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سيمينار حول االزدواجية اللغوية 
في العالم العربي

المحاضرة الثانية
2014سبتمبر  10

جامعة ميدلبري

تنبيھات إدارية عن الصف

:ھذا الصف يستوفي متطلبات التخصصات اآلتية•
.التخصص الرئيسي في اللغة العربية‒

.  التخصص الفرعي في اللغة العربية‒

. التخصص الفرعي في اللسانيات‒

. اوسطية-متطلب اللغة في تخصص الدراسات الشرق‒
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؟»البطيخ«من يحب 

• http://www.youtube.com/watch?v=EhVbH0ibwWM
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تقرير تلفزيوني قصير

ماذا نالحظ ھنا عن استخدام اللغة . شاھدوا ھذا التقرير•
العربية؟ 

• https://www.youtube.com/watch?v=sQc2F87JrAY 

ماذا . »شارع السمسم«اآلن نشاھد ھذا الجزء من برنامج •
نالحظ؟

• https://www.youtube.com/watch?v=hd0XRa‐XACo 

تاريخ اللغة العربية
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من أين جاء العرب؟

غالبا كانوا . ال نعرف تحديدا من أين جاء العرب للجزيرة العربية•
.  سنة 4000بدوا وصلوا للجزيرة العربية منذ 

قبل الميالد  853أقدم ذكر لكلمة العرب كانت في نقش من سنة •
الثالث أن أحد أعدائه رجل  سالمنسرحيث يذكر الملك اآلشوري 

.  »العربايا«أو » العربي«من أرض  جنديبواسمه 

بدوية سمتھا ذكرت شعوًبا العربية الجنوبية بعض النقوش •
.»عرب«

لإلشارة إلى البدو الذين » عرب«معظم النقوش استخدمت كلمة •
.  يسكنون الصحراء
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تاريخ العرب

. بدأت أھمية عرب الجزيرة تزداد مع استئناس الجمل•

.  الجمل كان مھما في تجارة البخور وأيضا في الحروب•

مع ضعف الفرس والروم في الشمال وسقوط مملكة حمير في •
الجنوب أصبح العرب أكثر تأثيرا في طرق التجارة داخل 

.  الجزيرة العربية

قريش، وأصبحت . أصبحت مكة مركًزا تجاريا وثقافًيا ودينًيا•
. العرب جميعامكة، واحدة من أعظم قبائل قبيلة في أقوى 

.  ونتيجة لذلك أصبح للھجة قريش أيضا مكانة خاصة
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تاريخ اللغة العربية القديمة قبل االسالم

معلوماتنا عن اللغة العربية القديمة قبل االسالم قليلة جدا •
.  ومعظمھا من نقوش قديمة من الجزيرة العربية والشام

وجدت عدة نقوش مكتوبة بلغة تشبه العربية لكن من الصعب •
.أن نعرف من ھذه النقوش الكثير عن اللغة العربية القديمة

في » الـ«أداة التعريف ( المسندبالخط نقش قرية الفاو مثال •
).  »السماء«و » األرض«

.النبطيبالخط  النمارةنقش •

9

تاريخ اللغة العربية القديمة قبل االسالم

.  العربي بالخطھناك نقوش أحدث •

زبيدنقش •

نقش الحران•

نقش بعالمات التنقيط•

نقش من بعد االسالم•
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الخالصة عن اللغة العربية القديمة

 يتكلمونھاالعرب من أننا ال نعرف اللغة التي كان بالرغم «•
شبه الجزيرة العربية إال أننا نعرف أن شعًبا بدوًيا يشتق في 

اسمه من الجذر الثالثي ع ر ب قد سكن تلك الصحراء، 
وكذلك نعرف أن ھؤالء العرب بداية من القرن الميالدي 

»  .يستخدمون لغة تشبه العربية الفصحىبدأوا األول 

ترجمة محمد الشرقاوي–1997فرستيخ
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تاريخ اللغة العربية الفصحى

عاما قبل  150أقدم نصوص للغة العربية الفصحى تعود إلى •
.  ظھور االسالم

.  نصوص الفصحى الرئيسية ھي قصائد الشعر الجاھلي والقرآن•
كان ھناك لھجات، سماھا . لكن اللغة العربية لم تكن موحدة•

.  الخ... ، طيءمثل لغة تميم، لغة . »لغات«العرب 
باب اختالفات «: البن جني» الخصائص«من أبواب كتاب •

. »اللغات وكلھا حجة
قد علم أن القرآن «: يقول» كشف المعاني«ابن جماعة في كتاب •

».نزل بأفصح لغات العرب وكالمھا
.  أھم اختالف لھجي كان بين لھجة نجد ولھجة الحجاز•
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http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/faw.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/namarah.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/zebed.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/harran.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/charc.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/kuficsaud.html


9/10/2014

3

6th)قبل اإلسالم (الِشعر الجاِھلي  AD
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7th(القرآن   century AD(
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تاريخ اللغة العربية

.  اللغة العربية لغة سامية•

لكن ھناك اختالف بين الباحثين عن صلة العربية باللغات •
ھل ھي من المجموعة الغربية الشمالية مع : السامية األخرى

العبرية أو من المجموعة الغربية الجنوبية مع اللغات 
الجنوبية واألثيوبية؟ 
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اللغة العربية كلغة سامية
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اللغة العربية كلغة سامية
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أجندة المحاضرة القادمة

.  عن نشوء الفصحى المعاصرة فرستيخاقرأوا فصل •

:  الواجب الثاني•

.  أجيبوا عن أسئلة القراءة–

. ترجموا ورقة مصطلحات الكمبيوتر–
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المصادر

، صادر عن 1997 فرستيخلكيس » اللغة العربية«كتاب •
النسخة المترجمة إلى العربية من . (دار نشر جامعة كولومبيا

الكتاب صدرت عن المجلس األعلى للثقافة في مصر في عام 
.)ترجمة محمد الشرقاوي. 2002
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