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 الّلغة العربّیة

 ملیون 467كثر من أفي عالمنا. یتحّدث هذه الّلغة  حدى الّلغات المحكّیة والمكتوبةإالّلغة العربّیة هي  

 بینَ و الخامسة أ المرتبة الّرابعة لذا نراها تشغلُ  في العالم، تداوًُال كثر الّلغات أحدى إنسمة، ما یجعل منها 

 العدید من المناطق األخرى فضًال عن ،ویتوّزع متحّدثوها في الوطن العربيّ  الّلغات األكثر انتشاًرا في العالم.

 ملیون كلمة. 12كثر من أّنها تحتوي على إ حیث ؛غنى الّلغات بمفرداتهاأّن الّلغة العربیة إالمجاورة. 

لیهم، وهي إًذا لغة مقدسة بالّنسبة إن الكریم، هي آّنها لغة القرإذ إ ؛هّمیة قصوى لدى المسلمینألّلغة العربیة   

ُتعَتمد كلغة شعائرّیة رئیسّیة  لّدیانة المسیحّیة، فالّلغة العربّیة،ى الإّما بالّنسبة ألّصالة. ل  الُمتوّجبةّلغةالیًضا أ

یًضا لالحتفال في ألى الّلغة العربیة التي ُتعَتمد إفي العدید من الكنائس في الوطن العربّي، فقد ُترِجم اإلنجیل 

القّداس اإللهي. 

صول الّلغة العربّیة: أ 

 التّناُفس بین القبائل أّدىصل الّلغة العربّیة لدى قدامى الّلغویین العرب، وقد أهناك العدید من اآلراء حول  

ّول من تكّلم أن فالًنا هو إ یقول: همفي عصر الخالفة العباسیة دوًرا كبیًرا في نشوء هذه الّنظریات، بعُض 

ّول المتكّلمین بها. أّنه هو أ اآلخر یعتقد هم وبعض،الّلغة

ّن العربیة والعبریة أّكدت الّدراسات العلمّیة الحدیثة أ وقد ،لى فصیلة الّلغات الّسامیةإتنتمي الّلغة العربّیة  

صل لغوي واحد. أوالسریانیة تنحدر من 

خرون، فیرّجحون تحدُّرها من آّما أّن موطن الّلغة العربیة هو المملكة العربیة الّسعودیة، أ همیعتقد بعض 

و حتى جنوب فلسطین والبحر األحمر وسوریا والعراق. أثیوبیا،  أوأفریقیا إ

جمال الّلغة العربیة: 

ن شاهدَتها فكأّنَك تشاهد لوحًة، إ تستمّد جمالها من روعة حروفها المرسومة، التي ،الّلغة العربیة لغة جمیلة 

كما تستمّد جمالها  من روعة ُنطقها، وكأّنَك عندما تسمعها تسمع تغرید البالبل  صاغتها یُد ُمبٍدٍع أو فّنان.

  وهي ُلغة األفئدة والعقول، ما ِمن ُلغة تحمل بین طّیاتها القدرة الّتعبیرّیة التي تؤّدیها هذه الّلغة.والّطیور.



 فال بّد من لمسة فنیة تزّین أحرفها من زخرفات، أو نقوش، وحركات تشكیل ،عندما تكتب بالخّط العربيّ   و

 تساعد على نطق الحروف والكلمات نطقًا صحیحاً .

 أو عندما ُتزیَّن بها المساجد، أو في رسمها في الكتب والصُُّحف.

 وقد یتّم تزیین بعض أنواع المجوهرات والُحلّي بها.

َور البدیعیة، المعاني   . والمختلفةالغنّیةوعندما تتحّرك بها األلسن تتجّلى فیها البالغة والفصاحة والصُّ

 األلوان الّلغویة في العربیة:

یظهر جمال الّلغة العربیة في ألوانها المختلفة من شعر، ونثر، وخطابة، وقصة، وروایة، وفي علومها  

 المختلفة من نحو، وصرف، وسجع، وبدیع، وغیرها.

ِمن َغَزٍل، ومدٍح، ،  برعوا في ألوان الشِّعر المختلفةنَ  الشِّعر فن�ا أدبی�ا أقَبَل علیه الكثیر من الّشعراء الذيدُّ ُیعَ 

 .، وَوصفٍ ، ورثاء وِهجاءٍ وذمٍّ 

 عند العرب، منهم الّشعراء الذین َنَظموا المعّلقات الّسبع،  وأحمد شوقي، وٕایلیا أبو ونَ ريوقد اشتهر شعراء كث 

 ماضي، والمتنّبي، وأبو القاسم الّشابي، وبدوي الجبل وغیرهم.

البالغة، وجزالة الّلفظ والمعنى، وباستخدام القافیة أو بحور الشِّعر، والُمحسَّنات البدیعیة في فكّل هؤالء برعوا  

التي ُتضفي لمسًة جمیلًة ُتطرب اآلذان. 

الرّابطة القلمیة: 

، جماعة من األدباء المهاجرین في أمریكا. من 1922الرابطة القلمیة، هي جمعیة أدبیة أّسسها، في عام   

 ورشید أیوب وندرة ، وعبد المسیح حداد، ومیخائیل نعیمة، وٕایلیا أبو ماضي،أهّم مؤّسسیها جبران خلیل جبران

 .1932. وقد تفّككت بمجّرد موت جبران سنة ، وأمین الّریحاني وولیم كاتسفلیس، ونسیب عریضة،حداد

 واّتساع الّنظرة إلى ،نتاجهم األدبّي بالتّأمُّل في الحیاة وأسرار الوجود والّتعمُّق في فهم الّنفس اإلنسانیةإتمّیز  

المجتمع البشرّي، والّتعلُّق بالوطن العربّي، واالّتجاه إلى الّرمز في الّتعبیر. 
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