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 منهجية البحث المعجمي و المصطلحي

 تاريخ اللغة العربية و مميزاتها

 بقلم األستاذ محمد داود

 معهد الترجمة

 .1جامعة أحمد بن بلة وهران 

 
 مقدمة حول اللغة العربية

تعد اللغة العربية من أهم اللغات العالمية و أكثرها انتشارا بسبب أن عدد من يستعملونها 
 يفوق تسعة مئة مليون نسمة )عرب و مسلمين(. 

و قد انتشرت اللغات السامية )نسبة إلى أبناء سام ابن سيدنا نوح عليه السالم( و هم أهل 
من كان يقطن قديما فيما بين النهرين و بجزيرة العرب و الشام) و هي العربية 
والسريانية و العبرانية و الفينيقية و األشورية و البابلية و الحبشية، و قد اندثرت معظم 

منها لغة حية إال اللغة العربية و العبرانية و السريانية و الحبشية.  تبق هذه اللغات و لم 
غة العربية الل  و للغة العربية جذور من النبطية وهي مزيج من باللغات السامية الجنوبية )

اللغة ) و الشمالية : وهي ل غة جنوب اليمن، وهي قريبةٌ من اللُّغة الحبشية( الحميرية
(، بطيةلحجاز، وهي شديدة  االتصال باللغة العبرية والنلغة  شمال ا ضرية: وهيالعربية الم

و تملك اللغة العربية ثمانية  كما ترتبط بالدين اإلسالمي و بخاصة بالقرآن الكريم.
( حرفا أو تسعة و عشرين حرفا بإضافة الهمزة، و هي لغة ثرية و غنية 28وعشرين )

 بالمفردات و المترادفات مثال ذلك:

 ( مادة معجمية )القاموس المحيط(60ف )ستون أل -

 ( مادة معجمية )لسان العرب(80ثمانون ألف ) -

 التطور التاريخي للغة العربية:

عرفت اللغة العربية كغيرها من اللغات عدة مراحل تاريخية، و قد مرت من مرحلة 
عها االزدهار، أي التمدد و االنتشار إلى مرحلة االنحسار و قد رافقت هذه المراحل جمي

السياقات المختلفة التي عرفتها الحضارة العربية اإلسالمية. فكانت البدايات األولى للغة 
العربية في بالد الحجاز و الشام و ما بين النهرين ثم توسع صدى هذه اللغة مع توسع 
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الفتوحات اإلسالمية في القرن السابع الميالدي و انتشرت لدى العديد من الشعوب التي 
ن اإلسالمي و جعلت من هذه العربية لغة الدين الجديد و من ثم تم استثمارها اعتنقت الدي

 في الميادين المعرفية المختلفة.

و كغيرها من اللغات مرت اللغة العربية من المرحلة الشفوية إلى مرحلة الكتابة ثم مرحلة 
هكذا أصبحت  التأليف و من ثم إلى التقعيد و توحيد المعايير و وضع المعاجم و التدوين، و

اللغة العربية تمثل نظاما لغويا متكامال )خط، نحو و صرف و معاجم و تراث مكتوب(، 
بسبب أن الكتابة هي التي تحفظ اللغة و تحفظ التراث من االندثار و الضياع و تصون 
اللسان من اللحن و الخطأ، بسبب اختالط العرب بالشعوب األخرى أو بالعجم، و قد كان 

م و المعتقد الديني الدور الحاسم في وضع تلك األسس المعرفية للغة العربية، للقرآن الكري
و في هذه المسألة كل الشعوب تتساوى فتحافظ على تراثه اللغوي و الثقافي و الفكري 

 بتقييد اللغة المتكلم بها. 

 ويمكن إجمال المراحل التاريخية التي مرت بها اللغة العربية كالتالي:

  للغة العربية: مرحلة الجنينية -

اختلف الباحثون في تحديد البدايات األولى لتاريخ اللغة العربية، و لعل أقدم ما يعرف عنها 
يعود إلى القرن الخامس الميالدي، و قبل ذلك كانت اللغة العربية عبارة عن لهجات تتعدد 

سمين: بتعدد القبائل العربية التي كانت تسكن في الجزيرة العربية و هي تنقسم إلى ق
وأما الباقية فمن أشهرها  .اللحيانية الصفوية و لهجات بائدة، وأهمها ثالث: الثمودية و

ثقيف وغيرها. وأفصح اللهجات على اإلطالق لهجة قريش وأما  طيء وهذيل و قريش و
اإلبداالت الغريبة التي قد  اللهجات األخرى فقد كانت مليئة بالكلمات الثقيلة على السمع ، و

.و قد لعبت اللقاءات التي كانت تقام كل سنة في سوق لمة بكلمة مختلفة عنهاتخلط الك
دورا تأسيسيا للغة العربية، بما كان  المكرمة والطائف في واٍد بين مكةعكاظ الذي كان 

مناقشات سياسية و تنافس شعري حيث كانت القبائل تأتي يتميز به من تبادالت تجارية و 
شعار و لعل ما يقال عن المعلقات الشعرية السبع أو العشر لتتفاخر بأنسابها و تنشد األ

 أحسن دليل على  تميز هذه الحقبة التاريخية، حيث كانت تكتب تلك األشعار بلغة قريش. 
 
 

ً في  ولغته،  بـالشعر الجاهليميالدي  القرن السادسارتبطت اللغة العربية تاريخيا
ميالدي، ثم دونت النصوص اإلسالمية بدءاً من القرن األول  القرن السابعفي  وبـالقرآن
 الهجري

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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وجمع شتاتها، ثم وقف على حروفها كما أعاد تنظيم اللغة  القرآنومن األهمية بمكان أن 
َوكَذَِلَك أَْوَحيْنَا إِلَيَْك ق ْرآَنًا عََربِيًّا ِلت نِْذَر أ مَّ الْق َرى  :هو معلوم من فواتح السور، قال تعالى

   .(7آية، سورة الشورى )َوَمْن َحْولََها 

 
القبائل اليمنية  نتيجة هجرة ، تكونتة و المضريةولغة قريش هي مزيج بين اللغة الحميري

وكذلك بسبب اختالط النّاس في  )أي انهيار سد مأرب(الجنوبية بعد حادثِة سيل العَِرم
. و قد كانت لغة قريش من أبرز اللهجات و أفصحها من باقي اللهجات مواسم الحجّ 

للغة العربية حيث عرفت العربية، و بها نزل القرآن الكريم. و هي أهم مرحلة تأسيسية 
 هذه اللغة النضج و التوحيد.

 مرحلة التوسع و االنتشار: -

عرفت اللغة العربية بعد مجيء اإلسالم و انتشاره في البالد المجاورة لبالد الحجاز قفزة 
نوعية بسبب تبني العديد من أقوام تلك المنطقة للدين الوافد، فكانت اللغة العربية )لغة 

العبادة و الطقوس الدينية و اللغة الرسمية في جميع المبادالت، لكن  القرآن( هي اللغة
هذه العوامل و األسباب لم تمنع العربية من التفتح على الثقافات البلدان األخرى التي حلت 

 القاموس أثرى مما ،بها، بل بالعكس فقد هضم العرب الحضارات األخرى و تالقحوا معها
 الفلسفات و الثقافات من النقل و الترجمة حركة بفضل نةالمكا تلك توطدت قد و العربي.
 حضارة تملك كانت التي الشعوب من غيرها أو )الفرس( اإلسالم إلى دخلت التي للشعوب

 الفلسفة و العلم و اإلدارة و السياسة لغة منها جعل مما الهند، و اليونان مثل آنذاك قوية
 وجه على العباسية و األموية الخالفة فترة في و المختلفة الدينية العلوم و واألدب

 تم قد و التخصصات، جميع في المراجع و الكتب آالف تدوين و تأليف تم حيث الخصوص،
 اللحن من الخوف بسبب و المرحلة، تلك في أنساب و سير و شعر من العربي التراث جمع
 التراث كل تدوين و حفظ إلى الخلفاء لجأ الكريم القرآن فهم في بالتالي و العربية اللغة في

 العربي.
 

 االنكماش: و التراجع مرحلة -
 إثر ميالدي، العاشر القرن في اإلسالمية و العربية الحضارة انهيار و سقوط بداية مع 

 قد و الثقافية و الحضارية المعالم من للكثير تدميرهم و بغداد لمدينة التتار المغول اكتساح
 القرن نهاية في اإلسبان قبل من استعادتها و دلساألن سقوط الغربية الجهة في ذلك رافق

 تشكل التي الجهة هذه في للمسلمين السياسي الحضور أضعف مما الميالدي، عشر الخامس
 فيما اإلسالمية و العربية المنطقة هذه دخلت ذلك إثر و أوروبا. إلى للدخول رئيسية بوابة
 التاسع القرن في الغربي تعماراالس تالها التي االنحطاط بعصر المؤرخين قبل من سمي
 بتجهيل قام و لسيطرته أخضعها و المجتمعات هذه حيوية على أيضا قضى الذي عشر

 فيما الوقت مرور مع و فشيئا شيئا تدخل العربية اللغة بدأت هكذا و المنطقة. هذه شعوب
 العلمي. و األدبي و اللغوي اإلبداع ضعف بسبب االنكماش و الركود يشبه

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
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 النهضة: و االنتعاش مرحلة -
 لبنان و مصر من كل في بخاصة و الشرقية المنطقة عرفت عشر التاسع  القرن بداية في

 سنة مصر على نابليون حملة مع ذلك تزامن و إصالحية أبعاد ذات فكرية و ثقافية حركة
 النشر دور و الطباعة و الصحافة مثل الثقافية المؤسسات من العديد إنشاء تم حيث ،1798

 بالتوجه الفكرية و الثقافية الحياة في األساسيين بالفاعلين دفع مما الجامعات و المدارس و
 اللغة باللغة االعتناء و مخطوطات تحقيق و إحيائه في منهم رغبة العربي التراث نحو

 لعل و آنذاك. السارية الثقافية و االجتماعية و السياسية التحوالت ترافق جعلها و العربية
 وحتى المفكرين و األدباء و بالعلماء دفعت حضارية" "صدمة من أحدثته ما و ليونناب حملة

 العلوم من االستفادة ضرورة و التخلف و التأخر أسباب عن السؤال بطرح السياسيين
 فنون ظهور إلى الحضارات و الثقافات بين الشديد التفاعل هذا أدى قد و آدابها. و الغربية

 المسرحية. و الرواية و القصة مثل سبق فيما العربية اللغة فهالتعر تكن لم جديدة أدبية
 اللغوية المصطلحات و األلفاظ في التجديد و التحديث عصر العربية اللغة دخلت وهكذا

 على الحفاظ جدلية ضمن السياسي، و الديني اإلصالح حركة بعث في ذلك تجلت والمعاني،
 المدارس نشأة و معاصر و حديث أدب سستأ و اآلخرين على واالنفتاح األصيلة الهوية
 القواميس. وضع و الترجمة حركة ذلك ورافقت الجديدة األدبية
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