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  أ
 

 اإلهداء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  )105: اآلية /التوبة (}عملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنوناقل و{

إىل مـن علمـين العطـاء بـدون     .. إىل من كلله اهللا باهليبة والوقار أهدي هذا البحث 
أرجـو مـن اهللا أن ميـد يف عمـرك لتـرى      .. إىل من أمحل امسه بكل افتخار  .. انتظار

مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتـدي ـا اليـوم ويف    
  .أيب العزيز.. الغد وإىل األبد

ـ   ... إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفـة  إىل مـن  ...لإىل مجيـع أسـاتذتنا األفاض
 علمنا التفاؤل واملضي إىل األمام، إىل من رعانا وحـافظ علينـا، إىل مـن وقـف إىل    

 ...جانبنا عندما ضللنا الطريق

 إىل مـن  ... إىل مشعة متقـدة تـنري ظلمـة حيـايت    . .أفتخر وعليهم أعتمد مإىل من
 إىل مـن عرفـت معهـم معـىن احليـاة      ... اأكتسب قوة وحمبة ال حدود هل بوجودهم

  ...إىل كل إخويت وأخوايت األعزاء

ــذوقت معهــم أمجــل   ــن ت ــإىل م  اللحظــاتإىل مــن كــانوا مــالذي وملجئي

و مـن  ... وأمتـىن أن يفتقـدونيإىل مـن جعلـهم اهللا أخـويت      ...إىل من سأفتقدهم 
  c2014طالب قسم  اللغة العربية، خاصة فصل...اهللايف أحببتهم 

ــزين   ــعاديت وح ــني س ــع ب ــن جيم ــرفهمإىل م ــن مل أع ــوين إىل م  ...ومل يعرف

  ...يف عيوينأمتىن أن تبقى صورهم إىل من ...إذا ذكروينإىل من أمتىن أن أذكرهم 



  أ
 

  كلمةالشكروالتقدير

ــالمعلى وحبيبناوقرنبينااحلمدللهالذيعلّمبالقلمعلّماإلنسامنامليعلم،والصالةوالســ
  .ةأعينناحممدبنعبداللهوعلىآهلوأصحاالذينيفعلوناحلسناتوجيتنبوناملنكرات

ونشكركلمنســــاعدناووقدانتهىهذاالبحثبعوناللهوتوفيقه،لذلكفيهذهالفرصة
ــاعدةوزودناباملعلوماتالالزمةإلمتجهلناالفكرةوالدعاءواألموال وقدملناالعونومدلنايداملســ

 :امهذاالبحثوخنصبالذكر

راهاايمديرجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالجناألســـــتاذالدكتورموج .1
 .رجواملاجستري

 .عميدكليةدراساتالعليااألستاذالدكتوراحلامجهيمن .2

 .اديناتاغوررئيسقسماللغةالعربيةالدكتورولدانا .3

ــيلةالدكتور .4 ــاج  فضــــــــــــ احلــــــــــــ
ــرافعلىهذاالبحثفجزامهاللهعليللذينتفضلوااااديناتغوروالدكتورولداناسوتامان باإلشــ

 .واالحترامرعنيكلخريوهلممنيكاللتقدي

ــ .5 ــىاللهأنيغفرادفعنذيلالعزيزينالوأيب أميــــــ  نيإلىالعلم،عســــــ
 .يرمحهماكماربيانيصغرياوماهل

مجيعاألساتذةفيقسماللغةالعربيةبكليةالدراساتالعليافلهممنيكاللشــــكروالتقديرعلى .6
 .اءزاجلمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزامهاللهخريه ليقدموما

 .مجيعزمالئيفياجلامعة،خاصةفيقسماللغةالعربية،الذينرافقونيمعافيتبحرالعلوم .7

  .منساعدنيلهمنيالشكروالتقديروجزاهاللهخرياجلزاءكره، ولكن لكلومنلمأذ



  ب
 

ىاـهإالّقواللشكروالتقديرعلىكلحال،فجزامهاللهأحسناجلزاء،عســـــوألقدمـالق
ــ . ميعالقراءاألعزاءجلييعمنفعهليوـللهأنيكوذاالبحثاجلامعـــــــــــــ

  . وأسأالللهالتوفيقوالرمحةواهلداية

  هـ1435/ م2015 ، مايوجماالن

  أمحد علي إبراهيم الاليف
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  إقرارالطالب

  :أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت

  أمحد علي إبراهيم الاليف: االسم

  13720106: رقمالتسجيل

  م2015مايو،ماالنج: العنوان

ــمأقرربأذهالرسالةالتيحضرالتوفريشرطلنيلدرجةاملاجستريفي اللغةالعربيةكليةالدرقســ
  : اساتالعلياجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالجنتحتعنوان

  لداليل، التطور الصويت، الدخيل يف اللغة العربيةالتطور ا

ــيومازورامنإبداعغرييأوتأليفاآلخر . ينحضراوكتبتهابنفســــــــــــ
ـــنتأليفيهوتبينأـوإذاادعىأحداستقباالأام اأحتمالملسؤوليةعيفأنـافعالليستمنبحثــ

ــاتالعلياجامعةموالنامالكإبراه لىذلك،ولنتكوناملسؤوليةعلىاملشرفأوعلىكليةالدراســ
  .مياإلسالميةاحلكوميةماالنج

  .حررذااإلقراربناءعلىرغبتياخلاصةوالجيربنيأحدعلىذلكقدهذا،و

  

  : .......................التوقيع
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  استهالل
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  .)5-1:العلق (
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  إقرارالطالب

  :أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت

  أمحد علي إبراهيم الاليف: االسم

  13720106: رقمالتسجيل

  م2015مايو،ماالنج: العنوان

ــمأقرربأذهالرسالةالتيحضرالتوفريشرطلنيلدرجةاملاجستريفي اللغةالعربيةكليةالدرقســ
  : اساتالعلياجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالجنتحتعنوان

  لداليل، التطور الصويت، الدخيل يف اللغة العربيةالتطور ا

ــيومازورامنإبداعغرييأوتأليفاآلخر . ينحضراوكتبتهابنفســــــــــــ
ـــنتأليفيهوتبينأـوإذاادعىأحداستقباالأام يفأناأحتمالملسؤوليةعـافعالليستمنبحثــ

ــاتالعلياجامعةموالنامالكإبراه لىذلك،ولنتكوناملسؤوليةعلىاملشرفأوعلىكليةالدراســ
  .مياإلسالميةاحلكوميةماالنج

  .حررذااإلقراربناءعلىرغبتياخلاصةوالجيربنيأحدعلىذلكقدهذا،و

  

  .......................: التوقيع
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  استهالل
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  .)5-1:العلق (

  

  

  

  

  

 

  



  ث
 

 اإلهداء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  )105: اآلية /التوبة (}عملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنوناقل و{

إىل مـن علمـين العطـاء بـدون     .. إىل من كلله اهللا باهليبة والوقار أهدي هذا البحث 
أرجـو مـن اهللا أن ميـد يف عمـرك لتـرى      .. إىل من أمحل امسه بكل افتخار  .. انتظار

وستبقى كلماتك جنوم أهتـدي ـا اليـوم ويف    مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار 
  .أيب العزيز.. الغد وإىل األبد

ـ   ... إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفـة  إىل مـن  ...لإىل مجيـع أسـاتذتنا األفاض
علمنا التفاؤل واملضي إىل األمام، إىل من رعانا وحـافظ علينـا، إىل مـن وقـف إىل     

 ...جانبنا عندما ضللنا الطريق

إىل مـن  ... إىل مشعة متقـدة تـنري ظلمـة حيـايت    . .أفتخر وعليهم أعتمد م إىل من
 إىل مـن عرفـت معهـم معـىن احليـاة      ... اأكتسب قوة وحمبة ال حدود هل بوجودهم

  ...إىل كل إخويت وأخوايت األعزاء

ــذوقت معهــم أمجــل اللحظــات  ــن ت ــإىل م  إىل مــن كــانوا مــالذي وملجئي

و مـن  ... وأمتـىن أن يفتقـدونيإىل مـن جعلـهم اهللا أخـويت      ...إىل من سأفتقدهم 
  c2014طالب قسم  اللغة العربية، خاصة فصل...اهللايف أحببتهم 

ــزين   ــعاديت وح ــني س ــع ب ــن جيم ــرفهمإىل م ــن مل أع ــوين إىل م  ...ومل يعرف

  ...يف عيوينأمتىن أن تبقى صورهم إىل من ...إذا ذكروينإىل من أمتىن أن أذكرهم 



  ج
 

  بسماللهالرمحنالرحيم

  كلمةالشكروالتقدير

ــالمعلى وحبيبناوقرنبينااحلمدللهالذيعلّمبالقلمعلّماإلنسامنامليعلم،والصالةوالســ
  .ةأعينناحممدبنعبداللهوعلىآهلوأصحاالذينيفعلوناحلسناتوجيتنبوناملنكرات

ونشكركلمنســــاعدناووقدانتهىهذاالبحثبعوناللهوتوفيقه،لذلكفيهذهالفرصة
ــاعدةوزودناباملعلوماتالالزمةإلمترةوالدعاءواألموالجهلناالفك وقدملناالعونومدلنايداملســ

 :امهذاالبحثوخنصبالذكر

راهاايمديرجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالجناألســـــتاذالدكتورموج .1
 .رجواملاجستري

 .عميدكليةدراساتالعليااألستاذالدكتوراحلامجهيمن .2

 .اديناتاغوررئيسقسماللغةالعربيةالدكتورولدانا .3

ــيلةالدكتور .4 ــاج  فضــــــــــــ احلــــــــــــ
ــرافعلىهذاالبحثفجزامهاللهعليللذينتفضلوااااديناتغوروالدكتورولداناسوتامان باإلشــ

 .واالحترامرعنيكلخريوهلممنيكاللتقدي

ــ .5 ــىاللهأنيغفرادفعنذيلالعزيزينالوأيب أميــــــ  نيإلىالعلم،عســــــ
 .يرمحهماكماربيانيصغرياوماهل

مجيعاألساتذةفيقسماللغةالعربيةبكليةالدراساتالعليافلهممنيكاللشــــكروالتقديرعلى .6
 .اءزاجلمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزامهاللهخريه ليقدموما

 .مجيعزمالئيفياجلامعة،خاصةفيقسماللغةالعربية،الذينرافقونيمعافيتبحرالعلوم .7

  .منساعدنيلهمنيالشكروالتقديروجزاهاللهخرياجلزاءكره، ولكن لكلومنلمأذ



  ح
 

ىاـهإالّقواللشكروالتقديرعلىكلحال،فجزامهاللهأحسناجلزاء،عســـــوألقدمـالق
ــ . ميعالقراءاألعزاءجلييعمنفعهليوـللهأنيكوذاالبحثاجلامعـــــــــــــ

  . وأسأالللهالتوفيقوالرمحةواهلداية

  هـ1435/ م2015 ، مايوجماالن

  أمحد علي إبراهيم الاليف

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



  خ
 

 مستخلصالبحث

. لـداليل، التطـور الصـويت، الـدخيل يف اللغـة العربيـة      التطـور ا م، 2015 ،أمحد علي إبراهيم الـاليف 
ــالميةاحلكومية . جماالنالبحثاجلامعي،قسماللغةالعربية،كليةالدراساتالعليا،جامعةموالنامالكإبراهيماإلســــــ

  .احلاج سوتامانالدكتور:  ،واملشرفالثايناديناتاورغولدانا الدكتور: املشرفاألول
  .لداليل، التطور الصويت، الدخيل يف اللغة العربيةالتطور ا:الكلماتاألساسية

  

واتصـال بـني املاضـي واحلاضـر، وهـذه اللغـات يف تطـور         ،والتخاطب اللغات كلها تعترب وسيلة للتفاهم
الدراسـة مـن املشـكالت الـيت     ، وتنطلـق هـذه   اللغة العربية هي إحدى هذه اللغاتو مستمر لعدة أسباب، 

تواجه متعلمي اللغة العربية يف هذه اجلامعة من عدم فهم أن اللغة العربية لغة حيـة مثـل بقيـة اللغـات وهـي      
  .يل عليها من اللغات األخرىة الصوت والداللة والدخمتطورة وخاصة من ناحي

مـا هـي    و ؟التطـور الصـويت   خـواص ما هي .2، ؟مظاهرهما هي و التطور الداليل عواملما هي خواص و.1
  ؟ وما هو تاريخ املفردات الدخيلة يف اللغة العربية؟الدخيل يف اللغة العربيةما هو .3، عوامله؟

يل فيهـإ  ن هذا البحث نظـري كتـايب حيتـاج الباحـث    أو ،املدخل املستخدم يف هذا البحث هو البحث املكتيب
تطور اللغـة،نقال مـن الكتـب والبيانـات واملصـادر      علق بيت اةممخبار من املراجع والكتب الكثرياملعلومات واأل

 .ساتذة املختصني يف هذا االيضا املناقشة مع األأوتطور اللغة عن املتوفرة 

كمـا أنـه حيـدث مـن تلقـاء نفسـه وهـو جـربي         , أنه يسري ببطء وتـدرج :خواص التطور الـداللـي
واملكـان، و يظهـر أثـره عنـد مجيـع األفـراد يف       فالتطور الداليل يف غالب أحواله مقيد بالزمـان  . الظواهر
أو أو القواعـد،   وضـوح الكلمـة يف الـذهن،    أو ت،تعلق باستخدام الكلمـا فت: هعــــواملأما  .اتمع

ختصــيص املعــىن أو تعميمــه، :همظــاهرو .عــاتبــاختالف الطبقــات واجلماة مــدلوهلا أو تغــري طبيعــ
  .لتغري جمـال االسـتعماأو ة واحنطاطها، رقـي الـداللـط، أو نـحطـااال

مقيـد  جـربي الظـواهر، و   وهـو ، تدرج، وحيـدث مـن تلقـاء نفسـه    يسري ببطء و:خواص التطور الصويت
 أصـوات  تفاعـل  أو  السـمع  يف اخلطـأ أو ، ر الطبيعي املطّرد ألعضـاء النطـق  التطو:عوامله. واملكانبالزمان 
 العوامـل  و واجلغرافيـة  والنفسـية  االجتماعيـة  للعوامـل  كذلك ،األصوات تناوب، أو بعض مع بعضها الكلمة
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Semua Bahasa adalah media untuk saling memahami dan berkomunisasi, dan 
menghubungkan yang dahulu dengan yang sekarang, Bahasa mengalami proses 
perkembangan secara terus-menerus disebabkan oleh bermacam-macam sebab. 
Bahasa arab termasuk dari Bahasa tersebut. Penelitian ini bermula dari beberapa 
masalah yang dihadapi oleh beberapa pelajar Bahasa arab di universitas ini berupa 
ketidakpahaman terhadap bahasa arab bahwasanya ia adalah bahasa yang hidup 
seperti bahasa-bahasa yang lain. Ia perkembang, terutama dari segi bunyi, semantic 
dan kata serapan yang masuk dari bahasa yang lain. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apa karakteristis dan faktor-faktor 
perkembangan semantic dan apa manefestasinya? 2. Apa karakteristis perkembangan 
bunyi serta faktor-faktornya? 3. Apa kata serapan dalam bahasa arab serta bagaimana 
sejarah kosa kata serapan  di dalam bahasa arab?  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur, dan penelitian 
ini adalah penelitian teoritis literature dimana peneliti membutuhkan informasi-
informasi dan berita dari beberapa sumber literature dan buku-buku yang banyak yang 
berkaitan dengan perkembangan bahasa. Menukil dari buku-buku, data-data dan 
sumber literatur yang tersedia tentang perkembangan bahasa. Dan juga Dan juga 
diskusi dengan para pengajar ahli di bidang ini. 

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 
Karakteristik perkembangan semantik: bahawanya perkembangan tersebut 

berjalan secara lambat dan berkala, sebagaimana terjadi dengan sendirinya dan ia 
mempunyai fenomena yang pasti. Perkembangan semantik kebanyakan keadaannya 
terikat oleh waktu dan tempat. Dan dampaknya terlihat pada semua orang didalam 
masyarakat. Adapun factor-faktornya adalah berkaitan dengan penggunaan beberapa 
kata, kejelasan kata dalam otak, tata bahasa, perubahan pada karakteristik yang 
dimaknai atau perbedaan tingkatan dan kelompok social. Fenomenanya : penyempitan 
arti dan perluasannya, dekadensi, atau peningkatan rasa bahasa atau penurannya. Dan 
perubahan bidang penggunaannya. 

Karakteristik perkembangan bunyi: berjalan secara lambat dan berkala, 
terjadi dengan sendirinya. Dan ia mempunyai fenomena yang pasti dan terikat oleh 
waktu dan tempat. Faktor-faktornya : perkembangan alami yang hasilkan dari anggota 
ucap, atau kesalahan pendengaran atau interaksi antara bunyi dari beberapa kata. Atau 
rotasi bunyi. Begitupula beberapa faktor sosial, psikologis dan geografis. Dan 
beberapa faktor sastra yang digunakan mempunyai dampak yang besar dalam 
perkembangan bunyi. 

Kata serapan dalam bahasa arab: faktor utama dalam masuknya kosa kata 
tersebut kembali pada kesempatan yang diberikan kepada bangsa yang berbicara 
denga bahasa arab untuk berinteraksi secara materi dan kebudayaan, politik, ekonomi 
dengan bangsa yang lain. 
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All language is a medium to understand each other and communicate, and 
connect the first with the current, Language undergone a process of continuous 
development caused by a variety of reasons. Arabic is including that language. This 
study stems from several problems faced by someArabic language students in this 
university in the form of ignorance towards the Arabic language is the language that 
lived like other languages. Itdevelops, particularlyin terms ofsound, 
semanticanduptakewordscoming fromother languages. 

The research problems are: 1. What is the characteristic and factors of 
semantic developments and what is the manifestation? 2. What is the characteristic 
and factors of sound development? 3. What is word up take in Arabic and how the 
history of vocabulary uptake in Arabic? 

The method used is literature research, and this research is a theoretical 
literature where researchers require information and news from multiple sources of 
literature and books that are many associated with the development of language. The 
researcher also quotes from books, data and resources that are available literature 
about language development. And also discuss it with the experts in this field. 

The results of this study as follows: 

Characteristics ofsemanticdevelopment:thatthis development 
isrunningslowlyandregularly, as happenedby itselfandit has adefinitephenomenon. 
The development of semanticsmostlyis caused bytime and place. Andtheimpactis seen 
oneveryonein the community.Thefactors arerelated tothe use ofa few words, the 
clarityof words inthe brain, grammar, changes in thecharacteristicsordistinctions of 
rankinterpretedandsocialgroups. Phenomenon: a narrowing ofthe meaningandextent, 
decadence, oran increasesense oflanguageordecline also changes inthe field ofuse. 

Characteristics of sound development: running slowly and regularly, 
happen by itself. And it has a definite phenomenon and bounded by time and place. 
The factors: natural progression which is derived from the said members, or hearing 
errors or interactions between the sounds of a few words or the rotation of noise, 
similarly of some social factors, psychological and geographical. And some of the 
factors used literature has a great impact in the development of sound. 

Uptake word in Arabic:a major factor inthe entry ofthevocabulary, 
backonthe opportunity given tothe peoplewhospeakArabicpremisestointeract inthe 
materialandcultural, political, economic withanother nation. 
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. لـداليل، التطـور الصـويت، الـدخيل يف اللغـة العربيـة      التطـور ا م، 2015 ،أمحد علي إبراهيم الـاليف 
ــالميةاحلكومية . جماالنالبحثاجلامعي،قسماللغةالعربية،كليةالدراساتالعليا،جامعةموالنامالكإبراهيماإلســــــ

  .احلاج سوتامانالدكتور:  ،واملشرفالثايناديناتاورغولدانا الدكتور: املشرفاألول
  .لداليل، التطور الصويت، الدخيل يف اللغة العربيةالتطور ا:الكلماتاألساسية
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  .لتغري جمـال االسـتعماأو ة واحنطاطها، رقـي الـداللـط، أو نـحطـااال
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berjalan secara lambat dan berkala, sebagaimana terjadi dengan sendirinya dan ia 
mempunyai fenomena yang pasti. Perkembangan semantik kebanyakan keadaannya 
terikat oleh waktu dan tempat. Dan dampaknya terlihat pada semua orang didalam 
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  الفصل األول

  اإلطار العام                                  

  

  املقدمة_ أ

اللغة هي أساس احلياة يف اتمع، فهـي وسـيلة للتفـاهم والتخاطـب وتبـادل      

الفكـر، واتسـاع    األفكار واآلراء واملشـاعر، يف هـي الـركن األول يف تقـدم    

التآليف يف ميادين العلم واملعرفة، إن اللغـة مبعناهـا الواسـع أداة االتصـال بـني      

املاضي واحلاضر والتخاطب وتبـادل األفكـار بـني أفـراد اتمـع، فاإلنسـان       

بطبيعته االجتماعية ال يستطيع أن يعـيش يف هـذه الـدنيا منفـردا عـن اتمـع       

ال بعد التعامل مع اتمع حولـه؛ ألن كـل فـرد    واجلماعة، وال يسعد  يف حياته إ

لديه حاجاته األساسية ال تتحقق إال باتمع وليتم التعامل بينـه وبـني اتمـع ال    

  .1يستغين عن اللغة

عملية التصور للمضـامني واملـدلوالت ضـرورية قبـل أن تصـدر      ف      

نطوقـة أو  الكلمات والتراكيب من املتكلم أو الكاتب، كمـا أن معرفـة اللغـة امل   

كـي تـتم عمليـة التصـور     لاملكتوبة لكل من السامع والقارئ ضـرورية أيضـا   

للمضامني لديها أيضا، وعلى هـذا فاللغـة ال تسـتعمل للتعـبري فقـط ولكنـها       

                                                
  . 23، ص1989: مصر: ، دار املعارف،حسن سليماندراسة حتليلية ومواقف تطبيعه يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي1
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تستعمل إلثارة أفكار السامع والقـارئ ومشـاعرمها، وقـد تـدفعهما للحركـة      

  .2والعمل

وأفكارنـا ومشـاكلنا فقـط    فنحن ال نتكلم أو نكتب لنعرب عـن مشـاعرنا       

صدر ممـن نتحـدث إلـيهم    ولكن أيضا ليترتب على كالمنا أو كتاباتنا أثر معني ي

 .3أو نكتب هلم

وباإلضـافة إىل أن اللغـة العربيـة     اللغة العربية هي إحدى اللغـات العامليـة،  و

هي من إحدى اللغات السامية، وأكثرها انتشارا، ويزداد عـدد املسـلمني ـا يومـا     

قلوب املسلمني حب اللغة العربيـة علـى اخـتالف لغـام     يف م، فقد أشربت بعد يو

وتباينهم يف مشارق األرض ومغارا، واهتم كـثري مـن العـرب واملسـلمني بـتعلم      

بوصفها لغة القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة     وتتجلى عظمتها  4اللغة العربية وتعليمها

قُرَءانـا  كتـاب فُصـلَت َءاياتـه    ":لعزيز كتابه اقال اهللا عز وجل يففقد اليت  الشريفة

وقـال  . 6"إنا أنزلناه قرءانا عربيـا لعلكـم تعقلـون    : " وقال. 5"عربِيا لقَومٍ يعلَمون

كـون مـن املنـذرين بلسـان عـريب      نزل به الروح األمني على قلبـك لت : "أيضا

وـم فخـر   :بأجـداده وهي لغة الضاد اليت قال فيها املتنبي يف معرض الفخـر  7"مبني

                                                
  .15ص/ 6، دار املعارف طلقاهرةااللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق تدريسها، عبد العزيز عبد ايد، 2
  . 29لقاهرة، دار الفكر صاعلي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، 3
  .ص ب/2003: ، دار الرياض، مؤسسة الوقف اإلسالمي1عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ج، العربية بني يديك 4
  .3اآلية  سورة فصلتمن 5
  .2من سورة يوسف اآلية 6
  .195-193من سورة الشعراء اآلية7
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ولكن اللهجـة العاميـة طغـت    ، كل من نطق الضــاد وعوذ اجلاين وغوث الطريد

الناسِ، حتى أنه وجد من العـرب مـن  دعـا إىل إلغـاء الـتكلم باللغـة        نةعلى ألس

واللغة ترتبط حبياتنا اليومية، فبها نتفاهم مع غرينا من بـين اإلنسـان، وـا     .الفصحى

  8.داعيانعرب تعبريا إب

فقد عرف اإلنسان اللغة منذ أوائل والدتـه يف العـامل اجلديـد، فيحـاول أن     

يكتسبها بطريقة خمتلفة على حسب قدرتـه وسـنه؛ ألن اللغـة هـي أداة االتصـال      

املهمة لتوسيع املعاملة واملعارف والفهم يف أنواع العلوم، وهي جمموعـة مـن الرمـوز    

يتعارف أفراد ذو ثقافة معينـة علـى دالالـا،     الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت

من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم البعض، وكانـت اللغـة العربيـة هـي إحـدى      

اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تتطور من وقـت إىل آخـر، ولكـن بالتراكيـب     

الثابتة كانت هذه اللغة حتتل مكانة مهمـة جـدا علـى األرض، وإن اللغـة العربيـة      

متع مبكانة رفيعة يف العصر احلاضر، وقد بقيت قـدرا التواصـلية عـرب أكثـر مـن      تت

اسـتودعته   ذا يرجع إىل القـرآن الكـرمي الـذي   ستة عشر قرنا من الزمان، والفضل 

  .شريعته السمحة اخلالدة

إنـا جعلنـاه قرءانـا عربيـا      : "يف القـرآن الكـرمي   -عز وجل –فقال اهللا 

 9"لعلكم تعقلون 

                                                
  .3ص ) دار النهضة العربية: القاهرة( فاطمة حمبوب،دراسات يف علم اللغة،8
  .3: من سورة الزخرف اآلية9
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مييز اللغة العربية عن اللغات العالـــمية األخرى هـو قـدرا علـى    إنَّ ما 

التعبيــــــر مبخارج حروف ليسـت موجـودة يف لغـات عامليـة أخـرى      

هم الطويـل،  التي وحـدت العـرب عـرب تـارخي     مثـل حرف الضاد، وهـــي

واآلباد يـة  ورغـم كـل مميـزات اللغـة العرب    . وكانت قدمياً لغة احلضارة عرب األزمان

ـ      ة الفصحى وأمهيتها فإننا جند البعض مازال مصــــراً علـى إلغـاء الـتكلم باللغ

ن اللهجة العاميـة ليسـت لغــةً بـل هـي طريقـة       ،إالعربية الفصحى أو الكتابة ا

شعبية أو أسلوب للتعبري عند الشـعوب، أو هلجـة تطـورت مــع الزمــــن      

ــارة   ــة التج ـــرها نتيج ــة بغيـ ـــوب العربي ــتالط الشعـ ـــة واخ أو نتيج

اســتعمار بعض الــدول للشـعوب والـــدول األخـرى، حيـث دخلـت      

العديــد من املصطلحات األجنبية عند هــذه الشعوب حتـــى غـدت لغـة    

التداول اليومية، كما يرجـع أيضـاَ تشكــل اللهجـة إىل تطـــور اتمعـات       

  .البشرية عرب العصور

ـ         ي نتيجـة حتميـة للحيـاة يف    وليست اللغة من صنع فرد أو أفراد، وإمنـا ه

جمتمع  جيد أفراده أنفسهم مضطرين إىل اختاذ وسيلة معينـة للتفـاهم، والتعـبري عمـا     

واللغة شـأا يف ذلـك شـأن    . تلك الوسيلة هي اللغة. جيول بالنفس، وتبادل األفكار

أصـواا  : الظواهر االجتماعية األخرى عرضة للتطور املطـرد يف خمتلـف عناصـرها   

متنها وداللتها، وتطورها هذا ال جيـرى تبعـا لألهـواء واملصـدفات، أو     وقواعدها و
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وفقا إلرادة األفراد، وإمنا خيضع يف سـريه لقـوانني جربيـة ثابتـة مطـردة النتـائج،       

واضحة املعامل حمققة اآلثار، والبد ألحد على وقـف عملـها، أو تغـيري مـا تـؤدي      

، أو جيعلوهـا جتمـد علـى وضـع     إليه، فليس يف قدرة األفراد أن يقفوا تطور لغة مـا 

اليت رمستـها هلـا سـنن التطـور الطبيعـي،       و يسريوا ا يف سبيل غري السبيلخاص، أ

ـ    دلوالا، وضـبط أصـواا   فمهما أجادوا يف وضع معجماا، وحتديـد ألفاظهـا وم

  10.وقواعدها

الباحـث يف  سـيقوم  ويف هـذا البحـث   ، هذه القضية هنا وقد تناول الباحث

ـ  ةسـالمي براهيم اإلإموالنا مالك  ةجبامع ةالعربي ةاللغ قسم هـذا القسـم   ة؛ واحلكومي

اللغـة كـائن حـي؛    ف مباالنج،ةاحلكومي ةسالمياإل ةيف اجلامع ةقسام اجلديدحد األأمن 

ألا حتيا على ألسنة املتكلمني ا، وهم من األحيـاء وهـي لـذلك تتطـور وتـتغري      

يف نشـأته ومنـوه    ري وهـي ختضـع لـه   ي ويـتغ بفعل الزمن، وكما يتطور الكائن احل

وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعية حتيا يف أحضان اتمع، وتستمد كياـا منـه، ومـن    

عاداته وتقاليده، وسلوك أفراده، كما أا تتطور بتطور هـذا اتمـع، فترقـى برقيـه     

واللغة شأا يف ذلك شأن الظواهر االجتماعيـة األخـرى، عرضـة    ، وتنحط باحنطاطه

أصواا وقواعـدها ومتنـها ودالالـا، وتطورهـا     : ور املطرد يف خمتلف عناصرهاللتط

هذا ال جيري تبعا لألهواء واملصـادفات، أو وفقـا إلرادة األفـراد، وإمنـا خيضـع يف      

                                                
  . 9، ص ) 1997الطبعة الثالثة، : القاهرة( التطور اللغوي مظاهره، وعلله، وقوانينه، رمضان عبد التواب،  10
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سريه لقوانني جربية ثابتة مضطردة النتائج، واضحة املعـامل، حمققـة اآلثـار، وال يـد     

ؤدي إليه، فلـيس يف قـدرة األفـراد أن يقفـوا     ألحد على وقف عملها، أو تغيري ما ت

، أو جيعلوها جتمد على وضـع خـاص أو يسـريوا ـا يف سـبيل غـري       تطور لغة ما

اليت رمستها هلا سنن التطـور الطبيعـي، فهمـا أجـادوا يف وضـع معجماـا        السبيل

  .، وضبط أصواا وقواعدهاوحتديد ألفاظها ومدلوالا

بدعا بـني اللغـات، فهـي حلقـة يف سلسـلة       واللغة العربية اجلاهلية ليست

خيـل بعـض النـاس،    حلقات طويلة من التطور والتغري، أي أـا مل تكـن كمـا يت   

  .لنا منذ أن خلق اهللا األرض ومن عليها بصورا اليت رويت

ما نسميه حنن بالعربية الفصحى، يشمل يف الكثري من ظـواهره علـى بعـض    ف

ه اللغـة أحيانـا صـورتني أو أكثـر لظـاهرة      أننا نالحظ يف هذ: حلقات التطور، أي

  .لغوية واحدة، وبعض هذه الصورة متثل فترة تارخيية أقدم من الصورة األخرى

ـ  واللغة  ي لغـة مـن لغـات    تـوفر أل ة مل تالعربية الفصحى هلا ظـرف خاص

ن ـا التـراث   ومنـذ أربعـة عشـر قرنـا ود    العاملوذلك أا ارتبطت بالقرآن الكرمي 

لذي كان حموره هو القـرآن الكـرمي يف كـثري مـن مظـاهره، وقـد       العريب الضخم ا

  :-عز وجل –كفل اهللا هلا احلفظ، مادام حيفظ دينه فقال 

، ولوال أن شرفها اهللا عـز وجـل فـأنزل ـا     "إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون" 

كتابه وقيض له من خلقه من يتلوه صـباح مسـاء، ووعـد حبفظـه علـى تعاقـب       
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ال كل هذا ألمست العربيـة الفصـحى لغـة أثريـة، تشـبه الالتينيـة أو       األزمان لو

ت اللهجات العربية املختلفة، وازدادت علـى مـر الزمـان بعـدا     دالسنسكريتية، ولسا

عن األصل الذي انسلخت منه، هذا هـو السـر الـذي جيعلنـا ال نقـيس العربيـة       

اللغـات يف   الفصحى مبا حيدث يف اللغات احلية املعاصـرة فـإن أقصـى عمـر هـذه     

شكلها احلاضر ال يتعدى قرنني من الزمان، فهـي دائمـة التطـور والـتغري، وعرضـة      

للتفاعل مع اللغات ااورة، تأخذ منها وتعطي وال جتـد يف ذلـك حرجـا؛ ألـا مل     

  .ترتبط يف فترة من فترات بكتاب مقدس كما هو احلال يف العربية

راسـته دراسـة مكتبيـة    وسـوف يقـوم بد   وقد اختار الباحث هذا املوضوع

يعترب من املواضيع املهمة يف تعليم اللغـة العربيـة، وكـذلك لالسـتفادة منـه يف       فهو

ـ  لذا فكر الباحث عن منـهج قسـم  تطوير تعليم اللغة العربية،  ـ  ةاللغ البحوث ةوالعربي

ن أل ؛و اختار الباحـث موضـوع البحـث عـن املنـهج     . والتحليالت واالقتراحات

ـ  إلىأن نصل أردنا أذا إ:كما قال الباحث ـ   ة،هداف تعلـيم اللغ ا أن نضـع  فالبـد لن

جد الباحـث املنـهج واملـادة الـيت     قد وو ،حيانيف بعض األ.املنهج املناسب واملوحد

خـر يف مـادة واحـدة يف قسـم تعلـيم      لها املعلم اآلملها املعلم ختتلف عن اليت عمع

ـ  بـراهيم اإل إموالنا مالك  ةجبامع ةالعربي ةاللغ ذا كـان كـذلك   إة، وسـالمية احلكومي

ذا كانـت املـادة واملنـاهج الـيت     إ؟هـداف مقصـودة  ىألإفكيف وصلت اجلامعـة  

  .يستخدمها املعلم خمتلفة بني املعلمني 
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  :مشكلة البحث وأسئلته_ ب

ة عنـد الكـثري   املشكلة اليت تواجه متعلمي اللغة العربية يف هذه اجلامعة وجود صـعوب  

اللغـات وهـي  بالتـايل يف    يف  فهم أن اللغة العربية لغة حية مثـل بقيـة    من الطالب

  .تطور مستمر

  أسئلةالبحث

 ؟ومظاهره التطور الداليل عواملخواص وكيف .1

 ؟عواملهكيف و ؟التطور الصويت خواصكيف .2

  ؟ وما هو تاريخ املفردات الدخيلة يف اللغة العربية؟الدخيل يف اللغة العربيةكيف .3

 أهداف البحث_ ج

 .ومظاهره التطور الداليل عواملخواص وملناقشة.1

 .عواملهالتطور الصويت و خواص ملناقشة.2

  .فردات الدخيلةتاريخ امل و الدخيل يف اللغة العربيةملناقشة.3

  :أمهية البحث_ د

تتحدد أمهية البحث يف أنه يسهم يف إثـراء املعلومـات بشـكل عـام حـول هـذا       

مـن ناحيـة الداللـة والصـوت      اللغـة العربيـة  التطور اللغـوي يف  : " املوضوع

  ".والدخيل

  :حدود البحث_ هـ
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 :احلدود املوضوعية -1

  :من ناحية الباحث موضوع املبحثحدد 

  .التطور الداليل. أ

  .التطور الصويت. ب

 .الدخيل يف اللغة العربية. ج

 :احلدود الزمانية  -2

حـىت مـايو   2014العـام الدراسـي    الفصل الدراسي الثالـث شـهر نـوفمرب   يف 

  .م2015

 :احلدود املكانية  -3

يف جامعـة   رجوعـا إىل املصـادر واملراجـع املتـوفرة     قدم الباحث موضوع البحـث 

، كلية العلوم اإلنسانية، طلبة قسم تعلـيم اللغـة العربيـة،    براهيم مباالنجإموالنا مالك 

  .خرىداا، وغريها من املصادر األأو قسم اللغة العربية وآ
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  :الدراسات السابقة_ ز

  معىن التطور اللغوي ومدى وقوعه يف اللغات بعامة والعربية خاصة_1

مظـاهره وعللـه وقوانينـه،    : رمضان عبد التـواب، التطـور اللغـوي   : اسم الباحث

  .م1982-1981، القاهرة 3ط

  :أسئلة الباحث

  هل اللغة العربية قابلة للتطور؟_ أ

  ميح الكلمات القدمية؟ هل تطور بعض الكلمات_ ب

  هل للمجتمع دخل يف تطور اللغة؟_ ج

  :أهداف الباحث

  .معرفة مدى قابلية اللغة العربية للتطور_ أ

  .معرفة تأثري الكلمات احلديثة على الكلمات القدمية_ ب

  .معرفة تأثري اتمع يف تطور اللغة_ ج

  :نتائج الباحث

  .لذلك تتطور وتتغري بفعل الزمناللغة العربية كائن حي مثل بقية اللغات 

تطور اللغة ظاهرة اجتماعية حتيا يف أحضـان اتمـع وتسـتمد كياـا منـه ومـن       

  .عاداته وتقاليده وتتطور بتطوره وتنحط باحنطاطه
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اللغة العربية تعترب وسيلة للتفاهم والتعبري عما جيـول يف الـنفس لـذلك هـي تتطـور      

  .كبقية الوسائل

  .ر يف تغيري أو تطوير اللغةليس لإلنسان دخل مباش

  .تطور اللغة يعترب بطيء جدا مقارنة بأي تطور آخر

أحيانا جند صورتني أو أكثر لظاهرة لغوية واحدة، وبعض هـذه الصـورة متثـل فتـرة     

  .تارخيية أقدم من الصورة األخرى

أن اللغة العربية هلا ظرف خاص حيفظها من التبديل والنسـيان وهـو نـزول القـرآن     

  .ذه اللغةالكرمي 

 .ليس املقصود بالتطور اللغوي هو التغيري

 أي ابن فارس يف تطور اللغة، ودراسة نص ابن فارس يف باب األسباب اإلسالميةر_ 2

.م2014  

:أسئلة الباحث  

؟اللغات بعامة والعربية خاصة التطور يف مدى وقوعما _ أ  

 ؟موقف العالمة ابن فارس من التطور اللغويما _ ب 

  ؟التوسع يف دالالت األلفاظكيفية _ ج

  ؟ذيب األلفاظ واختيارهاكيف يتم _ د

  هل العربية ينطبق عليها ما ينطبق على اللغات األخرى؟_ هـ
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  :أهداف الباحث

.اللغات بعامة والعربية خاصة التطور يف مدى وقوعمعرفة _ أ  

 .موقف العالمة ابن فارس من التطور اللغويمعرفة _ ب

  .دالالت األلفاظالتوسع يف معرفة _ ج

  ذيب األلفاظ واختيارهامعرفة كيفية _ د

  نظرية اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاا التربوية موسى رشيد حتاملة_ 3

  .كلية الدراسات العربية واإلسالمية، ديب) رسالة حبثية ( 

  :أسئلة الباحث

  ما تعريف اللغة؟_  أ

  كيف يكتسب اإلنسان اللغة؟_ ب

  كتساب اللغة؟ما هي نظريات ا_ ج

  ما هي العوامل األساسية لتعلم اللغة؟_ د

  :أهداف الباحث

  .معرفة تعريف اللغة_   أ

  .كيفية اكتساب اإلنسان اللغة_ ب

 .التعرف على نظريات اكتساب اللغة_ ج

 .معرفة العوامل األساسية لتعلم اللغة_ د



13 
 

السـعود  التوسع يف دالالت األلفـاظ دراسـة ديـوان محيـد بـن ثـور، أليب       _ 4

  .جامعة املدينة) رسالة حبثية ( ، الفخراين

  :أسئلة الباحث

  ما أسباب التطور الداليل؟ _ أ

 ما مظاهره؟ _ ب

   هل هلذه املظاهر أثر يف ديوان محيد ابن ثور؟_ ج

  :أهداف الباحث

  :أسئلة الباحث

  .أسباب التطور الداليل معرفة_ أ

  .مظاهره عرفةم_ ب

 .ريف ديوان محيد ابن ثو هذه املظاهر أثرمعرفة _ ج

  :خالصة الباحث

 

فكلما كثر استعمال اللفظ تعـرض معنـاه للـتغري فيخصـص     : كثرة استعمال اللفظ_

معناه بعد أن كان عامّا، أو يعمم بعد أن كان خاصّا، أو يسـتعمل يف معـىن جمـازي    

 .يصبح لطول الفهدية حقيقيّا، أو يستعمل امسا أو مصطلحا علميّا



14 
 

فقد يتغري صوت لفظ ليس لـه عالقـة بلفـظ آخـر فـإن      : وات اللفظتغيري أص -

ذلك يؤدي إىل اتفاق بينهما من حيث الصـورة الصـوتية، ويتسـبب ذلـك يف     

 .تغيري معناه الشتباه النطق واختالط املعىن على املتكلم

فكلما كان مدلول الكلمة مبـهما غامضـا كثـر    : عدم وضوح الكلمة يف الذهن -

 .                                                  .           تغريه

 .فأحيانا تـؤدي بعـض قواعـد اللغـة إىل تغـيري املعـىن      : بعض القواعد اللغوية-

انتقال اللفظ من لغة ألخرى بسبب انتقال مـا يـدل عليـه أو للحاجـة إليـه يف      -

اللغـة   ورمبا يستعمل مبعـىن خيتلـف عـن مدلولـه يف    : العلوم والفنون أو لغري ذلك

 .لاألصلية؛ فيتعرض للتغيري والتبد

فكل فريق من اتمع يفهـم بعـض ألفـاظ اللغـة     : اختالف طبقات اتمع وأجياله

على حنو خاص، أو يدخل عليها بعض التغيري الذي يناسبه، وذلـك قـد يـؤدي إىل    

ــها  ــتالف داللتـــــــــــــ  .اخـــــــــــــ

أو ثقافيّـا إىل غـري ذلـك    فإذا تقدم اتمع صناعيّا أو عمرانيّـا  : التغيري االجتماعي-

  .من مظاهر حياته فإن ذلك يتبعه تغيري يف مدلوالت بعض األلفاظ

 

فبعض األلفاظ تكتسب معاين جديـدة تـنجم عـن آثـار نفسـية      : احلالة النفسية-

  .تسيطر على املتكلمني
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  :الفرق بني الدراسات السابقة ورساليت البحثية

اللغـوي، ولكـن هـذا البحـث يـدرس      الدراسات السابقة تدرس جزءا من التطور 

  .التطور اللغوي بصفة عامة

 :حتديد املصطلحات_ و

و لتسـهيل البحـث سـوف نعـرف     , نستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات

  :بعض املصطلحات كما يلي 

  :تعريف التطور اللغوي.1

 

اللغة كائن حي، حتيا علـى ألسـنة املـتكلمني ـا، وهـم مـن       فالتطور هو التغري، 

األحياء، وهي لذلك تتطور وتتغري بفعل الزمن كما يتطـور الكـائن احلـي ويـتغري،     

وهي ختضع ملا خيضع له الكائن احلـي يف نشـأته ومنـوه وتطـوره، وهـي ظـاهرة       

اجتماعية حتيا يف أحضان اتمـع وتسـتمد كياـا منـه، ومـن عاداتـه وتقاليـده        

فترقى برقيـه وتـنحط باحنطاطـه،    وسلوك أفراده، كما أا تتطور بتطور هذا اتمع؛ 

فليست اللغة من صنع فرد أو أفراد، وإمنا هي نتيجة حتميـة للحيـاة يف جمتمـع جيـد     

أفراده أنفسهم مضطرين إىل اختاذ وسيلة معينة للتفاهم والتعـبري عمـا جيـول بـالنفس     

ــي اللغــــ   ــيلة هــ ــك الوســ ــار، تلــ ــادل األفكــ  .ةوتبــ

عرضـة للتطـور    -عيـة األخـرى  شأا يف ذلـك شـأن الظـواهر االجتما   -واللغة 
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ــرها؛ أ ــف عناص ــطرد يف خمتل ــها ودالالــ املض ــدها ومتن ــواا وقواع  ...اص

وتطورها هذا ال جيري تبعا لألهـواء واملصـادفات أو وفقًـا إلرادة األفـراد، وإمنـا      

خيضع يف سريه لقوانني جربية ثابتة مضطردة النتائج، واضحة املعـامل، حمققـة اآلثـار،    

وقف عملها أو تغيري ما تؤدي إليـه، فلـيس يف قـدرة األفـراد أن      وال يد ألحد على

يوقفوا تطور لغة ما، أو جيعلوها جتمد على وضع خـاص، أو يسـريوا ـا يف سـبيل     

ــ  ــور الطبيعـ ــنن التطـ ــها هلـــا سـ ــيت رمستـ  .يغـــري الســـبيل الـ

فاللغة إذًا كائن حي يتطور على ألسنة املـتكلمني ـا، فينشـأ مـن هـذا التطـور       

 لغة عصر والعصر الذي سـبقه، وهنـا حيـدث الصـراع بـني أنصـار       اختالف بني

الشكل القدمي وأنصار الشكل اجلديد، وبعد فترة يصـبح قـدميا مـا كـان بـاألمس      

جديدا، فيتصارعوا مع جديد آخر وتضمحل لغة العصـر األسـبق أو تنـدثر؛ غـري أن     

ظـل الصـراع   كل جديد ال يظهر فجأة وال يقضى على القدمي بني يوم وليلـة؛ بـل ي  

بينهما لفترة قد تطول أو تقصـر، غـري أن االنتصـار يكـون يف النهايـة للشـكل       

  .11اجلديد

  

  

 

                                                
  .3/5م، ص1982-1981، القاهرة 3طرمضان عبد التواب، قوانينه،  مظاهره وعلله و: التطور اللغوي11
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  :تعريف التطور .2

 :لغة

رر ،  تطوا يتطورر تطوتطوفهو م ،   

رطَور:   تر إىل طَولَ من طَووحت   

رطَوت   هتاسري دف :جردقَّى ، ترت   

رطَوت   عمتجالٍ: الْمالٍ إِلَى حح نلَ موحت الً ، أَيدبتراً ويغت فرع.  

وتأيت كلمة التطوير يف املعجم الوسيط من كلمة طور الشيء مبعىن حولـه مـن طـور    

  .12إىل طور، وهو مشتق من الطور

  :اصطالحا

 رطَوـ : الت يالذي حيدث يف بِن ر التدرجييالتغي ها   ةوسـلوك ـةاحلَي الكائنـات ،

ويطلَق أَيضاً على التغيرِ التدرجيي الذي حيـدثُ يف تركيـب اتمـع أَو العالقـات أَو     

.النظم أَو القيم السائدة فيه
13

  

                                                
  .569، ص 1982: ميةاملكتبة اإلسال: ، استانبول1ط 2إبراهيم أنيس وآخرين، ج، املعجم الوسيط 12
م، 1423: عبد الرمحن بن إبـراهيم الفـوزان وآخـرون،  مؤسسـة الوقـف اإلسـالمي      ، ملعلمي اللغة العربيةتدريبيةلدروس الدورات ا 13
  .11ص
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والتطوير هو التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املرسـومة بصـورة أكثـر كفـاءة،     

التربويـة وصـوال إىل حتقيـق األهـداف     حتسني العمليـة  : وهو على الصعيد التربوي

التربوية املنشودة
14

.  

  :تعريف اللغة.3

جتمـاع،  كانت اللغة وما تزال، جمال أحباث عدة علـوم، منـها اللسـانية، وعلـم اال    

ولذلك أعطيت تعريفـات عـدة خمتلفـة،    ) ةدراسة اآللة املصوت(، والطب سوعلمالنف

  :من هذه التعريفات، وباختالف العلوم اليت ينظَر منها إىل اللغة

جمموع األلفاظ والقواعد اليت تتعلّق بوظيفة التخاطـب والتفـاهم بـني مجاعـة     : (أنها

من الناس، وهي تعبر عـن الفئـة الناطقـة ـا، ونفسـيتها، وعقليتـها، وطباعهـا        

  .جتماعي والتارخييومناخها اال

مجاعـة بشـرية معينـة تتبـادل     جمموعة مفردات الكالم وقواعد توليفها اليت متيز أا  

  .15بواسطتها أفكار اللغة

  

                                                
  .55ص/ 2002: دار غريب: التكنولوجيا وتطوير التعليم،الديلمي، عبد العظيم عبد السالم،  القاهرة14
  .42، ص )1983دار قتيبة، : دمشق(اجلرجاين، حتقيق حممد رضوان الداية، وحممد فايز الداية دالئل اإلعجاز، عبد القاهر 15
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  تعريف اللغة وخصائصها: املبحث األول

  :تعريف اللغة

فهـي  . عالميـة األخـرى  مميزا من بـني األنظمـة اإل   عالمياإ نظاما تعد اللغة الطبيعية

اإلشارة اجلسمية، ولغـة الصـم، والـبكم، ولغـة     ختتلف عن لغات احليوانات، ولغات 

وإن كان هناك بعض اخلصائص اليت جتمـع بـني اللغـة الطبيعيـة، واألنظمـة      . املرور

كداللـة الغـدران علـى    ( األخرى املذكورة متيزها عن الـدالئل الطبيعيـة   عالميةاإل

 وأهم هـذه اخلصـائص علـى اإلطـالق    ). نزول املطر، وداللة الرماد على نار سابقة

فالغدران، والرماد ال يريدان أن ينقال أية رسـالة إلينـا، وإن اسـتنتجنا    . قصد اإلبالغ

عالميـة فتسـتخدم لغـرض    أما األنظمـة اإل . عند رؤيتهما نزول املطر، أو وجود النار

اإلبالغ أي نقل املعلومات، وتستلزم وجـود خماطـب، وخماطَـب، ونظـام رمـزي      

وسيتضح لنا عنـد احلـديث عـن    . عمل فيهحيتاج إىل تفكيك، وتركيب، وسياق تست
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كيف ختتلف اللغة الطبيعيـة عـن لغـات احليوانـات، وغريهـا مـن        خصائص اللغة

  .1عالمية األخرىاألنظمة اإل

املتواضع عليها اعتباطا الـيت تتسـم بقبوهلـا للتجزئـة،      نظام من العالمات" فاللغة هي

ويتخذها الفرد عادة وسيلة للتعبري عـن أغراضـه، ولتحقيـق االتصـال بـاآلخرين،      

وقد صيغ هذا التعريف بعـد دراسـة عـدد مـن      2"الكالم، والكتابة) بوساطة(وذلك 

  .تعريفات اللغويني القدامى، واحملدثني

  :خصائص اللغة

  :كوا عالمات -1

". اموع النـاجم عـن ارتبـاط الـدال باملـدلول     "بأا   عرف دو سوسور العالمة

ويقصد بذلك أن العالمة ليست لفظا جمردا عن معىن، بل هي لفظ يفهـم منـه معـىن    

  .عند إطالقه، وال ميكن الفصل بني الدال، واملدلول

العالمـة   – عالوة على العالمـة املعجميـة  – ليشمل وقد تطور مفهوم العالمة

س ( )أ( :، وعلى سبيل املثال، فإن كلمة ساهر تتكـون مـن عالمـتني مهـا    القواعدية

                                                
 F.de Saussure, Cours de linguistic général (Paris: Payot, 1968), p. 32.15  

: طـرابلس ( دراسـة حـول املعـىن ومعـىن املعـىن      ،حممد حممد يـونس علـي  ، دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية وصف اللغة العربية2

 .24، ص )1993منشورات جامعة الفاتح، 
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صيغة فاعل، وبينما تعد العالمة األوىل معجميـة لكوـا تـدل علـى      )ب(، و)هـ ر

معىن معجمي، وهو املكوث يقظا بعد موعد النـوم، توصـف الثانيـة بأـا عالمـة      

  .قواعدية

القواعديـة، واملعجميـة أن األوىل ميكـن حصـرها بعـد       والفرق بـني العالمـات  

االستقراء؛ أي أا حمدودة العدد، وينوب بعضها عـن بعـض للداللـة علـى معـان      

صرفية، أو حنوية معينة، وذلك مثل أداة التعريف، وتاء التأنيث، وصـيغة فاعـل، أمـا    

ول عالمـات جديـدة يف كـل    فهي غري حمـدودة العـدد؛ لـدخ    املعجمية العالمات

وقت، وألا تشري إىل أشياء خارج اللغة، وهذه األشـياء غـري متناهيـة، وعـادة مـا      

املعجميـة دون القواعديـة، إذ ميكـن العثـور يف      ن املعاجم اللغويـة العالمـات  تدو

  .مثال" مفعول"دون معىن صيغة " أسد"املعجم على معىن 

أصغر عالمـة لغويـة؛ ألنـه يـدل     ) عجمياسواء أكان قواعديا، أو م(ويعد املصرف 

  .على معىن، وال ميكن تقسيمه إىل عناصر أصغر ذات معىن

علـى املفـردات تطلـق أيضـا علـى التراكيـب، فاملركـب         ومثلما تطلق العالمة

حنو سـيارة محـراء، واملركـب البـديل      حنو كتاب سعيد، واملركب الوصفي اإلضايف

و اجلو لطيف، وقـام خالـد، وغـري ذلـك     حنو الكتاب نفسه، واملركب اإلسنادي حن

وأكرب مـا تكـون عليـه العالمـة     . من التراكيب اليت تدخل يف حكم العالمة التركيبية
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كعلمـاء التخاطـب،    يف التحليل القواعدي هو اجلملة، أما املهتمون بدراسـة الـنص  

الـذي يسـتحق التحليـل،     وحمللي اخلطاب، واألسلوبيني فيعدون النص هو املوضوع

  .إال مكونات له جلملوما ا

  :االعتباطية -2

إذا نظرنا يف أصوات كلمة ضرب مثال يف اللغة العربيـة، وتأملنـا يف سـبب اختيـار     

بالذات للتعبري عن معـىن الضـرب، فلـن جنـد علـة منطقيـة        العرب هلذه األصوات

، أو أي لفـظ  ) ربـض ( إم كان بإمكـام أن يسـتعملوا    بل. تفسر سبب االختيار

اللغـة   فلـو أن واضـع  : "يقول عبد القـاهر اجلرجـاين  . للداللة على هذا املعىنآخر 

ولـو   .3"، ملا كان يف ذلك مـا يـؤدي إىل فسـاد   )ضرب(مكان ) ربض(كان قد قال 

كان يف اللفظ ما يدل على معناه، أو يف املعىن ما يقتضي أن يعرب عنـه بلفـظ معـني،    

وهكذا ميكن أن نستنتج أن اختيار الدال ملـدلول معـني إمنـا هـو     . ملا اختلفت اللغات

ــ  عمـل اعتبـاطي   ويف هــذا ختـالف اللغــة  . أو تعليـل عشــوائي ال خيضـع ملنطق

ة الصـليب الـيت تـدل علـى صـلب املسـيح عنـد        الرموز املعربة كإشار الطبيعية

  .النصارى

  :كوا نظاما -3

                                                
  . 42، ص )1983دار قتيبة، : دمشق(دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين،  حتقيق حممد رضوان الداية، وحممد فايز الداية 3
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كان اللغويون قبل دو سوسور ينظرون إىل اللغة على أـا جمموعـة مـن األصـوات،     

تلك العناصر املادية اليت ميكن مساعها، ونطقها، وتتسـم خبصـائص فيزيائيـة مميـزة؛     

وبنـاء علـى   . مصطلحات املناطقـة أي أا جواهر، وليست أعراضا إذا ما استخدمنا 

شبيه مبن يعـرف البيـت بأنـه أكـوام مـن       ذلك، فإن تعريف اللغة على هذا النحو

وقـد اعتـرض ابـن سـينا علـى      . احلجر، واإلمسنت، والطني، واخلشب، والزجاج

تعريف البيت ذه الطريقة، أو حنوها مشريا إىل ضـرورة مراعـاة اهليئـة، والرصـف،     

تراض نفسه الذي وجهه دو سوسور علـى مـن يعـرف اللغـة     وهو االع .4والترتيب

إن أخطـاء  : "بأا أصـوات دون ذكـر خصيصـة النظـام، يقـول دو سوسـور      

إمنـا تصـدر عـن افتـراض      مصطلحاتنا، وكل طرائقنا يف متييز أمور اللغـة املعينـة  

مـثال ليسـت    فاللغـة العربيـة  ".مقصود مضمونه أن هناك جوهرا يف الظاهرة اللغوية

ربعة وثالثني صوتا اليت تتألف منها، بل الطرائـق املختلفـة الـيت ترصـف ـا      هي األ

. تلك األصوات لتكوين كلمات، ومجل خمتلفة وفقـا ألغـراض املـتكلم التخاطبيـة    

فواضع اللغة استثمر عددا من االحتماالت املمكنة لصـوغ عـدد كـبري جـدا مـن      

ى أشـكال متباينـة لوضـع    الكلمات بتقليب األصوات على أوجه خمتلفة، وتأليفها عل

ومستخدم اللغة يركـب املصـرفات، والكلمـات املوضـوعة علـى      . كلمات جديدة

  .أوجه خمتلفة تناسب املعىن املراد نقله ملخاطبه

                                                
  .103ص ) 1982دار احلداثة، : بريوت( ابن سينا،، منطق املشرقيني4



6 
 

  

  

  :ويتوقف نظم التراكيب اللغوية اليت يستخدمها املتكلم على نوعني من العالقات

  :العالقات االستبدالية - أ

، فإنـه قـد اختـار كلمـة     "استقبلت يف بييت مخسة أصدقاء": فاملخاطب عندما يقول

استقبل من زمرة من اخليارات املمكنـة مثـل أكـرم، وضـرب، وقتـل، وحنوهـا،       

واختار التاء املضمومة الدالة على املتكلم بـدال مـن التـاء املفتوحـة، واملكسـورة،      

، )يف مكـتيب (، وحنوها، وكذا فقد اسـتبعد حنـو   )ا(، و)مت(، و)متا(، و)نا(والضمائر 

، وحنوهـا، واسـتبعد   )سـتة (، و)أربعـة (، و)ثالثة(، وحنومها، واستبعد )يف جملسي(و

وتـدخل كـل كلمـة مـن الكلمـات      . ، وحنوهـا )أقارب(، و)جريان(، و)زمالء(

  .املختارة يف عالقة استبدالية مع غريها من الكلمات املمكنة اليت استبعدها

ر املـتكلم، أو علـى متطلبـات السـياق،     وقد يكون استخدام الكلمة متوقفا على خيا

فإن استخدام حضـر بـدال مـن غـاب،     " حضر سبعةُ طالبٍ: "فعندما يقول املتكلم

أو جنح مثال، واستخدام سبعة بدال من مثانيـة، أو تسـعة، واسـتخدام طـالب بـدال      

من مدرسني، أو رجال، إمنا يعود إىل رغبة املتكلم يف قول مـا قـال؛ ألن مـا اختـاره     
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والعالقة بني كلمة حضـر، وكـل كلمـة مـن     . ات يعرب عن غرضه اإلبالغيمن كلم

الكلمات اليت كان من املمكن أن حتل حملها هي عالقـة تغـاير؛ ألن ذكـر أي كلمـة     

من الكلمات املطروحة بدال من الكلمة املذكورة يترتـب عليـه التعـبري عـن معـىن      

  .مغاير

قـة االسـتبدال، والعالقـة    هي إحدى عالقتني تنـدرجان حتـت عال   وعالقة التغاير

الـيت ميكـن أن نوضـحها بـالرجوع إىل املثـال األخـري        األخرى هي عالقة التشابه

حيث كان على املتكلم أن يقول حضر، وليس لـه أن يقـول حضـرا، أو حضـروا،     

. تفرض هـذا الشـكل دون غـريه يف هـذا السـياق      أو حضرت؛ ألن قواعد العربية

 ،أو سـبعةً، أو      وكذا فليس بإمكانه أن يقول سـبع ،أو سـبعا، أو سـبعٍ، أو سـبعة

ال يسـمح بـذلك، وينطبـق هـذا أيضـا       سبعة، أو سبعةَ، أو حنو ذلك؛ ألن السياق

على كلمة طالب؛ فليس بإمكان املتكلم أن يقـول طالبـا، أو طـالب، أو طالـبٍ،     

ـ    . أو حنو ذلك به وإمنا مسيت هذه العالقة بعالقة التشـابه؛ ألن الكلمـة املـذكورة تش

ونظـرا إىل أن شـكل   . الكلمات احملذوفة يف املعىن، وإن اختلفـت معهـا يف الشـكل   

فال جيوز لغة أن حتل كلمة بـدال مـن كلمـة     الكلمة املسموح بوقوعه حيكمه السياق

  .أخرى إذا كانت العالقة بني الكلمتني عالقة تشابه

  :العالقات االئتالفية - ب
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م بنوع آخر مـن العالقـات يسـمى العالقـات     إن املعىن الذي يعرب عنه املتكلم حمكو

فعنـدما يريـد املـتكلم أن    .  االئتالفية، ويسميها دو سوسور بالعالقـات الترابطيـة  

ضـرب  : "يشري إىل تنفيذ حكم اإلعدام يف شخص ما بقطع رقبته بإمكانـه أن يقـول  

مثال على الـرغم مـن التـرادف    " ضرب جيده: "مثال، ولكن ليس له أن يقول" عنقه

بني الكلمتني عنق، وجيـد؛ والسـبب هـو أن االئـتالف بـني اجليـد،        دراكياإل

بـني الكلمـات،    وشبيه ذا العالقـة النحويـة  . عادة والضرب غري مألوف يف العربية

تتأثر الكلمات املتوالية بعضـها بـبعض، وكمـا رأينـا      -كما هو معلوم– ففي العربية

ال جيـوز أن يسـتبدل   " ةُ طـالبٍ حضـر سـبع  "يف األمثلة السابقة فإن كلمة سبعة يف 

ا سبع، أو سبعة، أو سبعةً، أو سبعة، أو سـبعةَ، أو سـبع، أو سـبعا، أو سـبعٍ، أو     

ورمبـا يسـأل سـائل هنـا     ). سبعةُ(حنو ذلك؛ ألن هذا االئتالف ال يسمح بغري صيغة 

كيف يصلح املثال نفسه لتوضـيح نـوعني خمـتلفني مـن العالقـة مهـا العالقـات        

واجلواب هـو أن الفـرق يتصـل بوجهـة النظـر      . ية، والعالقات االئتالفية؟االستبدال

، وغريهـا مـن الصـيغ    )سـبعةُ (املراعاة، فإذا نظرنا يف املثال نفسه إىل العالقـة بـني   

املطروحة اليت ال ميكن أن تقع موقعها ألسـباب سـياقية مثـل سـبع، أو سـبعة، أو      

 ميكن أن تقـع موقعهـا مثـل سـتةُ، أو     سبعةً، وحنوها، أو إىل عالقتها بالكلمات اليت

) سـبعةُ (أما إذا نظرنـا إىل عالقـة   . مثانيةُ فإننا سنتحدث حينئذ عن عالقات استبدالية

. مبا قبلها، أو بعدها من الكلمات فإننا نتحـدث حينئـذ عـن العالقـات االئتالفيـة     
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الفيـة  يف حـني أن العالقـات االئت   وهكذا فإن العالقات االستبدالية عالقات عموديـة 

  .عالقات أفقية

وميكن التمثيل للعالقتني االستبدالية، واالئتالفية من الناحية الصـوتية، حيـث تـدخل    

مـثال، وهـي مـن عالقـات     ) م(يف مندوحة يف عالقة اسـتبدالية مـع   ) ن(  الصيتة

التغاير؛ ألن تغيري الصيتات هنا يترتب عليه تغـيري يف معـىن الكلمـة حيـث تصـبح      

أما إذا حاولنا أن نضع نونا أخـرى، ولـتكن تلـك النـون     . وحةممدوحة بدال من مند

ال  الصـويت  املوجودة يف منحوسة، فإن هذا أمـر غـري ممكـن عـادة؛ ألن السـياق     

  .يسمح بذلك؛ فالنون يف مندوحة خمفاة، وسياقها يف منحوسة يقتضي إظهارها

  :القابلية للتجزئة -4

منظمـة، فـذلك يعـين أن املـتكلمني     اللغوية وحدات ائتالفيـة   ملا كانت العالمات

بإمكام أن جيزئوا تلك العالمات، ويعيدوا تركيبها للتعبري عـن معـىن مغـاير مثلمـا     

يفعل الطفل بألعاب الفك، والتركيب حني يرسـم أشـكاال خمتلفـة بإعـادة الفـك،      

يشــري ، و  تســمى هــذه اخلصيصــة اللغويــة التجزئــة املزدوجــةو. والتركيــب

فات، وهـي  جتزئـة التراكيـب إىل مصـر   :  نوعني مـن التجزئـة  عادة إىل اللسانيون

وجتزئة املصرفات إىل أصـوات وهـي مـا يسـمى بالتجزئـة      ىل املسماة بالتجزئة األو

ــة ــة .  الثاني ــة مجل ــال األوىل جتزئ ــي( فمث ــد يبك ــو ) ال(إىل )  الول ــذي ه ال
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ـ )ولد(قواعدي، و مصرف ي، واملصـرف املعجمـي املقيـد    ـ، وهو مصرف معجم

ومثال الثانيـة جتزئـة كلمـة    . ، وهو مصرف قواعدي مقيد)يفعل(، وصيغة )يبك (

  ).د+فتحة+ل+فتحة+و(ولد إىل 

كمـا يقـول املهتمـون     وكما الحظنا فـإن الكلمـة ليسـت مهمـة يف التجزئـة     

كنـت أشـرت يف    باللسانيات العامة، غري أنه يف وصفي للعربية من الناحيـة الدالليـة  

وذلك ألن الكلمـة يف العربيـة هـي    . إىل أن هذا ال ينطبق على العربية 5دراسة سابقة

  .موضوع اإلعراب، وال ميكن للمصرف أن حيل حملها يف التحليل النحوي

الوحـدة اللغويـة الصـغرى القابلـة     "بأـا   عرفت الكلمة يف العربيـة وقد 

للتصنيف اإلعرايب، املكونة من مصرف قواعدي مسـتقل إعرابيـا، أو مـن مصـرف     

فمثـال الكلمـة    6".واحد، مفرد، أو مقترن مبصـرف قواعـدي، أو أكثـر    معجمي

املكونة من مصرف قواعدي مستقل إنّ، وعلى، وواو القسـم، والفـاء، وبـاء اجلـر،     

ومثال الكلمـة املكونـة مـن مصـرف معجمـي واحـد       . وكاف التشبيه، وحنوها

جمـي واحـد   عيسى، وكمثرى، وهدى، ومثال الكلمة املكونـة مـن مصـرف مع   

، وصـيغة  )ف ت ح(مقترن مبصرف قواعدي، أو أكثر كلمـة فـاتح املكونـة مـن     

  .، وصيغة فاعل، وتاء التأنيث)ش ر ب(فاعل، وشاربة املكونة من 

                                                
  .47-46: 1993يونس علي، 5
  .46: 1993يونس علي، 6
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فهـي الـيت    والفرق بني الكلمة، واملصرف هنا هو أن الكلمة هي موضوع اإلعـراب 

ـ      ه، أو حـرف  تصنف بأا فعل ماض، أو فاعـل، أو مفعـول بـه، أو مضـاف إلي

أما املصرف فقد يـدل علـى معـىن معجمـي، أو علـى معـىن       . عطف، أوجر إخل

قواعدي، ولكنه ليس موضـوعا لإلعـراب إال إذا كانـت الكلمـة بسـيطة البنيـة،       

وليست مركبة؛ أي أا مؤلفة من مصـرف واحـد إمـا قواعـدي حنـو عـن، أو       

بوصـفها كلمـة،   معجمي حنو صدى، فإا يف هذه احلال قابلـة لإلعـراب، ولكـن    

  .وليس مصرفا

  :اإلنتاجية -5

من أهم اخلصائص اليت متيـز اللغـة البشـرية عـن لغـات احليوانـات مـا يعـرف         

، اليت تعين أن املتكلمني يستطيعون أن ينطقـوا بتركيبـات مل يسـبق هلـم       باإلنتاجية

السـابق للغـة؛ أي أنّ مـا تعـارف عليـه       أن مسعوها من قبل، ويعود هذا إىل الوضع

دون  املفـردات، واألمنـاط، أو املناويـل التركيبيـة     اللغة يقتصر فقط على وضع أهل

البـد مـن    إنّ الدال بالوضـع : "يقول ابن مالك. اليت يستخدمها املتكلمون قوالتامل

ـ      ة إحصائه، ومنع االستئناف فيه، كما كـان ذلـك يف املفـردات، واملركبـات القائم

ذلك فيـه، ومل يكـن أن نـتكلم بكـالم      داالّ بالوضع وجبمقامها، فلو كان الكالم 
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مل نسبق إليه، كما مل نستعمل يف املفردات إال ما سبق اسـتعماله، ويف ذلـك برهـان    

 .7"على أن الكالم ليس داال بالوضع

وما يقصده ابن مالك هنا أن املتكلمني غـري مقيـدين يف كالمهـم مبـا قيـل      

لـهم كـي يصـدق علـيهم     سابقا؛ أي ليس عليهم أن حيفظوا كل اجلمالليت قيلت قب

أم يتكلمون العربية، بل علـيهم أن يتقيـدوا مبـا وضـعته العـرب يف املفـردات،       

وهـو مـا   . ونءإمكام أن يقولوا منها مـا يشـا  أما اجلمل فب. واملركبات اجلزئية فقط

مجـل جديـدة مل تنطـق    ) أوفهـم (باإلنتاجية أي إمكان إحداث  يعرف يف اللسانيات

  .من قبل

بزعامـة تشومسـكي، بـل إـا      باهتمام النحاة التحويليني إلنتاجيةوحتظى خصيصة ا

أهم أسس نظريتهم على اإلطالق، وهي السمة الوحيدة الـيت ميكـن اسـتنتاجها مـن     

غـري حمـدودة    تعريف تشومسكي للغة، حيث يرى أن اللغة هي جمموعة مـن اجلمـل  

 ة مـن جمموعـة مـن العناصـر    العدد، وكل مجلة منـها حمـدودة الطـول مصـوغ    

وهكذا فإن اهتمام التوليديني، والتحويليني يتمحـور حـول كيـف يؤلـف      8احملدودة

متكلمو اللغة السليقيون، ويفهمون عددا غري متنـاه مـن اجلمـل املمكنـة املختلفـة      

  .اعتمادا على عدد حمدود من القواعد، واألسس النحوية

                                                
- د(دار اجليل، : بريوت(وأنواعها،جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد جاد املوىل، وعلي البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم املزهر يف علوم اللغة 7

  .43: 1، )ت
8 N Chomsky, Syntactic Structures (The Hague: Mouton, 1957), p. 13.  
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  :النقل الثقايف -6

موروثـة، وليسـت مكتسـبة، وهـذا     تتسم لغات احليوانات بكوا ردود فعل غريزية 

يعين أن القطط مثال يف كل مكان يف العـامل تسـتعمل األلفـاظ نفسـها، ويف هـذا      

ختتلف عن اللغة البشـرية اختالفـا بينـا، إذ تتنـوع اللغـات بتنـوع اتمعـات،        

والثقافات، ويكتسب الطفل لغته من احمليط الـذي يعـيش فيـه بغـض النظـر عـن       

يرثها من والديه، فـاملولود اإلجنليـزي الـذي يعـيش يف بيئـة      عرقه، أو اجلينات اليت 

وال شك أننـا نقصـد هنـا اللغـة     . لغوية فرنسية سيتحدث الفرنسية، وليس اإلجنليزية

املعينة، وليس اللغة امللكة؛ ألن اللغة امللكـة هـي مقـدرة موروثـة كمـا سـبقت       

  .9اإلشارة

  :نشأة اللغة: املبحث الثاين

هنالك العديد من اآلراء يف أصـل العربيـة لـدى قـدامى اللغـويني العـرب       

فيذهب البعض إىل أن يعرب كان أول من أعـرب يف لسـانه وتكلـم ـذا اللسـان      

العريب فسميت اللغة بامسـه، وورد يف احلـديث النبـوي أن نـيب اهللا إمساعيـل بـن       

عشـرة سـنة بينمـا نِسـي      إبراهيم أول من فُتق لسانه بالعربية املبينة وهو ابن أربـع 

لسان أبيه، أما البعض اآلخـر فيـذهب إىل القـول أن العربيـة كانـت لغـة آدم يف       

                                                
9 G Yule, The Study of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 24.  
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إال أنه ال وجود لرباهني علمية أو أحاديث نبوية ثابتـة تـرجح أيـا مـن تلـك      اجلنة،

 .االدعاءات

ولو اعتمد املنهج العلمي لتبيّن أن اللغة العربية دخلـت أطـر عديـدة ويعتقـد أـا      

بثقت من النبطية يف القـرن املـيالدي الرابـع، ومسـألة تصـنيف اللغـة العربيـة        إن

الفصحى مثار للجدل واالختالف بني علماء اللغة مـابني تصـنيفها كسـامية جنوبيـة     

أم سامية مشالية ال زال باقيا واحلقيقة أا مـزيج مـن اإلثـنني، ووجـد عـدد مـن       

ـ  د أقـرب للفصـحى مـن اللغـة العربيـة      الكتابات بالعربية الشمالية القدمية واليت تع

اجلنوبية اليت كانت موجودة يف جنوب شبه اجلزيرة، وقـد تنبـه عـدد مـن العلمـاء      

املسلمني لوجود أكثر من لغة عربية ولسـان حـىت قـال أبـو عمـرو بـن العـالء        

واإلشـارة إىل محـري هـي    ." ما لسان محري بلساننا وال عربيتهم بعربيتنـا ): "م770(

 .ةناطق اجلنوبية من شبه اجلزيرللداللة على امل

هتم الباحثون منذ أقدم العصور مبوضوع نشـأة اللغـة، ذلـك أن اللغـة     وقد ا

جتماعية عند اإلنسان، وهـي إحـدى مميزاتـه الرئيسـية الـيت      من أهم املؤسسات اال

ة اللغة من أقـدم املشـاكل الفكريـة الـيت     أورمبا كان موضوع نش. متيزه عن احليوان

وميكننـا  . راء بصـدده اإلنسان، فكثـرت البحـوث فيـه وتعـددت اآل     جات عقل

  :اعموما أن نرد هذه اآلراء مجيعا، إىل نظريات أمهّه
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  .تذهب بأن اللغة وحي من عند اهللا: نظرية التوقيف -

 . تفاقتذهب بأن اللغة ابتدعت بالتواضع واال: نظرية االصطالح-

 تتـذهب إىل أن أصـل اللغـة حماكـاة أصـوا     : نظرية حماكاة أصوات الطبيعـة  -

الطبيعة، كأصوات احليوان، وأصوات مظاهر الطبيعة، والـيت حتـدثها األفعـال عنـد     

رتقـاء العقليـة   اوقوعها، مثّ تطورت األلفاظ الدالة على احملاكـاة، وارتقـت بفعـل    

  .10اإلنسانية وتقدم احلضارة

وهنالـك  . وهـي أحـدثها نشـأةً وتارخيـاً    . اللغات السامية من اللغة العربيةف

فيـذهب الـبعض إىل    العـرب  العديد من اآلراء يف أصل العربية لدى قدامى اللغـويني 

غـة  كان أول من أعرب يف لسانه وتكلم ذا اللسـان العـريب فسـميت الل    يعرب أن

أول مـن فتـق لسـانه     إمساعيل بن إبراهيم بامسه، وورد يف احلديث النبوي أن نيب اهللا

املبينة وهو ابن أربع عشرة سنة بينما نسي لسان أبيـه، أمـا الـبعض اآلخـر      بالعربية

، إال أنـه ال وجـود لـرباهني    اجلنـة  يف آدم فيذهب إىل القول أن العربية كانت لغـة 

  .علمية أو أحاديث نبوية ثابتة ترجح أيا من تلك االدعاءات

ــا يف  ــة تارخيي ــة العربي ــت اللغ ــادس ارتبط ــرن الس ــيالدي الق ــعر  م بالش

مث دونـت النصـوص اإلسـالمية    . مـيالدي  القرن السابع يف وبالقرآن ولغته، اجلاهلي

لغـة عـرب    ن اللغة املعنيـة هنـا هـي   أوميكن القول . بدءا من القرن األول هجري
                                                

: طـرابلس ( دراسـة حـول املعـىن ومعـىن املعـىن     : حممد حممد يونس علـي ، دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية وصف اللغة العربية10
  .24، ص )1993منشورات جامعة الفاتح، 
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العربيـة  ، واليت أضحت لغة التراث الثقايف العريب اإلسالمي، واليت هـي لغتنـا   الشمال

 .آلنا

العامل املشترك الذي اتفق عليه مجيـع خـرباء اللسـانيات قـدمياً وحـديثاً      و

فاللغة عندهم هي األصوات واخلطـاب الصـادر عـن    ) الصوت(حول أصل اللغة هو 

 .لسان اإلنسان

: اهللا تعـاىل واجلدير بالـذكر ان اللغـة قـد نشـأة يف عهـد ءادم لقـول        

 11" مساء كلهاءادم األوعلم"

عاد تنظيم اللغة ومجع شـتاا، مث وقـف علـى    أن آن القرأمهية مبكان ومن األ

وكـذلك أوحينـا إليـك قرءانـا     : "حروفها كما هو معلوم مـن فـواتح السـور   

م القرى أول منـازل اإلنسـان فقـد    أوحيث أن  12"عربيالتنذر أم القرى ومن حوهلا

لكـثري مـن   بقيت فيها بقايا من بالغة اللغـة وفصـاحة اللسـان، وتنـاثر حوهلـا ا     

ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن مـن كـل مثـل    : " -تعاىل  –اهللا  املفردات لقول

ن عربيـة خالصـة متوازنـة منضـبطة يف     آن كافة مفردات القرأي أ"لعلهم يتذكرون 

الطـري والطـائرة والطيـار    (طار اللغة، مفصلة يف فصـائل وأسـر، كمـا نـراه يف     إ

                                                
  31: من سورة البقرة اآلية11
  .7: من سورة الشورى اآلية12
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يف حني لـو نظـرت إىل هـذه املسـميات      وية حتت جذر واحد،طجتدها من)والطريان

  .13ا خمتلفة متنافرةديف اللغة اإلجنليزية وج

  تطور اللغات: املبحث الثالث

  .تعريف التطور لغة واصطالحا.1

 :لغة

رر ،  تطوا يتطورر تطوتطوفهو م ،   

رطَور:   تر إىل طَولَ من طَووحت   

رطَوت   هتاسري دف :جردقَّى ، ترت   

رطَوت   عمتجالٍ: الْمالٍ إِلَى حح نلَ موحت الً ، أَيدبتراً ويغت فرع.  

وتأيت كلمة التطوير يف املعجم الوسيط من كلمة طور الشيء مبعىن حولـه مـن طـور    

  .14إىل طور، وهو مشتق من الطور

  :اصطالحا

 رطَور : التالتغي     طلَـقها ، ويوسـلوك ـةاحلَي الكائنـات ةيالذي حيدث يف بِن التدرجيي

أَيضاً على التغيرِ التدرجيي الذي حيدثُ يف تركيب اتمـع أَو العالقـات أَو الـنظم أَو    

.القيم السائدة فيه
15

  

                                                
  108:ص. 2009 ،دار النفائس، مد سهيل طقوش، حمتاريخ العرب قبل اإلسالم13
  . 569، ص 1982: املكتبة اإلسالمية: ، استانبول1ط 2ج ، إبراهيم أنيس وآخرين،املعجم الوسيط14
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والتطوير هو التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املرسـومة بصـورة أكثـر كفـاءة،     

حتسني العمليـة التربويـة وصـوال إىل حتقيـق األهـداف      : لى الصعيد التربويوهو ع

التربوية املنشودة
16

.  

  :اللغة العربية وتطورها عرب العصور. 2

تعترب اللغة العربية أكثر اللغـات السـامية تـداوالً واسـتخداماً يف العصـر احلـايل،       

؛ كـربى لـدى املسـلمني   وللغة العربية أمهيـة  . وإحدى أكثر اللغات انتشارا يف العامل

اإلسالمية، فهـي مصـدر التشـريع األساسـي يف اإلسـالم       للديانة ةاللغةاملقدس ألا

يف بعـض  ) وعبـادات أخـرى  (، حيث ال تتم الصـالة  )القرآن، واألحاديث النبوية(

وتعترب العربيـة أيضـا لغـة الشـعائر     . األحيان إال بإتقان بعض كلمات من هذه اللغة

س املسـيحية يف الـوطن العـريب، مثـل كنـائس الـروم       لعدد كـبري مـن الكنـائ   

األرثوذكس، والروم الكاثوليك، والسريان، وبعـض الكنـائس الربوتسـتانتية، كمـا     

. كتبت ا الكثري من األعمـال الدينيـة والفكريـة اليهوديـة يف العصـور الوسـطى      

مليون نسمةويتوزع متحـدثوها بشـكل رئيسـي يف     422يتحدث العربية أكثر من 

الوطن العـريب، باإلضـافة إىل العديـد مـن املنـاطق األخـرى        طقة املعروفة باسماملن

                                                                                                                                       
م، 1423: مؤسسـة الوقـف اإلسـالمي    رمحن بن إبـراهيم الفـوزان وآخـرون،   عبد ال، ملعلمي اللغة العربيةلتدريبيةادروس الدورات ا 15

  .11ص

  .55ص/ 2002: دار غريب: الديلمي، عبد العظيم عبد السالم، القاهرةالتكنولوجيا وتطوير التعليم، 16
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ــه ــاورة ل ــاألهواز ا ــا ك ــاد وتركي ــايل وتش ــنغال وم ــا والس  .وإرتريي

اإلسالم، وتأسيسه دوالً، يف ارتفاع مكانـة اللغـة العربيـة، وأصـبحت      وأثّر انتشار

املسـلمون،    حكمهـا لغة السياسة والعلم واألدب لقرون طويلـة يف األراضـي الـيت   

وأثرت العربية، تأثريا مباشرا أو غري مباشر على كثري من اللغـات األخـرى يف العـامل    

و اهلنديـة وبعـض اللغـات     واأللبانيـة كالتركيـة والفارسـية واألوردية   اإلسالمي،

ــ ــض  اإلفريقيـــــــ ــرى، وبعـــــــ ة األخـــــــ

ـ واألملان واإليطاليـة ة واإلسباني واإلنكليزيةوالفرنسية كالروسيةاللغاتاألوروبية كمـا  .ةي

ـ أا تـدرس بشـكل رمس   لـدول اإلسـالمية والـدول    غـري رمسـي يف ا  وي ــ

.                                                       العـــــــــريب  احملاذيـــــــــة للـــــــــوطناإلفريقية

العربية إحدى اللغات السـامية، وهـي تنتمـي إىل الفـرع اجلنـويب مـن       : لاُألصو

السامية الغربية، ويشـمل هـذا الفـرع مشـايل اجلزيـرة العربيـة وجنوبيهـا        اللغات 

وقد نشأت العربية الفصيحة يف مشايل اجلزيرة، ويرجـع أصـلها إىل العربيـة     .واحلبشة

عربيـة اجلنوبيـة   وهي خمتلفـة عـن ال  . الشمالية القدمية اليت كان يتكلَّم ا العدنانيون

ـ يف جنويب اجل ةالقدمية اليت نشأ يتكلَّم ـا  دميا باللغـة احلميريـة وكـان   زيرة وعرفَت ق

ــانيون .                                      .                                                                      القحطـــــــــــــــ

ت فيـه  وتعد النقوش القليلة اليت عثر عليها الدليل الوحيد ملعرفة املسـار الـذي سـار   

وميكن القول من خالل تلـك النقـوش إن أسـالف العربيـة     . نشأة العربية الفصيحة
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الثَّموديةواللحيانية والصفوية، وتشمل معا فتـرة تقـارب ألـف عـام؛     : الفصيحة هي

إذْ يؤرخ أقدم النقوش الثمودية بالقرن اخلامس قبل امليالد، ويـؤرخ أحـدثها بـالقرن    

يالديني، وترجع النقوش اللحيانيـة والصـفوية إىل زمـن يقـع يف     الرابع أو اخلامس امل

ــا ــرة ذاـ  .                                                                       .الفتـ

أما أقدم نص وجِد مكتوبا بالعربية الفصيحة فهـو نقـش النمـارة الـذي يرجـع إىل      

ويالحـظ يف ذلـك الـنص التطـور     . ط النبطيم، ولكنه كان مكتوبا باخل328عام 

وأمـا أقـدم نـص    . الواضح من الثموديةواللحيانية والصفَوِية إىل العربيـة الفصـيحة  

م، مث نقْشـا حـران   513مكتوب باخلط العريب فهو نقْش زبد الذي يرجع إىل سـنة  

الصـورة األوىل   وقـد لـوحظ أن  . م568وأم اجلمال اللـذان يرجعـان إىل عـام    

للخـط العريب ال تبعـد كثريا عـن اخلـــط النــبطي، ومل يتحــرر اخلـط      

. العريب من هيئته النبطية إال بعد أن كَتب به احلجـازيون ملـدة قـرنني مـن الزمـان     

وظلَّت الكتابة العربية قبيل اإلسالم مقصورة علـى املواثيـق واألحـالف والصـكوك     

 .17لَّقات الشعرية، وكانت الكتابة آنذاك حمصورة يف احلجازوالرسائل واملع

ويعد القرن السابق لـرتول القـرآن الكـرمي فتـرة تطـور مهمـة للعربيـة        

ويدلُّ على ذلك ما وصـل إلينـا علـى ألسـنة     . الفصيحة، وصلَت ا إىل درجة راقية

  .الرواة من الشعر والنثر اجلاهليني

                                                
   .153ص ٨ج   جواد علي،، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم17
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ان نـزول القـرآن الكـرمي بالعربيـة الفصـحى      ك: القرآن الكرميالعربية بعد نزول 

أهم حدث يف مراحل تطورها؛ فقد وحد هلجاا املختلفـة يف لغـة فصـيحة واحـدة     

قائمة يف األساس على هلجة قريش، وأضاف إىل معجمهـا ألفاظًـا كـثرية، وأعطـى     

وكـان سـببا   . ربيـة كما ارتقى ببالغة التراكيـب الع . أللفاظ أخرى دالالت جديدة

 البالغـة يف نشأة علوم اللغة العربية كـالنحو والصـرف واألصـوات وفقـه اللغـة و     

ــة وغريهـــا ــة ســـعة االنتشـــار والعامليـ  .18، مثَّ إنـــه حقَّـــق للعربيـ

لقد حملَت العربية الفصـيحة القـرآن الكـرمي، واسـتطاعت مـن خـالل انتشـار        

لعربية اجلنوبيـة القدميـة، مثَّ عبـرت البحـر     اإلسالم أن تبدأ زحفَها جنوبا لتحلَّ حملَّ ا

األمحر إىل شرقي إفريقيا، واتجهـت مشـاالً فقَضـت علـى اآلراميـة يف فلسـطني       

وانتشـرت يف  . وسوريا والعراق، مث زحفَت غربـا فحلَّـت حمـلَّ القبطيـة يف مصـر     

إفريقيـا   مشال إفريقيا فَخلَفَـت هلجـات البربـر، وانفـتح هلـا الطريـق إىل غـرب       

 .سـط وجـزر البحـر املتو   إسـبانيا والسودان، ومـن مشـال إفريقيـا انتقلـت إىل     

كما كان للعربية أثر عميـق يف لغـات الشـعوب اإلسـالمية؛ فتأثريهـا واضـح يف       

. الفارسية واألردية والتركية والبشتو ولغـة املاليـو واللغـات واللـهجات اإلفريقيـة     

ومن غري املمكن اآلن معرفة لغة أي بلد إسـالمي وأدبـه ومنـاحي تفكـريه معرفـة      

وحني أخذ األوروبيـون ينـهلون مـن احلضـارة     . ةجيدة دون اإلحاطة اجليدة بالعربي

                                                
  .154: املصدر السابق ص18
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اإلسالمية يف األندلس دخلَت ألفـاظ عربيـة كـثرية إىل اللغـات األوروبيـة، ففـي       

اإلجنليزية مثالً ألفاظ عديدة ترجع إىل أصل عـريب، كـاجلَبر، والكحـول، وتعرِيفَـة،     

ــثري   ــك كـــ ــري ذلـــ ــود، وغـــ ــزن، وعـــ  .19ومخـــ

حـىت  ) غـري منقوطـة  (ت العربية تكتب غـري معجمـة   ظلَّ:يالعربية يف العصر اُألمو

منتصف القرن األول اهلجـري، كمـا ظلَّـت تكتـب غـري مشـكولة باحلركـات        

فحني دخل أهل األمصـار يف اإلسـالم واخـتلط العـرب ـم، ظََهـر       . والسكنات

. اللَّحن على األلسنة، وخيف على القـرآن الكـرمي أن يتطـرق إليـه ذلـك اللَّحـن      

وحينئذ توصل أبواألسود الدؤيلُّ إىل طريقة لضبط كلمات املصـحف، فوضـع بلَـون    

خمالف من املداد نقْطة فوق احلرف للداللة على الفتحة، ونقْطـة حتتـه للداللـة علـى     

الكسرة، ونقْطةً عن شماله للداللة على الضـمة، ونقطـتني فوقـه أو حتتـه أو عـن      

ماله للدقْط    شـا مـن الـنـاكن خالياحلرف الس كرنوين، وتإال أن هـذا  . اللة على الت

ويف القرن الثـاين اهلجـري وضـع اخلليـل     . الضبط مل يكن يستعمل إال يف املصحف

بن أمحد طريقة أخرى، بأن جعل للفتحة ألفًـا صـغرية مضـطجِعة فـوق احلـرف،      

ة فوقه، وكـان يكـرر احلـرف الصـغري     وللكسرة ياًء صغرية حتته، وللضمة واوا صغري

ــة  ــوييف حال ــا  .نالتن ــة إىل م ــذه الطريق ــورت ه ــومث تط ــائع الي  .مهو ش

فتم يف زمن عبد امللك ابن مروان، وقـام بـه نصـر بـن     ) تنقيطها(أما إعجام احلروف 

                                                
  .45العربية، جودت الركايب ص طرق تدريس اللغة19
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عاصم الليثي وحيىي بن يعمر العدواين، كما قاما بترتيـب احلـروف هجائيـا حسـب     

ــائع  ــاهو ش ــدمي  م ــدي الق ــب األجب ــا الترتي ــوم، وترك ــوز(الي ــد ه  ).أجب

وخطَت العربية خطواا األوىل حنـو العامليـة يف الثلـث األخـري مـن القـرن األول       

اهلجري، وذلك حني أخذت تنتقـل مـع اإلسـالم إىل املنـاطق احمليطـة بـاجلزيرة       

صـبح  ويف تلك األمصـار، أصـبحت العربيـة اللغـة الرمسيـة للدولـة، وأ      . العربية

وظلَّـت لغـة الباديـة حـىت القـرن      . استخدامها دليالً على الرقي واملكانة االجتماعية

وكان مـن دواعـي الفخـر للعـريب القـدرة      . الثاين اهلجري احلجة عند كلِّ اختالف

أمـا سـكان األمصـار    . على التحدث بالعربيـة الفصـحى كأحـد أبنـاء الباديـة     

األصلية تضعف شـيئًا فشـيئًا، وأخـذ بعضـهم      اإلسالمية، فقد بدأت صلتهم بلغام

وقـد كانـت منطقـة الشـام أُوىل املنـاطق      . يتكلَّم عربية مولَّدة متأثِّرة باللغات األم

ويالحظ اختالف هلجات أهل األمصـار يف العربيـة تبعـا الخـتالف القبائـل      . تعربا

الشـام والعـراق   العربية الوافدة، ومن هنا كان اختالف هلجات الكوفـة والبصـرة و  

  .ومصر بعضها عن بعض

وقبيل اية العصر اُألموي، بدأت العربية تدخل جمـال التـأليف العلمـي بعـد     

ــى  ــورا عل ــا مقص ــان تراثه ــروا   أن ك ــنة ال ــى ألس ــال عل ــعر وأمث ةش. 

شهد العصر العباسـي األول مرحلـة ازدهـار احلضـارة      :العربية يف العصر العباسي

اإلسـالمي ويف مغربـه ويف األنـدلس، وبـدأت تلـك       اإلسالمية يف مشرق العـامل 
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املرحلة بالترمجة، وخاصة من اليونانية والفارسـية، مث االسـتيعاب وتطويـع اللغـة، مث     

ومل يعد معجـم لغـة الباديـة قـادرا وحـده علـى       . دخلت طَور التأليف واالبتكار

عريـب  التعبري عن معاين تلك احلضـارة، فحمـل العلمـاء علـى عـاتقهم مهمـة ت      

مصطلحات غري عربية، وتوليد صيغ ملصـطلحات أخـرى، وحتميـل صـيغ عربيـة      

وـذا اسـتطاعت العربيـة التعـبري     . دالالت جديدة لتؤدي معاين أرادوا التعبري عنها

ــا  ــارة الشـــاخمة وآداـ ــك احلضـ ــوم تلـ ــاين يف علـ  عـــن أدق املعـ

عربيـة مرحلـة   ويف مطلع ذلك العصر، بدأ التـأليف يف تعلـيم العربيـة، فـدخلت ال    

تعلُّمها بطريق الكتاب، وكان هذا هو األسـاس الـذي قـام عليـه صـرح العلـوم       

ــاج  ــة واملع ــة والبالغ ــه اللغ ــوات وفق ــرف واألص ــالنحو والص ــة ك  .ماللغوي

وعلى الرغم من انقسام العامل اإلسـالمي إىل دويـالت يف العصـر العباسـي الثـاين،      

ركيـة، فـإن اللغـة العربيـة بقيـت لغـةً       واختاذ لغات أخرى لإلدارة كالفارسية والت

للعلوم واآلداب، ونمت احلركة الثقافيـة والعلميـة يف حواضـر متعـددة، كالقـاهرة      

  .20ةوحلَب والقريوان وقرطب

 

حني ضـعف شـأن املسـلمني والعـرب منـذ القـرن       : ثالعربية يف العصر احلدي

ــهجمات االســتعمارية، رأى  الســادس عشــر املــيالدي، وتعرضــت بالدهــم لل

املستعمرون أن أفضل وسيلة هلَدم متاسك املسلمني والعرب هي هـدم وحـدة الـدين    
                                                

   .153/165ص ٨ج  جواد علي،، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم20
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وقد حاولوا هدم وحـدة اللغـة بـإحالل اللـهجات العاميـة حمـلَّ العربيـة        . واللغة

صيحة، وبدأت تلك الدعوة يف أوائـل الثمانينيـات مـن القـرن التاسـع عشـر       الف

امليالدي، فأخذ دعام يروجون لفكرة كتابة العلـوم باللغـة الـيت يتكلَّمهـا عامـة      

الناس، وطَفق بعضهم يضع قواعد للهجة أبنـاء القـاهرة، واقتـرح آخـرون كتابـة      

 ،الـدعوات أخفقَـت   كـلَّ تلـك   إال أن. العربية الفصـيحة بـاحلروف الالتينيـة   

ولكن كان من آثار تلك اهلجمات االسـتعمارية ضـعف شـأن العربيـة يف بعـض      

البالد العربية، وخاصة دول الشمال اإلفريقـي، واختـاذ اللغـات األوروبيـة وسـيلة      

. لدراسة العلوم والفنون احلديثة فيما يعرف مبـدارس اللغـات ويف أغلـب اجلامعـات    

األول، : بالد العربيـة حركـة نشـطة للتعريـب تتمثَّـل يف اجتـاهني      وقد بدأت يف ال

تعريب لغة الكتابة والتخاطب يف بالد الشمال اإلفريقي، والثاين تعريـب لغـة العلـوم    

وقد جنحـت يف االتجـاه األخـري سـوريا     . والفنون على مستوى البالد العربية كلِّها

وحتـدو القـائمني باجلهـد يف    . والعراق، وأحرزت بالد عربية أخرى بعض النجـاح 

هذا االجتاه الثِّقة بأن العربية اليت وسعت احلضارة اإلسـالمية يف املاضـي لـن تكـون     

ـ      .                                             .ةعاجزة عـن أن تسـع احلضـارة احلديث

والعربية الفصيحة اليوم هي لغة الكتابة، وتستخدم لغةً للحـديث يف احملافـل العلميـة    

       رـا يف املسـرحيات واألفـالم، وهلـا سـحواألدبية، ويف اإلذاعة والتلفـاز، وأحيان

أما لغـة التخاطـب العـامي فلـهجات عديـدة يف      . عجيب إذا صدرت عمن جييدها
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ربية الفصيحة، مع ذلـك، مفهومـة فهمـا تامـا يف كـلِّ      لكن اللغة الع. العامل العريب

  .أحناء العامل العريب

  :والتطوير التغيري بني الفرق.3

 مـدلول  إىل ) والتطـوير  التغـيري  ( املصـطلحات  هذه من مصطلح كل يشري

  .املصطلحني هذين بني الفروق نشأت هنا ومن اآلخر، املدلول عن خمتلف

  :والتطوير التغيري بني الفرق توضيح

 حتسـني  إىل يـؤدي  وقـد  األسـوأ،  حنو أو األفضل حنو يتجه قد حيدث الذي التغيري .أ

 والتقـدم  التحسـني  إىل يـؤدي  علمـي  أسـاس  علـى  املبين فالتطور ختلف، إىل أو

  .واالزدهار

 أخـرى  أحيـان  يف يـتم  وقـد  اإلنسـان،  بإرادة األحيان بعض يف يتم قد التغيري .ب

 فـإذا  الصـادقة؛  ورغبتـه  اإلنسان بإرادة إال يتم ال التطوير مابين اإلنسان، إرادة بدون

 يف يظهـر  أو النـور،  يـرى  أن لـه  ميكن فال فيه الرغبة وتتوفر حنوه اإلرادة تتكون مل

  .الوجود حيز
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 شـامل  التطـوير  بينمـا  حمـددة،  نقطـة  أو معني جانب على ينصب جزئي التغيري .ج

  .21تطويره املراد للشيء أو للموضوع، اجلوانب مجيع على ينصب

  :والتطوير البناء بني الفرق.4

 أال وجوهريـة  أساسـية  نقطـة  يف التطـوير  عـن  خيتلف البناء أن يف شك ال

 التطـوير  أمـا  شـيء،  ال مـن  أي الصفر من يبدأ فالبناء واالنطالق، البداية نقطة وهي

 وأمسـى  أحسـن  إىل الوصـول  بـه  يراد ولكن فعال، وموجود قائم شيء من يبدأ فإنه

  .ممكنة رةصو

 املـراد  للشـيء  املثلـى  الصـورة  إىل للوصـول  مراعاـا  جيـب  اليت العوامل.4

  :تطويره

 املـراد  الشـيء  يف القصـور  ونـواحي  الضعف وأوجه األخطاء حتديد على القدرة .أ

  .تطويره

 مـن  الـتمكن  حملاولـة  وذلـك  املسـتمر؛  العلمـي  والبحث املستفيضة الدراسة .ب

 القصـور  نـواحي  وتـاليف  الضـعف  أوجه من تخلصوال األخطاء، هذه على القضاء

  .املقصودة التحسني عملية إحداث من ميكن سليم علمي أساس على

                                                
حتقيق حممـد جـاد املـوىل، وعلـي البجـاوي، وحممـد أبـو الفضـل إبـراهيم            املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،جالل الدين السيوطي،21
  .43 ص:1، )ت-د(دار اجليل، : بريوت(
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 الـذين  اآلخـرين  خـربات  مـن  واالستفادة العاملية، واالجتاهات باألحدث األخذ .ج

  .22التقدم طريق يف طويلة أشواطا قطعوا

 خصائص اللغة العربية:املبحث الرابع

 :منها كثريةللعربيةخصائص

  :ةخلصائص الصوتيـا_ 1

إناللغةالعربية متلك أوسع مـدرج صـويت عرفتـه اللغـات، حيـث تتـوزع خمـارج        

وقد جتد يف لغات أخـرى غـري العربيـة حـروف     . احلروفبينالشفتني إىل أقصى احللق

كأن تكـون  حمصـورة يف نطـاق أضـيق ومـدرج أقصـر،     أكثرعدداًولكن خمارجها 

المها من الفـم أو اخليشـوم يف اللغـات الكثريةالغنـة     جمتمعةمتكاثرة فيالشفتني وما وا

ــثالً( ــية مـ ــة احللـــ )الفرنسـ ــن جهـ ــة مـ ــدها متزامحـ  .ق، أو جتـ

وتتوزع هذهاملخارجفي هذا املدرج توزعـاً عـادالً يـؤدي إىل التـوازن واالنسـجام      

ــوات ــدة   .بيناألص ــة الواح ــروف يف الكلم ــاع احل ــرب يف اجتم ــي الع ويراع

فمـثالً ال  . نسـجام الصـويت والتـآلف املوسـيقي    وتوزعهاوترتيبها فيهاحـدوث اال 

وال جتتمـع اجلـيم مـع القـاف     . جتتمعالزاي مع الظاءوالسـني والضـاد والـذال   

والظاءوالطاء والغينوالصاد، وال احلاء مع اهلاء، وال اهلاء قبـل العـني، والاخلـاء قبـل     

ــني    ــل الشـ ــالم قبـ ــراء ، وال الـ ــل الـ ــون قبـ ــاء ،وال النـ  .اهلـ

                                                
  .44-43 ص:1صدر السابقامل22
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ومل . ة علىمـدى العصـور واألجيـال منـذ أربعـة عشـر قرنـاً       وأصواتالعربية ثابت

إنالتشـويه  . يعرفمثل هذا الثبات يف لغةمن لغات العامل يف مثل هـذا الـيقني واجلـزم   

الذي طرأ علـى لفظـاحلروف العربيـة يف اللـهجات العاميـة قليـل حمدود،وهـذه        

الثبات، علـى  وهـذا . التغريات مفرقة فيالبالد العربية ال جتتمع كلـها يف بلـد واحـد   

  .القرآن، ونزعةاحملافظة عند العرب: عكس اللغاتاألجنبية، يعود إىل أمرين 

ولألصواتفي اللغة العربية وظيفة بيانيـة وقيمةتعبرييـة، فـالغني تفيـد معـىن      

. غـاب، غـار ، غـاص ، غـال ، غـام     : االستتاروالغيبة واخلفاء كما نالحـظ يف  

ــع   ــىن اجلم ــد مع ـ : واجليمتفي ــل، مجـ ــع ، مج ــرمج ــذا.د ، مج  .وهك

وليست هذه الوظيفة إاليف اللغة العربية ، فاللغـات الالتينيـةمثالً لـيس بـني أنـواع      

حروفها مثل هذهالفروق، فلو أن كلمتني اشتركتا فيجميع احلروف ملـا كـان ذلـك    

فعنـدنا الكلماتالتاليـة يف الفرنسـية مشـتركة يف     . دليالً على أياشـتراك يف املعـىن  

 oeuvreسـكران Ivreوأصواا ولكن ليس بينـها أياشـتراك يف املعـىن   أغلبحروفها 

  .23شفةlèvreكتابlivreيفتحouvreأثرأو تأليف

  

  

  :االشتقاق_ 2

                                                
  .14العربية للدكتور جودت الركايب ص طرق تدريس اللغة23
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الكلماتفياللغة العربية ال تعيش فرادى منعـزالت بـل جمتمعـات مشـتركات كمـا      

وللكلمة جسم وروح، وهلا نسـب تلتقـي مـع مثيالـا     . يعيشالعرب فيأسر وقبائل

فتشـترك هـذه   .. كتـاب  -كتابـة   -مكتوب  -كاتب  -كتب : فيماداومعناها 

 .امقـــدار مـــن حروفهـــا وجـــزء مـــن أصـــوا     الكلماتفي

وتشترك األلفاظ املنتسبة إلىأصلواحد يف قدر من املعىن وهـو معـىن املـادة األصـلية     

) و  ب ن( فمـادة  . أما اللغاتاألخرىكاألوروبية مثالً فتغلب عليهـا الفرديـة   . العام

( أمـا يف الفرنسـيةفتأتيمادة   . بنـت daughterابن وsonةليزياإلجنفيالعربيةيقابلها يف 

حمـل بيـع   bibliothèqueمكتبـة عامـة  livreكتاب: على الشكل التايل ) ك ت ب 

 وثبات أصـول األلفـاظ وحمافظتـها علـى روابطهـا     ècrireيكتبlibrairieالكتب

خالاللعصـور، فاحلفـاظ علـى األصـل     االشتقاقية يقابل استمرار الشخصـيةالعربية  

واتصال الشخصية واستمرارها صفةيتصف ـا العربكمـا تتصـف ـا لغتـهم، إذ      

 .متكــن اخلاصــة االشــتقاقية مــن متييزالــدخيل الغريــب مناألصــيل      

إن اشتراك األلفاظ ، املنتمية إىل أصل واحديف أصل املعىن وفيقـدر عـام منـه يسـري     

مـااختلف العصـر أوالبيئـة، يقابلـه تـوارث      يف مجيع مشتقات األصل الواحـد مه 

إن وسـيلة  . العرب ملكارم األخالق واملثل اخللقيةوالقيماملعنويـة جـيالً بعـد جيـل    

 .مالثابتـــة واملعـــىن العـــااالرتبـــاط بـــني أجيـــال العـــرب هياحلروف

والروابط االشتقاقية نوع من التصـنيفللمعانيفي كلياـا وعمومياـا، وهـي تعلـم      
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اء األشياءاملرتبطة فيأصلها وطبيعتـها بربـاط واحـد، وهـذا حيفـظ      املنطق وتربط أمس

ــه   ــوفر وقتـــــ ــتعلم ويـــــ ــد املـــــ  .جهـــــ

الروابط االشـتقاقية يف اللغـة العربيـة ـدينا إىل معرفـة كـثري منمفاهيمـالعرب        و

ونظرام إىل الوجود وعادام القدميـة، وتـوحي بفكـرة اجلماعةوتعاواوتضـامنها     

  .يف النفوس عن طريق اللغة

 

 ):نهليئـة أو البنـاء والصـيغة أو الـوز    الشـكل وا ( خصائص الكلمة العربيـة  _ 3

الكلمات يف العربية هي احتاد قوالـب للمعـاين تصـب فيهـا األلفـاظفتختلف      تنصيغإ

فالناظر واملنظـور واملنظـر ختتلـف فيمـدلوهلا معاتفاقهـا يف      . فيالوظيفة اليت تؤديها

انيـة  لمـة األولىفيهـا معنىالفاعليـة والث   الك. أصل املفهوم العام الذي هـو النظـر  

لقـد اختـذ   . ولألبنيةوالقوالبوظيفـة فكريـة منطقيـة عقليـة    .ةاملفعولية والثالثة املكاني

الفاعليـة  : ت املنطقية قوالـب أو أبنيـة خاصـة   العرب يف لغتهم للمعانيالعامة أواملقوال

اآللـة   -شـاركة  امل -األصـوات   -احلرفة  -السببية  -الزمان -املكان  -املفعولية -

ــيل - ــدث –التفضــــ  ..                                           احلــــ

  

إن األبنية يف العربية تعلم تصنيف املعـاين وربطاملتشـابه منـها برباطواحـد، ويـتعلم      

ولألبنيـة  . فطريـة  طبيعيةأبناء العربية املنطق والتفكري املنطقيمع لغتهم بطريقـة ضـمنية  
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 األلفــــاظ وصــــيغ الكلمــــاتوظيفــــة فنيــــة، فقوالــــب 

فيالعربية أوزان موسيقية، أي أن كل قالـب مـن هـذهالقوالب وكـل بنـاء مـن       

  .هذهاألبنية ذو نغمة موسيقية ثابتة

فالقالب الدالعلى الفاعلية من األفعااللثالثيـة مـثالً هـو دومـاً علـى وزن       

ــال     ــذه األفع ــن ه ــة م ــدال علىاملفعولي ــل وال ــوفاع  .لعلى وزن مفع

ملبالغـة  ) فعـال ( األلفاظ فيالعربية ودالالـا تناسـباًوتوافقاً، فصـيغة     وإن بني أوزان

اسم الفاعلتدل مبا فيها من تشديد احلرفالثاين على الشـدة أو الكثـرة، وبـألف املـد     

  .ةاخلارجيــــــالتيفيهــــــا علــــــى االمتــــــداد والفاعلية

 وتتميز اللغة العربيةباملوسـيقية فجميـع ألفاظهـا ترجـع إلىنمـاذج مـن األوزان      

املوسيقية، والكالمالعريب نثراً كان أم شعراً هـو جممـوعمن األوزان وال خيـرج عـن     

ــيق  ــاذج موســــ ــاً لنمــــ ــاً معينــــ  .يةأن يكونتركيبــــ

وقداستثمر الشعراء والكتاب العرب هذهاخلاصة املوسـيقية فقـابلوا بـني نغمـةالكالم     

  . وموضوعه مقابلة هلا أثر منالوجهة الفنية

فيجمال الكتابة العربية، فالكلمـات الـيت علـى وزن واحـد     وكان ألوزاناأللفاظ أثر 

إن . تتشاألفاظها الكتابيةمثل الكلمـات علـى وزن فاعـل أو علـى وزن مفعـول     

ــذه ــبه ــ ي الكلمات يف التركي ــارف العربي ــبه الزخ ــا يش ــها م ــون من  .ةك

وتتأرجح الصيغبني الثبات والتطور،والثبات غالب وال يسـبب هـذا مجـود العربيـة،     
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علىحالتها احلاضرة منالصيغ واألبنية غىن ال تضارعها فيـه لغـة أخـرى مـن     فإن هلا 

 .ربحاجات اإلنسان يف مثل هذا العصاللغاتالراقية اليت تفي

إن اإلخالل ذهاألبنية وإفسادهاإفساد لنظام اللغـة، فلـذلك كـان العـرب     

ـ     ى إذا أدخلوا كلمةأعجمية احتاجوا إليهاصاغوها على منـاذج ألفـاظهم وبنوهـا عل

 .مأحـــــد أبنيتـــــهموجعلوها علـــــى أحـــــد أوزاـــــ

وبينالعربية والطبيعة صلة وثقـى، فاألجسـامفي الطبيعـة علـى كثرـا ترجـع إىل       

. عناصربسيطة حمدودة العدد تتشابه وختتلفبحسب تشـابه تركيـب مادـا واختالفـه    

وكذلكاللغة العربية ترجع كلماا التـيال تكـاد حتصـى إىل عناصـر حمـدودة ثابتـة       

ويف الطبيعـة تشـابه ومنطيـةوتكرر، فللشـجرة مهمـا كـان نوعهـا        . روفهياحل

ويف اللغة أيضاًتشابه بني أبنيـة الفـاعلني واملفعولينواملكـان    . أوراقوأغصان جذع ومثر

ولكل فرد من أفراداجلنس الواحـد يف الطبيعـة ذاتيتـه معمشـاته لسـائر      . والزمان

ئر األلفاظاملشـتركة معـه يف   وكذلك للفظذاتيتـه مـع مشـاته لسـا    . أفراد اجلنس

ويف الطبيعة تسلسـل وتـوارث يقابلهتسلسـل وتـوارث يف     . األصل أو البناءوالصيغة

  . اوجتديد أيضوفيالطبيعة حمافظة وجتديد، وكذلك يف اللغة حمافظة. اللغة

 

  :التعريب_ 4
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فكمـا يـرتبط أفـراد اتمـع     . يتشانظامالعربية مع نظام اتمـع العـريب  

العربيوقبائلهبصالت القرىب والنسب والتضامن والتعـاون، تـرتبط ألفاظهـا يف نسـق     

ـ   خاصــفيحروفها وأصــواا، وم   .اادــا وتركيبــها ، وهيئتــها وبنائهـ

وحني يدخلغريبعلى اتمع فال بد لـه لكـي يصـبح عضـواً فيـه مـن أن يلتـزم       

علـى أوزان  بأخالقهوعاداته،فكذلك اللفظة األعجميـة إذا دخلـت جيـب أن تسـري     

ـ     العربيةوهيئااوصيغها لكي تصـبح عضـواً   . ةكامـل العضـوية يف األسـرة اللغوي

ــة   ــة األجنبيـ ــا يف اللغـ ــب بينمـ ــطلح التعريـ ــتعملفيالعربية مصـ ويسـ

والتعريبأحد مظاهر التقـاء العربيـة بغريهـا مـن اللغـات علـى       .empruntاستعارة

قليلـة حمـدودة تتصـل     يوكانت األلفاظ الدخيلة يف العصر اجلـاهل  مستوى املفردات

وهي حمصـورة يف ألفـاظ تـدل علـى أشـياء      . يعرفها العربفي حيامباألشياء اليت 

وتعـود قلـة الـدخيل إىل    .. هـم در -مرجان  -مسك -كوب : مادية المعنوية مثل 

  :سببني

ــهم  ــى أنفسـ ــم علـ ــه ، انغالقهـ ــهم وبلغتـ ــدادهم بأنفسـ  .مواعتـ

خرى فانتقلـت إليهـا ألفـاظ جديـدة     أما بعد اإلسالم فقداتصلت العربية باللغاتـاأل 

ــات   ــة والنبات ــة واألطعم ــاء األلبس ــات مثألمس ــق كلهاباحملسوســات واملادي تتعل

ــة أو اإلدارة ــؤون املعيش ــ. واحليوانوش ــدم الت ــيغ وقدانع ــوات والص أثري يف األص

  .بوالتراكي
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إن هذا الـداخل علـى الغـالبلم يبـق علـى حالـه بـل صـيغ يف قالـب          

املغاالة واإلكثار منالغريب وفسح اال مـن غـري قيـد مظهـراً     عريب،ولذلك كانت 

 .ايــدان اللغــوي قــدمياً وحــديث   منمظــاهر النـــزعة الشــعوبية فيامل  

 :نجنبيـة أو التعريـب تقـوم علـى أمـري     وكانت طريقة العرب يف نقل األلفـاظ األ 

ـ  –أ  ـ    تغيري حروف اللفظ الدخيل، وذل : لك بـنقص بعـض احلـروف أو زيادامث

ـ  بنفسجأو إبدال حـرف عـر  : أي بنفشه /برنامج :يأ برنامه  .ييب بـاحلرف األعجم

تغيري الوزن والبناء حىت يوافق أوزان العربيـة ويناسـب أبنيتـها فيزيدونفيحروفـه     –ب

أو ينقصون، ويغريون مدوده وحركاته، ويراعـون بـذلك سننالعربيةالصـوتية كمنـع     

 أمـا دليلـهم إىل   وسـاكنني االبتداء بساكن، ومنع الوقوف على متحرك ، ومنـع توالي 

 :قمعرفة الدخيل فهو إحدى ثالث طر

ــلة بينــ  – ــدان الص ــاظ العربيــ  فق ــواد األلف ــدى م ــني إح ــله وب  :ة مث

ـ    : بستان   .                                             .تلـيس يف العربيـة مـادة بس

ــر   – ــن احل ــه م ــع في ـ  أن جيتم ــة العربيـ ــع يف الكلم ــا ال جيتم  :ةوف م

 ...جج ط طاز –ج ص جِص  –ج ق جوسق 

ــ – ــيس يف العربي ــى وزن ل ــمإفعيلل : ةأن  تكــون عل سيرــلّ –إِب آجــر فاع    ... 

  .)رأحسن احلري( 
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  :خصائص معاين األلفاظ العربية_ 5

 :تقوم طريقة العربية يف وضع األلفـاظ وتسـمية املسـميات علـى األمـور التاليـة      

تسـميته أو بعـض أجزائـه أو نواحيـه     اختيار صفة من صفات الشيء الذي يراد  -أ 

ــد و ــدل عليـــ  أو حتديـ ــظ يـ ــتقاق لفـ ــه واشـ ــه وعملـ  .هظيفتـ

،فألفاظهامعللة ة الدالة علـى أمثـال هـذه املسـميات    حتتفظ العربية باملعاين األصلي-ب

ــيت    ــات ال ــن اللغ ــا م ــس غريه ــى عك ــاين عل ــذه املع  ــتفظ  . ال حت

األساسـي ووظيفتـه،   اإلشارة إىل أخص صفات املسمى وأبرزهـا أو إىل عملـه   -ج

ــارجي أو    ــكله اخل ــاهره وش ــري إىل ظ ــيت تش ــة ال ــاللغات األجنبي علىعكس

ــه ــها    .تركيبهوأجزائ ــري إىل وظيفت ــة تش ــة يف العربي ــمية الدراج ــثالً تس فم

ــها ــإن . وعملهاوحركت ــية ف ــا فيالفرنس ــا  ت bicycletteأم ــري إلىأجزائه ش

هاإىل عملـها بينمـا   ومثل ذلك السيارة اليت تشـري تسـميت  . وتركيبهاوحالتها الساكنة

.                                              هعــــين املتحــــرك بنفســــت automobileفيالفرنســــية كلمــــة

. 

ويظهرتفكري العربوحيام واضحني جلـيني يف مفـردات لغتـهم، فكلمـة العامـل،      

مثالًبعد اإلسالم،أخذت معىن الوايل واحلاكم، وهـذا يـدل علـى أن الواليـة عمـل      

 ءاملـر ( ولفـظ  . تكليـف ولـيس تشـريفاً   مال وليستاستبداداً، وأن احلكـم  مناألع

للمؤنـث يـدل علـى تسـاوي الرجـل واملـرأة عنـدهم يف        ) املـرأة (للمذكر و)
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واملروءة هيالصفات املستحسنة املأخوذة مـن أخـالق اإلنسـان ذكـراً كـان      .األصل

ـ   ى، كما أن أنثأو ا تـدل علـى   للغةالعربية طريقة يف تصـنيف املوجـودات، فمفردا

أنالعرب صنفواالوجود تصنيفاً شـامالً دقيقـاً منطقيـاً يـدعو إىل الدهشـةوالتعجب،      

املبكر مـن  ويدل علىمستوى فكري قلما وصلت إليه األمـم يف مثـل هـذا الطـور    

اتاريخ حيا.  

فهـي  ) العـالَمني  (و ) العـالَم ( وهناك ألفاظ تدل على املوجودات مبجموعهـا مثـل  

 .بوعكســه الغيــ) احلــس(وكــذلك الشــهادة . تشــتمل علــى اخللــق كلــه

ــاتواحليوان  ــودات كالنب ــواع املوج ــة أن ــاظ العربي ــريف األلف ــمن . وتظه ويتض

  ــباع واهلوام ــري والس ــوش والط ــانَ والوح ــوائم احليواناإلنس ــاوالس  .وغريه

الفـرح  ، وارم واملثالـب، واحملاسـن واملسـاوئ   وتظهر أيضاً األخالق واملشاعر كاملك

ــرد   ــيات واــ ــزن، واحلســ .                                 .                              اتواحلــ

فباإلضـافة  .وملتقتصرالعربية على احلسيات كما تقتصر كل لغـة يف طورهـا االبتـدائي   

ال يكـاد حيصـى مـن األلفـاظ الدالـة علـى احلسـيات ملتـهمل         إلىما فيها مما 

ــاتواردات ــأنواع  . املعنوي ــبري عن ــزارة يف التع ــة ســعة وغ ــا جنــد يف العربي إنن

كمـا أهـا اشـتملت علـى الكلمـات الدالـةعلى       . العواطفواملشـاعر اإلنسـانية  

ــة  ــاهيم اخللقي ــال واملف ــاهيم   . الطباعواألفع ــى املف ــذلك عل ــتملت ك واش

ــةوامل ــية   . عانياردةالكلي ــة احلس ــني الواقعي ــهم ب ــرب يف لغت ــع الع ــد مج لق
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ـ    اقع،فاملادية دليـل االتصـال بـالو   املعنويةواملثالية  .ل، والتجريـد دليـل ارتقـاء العق

الشك أن هذا التخصص يف تراكيـب العربيـة يف النعـت واإلضافةواإلسـناد نـوع      

واألحوال توحيـإىل  منالدقة يف التعبري، ألن هذه األلفـاظ املخصصـة بـبعض املعـاني    

فلفـظ باسـق يوحيـإىل الـذهن     . السامع الصـورة اخلاصـة الـيت تقتـرن معهـا     

معنىاالرتفاع وصورة الشجرة معاً، كما تـوحي كلمـة وثـري معـىن اللينوصـورة      

وكثرياً ما حيتاج املتكلم إىل أن ينقل إىل خماطبـه هـذهاملعاين والصـورمتالزمة    .الفراش

 .                             يدهاوحتدوأقدر علىحصر الصورةاملنقولة  مقترنة ليكون أصدق تصويراً وأدق

.                                               دتكـوين الفكـر العلمـي الواضـح احملـد     إن دقة التعبري والتخصيص سبيل من سبل 

والتخصيص اللغوي والدقة يف التعـبري أداة ال بـد منـها لألديـب لتصـوير دقـائق       

ــبري  ــياء وللتعـ ــاعر والعواطـــ   األشـ ــاالت واملشـ ــن االنفعـ  .فعـ

ـ    : ة بـإبراز الفـروق بـني األلفـاظ مثـل     لقدألفاللغويون العـرب مؤلفـات خاص

ــة     ــه اللغ ــة ، وفق ــن قتيب ــب الب ــكري، وأدب الكات ــروقألبيهالل العس الف

وجند مثل هذه الدقـة يف الوصـف عنـد كـثري مـن كتـاب       . وأسرارالعربيةللثعاليب

ــةيف خمتل ــد اإلســالفالعصــور وال ســيما يف االعربي ــة األوىل بع ــرون األربع  .ملق

وفيالعربيةعموم وألفـاظ عامـة إذ حيتـاج اإلنسـان يف مراحـل ارتقائـه الفكـري        

. إلىألفاظدالة علـى معـان عامـة سـواء يف عـامل املـادة أو يف عـامل املعنويـات        
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اسـتطاعت  وسدتاللغةالعربية هذه احلاجة، وأمدت املتكلم مبـا حيتـاج إليـه وبـذلك     

  .24ركما كانت لغة العلم والفن والشع أنتكونلغة الفلسفة

  :اإلجياز_6

ـ  ، فمنـها اإلجيـاز يف   يف العربيـة علـى أنـواع   واإلجيـاز : رفاإلجياز يف احل

احلرف، حيث تكتباحلركات فيالعربية عند اللـبس فـوق احلـرف أو حتتـه بينمـا يف      

وقـد حنتـاج يف   . عليـه اللغات األجنبيةتأخذ حجماًيساوي حجم احلـرف أو يزيـد   

اللغــة األجنبيــةإىل حرفينمقابــل حــرف واحــد يف العربيــة ألداء صــوت معــني 

مثالًوال نكتب مناحلروف العربية إال ما حنتاج إليـه، أي مـا نـتلفظ بـه،     (KH)كاخلاء

بينمـا يف الفرنسـية   . أولئـك  -هكـذا   -لكـن  : بعض ما نلفظوقد حنذففي الكتابة

ونكتـب  . أحياناً ال تلفـظ نصـف حـروف الكلمـة    نكتبعالمة اجلمع والنلفظها، و

ـ  فياإلنكليزية حروفاً المير الل مـثالً الـيت   (right)ةسان عليها يف النطق ، كمـا يف كلم

  .                                        اثبتهما يف كتابتهن (gh)ها النطق ا حرفني من حروفنسقط عند

فـوق احلـرف لنـدل علـى أن احلـرف       ، نضعها)الشدة ( وفيالعربية إشارةنسميها 

مكررأو مشدد، أي أفي النطق حرفان، وبذلك نستغين عـن كتابتـه مكـرراً، علـى     

حينـأن احلــرف املكـرريف النطــق يف اللغـة األجنبيــة مكـرر أيضــاً يف الكتابــة     

وحنن يف العربية قد نسـتغين كـذلكباإلدغام عـن كتابـةحروف     (frapper)علىنحو

                                                
  .13مصر،  ص: األدب العريب، أمحد حسن الزيات، دار القاهرةتاريخ 24
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) مـا عن(عوضـاً عـن   ) عـم (فنقول ونكتب . ذف حروفبكاملها، وقد نلجأ إىل ح

عوضـاً عـن   ) لـم  (ومثلـها  ) مبا ( عوضاً عن )بِم(و ) من ما ( عوضاً عن ) مم ( و 

  .25)لما( 

  

  العربية اللغة مميزات: املبحث اخلامس

 ـا  يتمتـع  حقيقيـة  نعمـة  وجيعلها العامل، لغات كل عن متيزها مميزات العربية للغة

  :منها هلا، واحملبون ا العارفون

 الـيت  كتبـه  آخـر  ـا  يرتل أن -وجل عز– اختار اليت الكرمي القرآن لغة أا -1

  .البشرية تاريخ اية إىل به سيتعبد

 مـر  لغـة  توجـد  فـال  الكـرمي،  القرآن نزول منذ تطورا العامل لغات أقل أا -2

 بسـهولة  نصوصـها  وفهـم  قـراءة  ميكنهم أهلها زال وما عام ألف من أكثر عليها

  .العربية وبعدها مثلها،

 وفعـل  اسـم  مـن  املفـردات  كـل  يشـمل  حيث العربية، للغة ميزة اإلعراب -3

 والعربيـة  اهلنديـة  مثـل  األخـرى  اللغات بعض يف اإلعراب وجود ورغم وحرف،

 الكلمـات  بـبعض  قاصـر  إعـراب  أنـه  إال القدمية، واملصرية واجلرمانية واحلبشية

  .بعض دون

                                                
  .354حممد سليمان عبد اهللا األشقر صمعجم علوم اللغة العربية، 25
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- علـم  فكلمـة  وكسـر،  وفتح ضم من بالشكل الكلمة ضبط يزاتاملم ومن -4

 علّـم،  علَّـم،  علـم،  علـم، ( تشكيلها حسب أوجه سبعة على تقرأ أن ميكن -مثال

  ).علَم علم، علّم،

 دراسـة  يف األكـرب  األثـر  هلـم  كـان  الذين العربية اللغة علماء شهرأ منو

 وهـم  ،العـامل  لغـات  قمـة  يف العربية للغةا وجعل وانتشارها وتطورها العربية اللغة

 الالائيـة  بقواعـدها  مؤلفـات  وكتابة مفرداا وشرح العربية اللغة بدراسة قام من

 سـيدنا  علـى  نـزل  الكـرمي  القـرآن  نأ ننسى وال ملتعلميها الشرح مبسطة بطريقة

 بـني  اللغـة  نشـر  علـى  ذلـك  فساهم العربية باللغة _وسلم عليه اهللا صلى حممد_

 ىلإ العربيـة  باللغـة  املتحـدثني  غـري  ىخـر األ مصاراأل هلأ حيتاج بذلكو قطاراأل

 سـيبويه  العربيـة  اللغـة  علمـاء  بـني  ومـن  الكـرمي،  القرآن وتعلم لقراءة تعلمها

 العربيـة،  اللغـة  مـام إ وهـو  الفراهيـدي و النحـو،  لـم ع وضع من ولأ الذيكان

  26.عصورال مرور خالل اللغة علماء من وغريهم .منظور ابنو ،يالشجرابنو

 

                                                
  .11/12ص  دراسة حول املعىن ومعىن املعىن: حممد حممد يونس علي، دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية  وصف اللغة العربية26
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  ثـالفصل الثال

 منهجية البحث

 :منهج البحث

 مدخل البحث و منهجه  .أ

ن هـذا البحـث   أو ،املدخل املستخدم يف هذا البحث هـو البحـث املكـتيب   

املراجـع والكتـب   خبـار مـن   يل املعلومـات واأل فيهـإ  نظري كتايب حيتاج الباحث

  . تطور اللغةيتعلق ب اممةالكثري

ألنـه واسـطة فاصـلة     ؛نهج البحث أمر ضروري يف البحـث العلمـي  أما م

  .ىل البيانات إللوصول نظاميا و ترتيبا 

من خالل دراسة هذا البحث العلمي يسـتخدم الباحـث يف نـوع  البحـث     

نقال مـن الكتـب والبيانـات    ،مكتبيةالبحث اليت تنتج ا بيانات وهو خطوة  ،كتيبامل

  .التطور اللغويعن واملصادر املتوفرة 
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  أدوات مجع البيانات . ب

لنكون قادرين على مجع البيانـات نسـتخدم أدوات للحصـول علـى تلـك      

  .، واملكتبةو من أهم األدوات الباحث نفسه ،البيانات

  

  صادر البيانات م. ج

فاملصـدر الرئيسـي   , املصـدر الثـانوي   املصدر الرئيسي و : مصادر البيانات نوعان 

التطـور اللغـوي مظـاهره    : املتوفرة املتعلقة ذا البحث مثـل  لكتب البحث هي ايف

املزهر يف علـوم اللغـة وأنواعهـا،جالل الـدين     / وعلله وقوانينه، رمضان عبد التواب

مقدمـة للقـارئ    ،علـم اللغـة  / ئل اإلعجاز، عبد القـاهر اجلرجـاين  دال/ السيوطي

 أبـو ، فقه اللغـة وسـر العربيـة   / أمحد خمتار عمر، علم الداللة/ العريب حممود السعران

 .عليان بن حممد اخلازمي،علم الداللة عند العرب/ منصور الثعاليب

 .حصائي أما املصدر الثانوي مثل املصدر الوثائقي و املصدر اإل 

 :جلمـع البيانـات   ةالرئيسـي مـن املصـادر   وقد قام الباحث بأخذ البيانـات  

سـاتذة املختصـني يف   يضا املناقشـة مـع األ  أوالتطور اللغوي الكتب واملراجع املتعلقة ب

 .هذا اال
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 أسلوب حتليل البيانات  .د

و مـن  , ن خنطـط للمشـكلة و تصـرحيها   أن حتليل البيانـات جيـري منـذ    إ       

وتكـون خطـوات حتليـل     ،ىل آخر عملية كتابيـة يف البحـث  إجراءات يف امليدان إ

  :البيانات على النحو التايل

  .مجع البيانات من املصادر واملراجع املتوفرة بعد قراءا_ 

  .كتابة البيانات املتطابقة وتوضيح املختلف فيها_ 

  .إضافة بعض البيانات من الباحث على حسب فهمه ودراسته للموضوع_ 

 :حتليل البياناتمن  األهداف. هـ

ثـي جيمـع املعلومـات الالزمـة     بنموذج حب عداد ما يسمىإىل إيهدف حتليل البيانات 

, املتـوفرة باستخدام النمـاذج البيانيـة     او تتم منذجة البيانات غالب ،عن هذا املوضوع

 .ىل حد ما  خمططات تدفق البياناتإأي املخططات و الرسوم اليت تشبه 

 خطوات منذجة البيانات. و

ـ    إكما هو احلال عند منذجة العمليات و  ن إعداد خمططـات تـدفق البيانـات ف

اخلطـوة األوىل يف حتليـل البيانـات    , منذجة البيانات تتم عادة يف  ثـالث خطـوات   

  .انية و الثالثة يف مرحلة التصميمبينما تتم اخلطوتان الث ،تتم يف مرحلة حتليل النظام

 مراحلها 

  ج املفاهيمي للبيانات ذعداد النموإ
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ويـتم خالهلـا بنـاء النمـوذج     .ظام نة بيانات الجيضا منذأتسمي هذه اخلطوة 

وعالقاـا مـع بعضـها    ,الرئيسـية للبيانـات   ) شـياء  األ(الذي يعكس املوضوعات 

  .و املعىنأويسمي التحليل يف هذا املستوي بتحليل املضمون , البعض 
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  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  :خالصة البحث: املبحث األول

  :التطور الداليل. 1

  :خواص التطور الـداللـي .أ

. كما أنه حيدث مـن تلقـاء نفسـه وهـو جـربي الظـواهر      , أنه يسري ببطء وتدرج

فالتطور الداليل يف غالب أحواله مقيد بالزمان واملكـان، و يظهـر أثـره عنـد مجيـع      

  .األفراد يف اتمع

  :عــــوامل التطور الـــداللــي. ب

عوامـل تتعلـق مببلـغ وضـوح الكلمـة يف      و ت،هناك عوامل تتعلق باستخدام الكلما

الذهن، وعوامل تتعلق بالقواعد ولكن كثريا ما يتغري مدلول الكلمـة بسـبب انتقاهلـا    

من لغـة إىل لغـة، أو تغـري طبيعـة مـدلوهلا أو عناصـره أو وظائفـه أو الشـئون         

االجتماعية املتصلة به وما إىل ذلك، وقد تكون عوامـل تتعلـق بـاختالف الطبقـات     

  . عاتواجلما

  :مظاهر التطور الداليل .ج
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ـ  ط، أو نـحطــا االختصيص املعىن أو تعميمـه،   ة واحنطاطهـا،  رقــي الـداللـ

  .لتغري جمـال االسـتعماوال

 :التطور الصويت. 2

 :خواص التطور الصويت. أ

أنه يسري ببطء وتدرج، وحيدث من تلقاء نفسـه بطريـق آيل ال دخـل فيـه لـإلرادة      

  :جربي الظواهر ويف غالب أحواله مقيد بالزمان واملكان، مثل وهواإلنسانية، 

  ). ثالثة، تالتة (  

  :الصويت التطور عوامل .ب

التطور الطبيعي املطّرد ألعضاء النطـق يف بنيتـها واسـتعداها واختالفهـا يف بنيتـها      

 تفاعـل  أو  السـمع  يف اخلطـأ واستعدادها باختالف الشعوب، وقـد حيـدث عـن    

 بعـض،  حمـل  بعضـها  وحلول األصوات تناوب، أو بعض مع بعضها الكلمة أصوات

 أثـر  املقصـودة  األدبيـة  العوامـل  و واجلغرافيـة  والنفسية االجتماعية للعوامل كذلك

 :مـثال  اللـهجات  بعـض  يف احلـروف  بعض أصوات كتطور الصويت، التطور يف كبري

  .املصرية اللهجة يف ذال تنطق اليت اجليم

  :الدخيل يف اللغة العربية .3
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هو الذي يداخلك يف أمورك، وفالن دخيل يف بـين فـالن، إذا كـان    : لغة: تعريفه. أ

  .من غريهم فتدخل فيهم

هو اهلجني والغريب، والذي ال ميت بصلة يف أي مـن جوانبـه إىل اللغـة    : اصطالحا

ــل  ــة، بـــــــــــــــ العربيـــــــــــــــ

ــحاءفياجلا هومادخالللغةالعربيةمنمفرداتوألفاظأجنبية،سواءفيذلكمااستعملهالعربالفصــ

هليةواإلسالمومنجاءبعدمهمناملولدينومايستخدمهالناسفيعصــــرنااحلديثوحتىيومناهذا

.  

 _
لىماأتيحللشعوبالناطقةبالعربيةمنفرصــــلالحتكاإالعاماللرئيسيفيدخوهلذهاملفرداتريجع

  .قتصاديبالشعوباألخرىكاملاديوالثقافيوالسياسيواال

  :أسباب وجود ظاهرة الدخيل. ب

اختالط وجتارة العرب وحروب مع غريهـم، الشـعر والشـعراء ألسـباب معلومـة      

  .كالسفر أو جمهولة كخصوصية للشاعر

  :ةتاريخ املفردات الدخيل. ج

مـن الكـثري مـن اللغـات     ىل اللغة العربية منذ العصور القدمية، إبدأ الدخيل يتسرب 

 .وغريهااحلبشية والفارسية و راميةاآل :مثل
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    صنوبر -جاموس  –خندق   من اللغة الفارسية

  cup-case- Massage  مساج –كيس  –كوب   اللغة اإلجنليزية

ــري   اللغة الفرنسية ــومتر _ أسانس ــزان : ترم مي

  احلرارة

مكتب حلفـظ الوثـائق   : أرشيف 

  القدمية

  مطبخ: كوجينه_ملعقة: كاشيك  مجع اخلضروات يف إناء: سلطة  اللغة اإليطالية

  ..جممع علمي أو لغوي :أكادميية  سيد،سيدة: أفندي–شرفة: برنده ةالربتغالية واليوناني اللغة

  

هناك كلمات دخيلة على اللغة العربية، وكثري من النـاس يسـتخدمها ولكنـه جيهـل     ف

أصوهلا اللغوية، ومن هذه األلفاظ الدخيلة ما تفـوق علـى بعـض مفـردات اللغـة      

  .  العربية ومنها مل جيد مكانا له يف اللغة العربية فتفوقت عليه العربية
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  :توصيات الباحث واقتراحاته :املبحث الثاين

) التطبيقية ( عدم التركيز على االهتمام والتركيز كل التركيز على املواضيع العملية  .1

هي فكما أن اللغة تطبيق هي كذلك تكون نظرية؛ ألن اللغة ليست من صنعنا بل 

 .منقولة إلينا

، معرفة أصول اللغة مهم جدا بالنسبة للطالب اللـذين يريـدون تعلـم اللغـة     .2

 .هتمام مبثل هذه املواضيعفيوصي الباحث الطالب على اال

كما أوصي أساتذة هذا القسم بتحفيز الطلبة على اختيـارهم هلـذه املواضـيع     .3

اليت تتعلق بأصول اللغة اليت يعلموـا ويتعلموـا؛ ألن معرفـة أصـل الشـي      

 .يزيد من القناعة على االهتمام به

أوصي األساتذة على حث الطالب على ابتكـار قـاموس ترمجـة يكـون يف      .4

وخاصـة اللغـة    -لمات املتوافقة يف النطق واملقصود بني اللغات األجنبيـة  الك

؛ ألن واللغة العربيـة، هـذا يسـهل احلفـظ علـى الطـالب       - اإلندونيسية

 .الكلمات املشتركة يف النطق واملعىن تكون دائما قريبة إىل الذهن
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  قائمة املصادر و املراجع

  

ــيوين  ــراهيم بس ــرية إب ــره  امل، عم ــهج وعناص ــاهرة،3ط، ن دار : الق

  .م1991عارف،امل

ــم    ــرين، املعج ــيس وآخ ــراهيم أن ــيط جإب ــتانبول1ط 2الوس : ، اس

  .م1982: اإلسالميةاملكتبة

داللـة األلفـاظ، مكتبـة األجنلـو املصـرية، الطبعـة الثالثـة        ، إبراهيم أنيس

 .م1976

  .م، املؤسسة اجلامعية1991، 1إبراهيم السامرائي، معجميات، ط 

أمحد مطلوب، معجم املصـطلحات البالغيـة وتطورهـا، امـع العلمـي          

  .455ص 2ج هـ 1406العراقي 

 .م2003مصر: أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب، دار القاهرة

م، 1992أمحد عبد القـادر الشـاذيل، الـدخيل يف هلجـة أهـل اخللـيج،       

  .مركزمعاجلة الوثائقللطباعة

 .م1981للفصيح، دار الرائد، أمحد رضا، قاموس رد العامي 
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_ أمحد حممد قدور، مدخل إىل فقـه اللغـة، دار الفكـر املعاصـر، بـريوت     

  .م1999/ 2، طنلبنا

مكتبـة دار العروبـة للنشـر والتوزيـع ،     ، محد خمتار عمر ، علـم الداللـة  أ

 .م 1982،  1الكويت ، ط

السـودان،  -العربيـة حبث املاجستري غري منشور، معهد اخلرطوم الـدويل للغـة   

  .م2003

حممـد علـي   :   ابن جين، أبو الفتح عثمـان بـن جـين ، اخلصـائص، حت        

  .النجار، دار اهلدٰى للطباعة والنشر، بريوت

  .)1982دار احلداثة، : بريوت( منطق املشرقيني ابن سينا،

حلـديث ،حتقيـق عبـد اهللا اجلبـوري     ابن قتيبة عبد اهللا ابن مسلم، غريب ا    

ــاء التــراث اإلســالمي ط،   بغــداد، وزارة األوقــاف، إح العــراق، ( ي

  ).م 1977/هـ1397

أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة، تفسـري غريـب القـرآن، حتقيـق           

  ).هـ 1398ان، دار الكتب العربية، بريوت، لبن(السيد أمحد صقر

، كتـاب األلفـاظ حتــ فخـر الـدين      )يعقوب ابن إسحاق ( ابن السكيت 

  .م1998/  1قباوة، ط 
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منصور الثعاليب،فقه اللغـة وسـر العربيـة ،  حتقيـق مصـطفى السـقا        أبو    

  .هـ1392وآخرون الطبعة الثالثة 

أبو منصور جلواليقي، املعرب من الكالم األعجمـي علـى حـروف املعجـم،     

التـراث العـريب،   . هجريـة  540موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر املتوىف سـنة  

  .72-71عدد 

  ).بريوت ،دار صادر( لسان العرب  ابن منظور،    

مؤسسـة الرسـالة ،بـريوت،     (ابن قتيبة،أدب الكاتب، حتقيق حممد الـدايل      

  ).م1982 -1402الطبعة األوىل 

مطبعـة عيسـى البـايب    ( ابن فارس، الصاحيب، حتقيق أمحد صقر القـاهرة      

 .).احلليب وشركاه

، 3، دار التـراث ، ط أويل مشكل القرآن، أمحد صـقر، القـاهرة   تابن قتيبة، 

 .م1973

امـع العلمـي    (حتقيق وشرح عبـد السـالم هـارون     ،حليوانا اجلاحظ،    

  .م1969 -هـ 1388الطبعة الثالثة 1ج العريب اإلسالمي، بريوت لبنان ،

املزهر يف علوم اللغة وأنواعهـا، حتقيـق حممـد جـاد      جالل الدين السيوطي،

  .)ت-د(دار اجليل، : بريوت(إبراهيم  املوىل، وعلي البجاوي، وحممد أبو الفضل

 .حامت صاحل الضامن ،علم اللغة، جامعة بغداد
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دراسة حتليليـة ومواقـف تطبيعـه يف تعلـيم اللغـة العربيـة       : حسن سليمان

  .1989: مصر: والدين اإلسالمي، دار املعارف

جامعـة ام درمـان   : السـودان (، املنـاهج وتأصـيله   ،حسن عبد الرمحن احلسـن 

  .)دون سنةاإلسالمية، 

 -72و71رفائيل اليسوعي، غرائب اللغة العربيـة، جملـة التـراث العـريب عـدد      

  .مسعود البابا

، القـاهرة  3مظـاهره وعللـه وقوانينـه، ط   : رمضان عبد التواب، التطور اللغوي

  .م1981-1982

العـراق، مطبعـة   (السكاكي، مفتاح العلوم، حتقيق أكرم عثمـان يوسـف       

 ).هـ1402دار السعادة، بغداد 

. ، دار العلـم للماليـني  12صبحي الصـاحل، دراسـات يف فقـه اللغـة، ط     

  .م1969بريوت ـ لبنان، 

  .علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، دار النهضة، مصر

: عبد العظيم عبد السالم الديلمي، التكنولوجيـا وتطـوير التعلـيم، القـاهرة    

  .2002: دار غريب

از، حتقيق حممـد رضـوان الدايـة، وحممـد     عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعج

  .)1983دار قتيبة، : دمشق(فايز الداية 
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عبد العزيز عبد ايد، اللغـة العربيـة أصـوهلا النفسـية وطـرق تدريسـها،       

  .6القاهرة، دار املعارف ط

ــدورات    ــرون، دروس ال ــوزان وآخ ــراهيم الف ــن إب ــرمحن ب ــد ال عب

  .م1423: اإلسالمي ملعلمي اللغة العربية مؤسسة الوقفلتدريبيةاا

، دار 1عبد الرمحن بن إبراهيم الفـوزان، وآخـرون، العربيـة بـني يـديك ج     

 .2003: الرياض، مؤسسة الوقف اإلسالمي

 .علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة، دار الفكر

علي عبد الواحد وايف،  إطراء جممع اللغة العربية لكتـابي علـم اللغـة وفقـه     

  .م1945/ 6/ 18اللغة، مجع فؤاد األول للغة العربية يف 

عبد العظيم إبراهيم املطعين، ااز يف اللغة ويف القـرآن الكـرمي بـني جموزيـه     

  ).1القاهرة ، مطبعة حسان ط( ومانعيه، 

 .بعليان بن حممد اخلازمي، علم الداللة عند العر

فـل، طبعـة ثانيـة،    علي عبد الواحد وايف، نشأة اللغـة عنـد اإلنسـان والط   

  .م1962/هـ1382القاهرة 

ــريب،       ــة الع ــم الدالل ــة، عل ــايز  الداي ــر ط( ف ــق، دار الفك ، 1دمش

  ).م1985 -هـ 1405

 .)دار النهضة العربية: القاهرة(فاطمة حمبوب، دراسات يف علم اللغة، 
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دالليا يف ضـوء مفهـوم الداللـة     وصف اللغة العربية حممد حممد يونس علي،

منشـورات جامعـة الفـاتح،    : طـرابلس ( دراسة حول املعىن ومعىن املعـىن : املركزية

1993(.  

منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثـه يف التـراث العـريب ط احتـاد     

  .م 2001كتاب العرب دمشق 

، مطاع صفدي، نظرية الداللـة وتطبيقاـا، الفكـر العـريب املعاصـر، آذار     

  .م١٩٢٨

  .دار النفائس، تاريخ العرب قبل اإلسالم،مد سهيل طقوشحم
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  الفصل الرابع

  وحتليلها ومناقشتها عرض البيانات

  خواص وعوامل ومظاهر التطور الداليل: املبحث األول

  :خواص التطور الـداللـي: أوال

 

للتطور الداليل مبختلف أنواعـه خـواص كـثرية تشـبه يف مجلتـها خـواص              

  :التطور الصويت ومن أهم هذه اخلواص ما يلي

فتغري مدلول الكلمة مثال ال يتم بشـكل فجـائي سـريع،    , أنه يسري ببطء وتدرج. 1

بل يستغرق وقتا طويلًا، وحيدث عادةً يف صـورة تدرجييـة، فينتقـل إىل معنـى آخـر      

وهكذا، حىت تصـل الكلمـة أحيانـا إىل معنـى      إىل ثالث متصل به يب منه، وهذاقر

بعيد كل البعد عن معناها األول، على حني أن العالقة وثيقة بـني كـل معنـى مـن     

1.املعاين اليت اجتازا واملعىن السابق له
 

                                                
  .تدرج بدون حيدث ما فكثريا القواعد تطور أما ,األساليب وتطور الكلمات معاين تطور يف صحيحة اخلاصة هذه1
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أنه حيدث من تلقاء نفسه بطريق آيل ال دخل فيـه لـإلرادة اإلنسـانية؛ فسـقوط     . 2

، وتأنيـث  2عالمات اإلعراب يف اللهجات العربية احلاضـرة، وتغـري أوزان األفعـال   

، 4، ومجـع صـفة املـثىن   3بعض الكلمات املذكرة، وتذكري بعض الكلمـات املؤنثـة  

، وتزحزح كثري مـن املفـردات عـن مـدلوالا األوىل     5وتأخر اإلشارة عن املشار إليه

حدث من تلقـاء نفسـه يف صـورة آليـة     كل ذلك وما إليه قد  ... إىل معان جديدة

  .6ال دخل فيها للتواضع أو إرادة املتكلمني

لقـوانني صـارمة ال يـد ألحـد علـى       جربي الظواهر؛ ألنه خيضع يف سريه أنه. 3

فمثال حالة اللغـة العربيـة؛ فعلـى الـرغم     . وقفها أو تعويقها، أو تغيري ما تؤدي إليه

انتها وحماربة مـا يطـرأ عليهـا مـن حلـن      من اجلهود اجلبارة اليت بذلت يف سبيل صي

وحتريف، ومع أن هذه اجلهود كانت تعتمد على دعامة من الدين، فـإن ذلـك كلـه    

مل حيل دون تطورها يف القواعد واألساليب وداللة املفردات إىل الصـورة الـيت تتفـق    

مع قوانني التطور اللغوي، فأصبحت على احلالة الـيت هـي عليـه اآلن يف اللـهجات     

ــةالعا  ..                                                                            ميـــ

غري أن علماء اللغة مل يصلوا بعد إىل الكشف عن مجيع القـوانني الـيت يسـري عليهـا     

                                                
 مـن " "يكـرب  كـرب " مـن  بـدلًا  ,"البـاء  وفتح الباء بكسر" يِكبر "والباء الكاف بكسر" كبِر" :املصرية املناطق بعض عامية يف مثلًا فيقال2

  .األفعال معظم يف يقال هذا ومثل ".شرف باب من" "يكرب كرب" أو "تعب باب
  .بريك وبطن كبري رأس من بدلًا كبرية، وبطن كبري رأس :املصرية املناطق بعض عامية يف مثلًا فيقال3
  ."كبريان كتابان" من بدلًا "كبار كتابني" :املصريني عامية يف مثلًا فيقال4
  ."الكتابان هذان"و "الكتاب هذا" من بدلًا "دول الكتابني"و "ده الكتاب" املصريني عامية يف مثلًا فيقال5
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التطور الداليل، وما كشفوه منـها مل يصـل بعـد يف دقتـه وضـبطه وعمومـه إىل       

 .الصويتمستوى القوانني املتعلقة بالتطور 

إن احلالة اليت تنتقل إليها الداللة ترتبط غالبا باحلالة الـيت انتقلـت منـها بإحـدى     . 4

، ونعـين مـا عالقـيت اـاورة     7العالقتني اللتني يعتمد عليهمـا تـداعي املعـاين   

  فتارة يعتمد انتقال الداللة على عالقة ااورة املكانية؛ كتحول معىن : واملشاة

وإىل , إىل معـىن اهلـودج نفسـه    )عناها يف األصل املـرأة يف اهلـودج   م) ( ظعينة (  

، وكتأنيـث  9يف عامية املصريني إىل معـىن اللحيـة   ) ذقن( ، وحتول معىن 8معىن البعري

انتقل إليـه التأنيـث مـن األعضـاء املؤنثـة      يف عامية بعض املناطق املصرية )  الرأس( 

رة الزمنيـة؛ كتحـول   د على عالقـة اـاو  وتارةً يعتم. ااورة له وهي العني واألذن

إىل  الذي خيرج علـى الولـد مـن بطـن أمـه،      هي يف األصل الشعر) العقيقة ( معىن 

علـى عالقـة املشـاة؛    وتـارة يعتمـد   , معىن الذبيحة اليت تنحر عند حلق الشـعر 

العقـل   إىل معـىن قلـة   )وهو يف األصل قلـة لـنب الناقـة    ) ( األفن ( كتحول معىن 

إىل  ألصل امتالء بطـن الدابـة مـن العلـف،    وهو يف ا) اد ( والسفه، وحتول معىن 

  .10معىن االمتالء بالكرم

                                                
  .املشاة أو ااورة بعالقة معه املرتبطة املعاين بعض الذاكرة إىل يدعو معنى حضور أن النفس علم يف املقرر من7
  .307 ص ،1 ج بريوت العصرية املكتبة السيوطي، الدين جلالل وأنواعها اللغة علوم يف  املزهر8
  .الوجه يف الثابت للشعر جماور املوضع هذا أن خيفى وال احلنك، عظمى جممع هو األصل يف الذقن9
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فمعظـم ظـواهره   , أن التطور الداليل يف غالب أحواله مقيـد بالزمـان واملكـان   . 5

وال نكاد نعثـر علـى تطـور داليل حلـق     , يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص

 ..اإلنســـانية يف صـــورة واحـــدة ووقـــت واحـــد مجيـــع اللغـــات

أنه إذا حدث يف بيئته ما  ظهر أثره عند مجيـع األفـراد الـذين تشـملهم هـذه      . 6

فسقوط عالمات اإلعراب يف لغة احملادثة املصرية مثال مل يفلـت مـن أثـره أي    , البيئة

  .فرد من املصريني

  .د هذا التطورفمن هذه اخلواص يتبني فساد كثري من النظريات القدمية بصد

فليس بصحيح ما ذهب إليه بعض العلمـاء مـن أن هـذا التطـور حيـدث نتيجـة       

 .ألعمال فردية اختيارية يقوم ـا بعـض األفـراد وتنتشـر عـن طريـق احملاكـاة       

وليس بصحيح ما ذهب إليه اللذين يـرون أن التطـور الـداليل يسـري باللغـة حنـو       

, وخيلصـها ممـا ال تـدعو إليـه احلاجـة     , ويسد ما ا من نقص, التهذيب والكمال

وذلك أن اجتاهات كهذه ال ميكن أن تتحقق إال يف تطـور اختيـاري مقصـود تقـوده     

أن التطـور الـذي حنـن بصـدده     أما وقد ثبـت  , اإلرادة اإلنسانية يف سبيل اإلصالح

تطور تلقائي آيل ال دخل فيه لإلرادة اإلنسـانية، فـال يتصـور أن يتقيـد يف اجتاهـه      

وأن موازنة بني احلالـة الـيت كانـت عليـه اللغـة      . بالسبل اليت تقول ا هذه النظرية

العربية فيما يتعلق بداللة ألفاظها وقواعدها يف اإلعـراب وغـريه ومـا آلـت إليـه يف      

فمن الواضـح أن هـذا التطـور مل يتجـه     , غة العامية احلاضرة ألكرب دليل على ذلكالل
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دائما حنو التهذيب والكمـال، بـل أدى يف معظـم مظـاهره إىل اللـبس يف داللـة       

الكلمات واخللط بني وظائفها وأنواعها، وجرد اللغة مما به مـن دقـة ومسـو، وهـوى     

ث يف اللغة العربية ـذا الصـدد حـدث مثلـه     وما حد, ا إىل مرتلة وضيعة يف التعبري

  .11يف كثري من اللغات

, فهذه املذاهب تصدق على بعض مظاهر التطـور الـداليل اخلـاص بلغـات الكتابـة     

فتطور لغات الكتابة يعتمد يف كثري من نواحيه على عوامـل أدبيـة مقصـودة ترمـي     

  .إىل تنقيح اللغة وذيبها والسري ا يف سبيل الكمال

  :عــــوامل التطور الـــداللــي :ثانيا

  :أما العوامل اليت تؤدي إىل التطور الداليل فكثرية ومن أمهها

وامل تتعلق باستخدام الكلمات، فمدلول الكلمـة يـتغري تبعـا للحـاالت الـيت      ع. 1

فكثرة استخدام العام مثلًا يف بعض ما يـدل عليـه يزيـل مـع     . يكثر فيها استخدامها

 ,ويقصر مدلوله على احلاالت الـيت شـاع فيهـا اسـتعماله    , معناهتقادم العهد عموم 

ف من أمثلة هذا النوع؛ فمـن ذلـك مجيـع املفـردات     الآلويف اللغة العربية وحدها ا

مث شاع اسـتعماهلا يف اإلسـالم يف معـان خاصـة تتعلـق      , اليت كانت عامة املدلول

, واملـؤمن , الصـوم و, بالعقائد أو الشـعائر أو الـنظم الدينيـة؛ كالصـالة واحلـج     

ـ  .والسجود وغريها , والركوع, واملنافق, كافروال معناهـا يف األصـل   الة مـثال  فالص

                                                
  .69ص 2001علم الداللة أصوله ومباحثه يف التراث العريب ملنقور عبد اجلليل ط احتاد كتاب العرب دمشق 11
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مث شاع استعماهلايف اإلسالم يف العبادة املعروفة الشـتماهلا علـى مظهـر مـن     , الدعاء

مظاهر الدعاء، حىت أصبحت ال تنصرف عند إطالقها إىل غـري هـذا املعـىن، واحلـج     

د الشيء واالجتـاه إليـه، مث شـاع اسـتعماله يف قصـد البيـت       قص: معناه يف األصل

وقـس علـى ذلـك    , احلرام، حىت أصبح مدلوله احلقيقي مقصورا على هذه الشـعرية 

فقـد كانـت تطلـق علـى      )الرث ( ومن ذلك أيضا كلمة , 12مجيع أفراد هذ الطائفة

ة مث قصر مدلوهلا على اخلسيس ممـا يفـرش أو يلـبس لكثـر    , اخلسيس من كل شيء

فهـي يف األصـل كـل مـا سـكن       )املدام ( امها يف هاتني الطائفتني، وكلمة استخد

ن، أو ألنـه يغلـى عليهـا حـىت     ستعماهلا يف اخلمر لدوامها يف الـذه ودام، مث شاع ا

  13صبحت ال تنصرف إىل غري هذا املعىنتسكن، فأ

تزيـل مـع تقـادم    , وكثرة استخدام اخلاص يف معان عامة عن طريق التوسـع 

ـ : يف اللغـة العربيـة  فمن ذلـك مـثال   , اه وتكسبه العمومخصوص معن العهد أس الب

مث كثـر  , فالبـأس يف األصـل احلـرب   : والورد والرائد والنجعة واحلـوة وغريهـا   

استخدامه يف كل شدة، فاكتسب من هذا االستخدام عمـوم معنـاه، وأصـل الـورد     

امه يف هـذا املعـىن   مث صار إتيان كل شـيء وردا، لكثـرة اسـتخد   , إتيان املاء وحده

مث صار طالب كـل حاجـة رائـدا، والنجعـة     , العام، والرائد يف األصل طالب الكأل

                                                
  .4/5: عليان بن حممد اخلازمي، ص ،علم الداللة عند العرب12
  .م 1982،  1العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت ، طأمحد خمتار عمر ، مكتبة دار ، علم الداللة13
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مث عممت يف االسـتخدام فأصـبح كـل طلـب انتجاعـا،      , يف األصل طلب الغيث

واحلوة يف األصل شية من شيات اخليل، وهـي بـني الدمهـة والكمتـة، مث توسـع يف      

  .فيقال ليل أحوى، وشعر أحوى حوى،استعماهلا حىت صار كل أسود أ

    ـا إىل انقـراض معنـاه احلقيقـيتؤدي غالب ى جمازيوكثرة استخدام الكلمة يف معن ,

اـد  : وحلول هذا املعىن اازي حمله؛ فمن ذلك مثلًـا يف اللغـة العربيـة كلمـات    

 امـتالء بطـن الدابـة مـن    : فاد معناها يف األصل غى والغفران والعقيقة،واألفن والو

, حـىت انقـرض معنـاه األصـلي    , العلف، مث كثر استخدامه جمازا يف االمتالء بالكرم

مـن   )األفـن  ( وهلذا السبب نفسه انتقل معـىن  , يوأصبح حقيقة يف هذا املعىن ااز

 مـن اخـتالط األصـوات يف    )الـوغى  ( اقة إىل نقص العقل، وانتقل معىن قلة لنب الن

سـتر إىل الصـفح عـن    والغفـران مـن ال   )لغفر ا( احلرب إىل احلرب نفسها، ومعىن 

من الشعر الذي خيرج على الولد مـن بطـن أمـه إىل مـا      )العقيقة ( الذنوب، ومعىن 

 ..                                                 ذبح عنه عنـد حلـق ذلـك الشـعر    

سـبها  وكثرة استخدام الكلمة يف العبارات املنفية يـرتع عنـها معناهـا األصـلي ويك    

فمـن ذلـك يف   , معىن العموم واإلطالق، فتصبح أشبه شيء بأداة مـن أدوات النفـي  

 ومـــا إليهـــا،, أحـــد وديـــار وقـــط وأبـــدا :العربيـــة كلمـــات

, استخدام الكلمة يف فن مبعنى خاص جيردها يف هـذا الفـن مـن معناهـا اللغـوي     ف
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ويــدخل يف هــذا مصــطلحات اآلداب . ويقصــرها علــى مــدلوهلا االصــطالحي

 14.وما إىل ذلك لقانون واالجتماع والعلوم والفنونلفلسفة واوا

فكلمـا كـان مـدلول الكلمـة     , عوامل تتعلق مببلغ وضوح الكلمـة يف الـذهن   .2

واضحا يف األذهان قلَّ تعرضه للتغري، وكلما كـان مبهماغامضـا مرنـا كثـر تقلبـه      

الكلمـة عوامـل   ويساعد على وضـوح مـدلول   , وضعفت مقاومته لعوامل االحنراف

ويعمـل  , كثرية؛ من أمهها أن تكون مرتبطة بفصيلة من الكلمـات معروفـة األصـل   

سـرة معروفـة األصـل متداولـة     على إامها عوامل كثرية من أمهها أن ال تكون هلا أ

ــتعمال  .االســـــــــــــــــــــــــــــــ

وامل تتعلق بأصوات الكلمة؛ فثبات أصـوات الكلمـة يسـاعد علـى ثبـات      ع. 3 

وذلـك أن يف الـذهن مـا دامـت     , انا السـبيل إىل تغـريه  معناها، وتغريها يذلل أحي

حمتفظة بصورا الصوتية، وقوة هذه الصلة تساعد على ثبـات مـدلوهلا، علـى حـني     

أن تغري صورا الصوتية يضـعف صـلتها يف األذهـان بأصـلها وأسـرا ويبعـدها       

  .عنهما، وهذا جيعل معناها عرضة للتغري واالحنراف

فقد تذلل قواعد اللغة نفسـها السـبيل إىل تغـري مـدلول     , بالقواعدوامل تتعلق ع. 4 

مـثال يف  ) ولـد  ( فتـذكري كلمـة   , هـة خاصـة  الكلمة، وتساعد على توجيهه وج

قد جعل معناها يـرتبط يف الـذهن باملـذكر، ولـذلك أخـذ       )ولد صغري ( العربية 

                                                
  )دت ( النشر ، بريوت حممد علي النجار ، دار اهلدٰى للطباعة و:   تح ، عثمان بن جين ،  بن جين ، أبو الفتحااخلصائص ، 14

  ص 186...188.
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ري مـن  حـىت أصـبحت ال تطلـق يف كـث    , مدلوهلا يدنو شيئًا فشيئًا من هذا النـوع 

.                                                        15عاميــــة إال علــــى الولـــد مــــن الــــذكور اللـــهجات ال 

فكـثريا مـا يـنجم عـن هـذا      , وامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف إىل اخللفع. 5

وذلك أن اجليل الالحـق ال يفهـم مجيـع الكلمـات     , االنتقال تغري يف معاين املفردات

ويساعد علـى هـذا االخـتالف كثـرة     . وجه الذي يفهمها عليه اجليل السابقعلى ال

فقـد يكثـر   , استخدام املفردات يف غري ما وضعت له على طريـق التوسـع أو اـاز   

استخدام الكلمة مثلًا يف جيلٍ ما يف بعض ما تدل عليـه، أو يف معنـى جمـازي تربطـه     

خلـاص أو اـازي وحـده بأذهـان     مبعناها األصلي بعض العالقات، فيعلق املعـىن ا 

 . الصـــغار، ويتحـــول بـــذلك مـــدلوهلا إىل هـــذا املعـــىن اجلديـــد

وإىل هذا العامل يرجع أهم األسباب يف حتـول الكلمـات إىل معـان كانـت جمازيـة      

بـل إن طائفـة مـن    , يف األصل، وفيما يعتري املدلوالت يف نطاقها من سعة أو ضـيق 

 .ده كـل مـا حيـدث مـن تطـور يف الداللـة      قد رجعت إىل هذا العامل وحاء العلم

ثريا ما يتغري مدلول الكلمة على أثر انتقاهلا مـن لغـة إىل لغـة؛ فقـد خيصـص      ك. 6

وتقصر على بعض ما كانت عليـه يف لغتـها األصـلية، وقـد يعمـم      , مدلوهلا العام

مدلوهلا اخلاص، وقد تستعمل يف غري ما وضعت له لعالقـة مـا بـني املعنـيني، وقـد      

ىل درجة وضيعة يف االستعمال؛ فتصبح من فحـش الكـالم وهجـره، وقـد     تنحط إ

                                                
  .4/5اخلازمي، ص عليان بن حممد،علم الداللة عند العرب15
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ل ومصطفاه، مثال علـى ذلـك تـأثري اللغـة     تسمو إىل مرتلة راقية فتعترب من نيب القو

: القبطية على اللهجة املصرية العامية مثل بعـض الكلمـات املصـرية املتداولـة مثـل     

  .16 الفوطة والفاس واملنشفة والزباطه فهذه كلمات قبطية

قد يكون العامل يف تغري معىن الكلمة أن الشيء نفسـه الـذي تـدل عليـه قـد      . 7

مـا إىل  و و الشـئون االجتماعيـة املتصـلة بـه    تغريت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أ

كانت تطلق على آلة الكتابـة أيـام أن كانـت تتخـذ     مثال ) الريشة ( فكلمة , ذلك

األصلي تبعا لتغري املادة املتخـذة منـها آلـة    من ريش الطيور، ولكن تغري اآلن مدلوهلا 

والقطـار  , فأصبحت تطلق على قطعة من املعدن مشـكلة يف صـورة خاصـة   , الكتابة

كان يطلق يف األصل على عدد من اإلبل علـى نسـق واحـد تسـتخدم يف السـفر،      

ولكن تغري اآلن مدلوله األصلي تبعا لتطور وسائل املواصالت، فأصـبح يطلـق علـى    

كـان يطلـق علـى الدابـة الـيت       )الربيد ( و, عربات تقطرها قاطرة خباريةعة جممو

حتمل عليها الرسائل، مث تغري اآلن مدلوله تبعا لتطـور الطـرق املسـتخدمة يف إيصـال     

, هلذه الغايـة يف العصـر احلاضـر    الرسائل، فأصبح يطلق على النظم والوسائل املتخذة

ـ    )بىن الرجل بامرأته ( و ة عـن دخولـه ـا؛ ألن الشـاب     كانـت تسـتخدم كناي

البدويكان إذا تزوج يبين له وألهله خباء جديدا، وال تـزال تسـتخدم هـذه العبـارة     

  .17 نظمنا احلاضرة بالبناءمع أن الزفاف ال عالقة له يف, كناية عن املعىن نفسه

                                                
 .254...235صم، 1998/  1عقوب ابن إسحاق،  تح فخر الدين قباوة، ط كيت ابن الس، األلفاظ 16
  .76م، ص  ١٩٢٨آذار ، الفكر العريب املعاصر ،   ،،مطاع صفدي) خبث ( نظرية الداللة وتطبيقاا 17
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فكثريا مـا يـنجم عـن اخـتالف     , وامل تتعلق باختالف الطبقات واجلماعاتع. 8 

ام وفئام اخـتالف مـدلول الكلمـات وخروجهـا عـن معانيهـا       الناس يف طبق

ويؤدي إىل ذلك ما يوجد بني اجلماعات الناطقة باللغة الواحـدة مـن فـروق    , األوىل

ويف شـئون السياسـة واالجتمـاع والثقافـة     , يف اخلواص الشعبية واجلسمية والنفسية

سـرة والتقاليـد   والتربية ومناحي التفكري والوجـدان ومسـتوى املعيشـة وحيـاة األ    

لـه  احمليطة بكل مجاعـة منـها، ومـا تزاو   والعادات، ويف الظروف الطبيعية واجلغرافية 

وتضطلع به من وظائف، واآلثار العميقـة الـيت تتركهـا كـل     , كل طبقة من أعمال

وظيفة ومهنة يف عقلية املشتغلني ا، وحاجـة أفـراد كـل طبقـة إىل دقـة التعـبري       

, اصة بصدد األمور الـيت يكثـر ورودهـا يف حيـام    وإنشاء مصطلحات خ, وسرعته

وتستأثر بقسط كبري من انتباههم، وما يلجئون إليه مـن اسـتخدام مفـردات يف غـري     

أو قصرها على بعض مدلوالا للتعبري عـن أمـور تتصـل بصـناعام     , ما وضعت له

وأعماهلم وغريها، فعلى سبيل املثـال يسـتخدم البحـارة بعـض الكلمـات ختتلـف       

ا عن املفردات والتراكيب العادية، ومن بني هذه املفردات مـا أصـله عـريب وإن    كثري

وهـي  ) القريـة  ( اختلف مدلوله أحيانا عن مدلوله يف الفصحى ومـن بـني ذلـك    

ـ  )البومة( الشراع األكرب، و خشبة  ) الغلـييت  ( وط فيهـا القلـع، و  وهي اخلشـبة املرب

 )اللـبش  ( الـريح مـن اجلنـوب، و   وهـو  ) املـريس  ( وهو اجلو الناعس احلنون، و

ينة بالشـحم  وهي عمليـة رتـق السـف    )القلفطة (  وهوالريح من اجلنوب الشرقي، و
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وهـي أمسـاء    )الفايـة  ( و)  اإلبلـيس ( و) العويل ( و) الشاغول ( وحبال الكتان، و

حـاد عـن اجلـادة    : أي, بضم البـاء  )لطة ضرب ب( حلبال خمتلفة يربط ا الشراع، و

 ومـن بـني مفرداـا   , اليمني أو الشمال مع الريح أو ليغري اجتاه السـفينة  فاحنرف حنو

ـ , )األرطمـون  ( ومن ذلـك  , ما هو غري عريب األصل ن أصـل فرنسـي ومعنـاه    م

, )اهللـب  ( و, وهـو مقعـد اـدفني   , ل إيطـايل من أص, )البانكا ( شراع صغري، و

ـ  من أصـل ) الشابورة ( ومعناها املرساة، و, ليزيمن أصل إجن وهـي خشـبة   , اينأمل

ـ  ـن أصـم, )السكارج ( يف مقدمة السفينة، و دفـة،  ي حلقـات ال ـل فارسـي وه

فمـن الواضـح أن هـذه    . وغريها  من أصل أسباين وهي صدر السفينة , )الربوة ( و

وتوجـه  , األمور وما إليها من شـأا أن ختـرج بالكلمـات عـن مـدلوالا األوىل     

  18.د غريهاوجهةً ختتلف عن وجهتها عنمعانيها يف كل طبقة ويف كل مجاعة 

  :مظاهر التطور الداليل: ثالثا

  :ملظاهر التطور الداليل عدة أسباب هي

  : املعىن ختصيص.1

ـــه، : التخصــيص يف اللغــة هــو االنفـــراد يف الشــيء أو اإلفـــراد ل

مـا وضـع يف األصـل    : وفـي االصطـالح يعنـي. واختصـه أفرده بـدون غريه

عـاماً وخـص يف االستعمال، مبعىن نقـل اللفـظ من الداللـة علـى معـىن عـام     

                                                
 .194..188، 175م، ص1998/  1سكيت يعقوب ابن إسحاق، تح فخر الدين قباوة، ط بن الكتاب األلفاظ ال انظر18
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 ، ويطلق علـى التخصـيص يف بعــض األحيـان تضـييق املعـىن      . إىل معىن خاص

فيكون املعىن واسعاً مطلقاً فيتم اختصاره يف معنـى واحد فقـط ، حنـو قـوهلم بهِـم     

اليت تطلق على اللون اخلالص الذي ال خيالطه لون آخر، فتقول أسـود بهِـم وأبـيض    

. بهِم، ولكـن مع كثرة االستعمـال أصبحت تطلق على اللـون األسـود فقــط    

يف االسـتعمال بأحـد أيـام األسـبوع،     والسبت فـي اللغة يعنـي الدهر، فـخ ص

ونقل السيوطي عن ابن دريد أن احلج أصله قصد الشـيء مث خـص بقصـد بيـت اهللا     

ومن ذلك كلمة احلريـم اليت كانت تطلـق علـى كـل محـرم ال يــمس      . احلرام

ومـن  . وال جيـوز االقتراب منه، فتخصصت وأصبحت ال تطلـق إال علـى النسـاء   

الصالة اليت كانت فـي اجلاهليـة تعـين الـدعاء مطلقـاً، ومبجـيء       باب التخصيص

اإلسالم خصصت لتعين األقـوال واألفعال اليت يقوم ا املسـلم يف أوقـات حـددها    

  .19اإلسالم، وأصبحت ال تعين إال على صالة املسلم

كانت تدل علـى معـان يف لغـة العـرب، فلمـا جـاء        فهناك ألفاظ            

: ، ومـن هنـا قسـم املعـىن إىل    بت تلك املعاين خصوصـية شـرعية  اكتساإلسالم 

المي هو مـا نـزل بـه القـرآن     أصلي وهو ما تدل عليه الكلمة يف لغة العرب، وإس

أصـل  : قـال أبـو حممـد   : ((، وعن ذلك قـال ، أو جاء يف احلديث النبوي الكرمي

                                                
  . حممود السعران ـ دار النهضة العربية بريوت ،مقدمة للقارئ العريب ،للغةعلم ا 19
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تك سـكَن لَهـم   م إِنَّ صـال وصـلِّ علَـيهِ  : ( - عز وجلّ -الدعاء، قال : الصالة

  )103من اآلية: التوبة)(

ومن الْأَعرابِ من يـؤمن بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ     :(وقال تعاىل. أدع هلم: أي

أي ) 99مـن اآليـة  : التوبـة )(ويتخذُ ما ينفق قُربات عند اللَّه وصلَوات الرسـولِ  

  20...))ألم كانوا يدعون فيها دعاؤه، فسميت الصالة بذلك:

سـالم ونـزول   ومثل لفظ الصالة ألفاظ كثرية خصصـت بعـد جمـيء اإل   

كالشـرك واجلحـد، والكفـر،     :ية، فأصبحت تـدل علـى معـان شـرع    القرآن

بتكـار  بل إن أثـر اإلسـالم جتـاوز ذلـك إىل ا    21اخل...،والفسق،والزكاة والظلم

النفـاق يف اللغـة مـأخوذ    : (( النفـاق  ألفاظ مل تكن العرب تعرفها، فمثال بنية لفظ

إذا أُخـذ اجلُحـر الـذي دخـل      من نافقاء الريبوع وهو جحر من جِحرته خيرج منه

فيقال قد نفق ونافق ، شبه بفعل الريبوع؛ألنه يدخل مـن بـاب وخيـرج مـن     . فيه

والنفـاق لفـظ    اإلسالم بـاللفظ وخيـرج بالعقـد،    وكذلك املنافق يدخل يف. باب

  22)). تكن العرب قبل اإلسالم تعرفهإسالمي مل

                                                
ث العـراق ،بغـداد ، وزارة األوقـاف ، إحيـاء التـرا     (عبد اهللا اجلبـوري  . غريب احلديث ، ابن قتيبة عبد اهللا ابن مسلم ، حتقيق د20

  .164م، ص1977 -هـ 1397، 1اإلسالمي ط
ـ بـريوت (بة ، حتقيـق السـيد أمحـد صـقر    حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيتفسري غريب القرآن ، أبو 21 ـ ان، لبن ، ب العربيـة ،دار الكت

  ... .27هـ ص1398
  .29هـ، ص1398 املصدر السابق ص 22
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،  ولكـن  23إلشـارة إىل أثـر اإلسـالم يف اللغـة    ابن قتيبة إىل ا وقد سبق اجلاحظ 

ي ـا إىل معرفـة املعـاين    ، قد سبق إىل جعل املعاين اللغوية نرباسـا يهتـد  ابن قتيبة

ـ  ال امتدادا لتلك املعـاين اللغويـة  ، فليست املعاين اجلديدة إاجلديدة دل ، وتطـورا ي

، لكنـه اسـتيعاب ميـت إىل    يـد على قدرة العربية على استيعاب كلّ ما هـو جد 

، ويبـدو ذلـك واضـحا جليـا     األصل بسبب أدركه من أدركه وجهله من جهله 

، وذلـك  من خالل الوقوف على بعض األمثلة اليت ذكرها، واأللفـاظ الـيت أوهلـا   

؛ يقـال لليـل كـافر    غة من قولك كفرت الشيء إذا غطيتـه، الكفر يف الل: حنو قوله

أَعجـب الْكُفَّـار   كَمثَـلِ غَيـث   : "ومنه قوله تعـاىل ء ألنه يستر بظلمته كل شي

هاتبم إذا ألقـوا  مسـاهم كفـارا   .يريد بالكفار الزراع) 20من اآلية: احلديد(" ن؛أل

غطـوه وسـتروه ، فكـأن الكـافر سـاتر للحـق       : البذر يف األرض كفروه أي 

  24.وساتر للنعم

بـاب األسـباب اإلسـالمية، يقـول     : ابن فارس بابا أمساه عقد لذلك قدو

ـ   :(( فيه ام وآداـم  كانت العرب يف جاهليتها على إرث مـن إرث آبـائهم يف لغ

 جـلّ ثنـاؤه باإلسـالم حالـت أحـوال،      فلمـا جـاء اهللا  . ونسائكهم وقرابينهم

واضـع إىل  ، ونقلـت مـن اللغـة ألفـاظ عـن م     ونسخت ديانات، وأبطلت أمور

                                                
الطبعـة الثالثـة   1ج امع العلمي العـريب اإلسـالمي ، بـريوت لبنـان ،     (عبد السالم هارون . دجلاحظ، حتقيق وشرح ااحليوان ، 23

  .332، صم1969 -هـ 1388
 .28م، ص1973، 3، دار التراث ، طالقاهرة( السيد أمحد صقر : تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، حتقيق24
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فعفـى اآلخـر   . واضع آخر بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشـرائط شـرطت  م

... بـتالوة الكتـاب العزيـز   ...، وشغل القوم بعد املغـاورات والتجـارات   األول

وأن العـرب  . املؤمن واملسـلم والكـافر واملنـافق   ذكر  –فكان مما جاء يف اإلسالم 

زادت الشـريعة شـرائط   ، مث من األمان واإلميان وهـو التصـديق  إمنا عرفت املؤمن 

سـالم لقـوم أبطنـوا    فأما املنافق فاسم جاء بـه اإل ...وأوصافا ا مسي املؤمن مؤمنا

  25...)).ان األصل من نافقاء الريبوع، وكغري ما أظهروه

  :  تعميم املعىن. 2

الشمـول، فنقول عممهـم األمــر يعمهـم عمومـاً     : التعميم يف اللغة هو

انتقـال داللــة اللفــظ مـن معنـاه اخلــاص      : عينويف االصطالح ي. مشلهـم

املقتصر عليه إىل معىن أعم وأشـمل، مبعىن االنتقال بالكلمـة مـن معـىن ضـيق إىل     

  . 26معىن أوسع

ويطلـق على التعميم يف بعض األحيان توسيع املعـىن؛ ألن مـن خاللـه يـتم     

يـه إىل داللـة أعـم    توسيع معىن اللفظ وداللته لتنتقل من معناه األصلي الذي يـدل عل 

كلمة منيحة اليت كانت تعين يف أصل الوضع أن يعطـي الرجـل ناقـة أو    : وأمشل مثل

شاة لـينتفع ا، ثـم توسع مدلوهلا فصارت تطلق علـى كـل عطيــة أيـاً كـان      

                                                
 ... .28ص.) مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه( ابن فارس ،حتقيق أمحد صقر القاهرة الصاحيب، 25

  ).عمم ( ، باب )بريوت ،دار صادر( رب، ابن منظورلسان الع26
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نوعهـا، وحنـن نقول حصـل فـالن علـى منحـة دراسـية أو غـري ذلـك، إذا        

ومنها كلمة البـأس الـيت كانـت خاصـة     . عاالتخصيص وأقل شيوس فالـتعميم عك

  .باحلرب فقط ، فـعممت هذه الكلمة وأصبحـت تطلق على كل شـدة

ومن تعميم الـداللة حتويل األعالم إىل صفات، فمـثالً يطلـق حـامت علـى     

  .كل كرمي وعـرقوب على كـل من خيلف الوعد

فقـد  ويف اللغة يطلق على الطفل إذا فقـد والـده قبـل البلـوغ يتـيم، وإذا      

والدته العجي، وإذا فقد االثنني فهو لطيم،فعممـت داللـة اليتـيم علـى الـدالالت      

   . السابقة

  :داليل له أمثلة كثرية منهااملظهر من مظاهر التطور ال وهذا 

ـ  ل يف الناسك ، الذابح هللا عز وجلأن األص ان مـن بـين   ، وكان ال يـذبح هللا القرب

، مث اسـتعري الناسـك لكـل    وكانوا يدعون نساكا هلـذه العلـة   ،إسرائيل إال العبّاد

  .عابد وإنّ مل يذبح

ء ويل املقتـول  ، أن اإلبل كانت تجمـع وتعقـل بفنـا   واألصل يف العقل مبعىن الدية

ع الديـة وان كانـت دراهـم    ، مثّ عمم ذلـك ليشـمل أنـوا   فسميت الدية عقال

 .ودنانري
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لقـد ، فلـزم هـذا    خذوا أسـريا شـدوه با  ا أألصل يف األسري فإم كانوا إذوأما ا

  27.، شذّ به أو مل يشذّاالسم كلّ مأخوذ

ختصـيص  ( نـه خيتلـف عـن سـابقه     أما املالحظ على هذا النوع من التطور، فإ 

، وخيرجـه مـن   على املعـىن القـدمي  ، يغلب ، فاملعىن اجلديد يف حال التعميم)املعىن 

حمـدود، أو بعبـارة أخـرى إىل مـا أمسـاه       جماله الداليل احملدود إىل جمال داليل ال

القدماء بالكليات، وهي تلك الكلمات اليت عرب عنها أئمـة اللغـة القـدماء بلفـظ     

، وخباصـة لفظـي   حتليـل ابـن قتيبـة لأللفـاظ السـابقة     واضح يف  ، وهو28كلّ

ويبدو أن هذا ما دفع بالعلمـاء إىل تقسـيم احلقيقـة إىل ثالثـة     . الناسك، واألسري

  29:أقسام

قيقة اللغوية، وهي اللفـظ املسـتعمل فيمـا وضـع لـه أوال يف اللغـة،       احل  . أ

كاألسد املستعمل يف احليوان املعروف، وهي أساس اللغـة أمـا مـا سـواها     

 .من احلقائق األخرى فهي نقل هلا

                                                
  .63ص)م1982 -1402مؤسسة الرسالة ،بريوت ، الطبعة األوىل  (أدب الكاتب، ابن قتيبة،حتقيق حممد الدايل 27
 .10صم 1972 -هـ 1392، حتقيق مصطفى السقا وآخرون الطبعة الثالثة منصور الثعاليب أبو، فقه اللغة وسر العربية28

، معجـم  )170هــ، ص 1402مطبعـة دار السـعادة ، بغـداد     العـراق ، (، حتقيق أكرم عثمان يوسف ، السكاكيمفتاح العلوم29
 .455ص 2هـ ج1406أمحد مطلوب امع العلمي العراقي . املصطلحات البالغية وتطورها ، د
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وهي اللفظ الذي يستفاد من جهـة الشـرع، ووضـع ملعـىن     : احلقيقة الشرعية .ب

اللغـوي كلفـظ الصـالة واحلـج     غري الذي كان يدل عليـه يف أصـل وضـعه    

 .)وهذا هو التخصيص.(وحنوها

وهي اليت نقلـت مـن مسـماها اللغـوي إىل غـريه بعـرف       : احلقيقة العرفية. ج

االستعمال، وذلك االستعمال قد يكون عاما ، وقـد يكـون خاصـا، كالناسـك     

 .والتيمم

أما السبب يف هذين النوعني من التطور فهـو كثـرة االسـتعمال الـذي يفضـي      

جمـال   الكلمة إىل تعميم جمال اسـتعماهلا بعـد أن كـان خاصـا، أو ختصـيص     ب

وقـوهلم بيننـا   :(( استعماهلا بعد أن كان عاما؛ ويـرجح ذلـك  إىل مثـل قـوهلم    

، وهو الشـم،وكان الـدليل بـالفالة رمبـا أخـذ      وف، أصله من السوبينهم مسافة

ـ    وا البعـد  التراب فشمه،ليعلم أعلى قصد هو أم على جور مث كثر ذلـك حـىت مس

  30.))مسافة

  :طنـحطـااال.3

االحنـدار واإلدبـار، وأصـلها حـطَّ وهـي نقصـان     : االحنطاط يف اللغة هو

 .احلدر من علو إىل أسفل: املرتبة، واحلطّ

                                                
األجنلو  مكتبة، داللة األلفاظ،إبراهيم أنيس، و 63ص مؤسسة الرسالة ،بريوت ، الطبعة األوىل (أدب الكاتب، ابن قتيبة،حتقيق حممد الدايل انظر 30

  .فما بعدها 134، صم1976املصرية ، الطبعة الثالثة 
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ختلِّـي اللفـظ عـن مرتبة متقدمـة إىل مرتبـة متـأخرة بعـد     : ويف االصطالح تعين

النــاس، أو تفقــد مــكانتها بـني     أن تفقد شيئا مـن هيبتهــا يف أذهـان   

األلفاظ اليت تنال مراتب رفيعة يف اتمع، هـذا االحنطـاط غالبـاً مـا يكـون لعـدة       

   :ااب منهأسـب

لقد فقدت بعض األلفاظ هيبتها بعد إلغـاء الرتـب واأللقـاب يف مصـر     : سياسية. أ

والبيـك،  اليت كانت هلا مكانتها االجتماعيـة والسياسـية حنـو الباشـا واألفنـدي      

 . وهكـذا انزوت كلمة احلاجب اليت شاع استعماهلا مبعىن رئيس الوزراء

تغيرت داللة العديد من األلفاظ املرتبطـة بـالغريزة اجلنسـية أو األلفـاظ     : نفسية. ب

دورة امليــاه أو بيـت األدب الـيت    : املبتذلة، وحلَّت مكاا ألفاظ عامة غامضة حنـو 

ر عن املرحاضحلّت مكان األلفاظ اليت تعب.  

هنـاك بعض األلفاظ كانـت تعبـر عـن أشـياء إجيابيـة      : تغير احلالة االجتماعية. ج

مجيلة هلا قوا ومكانتها بني األلفاظ، ومـع مرور الـزمن ضـعف جمـال اسـتعماهلا     

تركيب طول اليد الـيت كانـت تـدل    : األول وأدى إىل ايار قوة داللتها األوىل، حنو

خاء، فقد سأل رسـول اهللا بعض أزواجه أينا أسـرع حلقـاً بـك    على الكـرم والس

أطولكن يداً، أمـا اليـوم فهـي تطلــق علــى الســارق       : يا رسول اهللا؟ فقال

  .ةفنقول هذا صاحب يد طويلـ
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وكانت كلمة البهلول يف الشعر العـريب القـدمي الرجـل احلمـي الكـرمي للصـفات       

فصارت اليوم تعين الرجـل املعتـوه الـذي ال يـدرك     احلسنة يف اخلري، احنطّت داللتها 

  .31نتائج أفـعالـه

   :ة واحنطاطهارقـي الـداللـ.4

أن : االرتفـاع و السـمو، وفــي االصـطالح تعـين     : الـرقي يف اللغـة هــو  

وقـد يكـون    األلفـاظ ذات الداللة املنحطّة قد تتحــول إلــى دالالت راقيـة،   

مــالك ورسـول كانتـا تعـين الشـخص       كـلميتالعكس، فمن رقي الداللةمثال 

الـذي يـرسل يف مـهمة مهما كان شأا، تطورت وأصـبح هلـا داللـة سـامية،     

بيــت   (عين السـكن املصـنوع مـن الشعــر     وهكذا كلمة البيت التـي كانت ت

، أو املسكـن البسـيط ، أصـبحت تــدل علـى املسكــن الضـخم       ) الشعـر

  .متعدد الطوابق

 أصاا السمو والرقي كـلمة الفاتــن تعـين الفصـل بـني     ومن األلفاظ اليت

 اجليـد والـرديء من الذهب والفضة، فعلت مرتلتها إىل معـىن أمسـى إذ أصـبحت   

مصـدر مـن الفعـل قـرأ مبعـىن مجـع       كلمةقرآنوهى وه، تطلق على ما يبهر يف مجال

ـ   ء بعضه إىل بعض، يفيالش طلقـت  سـالم أ ء اإليكالم العرب قبل اإلسـالم، ومبج

، وىف هذا من مسـو املعـىن ورقيـه مـا ال حيتـاج إىل      ) القرآن( على كالم اهللا تعاىل 

                                                
  .دار النهضة العربية بريوت ،ئ العريب للدكتور حممود السعرانمقدمة للقار ،علم اللغة31
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العالمـة،  : كالم العرب قبـل اإلسـالم مبعـىن    استعملت يف)ةآي( مة كذلك كلوبيان، 

لكن داللة الكلمة ارتقت درجة أفضل حني اسـتعملها القـرآن مبعـىن اجلملـة مـن      

 .                                                             32.الكـــــــــالم

ومـع تطـور   ، غوية مستمد من قيمـة معناهـا  شرف الكلمة وقيمتها بني اجلماعة اللف

احلياة وتغريها تتغري داللة بعض الكلمات، وقد يكون نصيب الكلمـة مـن الـتغري أن    

األدىن، إنـه حتـول مـن األفضـل إىل     ته أقل من قيمة معناها األقدم، تستعمل مبعىن قيم

 .33أو احنطــــاط الداللــــة ويطلــــق عليــــه احنــــدار املعــــىن

الشـريف   ياحلـديث النبـو   ورد يففقـد  )) طول اليـد (( ري التعب: واملثال على ذلك

أينـا  : مصـلى اهللا عليـه وسـل    لكرم واجلود، حني سألت نساء النيبالسخاء وا: مبعىن

ـ    ول اهللا؟ فقال النيبـاقًا بك يا رسرع حلـأس أطـولكن  : (( لمصـلى اهللا عليـه وس

ةت احلاضر قد تستعمل مبعىن السرقالوق حني أن الكلمة يف ، يف34))ا يد.  

  : تغيري جمـال االسـتعمال.5

انتقال اللفظ مــن مــجال داللتـه إلــى داللــة      : تغير جمال االستعمال يعين 

جديدة لعالقة واضحة بني الداللتني، فـالنمط اللغـوي قـد يكـون معبـراً عــن       

قيمـة دالليـة معينة تتغير هذه الداللـة إىل قيمــة أُخـرى بــسبب عالقــة      

                                                
  ). أ ى ا: (؛ مادة)ق ر أ(مادة : لسان العرب32
  .156ص إبراهيم أنيس داللة األلفاظ،33
  .6/374الدالئل  يف ي، البيهق)2452(، مسلم )1420( يأخرجه البخار34
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ئ، وحىت نسـتطيع تفسـري هـذا    لـغوية بيـن املعنـى األصلي واملعىن اجلديد الطار

   .االنتقال البد من توفّر القرائن املسـاعدة

تنبه العلماء العرب القدماء إىل انتقال الداللـة مـن جمـال إىل جمـال دون     وقد 

العـرب  "تسميتها ذا املصطلح، منهم أبـن فـارس الـذي أورد يف الصــاحيب أن    

ومـن ذلـك تسـميتهم     تسمي الشيء إذا كان جماوراً لـه أو كـان منـه بسـبب؛    

، ألنّ السـماء  "السحاب مساء واملطر مساء وجتاوزوا ذلـك إىل أن مسـو النبـت مسـاء    

سبب نزول املطـر ونزول املطر سبب النبات، ولـذلك قالوا نـزل السـماء لعالقـة    

   .سببيـة، وهذا ما يعرف يف اللغة العربية بااز

وكــل اـازات   . إن أكثـر اللغـة جمـازاً ال حقيقـة    : ل ابـن جينووقـ

تعتمد علـى املشاة بني املـدلوالت املختلفـة لــوجود عالقــة رابطـة بـني       

ومع تقدم احلضارة ورقيهـا ووضـها االجتمـاعي والسياســي والفـين      . املدلولني

تـرتقي عقليتها الذهنية وتفكـريها وفكــرها، هــذا االرتقــاء يســاهم يف     

دهــا واالعتمــاد عليهــا يف االســتعمال     اسـتخراج الدالالت اردة وتولي

 اسـتدعاء الذهــن؛   اليومـي، وهـذا يتطلّب استدعاء الصـورة البصـرية أوالً مث  

يقفز إىل الذهــن صـورة اليـد     ،) وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك: ( لفعندما نقو

ـ     ـا تطوق العنق، وليس هذا هو املراد؛ ألنه ال قيمـة لـه وإمنـا قيمتـه احلقيقيـة مل

  .يرمز إليه وهـو البخل
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  :من مظاهر التطور الداليلبيان أسباب هذا املظهر  ويقول ابن قتيبة يف

ـ  ((  ان منـه بسـببٍ   والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان جماوراً لـه أو ك

، ويقـول يف موضـع آخـر حتـت بـاب       35))باب تسمية الشيء باسم غريه ( يف 

فالعرب تستعري الكلمة ، إذا كان املسمى ا بسـبب مـن األخـرى    :(( االستعارة 

، النـوء عنـدهم  نوء ألنه يكون عـن  : فيقولون للنبات. أو مشاكال ،أو جماورا هلا،

وجـف أنـواء                           .                    :قال رؤبة بـن العجـاج  

  .ملرتزقالسحاب ا

؛ ألنه من السماء يرتل ، فيقـال مازلنـا نطـأ السـماء     ويقولون للمطر مساء

  :حىت أتيناكم، قال الشاعر

  36))رعيناه وإن كانوا غضابا     إذا سقط السماء بأرض قوم

علـى أنـه أدرك نـوعيني     فهذا من قبيل ااز املرسل قطعا، وهنا أيضا يدل

عـىن اجلديـد ،فالسـببية واـاورة مـن      من أنواع العالقة بني املعـىن القـدمي وامل  

  37.عالقات ااز املرسل ،أما املشاكلة فهي من خصائص االستعارة 

العرب تسـمي الشـيء باسـم الشـيء إذا     : قال علماؤنا:((قول ابن فارسأما       

ملسـح الوجـه مـن    ) التـيمم (كان جماورا له أو كان منه بسبب، وذلـك قـوهلم   
                                                

  .)21ص م1982 -1402مؤسسة الرسالة ،بريوت ، الطبعة األوىل  (أدب الكاتب، ابن قتيبة،حتقيق حممد الدايل 35
 م 1973، 3القـاهرة ، دار التـراث ، ط  ( السـيد أمحـد صـقر    : ، البن قتيبة ، حتقيـق  رآن، وتأويل مشكل الق85أدب الكاتب ص 36
  ).135ص
  ).68، ص1القاهرة ، مطبعة حسان ط( ، عبد العظيم إبراهيم املطعين لقرآن الكرمي بني جموزيه ومانعيهااز يف اللغة ويف ا37
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العـرب تسـمي   : ((ويقـول الثعـاليب  . 38...))ب والقصدالصعيد ،وإمنا التيمم الطل

الشيء باسم غريه إذا كان جماورا لـه أو كـان منـه بسـبب كتسـميتهم املطـر       

أي املطـر  " يرسلِ السماَء علـيكُم مـدرارا   : " بالسماء ألنه منها يرتل ويف القرآن 

فـاء مبناسـبتها   أي عنبـا وال خ " إين أراين أعصـر خمـرا   : " وكما قال جلَّ امسه

  39.))عفيف اإلزار أي عفيف الفرج يف أمثال له كثرية : وكما يقال 

؛ فـاملعىن القـدمي أوسـع، أو    ر يف هذه احلالة خيتلف عـن سـابقيه  التطوف 

، 40أضيق من املعىن اجلديـد يف التخصـيص والتعمـيم، ومسـاويا لـه يف النقـل      

يتسـع معناهـا   ل حميطهـا فتخصـص وال   والداللة يف النقل ال تـنكمش ويتضـاء  

، بل تنتقل من جمال إىل آخر ألدىن مالبسة أو مشـاة بـني املعـىن القـدمي     41فتعمم

؛ وذلك عن طريـق اخلـروج علـى قـوانني السـمات الدالليـة       42واملعىن اجلديد

  .للمعىن األساسي عن طريق االستعارة وااز

ـ ) نقـل املعـىن  (ولذلك يرى احملدثون أن هذا النوع من التطور الـداليل   ن م

أبرز وأهم أشكال تغري املعىن ؛ وذلك لتنوعه أوال ، والشتماله ثانيـا علـى أنـواع    

  .43اازات القائمة على التخيالت

                                                
  ).110مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ص( الصاحيب ،البن فارس ،حتقيق أمحد صقر القاهرة 38
  )43، صم1972 -هـ 1392الطبعة الثالثة  (منصور الثعاليب ، حتقيق مصطفى السقا وآخرون  أبوفقه اللغة وسر العربية ، 39
  ).247م، ص1982 -هـ 1402، 1الكويت ، مكتبة دار العروبة ط( محد خمتار عمر أ. دعلم الداللة ، 40
 ). 314م، ص 1985 -هـ 1405،  1دمشق ، دار الفكر ط( علم الداللة العريب، فايز  الداية 41
  ).289، صم1976مكتبة األجنلو املصرية ، الطبعة الثالثة  (اللة األلفاظ ،إبراهيم أنيس د42

  249.علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ص25
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  :موقف ابن قتيبة من التطور 

، وأنـه إن مل يكـن السـابق فهـو مـن      بن قتيبة ممن يؤمن بتطور الداللةا 

الشـيء باسـم    والعـرب تسـمى  : ، كقولـه ابقني إىل بيان أسباب هذا التطورالس

، العـرب تسـتعري الكلمـة   : وكقولـه  .ان جماوراً له أو كان منه بسببٍالشيء إذا ك

  . أو مشاكال ،رى ،أو جماورا هلاإذا كان املسمى ا بسبب من األخ

الفصـحاء ، ونـزل بـه    ولكن قبوله هلذا التطور؛ ألنه وقع علـى ألسـنة   

مـا وقـع يف عصـره     وسلم ، أمـا ، وتكلّم به الرسول صلى اهللا عليه القرآن الكرمي

 ؛ لذا جيـب إصـالحه واإلنكـار   من تطور فهو خطأ، ووضع لأللفاظ غري مواضعها

لبيـان هـذا اخلطـأ ،    ) أدب الكاتـب  (يعقد بابا يف كتابه على من استعمله؛ فهو 

الن هعضرِفَة ماَ يعم ابه ، يقول فيهوذلك الزلل، يسمه ببعضورِ مغَي اس:  

يذهب الناس إىل أا الشـعر النابـت علـى حـروف     ) أَشفَار الْعينِ ( ك من ذل(( 

     رـعالعني وذلك غلط إمنا األشفار حروف العني اليت ينبـت عليهـا الشـعر ، والش

يف كل شفر مـن أشـفار العـني ربـع الديـة      : وقال الفقهاء املتقدمون.دب هو اهلُ

  :رفه وكذلك شفريه ومنه يقالح: يعنون يف كل جفْن وشفْر كل شيء 
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 كان أحـد مـن الفصـحاء سـمى الشـعر     فإن ) وشفْر الرحم) ( شفري الوادي ( 

شفْرا فإمنا مساه مبنبِته والعرب تسمى الشيء باسم الشـيء إذا كـان جمـاوراً لـه أو     

تبٍ على ما بين44))باب تسمية الشيء باسم غريه ( يف  كان منه بسب.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                
  .) 21ص1، طة الرسالة ،بريوتمؤسس (أدب الكاتب، ابن قتيبة،حتقيق حممد الدايل 44
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  خواص التطور الصويت وعوامله:املبحث الثاين
 

  :خواص التطور الصويت: أوال 

 

ــي  ــا يلـ ــا مـ ــن أمههـ ــثرية مـ ــواص كـ ــويت خـ ــور الصـ  :للتطـ

فـاختالف األصـوات يف جيـلٍ عمـا كانـت عليـه يف       : أنه يسري ببطء وتدرج. 1

الشـئون،  ال يكاد يتبينه إال الراسـخون يف مالحظـة هـذه    , اجليل السابق له مباشرة

ولكنه يظهر يف صورة جلية إذا وازنا بـني حالتيهمـا يف جـيلني تفصـلهما مئـات      

فلغتنا ال تكاد ختتلف يف أصواا عن لغة آبائنـا املباشـرين، ولكنـها ختتلـف     , السنني

اختالفًا بينا يف هذه الناحيـة عمـا كانـت عليـه يف ألسـنة أجـدادنا يف العصـور        

ديثة، والطفل يأخذ اللغة عن أبويـه واحملـيطني بـه،    أو يف صدر العصور احل, الوسطى

فلغة اخللف يف كل أمة ختتلف عن لغـة السـلف يف كـثري مـن املظـاهر، وخباصـة       

  .45مظاهر الصوت

 

ويرجع جزء يسري من نواحي هـذا االخـتالف إىل أمـور خاصـة مقصـورة             

ف على بعض األفراد؛ كالعيوب الصوتية الـيت يصـاب ـا بعـض النـاس، وضـع      

وليس ملثل هـذه األمـور شـأن كـبري     , وما إىل ذلك السمع، واختالف أعضاء النطق

                                                
/ 6/ 18عبـد الواحـد وايف،  مجـع فـؤاد األول للغـة العربيـة يف       إطراء جممع اللغة العربية لكتابي علم اللغـة وفقـه اللغـة، علـي     45

 .288..285م،ص1945
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يف تطور اللغة؛ ألن آثارها مقصورة على أصحاا، تبقى معهـم وحـدهم يف حيـام    

أما معظم نواحي هذا االخـتالف وأكربهـا أثـرا يف تطـور اللغـة؛      . وختتفي مبوم

وميتـازون ـا عـن    , فترجع إىل أمور عامة يشترك فيها مجيع أفراد الطبقـة الواحـدة  

يعي ألعضـاء النطـق يف الفصـيلة اإلنسـانية؛     أفراد الطبقة السابقة هلم؛ كالتطور الطب

ألن أعضاء النطق يف تطور طبيعي مطّرد، فتختلف يف كـل طبقـة عنـها يف الطبقـة     

السابقة هلا؛ والتطور الطبيعي للظواهر النفسية؛ ألن القوى العقليـة مبختلـف أنواعهـا    

ا فتختلف يف كل طبقة عنـها يف الطبقـة السـابقة هلـا، شـأ     , يف تطور طبيعي مطرد

يف ذلك شأن أعضاء النطق، فكل تطور حيـدث يف هـذه القـوى ينبعـث صـداه يف      

وال يفطـن هلـا الكبـار لدقتـها     , اللغة، واألخطاء اليت تنتشر بني الصغار يف طبقة مـا 

وال يعنـونَ بالقضـاء عليهـا، وكثـرة اسـتخدام      , أو يهملون إصـالحها , وخفائها

ما وضـعت لـه عـن طريـق التوسـع أو      الكبار يف جيل ما لبعض املفردات يف غري 

فتنتقل هـذه املفـردات إىل اجليـل الالحـق مبعانيهـا      , لدواع اجتماعية خاصة, ااز

اازية وحدها، والنظم والتقاليد اخلاصة اليت يسـري عليهـا اتمـع يف جيـلٍ مـا يف      

وتعلـيمهم إياهـا يف املـدارس؛ فـالفروق اللغويـة      , تلقني األطفال اللغة يف األسـرة 

الناشئة عن هذه الطائفة من العوامل يشـترك فيهـا مجيـع أفـراد الطبقـة الواحـدة،       

ــم   ــابقة هلـ ــة السـ ــة الطبقـ ــن لغـ ــهم عـ ــا لغتـ ــاز ـ  .46ومتتـ

                                                
  .288..285صاملصدر السابق46
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فتحـول  , أنه حيدث من تلقاء نفسه بطريق آيل ال دخـل فيـه لـإلرادة اإلنسـانية    . 2

، )ذراع، دراع ( ، والـذال إىل دال  )ثالثـة، تالتـة   ( صوت الثاء العربية مثلًا إىل تاء 

، أو جـاف   )قلــت، ألــت   ( والقاف إىل مهزة ) الظل، الضل ( والظاء إىل ضاد 

وانقراض األصوات الـيت كانـت تلحـق أواخـر     , )قلت، جلت : جيم غري معطشة( 

كنـت أحسـب أن كتـاب    ( الكلمات للداللة على أعراـا ووظائفهـا يف اجلمـل    

مـد أحسـن مـن كتـاب     كنت أحسب أن كتاب حم-حممد أحسن من كتاب علي 

كل ذلك وما إليه قد حدث مـن تلقـاء نفسـه بطريـق آيل ال دخـل فيـه       ) علي 

ــتكلمني   ــع أو إرادة املـ  .                                              47.  للتواضـ

أنه جربي الظواهر؛ ألنه خضع يف سريه لقـوانني صـارمة، ال اختيـار لإلنسـان     . 3

وإليـك مـثال   , تغيري مـا تـؤدي إليـه   أو , ها أو تعويقهافيها، وال يد ألحد على وقف

فعلـى الـرغم مـن اجلهـود     , وما آلت إليه اآلن, حالة اللغة العربية يف صدر اإلسالم

اجلبارة اليت بذلت يف سبيل صيانتها وحماربة ما يطـرأ عليهـا مـن حتريـف، ومـع أن      

ـ   ل دون تطـور  هذه اجلهود كانت تعتمد على دعامة من الدين، فإن ذلك كلـه مل حي

أصواا إىل الصورة اليت تتفق مع نواميس التطور اللغـوي، فأصـبحت علـى احلالـة     

ومن هذا يظهر كـذلك أنـه لـيس يف قـدرة     ، اليت هي عليها اآلن يف اللغات العامية

  فمهمـا أجـادوا يف   , األفراد أن يقفوا تطور لغة، أو جيعلوها جتمد على وضـع خـاص

                                                
  .286، ص 1938علم اللغة، علي عبد الواحد وايف، ط ضة مصر، 47
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ومهمـا   وضـبط قواعـدها وأصـواا،   , ا ومدلوالاوحتديد ألفاظه, وضع معجماا

ويف وضـع طريقـة   , أجهدوا أنفسهم يف إتقان تعليمها لألطفال قراءة وكتابـة ونطقًـا  

ثابتة سليمة يسري عليها املعلمون ذا الصدد، ومهما بذلوا مـن قـوة يف حماربـة مـا     

ل، وتفلـت  يطرأ عليها من حلن وخطأ وحتريف، فإا ال تلبث أن حتطم هـذه األغـال  

من هذه القيود، وتسري يف السبيل الـيت تريـدها علـى السـري فيهـا سـنن التطـور        

لغة الكتابة فـيمكن الـتحكم  ـا زمنـا طـويال       وذلك بعكس. واالرتقاء الطبيعيني

ولكن لغة الكتابة الـيت جتمـد ـذا الشـكل     . أو ما يقرب منها, على أصوهلا القدمية

حلياة اللغوية يف األمـة، وتتسـع كـثريا مسـافة اخللـف      ال متثل متثيلًا صحيحا حالة ا

بينها وبني لغة احملادثة؛ ألن هذه اللغة األخـرية يف تطـور مطـرد، وال تسـتطيع أيـة      

قوة إىل تعويق تطورها سبيال، فال تنفك تبعد عن لغة الكتابة اجلامـدة، حـىت تصـبح    

الكتابـة يف األمـة   كل منهما غريبة عن األخرى أو بعيدة عنها، ويصبح تعلـيم لغـة   

وما عليه احلال اآلن تقريبا يف مصـر والسـودان وبـالد    , أشبه شيء بتعليم لغة أجنبية

العرب ومشال أفريقيا بصدد العالقة بني هلجـات احملادثـة واللغـة العربيـة الفصـحى      

ظاهرة كهذه ال تكـاد تبـدو إال حيـث تكـون لغـة      ف .املتخذة لغة كتابة هذه البالد

مة التكون وال كاملة النمو، وال تبقى إال ما بقيـت لغـة احملادثـة علـى     احملادثة غري تا

هذه احلال؛ فإذا ما بلغت هذه اللغة أشدها، ومتّ تكوـا، واكتمـل منوهـا، واتسـع     

ووجـوه اسـتخدامها، وتشـعبت فيهـا فنـون      , متنها، ووضحت دالالت مفرداا
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اب والعلـوم، أخـذت   القول، ودقت مناحي التعبري، وقويت على تأديـة حقـائق اآلد  

ــدة    ــة اجلديـــ ــة الكتابـــ ــي لغـــ ــبح هـــ  48. فتصـــ

أنه يف غالب أحواله مقيد بالزمـان واملكـان؛ فعظـم ظـواهر التطـور الصـويت       . 4

يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص، وال نكاد نعثر علـى تطـور صـويت حلـق     

 فتحـول صـوت القـاف مـثال إىل مهـزة     , مجيع اللغات اإلنسانية يف صورة واحدة

مل يظهر إلّا يف بعـض املنـاطق الناطقـة بالعربيـة ومنـذ عهـد غـري        ) قلت، ألت (

  .49بعيد

ظهر أثره غالبـا يف مجيـع الكلمـات املشـتملة     , أنه إذا حلق صوتا معينا يف بيئة ما. 5

وعند مجيع األفراد الذين تكتنفهم هـذه البيئـة؛ فتحـول القـاف     , على هذا الصوت

بعض املناطق املصـرية قـد ظهـر أثـره يف مجيـع الكلمـات        العربية مثلًا إىل مهزة يف

فمـن ذلـك مـا حـدث يف     . املشتملة على هذا الصوت عند مجيع أفراد هذه املناطق

اللغة العربية بصدد أصوات اجليم والثاء والـذال والظـاء والقـاف؛ فقـد أصـبحت      

فظهـا  هذه األصوات ثقيلة على أعضاء النطق يف كثري من الـبالد العربيـة، وأصـبح ل   

وقيـادة مقصـودة   , على الوجه الصحيح يتطلـب تلقينـا خاصـا وجمهـودا إراديـا     

ولعدم مالءمتها مع احلالة الـيت انتـهت إليهـا أعضـاء النطـق يف      , حلركات املخارج

هذه البالد أخذت تتحول منذ أمد بعيد إىل أصوات أخـرى قريبـة منـها؛ فالصـوت     

                                                
  .286، ص 1938علم اللغة، علي عبد الواحد وايف، ط ضة مصر، 48
  .152ص علم اللغة، حامت صاحل الضامن، جامعة بغداد،49
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, ا بعـض التعطـيش يف العربيـة الفصـحى    الذي كان ينطق به معطش) اجليم : ( األول

، ويف معظـم  )جـيم غـري معطشـة    ( قد حتول يف معظم املناطق املصرية إىل جـاف  

املناطق السورية واملغربية إىل جيم معطشة كل التعطيش، والثـاء قـد حتولـت إىل تـاء     

ثـوب،  : تـوب، تلـج، بـدلًا مـن    : ويف بالد أخرى فيقال, يف معظم املناطق املصرية

يف معظـم الكلمـات؛   , لذال قد حتولت يف كثري من املنـاطق العربيـة إىل دال  وا. ثلج

ذاب، ذراع وإىل زاي يف بعـض الكلمـات؛ فيقـال    : داب، دراع، بدلًا مـن : فيقال

والظـاء قـد حتولـت إىل ضـاد يف معظـم      . ذنب، ذهن: زنب،زهن، بدلًا من: مثلًَا

 زاي مفخمـة يف  ظـالم، ظفـر، وإىل  : بـدلًا مـن  . ضالم، ضـفر : الكلمات؛ فيقال

كما ينطق يف عامية املصـريني بكلمـات، ظـامل، ظريـف، أظـن،      , بعض الكلمات

أط، ألـت،  : والقاف حتولت إىل مهزة يف بعـض اللـهجات العربيـة؛ فيقـال    ... حظ

جـيم غـري   ( قط، قلت، قبل، عقـد، نطـق، وإىل جـاف    : أبل، عأد، نطأ، بدلًا من

, جـط : ها من البالد العربيـة؛ فيقـال  يف معظم اللهجات العامية مبصر وغري) معطشة 

ومـن هـذا   قط، قلت، قبـل، عقـد، نطـق،    : ، بدلًا من جلت، جبل، عجد، نطج

 :الصـــدد ايظهـــر فســـاد كـــثري مـــن النظريـــات القدميـــة ـــذ

فليس بصحيح ما ذهب إليه بعض العلماء مـن أن تطـور األصـوات حيـدث نتيجـة      

ــد واحمل      ــق التقلي ــن طري ــر ع ــة تنتش ــة اختياري ــال فردي ــاةألعم  .اك

وليس بصحيح أن التطور الصويت يتجه باللغة حنو التهـذيب والكمـال، وال إلظهـار    
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وجتريدها مما عسـى أن يكـون ـا مـن أصـوات ال      , العناصر األساسية يف الكلمة

وذلـك أن  , تدعو إليها كبري ضرورة، فيخفف بـذلك مـن ثقلـها ويزيـدها متييـزا     

تقـوده اإلرادة  , طـور اختيـاري مقصـود   اجتاهات كهذه ال ميكن أن تتحقق إلّا يف ت

أما وقد ثبت أن التطـور الصـويت تطـور تلقـائي آيل ال     . اإلنسانية يف سبيل اإلصالح

فال يتصور أن يتقيد يف اجتاهـه بالسـبل الـيت تقـول ـا      , دخل فيه لإلرادة اإلنسانية

ومـا  , وأن موازنة بني حالة الكلمـات يف اللغـة العربيـة الفصـحى    . هذه النظريات

فهـذا التطـور مل يتجـه حنـو     . فهذا أكرب دليـل ذلـك  , آلت إليه يف اللغات العامية

التهذيب والكمال، ومل حيقق زيادة يف متييز الكلمـات، بـل أدى يف معظـم مظـاهره     

إىل اللبس يف وظيفة الكلمات ودالالا، وجرد اللغة مما ا مـن دقـة ومسـو، وهـوى     

حدث يف اللغة العربية ذا الصـدد حدوثـه لـيس    وما , ا إىل مرتلة وضيعة يف التعبري

أمـا وقـد ثبـت أن    , اختياري مقصود تقوده اإلرادة اإلنسانية يف سـبيل اإلصـالح  

التطور الصويت تطور تلقائي آيل ال دخل فيـه لـإلرادة اإلنسـانية، فـال يتصـور أن      

يهـا أصـوات   فاحلالة اليت تتطـور إل . يتقيد يف اجتاهه باخلطة اليت تقول ا هذه النظرية

الكلمة يف جيلٍ ما تكون دائما أكثر من حالتـها األوىل تالؤمـا مـع طبيعـة أعضـاء      

ولكـن لفظهـا قـد    , النطق واستعدادها عند أهل هذا اجليل، كما سيأيت بيان ذلـك 

يتطلب من األعمال الصوتية وحركات أعضاء النطق أكثر ممـا يتطلبـه لفـظ الكلمـة     

ويظهـر هـذا مثلًـا    , صاد الذي تقول به هذه النظريـة القدمية، فال يتحقق حينئذ االقت
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وما انتهت إليـه يف عاميـة القـاهرة إذ أصـبحت     ) ماء ( باملوازنة بني الكلمة العربية 

) هيومـا انتـهت إليـه يف عاميـة بعـض      ) ذا الوقـت  ( وبني الكلمة العربيـة  ,)م

  .50)دلوجييت ( املقاطعات املصرية إذ أصبحت 

 

  الصويت التطور عوامل :ثانيا

  : العوامل اليت تؤدي إىل تطور األصوات فريجع أمهها إىل األمور اآلتية

  :التطور الطبيعي املطرد ألعضاء النطق يف بنيتها واستعداها. 1

ومنـهج  , إن أعضاء النطق يف اإلنسان يف تطور طبيعي مطـرد يف بنيتـها واسـتعدادها   

وألسنتا وحلوقنـا وسـائر أعضـاء نطقنـا     فحناجرنا وحبالنا الصوتية . أدائها لوظائفها

فعلـى األقـل   , ختتلف عما كانت عليهآبائنا األولني، إن مل يكن يف بنيتـها الطبيعيـة  

غـري أن هـذا   , يف استعدادها، بل إا لتختلف عما كانت عليه عند آبائنـا األقـربني  

التطور يسري ببطء وتدرج، ولذلك ال يبدو أثـره بشـكل واضـح إلّـا بعـد زمـن       

, وغين عن البيان أن كل تطور حيـدث يف أعضـاء النطـق أو يف اسـتعدادها     .طويل

يتبعه تطور يف أصوات الكلمات، فتنحـرف هـذه األصـوات عـن الصـورة الـيت       

كانت عليها إىل صورة أخرى أكثر منها مالءمةً مع احلالة اليت انتـهت إليهـا أعضـاء    

  .51النطق

                                                
 .287/288، ص 1938علم اللغة، علي عبد الواحد وايف، ط ضة مصر، 50

51http://www.uobabylon.edu.iq/ 
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بـاختالف اللغـات والبيئـات والشـعوب،     يف التطور؛ ألن األمر خيتلف اختالفًا كبريا 

فمن ذلك ما حدث يف اللغة العربية بصدد أصـوات اجلـيم والثـاء والـذال والظـاء      

والقاف؛ فقد أصبحت هذه األصوات ثقيلة على أعضاء النطـق يف كـثري مـن الـبالد     

, العربية، وأصبح لفظها على الوجه الصحيح يتطلب تلقينـا خاصـا وجمهـودا إراديـا    

ولعدم مالءمتها مـع احلالـة الـيت انتـهت إليهـا      , ة مقصودة حلركات املخارجوقياد

أعضاء النطق يف هذه البالد أخذت تتحول منذ أمد بعيد إىل أصـوات أخـرى قريبـة    

الذي كان ينطق بـه معطشـا بعـض التعطـيش يف     ) اجليم : ( منها؛ فالصوت األول

  .52)جيم غري معطشة  (قد حتول يف معظم املناطق العربية , العربية الفصحى

ــعوب  . 2 ــاختالف الش ــتعدادها ب ــها واس ــق يف بنيت ــاء النط ــتالف أعض  :اخ

ختتلف أعضاء النطـق يف بنيتـها واسـتعدادها ومنـهج تطورهـا تبعـا الخـتالف        

والـيت تنتقـل عـن طريـق     , وتنوع اخلواص الطبيعية املزود ا كل شـعب , الشعوب

ظل مرنـة طـوال املرحلـة األوىل مـن     فأعضاء النطق ت.  الوراثة من السلف إىل اخللف

فمـن املشـاهد أن الطفـل يف هـذه املرحلـة ال يستعصـي عليـه        , مراحل الطفولة

اكتساب أية لغة عن طريق التقليد، مهما كانت هذه اللغة بعيـدة عـن لغـة أبويـة،     

بل يف استطاعته أن يكتسب ذه الوسيلة عدة لغات أجنبيـة إذا أتيحـت لـه فرصـة     

وكلمـا تقـدمت بـه السـن     . مني ا، ويصل يف إجادـا مجيعهـا  االختالط باملتكل

                                                
 .سبق ذكره يف التطور الصويت الفقرة اخلامسة52
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ظهرت عنده االستعدادات الصوتية الكامنة اخلاصة بأمتـه، ورسـخت لديـه عاداـا     

فتفقد أعضاء نطقه مرونتها شيئًا فشيئًا، وتتشكل بالشـكل الـذي فطـرت    , الكالمية

الـذي تسـلكه    عليه يف شعبه، وتسلك يف تطورها منهجا خاصا خيتلف عـن املنـهج  

وال خيفى مـا يترتـب علـى اخـتالف الشـعوب      .أعضاء النطق يف الشعوب األخرى

ــات  ــف اللغ ــويت يف خمتل ــور الص ــرية يف التط ــار خط ــن آث ــذا الصــدد م   . 

فإىل هذا يرجع بعض السـبب يف اخـتالف اللغـة الواحـدة يف تطورهـا الصـويت       

الصـويت عنـد كـل    وذلك أا تسـلك يف تطورهـا   , باختالف الشعوب الناطقة ا

شعب منها مسلكًا يتفق مع ما فطرت عليه أعضـاء نطقـه يف طبيعتـها واسـتعدادها     

واللغة العربية قد اجتهت كـذلك يف تطورهـا الصـويت عنـد كـل      . ومنهج ارتقائها

شعب من الشعوب الناطقة ا وجهة ختتلف عن وجهتها عند غـريه، فلـم تلبـث أن    

عامية العـراق، عاميـة الشـام، عاميـة جنـد      ( تولد عنها من جراء ذلك عدة هلجات 

، فكـثريا مـن مظـاهر    )واحلجاز، عامية اليمن، عامية مصر، عامية املغرب وغريهـا  

  .هذا االختالف ترجع إىل عوامل اجتماعية ونفسية أو إىل آثار البيئة اجلغرافية

ــاء .3 ــمعية األخط ــد .                                                      :الس يعتم

وملـا كانـت هـذه احلاسـة عرضـة      . الطفل يف حماكاته للغة أبويه على حاسة السمع

وأن , للزلل يف إدراكاا، كان لزاما أن جيانب الطفل السـداد يف بعـض مـا حياكيـه    

  .أبويهختتلف لغته بعض االختالف يف ناحيتها الصوتية عن لغة 
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 :وتنقسم األخطاء اللغوية النامجة عن هذا السبب قسمني

أخطاء خاصة مقصورة على بعـض األفـراد؛ كاألخطـاء النامجـة عـن ضـعف       . أ

وليس ملثـل هـذه األمـور شـأن كـبري يف      , وما إىل ذلك, السمع أو اختالل أجهزته

م تبقـى معهـم وحـدهم يف حيـا    , تطور اللغة؛ ألن آثارها مقصورة على أصـحاا 

  .ومتوت مبوم

ومتتاز ـا لغتـهم عـن لغـة     , أخطاء عامة يشترك فيها مجيع أفراد الطبقة الواحدة. ب

وذلـك كاألخطـاء السـمعية الناشـئة عـن ضـعف بعـض        , الطبقة السابقة هلـم 

فقد حييط بالصوت بعـض مـؤثرات تعمـل علـى ضـعفه بالتـدريج،       , األصوات

مـا إىل درجـة ال يكـاد يتبينـه فيهـا      فيتضاءل جرسه شيئًا فشيئًا حىت يصل يف عصرٍ 

وذلك أن معظـم الصـغار يف هـذا العصـر ال     , فحينئذ يكون عرضة للسقوط, السمع

وال يفطـن اآلبـاء   , يكادون يتبينونه يف نطق الكبار، فينطقون بالكلمات جمـردة منـه  

لسقوطه يف لغة أوالدهم للسبب نفسه الذي من أجلـه مل يفطـن األوالد لوجـوده يف    

وال خيفى ما هلذا القسم من األخطاء من أثـر بليـغ يف تطـور اللغـة مـن      . ملغة آبائه

فإليه يرجع السبب يف سـقوط كـثري مـن األصـوات يف خمتلـف      , ناحيتها الصوتية

وقد ظهر أثر هذا العامل أوضح مـا يكـون يف األصـوات الواقعـة     , اللغات اإلنسانية

  .53يف أواخر الكلمات؛ كعالمات اإلعراب يف اللغة العربية

                                                
م، 1945/ 6/ 18إطراء جممع اللغة العربية لكتابي علم اللغة وفقه اللغة، علي عبـد الواحـد وايف، مجـع فـؤاد األول للغـة العربيـة يف       53
  .وما بعدها 298ص
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  :54بعض مع بعضها الكلمة أصوات تفاعل. 4

 

حيدث بني األصوات املتجاورة واملتقاربة يف الكلمـة مـن ظـواهر التفاعـل أنـواع      

 :ومـن أمهـا  , يؤدي كل نوع منها إىل نتائج ذات بـالٍ يف التطـور الصـويت   , كثرية

 .ونعـين ـا مـا يقابـل أصـوات اللـني      "التفاعل بـني األصـوات السـاكنة     .أ

حيدث أحيانا بني الصوتني املتجاورين يف الكلمة مثل ما حيـدث بـني املـواد احململـة     

فتجاور مادتني من هذه املواد حيدث بينهما جتاذبـا إذا كانتـا خمتلفـتني يف    , بالكهرباء

وتنـافرا إذا كانتـا   , نوع كهربائهما، بأن كانت إحدامها موجبـة واألخـرى سـالبة   

وكـذلك يفعـل أحيانـا التجـاور     , مها موجبة أو سالبةبأن كانت كلتا, متحدتني فيه

ــوتني  ــني الص ــارب ب  .                                                       : أو التق

اجنـذب أحيانـا كـل منـهما     , فإذا جتاور صوتان خمتلفان يف خمارجهما أو تقاربـا  -

 :ع اآلتيــةحنــو اآلخــر، فينتــهي مــا األمــر إىل واحــدة مــن النتــائج األربــ

ات الـيت كانـت تفصـل بينـهما إىل مـا      فتارةً يلتصق أحدمها باآلخر، فتنتقل األصو

  .)ظاهرة النقل املكاين  ( بعدمها 

ظـاهرة التشـاكلفأحيانا   "وتارةً يتحول أحدمها إىل صوت من نوع الصـوت اآلخـر   

يتحول األول إىل نوع الصوت الثاين، كما حـدث يف الـالم الشمسـية؛ إذ حتولـت     

التقوى، الثوب، الـذنب، الرمحـة، الزهـر، السـماء،     ( إىل صوت احلرف الذي يليها 
                                                

 .69/70م، ص1962/هـ1382طبعة ثانية، القاهرة علي عبد الواحد وايف، نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل، 54
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كمـا حـدث يف الكلمـة    ، و)الشمس، الصواب، الضر، الطـول، الظلـم، النـاب    

وأحيانـا يتحـول   ,)مسـس ( إذ حتولت يف بعض اللهجات العاميـة إىل ) مشس ( العربية 

؛ إذ حتولـت يف  )مشـس  ( الثاين إىل نوع الصوت األول كما حدث الكلمـة العربيـة   

ــعيد إىل   ــات الصــــ ــض هلجــــ ــش ( بعــــ  ).مشــــ

 .ليهمـا وأحيانا ميتزجان معا، فيتكون من امتزاجهما صوت ثالث بـه صـفات مـن ك   

فإما يتنافران أحيانـا، فينتـهي مـا األمـر     , وإذا جتاور صوتان متحدان أو تقاربا -

  :إىل واحدة من النتائج الثالث اآلتية

 

فتارة يتحول صوت أحدمها إىل صوت مغاير لآلخـر، ظاهرةكمـا حـدث يف معظـم     

لشـرقية  األصوات املشددة يف العربية؛ إذ حتولت يف هلجات كثري مـن بـالد حمافظـة ا   

: إىل أصوات خمففة، فيقال مثال كلمي، أمها، عمهـا، مـن كـلْ بـد،  بـدلًا مـن      

  .من كلِّ بد, كلمى، أمها

التفاعل بني أصوات اللني فتجاور صويت لـني أو تقارمـا يف الكلمـة جيعلـهما     . ب

وتارةً يلتصقان بعـد تباعـدمها، فتسـقط األصـوات     . كذلك عرضة للتغري واالحنراف

  .55تفصلهما، ويتكون منهما صوت لني مركب اليت

  

                                                
  .84املصدر السابق ص55
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 .  :الكلمـــــــــة يف الصـــــــــوت موقـــــــــع .5 

 .وموقع الصوت يف الكلمة يعرضه كذلك لكثري مـن صـنوف التطـور واالحنـراف    

انـت  أكثر ما يكون ذلك يف األصوات الواقعـة يف أواخـر الكلمـات، سـواء أك    . أ

  .أصوات لني أم أصواتا ساكنة

 

أن وقوعهـا يف آخـر الكلمـة جيعلـها يف الغالـب       أما أصوات اللني فقد لـوحظ  -

ــرى     ــوات أخ ــا إىل أص ــا إىل حتوهل ــؤدي أحيان ــقوط، وي ــة للس  .عرض

وهـي  , املسـماة باحلركـات  ( فمن ذلك ما حدث بصدد أصوات اللـني القصـرية   

اليت تلحـق أواخـر الكلمـات؛ ففـي مجيـع اللـهجات       ) الفتحة والكسرة والضمة 

د انقرضت هذه األصوات مجيعها، سـواء يف ذلـك مـا    العامية املتشعبة عن العربية  ق

فينطـق اآلن يف هـذه اللـهجات    , وما كان منها حركة بناء, كان منها عالمة إعراب

رجع عمر للمدرسـةْ بعـد مـا خـف     : جبميع الكلمات مسكنة األواخر؛ فيقال مثال

لعـل هـذا   و, رجع عمر إىل املدرسة بعد ما خف مـن إعيائـه  ) بدال من ( من عياه 

هو أكرب انقالب حدث يف اللغة العربية، فقد أتـى مجيـع الكلمـات فانتقصـها مـن      

أطرافها، وجردها من العالمات الدالة علـى وظائفهـا يف اجلملـة، وقلـب قواعـدها      

) األلـف واليـاء والـواو   ( القدمية، وكذلك ما حدث بصدد أصوات اللني الطويلـة  

ه األصـوات يف عاميـة املصـريني    الواقعة يف آخر الكلمـات؛ فقـد تضـاءلت هـذ    
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حىت كادت تنقرض متام االنقراض، سواء يف ذلك مـا كـان منـها داخـال     , وغريهم

فيقـال  , )ضـربوا، نـاموا   ( ا كان خارجـا عنـها   م )رمى، يرمي. ( يف بنية الكلمة

سامِ وعـيس ومصـطف أب حسـني سـافريوم اخلمـيس      . ( مثال يف عامية املصريني

 امي وعيسى ومصطفى أبو حسـني سـافروا يـوم اخلمـيس إىل     س( بدال من ) جلرج

 56).جرجـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

يف آخـر الكلمـة جيعلـه    ) أي ما يقابل الصـوت اللـني   ( وقوع الصوت الساكن _ 

فمن ذلك مـا حـدث بـالتنوين ونـون األفعـال      . كذلك عرضة للتحول أو السقوط

لـهجات  اخلمسة واهلمزة واهلاء املتطرفني؛ فقد انقرضت هذه األصـوات يف معظـم ال  

ــال    ــذا املث ــك  يف ه ــر ذل ــا يظه ــة، كم ــن العربي ــعبة ع ــة املتش  :العامي

حممد ولد مطيع، حممد ولد مطيع، ومن هذا القبيـل كـذلك حـذف آخـر الكلمـة      

 ). أنت يا ولد ( بدال من ) أنت ياول : ( اليت يوقف عليها فيقال مثال

وقوع الصوت يف وسط الكلمة يعرضه كـذلك لكـثري مـن صـنوف التطـور      . ب

فقـد  , فمن ذلك ما حدث باهلمزة السـاكنة الواقعـة يف وسـط الثالثـي    . واالحنراف

راس، فـاس، بـاس، فـار،     : فيقـال ( حتولت إىل ألف لينة يف عامية املصريني وغريهم 

ــن  ــدلًا مـ ــك   : بـ ــري ذلـ ــأر وغـ ــأس، فـ ــأس، بـ  . رأس، فـ

فمـن ذلـك مـا    , ت يف أول الكلمة جيعله كذلك عرضة لالحنـراف وقوع الصو. ج

                                                
  .133علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، ص56
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حدث يف بعض املفردات املفتتحة بـاهلمزة؛ إذ حتولـت مهزـا يف بعـض اللـهجات      

حتولـت  ) أيـن  ( ، و)ودن ( حتولـت يف العاميـة  إىل   ) أذن ( العامية إىل فاء أو واو 

  .) فني ( إىل 

ـ   .د ل بعضـها حمـل بعـض، فيتقـدم     وقد تتبادل األصوات مواقعها يف الكلمـة وحي

وتسمى هذه الظـاهرة بالنقـل املكـاين كمـا يف كلمـة      , املتأخر منها ويتأخر السابق

  ).أنارب ( إذ حتولت يف بعض العاميات إىل ) أرانب (

  57:بعض حمل بعضها وحلول األصوات تناوب .6

فبعضـها خـاص   , فاألصوات املتحدة النوع تتنـاوب وحيـل بعضـها حمـل بعـض     

 .وبعضها يتعلق باألصوات الساكنة, اللنيبأصوات 

تناوب أصوات اللني ؛ ففي اللغة العربيـة حـدث تنـاوب واسـع النطـاق بـني       . أ 

وميثـل هـذا التنـاوب    , "اليت يرمز إليها بالفتحة والكسـرة والضـمة  "أصوات اللني 

فقد كان مـن آثـاره أن احنرفـت    , انقالبا من أهم االنقالبات اليت اعتورت هذه اللغة

وزان الكلمات وانقلبت أشكاهلا، حىت ال نكـاد جنـد يف اللـهجات العاميـة كلمـة      أ

, واحدة باقية على وزا العريب القدمي؛ فالفتحـة قـد اسـتبدل بـه الضـمة أحيانـا      

يقـال يف  ) يعـوم، يسـجد، يسـمع    : ( فبدال مـن , والكسرة يف كثري من األحوال

قـد اسـتبدل ـا الضـمة أحيانـا      يسجد، يِسمع، والكسرة : يعوم: بعض العاميات

                                                
 .88/89فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، ص57
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يقـال يف بعـض   , يلطم، يضـرِب، يسـرِق  : فبدال من, والفتحة يف كثري من األحوال

, يلُطم، يضرب، يسرأ، عنـد، والضـمة قـد اسـتبدل ـا الفتحـةأحيانا      : العاميات

حـدث  محمـد، ثعبـان، محمـد، تعبـان، و    : منوالكسرة يف معظم احلاالت؛ فبدلًا 

أصوات اللـني الطويلـة نفسـها، وخاصـة يف األلـف اللينـة؛ إذ       كذلك تناسخ يف 

أميلت يف لغات بعض القبائل العربيـة القدميـة، ومتـال اآلن يف كـثري مـن هلجـات       

 . العربية

تناسخ األصوات الساكنة فقد حدث ذلـك يف كـثري مـن األصـوات السـاكنة      . ت

ـ    , ها حمـل بعـض  يف اللغة العربية اليت قد تناسخت يف اللهجات العاميـة وحـل بعض

يف ) صـاخن  ( حتولـت إىل  ) سـاخن  ( فالسني قد حتولت إىل صاد يف بعض املواطن 

عامية الشرقية وغريها، والصاد إىل سني يف كـثري مـن األلفـاظ يف عاميـة القـاهرة      

والضـاد إىل ظـاء يف هلجـة    , يسدق، مسري: ، يقال فبدلًا من يصدق، مصري, وغريها

وظـوء، يظيـع،   : ، يقـال  يضيع، يضـرب، يضـم  وضوء، : فبدال من, جند والقصيم

  : يظرب، يظم، والعني إىل نون يف بعض الكلمات يف هلجة العراقيني، فيقال مثال

) امبـارح  (، والـالم إىل مـيم يف بعـض الكلمـات ف     )يعطي ( بدال من ) ينطي ( 

) فاطنـة  : ( يانا يف عاميـة املصـريني فيقـال   ، وامليم إىل نون أح)البارحة ( من  بدال 

  .)فاطمة ( بدلًا من 
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 :وتطورها اللغة خصائص يف واجلغرافية والنفسية االجتماعية العوامل ثرأ .7

أثر اللغة أميا تأثر حبضارة األمة، ونظمها وتقاليـدها، وعقائـدها واجتاهاـا ودرجـة     تت

ثقافتها، ونظرهـا إىل احليـاة، وأحـوال بيئتـها اجلغرافيـة وشـئوا االجتماعيـة        

فكل تطور حيدث يف ناحية من هذه النـواحي يتـردد صـداه يف    , إىل ذلكوما  العامة

فبـالوقوف علـى   , ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتـاريخ الشـعوب  , أداة التعبري

املراحل اليت اجتازا لغة ما، ويف ضـوء خصائصـها يف كـل مرحلـة منـها، ميكـن       

ــام    ــاهر حي ــف مظ ــها يف خمتل ــا أهل  ــر ــيت م ــتخالص األدوار ال  .اس

, كلما اتسعت حضارة األمة، وكثرت حاجاا ومرافـق حياـا، ورقـي تفكريهـا    ف

وذبت اجتاهاا النفسية، ضت لغتها، ومسـت أسـاليبها، وتعـددت فيهـا فنـون      

القول، ودقت معاين مفرداا القدمية، ودخلت فيهـا مفـردات أخـرى عـن طريـق      

  . 58ار اجلديدةالوضع واالشتقاق واالقتباس للتعبري عن املسميات واألفك

فقد كان النتقال العرب من مهجيـة إىل حضـارة اإلسـالم، ومـن النطـاق        

إىل األفـق العـاملي   , العريب الضيق الذي امتازت به حضـارم يف عصـر بـين أميـة    

الواسع الذي حتولوا إليه يف عصر بين العباس، كـان هلـذين االنتقـالني أجـلَّ أثـر يف      

 .ها ملختلف فنـون األدب وشـىت مسـائل العلـوم    ضة لغتهم ورقي أساليبها واتساع

وانتقال األمة من البداوة إىل احلضارة يهـذب لغتـها، ويسـمو بأسـاليبها، ويوسـع      

                                                
، 1945/ 6/ 18علي عبـد الواحـد وايف، مجـع فـؤاد األول للغـة العربيـة يف       ة لكتابي علم اللغة وفقه اللغة، إطراء جممع اللغة العربي58
 .257/258ص
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نطاقها، ويزيل ما عسى أن يكون ـا مـن خشـونة، ويكسـبها مرونـة يف التعـبري       

, دفاخليال والتشبيه مستمدا من مظاهر البيئة وما اختصت بـه طبيعـة الـبال   , والداللة

ومن أجل ذلك أيضا متثل يف أسلوب اللغة وفنوـا األدبيـة مـا ختـتص بـه بيئتـها       

الطبيعية من تلَبد أو صفاء، وقبح أو مجال، وصـخب أو هـدوء، وتنـوع أو اطـراد،     

وتقلب أو ثبات، وما ينبعث عنها من رخاوة أو قوة، ومخـول أو نشـاط، وخشـونة    

البيئة األوىل الـيت نشـأت فيهـا لغـة مـا       وهلذا كله يستطيع الباحث معرفة, أو نعيم

وجـدا يف نـواحٍ   , على ضوء مفردات هذه اللغـة وغزارـا يف بعـض النـواحي    

أخرى، وما جتنح إليه أساليبها ومادا يف اخليال والتشـبيه، وخـواص آداـا ومـا إىل     

  59.ذلك

فمثلًا لغات الفصيلة السامية؛ ففي كل لغة منـها تتمثـل حالـة البيئـة الـيت      

سكنها الناطقون ا؛ فاآلراميـة الـيت نشـأت يف الشـمال جافـة األلفـاظ، قليلـة        

املفردات، ثقيلة التراكيب، مضطربة القواعد، ال يكاد يوجد ـا األسـاليب الشـعرية    

اللغـات السـامية ألفاظًـا، وأغناهـا      الراقية، والعربية اليت نشأت يف اجلنوب أعـذب 

وتظهـر  . مفردات، وأدقها قواعد، وأكثرها مرونة واتسـاعا ملختلـف فنـون القـول    

هذه الفروق حىت يف ناحية األصوات؛ فاآلرامية حوشـية األصـوات، صـعبة النطـق،     

والعربيـة عذبـة األصـوات،    , تلتقي يف كلماا املقاطع املتنافرة واحلـروف السـاكنة  

                                                
  .123ص م،1970/هـ1390دمشق  :مازن مبارك حنو وعي لغوي،59
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طق، خفيفة الوقع على السمع، تقل يف كلماـا احلـروف غـري املتحركـة،     سهلة الن

وال يكاد جيتمع يف مفرداا وال يف تراكيبها مقـاطع متنـافرة، وال يلتقـي يف ألفاظهـا     

وكذلك اختالف الطبقات يف بعض األمم، ومـا يفصـلها مـن فـوارق يف     . ساكنان

إىل التمييـز بينـها يف    مظاهر احلياة االجتماعية واالقتصـادية، كـل ذلـك يـؤدي    

  . 60املفردات اليت تطلق على شئون كل طبقة منها

  

  :61وأثرها يف حياة اللغة وتطورها املقصودة األدبية العوامل .8

الرسم، التجديد يف اللغة، البحوث اللغويـة، حركـة التـأليف    : وهذه العوامل هي

التطـور اللغـوي وخاصـة    وسائل تعليم اللغة، فهذه العوامل هلا أثر كبري يف , والترمجة

وتشمل هذه الطائفة مجيع ما يبذلـه األفـراد واهليئـات مـن جهـود      . يف لغة الكتابة

مقصودة يف سبيل حفظ اللغـة، وتعليمهـا، وتوسـيع نطاقهـا، وتكملـة نقصـها،       

وذيبها من نواحي املفردات والقواعد واألسـاليب، وتـدوين آثارهـا، واسـتخدامها     

ــأليف األديب ــة والت ــييف الترمج  .                                           ... والعلم

  

  

                                                
  .121املصدر السابق ص 60
م، 1945/ 6/ 18مـع فـؤاد األول للغـة العربيـة يف     ، جعلي عبـد الواحـد وايف  كتابي علم اللغة وفقه اللغة، إطراء جممع اللغة العربية ل61
  .268ص
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  الدخيل يف اللغة العربية وتاريخ مفرداته: الثالث املبحث

  :الدخيل يف اللغة العربية: أوال

هو الذي يداخلك يف أمـورك، وفـالن دخيـل يف بـين فـالن، إذا      : الدخيل لغة 

 62.داخل: اطن، وداء دخيلاملُباملُداخل : ل فيهم، والدخيلكان من غريهم فتدخ

هو اهلجني والغريب، والذي ال ميـت بصـلة يف أي مـن جوانبـه إىل     : اصطالحا 

اللغة العربية، ألنه دخل كما هو يف زيه وسحنته وشكله وإطاره األجـنيب، كمـا أنـه    

اعتمد كما هو دون تغيري وتبديل وإضافة وحذف مـن قبـل جمـامع اللغـة العربيـة،      

  63.ني العربوموافقة اللغوي

ــدخيو ــتعملهالعربال:لال هومادخالللغةالعربيةمنمفرداتوألفاظأجنبية،سواءفيذلكمااس

ــرنااحلديثو فصحاءفياجلاهليةواإلسالمومنجاءبعدمهمناملولدينومايستخدمهالناسفيعصـــ

  64.حتىيومناهذا

ــلالإوالعاماللرئيسيفيدخوهلذهاملفرداتريجع لىماأتيحللشعوبالناطقةبالعربيةمنفرصـــ

ــعوباألخرى،وماجنمعنهذااالحتكاكوعنال حتكاكاملاديوالثقافيوالسياسيواالقتصاديبالشــ

تطورالطبيعيللحضارةالعربيةمنظهورمســــتحدثاتلميكنللعربوالللغتهمعهدامنقبلفيمياد
                                                

  .17-16ص 11لسان العرب، ابن منظور، ج62
  .24إىل  20؛ حسن نور الدين ؛ املوسوعات واملعاجم بني املاضي واحلاضر ص  241ص  81ج: لسان العرب 63
  .20ص )القبة، جامعة عمر املختار: ليبيا(املعرب والدخيل عند العلماء، إبراهيم حممد عثمان، 64
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ــيايناالقتصادوالصناعةوالزراعةوالتجارةوالعلوم،والفلسفةواآلدابوالدينوخمتلف مناحيالســ

  . سةواالجتماع

الدخيل بقي كما هو لعدم القـدرة علـى تعريبـه، وإدخالـه إىل صـميم اللغـة       ف

العربية، وإخضاعه لنواميسها وقواعدها االشتقاقية، فهو اللفظ األجـنيب الـذي دخـل    

  ...تلغراف -راديو -التلفون -األوكسجني: ويدخل اللغة العربية دون تغيري مثل

  :دخيلأسباب وجود ظاهرة ال

 :االختالط .1

السبب الرئيسي للدخيل هو مسألة االخـتالط، فـاالختالط باألعـاجم سـببا مـن      

أسباب اللحن الذي هدد العربية بعد اإلسالم، وال سـيما حـني كثـر االخـتالط يف     

أواخر القرن األول وبداية القرن الثاين للهجرة، بعكس ما قبل اإلسـالم؛ فقـد كـان    

أطـراف اجلزيـرة بسـبب اـاورة، كمـا كـان       االختالط فقط موجودا يف على 

موجودا يف الديار العربية القدميـة يف الشـام والعـراق، ال سـيما إمـاريت الغساسـنة       

  65.واملناذرة

ونتيجة الختالط اللغة العربية باللغـات األخـرى واختالطهـا بعضـها مـع        

البعض نتج ما يعرف باسم الدخيل يف اللغة العربيـة؛ فوجـود الـدخيل هـو صـورة      
                                                

  م، املؤسسة اجلامعية1991، 1معجميات، إبراهيم السامرائي، ط 65
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لظاهرة عامة يف كل اللغـات فهـي مجيعهـا تسـتورد اخليـل حبسـب حاجاـا،        

  ويتسرب إليها

غـوي يف الوقـت ذاتـه، ويبـدأ     إذ ال ميكن أن تتم عملية تبادل حضاري بدون تبادل ل

  66.ذلك بتحويل االسم العلم إىل عام للداللة

  :ويؤثر بعضها يف بعض حسب قوة العوامل املؤثرة ومنها

  .تفاوت الشعبني يف الثقافة واحلضارة_ 

  .طول االلتقاء وتنوعه وتعمقه_ 

  67.املناعة اللغوية الناشئة عن أسباب تعود للغة نفسها يف قوا وصالحها_ 

  : جارةالت .2

وللتجارة أيضا دور يف ظهور ظاهرة الدخيل، ونقل األشـياء الغريبـة الـيت حتمـل     

  .إسفنج، اسطوانة: معها أمساءها مثل

  :الشعر والشعراء .3

                                                
  .م1969بريوت ـ لبنان، . ، دار العلم للماليني12اللغة، صبحي الصاحل، ط دراسات يف فقه 66
  .م1981قاموس رد العامي للفصيح، أمحد رضا، دار الرائد، 67
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وذلك بسبب سفر الشعراء إىل املواطن األجنبية، فالشـعراء دائمـو الترحـال بـني     

  68.البلدان إما بسبب سياسي أو بسبب شخصي

  : احلروب الصليبية .4

تاحت احلروب الصليبية فرصا لالحتكاك باللغات األوروبيـة احلديثـة، فانتقلـت    أ

العديد من املفردات تبعا لـذلك، ويف العصـور احلاضـرة كثـرت فـرص هـذا       

االحتكاك وتنوعت أسبابه تبعا لتوثيق الـروابط االقتصـادية والسياسـية والثقافيـة     

بعثـات، وكثـرة اجلاليـات    بني شعوب أوروبا واألمم الناطقة بالعربية، وتبـادل ال 

األوروبية يف الشرق، وترمجة منتجات الفرجنة إىل اللغة العربيـة، فانتقلـت بـذلك    

العديد من مفردات اللغات األوروبية يف شؤون السياسـة واالجتمـاع ومنتجـات    

  69.ومصطلحات الصناعة والعلوم والفنون وما إىل ذلك

  

  :ةتاريخ املفردات الدخيل: ثانيا

، فمـثال دخلـت املفـردات    للغة العربية منذ العصور القدميـة يتسرب اىل ابدأ الدخيل 

رامـيني  صال العـرب وعالقـام جبرياـم اآل   ىل اللغة العربية قدميا نتيجة التإرامية اآل

قدميا مث املفردات احلبشية والفارسية نتيجـة التصـاهلم وعالقـام مـع االمرباطوريـة      

                                                
  .م1999/ 2لبنا، ط_ مدخل إىل فقه اللغة، أمحد حممد قدور، دار الفكر املعاصر، بريوت68
  .فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، دار النهضة، مصر 69
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مث بعـد ذلـك أدت الفتوحـات     ،ساسنة واملنـاذرة الفارسية والرومانية زمن مملكيت الغ

ىل احتكاك العرب وامتزاجهم بكثري من الشعوب اليت مل يتصـلوا ـا مـن    إسالمية اإل

نيـة والتركيـة مث أدى   قبل أو كان اتصاهلم ا ضيق النطـاق حمـدود اآلثـار كاليونا   

ربيـة  ىل العإسـبانية  ىل دخول بعض مفـردات اللغـة اإل  إندلس ىل األإوصول العرب 

ـ  و  رق فـأدى هـذا  ظهر الدخيل يف زمن احلروب الصليبية حني احتل الصـليبيون املش

دت حركـة الـدول   أحتكاك باللغات االوروبية احلديثة، ويف عصـرنا احلـديث   ىل االإ

ـ أروبية االستعمارية وواأل ت فرنسـا مـثال   هدافها يف نشر لغتها وطمس العربية ففرض

، كمـا  بريطانيـا يف مصـر وغريهـا مـن الـدول     ويطاليا يف ليبيا إلغتها يف اجلزائر و

ظهرت بعض االلفاظ العربيـة الدخيلـة يف فلسـطني علـى السـنة ابنـاء الشـعب        

  70.الفلسطيين

  

  :الدخيل من اللغة الفارسية

االمرباطوريـة الفارسـية    وعالقـام مـع    العرب الفارسية نتيجة التصالدخلت اللغة 

  :املفرداتة ومن هذه زمن مملكيت الغساسنة واملناذر

                                                
topic-t350/netahlamontada.http://droob.70  
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 -زبرجـد   - خنـدق  -بنفسـج   -بسـتان   -) آلة طرب(بربط  -إبريق  -أس 

بسـاط  (شـيدارة   -طنبـور   -صناجة  -سوسن  -سنبك  -زير  -زنبق  -زمهرير 

  ). كُمني وال جيبمنقَّش ومثني، أو برد يشق مث تلقيه املرأة على عنقها من غري

ش، وجمـالس الطّـرب، إىل جانـب    واملالحظ أن هذه املسميات تتعلّق بآلـة العـي  

ـ   ا مل تعرفـه العـرب علـى تلـك     ألفاظ تتعلّق بالعمران، أو باللباس، وغري ذلـك مم

  .الصورة

ومما يشبه هذه األلفاظ أو املسميات أخذ العرب ألفاظًـا فارسـية تتصـل بالثيـاب     

 -زركشـة   -ديبـاج   -)ثـوب (دخـدار   -جـورب   -إستربق : واأللوان من مثل

  ).ماء الذهب(زرياب  -خز  -تبان  -طيلسان  -جوخ  -سروال 

فـوالذ  : كما أدخل العرب ألفاظًا فارسية تتعلّق باملعادن واألحجار الكرميـة، مثـل  

الزورد  -فـريوز   -تنـك   -جـرتار   -خنجـر   -جوهر  -إبريز  -دانق  -زئبق  -

  71.توتياء –

ب ألفاظًـا  ومن النباتات والرياحني واألشجار املثمرة وغري املثمرة أخـذ العـر  

مردقـوش   -تـرمس   -تفّـاح   -صـنوبر   -سنديان : مل تكن معروفة يف لغتهم مثل

                                                
  .71-69ص : مسعود البابا. د -72و71رفائيل اليسوعي،جملة التراث العريب عدد ، غرائب اللغة العربية 71
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 -جـرجري   -باذجنـان   -يـامسني   -نسـرين   -أزدرخت أو زنزخلت  -)الزعفران(

  .أفيون -هليون  -زنبق  -زعرور  -لوز  -سرو  -خيار  -جزر 

ـ (دلـق   -جـاموس   -سـنور   -سـنجاب  : وأخذوا من أمساء احليوانات وان حي

قُـبح   -شـاهني   -بـاز   -ببغـاء   -كـروان  : ومـن الطيـور   -) شبيه بالسنجاب

  ).احلجل(

 -شـوربا   -جلّـاب   -) الغلـيظ مـن اخلبـز   (جـردق  : ومن األشربة واألطعمة

  .كعك -فالوذج  -برغل  -سنبوسك  -بقالوة  -بوظة  -رشته  -زالبية 

ـ   و اظ العامـة اإلداريـة   على سبيل املثال ال احلصر ما ميكن وضـعه يف خانـة األلف

  :والتنظيمية

 -سـرداب   -دسـتور   -برنـامج   -بريـد   -خنـدق   -منوذج  -باره  -ديوان 

رتبـة عسـكرية، حتـول    (سـباهي   -فرند  -صوجلان  -سندان  -عسكر  -دهليز 

  72.مومياء –مهرجان  -تاج  -لوان  -قريوان  -) معناها إىل مالك القرية

  :اآلراميةاللغة الدخيلمن 

                                                
  .71-70ص : مسعود البابا. ؛ د 72و 71عدد : جملة التراث العريب72
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قبل ميالد املسـيح اللغـة العامـة الرمسيـة يف      500اللغة اآلرامية حواىل سنة كانت 

كل بالد الشرق األدىن القدمي، بعد أن حلَّـت مكـان العربيـة والكنعانيـة، يف حـني      

  .جعل الفرس آنذاك اآلرامية لغتهم الرمسية

وقد اقتبس العرب من السريان، وهم يف مقدمـة الشـعوب اآلراميـة يف اجلاهليـة     

القرون األوىل لإلسالم، فأخذوا منهم حىت العصر السـادس بعـد هجـرة الرسـول     و

مئات الكلمات الـيت ختـتص بالزراعـة والصـناعة والتجـارة      ) صلى اهللا عليه وآله(

واملالحة والعلوم، كذلك استعاروا منهم ألفاظًـا كـثرية متعلّقـة بالنصـرانية بعضـها      

  .سرياين واآلخر من أصل يوناين

اللغة اآلرامية الغربيـة، املشـتق امسهـا مـن آرام، اسـم سـورية يف        وقد انتشرت

العربانية، انتشرت بلهجات خمتلفة يف األناضول، سـورية، لبنـان، فلسـطني، مصـر،     

  .وشبه جزيرة العرب

أوجهـا وازدهارهـا    -وهي أشهر لغات اآلراميـة الغربيـة    -وقد بلغت السريانية 

السـريانية اللغـة األدبيـة    ) الرهـا (من القرن الثالث إىل الثامن، عندما كانت هلجـة  

الوحيدة لكل نصارى الشرق األدىن، مث تقلَّص نفوذهـا كـثريا بعـد الفـتح العـريب،      

صلوات القداس يف طـائفيت املوارنـة والسـريان،     فصارت لغة كنسية ال غري، تتلى ا

ويف فترات الفتح العريب كان أدباء سـورية منكـبني علـى ترمجـة أشـهر مؤلفـات       
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اليونانيني إىل السريانية، وقد حفلت أديرة رهبام بتلـك الترمجـات النفيسـة، فتـردد     

  73.إليها أدباء عرب كثريون، ونقلوا إىل لغتهم قسما كبريا من كنوزها

ــة ــة اإلجنليزي ــن اللغ ــدخيل م  .                                                  :74ال

بنـاء العـرب وتكثـر يف    أزية الدخيلة يف حديث العامـة بـني   تتركز املفردات االجنلي

  :يث، ومنهاالفاظ احلضارة والثورة التكنولوجية اليت ظهرت يف العصر احلد

 Music  موسيقى Cup  كوب

  Sugar  سكر  Video  فيديو

  Fax  فاكس  Case  كيس

  Saloon  صالون  Plastic  بالستك

  Bus  باص  Card  كرت

  Cement  امسنت  Filter  فلتر

  Influenza  انفلونزا  Freezer  فريزر

  Massage  مساج  Democracy  دميقراطية

                                                
  171-170ص : اللغة العربيةغرائب 73
، اجلواليقي هو أبو منصور، موهوب بن أمحد بـن حممـد بـن اخلضـر املتـوىف      15ص: املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم74

  .66-65ص: مسعود البابا. ، د72-71التراث العريب، عدد . هجرية 540سنة 
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مــن القطــن،  cottonمــن احلكــل، alcohol: ومــن هــذه األلفــاظ أيضــا 

coffee75.مـــن القهـــوة، وغريهـــا                                             . 

  :الدخيل من اللغة الفرنسية

ترد املفردات الدخيلة من اللغة الفرنسـية يف أكثرهـا متحدثـةً عـن الفنـون      

واملوضة والتزيني واملالبـس ، واملستحضـرات التجميليـة نظـراً ألن فرنسـا هـي       

 :ة، منهامتنوععاصمة املوضة العاملية ، كما تتحدث عن أغراض 

  تزيني: طالء الشفاه األمحر ديكور    روج

  وتعين بئر حمفورة مبثقب: حافلة أرتوازي    اوتوبيس

  وصلة: مزين فيش    كوافري

  ناسف: مولد ديناميت    دينمو

  ميزان احلرارة: منطاد ترمومتر    بالون

  ) داب الفرنسيةجمموعة من اآل( أنيق   اتيكيت

  معطف طويل  بالطو

  مكتب حلفظ الوثائق القدمية: مصعد أرشيف    أسانسري

  فستان: محية روب  رجييم

  و حبريأبيت ريفي   شاليه

                                                
  .م، مركز معاجلة الوثائق للطباعة1992الدخيل يف هلجة أهل اخلليج، الشاذيل أمحد عبد القادر، 75
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ــة  ــة اإليطاليـــــ ــن اللغـــــ ــدخيل مـــــ  :الـــــ

ىل العربية عـن طريـق جزيـرة صـقلية     إجاءت املفردات االيطالية متنوعة وقد انتقلت 

يطـايل  اإل بـان االحـتالل  أمن الزمن ، وتسـربت بعضـها    وقتااليت حكمها العرب 

  :بيا، ومنهاللي

  ملعقة  كاشيك

  مطبخ  كوجينة

  الشعر املستعار  باروكة

  حسنتأ  برافو

  مجع اخلضروات يف إناء  سلطة

  الكحول  اسربتو

  غرفة لبث إذاعي أو تلفزيوين  أستوديو

  جملد حلفظ الصور  البوم

  حوض لالستحمام  بانيو

  جتربة للمثلني قبل الظهور أمام اجلمهور  بروفة
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ــة ــن اللغـــ ــدخيل مـــ ــ الـــ ــة واليونانيـــ  :ةالربتغاليـــ

و الفرنسـية  أوهذه اموعة من املفردات الدخيلة ليست بكثـرة املفـردات االجنليزيـة    

 76:لية، ومنهايطاو اإلأ

  رئيس الطائفة الكاثوليكية  بابا

  شرفة  برندة

  جممع علمي أو لغوي أو أديب  أكادميية

  السيدات والسادة  أفندي

هناك كلمات دخيلـة علـى اللغـة العربيـة ، وكـثري مـن       : وخالصة القول

الناس يستخدمها ولكنه جيهل أصوهلا اللغوية ، بل إا تكـاد تكـون دخلـت مرحلـة     

التعريب ، وغالبا ما تستخدمها اللغة البيضاء أو لغة الصـحافة او فئـة الشـباب الـيت     

علـى بعـض    تبهرها سطوع احلضارة الغربية ، ومن هذه األلفاظ الدخيلة مـا تفـوق  

غـة العربيـة فتفوقـت عليـه     مفردات اللغة العربية ومنها مل جيـد مكانـا لـه يف الل   

  77.العربية

  

  

  
                                                

76http://droob.ahlamontada.net/t350-topic  
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  قائمة املصادر و املراجع

  

ــيوين  ــراهيم بس ــرية إب ــره  امل، عم ــهج وعناص ــاهرة،3، طن دار : الق

  .م1991عارف،امل

ــم    ــرين، املعج ــيس وآخ ــراهيم أن ــيط جإب ــتانبول1ط 2الوس : ، اس

  .م1982: اإلسالميةاملكتبة

داللـة األلفـاظ، مكتبـة األجنلـو املصـرية، الطبعـة الثالثـة        ، إبراهيم أنيس

 .م1976

  .م، املؤسسة اجلامعية1991، 1إبراهيم السامرائي، معجميات، ط 

أمحد مطلوب، معجم املصـطلحات البالغيـة وتطورهـا، امـع العلمـي          

  .455ص 2ج هـ 1406العراقي 

 .م2003رمص: أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب، دار القاهرة

م، 1992أمحد عبد القـادر الشـاذيل، الـدخيل يف هلجـة أهـل اخللـيج،       

  .مركزمعاجلة الوثائقللطباعة

 .م1981أمحد رضا، قاموس رد العامي للفصيح، دار الرائد، 
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_ أمحد حممد قدور، مدخل إىل فقـه اللغـة، دار الفكـر املعاصـر، بـريوت     

  .م1999/ 2، طنلبنا

مكتبـة دار العروبـة للنشـر والتوزيـع ،     ، محد خمتار عمر ، علـم الداللـة  أ

 .م 1982،  1الكويت ، ط

السـودان،  -حبث املاجستري غري منشور، معهد اخلرطوم الـدويل للغـة العربيـة   

  .م2003

حممـد علـي   :   ابن جين، أبو الفتح عثمـان بـن جـين ، اخلصـائص، حت        

  .النجار، دار اهلدٰى للطباعة والنشر، بريوت

  .)1982دار احلداثة، : بريوت( املشرقينيمنطق  ابن سينا،

حلـديث ،حتقيـق عبـد اهللا اجلبـوري     ابن قتيبة عبد اهللا ابن مسلم، غريب ا    

ــراق، بغــداد، وزارة األوقــاف، إح  ( ــاء التــراث اإلســالمي ط،   الع ي

  ).م 1977/هـ1397

أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة، تفسـري غريـب القـرآن، حتقيـق           

  ).هـ 1398ان، دار الكتب العربية، ريوت، لبنب(السيد أمحد صقر

، كتـاب األلفـاظ حتــ فخـر الـدين      )يعقوب ابن إسحاق ( ابن السكيت 

  .م1998/  1قباوة، ط 



3 
 

منصور الثعاليب،فقه اللغـة وسـر العربيـة ،  حتقيـق مصـطفى السـقا        أبو    

  .هـ1392وآخرون الطبعة الثالثة 

عجمـي علـى حـروف املعجـم،     أبو منصور جلواليقي، املعرب من الكالم األ

التـراث العـريب،   . هجريـة  540موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر املتوىف سـنة  

  .72-71عدد 

  ).بريوت ،دار صادر( ابن منظور، لسان العرب     

مؤسسـة الرسـالة ،بـريوت،     (ابن قتيبة،أدب الكاتب، حتقيق حممد الـدايل      

  ).م1982 -1402الطبعة األوىل 

مطبعـة عيسـى البـايب    ( الصاحيب، حتقيق أمحد صقر القـاهرة  ابن فارس،     

 .).احلليب وشركاه

، 3أويل مشكل القرآن، أمحد صـقر، القـاهرة ، دار التـراث ، ط   تابن قتيبة، 

 .م1973

امـع العلمـي    (حتقيق وشرح عبـد السـالم هـارون     ،حليوانا اجلاحظ،    

  .م1969 -هـ 1388الطبعة الثالثة 1ج العريب اإلسالمي، بريوت لبنان ،

املزهر يف علوم اللغة وأنواعهـا، حتقيـق حممـد جـاد      جالل الدين السيوطي،

  .)ت-د(دار اجليل، : بريوت(املوىل، وعلي البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم 

 .حامت صاحل الضامن ،علم اللغة، جامعة بغداد



4 
 

 دراسة حتليليـة ومواقـف تطبيعـه يف تعلـيم اللغـة العربيـة      : حسن سليمان

  .1989: مصر: والدين اإلسالمي، دار املعارف

جامعـة ام درمـان   : السـودان (، املنـاهج وتأصـيله   ،حسن عبد الرمحن احلسـن 

  .)اإلسالمية، دون سنة

 -72و71رفائيل اليسوعي، غرائب اللغة العربيـة، جملـة التـراث العـريب عـدد      

  .مسعود البابا

، القـاهرة  3وقوانينـه، ط مظـاهره وعللـه   : رمضان عبد التواب، التطور اللغوي

  .م1981-1982

العـراق، مطبعـة   (السكاكي، مفتاح العلوم، حتقيق أكرم عثمـان يوسـف       

 ).هـ1402دار السعادة، بغداد 

. ، دار العلـم للماليـني  12صبحي الصـاحل، دراسـات يف فقـه اللغـة، ط     

  .م1969بريوت ـ لبنان، 

  .علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، دار النهضة، مصر

: عبد العظيم عبد السالم الديلمي، التكنولوجيـا وتطـوير التعلـيم، القـاهرة    

  .2002: دار غريب

عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممـد رضـوان الدايـة، وحممـد     

  .)1983دار قتيبة، : دمشق(فايز الداية 
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عبد العزيز عبد ايد، اللغـة العربيـة أصـوهلا النفسـية وطـرق تدريسـها،       

  .6قاهرة، دار املعارف طال

ــدورات    ــرون، دروس ال ــوزان وآخ ــراهيم الف ــن إب ــرمحن ب ــد ال عب

  .م1423: ملعلمي اللغة العربية مؤسسة الوقف اإلسالميلتدريبيةاا

، دار 1عبد الرمحن بن إبراهيم الفـوزان، وآخـرون، العربيـة بـني يـديك ج     

 .2003: الرياض، مؤسسة الوقف اإلسالمي

 .فنون اللغة العربية، القاهرة، دار الفكرعلي أمحد مدكور، تدريس 

علي عبد الواحد وايف،  إطراء جممع اللغة العربية لكتـابي علـم اللغـة وفقـه     

  .م1945/ 6/ 18اللغة، مجع فؤاد األول للغة العربية يف 

عبد العظيم إبراهيم املطعين، ااز يف اللغة ويف القـرآن الكـرمي بـني جموزيـه     

  ).1مطبعة حسان ط القاهرة ،( ومانعيه، 

 .بعليان بن حممد اخلازمي، علم الداللة عند العر

علي عبد الواحد وايف، نشأة اللغـة عنـد اإلنسـان والطفـل، طبعـة ثانيـة،       

  .م1962/هـ1382القاهرة 

ــريب،       ــة الع ــم الدالل ــة، عل ــايز  الداي ــر ط( ف ــق، دار الفك ، 1دمش

  ).م1985 -هـ 1405

 .)دار النهضة العربية: القاهرة(اللغة، فاطمة حمبوب، دراسات يف علم 
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دالليا يف ضـوء مفهـوم الداللـة     وصف اللغة العربية حممد حممد يونس علي،

منشـورات جامعـة الفـاتح،    : طـرابلس ( دراسة حول املعىن ومعىن املعـىن : املركزية

1993(.  

منقور عبد اجلليل، علم الداللة أصوله ومباحثـه يف التـراث العـريب ط احتـاد     

  .م 2001العرب دمشق كتاب 

، مطاع صفدي، نظرية الداللـة وتطبيقاـا، الفكـر العـريب املعاصـر، آذار     

  .م١٩٢٨

  .دار النفائس، قبل اإلسالمتاريخ العرب ،مد سهيل طقوشحم
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