّة وكلَّ طيوَر السَّماءِ وجبل الربُّ اإللهُ  من األ"  فأحضرها . ر
فدعا . وكلُّ ما َدعا به آدم ذاَت نفٍس حيٍَّة فهَو اسُمها. إلى آدَم ليرى ماذا يدعوها

 ..."آدُم بأسماٍء جميَع البهائِم وطيوَر السماِء وجميَع حيوانات البريَّةِ 

،طبع 6: ،ص02و91ني ، اآلية الكتاب المقدس، سفر التكوين ، اإلصحاح الثا
 .المركز العالمي للكتاب المقدس في جبل الزيتون القدس

********** 

﴿ وعلََّم آدَم : ودليل  ذلك قوله جل ثناؤه . إنَّ لغة العرب توقيف:"  قال ابن فارس
علَّمه األسماَء كلَّها ، وهي هذه األسماُء : األسماَء كلَّها ﴾، فكان ابن عباس يقول 

،وسهٍل، وجبٍل، وجملٍ التي ي ٍِ وأشباَه ذلك من األمم ...تعارفها النَّاُس من دابٍَّة، وأر
 ."وغيرها

مصطفى : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمهم ، ابن فارس، ت
 .19:، ص9161الشويمي، مؤسسة بدران، ط سنة 

تجاج والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على االح:" قال ابن فارس
ولو كانت . بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه، ثم احتجاُجهم بأشعاِرهم

اللغة مواضعًة واصطالحا لم يكن أولئك في االحتجاج بهم بأولى منا في االحتجاج  
 .13:الصاحبي، ص." بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم، وال فرق
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نا أنَّ قوما من العرب في زمان ُيقارُب أنَّه لم يبلغ: وِخلٌَّة أخرى:"  قال ابن فارس
زماننا أجمعوا على تسمية شيء من األشياِء مصطلِحين عليه فكنَّا نستدلُّ بذلك 

وقد كان في الصحابة، رضيِ اهلل عنهم، وهم .على اصطالح قد كان قبَلهم
البلغاء والفصحاُء من النظِر الشريِف ما ال خفاَء، وما َعِلْمناُهْم اصطلحوا على 

 .11و11:الصاحبي ،ص ."ختراع لغة أو إحداث لفظٍة لم تتقدَّمهما

ولعل ظاّنا يظن أّن اللغة التي دّللنا على أّنها توقيف إّنما جاءت : " قال ابن فارس
وليس األمر كذا، بل وقف اهلل عز وجّل آدم، عليه . دفعة واحدة وفي زمان واحد

ى علمه في زمانه، وانتشر من السالم، على ما شاء أن يعلمه إّياه مما احتاج إل
من عرب األنبياء، صلوات اهلل  –عليه السالم  –ذلك ما شاء اهلل، ثم علََّم آدم 

عليهم، نبيا نبيا ما شاء اهلل  أن يعلمه،حتى انتهى األمر إلى نبينا محمد صلى اهلل 
ألمر ثّمِ قرَّ ا...عليه وسلم ، فآتاه اهلل عّز وجّل  من ذلك ما لم يؤته أحدا قبله 

 .11: الصاحبي،ص." قراره ، فال نعلم  لغة من بعده حدثت

كأن يجتمع : إّن أصل اللغة البّد فيه من المواضعة، قالوا :"  قال ابن جني
حكيمان أو ثالثة فصاعدا فصاعدا، فيحتاجوا إلى اإلبانة عن األشياء المعلومات، 

سماه، ليمتاَز عن غيره، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا، إذا ُذِكر ُعِرف به ما م
وليغنَي بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك  أقرب وأخف وأسهل من 

محمد علي : الخصائص، تحقيق..."تكلف إحضاره، لبلوغ الغِر في إبانة حاله
  .9/19، 9190النجار، دار الكتاب العربي، سنة 

إنَّما هو من األصوات  وذهب بعضهم إلى أّن أصل اللغات كلِّها: " قال ابن جني 
المسموعات، كدوّي الريح، وحنين الرعد، ونعيق الغراب وصهيل الفرس، وخرير 
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وهذا عندي وجه صالح ومذهب . ثم ولدت اللغات فيما بعد. الماء، ونحو ذلك
 . 14و 9/16الخصائص،." متَقبَّل
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.ثانيالفصل ال  

.سميرة حيدا: األستاذة   

فقه اللغة العربية:وحدة   

-------------- 

     : هـ949المتوفى سنة  قال الخليل بن احمد الفراهيدي

وكنعان بن سام بن نوح ينتسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع " 
."العربية  

.9/019معجم العين ،   

هـ اللغة السريانية وأداة 001عرف أبو عبيد القاسم بن سالم المتوفى سنة و 
.تهاالتعريف فيها، وهي الفتحة الطويلة في أواخر كلما  

.921: فقه اللغات السامية ، بروكلمان ،ص  

  :هـ196قال ابن حزم األندلسي المتوفى سنة و 

.9/12اإلحكام عن أصول األحكام،  

لغة ...إنَّ الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينا، أن السريانية والعبرانية والعربية" 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية ، ....واحدة تبدَّلت بتبدل مساكن أهلها
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أيقن أن اختالفها إنَّما هو من نحو ما ذكرنا، من تبديل ألفاظ الناس على طول 
."ورة األمم، وأنها لغة واحدة في األصلاألزمان، واختالف البلدان، ومجا  
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 أسئلة مراجعة لموضوعات مادة فقه اللغة

 ما تعريف ابن جني  للغة ؟ 

   ماذا يعني مصطلح فقه اللغة عند علماء العرب القدماء ؟ 

  علم متن اللغة ، اللهجة ، الكتابة ؟: بـ  ما المراد 

  للتعبير عن االختالفات  القدماء ما المصطلح الذي استخدمه علماؤنا
 ؟ والتمايزات اللغوية بين القبائل العربية

 ؟ ابن فارس وغيره من علمائنا القدماء ما موضوع فقه اللغة عند 

  ؟ ما أبرز الفروق بين علمي فقه اللغة وعلم اللغة 

  ؟ ما هي أبرز نظريات نشأة اللغة 

  ؟ ؟ ومن أبرز القائلين بها ما المراد بنظرية التوقيف 

  ؟ ما المراد بنظرية المواضعة واالصطالح؟ ومن أبرز القائلين بها 

   ؟ أصوات الطبيعةماذا نعني بنظرية محاكاة 

 ما المراد بنظرية غريزة التعبير بأصوات مركبة؟ 

 ؟ اللغة العربيةب األسباب التي دعت علماء العربية القدماء لالهتمام ما 
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 اللغة مع  هالكتب العربية القديمة والحديثة التي تناولت موضوع فق ما أبرز
 .ذكر أسماء مؤلفيها

 ن خالل ابن فارس والثعالبي م دفقه اللغة عن يبين مفهوم ما الفرق
 هما؟يكتاب

 ما هي ؟ ، صنفت نظرية شليجل اللغات إلى عدة أقسام 

 األساس الذي قامت عليه نظرة ماكس مولر في تصنيف اللغات ما. 

 ما هي ؟قسم ماكس مولر اللغات اإلنسانية إلى ثالث فصائل ، 

 ومن أي قسم  الفصيلة اللغوية التي تنتمي إليها اللغة العربية أقسام ما
 .هي؟

 جميع  في للغات السامية الخصائص اللغوية المشتركة أبرز ما 
 ؟مستويات اللغويةال

  رأي ابن فارس  يهل العربية الباقية لهجة قريش أم لغة مشتركة؟ اذكر
 .وآراء بعض اللغويين المحدثين ورأيك الخاص مع دواعي الترجيح

 ؟ لغة عالمية ثر اإلسالم في جعل اللغة العربيةأ كيف 

   بعضًا منها مع  لفاظ العربية و دالالتها ، اذكرلإلسالم أثر في معاني األ
  .التمثيل

 تكونها ؟أسباب  ؟ ومااللهجة  ما 
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 ؟ القديمة العربيةأبرز مراجع اللهجات  ما هي 

  التمثيل لكل مع  ،العربيةاللهجات المذمومة في  غويةأبرز الصفات الل ما
 .منها، وذكر قبيلة تنتسب إليها

  االشتقاق وما أهميته في العربية ؟ما 

 مع التمثيل ؟  النحت عرف 

  الترادف، االشتراك اللفظي، : ما المراد بالمصطلحات التالية مع التمثيل
 التضاد، الدخيل، المعرب ؟

 اذكر ثالثة من أسباب نشأة المشترك اللفظي في العربية ؟ 

  اذكر بعض عوامل حصول التضاد اللغوي ؟ 

  الدخيل ، المعّرب ؟: ما المراد في اللغة بـ 

_ ابن فارس _ ابن جني ............... )مؤلف كتاب الخصائص هو *
 (سيبويه_ الخليل 

أبو عمرو بن .............. )ي في فقه اللغة هو مؤلف كتاب الصاحب*
 (سيبويه_ ابن جني _ ابن فارس _ العالء 

 .بين مفهوم فقه اللغة ومفهوم الفيلولوجي قارن*

 . ما سبب الخلط بين فقه اللغة والفيلولوجي*
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التعريف مع إلقاء الضوء على  تعريف اللغة عند ابن جني ثم اشرح اذكر *
 .مميزاته

وعلماء اللغة في العصر  ابن جنيبين تعريفات اللغة عند : بإيجاز قارن*
 . الحديث

 كيف توصل العلماء إلى فكرة تقسيم اللغات البشرية إلى فصائل لغوية؟ *

عن إحدى  ة وحديثة، تحدثنشأ عن تقسيم اللغات البشرية نظريتان قديم*
 .هاتين النظريتين

_ الحامية _ الهندوأوروبية ............ )تنتمي العربية إلى شجرة اللغات  *
 (اآلرية_  السامية

أن التطور واالرتقاء هو أساس تقسيم اللغات ............. يرى العالمة  *
_ كارل بروكلمان _ ماكس موللر _  شليجل) .البشرية إلى فصائل

 (مالينوفسكي

تقسيم اللغات إلى فصائل على حسب ما بينها من ............... يرى *
 (سابير _ دي سوسير _ ماكس موللر _ شليجل . )قرابات وصالت لغوية

 ما معنى اللغات المتصرفة أو التحليلية؟ *

 .أهم مالمح اللغات المتصرفة التحليلية مع ذكر أمثلة توضيحية ما*

 .عن مفهوم اللغات اللصقية  تحدث*

اللغة المصرية القديمة والحبشية القديمة تنتميان لشجرة اللغات  *
 (الجرمانية_ اآلرية _ السامية _  الحامية.............. )
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_  الهنود............ )أقرب الشعوب إلى الجنس السامي لغة وخلقا هم *
 (الفرس_ اليونان _  العرب

 .بعض السمات والظواهر المشتركة بين هذه اللغات اذكر *

أقدم اللغات السامية وأقربها .................. يعد كثير من الباحثين اللغة  *
 (األمهرية_ الجعزية _  ربيةالع_ العبرية  ). للسامية األم
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 طبيقاتت

 : أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا باهلل تعالى 

ما المعايير التي اعتمد عليها علماء اللغة والنحو في مسألة تحديد  9
 االحتجاج اللغوي؟  عصر

 .تحدَّث بإيجاز عن موضوع فقه اللغة العربية 0

من النظريات التي حاولت تفسير نشأة اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة،  -1
بين أشهر القائلين بها،وأهم ما وجه لها من نظرية محاكاة أصوات الطبيعية،

         . نقد

.التضاد –المشترك اللفظي  –المولد  –الجاهلية : عرف المصطلحات اآلتية -1  

 .اذكر باختصار شديد الخصائص المشتركة بين لغات المجموعة السامية -9

 : اُنسب الكتب اآلتية إلى أصحابها -6

  .علم اللسان-فقه اللغة–فصول في فقه العربية  –مدخل إلى علم العربية 
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 تطبيقات

 

 : أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا باهلل تعالى 

 .عن الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغةتحدَّث بإيجاز  9

من النظريات التي حاولت تفسير نشأة اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة،  -0
         . ،بين أشهر القائلين بها،وأهم ما وجه لها من نقدالمواضعة واالصطالحنظرية 

.التضاد –لفيلولوجياا – الترادف – الدخيل: عرف المصطلحات اآلتية -1  

 .العربية أشهر خصائص اللغة اذكر باختصار شديد  -1

 : اُنسب الكتب اآلتية إلى أصحابها -9

  .اللغة العربية عبر القرون – فقه اللغة وأسرار العربية – المزهر في علوم اللغة
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 تطبيقات

:أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا باهلل تعالى   

ما المعايير التي اعتمدها علماء اللغة والنحو لتحديد فترة االحتجاج  -9
 اللغوي؟ 

 .تحدَّث بإيجاز عن موضوع فقه اللغة العربية -0

من النظريات التي حاولت تفسير نشأة اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة،  -1
بين أشهر القائلين بها،وأهم ما وجه لها من نظرية محاكاة أصوات الطبيعية،

         . نقد

.التضاد –المشترك اللفظي  – مولدال – الجاهلية: عرف المصطلحات اآلتية -1  

 .الخصائص المشتركة بين لغات المجموعة الساميةاذكر باختصار شديد  -9

 : اُنسب الكتب اآلتية إلى أصحابها -6

  .علم اللسان-فقه اللغة– فقه العربية فصول في – مدخل إلى علم العربية

 

 

 

 



17 

 

 تطبيقات

: أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا باهلل تعالى   

اللغة نظام من الرموز الصوتية، تختزن في أذهان أفراد :" قال سوسير -9 
الجماعة اللغوية ، ُتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين، يتلقَّاها الفرد عن 

 ."الجماعة التي يعيش معها عن طريق السماع

اشرح هذه القولة شرحا وافيا شافيا مبرزا أوجه االلتقاء واالختالف مع تعريف 
 .العالمة ابن جني للغة

 : اُنسب الكتب اآلتية إلى أصحابها -0

األلسنية المبادئ  –اللسان واإلنسان  – فقه اللغة – العربية عبر القرون 
  .واألعالم
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 تطبيقات

 . تحدَّث عن مفهوم المجموعات اللغوية عند شليجل وماكس مولر  -9

 .تحدَّث بإيجاز عن موضوع فقه اللغة العربية -0

       .بيِّن الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة والفيلولوجيا -1

.التضاد –المشترك اللفظي  –الترادف  –اللغة : عرف المصطلحات اآلتية -1  

اذكر باختصار شديد أهم النظريات القائلة بنشأة اللغة كظاهرة إنسانية  -9
 .عامة

 : اُنسب الكتب اآلتية إلى أصحابها -6

ية ومسائلها العرب لصاحبي في فقه اللغةا –المزهر في علوم اللغة  –الخصائص 
  .اوسنن العرب في كالمه
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 تطبيقات

: هلل تعالى أجب عن األسئلة اآلتية مستعينا با  

 :اكتب المصطلح  اللغوي المناسب للعبارات اآلتية -9

 .أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم*)...........( : 

( ال) الالم في ظاهرة لهجية تنسب إلى حمير، وهي قلب*)...........(
 .ميما يةالتعريف

 جانب الوسائل التي تساعد على نماء اللغة وثرائها في من*)...........(
 .المفردات

 .لفظ واحد يدل على معنيين متضاديين*)...........( 

ظاهرة لهجية قديمة تنسب إلى بهراء، وهي كسر حرف *)..........( 
 .المضارعة

 :نسب الكتب اآلتية إلى أصحابهااُ -0

 .فصول في فقه العربية*

.علم اللغة*   

.الوجيز في فقه اللغة *  

 * دراسات في فقه اللغة.           
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لم يكن علماء العربية القدامى يجهلون لغات األمم المجاورة لهم، بل كانوا  -1
على وعي تام بالقرابة الموجودة بينها وبين العربية، لكنهم تغاضوا عن البحث 

.فيها ودراستها  

.أوضح الفكرة  

اذكر باختصار شديد أهم النظريات القائلة بنشأة اللغة كظاهرة إنسانية  -1
 .عامة

 


