
ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمه  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 مستغانم

والفنون العربي كلية االدب  

ّدراسات اللّغويةقسم ال  

 

  جهود املستشرقين
 
 ةغة العربي  في خدمة الل

 نموذجافيشر  فولف ديتريش

  

ّ
 
ّرةّتخرّ مذك

 
ّالعربيّباتّنيلّشهادةّاملاسترّفيّاللغةّواألدبجّضمنّمتطل

ةلسانيات  :تخصص   عربي 

 

 : إشراف                                           إعداد الطالبتين :

  بن دحان عبد الوهابد/                                                  بن محال خيرة 

 ــــعم  ارة تواتية ـ

 

ة  2020/ 2019: السنة الجامعي 

 

 



 

 

     
       



 

 

  إهـــــــــــــــــــداء

 فيهما هللا دي هذا العمل إلى من قالنه

ََۡخفِۡضَٱوَ " ن اح  اَج  َِٱل ُهم  ل  ََذلُّ ََلرَّۡۡح ةِٱِمن  ِ اٱو قُلَرَّب  ُۡهم  غِرٗياَرۡۡح  بَّي اِِنَص  اَر  م   "٢٤ك 

 سورة اإلسراء

 عمرهما،الكريمين حفظهما هللا وأطال في إلى الوالدين 

 واألقارب،إلى كل األهل  واألخوات،إلى اإلخوة 

 إلى جميع األصدقاء،

 من قريب أو بعيد، ناهإلى كل من عرف

 إلى من رفعوا رايات العلم والتعليم

 األفاضل، أساتذتنا

 .قلوبناولم يسقط من  قلمناإلى كل من سقط سهوا من 

  



 
 

 أوالهللا علينا بانجاز هذا العمل ، فإننا نتوجه إليه هللا سبحانه وتعالى ّن بعد أن م

 ي غمرنا به فوفقنا إلى مابجميع ألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذ وأخرا 

عليه وسلم :"من  نحن فيه راجين منه دوام نعمه وكرمه ، وانطالقا من قوله صلى هللا

يشكر هللا "،فإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذ  ال يشكر الناس ال

،على إشرافه على هذه المذكرة وعلى الجهد الكبير بن دحان عبد الوهاب "  " المشرف

القيمة التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذه الدراسة،  الذي بذله معنا ، وعلى   نصائحه

فله منا فائق التقدير واالحترام ، كما نتوجه في هذا المقام بالشكر الخاص ألساتذتنا 

 الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي ولم يبخلوا في تقديم يد العون لنا.

،الذين ساعدونا من خالل كلية األدب العربي ل وندين بالشكر أيضا إلى كل عما

تقديم جميع التسهيالت ومختلف التوضيحات والمعلومات المقدمة من طرفهم النجاز 

 هذا البحث .

وفي الختام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى 

 عطرة.ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة 

 



يمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب  لرَحه

ّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور إ

مضل له ومن أنفسنا ومن سيئات اعمالها من يهده هللا فال 

  يضلل فال هادي له وصّل  
ّ
 الل

ّ
وآله وصحبه د م على محّم هم وسل

، نالقرآاللغة العربية لغة الحمد هلل الذي جعل أجمعين . 

نها افصح ومازال يتعهدها ويرقيها في كل زمان حتى صار لسا

 .وضح بيانألسان وبيانها 
 



 

 مقّدمة
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 مقّدمة

من تعريف الحديث عن موضوع جهود المستشرقين في خدمة اللغة ، جعل  نّ إ

اا اإلستتتتتتتتتشتتتتتتتترا  يت ،ين من ل،نث  خر ، اتل  لتموع موضتتتتتتتتوع،ت  اعد  ت ، ستتتتتتتته، 

اا لغيره، من األستتتتتتتتتت ،ن اهوا التموع ااإلختالف إلختالف توجه،ت ل،نثي  امؤرخي  ، 

تعريف  عصتتتتي، اا ضتتتترن من ال دو ، ام يوافقه  ال ،نث لعض ال ،نثين يران جعل 

تعريف، يراه اافي، ل،لغرض ، ايضتتتتتتتتتتتتت  في الك،ره الع،  الم  الممير االمتموع من ممتقي، 

كثير من الغوايين الغربيين الدراستتتتت،ت اإلستتتتتتشتتتتترا ية لمفتلف فراع المعرفة فق  اال  

فظهرت  ،القدام  االمحدثين عم،لة ل،لغة ل،لشتتتتتر  ع،مة ا الع،ل  امستتتتتالمي خ، تتتتتة 

نركة ستتتتتتتت،عدته، لشتتتتتتتتال كمير لتحقيل  ،ل،ته  المتمثلة في نركة اإلستتتتتتتتتشتتتتتتتترا  فهي 

 .انض،رات  اتراث  الغ،ت  اله ،ت للشر  عمر الشرقين دراس،ت 

ل متعدده ممو  شأته، ال  يومم، هوا اأخوت لمرانمرت الدراس،ت امستشرا ية  

، م،هج دراستتتته، امستتتال  االمستتتلمينماتعددت فيه، ل،لتكور االتقد  عمر أزمم  متع،  ة 

المستتكرة ، ف ن ادرا  المعتمدة للو تتوو ال  أهدافه  بول  استت،ليمه، ااستت، له،  تااختلف

في الم تمع،ت الشر ية جعل المستشرقين يوجهون كل قواه  ابشت  دار اللغة العربية 

االمح،الة لصتتتتتتد الشتتتتتتعون العربية ااإلستتتتتتالمية عن اللغة العربية ، الوستتتتتت، ل الممامة 

في  الغة القران فال يزاو ال حث مستتتتمر اللغة العربية  ل،عت ،رلمح،ربة الدين امستتتالمي 

رد  العوة انيتت، تت، بين العرن حتت،الين اثمتت، يتتة ام تت، اا خر م،لغرن لتتعالقتتة الشتتتتتتتتتتتتتر  
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التحرر من هوه الت عية الت،ريفية المتراكمة ممو مئ،ت االغرن ، انيم، آخر مح،الين 

الغربي االع،ل  اإلسالمي،  نيث   د ان السمين ، ف،إلستشرا  ل  اثر كمير في الع،ل  

ان العربية اامستتتتالمية نت  اليو  لستتتتتقون معلوم،ته  عن امدالمستتتتتشتتتترقين األربيون 

فم د ان امستتتتتتتتشتتتتتتترا  قضتتتتتتتية تتم،قض من كت،ل،ت المفتصتتتتتتتين في الم ،و امدبي ، 

، اهم،  نوله، امراء في الع،ل  العربي فهم،  من يؤيده ايتحستتتتتن ل  ال  اقصتتتتت  ند 

يو تتتف عداا للدالة امستتتالمية من يرفضتتت  جملة اتفصتتتيال ايعلن كل من لشتتتتغل ل  

له  تأثيرات االمستتتتشتتترقون االمستتتلمين االواقل الو  م لمان ا م،ره هو ان امستتتتشتتترا  

، ال ،بي، اا ستتتتتتلمي، ارد ، ا  ل   رد قوية في ظراستتتتتتة امدن العربي االفمر اإلستتتتتتالمي 

اعليم، ان  عترف للمستتشترقين اجهوده  في دراستة المفكو ،ت العربية امم، ست،هموا 

ي استتتتتتتته،م، كميرا ادفعوه لفكوات ااستتتتتتتتعة ال  امم،  من في اني،ء نركة التراث امدب

نيتتث ا ه  اخرجوا هتتوا القران ال  المور اتتت،ثراا لتت،لمات تت،ت خالو مؤلفتت،ته  الرا عتتة ، 

بتراث العرن الضتتتتتتتتف  الو  يدو دملة ق، عة عل  ما،ن لد  ا تتتتتتتتح،ل  من الع،لمية 

علم،ء العرن عمصتتتتتتتتتتتتترا مشتتتتتتتتتتتتتترك، بين علو  اادان افمون ، ف،ن امدن العربي ك،ن 

فيم، بيمه  ، لحيث درس المستتتتتتشتتتتترقون االمستتتتتتشتتتتترقين نيث لظهر لم، الت،ثير االت،ثر 

لعض القضتتتتتتتتتتتتتت،ل، الممر  نوو العقلية الغربية  االقومية العربية االلغة العربية االقران 

ل،لتمقيب في هوا امستتتالمي ، فق،موا بتعريف الغرن ل،لتراث العربي اامستتتالمي اق،موا 

ر ممزلت  بين التراث الع،لمي ، فم، ت ات ه،ته  ممصتتتتتتتتتتتتت ة الة قوية اتقديالتراث امح،
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 حوو التراث العربي فقد استك،ع المستشرقون بدأ من القرن الت،سل عشر اضل الفمر 

 العربي تحت الم هر . 

من موضتتتتتتتتتوع،ت هو األدن العربي اك،ن اّاو م، تم،الت  الدراستتتتتتتتت،ت امستتتتتتتتتتشتتتتتتتتترا ية 

اع،دات  اتق،ليده ااإلستتتال  ث  لعد تل  توستتتعوا ال  دراستتت،ت الشتتتر   مفتلف عصتتتوره  

اشتتتتتملت عل  عم، تتتتر ستتتتلمية اأخر  الغ،ت  ،فألح،ث المستتتتتشتتتترقين في نقيقة اممر 

لم، له  من إل ،بي،ت التي تمثلت في العم،لة للمستتتتتشتتتترقين ام، عليم، اإلعتراف إج،بية 

في المات تت،ت العربيتتة افهرستتتتتتتتتتتتتتهتت، اتحقيل العتتديتتد من لتت،ألدن العربي االمفكو تت،ت 

اللغوية أمه،ت المتب العربية في شتتتتتتتتتتتتتت  الم ،مت ، االقي،  ل،لعديد من الدراستتتتتتتتتتتتت،ت 

العلو  المفيدة االموضتتتتتتتوع،ت االمع،ج  الم،فعة ا ير تل  من الدراستتتتتتت،ت في م ،مت 

مثل لصفة أس،سية المستشرقين تتاالفمون اإلسالمية ، ام، العم، ر السلمية في دراسة 

االستتتتتمة المحمدلة في تعصتتتتتمه  في دراستتتتتة التراث العربي اال حوث نوو القران المري  

اهم،  من  ير شتت  لعض الم هودات العلمية  ،استتيرة الرستتوو  تتل    علي  استتل 

التو تتتل العلمي األدبي القيمة في هوا الصتتتدد ، لهوا م بد ان  فتأل األبوان ام،  هوا 

تميز بين الفميتث تلت  لفمر متفتأل اعقليتتة  ت،قتدة لم تت،مت اأن  قمتتل القي  في جميل ا

 االكيب . 

موكرتم، جهود المستتتشتترقين في خدمة عل  هوا ارتئيم، ان لاون موضتتوع  ء،ماب

فيم، تتمثل الفصتتتتتتتتتت،   اإلشتتتتتتتتتتا،لي،ت الت،لية   اللغة العربية،   ،رنين م موع  من 
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ام،  ميعة العالقة بين العربية ا العمرية ؟ اهل هم،  المشتتتتتركة بين اللغ،ت الستتتت،مية 

 ظرة المستتتتتتشتتتتترقين للقرآن  ك، تبين اللغة الستتتتت،مية اعلم،ء العربية ؟ اكيف اتصتتتتت،و 

في م ،و الدراستتت،ت اللغوية؟ اكيف ك، ت عالقة المري ؟ ام، هي جهود المستتتتشتتترقين 

تع،ن به، المستتتشتترقون التي استتالمستتتشتترقين ل،للغة العربية؟ ام،هي المم،هج ااألستتتليب 

اثم،ء الستتتتتتتتير في هوا المشتتتتتتتتوار في دراستتتتتتتتته  للغة العربية؟ . كل هوا ستتتتتتتتم يب علي  

دفعتم، إلختي،ر هوا الموضوع العلمي ، نيث ان هم،  اس ،ن تاتية اأخر  موضوعية 

مئ،ت  تمتدفتتمثل في كو   موضتتتتتتتتتتتتتوع جد  اقو  ال  جوار ، فأم، الداافل الواتية 

اراء  اشتتتتتملتكلم، في ت،ريخ العالقة بين الع،ل  الغربي االع،ل  العربي عالقة لالستتتتمين 

بين االتفر   املتق،ءأضتتتتتتتتتتتتتف ال  تل  أ م،   حث في مم، ل متكرفة من ال ، مين ، 

مفتلفين في األ تتتتتتوو االع،دات ، نيث الحضتتتتتت،رتين اأدبين مفتلفين اأمتين اثق،فتين 

بترجمة امه،ت المتب اترجم،ت دن العربي اتل  ان امستتتتشتتترا  ارت   ممو بدايت  ل،أل

االعلم،ء العرن المستتلمين في جميل الحقوو للقرآن المري  اكتب الفالستتفة االري،ضتتي،ت 

ف  ه، ك، ت الو بمستتتتتتتتت ة ضتتتتتتتتتئيلة ليعم،و التراثية كاليلة المعرفية أم، الترجمة األدبية 

التي ك،ن له، أثر في  االت،ريفيةاكت،ل،ت ال ،نظ ا يره، من األعم،و األدبية ادممة 

فتتمثل في جمل الم،دة اتصتتتتتتتميفه، بهوا األدن االفمر ، ام، عن الداافل الموضتتتتتتتوعية 

، االمع،رف في متم،او المتلقي ال سي  االمتعل  الشال الم س  اجعل هوه المعلوم،ت 

اتممن أهميتتتة ث فهو ممهج ا تتتتتتتتتتتتتفي تتتت،ريفي امتتت، عن الممهج المت ل في هتتتوا ال حتتت
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في المم ز اللغو  العربي ، الستتتتتتتتتعي ال  ت ديد الموضتتتتتتتتتوع في اإلهتم،  برأ  ا خر 

، إق،مة الصلة عل  أس،س الحا،  )  ربيين ( اختصوا ل،لعربية الدرس اللغو  العربي 

حوار بين اللغوية للمستتتشتترقين مم، لعد  موتج، للبين التراث اللغو  العربي االدراستت،ت 

خكة ال حث كم، يلي ؛ أام اقد ج،ءت  ،انوو م، دة الثق،فة العربية الشتتتتتتتتر  االغرن 

أثم،ء ال حث اإشتتتتتتتتا،ليت  اأهميت  االصتتتتتتتتعوب،ت مقدمة عرضتتتتتتتتم، فيه، موضتتتتتتتتوع ال حث 

اث، ي، مدخل تحدثم، في  عن مفهو  االممهج المت ل في الدراستتتتة االمصتتتت،در االمراجل ، 

ا شتتتأت  اخصتتت، صتتت  اأهداف  ، ث،لث، قستتتمم، موضتتتوعم، ال  ثالثة فصتتتوو اإلستتتتشتتترا  

تحت عموان ما، ة اللغة العربية بين اللغ،ت ،لفصتتتتتتتتتتتتتل امّاو فث،لثهم، ج، ب تكميقي 

االم حث امّاو تحت عموان اللغ،ت الس،مية ت،ريفي، ، الس،مية لحيث يتضمن م حثين 

،  االفصل الث،لث تحت عموان امستشرا  الث، ي تحت عموان موقل العربية بين اللغ،ت

عالقة االدراستتتتتتتتتتتتت،ت اللغوية االث، ي  امستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتترا تا الم حثين امّاو االلغة العربية 

أ موتج نوو المستتتشتتر  األلم، ي فولف المستتتشتترقين ل،للغة العربية،  االفصتتل الث،لث 

،  يةالوين ك،ن له  الفضتتتتتل في خدمة اللغة العربديتريش فيشتتتتتر ابعض المستتتتتتشتتتتترقين 

، و لم، اليه، من خالو هوه الدراسةخ،تمة تتضمن المت، ج التي تافي  ه،لة الموضوع 

في عل  م موعتة من المصتتتتتتتتتتتتتت،در االمراجل إلكمت،و لحثمت، ا توكر ممهت،  اعتمتد ت،كمت، 

المت،ن التمريمي للمستتتشتتر  األلم، ي فولف ديتريش فيشتتر من إعداد ه،شتت  إستتم،عيل 

ام، أستتتتتتهموا ل  في الدراستتتتتت،ت األلم،ن تراجمه  األيوبي اكول  مرجل المستتتتتتتشتتتتتترقون 
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ا ير االدراس،ت اإلسالمية لعلي بن براهي  المملة العربية لصالح مم د ، ااإلستشرا  

ليستتتتتتتتت ستتتتتتتتعوبة  ي،ن تل  المثير.  امن  ميعة أ  لحث م لفلو من الصتتتتتتتتعوب،ت 

 اتشتتتتتتتتعمه، من المعلوم،ت ظرا للم  اله، ل المصتتتتتتتت،در لمن  تتتتتتتتعوبة جمل المعلوم،ت 

نوو . ا رجوا ان لستتتتتفيد الق،را مم، ستتتتمعرضتتتت  المتمحورة نوو هوا الموضتتتتوع ادقت 

نوو جهود ل عض األسئلة التي تت ،در ال  تهم  الموضوع اان لاون مفسرا اموضح، 

 المستشرقين في خدمة اللغة العربية. 

ل،ل ميل لمل من ستتت،ه  في مستتت،عدتم، في ام لستتتعم، في األخير إم ان  عترف 

عل  ا تقد  ل زيل الشتتتتتتتار االتقدير ليستتتتتتتت،ت بن دن،ن عمد الوه،ن إتم،  هوا ال حث 

 ا ص، ح  القيمة .إشراف  عل  هوه الرس،لة اعل  تش يع  



 

 دخلم
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 مدخل : 

كببلةّفيّسقوستّسقلسه ّسهييةّموضووواّستشووق وولسسّشسقينووق وولسب ّس ّس قنوو ّّنّ إ

حولّهذسّسقيوضوووووووووووووواّ ا عاّ،ّشس ّستخذّسقنقاشّسق سئلّفيّسقعاقمّسقغلبيّشستشووووووووووووو مي

فانناّشعن ماّنقكلمّع ّستشووق وولسسّشسقينووق وولسب ّّدشنّمحاشقةّسشووقعااّس عاد ّسنفعاقياّ

سخلىّ،ّ يعنىّسنناّّتقولّعلىّدرسشوووووووةّحثوووووووار ةّش قا يةنقكلمّع ّم رشوووووووةّس اد ييةّ

شمنهجلّفاصووواالّستشوووق ووولسسّسقبو ّعلياّقلّكيانلّشدرسشوووقلّقل ووولسّ،ّنقكلمّع ّسقغلاّ

علىّفصارّحقاّ شستااعلّشمؤتيلستلّمؤقفاتهاّشسغلسضهاّشدرسشاتهاّشّشم سرشلّشفلنفقلّ

شمظووواهل ّسقاووواروةّشسفووواتووولّبقحووو مووو ّمفهومووولّشسقوسولّعلىّمعووواقيووولّسقاووواحوووعّسنّ عنىّ

ّ.شس وسر 

شسه سفلّشسقوسولّعلىّدشسفعلّتعل فّستشوووووق ووووولسسّشقنوووووناّ صووووو دّسقخو ّفيّ

سقجان ّسقذيّ خ  ّيّف،فاقذيّمهيناّسنّنقلرّسنّستشوووق ووولسسّشسنقياءستّسقينوووق ووولسب ّ

 علو ّسقينوووليب ّشقيلّسقيلسدّشستشووو ميةّهوّساوووقغالّغبلّسقينوووليب ّسقاحوثّسقعلبيةّ

م رسّسقلغةّسقعلبيةّشبعضّشجو ّسقثقافةّ اقينوووق ووولسّسقبو ّاوووخرّغلبيّغبلّمنووولمّ

ج سّم خلّسقااحعّفيّسذّسنّهذسّسققعل فّضوب ّ"ّعمر فروخ ،ّكياّ  وبلّستشو ميةّ

مي ّم رشوووووووووووووونّسقىّتصووووووووووووونيفّغبلّسقغلببب ّحبنياّ عي ّهذسّسقااحعّسشّغبل ّحلجّ

 ياّفيّعلىّسنهمّمنووووووق وووووولسونّشقوّقمّ رونوسّم ّسقغلاّستشوووووو  ّشهمّتّمنقيونّسقيلّ

علبياّمقامهمّبب ّسقعلاّشقنووانهمّم ّسصوولّعلبيّ،سشّم ّسصوواالّذقكّسقذم ّمننوولونّ
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،ّشسوعمّسنّسقبهود ةّشسقنصوولسنيةّعلىّدخولّستشوو  ّشقكنهمّس لشسّسقاقاءّعلىّعقب تهمّ

شقمّ رونوسّ سشووق وولسسّفيّع شّم ّسقينووق وولّسمنطل ّماّدرشوووسّستشوو  ّم ّهؤتءّسذّ

سنّ رلفّم ّقمّمقووبداّ ووبدبنوواّقيلّم ّسقيعقولّمحمدد رر  عي    ش قول1ّّ"غلببب ّ

ش عقبلّستشق لسسّسح 2ّّ"دمنناّسنّ عقق شسّماّنعقق  ّشتّتعيلّفبهمّسحاشينناّشتّدسنوسّ

جوسنبهوواّ،ّفقوو ّعللّ حوو د ّ روولّس جووادّمفهو ّ ووابووتّقهوواّسقيعووارلّسققيّ صوووووووووووووعوو ّ

ّ.3تطورسّكببلسّشتغبلسّفيّمثامبنلّهور ّظستشق لسسّمنذّ

 المفهوم اليغوي : 

ساّتّسق وويلّاوولّ لسّ ش قالّاوو ّّسّ لّ سقوسضووالّسنّكليةّسشووق وولسسّم ووققةّم ّمادةّاوو ّ

سق يلّ،ّالستّسق يلّّّسلّ  ّ تّ سق يلّ،ّحبعّ :سّلّ ش قالّسق ّ  ،4شساّشسذّ لعتشالّ 

سقلغويّقمّتلدّسنّسقكليةّسققيّناحعّع ّمفهومهاّشسقج ملّ اقذكلّ ، 5اووووولساّشاووووولشساّ

سقصللّسشقنادسّسقىّسوسع ّ قك ّ ير ّسقوصولّسقىّمعنا سقعلبيةّسقيخقلفةّفيّسقيعاجمّ

                                                             
نخاةّم ّسقعلياءّ،فيّستش  ّشسقينق لسونّ،تبقيفّستشق لسسّفيّنطاسّسقعلمّشفيّنطاسّسقنياشةّعيلّفلشخّ،1ّ

 .125ّ،143ّّ،ّص1985ّّّ،عاقمّسقيعلفةّ،ج ةّسقينليب ّ
1984ّببلشتّ،3ّّخططّسق ا ّ،ّطّ ،مؤشنةّستعلىّقليطبوعاتّّمحي ّكلدّعليّ،ّستشق لسسّشسقينق لسونّ،2ّ
 .333ّّ،374صّ ،
1ّ،ّطّشمص ر قهمّ،ّمرقاةّسقيلكّفه ّسقل ا ّّمصادرّستشق لسسّشسقينق لسب ّعليّب ّبلسهيمّسحي ّسقنيلةّ،3ّّ
 .123ّّ،124ّصّ ،1998ّ،ّ
 شياملوفبقش.،ّنق ّع ّسحي 412ّّصّ ،1960ّسققاهلةّّ،ّمجيعّسقلغةّسقعلبيةّ،1جسقيعجمّسقوشيطّ،4ّّ
ّ.911،ص2004ّّ،ّببلشت1ّّساموسّسقيحيطّ،ّدسرّسقكق ّسقعلييةّ،ّطمج ّسق م ّب ّ عقواّسقفبلشويّآ اديّ،5ّّ
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فيّسهلّسق ووووولسّشصوووووارّسشوووووق ووووولسّسدخلّنفنووووولّحبعّمب شّسنّمعنىّستاوووووققاسّعلمّّش

ّ.1منهم

"سقهيزةّشسقنب ّمثافاّسقيلّّشّستشق لسسّكليةّملكاةّم ّسق لسّ،شفيّتعل فّآخلّ:ّ

شم ّهناّ ،شهيّتفب ّع للّسقعلاّ، ل ّسق ووووووووووووويّشهوّم ّحلشلّسقز ادةّ  شسققاءّ"

'ّاولساّ'اولستّسق ويلّسق ولسّ،ّشسق ولسّكياّجاءّفيّقنوانّسقعلاّفاتشوق ولسسّ ل ّ

شقكنلّسملّم ّهذسّسقي وووولسّشكانّ ياسّسقي وووولسّ.ّشسشوووومّسقيوضووووواّ لعتّ ،اوووولشساّ

سقصووووووووووو ةّ ع ّسقصووووووووووواالّحقىّت ووووووووووولسّنهيّع ّ "شفيّح معّع ّسب ّعااسّسققببلّ

مفهو ّدرسشووووةّشعن ّسقينووووليب ّتّتخلجّع ّسشدتقةّسقيصووووطلالّعن ّسقعلاّ.ّسق وووويل"

ّشتوسر خهمّشمظاهلّحثارتهمّ.م ّقغاتّسهللّدمناّشماّمقاعلّستش  ّ

2ّشأتوسّسق لس.ّستخذّفيّناحيةّسق لسّشالسوسّ،ّذهبوسّسقىّسق لسّالتشريق : 

 المفهوم االصطالح  ) العيم  ( : 

سققعار فّسقعلييةّفيّسنّستشق لسسّهوّدرسشةّسقحثارةّسق ل يةّتص ّمعظمّ

شع ستهاّ،ّشهوّكلّماّقلّع سةّبهذ ّسق ووووعواّ،ّشهيّكلّسق ووووعواّستشووووبو ةّشقغاتهاّ

اووووع ّم ّخصوووووصووووياتّحثووووار ةّش قا يةّشسجقياعيةّشكلّاووووعواّاوووويالّّشماّقكلّ

 شتار خيةّ.

                                                             
 .22ّ،ص1998ّ،،ّدسرّسقفكلّسقعلبيّ،سققاهلةّسحي ّشيا فوقبقشّ،فلنفةّستشق لسس1ّّ
 ،مادةّالس.11ّ،ص1990ّّ،1دسرّصادرّببلشتّ،طسب ّمنظور،ّقنانّسقعلاّ،2ّّ
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ماّمقعل ّ عادستّ عنيّكلّّ orientalismسنّستشووووووق وووووولسسّشردّفيّ عضّسقيعاجمّ

ّاعواّسق لسّ.شتقاقب ّ

مقاعونّا وار سدددددددددع د مثلّقلأمناّسنّكقا اّمعارضوووووووووووووونّذهبناّسقىّس ع ّم ّهذسّّسشسذ

عليلّ،ّ قولّعلىّسق لسّشسرسدةّسقنيطلةّسقغلبيّّطنيطاّم ّستشقاستشق لسسّبوصفلّ

سقيقننةّنهجاّم ّسقلؤ اّشّسق رسشوووووووووةّشسقكقا ةّسقينط يةّ:ّ"ّ ير ّسعقاارّستشوووووووووق ووووووووولسسّ

ظاهل اّشسقينظورستّشستهوسءّسقعقائ  ةّسقي ئيةّتنوووووووووويطلّعليلّسقثوووووووووولشر اتّسقحقييةّ

خفيةّستحرا ّ طلسّمعبنةّشتصووووووووووو رّعليلّقل ووووووووووولس،ّفاق ووووووووووولسّم رسّش احعّش  سرّ

شووياشوويةّكانّهوّنفنوولّنقاجاّققوىّشن ووا اتّمحقلشووةّ...ّسننيّسشم ّ انّستشووق وولسسّ

كانتّمادتهاّسق ولسّ حثوارتلّشاوعوبلّققفنوبلّح ثّسنّمعبنةّ،ّفاتشوق ولسسّم رشوةّ

تّشس ق وووووالّستشوووووق ووووولسسّسقيوضووووووعيةّشهيّحصوووووبلةّعيلّسقااحثب ّشسساقييلّسقيحليةّ

سقنصووووووووصّشتلجيوهاّّنذرشس حصوووووووونّ شدنوسّسقنحوّفيّسقيجقيعاتّسنفنوووووووهمّقلّفحققوّس

شسمقحانهاّسقيعاجمّشسعادشسّتلكب ّحق ّمننوووووويةّشسنقجوسّمعلفةّ يرمّتحل لهاّششصووووووفوّس

1ّاّ"ضعيّش

ّ قولّ ارت:ّ"ّستشوووق ووولسسّهوّعلمّسق ووولسّسشّعلمّسقعاقمّسق ووولسي"."وف  مفهوم آخر:

ة.ّش علفلّجو  يّفيّمعل ّ فبلىّأنّستشووق وولسسّهوّعلمّ خقرّ فقلّسقلغةّسقخاصوو 

                                                             
،ّمؤشنةّست حاثّسقعلبية2ّّّ،ط،ّسقيعلفة،ّسقنلطةّ،ّستن اءّ،تلجيةّ:ّكيالّسبوّذم ّسدشسردّشعب ّ،ّستشق لسس1ّّّ

 .214ّ،ص1984ّّ
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ح مثلّع ّمحقوىّستشووق وولسسّشأه سفلّسائ ّ:ّ"هوّششووبلةّق رسّكيفيةّسقنفوذّسقيقاادلّ

ّغل ّهذسّسقعلمّ بلّننوووووووقطيعّأنّنقولّسن  بب ّسق ووووووولسّشسقغلاّسن ياّهو'علمّسق ووووووولسّ'

علىّمجلدّدرسّسق لغاتّأشّسقلهجاتّأشّتقب تّتار خّ عضّسألشووواشووويّقيلّمقصوووورّس

سق وووووعواّ...بلّم ّسقيير ّس ثووووواّأنّنقولّأن لّبناءّعلىّسترتااطّسقيق ب ّبب ّسققي نّ

سقعلبيّشسققي نّسق وووولسي".ّش يثوووويّرشدننووووونّفيّدرسشووووقلّققار خّستشووووق وووولسسّسائ :ّ

تّ"شهرذسّشق ّستشوووووق ووووولسسّشظهلتّكليةّمنوووووق ووووولسّفيّسقلغةّس نجلبز ةّ...ّكياّدخل

 ليةّستشووووق وووولسسّعلىّمعجمّسأل ادميةّسقفلننوووويةّشتجنوووو تّفكلةّنظا ّخاصّمرلسّ

رسشةّسق لس"ّ 1ّ"ق  

أم اّعلياءّسقعلاّفق ّذهبوسّفيّفهيهمّق شووووووووق وووووووولسسّمذسه ّع م ةّتب  ّم ّستاووووووووارةّ

ّ  إقبها.

:"ّسنّستشووووق وووولسسّسقبو ّهوّدرسشووووةّسقغلببب ّققار خّسق وووولسّفبلىّسحي ّحنوووو ّسقز اتّ

فبلىّسنّا وار  سددددع د سماّّشقغاتلّشسدس لّشعلوملّشع ستلّشمعقق ستلّشسشوووووا بل ّ".شسميلّ

شجوديّشمعلفيّبب ّسق وووووولسّ ّشفيّستشووووووق وووووولسسّسشوووووولواّم ّسقفكلّسائمّعلىّتيببزّ

سق رسشوووووووووةّسقيققصووووووووويةّسقيقنوعةّّ–سيّستشوووووووووق ووووووووولسسّّ–شسقغلاّشهوّمعظمّستحيانّ(ّ

                                                             
 . 23المرجع السابق ،احمد سمايلوفيتس ،ص  1
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ستغلس ّسققيّمارشوووووووووهاّسقغلببونّقيحاشقةّفهمّسق ووووووووولسّشسققعللّعلىّكنوو ّسقيقع دةّ

1ّم ّمناحيّحياتلّشحثارستلّشد اناتلّشكلّمنحنىّسقحثار ةّشع ستلّشتقاقب  ّ

سنّستشووق وولسسّهوّتخصوورّفيّفلشاّسقيعلفةّسقيقصوولةّ اق وولسّشهوّسقيفهو ّ

سدخلهاّسقيح  ونّع ّ ل  ّستشووووق وووولسسّهوّقفظةّموق ةّست اد ييّسقيقعارلّعليلّ،ّ

نحوّسق لسّش طل ّعلىّكلّفهوّتعببلّم لّعلىّستتجا orientalismّتلجيةّكليةّ

،ّش قصووووووو ّ لّلّذقكّسققيارّسقفكليّم ّماحعّفيّسمورّسق ووووووولسبب ّش قافاتهمّشتار خهمّ

سقذيّمقيثلّفيّسجلسءّسق رسشاتّسقيخقلفةّع ّسق لسّستش ميّ،ّسققيّت يلّحثارستلّ

بيةّشسدس لّشقغاتلّ،ّش قافقلّ،ّشس ّسشوووهمّهذسّسققيارّفيّصوووياغةّسققصوووورستّسقغّلشسد انلّ

ّ.ع ّسق لسّعامةّ،ّشع ّسقعاقمّستش ميّ صورةّخاصةّ

هوّذقكّسقااحعّسقذيّ حاشلّدرسشوووواتلّسق ووولسّسنّسقينووووق وووولسّّ": يتريش ملىّ

اتّقلّقلوصووووووولّسقىّنقائةّشوووووولييةّفيّهذسّسقيثوووووويارّماقمّمقق ّقغبقفهيلّشق ّمقبتىّ

فيّتعل فهياّقلينووووق وووولسّ:ّ"ّ انلّاحمد ام ن شّاحمد االسدددريدري ش ذه ّّ.2"سق وووولسّ

فيّدرسشوووةّ عضّسقلغاتّسق ووول يةّ،ّشتقصووويّسدسبهاّ لااّ لّم ّتجلدّم ّسهلّسقغلاّ

ار خهاّشبنياتهاّشعلومهاّستهاّشتادم ّحبعّسخ سهاّشعممّاوول يةّنّسققعللّاووانّسمةّس

ّ".ّشآدسبها

                                                             
 .17ّّسدشسرّشعب ّ:ّق شق لسسّ،ّسقيعلفةّ،ّستن اءّ،ّص1ّّ
32ّ،24ّ،صشياملوفبقشّلجعّسقناب ّ،ّسحي ّيسق2ّّ
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 نشأة االستشراق :

ش اتيّ  بننووواةّمعب نةقي ّسقعنوووبلّج سّتح م ّسقن ووواةّسققار خيةّق شوووق ووولسسّسنلّ

ارّخاصووووةّ فاخقلفّسقااحثونّفيّن وووواةّّ.سقعنوووولّم ّكثلةّسخق لّسقااحثب ّقهذسّسقينوووو 

-938ّ أورالت جر ب ر ي  اعثووووووهمّ عودّ لّسقىّسقلسه ّسقفلننوووووويّ ستشووووووق وووووولسسّ،

سرجعّب س ةّستشق لسسّ دّستن قلّستش ميةّشبعضّسقيؤرخب ّب (ّسقذيّسص 1003ّ

ّ.سقىّسققلنّسقثانيّع ل

مثلّسشلّتعودّسقىّعصووورّشووحيقةّش لىّ عضّسقااحثب ّسنّن ووبةّستشووق وولسسّ

عن ماّ ععّ خلسنّ،ّسشّسبلّذقكّققاءّبب ّسقلشوووووووولّصووووووولىّصّعليلّششووووووولمّشنصوووووووارسّ

خارجّسقجز لةّسقعلبيةّ،ّشسنّشستملسءّسقلشوووولّصووولىّصّعليلّششووولمّرشوووللّسقىّسقيلو ّ

سقهاةّسققيّسح  هاّظهورّستشووووووو  ّ ناّتّنقف ّمعّهذ ّسترسءّ.ّفانناّ ج ّسنّنقعللّ

كانّسقىّسم ّسل  ّ يثلّّمّسوتلّشنفوذ ّماظشتعافيّسقجز لةّسقعلبيةّششووووووولعةّسنق وووووووار ّ

هذ ّسقهاةّشهذ ّسقثورةّسققيّصووووووووارتّ نوووووووولعةّمنطقةّسمق سدّحرمّسقلش ّسشّسقفلننووووووووي.ّ

م ةّشجبزةّّسقغلبيّسقذيّسمنووووووىّ ع مبقولّاوووووورلتّصوووووو مةّعظييةّقلعاقمّخارسةّقكلّ

هناّذمةّم ّسق اائلّسقيقناحلةّسقيقفلسةّّنفل،ّسذّكيفّ عقلّسنّمه دسّب شر ّم ّسبلها

سقعلبيةّجز ّلشهنا ّفيّصووحلسءّاووالّسق تب بلّدشقةّعنوورل ةّعلىّعاتقهاّّشتبخذتقوح ّّة

،ّفاتشوووووق ءّعلىّسقجز لةّشمناوعةّشووووووسّ ع ّذقكّحب ّتب أّاوووووب اّف وووووب اّششوووووياشووووويةّ

عقيقةّف ّتيلّمائةّعا ّمنذّب أّسق عوةّستشووووووووو ميةّ،ّحبعّسصووووووووواحتّستماا ور اتّ
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تيق ّم ّسقيحيطّسقىّسقخليةّشقهاّم ّستتاااّسقي مب ّسقذيّتزدسدّمومياّسق شقةّسقوقب ةّ

شعثوووووووووامقلّ،ّقمّ ر ّ امرانّسرشباّنفوذهاّشباقنظلّسقىّف سحةّستملّّمنا  تنوووووووووليياّ

سما ّهذ ّسقحثوووووارةّسقوقب ةّ،ّشسنّكانّستملّفيّسقوسولّمرقوفةّستم يّدشنّردةّفعلّ

ميث ّفيّحي تّمب ئلّس ّستنوووووومّ اقيلس اةّشسقي حظةّحقىّسذسّسسقلاّسقخطلّسقياديّ

فيّب س ةّستشووق وولسسّسنلّشم ّسترسء1ّّّسءّسقينووليب ّسققيّشصوولتّسقىّسقجز لةّسقخثووّل

فبناّسقذيّدعاّسقىّسن وواءّسقكلسشوويّق رسشووةّسقلغاتّسقعلبيةّشسقعبل ةّب أّ قلسرّم ّمجيعّ

شغبلهاّ،ّش لىّفيّع دّم ّسقي نّسترشبيةّمثلّ ار لّشّسشكنوووووووووووووفوردّشسقنووووووووووووول انيةّ

سرسدهاّسققلسرستّسقلشوووووووووووووييةّتّمقمّتنفبذهاّ اقطل قةّسققيّسنّهولت سقااحعّستنجلبزيّ

ّ.2(صاح ّسققلسرّسقاابويّهناّتّ ع ّسقب س ةّسقح ي يةّق شق لسسّ

شسقب س ةّسقح ي يةّق شووووووووق وووووووولسسّسقذيّموج ّفيّسقعاقمّسقغلبيّسقبو ّسذّظهلّفيّ

،ّشفيّفلننوووووووووووووا1779ّّّنها ةّسققلنّسقثام ّع ووووووووووووولّ،ّسذّظهلّسشتّفيّسنجلبقلسسشرشباّ

سدرجّفيّساموسّست اد ييةّسقفلننيةّ،ّش ع ّسققلنانّسققاشعّع ل1831ّّشفي1799ّّ

سققلنّسققاشوووعّّمنقصوووفعصووولّستودهارّسقح يقيّقلحلكةّستشوووق ووولس يةّشفيّشسقع ووول  ّ

فيّسن وووواءّجيعياتّقل رسشوووواتّستشووووق وووولس يةّفيّمخقلفّم ّع وووولّسا ّسقينووووق وووولسونّ

،ّسقجيعية1822ّّ،ّفقبشووووووونوووووووتّسشلّجيعيةّسشوووووووبو ةّفيّ ار لّبل سنّسشرشباّشسمل راّ

                                                             
 33صّن بةّستشق لسسّ،ّموسعّملكزّسقي منةّسقنبو ةّق  حاثّشسق رسشاتّستشق لس يةّ،ّماونّسقيطااسيّ،1ّّ
 (ّ.35ّّّ–34ّ،ّصّ ّسقيلجعّ،ّماونّسقيطاقيّنفل2ّّّ
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1842ّشسقجيعيةّسق ووووووووول يةّستمل رية1823ّّّسشإملتن فيّبل طانياّّسألشوووووووووبو ةسقيلكيةّ

ّ .1845ّ1شسقجيعيةّسق ل يةّستقيانيةّ

مؤشوونووةّفكل ةّ ع ّسنّف وولتّسقحلشاّسقصوولببيةّسذّستشووق وولسسّبوصووفلّّتبشوول

 انّسقعاقمّستشوووو ميّتّ ير ّتعزوتّسناعةّرجالّسقنووووياشووووةّشّسقكنينووووةّفيّسقغلاّ،ّ

سقىّسشووولواّدرسشوووةّسحوسلّسقينوووليب ّ،ّققنوووهبلّسقنووويطلةّعلبهمّّفلجبشس قوةّّإخثووواعل

سحرا ّّ،ّشم ّ مشسحقوسءّستشووووووووووو  ّبوصوووووووووووفلّدمناّشعقب ةّشسخقلسسّسقعاقمّستشووووووووووو ميّ

يّسقنيطلةّعليلّ،ّفكانّسقي لشاّستشق لسسيّنا عاّم ّع سةّبب ّسقكنينةّشّسقنلطةّف

شملس زّسق رسشوواتّشسقاحوثّقق وورلّسقخ  اّمق ووا رةّققخ  ّسقغلاّ،ّفقبشوونووتّسقيعاه ّ

ّغلضاّشسح سّهوّضيانّسشقيلسرّشيطلةّسقغلاّعلىّسق لسّ.

شكذسّسققطورّسققيّشصووووووولتّسقيلّتّ ير ّسغفالّمادةّتا بلّسققعاقيمّستشووووووو ميةّ

خاصووووةّسقفكل ةّمنهاّشصوووووتّسقىّسقعلو ّسقب ش ةّستشوووو ميةّفيّاووووقىّسقيجاتتّسقب دّ

كاغ سدّشدم  ّشسقققنيةّشسقل اضيةّكاقفلكّشسقط ّشسقعلو ّستخلىّسققيّجعلتّم ّم نّ

سّكوولّهووذّّشسل اووةّحوسفلّقلعلمّشسقثقووافووةّشستنوسرّفيّذقووكّسقزمووانّعبلّسقيعيورةّكلهوواّ

شسققيّكانتّّ ستصوووووقااّخاصوووووةّسترشبيةّمنهاما انّقييلّدشنّسنّتصووووولّسحاار ّسقىّ

نهثووووقهاّسقصووووناعيةّشسقعلييةّشأصوووواالّفبهاّسرشباّ،ّحبعّبنتّمقعط ووووةّقلعلمّشستنوسرّ

قلاقاءّعلىّهذ ّسقاحوثّشملس زّسقاحوثّشأنفقتّشتّتزسلّتنف ّم ّسقجياعاتّسقع م ّ

                                                             
 .23ّ ّ،ّص1993ّّّ–4141ّ،ّستشق لسسّفيّستد انّسقعلبيةّ،ّسقل ا ّعليّسقنيلة1ّّّ
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 يلّبن ووووووواطّفقحلكتّسق شسئلّحبعّب أتّقلطااعةّسقعلبية1659ّّسققيّس ّسنطلقتّمنذّ

 ع ّتبشووووويلّشأخذتّتصووووو رّكقا اّ ع ّآخلّ،ّ مّإودسدّسقن ووووواطّستشوووووق ووووولسسيّسقعلييةّ

ش ثوووويفّشووووياملوفبقش1638ّّسترشبيةّمثلّكلشوووويّس نووووفوردّعا ّّ لسٍسّقلغةّسقعلبية

سقبنغاقيةّ،ّشسقجيعيةّستشوووووووووق ووووووووولس يةّّسنّتبشووووووووويلّسقجيعياتّسقعلييةّمثلّس شوووووووووياش ة

ستمل ريةّشغبلهاّ ينزقةّ"ّستنط سةّسقكبلىّق شوووق ووولسسّحبعّتجيعتّفبهاّسقعناصووولّ

سقعلييةّشستدسر ةّشسقياقيةّفبشوووووووووووهيتّجييعهاّإشوووووووووووهاماّفعاتّفيّسقاحعّشست ق وووووووووووالّ

شسققعللّعلىّعاقمّسق وووووووولسّشحثووووووووارتلّفثوووووووو ّعياّكانّقهاّم ّسه سلّسشووووووووقغ قيةّ

ار ةّشكانّم ّسقي ووووولشعاتّستشوووووق ووووولس يةّسقيهيةّفيّإن ووووواءّم رشوووووةّسقلغاتّشإشوووووقعي

سققيّكانتّتع ّسبلةّسيفستر - يسق ل يةّسقحيةّفيّفلنناّبلئاشةّسقينق لسّسقفلننيّ

سقينوووق ووولسب ّسترشببب ّششووواهيتّفيّصوووياّستشوووق ووولسسّ اقصووويغةّسقفلننووويةّم ةّم ّ

ّ.1سقزم 

 خصائص االستشراق : 

لس يةّخصووووووووووائرّجوهل ةّتعقبلّجزءّتّمقجزأّم ّمفهو ّقهذ ّسق رسشوووووووووواتّستشووووووووووق وووووووووو

هيهاّستشق لسسّ،ّشتّمقاعّسقيجالّقذكلهاّجييعاّ اققفصبلّ،ّفقكقفيّهناّستاارةّسقىّّأ

ّشهيّ:

                                                             
 .48ّماونّمطااسيّ،ّن بةّستشق لسسّ،ّموسعّملكزّسقي منةّسقنبو ةّقأل حاثّشسق رسشاتّستشق لس يةّ،ص1ّ
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سنهاّدرسشووووووواتّذستّسرتااطّش ب ّ اتشوووووووقعيارّسقغلبيّسقبل طانيّسقفلننووووووويّمنذّ .1

سقثانيةّ،ّ مّ ا شووووقعيارّسشسخلّسققلنّسقثام ّع وووولّحقىّنها ةّسقحلاّسقعاقييةّ

سألمل ريّفظاهلةّستشووق وولسسّتلتاطّسرتاا اّعثووو اّ ظاهلةّس شووقعيارّفحبعّ

 رونّستشوووووووووقعيارّ رونّستشوووووووووق ووووووووولسسّ،فكلّسق شلّستشوووووووووقعيار ةّسقغلبيةّقهاّ

 مؤشاشاتّسشق لس يةّ.

سنهاّدرسشووووواتّذستّسرتااطّش ب ّ اققنصوووووبلّ:ّكثبلّم ّسقينوووووق ووووولسب ّنصوووووارىّ .2

صوسّفيّسق ّر سشاتّسق هو ةّسقكقااّسقيق سّ ّسيّسقعه م ّسقق  مّشسقج م ّتخص 

شسّسع سدسّخاصووووواّقل يا ّ اققعاشنّمعّسقينوووووق ووووولسب ّسقبهودّ يهيةّدرسشوووووةّ (ّشأع  

ستشوووووووو  ّشسقينووووووووليب ّأله سلّع م ةّمنهاّ:ّسققعللّعلىّسقثغلستّسققيّ ير ّ

يب ّشإ ارةّإشووقغ قهاّقق ووو لّستشوو  ّشسقينووليب ّشبعّسقفلسةّشسققصووةّبب ّسقينوول

سق بهاتّقق ريرهمّفيّدمنهمّشمحاشقةّردهمّعنلّ،ّشبعثهمّكانّ يارسّفع ّ

سقن ووا اتّس شووق وولس يةّشسققنصووبل ةّمعاّ صووورّمخقلفةّشدرجاتّمقفاشتةّسمثالّ

 .ماكدونالدشصمون ل زويمر شّماس ي وس شّسيورهر جرونيه شّجورج س ل 

سققنصووووووبلّ،ّتّتلقز ّشتّإنهاّدرسشوووووواتّ حرمّسرتاا هاّسقعثووووووويّ ا شووووووقعيارّّش .3

  ير ّسنّتلقز ّ اقيوضوعيةّشستمانةّسقعلييةّفيّتناشلّستش  ّبوجلّخاص.

فهيّتجنالّدسئياّسقىّسقحطّم ّس رّس شو  ّشت وو لّصوورتلّ،ّشإصو سرّسحرا ّ .4

شتعليياتّتحثووووووووبل ةّعنل،ّبه لّتنفبلّسقينووووووووليب ّمنلّ،ّشمحاشقةّردهمّعنلّ
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ةّاوووووووووووواملةّ،ّشأشقىّخطوستّهذ ّسقّل دةّهيّمحاشقةّتحقب ّسقلدةّسقثقا يةّسشت،ّرد 

شذقكّبوشووووووائلّ   1سيّتحو لّسقينووووووليب ّم ّ قافةّستشوووووو  ّسقىّ قافةّسقغلاّ

عوو موو ةّمنهوواّ:ّسقوو عوةّسقىّتطو لّستشووووووووووووو  ّشسقىّسققغل وو ّش قووافووةّسقغلاّ،ّ

 . ّسقحثارستّشسقققاراّبب ّستد انشسقح س ةّسقىّسقعليانيةّسق ييةّشسقىّحوسرّبب

ّسنهاّدرس .5 شوووواتّتنووووهمّ  وووورلّفعالّفيّصوووونعّسققلسرّسقنووووياشوووويّفيّسقحلاّضوووو  

ستش  ّشسقينليب ّ:ّفكثبلّم ّسقينق لسب ّكانوسّسشّمزسقوّ عيلونّمنق ار  ّ

قحروماتهمّفيّسققخطيطّقنياشقهاّستشقعيار ةّشسققنصبل ةّفيّسقعاقمّستش ميّ

سّسقينوووووق ووووولسّسقهوقن يّ عيلّمنوووووق ووووواّرسددددورهر جرونيه شعلىّشوووووببلّسقيثالّ

ّسن نوشووياّسقينووليةّشس ّأدتّهذ ّسقنووياشووةّ قحرومقلّفيّتخطيطّشووياشووقهاّضوو  

نونّستغلبيةّسقنوووواحةّفيّسن نوشووووياّ و  سقىّسضوووولسرّجنووووييةّ اقينووووليب ّسقذم ّ ر 

سقينووليةّ،ّشإقىّفل ّسققوسنب ّسقعليانيةّعلبهمّشت ووجيعّسقن ووا اتّسققنصووبل ةّ

 .2ببنهمّ

 اهداف االستشراق :

ّ:ق شق لسسّسه سلّمقع دةّنذكلّمنهاّ

                                                             
 .07ّرؤ ةّسش ميةّق شق لسسّ،مجلةّسقبيانّ،ّسقل  ا ّ،صّّسحي ّعب ّسقحيب ّغلساّ،1ّ
 .8ّّ،9صّ ،ّسحي ّعب ّسقحيب ّغلسا،ّسقناب سقيلجعّ 2ّ
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 انّسقصوولساّسق سئمّبب ّسق وولسّشسقغلاّ ظهلّسحياناّ:  االهداف السددياسددي  -أ

شوواخلةّع ساتّشوولييةّشسحياناّسخلىّفيّاوورلّموسجهةّعنوورل ةّفيّاوورلّ

فث ّ يعّسقغلاّفيّسقنوووووووويطلةّعلىّم ّسجلّسققثوووووووواءّعلىّتلكّسقنوووووووويادةّ

شّستشووووق ءّعلىّمقوماتهاّسقنووووياشوووويةّش لشستهاّستسقصوووواد ةّسقب دّسق وووول يةّ

 بنهاّكانتّم وووووووولشعاّحقىّسنّسقحلشاّسقصوووووووولببيةّس ّشصووووووووفهاّسقيؤرخونّ

 اق رجةّستشقىّقثوووووولاّسع سئهاّشسققخلرّم ّمناشئبهاّتنووووووقثيل ّسقكنينووووووةّ

ّ،ّفقوو .ذكلّسقيؤرخّ  ّا وار  ج ون شتحقب ّسققوو رّست بلّم ّمروواشوووووووووووووبهووا

فيّدرسشووووقلّع ّسقحلشاّسقصوووولببيةّسنّتلكّسقحلشاّ(17634ّّّ–1737ّ

قهاّ اعتّماّأشووووووووووووويو ّسققيّققحقب ّسقيطامعّسق نبو ةّتجنووووووووووووو ّستنقهاو ةّ

سنهاّقمّتك ّشوووووووووووىّحلقةّم ّحلقاتّستشووووووووووقعيارّسيّ. 1 اق شسفعّسقلشحيةّ

ققحقب ّهذ ّستشرشبيّم ّسجلّتحقب ّس يااّسقكنينووووةّشسق شقةّمعاّ.ّشقك ّ

تعطاءّفكلةّشسضووووحةّشقيلّست يااّتّب ّسنّتكونّقلّدرسشوووواتّمفصوووولةّ

سقذم ّسفثلّم ّسقيا ل  ّشسقينق لسب ّهنا ّم ّ قو ّبقق  مّهذ ّسقققار لّ

شتيثلتّخاصوةّفيّشوخلتهمّسقحرومةّسقغلبيةّقخ مةّسغلسضوهاّستشوقعيار ةّ

 ّققق  مّصوووووووورةّم ّسقينوووووووق ووووووولسبتلكّسقلح تّسققيّسا ّبهاّسقلشسدّستشسئلّ

موسّقهاّماّتحقاجّجليةّع ّسقيجقيعاتّسققيّنوتّسرشباّسقنووووويطلةّعلبهاّ شس  

                                                             
 .31ّ،35ّصّّّ،2006ّ،سق سرّسقنعود ةّقلن لّشسققوو عّ،سقنعود ة1ّّطّسققبلسشيّ،ّستشق لسسّ،1ّ
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شموس  ّسقثوووعفّّم ّتلسثّسق ووولسّقفهمّعقلبقلّشّسمزجقلّشتفاصوووبلّحياتلّ

شسناصوووووووولّشما وووووووول  ّ إعقاارهمّرحاقةّشسققوةّ يلّ،ّفإخقلطوسّ بهلّسق وووووووولسّ

فقبشوووووونووووووتّ ،شمهي بةّق شووووووقعيارّسقغلبيّ يه شنّققكونّسرضوووووويةّصوووووواقحةّ

شسقفلننووووويةّشستشووووواانيةّشسقبلتغاقيةّشأرشووووولتّسقجيعياتّسقجغلس يةّشسقبل طانيةّ

ّخططواّقلقغلغولّبنواءسّعلىّتلوكّسقيعطيواتّسقينقظيوةّسقققوار لّسقو شر وةّ ققعو  

ستغلس ّسقنوووياشووويةّشهرذسّشوووخلّستشوووق ووولسسّفيّمثبلّم ّملسحللّقخ مةّ

 سفل  ياّشسق لسّكللّ.ّتيهب سّ شقعيار

شسقعنا ةّبن ووووووول ّشتّن لّعلبهاّسنهاّب س ةّستشوووووووق ووووووولسسّ االهداف الدييي  :  -ب

ستشووووووق وووووولسسّتعودّسصوووووو ّسقىّسقفاتيرانّ إعقاار ّسقيعب ّسقذيّسملىّ  ئعّ

شسقلشحّسقصووووووووووووولببيةّشسققكو  ّ بشسئلّرح تلّنهيكّع ّسققعصوووووووووووووو ّسق منيّ

مي ّسخقلسوسّستشووووق ووولسسّسق هوتيّألغل ّسقينووووق وووولسب ّشسق قبلّسنّسقكثبلّ

سق هوتّكانوسّس ّعنوسّفيّب س ةّحياتهمّسقعلييةّب رسشووووةّشبلوشسّفيّميادمنلّ

ستشووواسّفاق فااّسق منيّ عقبلّ،1سق رسشووواتّستشوووق ووولس يةّسبلّسققفلاّقيب سنّ

،ّسقينحبب ّعلىّدمنهمقب س ةّستشق لسسّخاصةّمعّسنق ارّستش  ّشخولّ

يّقلّفكانّتب ّم ّسققعللّعلىّسق م ّسقج م ّشحثووارتلّقيوسجهقلّشسققصوو 

                                                             
سقينق لسب ّشعلياءّسقغلاّ،ّرشاقةّماجنقارّ،ّجامعلّمحي ّسقا بلّمغليّ،ّمناهةّسقاحعّفيّستش مياتّق ى1ّّ

 .27ّ،ّص1990ّ،ّكليةّسقعلو ّستش ميةّسنمّسق رسشاتّستشق لس يةّستمبلّعب ّسققادرّ
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شسقطع ّ يلّشسقنوووووووعيّقق وووووووو لّمعاقيلّكياّفعلّسقكثبلّم ّسقينوووووووق ووووووولسب ّ

 سقيقعصبب ّ.ّ

سقحثارةّشسقثقافةّشسقعلمّهيّسققيّتعقبلّمصادرّشمعاقمّ: االهداف العيمي   -ت

فاع ّقهاّسقع ةّشجن ّسقعلييةّشسحجقهاّفيّنفوسّسقغلاّ،ّس قثوووووووووتّسق شسفعّ

جيشّم ّسقيقخصووصووب ّفيّسقيجاتتّسقعلييةّشستدبيةّشسقثقا يةّشسقفنيةّقهاّ

ع ّكنووّسق ولسّ،ّفاق ولسّمه ّسقحثوارستّشمهاطّستد انّشس ّب أّقلاحعّ

نذّسلشنّع ةّ،ّشكانّسقه لّسقعلييّ اق ووووووووووووولسّمسهقيا ّسقي وووووووووووووق ووووووووووووولسب ّ

حفزّشاووجعّهؤتءّسقلجالّقلقنافلّعلىّدرسشووةّقغاتلّق شووق وولسسّهوّسقذيّ

،ّشغمّسعقلسفهمّسققيّكانتّمفقاحاّقلقعللّعلىّسشوووووولسر ّفيّكافةّسقيجاتتّ

علىّسشرشباّم ّعلمّشف ّشأداّش  ّشفلكّ فثوووووولّسقحثووووووارةّستشوووووو ميةّ

،ّكياّ  ووووووووووركونّفيّسصووووووووووولّهذ ّسقحثووووووووووارةّّشصووووووووووب قةّستّسنهمّماّوسقو

شسققانونّشمعّذقكّ قبتّ  ووووركلشنّفيّسقعلمّسقعلبيّشستداّسقعلبيّشسقنحوّ

 عضّسقينصووووفب ّ بنّسشرشباّت م ّقلعلاّسقح يقةّسقوسضووووحةّسققيّ نووووجلهاّ

سقينوووووووووق ووووووووولسونّعبلّشس ّسا ّ ، 1سقح مثةّشسقينوووووووووليب ّفيّ يا ّنهثوووووووووقهاّ

ق رسشةّسقي لسّشتلس لّفقاموسّببذلّسقعصورّسقيخقلفةّ جهودّعلييةّشسضحةّ

سقلغوواتّسققوو  يوةّجهودّعوو موو ةّمنهوواّسققنقبوو ّع ّسأل ووارّسققوو  يووةّشدرسشووووووووووووووةّ

                                                             
 .56ّ،ّستشق لسسّ،ّصّسققبلسشي1ّّ
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شسقفنونّشكووووانّمقصووووووووووووووووو همّنببوووولّفيّس   اّعلىّستد ووووانّشسقثقووووافوووواتّ

سقىّسقفهمّسسلاّشسقحثووووووووووووووارستّشسقلغاتّدشنّخلفياتّ حبعّتبتيّس حا همّ

سقطاعّشسققوبقيفّشسققحقب ّفيّخواصووووووووووووووةّفيّسقصوووووووووووووحيالّشظهلتّجهودهمّ

شسققعل فّ اققلسثّشسع سدّسقيعاجمّشضوواطّسقفهارسّ اقلغمّم ّسقيخطو اتّ

سقعلييةّسقيحثووووووووووووةّسقي دّسقيصوووووووووووولشلّقييثلّهذ ّستغلس ّسلةّسشّسنع س ّ

شسقن ووووووولّشسقلبالّ نوووووووب ّستمانةّشسقفلد ةّفيّسقغاق ّشسققلّتفقق ّسقلّسقلشسجّ

سقىّسقق وووووووووووووريووكّشّستنكووارّشسقنزسهووةّشسقحيووادّ،ّشهنووا ّستجوواةّ ووانيّمهوو لّ

سقغل و ّشسققوبش ولّسقوذستيّشسعقيوادّسققوسقو ّسقجواهزةّفيّشسققحلبولّشسققفنوووووووووووووبلّ

،ّفقب شّغبلّموفقةّسقيفاهيمّبقوجيلّسدموقوجيّسشّشووووووياشوووووويّمحاشقةّقفل ّ

سقياد ةّشدعمّسقجهاتّشب شنّمؤ  ستّعلييةّ،ّ اقلغمّم ّشفل ّستمرانياتّ

شس ّققيّهذسّسققجا ّ ، 1سقييوقةّمناّتّ نقاع ّتنقلهاّتحتّسنااّستشقعيار

فيّسققفوسّرشسدّق ىّسقيقعصوبب ّخاصوةّسقكارهب ّقل ولسّشتلس لّشّسقلسغبب ّ

 علىّسقحثارةّسق ل يةّ.ّ

هامةّ اقننووواةّقل شلّ يثلّستسقصوووادّسثووويةّحبو ةّاالقتصدددا :  : االهداف  -ث

شسشووووووووقيلسرهاّشبإعقاارّسق وووووووولسّمصوووووووو رّها ّبلّسنلّم ّحوسملّ قاءّسق شلّ

م ّموسردّش لشستّعووو مووو ةّفقووو ّكوووانّمقصووووووووووووووو ّقلثلشةّشسقلخووواءّ يووواّ يلكووولّ

                                                             
 .٤3ّشعلياءّسقغلاّ،صمحي ّسقا بلّمغليّ،ّمناهةّسقاحعّفيّستش مياتّق ىّسقينق لسب 1ّّ



ــ ــ ـ ــ ــ ـــمدخل ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ غة العربّيةـ
ّ
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،ّشس ّسدر ّذقكّسترشببونّمنذّسقق  ّشحاشقوّسمق  ّ لشستلّسقطامعب ّدسئياّ

سقيعلشلّسنّبل سنّسق وولسّكانتّتي ّستمبلس ور اتّسقق  يةّ اقيؤ نّشم ّ.ّ

شو وتّاووووووووووويالّسفل  ياّشغ لّفكانّهنا ّسيالّمصووووووووووولّش لشستهاّسقحبوسنيةّ

،ّشفيّسقعصوووووووووورّسقوشوووووووووطىّكانّسق ووووووووولسّشفا هةّسق وووووووووا ّوسدسّقهذ ّسق شلّ

ّحبويّها ّقنووووويطلتلّعلىّ لسّسققجارةّ اتضوووووافةستشووووو ميّ يثلّمجالّ

فيّتلكّسقثلشةّ،ّ،ّشم ّ مّتطل عّسقغلاّقي ووووووووواركةّاوووووووووعوبلّسقىّماّ يقلكلّ

فق ّ اءتّكلّ  .1فكانتّسقحلشاّسقصووووووولببيةّكب س ةّشسققيّقمّتحق ّسقكثبلّ

سقحي تّ اقف وووووووووولّشكانتّمغانيهاّسسلّمياّكانتّتصووووووووووبوسّققح يقلّ،ّشمعّ

شسق شلّسق ووول يةّتوسقتّمحاشتتّسقنووويطلةّشكانتّضوووعفّسق شلّستشووو ميةّ

شسق لكاتّسقيخقلفةّسقىّسقينق لسب ّ لّملةّتلجبّكلّم ّسق شسئلّسقحروميةّ

سشوووووووووووووقغ لّسقثلشستّسقاا نيةّسقيعنيةّتنوووووووووووووقطلعهمّع ّسمرانياتّ اقبل سنّ

شج ّ عضّشتنوووووووقخ  ّفيّتنفبذّم وووووووارعهاّشم ّجهةّسخلىّشسقا ووووووول ةّفبهاّ

ششووبلةّقلثلسءّشكنوو ّاذّسقاحوثّسقعلييةّشن وولهاّسقينووق وولسب ّسقفلصووةّتتخ

فق ّكانّسقينووووق وووولسونّسقنووووببلّستمثلّ صوووو سرّهذ ّسقققار لّ   .2سقيغانمّ

سق ووولسّفكانتّسقحرومةّتنوووقخ مهمّ إعقاارهمّس ثلّس  عاّشمعلفةّألحوسلّ

 قيصلحقهاّ.

                                                             
 .44صّ ،،ّمناهةّسقاحعّفيّستش مياتّق ىّسقينق لسب ّشعلياءّسقغلبمغليّمحي ّسقا بل1ّّ
 .29ّ،ّصّمحي ّسقا بلّمغليّسقيلجعّسقناب ّ،2ّّ



 

 الفصل األّول 
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 اللغات السامّية تاريخيًا :لمبحث األّول : ا

 تعريف اللغات الّسامية :

ا         على جمل   ن اللغات التي كانت شّّّّّانذ   ما  ب اد  ذ    تطلق اللغات السّّّّّ 

و ، البابل   ( ، سواء  مها  ا عفت آثارها كاألكادي  ) االشوري  في بالد آس ا وإفريق ا 

 .1كالذربب  والذبري  والسريان  السبئ   وغ رها ، او  االيزال  اق ا الى اآلد 

 مصطلح الّسامية :

في   S'chlozerشلوتسر هو الذالم الممساوي واول  ن استذمل هاا المصطلح   '  

تقسّّّّّّّّّّ م . اعتمادا على ج ول  1781ا حاثه وتحق قاته في تاريخ اال م الغابر  سّّّّّّّّّّمه 

 وول  لهموهاه  وال   بمي سّّّّّّا  واا  وياف   》الشّّّّّّذور الوارد في التورا  اف جاء   ه 

ايضّّّّا بمود بمود  ذ  الطوفاد ...وسّّّّا  ابو كل بمي عابر ،ااو ياف  ال ب ر ،ول  له 

 .  《ولود و آرا  رف شاد بمو سا  ،ع ال  ،وآشور و 

 تعريف اللغات السامية : 

لودفيك شللللللوت ر اول  ن اطلق هاه التسّّّّّّّم   على هاا الفرع هو الذالم االلماني     

 عتم  على  اورد في   ، ثم شّّّّاعت هاه التسّّّّم   ، و   1781في  ح  نشّّّّر سّّّّم  

   اد التورا ، و ن الملفت لإلنتباه  30، 20 ن سفر الت وين اآليات اإلصحاح الذاشر 

ا    ، وغ بت بمت هاا التقسّّ م ااصّّ   ابماء سّّا  رغم لغتهم ال را ط  لها  اللغات السّّ 

                                                             
 . 1964المهض  الذرب   ،  كتب  دار نول كه ت ودور ، اللغات السا    ، تر : ر ضاد عب  التوار ، القاهر   1
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التورا   حا  ول س سّّّّّّّا   الرغم اد كك غات الاين  لحقتهم ت لمت لغات سّّّّّّّا    ا وا ا 

 .1'فكر  أد  اللغ  الذبري  هي في األصل كمذان   الم ص التوراتي 

 تاريخ ونشأة اللغات السامية :

، و   الى سّّّّا  بن نوح عل ها السّّّّال  اللغات السّّّّا    هي تلل اللغات الممسّّّّوب      

  وافر ال يزال يت لم  ه  الي ن البشّّر ، وتحمل كموبا نشّّأت في آسّّ ا وإفريق ا وبذضّّها 

باهار األيا  وهاه اللغات هي : اللغ   ن الثقاف  و األدر ، وبذضّّّّّّّّّّّّّها فه   ثاره 

ي  ، و   و المهري  السّّّّو طر األرا    والذرب   واألث وب   اآلشّّّّوري  والذبري  والفم ق   و 

ه او تت لم هاالد   ذظم الشذور واأل م التي ت لمت شلوزر الذالم سم اها بهاا االسم 

في االصّّّحاح الذاشّّّر  ن سّّّفر الت وين في اللغات  ن  والد سّّّا  بن نوح ، كما ورد 

 التورا  . 

في سّّّّّّفر الذالم البحاث  األلماني اد ترت   الشّّّّّّذور    nöldekeنولدكه ويرى     

، و ما الت وين  رسّّّّّّّس على اإلعتبارات السّّّّّّّ اسّّّّّّّ   والتغرا    ال اللغوي  والتاري    

 على هاه التسم   :يذترض  ه 

 ن ابماء سّّّّا  ، عيالم ولود في االي  الثان   والذشّّّّرين  ن هاا االصّّّّحاح ع  اوال : 

اد اللودي ن الصّّل  لهما  الذبري  . و ذمى هاا ولغ  سلليانا  ع اد  لغ  الذ ال   ن في 

                                                             
 . 12، ص 1929،  1، صر ،طإسران ل ولفمسود،تاريخ اللغات السا    ،  طبذ  االعتماد  1
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 1العيالميون التي يت لمها كود ع ال  ولود  ن ابماء سّّّّّّّّا  ال يسّّّّّّّّتلز  اد ت ود اللغ  

 سا    .  2واللوديون 

بماء ال سّّّّّّذ ود  ن  اد  الفمق  ن او ال مذان  ن تشّّّّّّبه لغتهم لغ  بمي إسّّّّّّران ل ثانيا : 

 سا   ع اد  لغتهم سا    كاللغ  الذبري  . 

سّّّّّّا   ن ولغات ول ن على كل اال نرى  نفسّّّّّّما  ضّّّّّّطرين الى  بول هاه التسّّّّّّم   

 .3إرتضاها و بلها ، وسلم اا را بها سا    ، ألد  التم ع    

 :انواع اللغات الّسامية

 اآلشوري  .و  الباب ل  و اللغ  األكادي   : لغات سامية شرقية 

الاين إستوطموا الذراق ، والاين إستمر وجودهم ترتبط اللغ  األكادي   السا   ن األوانل 

ثم في في اإل براطوريت ن البابل   و واآلشّّوري  اللغوي والحضّّاري والسّّ اسّّي  ذا فلل 

ال تا    ن السّّّّكاد األصّّّّل  ن دول  ال ل ان  ن اا را ، لالل فقط ااا هؤالء السّّّّا   ن 

على البابل  ن األوانل الاين ال تصّّّّّّّل لفتهم بلغ  السّّّّّّّو ري ن ، و   كاد  ن الذسّّّّّّّ ر 

اضّّّّطروا الى اسّّّّتذمال ، لالل اد ُيوفقوا ب ن لغتهم وب ن ال ط السّّّّو ري السّّّّو ري ن 

ا يذرفود ال طوط سّّّّواه ، ويذر  البغ  السّّّّو ري  في جم ع كتا اتهم ، ألنهم لم يكونو 

هاا ال ط في اللغ  الذرب    ال ط المسّّّّّّماري ، إلعتماده على وا ات كل  ن تشّّّّّّبه 

                                                             
  ن نسل ع ال  وبالدهم تمت  وراء ال جل  .الذ ال  ود :  1
 اللوديود : هم  ن نسل سا  وسكموا نحو ل ب ا .  2
 . 21،ص 1977الرياض ،جا ذ  1كارل بروكلماد ، اللغات السا    ، تر : ر ضاد عب  الوهار ،ط 3
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فهاه ال ط المسّّّّّّّماري  1.، وعم  اإلفرنج يذر   ال ط في الشّّّّّّّكل المثل المسّّّّّّّمار 

الى ال م ن ، ق الحرو  وكا  يقر  غالبا  سّّّّّّّّّّتذرض  ن الشّّّّّّّّّّمال األكادي كاد  تفر 

و  يما كاد يقرا عموديا  ن األعلى الى االسّّفل ، كما انه يوضّّع على شّّكل عمودي 

اسّّ   ا تقتضّّ ه الذال   المراد كتابتها ، واسّّ  المذمى المقصّّود  ن تلل  و  فقي 

 الذال   .

اف لم ت ن ف ها ولم ت ن اللغ  البابل   تشّّّّّّّّّّّّتمل على ال ث ر  ن الحرو  السّّّّّّّّّّّّا    ، 

كالحاء والذ ن ارو  التضّّّّّّّّّّّّّ  م والتف  م الذرب   ، كالطاء والظاء وارو  الحلق 

فق اد المطق الصّّّّّّح ح والغ ن والهاء و فق اد هاه الحرو   ن اللغ  البابل   وبالتالي 

لل ط السّّّو ري ، وإاتالطهم  الطوان  ال البابل  ن لل لمات السّّّا     رده الى اسّّّتذم

 اللغ  السّّّّّّّّّّو ري  ، ورغم فلل  ق ت اللغ  البابل   السّّّّّّّّّّو ري  ، فتأثرت لغتهم ونطقهم 

سّّّّّا      يم  كث ر  غ ر  ألوف  وغ ر  ذروف   الذرب   ، ب مما نت  تشّّّّّمل على  لفا  

 .2 اللغ  الذبري  هاه األلفا  

  لغات سامية غربية شمالية: 

هي لغ  شّّّّّذ  سّّّّّا ي  طن الهالل ال صّّّّّ   الاي يشّّّّّغل اللغة الكنعانية :  .1

واألردد ، فق  إاترع هاا الشّّّذ    ت ي  ال تا   ولبماد وفلسّّّط ن  ا ال م سّّّوريا

لتم ع اطوط  المسب  لل ط المسماري واله روغل في ، ل صبح  ساسا الم تزل  

                                                             
 . 46،ص 1990، 2طاسن ظاظا ، السا  ود ولغاتهم ، دار القلم ،د شق ،  1
 .  47، السا  ود ولغاتهم ،ص المرجع السابق ،اسن ظاظا  2
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ب ن اللغ  ال مذان   واللغ  البابل   الذالم في الشرق والغرر ، هماك تشا ه ش ي  

 ما      المت م  والمأث ر الشّّّّّّّّّّّّّ ي  الاي كاد  تبادال ،  رده الى تلل الذال ات 

ال مذان   واللغ  الذبري  ، اف دل ت االب م  ، فضّّّّال عن وجود تشّّّّا ه ب ن اللغ  

سّّّّّّّّّّّواء  ا وج   مها في وطمهم األصّّّّّّّّّّّلي او  ا وج  في اثار اللغ  ال مذان   

و شّّابه  للغ  الذبري  ، فأ    اثار اللغ  الذم ان   راتهم على عظم  رر  سّّتذم

 لفا  واصّّّّّّطالاات ، وردت في رسّّّّّّانل  سّّّّّّماري   وجه   ن  ذ  األ راء 

في القرد في نوااي فلسّّّّّّّّّط ن الى الملل   ود اوط  المصّّّّّّّّّري ال مذان  ن 

و شوب  ببذ  ال لمات ال مذان    . وهي الرسانل المكتوب   اللغ  البابل    14

، ويسّّّّّت ل  ن هاه األلفا  ال مذان   على ان ها تشّّّّّبه  اد  اللغ  الذبري  شّّّّّبها 

 كب را. 

الثان    ن ناا   تاريخ ت وين      هي اللغ  السّّّّّّّّّّّّّّا    اللغة األوغاريتية :  (1

، و    كتشفت هاه المقوش في ق.   1400المقوش ،فق  دونت نقوشها اوالي 

وتوج   القرر  ن ر س شّّّمر  على سّّّاال  طالل   يم    يم  وهي  وغاريت، 

 الشا ، واللغ  األوغاريت        لغ  سا    عرفتها  مطق  الشا . 

"لهت   كاد  ذ  المسّّتشّّر ود يطلقود على الذبري   صّّطلح: اللغة العبرية  (2

وهاا اطأ صريح     ن اللغه ال مذان    ا ي ل على اد الذبري   شتقكمذان   " 

وغ رهم جاءوا بلغتهم  ن  وطمهم األصّّّّّّّلي ، الد  الذبري ن  ن بمي إسّّّّّّّران ل 
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 ذ  اتصّّّّّّّّّالهم بهم ، وكل  ا ا ل هو اد الغ  ولم يقتبسّّّّّّّّّوها  ن الذمذان  ن 

كانتا لغو واا   ت لمت بها اال م التي كانت تسّّّّّّّّّّّّّكن الذبري  واللغ  ال مذان   

فلما فر ت تلل األ م وتباع ت ااتلفت فلسّّط ن وطوسّّ ما في      رود  ذ م  

 .1، ف انت اا اهما الذبري  وكانت االارى ال مذان  لغاتها 

وجمل  وتمسّّّّّّّّّّ  اللغ  الذبري  الى اال   الذبري  التي تتال   ن بمي إسّّّّّّّّّّران ل    

بمي   ين والذمالق  وآل  دو  ك شّّّّّّّذور  ارى تصّّّّّّّلها بها صّّّّّّّل  القرا   ال  وي  

 2ارنيست رينانو   فكر و هل  ؤار و عمود ، وهاه اال وا  كلها  ن فري  ابراه م 

ويذقور اد الذبرين كانو ان ه يب و  ن كل القصّّّّّّّص ال اصّّّّّّّ    براه م وإسّّّّّّّحاق 

او اد يذق وا الفا كانوا افا  رادوا اد ي ل وا فكرى اادل     ن تما ا ، ب ل ل انهم 

ت   ن عظّّّانمهم ، عمّّّ وا الى ا ّّّا ّّّ  اتر  و اات ّّّار كه  او يم  زوا  برا لم ّّّ 

 او ن ع  اء للق ا   ه. طب ذي  و شتر   ق س  

و الء   هي لغ   ن ا سّّّّّّّّط اللغات السّّّّّّّّا    و كثرها  رون  اللغة اآلرامية :  (3

والذسّّّكري تتأثر  اإلنه ار السّّّ اسّّّي وهي لغ  لم ، للح ا  الحضّّّاري  والذلم   

 ذ  ا عن  وطمهم في تشّّّّّّّّّّّّّرد اآلرا   ن لأل   التي تت لمها ، وبالذكس كاد 

  ، ب  ت  9فهكاا و ما  واار القرد  سّّّّّّّّّببا في إنتشّّّّّّّّّار لغتهم ا ثما فهبوا ،

                                                             
 . 46،ص 1991، 2ط ،لبمادهمريس عبودي ،  ذتم الحضارات السا    ،طرابلس  1
 ن ب ن المستشر  ن األروب  ن الاين درسوا االسال   ن Ernest Renan  (  1829- 1892 رنست ريماد )  2

 اارجه . 
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 الت رج في ر ذ  شّّّاسّّّذ  ، و سّّّم المسّّّتشّّّر ود هاه اللغ  الى كتلت ن االرا    

لهتات بالد الذراق التموب   والشّّّّّّّمال   وتذر   األرا    تشّّّّّّّمل اوالهما على 

، وتشّّّكل ثان هما على اللهتات األرا    في سّّّوريا وفلسّّّط ن وتذر  الشّّّرق   

 الغرب  .  األرا    

 :السامية وعلماء العربية

 ن جه  واللغ  و ن المذلو  اد الصّّّّّّّّالت القانم  ب ن اللغات السّّّّّّّّا    الم تلف      

بز ن طويل عم  علماء سللللللللللوتشلللللللللر  بل ايا  الذرب    ن جه  اارى كانت  ذروف  

فقّّ   شّّّّّّّّّّّّّّار ال ل ّّل في كتّّا ّّه الذ ن الى الذرببّّ  ، ا ثّّال ال ل ّّل بن اامّّ  الفراهّّ ي 

و ال " وكمذاد وسّّّّّّا  بن نوح ال ه يمسّّّّّّ  ال مذان ود ، الذال   ب ن ال مذان   والذرب   

 د  ن ت بر اللغ  بلغ  تقارر الذرب   " و وضّّّّّّّّح إبن از  األن لسّّّّّّّّي وكانوا يت لمود 

ان ما هو  ن تب يل  لفا  الماس على الذرب   والذبري  والسّّّّّّّّّّّّّريان    يقن اد ااتالفهما 

كما . 1وانما لغ  واا   في االصّّّّّّّّّّّّّّلطول االب اد وإاتال  البل اد و تاور  األ م 

و تموع  اللغات السّّّّّّّّّّا    . 2رين كث ر  ن علماء الذرب   المذاصّّّّّّّّّّاهت ى الى فلل 

و   كاد  أنها سّّّّّّّّّّّّا    ، عم    ا ى المحقق ن نفسّّّّّّّّّّّّها ، لم ت ن    تح دت وتم زت 

 .3يشار الى هاه اللغات كغ رها  ن لغات  س ا عىى ان ها بوجه عا  لغات شرق   

                                                             
 . 1،3،ص  3451، ب روت ، دار االفاق الت ي   ابن از  االن لسي، اإلاكا  في اصول األاكا   1
 .15،ص 1985 ،1والذرب   ،دار الت ل ،طالسمراني إبراه م، دراسات في اللغت ن السريان    2
الم زو ي وعب  التبار ر وآارود،  ال الى نحو اللغات السا    المقارد ، تر:  ه ي  وسكاتي، سبات مو  3

 . 14،ص1993ب روت ، عالم ال ت   1المطلبي ط
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الصّّّّّّالت ب ن هاه الشّّّّّّذور    تب  مت عم  الق ا ى  ن الذلماء المسّّّّّّلم ن وافا كانت 

 كثر وضواا عم  المذاصرين ،فما السر وراء هاه الصالت و ا الذل  في ،و صبحت 

 الت اال الموجود ب ن لغات شذوبها ؟ 

 : موطن اللغات السامية 

إنتشّّرت ف ها اللغات السّّا    ، االل األب م  الق يم   ن بالد آسّّ ا والمماطق التي    

" ا ب ن )  ن الشّّّّّّّّّّّّّرق الى الغرر ( كما ا دها علماء السّّّّّّّّّّّّّا  اتهي اآلت   الغرب   

وسوري  الذرب   و ث وب    ،ف ؤل  ب ن المهرين وشبه التزير  المهرين وسوري  وفلسط ن 

، لالل  وطن اللغات السّّّّّّّّّّّّّا    الق يم ، ولم فلسّّّّّّّّّّّّّط ن ، والتزير  الذرب   و ث وب   -

. 1هاه الممطق  اال  نت ت  تطورات ثانوي  كالهتر  واإلسّّّّّّّّّت طاد او الفتحتمتشّّّّّّّّّر وراء 

الاي يسّّّّمى اا انا  الشّّّّرق األدنى وتسّّّّاهال وفي   صّّّّى الغرر  ن القار  اآلسّّّّ وي  

او   الشّّّّّّّرق األوسّّّّّّّط ،عاش   وا  تتقارر لغاتهم ، و ا ت لهم اضّّّّّّّارات  تذاصّّّّّّّر 

ويطلق االد لق  السّّّّّّّا   ن في  .2، هم الاين  طلق عل هم اسّّّّّّّم السّّّّّّّا   ن  تذاقب  

-وال مذان   والذرب   ، ال مم   والبابل   ال راسّّّّّّّّّات السّّّّّّّّّا    على الشّّّّّّّّّذور األرا    

وجود هاا االترباط ولما تببن لذلماء اللغ   .3و ا إنح ر  مها  ن شّّّّّّّّّذوراآلشّّّّّّّّّوري  

، سّا تهم هاه الذال   الى االعتقاد وهاه الذال   المت م  ، ب ن لغات الشّذور السّا    

                                                             
 . 21،ص 2003القاهر   1،  تر :  حم  الشر اوي ، المتلس األعلى للثقاف  ،طفرسم غ كس، اللغ  الذرب   1
 .5،ص 1990،د شق،  2م ، طلظاظا اسن ،السا  ود ولغاتهم ،دار الق 2
 . 3- 2،القاهر ،ص  6الواا ، فقه اللغ  ، دار المهظ  طوافي علي عب   3
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واد هاه اللغ  األصّّل   ، كانت  متشّّر  في بوجود  صّّل واا  لتم ع اللغات السّّا    

  تلف  نتمت  ن هاه اللغ  األصّّّّّّّّل   ، غ ر  مطق  جغرا    واسّّّّّّّّذ  ، واد لهتات 

لم ت ن ظاهر  و  الف  لالصّّّل، اال  ذ  انتشّّّار هاه األسّّّر  السّّّا    المبرى في انها 

األصّّّّلي ثم ب ت تأث رات الب ئ  الت ي    ماطق شّّّّتى ، وهترت  ذضّّّّها  ن  وطمها 

، فأاات تبرب وتممو اتى  صّبحت تلل اللهتات  غاير  ، كأد كال  مها في األلسّم  

    .1لغ   ستقل 

 لغة العربية بين اللغات: : موقع ال المبحث الثاني

لم يتوفر لغ رهمّّا  ن اللغّّات يرى علمّّاء الذرب ّّ  اد الذرببّّ  توفر لهّّا عّّا الد     

رافي للسا   ن ،وثانهما ، اد  المو ع التغالسا   ،  اا هما ان ها نشأت في       وطن 

ي وعزلتها ، وبق   سّّّاع  على  قانها ا ما  ن ال هر  تمتذ    سّّّتقاللها لهاا الموطن 

د  مه  اوتها السّّّّّا     ، فتم  زت عمها  فضّّّّّل فلل ف ها  ن ترال هاا اللسّّّّّاد  ا تتر 

   واص كث ر  يرجع  همها الى األ ور الثالث  اآلت   : 

  ا    ، فق  اشّّّّّّّّّتملت على جم ع انها اكثر  اواتها ااتفاظا  االصّّّّّّّّّولت السّّّّّّّّّ 

دت عل ها  أصّّوات كث ر  ، وبااالصّّوات التي إشّّتملت عل ها  اواتها السّّا    

 . مها : التاء والاال والغ ن والضاد والظاء ال وجود لها في واا   

                                                             
 . 11،تاريخ اللغات السا    ،دار القلم ،ر.ت ، ب روت ،صولفمسود ،  ) ابو فؤي  (  1



 ة عامليت ال___مكانة اللغة العربية بني اللغا_______________________ ّولألاالفصل 

 29 
 

  في  واع  المحو الصّّّّّّّّّّر  ، فتم ع القواع  انها  وسّّّّّّّّّّع  اواتها جم ذا و د ها

اللغات السّّا    االارى توج  لها نظانر في الذرب   ، ب مما التي تشّّتمل عل ها 

على  واعّ  كث ر  ال نظ ر لهّا في وااّ    مهّا او توجّ  في تشّّّّّّّّّّّّّتمّل الذرب ّ  

 .1ب ان   نا ص   ذضها في صور  

  ، وتزي  عمها  أصّّّّول انها اوسّّّّع  اواتها ثرو  في  صّّّّول ال لمات والمفردات

نظ ر في اي كث ر  ااتفظت بها  ن اللسّّّّّّّّّّّاد السّّّّّّّّّّّا ي االول ، وال يوج  لها 

اات  ن ااواتها ، هاا الى انه    تتتمع ف ها  ن الفردات في   تل  انواع 

ال لم  ،إسّّّّّّّّّّّّمها وفذلها وارفها ، و ن المترادفات في االسّّّّّّّّّّّّماء والصّّّّّّّّّّّّفات 

يم ر وجود  ثله في واالفذال  الهم يتتمع  ثله في اللغ  السّّّّّّّا    األارى بل 

 .2لغ   ن لغات الذالم 

، ويقرر انه يوج  للسّّّّّّّّّ ب في الذرب    ل  اسّّّّّّّّّم على اال ل ويرى الف روب آ ادي    

والريح اربذمان  اسّّّّّّّّّّّّم لل اه   ، وسّّّّّّّّّّّّوج  ل ل  ن المطر  ارود انه يوج  اكثر  ن 

 سّّّّّّّّّّّّّمّّاء كث ر  ، وكّّالّّل الشّّّّّّّّّّّّّّّأد في والمور والظال  والمّّا ّّ  والحتر والمّّاء والبئر 

 3ي اللغ  الذرب   عشرات  ن األلفا  فاألوصا  فل ل  ن الطويل والصق ر وال ريم 

                                                             
 . 33،ص  1974،  كتب  االنتلو المصري   القاهر  ، 3،طفي اللهتات الذرب   براهبم ان س،  1
الس وطي ، المزهر في علو  اللغ  وانواعها ، تح:  حم   ام  جاد ،ال ل : دار اا اء ال ت  الذرب    2

 ( ر.ت . 140،  407- 1/321،)ج
 631،  204 ( ص التصر   )، ال.ت ،، دار نهض   صر ، القاهر   6فقه اللغ ، طوافي علي عب  الواا ،  3
،155 . 
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ب ود اد يقتضي في اللغ  الذرب   يتوارد عل ه  ئات  ن المذاني ثم اد االصل الواا  

األصل   نفسها  ع بياد   ذ  االصوات  فلل  كثر  ن التغ رات في اركات  صواته 

دق ق  نادر  الشّّّّّّّّاوف ، او ب ود بياد  . واد  كل فلل يتري وفق  واع   ظبوط  عل ها 

نه ل اارى في هاه الماا   الى هاا الذ د  ن تموع المفرات ولم تصّل اي لغ  سّا    

و ن  ذاني  ارى عن طريق االشّّّتقاق ال ب ر واالكبر عما يتوارد عن األصّّّل الواا  

1 . 

 ، شّّّّرفها هبالل ادوات التذب ر عن  دق األ ور و لط  المذاني وا ا اكتملت لها    

فت سّّّّّّرت لها  سّّّّّّب  فلل تذالى بتمزيل كتا ه الذزيز وصّّّّّّانها  ن الزوال واالن ثار ، 

 يت سر آلي   ن لغات البشر. سبل البقاء واالنتشار في ارجاء واسذ   ن االرض  الم 

 خالصة :

ا    التي  طلقت ا يثا على  تموع      لق  ب ى  ن االسّّطر السّّا ق  اد  اللغات السّّ 

القّ ا ى غّات كّالذرب ّ  والذبريّ  والسّّّّّّّّّّّّّريّان ّ  وغ رهّا  ّ  عرفهّا علمّاء الذرب ّ   ن الل

ا كل الت    ، وإن م، والذال   ب مهما . ولم ت ن كشّّّفا ج ي ا وا  روا  ذ  اصّّّانصّّّها 

تم  ز اللغات التي تتمذها اصّانص  شّترك  عن غ رها  راد المح ثود بهاه التسّم   

   ، والطوران   وال وش   وغ رها .االروب -كالهم ي الفصانل الل غوي  األارى  ن 

                                                             
 ( . 3-1ص ) 2000 كتب  ال انتي ، القاهر  ،،  2ا  ن عب  ه ، االستقاق ، ط 1
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و و   ااسم وتب  ن اد  الح ي  عن تقسّ م الشّذور السّا    لم يصّل الى ر ي  اطع 

 تطمئن إل ه الم فس ويذول عل ه الف ر.

 الذرب   وعال   الذرب   بها ، غ ر اد الذرب   كما تب  ن اد صّّّّّّل  اللغات السّّّّّّا       

على نطاق واسع وتمتاب   صانص كث ر  عن ااواتها السا    و  هي التي تست    ال 

ذ  واإلكتمال ، في األصّّول والقواع  والمفردات ، ويلغت في فلل درج  عال     ن السّّ 

و  نضّّّّّتها و   رها على التذب ر عن   تل  واد  اللغ  الذرب    كمل اللغات السّّّّّا    

 القضايا. 

 



 

اني
ّ
 الفصل الث
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 لمبحث االول : االستشراق والدراسات اللغوية ا

من قضية الصراع ان االستشراق في حقيقة االمر كان واليزال جزءا اليتجزأ      

،حيث نجد ان المستشرقين الحضاري بين العالم الغربي االسالمي والعالم الغربي 

يستقون معلوماتهم عن االداب العربية واالسالمية من كتابات االروبيين حتى اليوم 

في المجال االدبي ،والواقع الذي ال يمكن انكاره هو ان االستشراق المختصين 

، وعلينا ان نعترف قوية في دراسة االدب العربي ايجابا وسلبا والمستشرقون لهم تأثيرات 

في احياء حركة ومما ساهموا العربية للمستشرقين وجهودهم في دراسة المخطوطات 

الى االمام من خالل مؤلفاتهم التراث العربي اسهاما كبيرا ودفعوه بخطوات واسعة 

هذا التراث العربي الى النور وتاثروا بالمكتبات العالمية الرائعة ،حيث انهم اخرجوا 

من علوم واداب الذي يدل داللة قاطعة على ما كان لدى اصحابه بتراث العرب الضخم 

علماء العرب والمستشرقين حيث وفنون ،فان االدب العربي كان عنصرا مشتركا بين 

حيث درس المستشرقون بعض القضايا الكبرى حول يظهر لنا التاثير والتاثر فيها بينهم 

والعربية واللغة العربية والتراث االسالمي ،فكانت اتجهاتهم الغربية والقومية ة عقليال

وضع الفكر  19بدءا من القرن منصبة نحو التراث العربي ،فقد استطاع المستشرقون 

االستشراقية من موضوعات هو ،حيث اول ما تناولته الدراسات العربي تحت المجهر 

وتقاليده ،ثم بعد ذلك توسعوا الى دراسات الشرق وعداته االدب العربي بمختلف عصوره 

ب العربي والمخطوطات في المكتبات العربية وفهرستها المستشرقين باالدولغاته ،فُعنَي 



 ية واللغة العرباالستشراق  ________________________________ الثاينالفصل 

 34 

بالعديد من وتحقيق العديد من امهات الكتب العربية في شتى المجاالت ، والقيام 

من الدراسات في مجاالت الدراسات اللغوية والموسوعات والمعاجم النافعة ، وغير ذلك 

 العلوم والفنون االسالمية .

العربية في احدى مراحلها بجمع المخطوطات لقد عنيت الدراسات االستشراقية       

الى الغرب والقيام بحفظها وفهرستها ، وتم نقلها  17تحديدا في القرن واالسالمية 

المستشرقون والرحالة الغربيون الديار ، فالمرحلة التي جاب ونشره وتحقيق بعضها 

من المخطوطات عرضة للضياع واالهمال  االسالمية بحثا عن المخطوطات كان كثير

وتغيراتها ،اثرت بشكل وحتى االمتهان فاالحداث السياسية التي تعرضت لها االمة 

االخرى االجتماعية واالقتصادية والعلمية ،وعندما نريد تقييم سلبي على جميع الجوانب 

المخطوطات بالظاهر ،بل علينا ان ندرس المستشرقون يجب علينا ان النكتفي جهود 

 .1التي حققوها ونشروها

بداية في السيطرة على مصادر التراث العربي عن ولقد نجحت العقلية االروبية     

والمستشرقون بواسطة التحقيق والتمحيص والطبع والنشر لمجموعة طريق االستشراق 

من التحقيق من اكبر واهم المصادر التراثية ،وقد نجحت ايضا في فرض شكلية معينة 

                                                             
،دار الكتاب  1العربية ،طصالح المنجد ،المستشرقون االلمان تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات  1

 . 07،ص 1998الجديد ،بيروت 
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ان اثار االستشراق وانتاج المستشرقين ال يزال يشغل والتقويم والنقد . ونستطيع القول 

 وتبرز جهود المستشرقين في مجال الدراسات اللغوية في : .مواقع التراثيةكثير 

 :مخطوطات التراث العربي وفهرستها جمع وتحقيق ونشر (  1

ملك بروسيا م ومرورا ببعثات  1798منذ حملة نابليوم سنة تم جمع المخطوطات     

م الى البعثات الشخصية ، ومن اهم االنجازات  1852وسنةم  1842) فريديتش ( سنة

في عشرة مجلدات لمكتبة برلين وضع فهرس ن م المذهلة ما قام به ) ألوارد (

العربية مخطوط ، وتعد فهرسة المخطوطات  1000وعددها للمخطوطات العربية 

وقد حقق في فيينا من المؤلفات الرائدة التي يعتمد عليها المحققون العرب ، الموجودة 

اول من التراث  العربي ،لقد كان رايسكه المستشرقون عددا كبيرا من امهات الكتب 

،  1742مع ترجمتها الى االتينية سنةمعلقة طرفة بن العبد بشرح ابن النحاس نشر 

،فحقق وترجم ونشر المقامة السادسة والعشرين العديد من التراث العربي وترجم ونشر 

  .1م 1756والجزء االول من المختصر من اخبار البشر والمية الطبراني من الحريري 

بجمع المخطوطات العربية نشرها وفهرستها السيما وقد اسهم المستشرقون االلمان    

سبعة االف وحفظت في مكتباتها حيث يوجد في المانيا كتب المراجع واالصول المهمة 

تابعة للكنائس وتعد مكتبة برلين الوطنية مكتبة ملحقة بالبلديات و احدى عشرة الف 

الشرقية والسيما وهايدلبرج من اغنى المكتبات بالمخطوطات ومكتبة جامعة توبنجين 

                                                             
 . 61،ص  1997،االستشراق والخلفية الفكرية للصراع ،دار المعارف القاهرة ،محمود حمدي زقزوق  1
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فحسب بل حمدوا طات فظ المخطو حااللمان على المستشرقين  ورالعربية ،فلم يقتصر د

العربية الموجودة في علميا فهارس متعددة ، وتعد فهرسة المخطوطات الى تحقيقها 

فون من . ولقد نشر ماكس المحققون العربفيينا من المؤلفات الرائدة التي يعتمد عليها 

وحقق  ،للطبري ومؤلفات البيروني  والملوك تاريخ الرسلو للمبرد  الكاملحيث العدد 

البن ابي اصيبعة االنباء وحقق اوغست للقفطي اخبار الحكماء  1930في لبرت 

 ذكر المستشرق هيلموت ريتروال ننسى   . 1البن النديمالفهرست  1872فلوجل وحقق 

 1927 هيندريتش بيكر الذي عاش في تركيا في الفترة مابين تلميذ المستشرق االلماني 

على ما في مكتبات تركيا من كنوز مما اتاح له الفرصة لالطالع  1949و 

مقاالت االسالميين البي حسن االشعري المخطوطات االسالمية ومن ابرز تحقيقاته 

للحسن بن موسى النوبختي واسرار البالغة لعبد القاهر والوافي بالوفيات وفرق الشيعة 

ونشر المخطوطات للعناية بحفظ  1918 واسس المكتبة االسالمية بالمانيا  الجرجاني 

 .    2االسالمي 

شواهد الشعر في وبرويونلخ حيث حاوال حصر والعمل الذي قام به كل من فيشر    

و  1934كل من اليبتزج وفيينا امهات الكتب النحو العربية في كتاب صدر في 

                                                             
 . 61ص  1997،، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع ،دار المعارف القاهرة محمود حمدي زقزوق  1
 مركز المدينة النبوية لالستشراق . مازن المطباقي ،االستشراق ، منشور في موقع  2
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.  1صفحة 352في  1982في اوزنا بروك بالمانيا تو تزيلر و ر أدا وطبعته 1954

على حصر الفهارس في مكتبات العالم ضمن العمل وقد عمل االستاذ فؤاد سزكين 

  2التراث العربيالذي قام به حول تاريخ 

ببحوث حولها من كما ساهم المستشرقون الفرنسيون بجمع المخطوطات والقيام    

بالمكتبات الشرقية ايضا فتأسست المكتبة الوطنية مكاتب لضمها ،فكان اهتمام فرنسا 

وكان للجامعات التي احتوت على نحو سبعة االف مخطوطة مكتوبة بالعربية بباريس 

الذين استطاعوا الحصول على نوادر مكتباتها وكذلك للمستشرقين والرحالة والقناصل 

من المجالت والدوريات ومن وقامت باصدار العديد  ، 3العربية الكتب والمخطوطات 

المستشرق دي سباسي صحيفة العلماء ، والمجلة االسياوية التي اشرف عليها اشهرها 

في نشر بحوث في اصداراتها االولى وغيرها كثير من المجالت التي ساهمت 

كاترمير ركز على وكذلك المستشرق 4للمخطوطات المستشرقين المختلفة وتحقيقاتهم 

مثل بحثه حول ة فحقق وترجم الكتب والمخطوطات ونشر البحوث الدراسات االسالمي

 جغرافية العرب .

                                                             
1 Osnabruk Otto Zeller ,1982 ,p E.Braunlich.shawahid _ Indices. Fischer und 

352 . 
، تر: محمود فهمي العربي مجموعة المخطوطات العربية في مكتبات العالمتاريخ التراث فؤاد سزكين،  2

 . 281، ص 1982،الرياض ،حجازي ،جامعة بن سعود االسالمية 
 . 108،ص  2002دار المدار االسالمي ،بيروت  ،1الحاج ساسي سالم نقد الخطاب االستشراقي ج 3
 . 109،  108االستشراقي ،ص ،نقد الخطاب المرجع السابق ، الحاج ساسي سالم  4
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االسبان في دراسة وجمع المخطوطات الذي تركوه وال ننسى جهود المستشرقين    

منها من كتب ومؤلفات واثار عربية تمتاز بالعمق في العرب في اسبانيا بعد خروجهم 

مثل دراسة اسين وبالسيوس وكوديرا ، وتميز المستشرقون االسبان التحليل والوضوح 

بدراستهم لحضارة االندلس والمغرب العربي . لقد كان للمستشرقين االسبان عن غيرهم 

وبالتالي تم نشر االف المخطوطات العربية دور كبير في تنمية الدراسات االستشراقية . 

وكتاب سبويه واالشتقاق للسيوطي تقان اال عصر الطباعة كسيرة ابن هشام و في بداية 

 .1للمبرد والجمهرة وغيرها الكامل و ومعجم االدباء 

امتدت جهود المستشرقين عند حد جمع المخطوطات وتحقيقها فقط بل ولم تقف      

بيلوغرافية لتلك المخطوطات الى ما هو ابعد من ذلك الى عمل فهارس للمخطوطات 

( عدة فهارس للمخطوطات العربية  1910_  1850) التي اقتانوها اذ صدرت سنه 

 1990_  1838 (  فيلهام لورد أوالشرقية في برلين وميونيغ ، فقد وضع واالسالمية 

_   1887)فهرسا لنحو عشره االف مخطوط في عشر مجلدات لمكتبة برلين سنة ( 

جوتنجين ( فهرس مخطوطات في كتبه  1899_  1832ووضع  بيرتش ))1899

 .2( 1892_  1978مخطوطا في خمسة مجلدات سنة )  2891،ووصف  

                                                             
 .56ص حسن علي حسن مطر الهاشمي ، قراءة نقدية في تاريخ القرآن ،  1
 69دار الورق ) د.ط ، د.ت ( ،ص مصطفى السباعي ، االستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم ،  2
. 
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ينظرون تنظيرات راحوا  لولم يكن جهدهم العملي هو الوحيد في هذا المضمار ب   

، فأنشأو وبذلك المحاضرات منهجية تتناول االليات الصحيحة للعمل التحقيقي 

محاضرات برجستر آسر في ، وألفوا الكتب ولعل من ابرز تلك االعمال المتخصصه 

القاها المستشرق االلماني ونشر الكتب ، وفي محضارات كتابه اصول نقصد النصوص 

على طلبة كلية االداب بجامعة القاهرة سنة  ) 1933_  1886)  برجستر آسر 

ايدي يوضع بين وهو اول مؤلف 1969والتي تم طرحها الول مرة سنة  1831

لكتب التراث ، قال يوهان فوك الرواد من العرب المحققين العرب يرشدهم الى تحقيق 

امام حقل لم الطريق _ وان ثم مرارا على المخطوطات غير كافية _ " وبذلك مّهد 

 . 1يطرقه احد من قبل " 

 ( التأليف وصناعة المعاجم :  2

لدى المستشرقون وبلغ عدد تعددت مجاالت التأليف في الدراسات العربية واالسالمية 

لقد العشرين ستين الف كتاب . القرن التاسع عشر ونصف ما ألفوه عن الشرق في 

وفي الشريعة ، وفي الفلسفة ألفوا في التاريخ العربي واالسالمي وفي علم الكالم والفلسفة 

وفي تاريخ ادب اللغة العربية وفي الدراسات المتعلقة ، ي االسالمية والتصوف االسالم

وفي النحو العربي وفقه اللغه العربية ولم يتركوا مجاال من ، والسنة النبوية  بالقران

                                                             
، ص  1997، دار المعارف ، القاهرة  محمود حمدي زقزوق ، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع  1

63 . 
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وسنكتفي هنا باالشارة الى المؤلفات  1فيهالعلوم العربية واالسالمية اال واّلفوا مجاالت 

 العلمية كنماذج للمؤلفات المفيدة . ذات القيمة 

 تاريخ االدب العربي :  -أ

من تأليف المستشرق االلماني كارل بروكلمان وهو كتاب اساسي في الدراسات العربية 

واالسالمية ال يستغني عنه باحث في الدراسات العربية واالسالمية وقد قام بروكلمان 

 . 2بمفرده بهذا العمل الضخم 

، بل يشمل كل ما كتب باللغة وال يقتصر هذا الكتاب على االدب العربي وفقه اللغة 

. فهو سجل للمصنفات العربية المخطوط منها العربية من المدونات االسالمية 

مجلدين في عام عن حياة المؤلفين وقد صدر اوال في والمطبوع ويكتمل بمعلومات 

بثالثة مجلدات تكميلية كبيرة تضم في مجموعها ثم اتبعه المؤلف  1902و  1898

في طبعة اخرى  1949الى عام   1937صفحة في الفترة من عام  2600حوالي 

 . 3الثالثة التكميلية معدلة ليتناسب تعديلها مع المجلدات 

هذا الكتاب لكل حصلت االدارة الثقافية لجامعه الدول العربية ادراكا منها الهمية وقد 

وقد بعث بروكمان باحث عربي على موافقة بروكلمان واذنه بترجمة الكتاب الى العربية 

                                                             
ينظر : عبد العزيز بن حميد الحميد ، أعمال المستشرقين ،جامعة محمد بن سعود اإلسالمية ،  1

 .174،ص1،ج1ط، 2012الرياض ،
 www.stardz.comشبكة النجم التعليمية  2
 المرجع نفسه ، شبكة النجم التعليمية . 3
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ه وباللغة العربية يحتوي على التصحيحات وزيادات الى االدارة المذكورة بجزء كتبه بخط

المجار رحمه هللا بترجمه  بعض الحاقها بالترجمة ، وقد قام الدكتور عبد الحليم لفرض 

 1959بتكليف من الجامعه العربية وصدر الجزء االول منها عام اءه الى العربية اجز 

وكانت الترجمة قد توقفت بعد . ووصل ما صدر من اجزاء حتى االن ستة اجزاء ، 

وقد تم تقسيم الكتاب كله الى ثمانية وفاة الدكتور النجار وصدور االجزاء الثالثة االولى 

على المنظمة العربية للترجمة والثقافة والعلوم بتوزيع باقي االجزاء عشر جزءا وقامت 

 . 1مجموعة من الباحثين لترجمتها حتى يتسنى نشر الكتاب كله دفعة واحدة 

من مقدمة الدكتور عبد ويكفي هنا للتعريف بقيمة هذا الكتاب ان نورد السطور التالية 

تاريخ كان تعريب كتاب (  الكتابقدمة في ميقول رحمه هللا    الحليم النجار للكتاب ،

وادابهم في علوم العرب حينما يبحث االدب العربي لكارل بروكمان امال يراود كل قارئ 

العالم الجديد العالم العربي ومتابعة خطواته في تاسيس ثقافة ،او يحاول سبر جهود 

ومدادا للبعث اوعدة للفخر واالعتزاز بينات من ذلك ايات وتنمية حضارته ليتخذ 

الى االكمال بناءا على في حاجة مستمرة يدرك ان عمله وقد كان بروكلمان واالحياء(.

 .  2باكماله على مدى نصف قرن ما يكتشف من مخطوطات واذلك كان دائب العناية 

                                                             
،دار المعارف ،د.ط ،د.ت، محمود حمدي زقزوق ، اإلستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  1

 .135ص 
ص  القاهرة ،  5تر.عبد الحليم النجار ،دار المعارف ،ط، 1كارل بروكلمان ،تاريخ االدب العربي ،ج 2

 ط
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 ب( دائرة المعارف االسالمية : 

في  وقد تم اصدارها ،ستشرقين المتعد هذه الدائرة من ثمارالتعاون العلمي الدولي بين 

 ، 1938و  1913وااللمانية في الفترة ما بين باالنجليزية والفرنسية طبعتها االولى 

صرية االسالمية من خريجي الجامعة المنقلها الى العربية لجنة دائرة المعارف وقد تولت 

وقد عّمد المترجمون الى نشر لم تصل في الترجمة اال في حرف العين  1933عام 

المقاالت لتصحيح األخطاء التي وقع فيها تعليمات هامة في أعقاب الكثير من 

 مجموعة من العلماء المعروفين .المستشرفون ،وقام بكتابة هذه التعليمات 

رف وقاموا باصدار دائرة معاوقد تجاوز المستشرقون فيما بعد هذه الدائرة  المتداولة 

من بحوث حديثة وما اسالمية جديدة أعيدت فيها كتابة المقاالت بناًء على ماصدر 

 نشر واكتشف من مخطوطات .وقد ظهرت الطبعة الجديدة باللغتين االنجليزية والفرنسية

الى انّ  اللجنة العربية ،وقد أشار نجيب العقيقي  1977حتى عام  1954فقط من عام 

ن جمة دائرة المعارف ترجع االن الى الطبعة الجديدة ابتداء من حرف العين بدال ملتر 

 الرجوع الى الطبعة القديمة التي تقادمت بعض معلوماتها.

 المعاجم: ج(

في المعجم العربي الى حاجة تعليمية تبشيرية تتمثل ترجع األغراض االولى للتأليف 

في الرغبة في معرفة مفردات عربية .ثم تطور التأليف المعجمي عند المستشرقين 

 منقسما الى قسمين:
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 نظري أي التأليف في المعجمية العربية نشأتها ومدارسها وتاريخها وأصالتها . -1

باع فالمستشرقين  لغوية. ة مناهجتطبيقي أي تأليف معاجم عربية على وفق عدّ  -2

ونذكر في هذا الصدد المعجمي   ، طويل في مجال المعاجم والقواميس اللغوية 

ذلك المعجم الذي  1861 فيلهلم فرايتاج جورج العربي الالتيني الذي  ألفه

 .1الزال يستعمل حتى اليوم 

ا من العربية وغيرهباالضافة الى العديد من القواميس الصغيرة والكبيرة التي تجمع بين 

اخرى  لغات  اوروبية مختلفة كاالنجليزية والفرنسية  واأللمانية وغيرها من لغات أروبية

. 

ونشير هنا الى وهناك مستشرقون ينفقون سني عمرهم في اعداد مثل هذه المعاجم 

 1949المرتب حسب المصادر فقد قضي أوجست فيشر معجم اللغة العربية القديمة 

 . 2ي جمعه وتنسيقه وتعاون معه عدد من المستشرقيناربعين عاما ف

المفهرس أللفاظ الحديث الشريف الذي يشمل كتب الحديث الستة ونذكر أيضا المعجم 

باإلضافة الى مسند الدرامي وموطأ مالك ومسند االمام احمد بن حنبل ، وقد المشهورة،

                                                             
، ماجستر ،غير منشورةمعجم محوسب لمعاني األفعال الثالثية المجّردة في اللغة العربية، رسالة  1

 ،بتصّرف . 20ص
 ( 514 -500، ص ) 24،م4العربي ، جينظر، مجلة المجمع العلمي  2
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المعجم الجامعات وتفيد من هذا . 1936تم نشره في سبعة مجلدات ضخمة عام  

 . 1والمعاهد االسالمية كافة في العالم

 المعجمي في العربية عند المستشرقين األلمان يتضمن مايلي:ولعلى جديد التأليف 

  الفرقان في أطراف القران لفلوجل.نجوم فهرسة النصوص معجميا مثل 

 لفريكل.االلفاظ االرامية في القران  التأصيل المقارن لأللفاظ المعربة مثل 

  المعجم اللغوي التاريخي الوجست فيشر فكرة المعجم التاريخي مثل. 

  ٠زوفيرمعجم العربية المعاصرة لهان المعجم الوصفي لمرحلة معينة مثل  

  معجم األلوان للشعر العربي مثل المعجم اإلحصائي ذو الحقل الداللي الواحد

 ٠لفيشر

  )2تأليف معاجم اللهجات العربية الحديث )العامية 

 ( الترجمة : 3

بل قاموا أيضا بترجمة مئات الكتب  لم يقتصر األمر على نشر النصوص العربية

الى لغاتهم الكثير من دواوين كافة، فقد نقلوا الى اللغات األوروبية العربية واالسالمية 

الشعر والمعلقات وتاريخ أبي الفداء وتاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي، وتاريخ 

                                                             
،الرياض  1الملك فهد ،طاالستشراق والدراسات اإلسالمية،  علي بن براهيم النملة، مكتبة  1

 .105،ص1998
األلمان العربية أنموذجا ،لنيل عبد المحسن عباس الزويني، البحث اللغوي في دراسة المستشرقين  2

 . 6-5،ص 2010درجة الماستر في اللغة العربية  وأدابها ، جامعة الكوفة   
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وغير ذلك من مئات للغزالي واالحياء للسيوطي المماليك للمقريزي وتاريخ الخلفاء 

هذا فضال عما ترجم في والتاريخ والعلوم االسالمية المتعددة الكتب في اللغة واالدب 

والطب والفلك وغير ذلك لسفة فلعرب والمسلمين في الالقرون الوسطى من مؤلفات ا

 . 1من العلوم 

فتمت ترجمته الول مرة في القرن الثاني عشر ، فقد قام وكذلك تطرقوا لترجمة القران 

الى اللغات بإعداد العديد من ترجمات القرآن المستشرقون منذ ذلك الوقت وحتى االن 

، وصنعوا فيها تصوراتهم عن االسالم االوروبية كافة ، وقد مهدوا لترجماتهم بمقدمات 

القرآن من بعض آيات مختارات اصدر اول ومنهم المستشرق آرثرجون آربري بحيث 

كما ترجم مسرحية مجنون  1955مع مقدمة طويلة ثم اكنل الترجمة واصدرها عام 

باالضافة الى المستشرق االنجليزي جورج سيل في مقدمة ترجمته  "ليلى الحمد شوقي 

يقول ' اما ان محمدا كان في الحقيقة مؤلف  1734لمعاني القران التي صدرت سنه 

باالفك واللغو والمخترع الرئيسي له فامر ال يقبل الجدل ' بحيث حشاها كتاب القران 

 2والتجريح "

                                                             
،القاهرة  1عبد الرؤوف محمد عوني ،جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة ،ط 1
 .28،ص2004،
،ص  1998مكتبة الملك فهد ، الرياض ، 1ط،،االستشراق والدراسات االسالمية علي بن براهيم النملة  2

88  . 
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حيث كان لفكرة الترجمة ووضع فكرته موضع التنفيذ  ريمون وقت تحمس المستشرق 

فريقا من المترجمين الفرنسيين واليهود مستشار القشتالة في القرن الثاني عشر ،فّكون 

التراجم عن العربية لمؤلفات ابن سينا والكندي والفارابي وابن رشد والعرب قدموا باكورة 

االنجليزي ادوارد لين ال يسعنا ذكرهم كلهم امثال و برز العديد من المترجمين  .1

لترجمته كارل بروكلمان وليلة اكثر من ثالثمائة مرة والمستشرق لترجمته اللف ليلة 

الذي ترجم رينو في ستة مجلدات والمستشرق كتاب تاريخ االدب العربي الذي ترجم 

ترجمته لكليلة ودمنة أندري ميكيل ابي الفدا في اواسط القرن الماضي و جغرافية 

في ريجيس بالشير القديم . والقائمة طويلة يضاف اليها والمختارات من الشعر العربي 

ودراساته المتعددة االخرى دراساته حول تاريخ االدب العربي وحول ابي الطّيب المتنبي 

  .2" االستشراق واالدب العربي " ترجمه لبعضها التي يحمل كتاب احمد درويش 

طاليس من خالل تقصيها او عمل ا( ظهور االهتمام باللهجات الحديثة ) العامية (  3

 : لغوية لها 

عامتهم الحديثة ) العامية ( على ايدي المستشرقين تطورت دراسة اللهجات العربية 

كالتعريب اللغوي بالدعوة الى هجر الفصحى واحالل العامية مكانها السباب فكرية 

 وهي بشقين : او لغوية 

                                                             
 .  10ص ،  1997الهيئة المصرية العامة للكتاب ، االستشراق واالدب العربر، د.ط ، شاحمد دروي 1
 .  32، 31المصدر نفسه ، احمد درويش ، ص  2
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  : بسبب االزدواجية اللغوية في مجتمعاتنا .تعليمية 

  والتنوع اللغوي لتحديد الظواهر االساسية في االختالف اللهجي : علمية

 متوسلة بعدة مناهج لغوية وابرز وسائلها االطلس اللغوي.

غة اللالحديثة ليسوا بْدها من علماء والمستشرقون باهتمامهم بدراسة اللهجات العربية 

يُعنون بدراسة اللهجات الرومنسية في اوروبا الذين صاروا منذ عصر النهضة بتأثير 

 والتأليف فيها :، ومن اشكال االهتمام 

  فيها كاالسم واالستفهام او االشارة او نظام التعرف .دراسة موضوع محدد االول : 

 التقعيد للهجة كلها .الثاني : 

 1تاليف معاجم اللغات بحسب ما ذكرنا سابقا الثالث : 

في البحث في لقد ساهم امتزاج االمم الغربية في البالد العربية في اهتمام المستشرقين 

واصولها وتقلباتها وتطوراتها في اللهجات العربية ، حيث تم ادخال تدريس لهجاتها 

وخاصة منها وذلك بانشاء مدارس اختصت بدراسة اللغات الشرقية جامعاتهم وكلياتهم 

وضيغها ر من اللغويين على دراسة اللهجات ووصف اصواتها كثالعربية، فعكف ال

، كما رسموا خرائط وضبطها باالستعانة باجهزة التسجيل ومختبرات التجارب الصوتية 

لكل كلمة من لكل ظاهرة من ظواهر اللهجة العامية بل في بعض االحيان موضحة 

                                                             
االستراتيجية،  ، المركز االسالمي للدراسات  15العالي احمامو ، مجلة دراسات استشرافية ، العدد عبد  1

2018 . 
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او كيفية النطق بها في كل منطقة من مناطق هذه اللهجة كلماتها خريطة تبين دالالتها 

في كثير من الجامعات وساهمت هذه االعمال في تأليف العديد من االطاليس اللغوية 

، اال انها ول قديمة في التراث العربي القديم اصوال يفوتنا االشارة ان دراسة اللهجات 

النظر السريع قصد االفادة لم ترقى الى مستوى العلم او البحث المستقل وال تعدوا 

بعض ظواهر الفصحى ، حيث كان للمستشرقين دور واالسترشاد في تفسير او تحليل 

وتصنيفا الدراسة اللهجية واالهتمام باللهجات العربية دراسة وتحقيقا كبير في احياء 

 . 1وفهرسة 

 : ان نشير الى بعض هذه االعمال التي اختلفت مناهجها واهدافهاويمكن هنا 

  دي سفاري  والفصحى ، قّدمة باالتينية اصول اللغة العربية العاميةDe 

sivarie   1784  سنة الى الحكومة الفرنسة ونشر الكتاب بعد موت صاحبة

1813 . 

  البرتغالي لسوزا من العربية االلفاظ اللغوية المشتقةSouza    طبع سنة ،

1812 . 

   ج.ج.هس للمستشرق بحث في لغة نجد الحاليةJ.Hess  1912سنة  . 

                                                             
المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية  . 15دراسات استشراقية ، العدد مجلة عبد العالي احمامو ،  1

 ،2018 . 
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  جيزينيوس للمستشرق االلماني رسالة في اللغة المالطيةGesenius   

 . 1832المتوفى سنة 

  دوزي من العربية والمستشرقين والبرتغالية المشتقة مفردات الكلمات االسبانية

dozy   انغلمان وEngelmann    1869طبع في ليدن سنة . 

 ، م. برنييه مفتاح كنوز النحو واالدي لعلوم العرب M.Brebier   طبع في

 . 1855باريس 

 دي سبارمي والقواعد والعقائد ، تأليف كتاب الفوائد في العوائد Despemet 

 .  1905، طبع في البليدة بالجزائر سنه 

  لمخيمليانوا سنطون العامية نصوص عربية في لغة العرائشSanton 

Maximiliano   1910سنة االندلسي جمع فيها لغة العرائش في المغرب  ،

بالحرف االفرنجي وترجمتها بلغته ونشر االخبار بحرفها المغربي ورسم لفظها 

 .  1، وذيلها بمعجم االلفاظ الصعبة وشرحهاالمعروفة بالقسطيلية 

 

 

 المبحث الثاني : عالقة المستشرقين باللغة العربية 

                                                             
، القاهرة ،  3،ج، مجلة مجمع اللغة العربية الملكي اللهجة العربية العامية  عيسى اسكندر المعلوف ، 1

 .368ص، 1937المطبعة األميرية ،
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عن سؤال مفاده ؛ لو كانت اللغة العربية تحتل اليوم نتج البحث في هذه المسألة 

ان فكيف كانت لصورة االسالم في الغرب ة االنجليزية على الصعيد العالمي مكان

 تكون ؟

األخرى تتعلم العربية واللغات الشرقية لقد بدأت الدراسات الشرقية اإلسالمية 

وتأليف ادبيات ناقدة بهدف تنصير المسلمين ذوي الشأن الغربي ألغراض تبشيرية 

هي عالقة ذات صلة ان عالقة اللغة العربية باإلستشراق ، منها يظهر 1للقران 

في أوروبا في العصور ، والدراسات اإلسالمية ؛ فمعرفة اللغة العربية باإلسالم 

مع اإلسالم ، أي أن بداية كانت نقطة إنطالق نحو التنافس العقائدي الوسطى 

، فلقد كانت مبنية على صراع مع اإلسالم والتنافس السياسي الدراسات اإلستشراقية 

 تتناسباوثق أوروبا في القرن السابع عشر ان تعرف العربية إزدادت حاجة 

الى استخدام ؛ االتجاة الذي كان يدعوا في اتجاهين  متمثلةومصالحها في الشرق 

ويتمثل هذا في االستعمار ، واالتجاه الذي في التعامل على الشرق القوة العسكرية 

 .2الحرب الثقافية وتتمثل في التنصيركان يدعوا الى 

 التي لم تخرج بهمان حاجة االوروبيين الى الخروج من دائرة وسائلهم الثقافية    

بل أملتها عليهم وبعض لهجاتها ، فقد ازدادت كثيرا من قبل عن اللغة الالتينية 

                                                             
التسامح سلطنة عمان ،   ياسر عبد الرحمان الليثي، اللغة العربية ودراسات االستشراق االسالمية  1

 . 3،ص  2007، 17العدد 
 . 419،ص  2003،دار وائل ،عمان ، 2اسماعيل احمد عمايرة، االستشراق واللغة ،ط 2
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ولما كانت هذه اللغات مندثرة غامضة في كثير من ثقافتهم النصرانية ذاتها ، 

وتراكيبها فقد بات الزاما عليهم ان يستعينوا على معرفة ألغازها وغوامضها مفرداتها 

معينا لهم  –لغة عدوهم اإلسالمي -باالستئناس بالعربية ، وهكذا اصبحت العربية 

 .1نصوص كتبهم المقدسةفي معرفة 

موغلة منذ القدم ، فلقد اعتنى المستشرقون باللغة العربية عناية بالغة ، وهذه العناية 

وتزود من تراثها ، وان اتقان اثبت التاريخ ان الغرب نهل من معين اللغة العربية 

لمن اراد ان يدرس الحضارة ويتثقف بالعام والمعرفة ، العربية كان شرطا حاسما 

إنجازات كثيرة ومتنوعة في اللغة العربية ، ونراها في بعض وكانت للمستشرقين 

أنفسهم ، وصارت هذه االعمال ر دقة ونوعية مما انجزه العرب المجاالت اكث

ما يتصل بها من قريب او بعيد وهذا في كل كمراجع ومصادر أصلية للغة العربية 

في فقهها وأصواتها ولهجاتها ونحوها وصرفها وأصولها ومعاجمها ، ، فبحثوا 

وغزارتها ومادتها وفلسفتها وعالقتها باللغات االخرى ، وخاصة اللغات وأطوارها 

 2انتجته هذه اللغة السامية ومميزاتها وعناصرها وتاريخها ونقوشها وكل ما 

من القرن الثامن للميالد لغة العلم لقد اصبحت اللغة العربية في النصف الثاني 

على تفوقها في العالم ، وحملت بعدها التقدم الصحيح وحافظت عند الخواص 

                                                             
 . 416المرجع السابق ، اسماعيل احمد عمايرة ، االستشراق واللغة ،ص  1
واإلجحاف ، االستشراقية في مسيرة اللغة العربية الفصحى ، بين اإلنصاف محمد عيساوي، التأثيرات  2

 . 302ص  7، العدد  2017، مارس مجلة تاريخ العلوم ، جامعة مسيلة 



 ية واللغة العرباالستشراق  ________________________________ الثاينالفصل 

 52 

الحادي عشر األخرى الى آخر القرن وإحتاللها مركز الصدارة بين جميع األلسن 

عن كتابه للغة لويس ماسي نون يقول على أقل من تقدير ... وفي هذا الصدد 

من جهة من ثقافة بين الحضارة وما يالزمها ؛ فقال " يبدوا ان هناك تضادا العربية 

والحاضرة حضارة ذاتها مشتقة من الحضر الحاضرة ، أخرى وذلك بإعتبار ان لفظة 

أختيها تفضل ، وبعدها يقول " بحيث اللغة العربية في  معاجم اللغة ضد البادية 

لدم عذبة وحلوة للدموع أي ألن اللغة العربية لغة من الوجهة الثقافية ايضا ، وذلك 

الحظ الوافر االستشراقية التي قام بها المستشرقون كان لهم القلب ، فكل الدراسات 

كتابة او القرآن الكريم ، وكل ما قاموا به سواء من في خطوطهم للتحريف وتبديل 

، وكذلك مخطئين في تجاوزهم للصورة الحقيقية نقد وغيرها ،  إاّل وانهم كانوا 

وصرفها العربية من حيث بنيتها وصيغتها في تطوير قواعد لديكه  يتودورنومساهمة 

وخاصة راقية حول اللغة العربية في مجتمعنا االسالمي ، فاإلستشراق له مكانة 

، وكذا المحافظة على التراث توجه الى معرفة االستشراق بدوره العالم الذي يتودور 

 و االسالمية .الثقافي للشعوب العربية 

ممن درسوا اللغة العربية ودّرسوها وحاولوا االلمام ولقد برزت فئة من المستشرقين 

واجادتها ، ورجعوا في دراستهم الى بعض المصادر العربية ، اال اّن دراستهم بها 

بالشرق االسالمي لم تكن قوية ، رغم قدم الدراسة بقدم اتصال الغرب للغة العربية 
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التي  العربية للنصوص فهمهم في واضحا القصور فكان .1 االندلس طريق عن

الناتج عن ، فوقعوا في اخطاء ادى بها الى سوء الفهم استعانوا بها دراسة وتحقيقا 

هذه الميزة في كانت تحاول ابراز الضعف اللغوي لديهم ، ورغم ان هذه الفئة 

على سالمة اللسان من حيث المفردات اللقاءات والمؤتمرات ، وتظهر الحرص 

التمكن الذي انها لم تتمكن من اللغة العربية  المستقاة واالعراب والتصريف اال

، دون اللجوء على االستناد التام على النصوص العربية مصادر لدراستها يعينها 

انها لغوي تمر على المستشرق ، وال ريب الى اهل اللغة واربابها لتبيان اي مشكل 

 .2الى حد نظم الشعر بهااتقنوا اللغة العربية مرت بهم مشكالت مهما بدى انهم 

في رسالته في الطريق الى محمود محمد شاكر الذي كتبة والجدير بالذكر النص 

، المستشرق فتى اعجمي ناشئ في لسان امته وتعليم بالده ثقافتنا حيث يقول :" 

حتى استوى رجال ) الماني او انجليزي او فرنسي ( ومغروس في آدابها وثقافتها 

، فهو قادر او مفترض انه قادر تمام في العشرين من عمره او الخامسة والعشرين 

ان ينزل ميدان مؤهل ة على التفكير والنظر ، ومؤهل ام مفترض ايضا اّنه القدر 

، ولكن هذا ،نعم ، هذا ممكن ان يكون كذلك بقدم ثابتة " المنهج وما قبل المنهج 

، )هي العربية ليبدأ في تعلم لغة اخرى الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذه الطريق 

                                                             
 م . 1980،دار المعارف ، ، القاهرة  4نجيب العقيقي ، المستشرقون ،ط 1
صالح الدين المنجد في "ابياتا اورد شيئا منها هامر و رجستال يوسف نون لقد نّظم المستشرق  2

 ( .38-27وما أسهموا به في الدراسات العربية ،مرجع سابق ،ص) :المستشرقون االلمان تراجمهم 
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للدروس الذي نشأ فيه صغيرا ، ويمكن اعتبار مدرسة نابولي للسان هنا ( مفارقة 

الغات الشرقية الحية  ساالولى من نوعها في تدريالشرقية التي انشأها اإلطاليون 

والتفاهم مع وذلك للحاجة اليها والى فهمها للتعامل بها ، وال سيما العربية العامية 

اما في المانيا فقد ظهرت دراسة اللغة العربية اهل البالد التي دخلوها وتاجروا فيها 

) ياكوب كريستمان نسبيا ترجع الى العصور الوسطى وكان في مرحلة مبكرة 

، حيث اول من حاول تدريس اللغة العربية ونشرها في ألمانيا (  1613 – 1554

االنجيل الى العربية وضع كراسا لتعليم كتابه الحروف العربية ، وترجع اجزاء من 

، ثم ما لبثت الدراسات العربية ان نشطت فيما بعد وقد كان للتمرن على القراءة 

وغيرهم دور بارز في كارل بروكلمان و نولدكه و كاسباري و فرايتاك لكل من 

 .في ألمانيا وإغنائهاتطوير الدراسات العربية 

بتدريس اللغة العربية الجامعات األروبية التي تقوم ر االشارة الى ان معظم وتجد

، اذ يتلقى الدارسون قواعد اللغة العربية الفصحى ويتعلم قراءة 1تبدأ بالفصحى اوال 

لمن يريد ، وتحليلها ثم تأتي بعد ذلك مرحلة دراسة اللهجات نصوص التراث 

اذ تبدأ دراسة اللغة في هولندا امستردام في ذلك هو جامعة واالستثناء الوحيد 

لعدد من الفصول الدراسية ثم بعد ذلك تأتي العربية فيها بدراسة اللهجة المصرية 

                                                             
وتحديات العولمة ، في دراسة اللهجات العربية المحكية جهود المستشرقين األلمان ظافر يوسف ، 1

 . 854،ص   4، ج  83. مجلد بدمشق مجمع اللغة العربية مجلة 
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للغات االكليريكية الزارف ، وبعد ذلك انشأت مدرسة دراسة اللغة العربية الفصحى 

العربية ولغات الشرق وكانت تعلم  1814اللغات الشرقية في مدينة موسكو الروسية 

، الشي الذي ساعد محمد عياد الطنطاوي فيها الشيخ االخرى ومن بين من درس 

همبرغ االستعمارية لتخريج و َعِقَب ذلك تم تأسيس مدرسة االعتناء بالعربية الللهجية 

في لندن ت جامعة أوالموظفين بلغات الشرق العامية ، كما أنشالسياح والتجار 

وكان من مدرسيها الفصحى واللهجات العربية فرعا لتدريس العربية  19اوائل القرن 

طبع سنة ف معجما بالعربية واإلنجليزية ألاللبناني الذي حبيب انطون السلموني 

تأليف كتاب بلندن اقترحت عليه المدرسة  فارس الشدياق ، ولما حل  1889

  1 1906باللغة االنجليزية سنة بالعربية المحكية ، حيث قدمه 

بالنظر في شبة جزيرة إيطاليا والجدير بالذكر ان دراسة اللغة العربية كانت شائعة 

لكل تجار المدن البحرية كما وضع احدهم سنة الى ان تعلمها من الحاجات الماسة 

، وظلت ورية بيزا هم باللغة العربية كتاب المعاهدة التجارية ىبين تونس وجم 1265

 . 2عقيب احتالل العرب صقليةالعربية مألوفة في عدة اماكن من ايطاليا الجنوبية 

 الهتمام المستشرقين باللغة العربية : االتجاهات االساسية 

                                                             
 . 370 المعلوف ،صمرجع سابق،  عيسى اسكندر  1
 . 30القديم والحديث ، صمحمد كرد علي ،  2
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تتميز بعدة خصائص ااالتجاهات  االساسية الهتمام المستشرقين باللغة العربية 

 اهمها : 

  قصد فهمها واستخالص التركيز على النصوص التراثية

عند عصور االحتجاج القواعد منها وهم ال يتوقفون في ذلك 

حتى العصر بل يتجاوزون ذلك الى العصور التالية اللغوي 

في هذا الحديث ، اما النصوص المعاصرة فهي قلما تبحث 

النمط من الكتب ودرست النصوص المعاصرة فانها تعد 

فيطلقون عندئذ استمرار للنمط القديم ، اما النصوص الحديثة 

 .عليها اسم ' العربية المعاصرة'

  والصرفية والمعجمية االعتماد على الكتب العربية والنحوية

تنصب على انت بداية جهودهم في القرن الماضي ، لذا ك

الكتب اللغوية تحقيق كتب التراث عامة ، بما في ذلك 

 .1وترجمة بعضها الى لغاتهم 

 في ثالث اجيال من المستشرقينويمكن  حصر االستشراق في عالقته باللغة العربية 

نقطة نولديكه ، وفيشر ابرز المستشرقين ، و يمثل المستشرق االلماني كل جيل يمثله 

                                                             
 2003،دار وائل ،عمان االردن ، 2اسماعيل احمد عمايرة ، بحوث في االستشراق واللغة ،ط 1

 . 303،ص
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 أعظم هبأن نولديكه وصف اذ العربية اللغة مجال فيتحول في االستشراق االلماني 

متوسعا في دراسة اللغة عبد المحسن زويني ، ويراه الباحث 1 االلمان عصره مستشرقي

 ايضا : هو العربية وعلومها بإتجاهين 

  : وكذلك وتاريخ القرآن "تاريخي في كتابه بما عرف عنده من ترتيب عمودي "

الذي عرض فيه هذه اللغات عرضا وتاريخيا ، في كتابه " اللغات السامية " 

 مقارنات للعربية مع اخواتها الساميات .مع 

  : العربية من جديد كما في دراسته اي بمنهج وصفي ، حيث اعاد وصف افقي

هم ا َقَد االستشراق االلماني التقليدي ، فَ  1930غير المترجمة ، ولما توفي سنة 

 رجاله

ر منها العربية نذك في دراستهم للغةومن بين المناهج التي استعان بها المستشرقون 

:  

ومرنة تتضمن عددا من المناهج يعتبر مظلة واسعة المنهج الوصفي :  -1

ودراسات الحاالت التطورية االجتماعية المسوح واألساليب الفرعية مثل 

اذ ان المنهج الوصفي يقوم على اساس تحديد خصائص والميدانية وغيرها ، 

وما ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها الظاهرة ووصف طبيعتها 

مشكلة او ظاهرة معينة والتعرف الى ذلك من جوانب تدور حول سير اغوار 
                                                             

 822،ص  2006، دار المعارف  2،ط، تاريخ حركة االستشراق نجيب العقيقي  1
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، واألكيد ان عملية الوصف والتحليل للظواهر في ارض الواقع على حقيقتها 

العلمية لذلك يذهب العديد تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة البحوث 

باقي المناهج االخرى بإستثناء الوصفي يشمل الباحثين الى اعتبار المنهج من 

اشكال المنهج الوصفي اال انها ، ومهما اختلفت 1المنهجين التاريخي والتجريبي 

بظاهرة الوصف المنتظم للحقائق والخصائص المتعلقة جميعا تقوم على اساس 

بدراسته الغات حيث يقوم على وارتباطا 2او مشكلة محددة بشكل عملي دقيق 

ومقاطعها وابنياتها ، مستوياتها المختلفة اي من نواحي اصواتها اساس وصف 

على نظامين ودالالتها وتراكيبيها والفاضها ... الخ . ويعتمد المنهج الوصفي 

هي اخذ المادة ، وللنظام الخارجي اسس : احدهما خارجي واآلخر داخلي 

، الشي الذي ادى الى االهتمام باللغة المنطوقة اللغوية عن الناطقين مباشرة 

ومساحة جغرافية ية ، والمكان ، الن االقتصار على دقيقة زمنوحدة الزمان 

لوضوح خصائصها الموحدة ، اما النظام الداخلي يعني سهولة وصف اللغة 

والتعقيد للمنهج الوصفي يعتمد على االستقراء والتصنيف و االصطالح 

 3والموضوعية

                                                             
 ، 1982 دار المجدالوي ، عمان ، مفهومه وأدواته وأساليبه ،البحث العلمي  ذوقان عبيدات ، 1

 . 103ص
 .103المرجع نفسه ، ذوقان عبيدات ،ص  2
 22مرجع سابق اسماعيل احمد عمايرة  ص  3
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 بفاعية مستمرة فهو يدرس اللغة من خالل تغيراتهايتميز المنهج التاريخي :  -2

، وخاصة ان التغيير يحدث في كل التجاهات عبر الزمان والمكان المختلفة 

ى ، ولكن ليس عل، والتراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ( )النماذج الصوتية 

دراسة معين ثابت ، فالمنهج التاريخي يدرس اللغة مستوى واحد وال طبقا لنظام 

 فة ، واماكن متعددةالظاهرة اللغوية في عصور مختل، بمعنى ان يتتبع  تتبعية 

كما يعتمد على اسس نذكر منها التطور وقوانينه المختلفة من ليرى ما اصابها 

 : 

 دراسة حياة اللغة بحقبها المتعددة ، ولهذا سميت الدراسات اللغوية على 

 .بالدراسات المتتابعة او الطولية وفق هذا المنهج 

  ذلك.دراسة تغيرات اللغة كافة ، صوتية وصرفية وما الى 

 1والمخطوطات راهتمامه بدراسة اللغة من خالل الوثائق والنقوش واالثا. 

جزءا من المنهج التاريخي في دراسة اللغة يعد المنهج المقارن : المنهج المقارن  -3

في عمومه بانه يركز على بحث الظاهرة ، وهو يتميز عن المنهج التاريخي 

التي ويركز بشكل خاص على بحث الظاهرة اللغوية اللغوية في اكثر من لغة 

او الهندية االوروبية تنتمي الى اصل واحد كاللغات السامية او اللغات الحامية 

على قدم الظاهرة ويكون هدفه من ذلك التاصيل التاريخي ، كان يستدل 

                                                             
 . 961مرجع سابق ،ص  رمضان عبد التواب ، 1
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بها من حيث اللغات في اخواتها ، او حداثتنا بتفرد اللغة المعنية  بإلتماسها

الذي يؤكد على ان  فيندريتشوهذا ما نجده عند  1بحسب تاريخ تلك اللغة

السحيق ، ليس امتداد للمنهج التاريخي ، في اعماق الماضي المنهج المقارن 

عهود ال نملك  ر الذي يطلق العهود التاريخية الىوينحصر في نقل منهج التفكي

 . 2منها اية وثيقة 

" ان منهج البحث التاريخي المقارن ربما امتزج بالمنهج  باي ماريوكما نقرأ عند 

معالجا كال منهما اوال معالجة لغة مافي فترتين زمنيتين  الوصفي حين يأخذ الدارس 

النحوية والرصيد اللغوي لكل باستخالص النماذج الصوتية والتراكيب وصفية ) وذلك 

الى التغيرات التي طرأت ذلك ( واخيرا يقارن االثنين ليصل من مرحلة من مراحل اللغة 

 . 3على الظواهر التي يهتم بدراستها 

في اسرات تبعا لخصائصها ، ، تصنف فيه اللغات ويقدم لنا النحو المقارن نظاما 

تتجلى ضروب تجديد الخاصة بكل لغة في مقابلة البقايا فبمقارنة االصوات والصيغ 

                                                             
 . 42اسماعيل احمد عمايرة ،مرجع سابق ،ص  1
 1950،ومحمد قصاص ،مكتبة انجلو المصرية اللغة ، تر : عبد.الحميد الدواخلي ،جوزيف فندريس،  2

 . 375،ص
 . 59ص . 1998،علم الكتب ، 8ط تر : احمد مختار عمر ،ماريو باي ، أسس علم اللغة ،  3
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يحددوا ماقبل تاريخ اللغات االوروبية الباقية من حالة قديمة ، وقد نجح اللغويون في ان 

  1امونهلّ ولكنهم لم يصلوا الى معرفة من كانوا يتك

 ، ونذكر منها: كما تتعدد اهداف المنهج المقارن 

  الخصائص المشتركة بين اللغات محاولة اعادة تكوين اللغة االم ، وإستنتاج

 ، لينشأ ما يسمى بالنحو المقارن .المنتمية الى أسرة واحدة 

  في االصوات الى اسر وفضائل لغوية على اساس التشابة تصنيف اللغات

 والصرف والنحو والمعجم .

  : لي الصوتية والصرفية والنحوية وبناء المعجم التأصيدراسة التقابالت المطردة

 )االشتقاق( .

  أصلها مما يؤدي مايعرض للغات العائلة الواحدة من تغيرات تبعدها عن متابعة

 قوانين التغّير اللغوي .الى استنباط 

لوسائلة الخاصة ،النه عديم الجدوى خاصة اذا ترك ويصير المنهج المقارن _احيانا _ 

قد وقع بصورة مطردة متصلة لم يصبها عارض خارجي ، يفترض اّن تطور اللغات 

نضرية ويتخذ من للتاريخ فإّنه يتعّدى التاريخ ، اذ لم يستخدم اال مقرارات ومع امتداد 

                                                             
 . 375مرجع سابق ، جوزيف فندريتس ،ص  1
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من كل ما  في سلسلة متتابعة مطردة من االسباب التاريخ صورة مبسطة تنحصر 

 الحقيقي ، وهو التعقد والتنوع .يخلع التاريخ طابعه 

الى ذلك بصورة حتمية ، النه في جهله بالظروف وقد يكون هذا المنهج مدفوعا 

 . 1ماقبل تاريخها بوسائل لغوية، يبني التي فيه تطورت اللغة السياسية واالجتماعية 

حركة االستشراق وتوسعت اهتماماتها ودرساتها في بداية القرن التاسع  تتطور     

واللغوية والتاريخية التي وضعت وكانت ابرز ابحاثها عن المواضيع االسالمية عشر 

فمنها من انتقدها وحاول التقليل منها وقدر بالغتها تحت مجهر الغرب ، اللغة العربية 

وثراء مفرداتها ودقة تغيراتها بمكانة قواعدها حيث استطاعت اللغة العربية وفصاحتها 

بكمالها برغم من عداوة اعجاب واهتمام العديد من المستشرقين الذين انبهروا ان تحصد 

وإصداراتها ، ومنهم : المستشرق للحضارة االسالمية واستعالئهم على علومها بعضهم 

اتجاه الدين االسالمي وتاريخه ونظرته المعروف بموقفه السلبي إرنست رينان الفرنسي 

وقال ايضا " ان ،فقال " ال نعرف شبيها لهذه اللغة" الدونية والتشكيكية للفلسفة العربية 

ان االسالم لم يدع للعلم على اتعبار اصول هذه العلوم تعود الى الحضارة االغريقية 

واعترف  ،ثورة ادبية بقدر ما هو ثورة دينية مكانا ، ومع ذلك فقد راى ان القرآن الكريم 

ان تنبت تلك اللغة القومية وتصل ان من اغرب المدهشات  ":بكمال اللغة العربية قائال 

، تلك اللغة التي فاقت اخوتها وسط الصحاري عند امة من الرحالة الى درجة الكمال 

                                                             
 . 377، 376جوزيف فندريتش ،ص المرجع السابق،   1
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ولم يعرف لها في كل اطوار حياتها ودّقة معانيها وحسن نظام مبانيها ، بكثرة مفرداتها 

التي ال ُتبارى ، ، وال نكاد نعلم من شأنها ااّل فتوحاتها وإنتصاراتها طفولة وال شيوخة 

وبقيت حافظة من غير تدرج التي ظهرت للباحثين كاملة وال نعرف شبها لهذه اللغة 

، اكتشفت انه قد اصبح ويقول ايضا " بعد دراستي اللغة العربية " لكيانها من كل شائبة 

بإعجابها الشديد باللغة تسينوفابا مايا وُعرفت المستشرقة البلغارية لفمي عقل " ، 

فقد ترجمت العشرات من االعمال االدبية ، مثل : " مختارات جبران خليل العربية ، 

و " مختارات من االدب العربي المعاصر و و " انطولوجيا محمود درويش " جبران " 

ان يستغرب من سبب ااّل ، فمكان من الجمهور العربي " مختارات امين الريحاني " 

كنت ابحث واحدة من اصعب اللغات في العالم ، فكان جوابها كالتالي : انجذابها الى 

وفي جامعة صوفيا لفتني عنوان اللغات الشرقية في كلية اللغات عن دراسة غريبة 

من السنة االولى شعرت اني وجدت الغربية ، وبدأت بتعلم العربية وبعد الشهر االول 

العربية لغة الدقائق والتأمل ،لغة الوقوف عند التفاصيل ، وتقول في موقف اخر مكاني 

 والتعمق فيها .

 الى فضلبعد هذه الدراسة في علوم اللغة العربية وآدابها توصل المستشرقون االلمان 

ن في التي تركها هؤالء المستشرقيهذه اللغة وقيمتها ، وما يثبت ذلك الشهادات الخالدة 

 .حق الضاد 
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لتدين حتى يومنها هذا " ان العربية الفصحى يوهان فك قال المستشرق األلماني 

اساسيا لهذه الحقيقة الثابتة ، وهي انها قد قامت في جميع البلدان بمركزها العالمي 

التراث عالم االسالم في الثقافة ، لقد برهن جبروت العربية واالسالمية رمزا لغويا لوحدة 

ام العتيد العربية بهذا المقالعربي الخالد على انه اقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة 

     .1االسالمية من حيث هي لغة المدينة 

" قرآنا عربيا عندما اوحى هللا رسالته الى رسول محمد انزلها جوستاف جرونيباوم " قال 

وما من لغة  .2(مابه قوْ ر به المتقين ك لتبشِّ بلسانِ  رناهُ يس  فإّنما  )" وهللا يقول لنبيه 

اختيرت لتحمل رسالة هللا في شرفها فهي الوسيلة التي تستطيع ان تطاول اللغة العربية 

في هي وحدها التي تسموا بها على ما اودع هللا النهائية ، وليست منزلتها الروحية 

الى ثروتها المدهشة في الترادفات ويضاف جمال الصوت سائر اللغات من قوة وبيان 

وما بها من ، وتمتاز العربية بما ليس له ضرب من اليسر في استعمال المجاز ، " 

فوق كل لغة بشرية اخرى و للغة خصائص كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها كثيرا 

في اي لغة اخرى في االسلوب والنحو ليس من المستطاع ان يكتشف له نظائر جمة 

، يبين في ايصال المعاني وفي النقل اليهاوهي مع هذه السعة و الكثرة اخصر اللغات 

 .في جميع الحاالت ان الصورة العربية الي مثل اجنبي اقصر ذلك 

                                                             
 . 302ص  1982،دار الكتاب اللبناني ،  1،طانور الجندي، الفصحى لغة القرآن  1
 . 97االية سورة مريم ، 2
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كيف يستطيع االنسان ان يقاوم جمال هذه االلمانية زيغريد هونكه " قالت المستشرقة 

في البلدان سقطوا صرعى فجيران العرب انفسهم وسحرها الفريد ، اللغة ومنطقها السليم 

الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة سحر تلك اللغة . فقد تدافع الناس 

لغة المسيح قد تخلت الى االبد عن مركزها بشغف . حتى ان اللغة االرامية العربية 

 .1لتحتل مكانها لغد محمد "

فحسب بل ان " ليست لغة العرب اغنى لغات العالم فرنباغ وقال المستشرق االلماني 

ماال يكاد عليهم العد . وان اختالفنا عنهم في الزمان والسجايا الذين نبغوا في التأليف 

حجابا ال يتبين ما وراءه ااّل اقام بيننا نحن الغرباء على العربية وبين ما الفوه واالخالق 

 .2بصعوبة "

واذا استثنينا الصين فال يوجد شعب اخر اوغست فيشر : " قال المستشرق االلماني 

الفخر بوفرة علوم لغته ، وبشعوره المبكر بحاجته الى تنسيق مفرداتها ، بحسب اصول 

ه كذلك من خالل مشروعه في نحو اللغة وما توصل الي،  3" غير العرب وقواعد 

قائال :" الواقع اّننا إّطلعنا بحيث يتحدث في هذا الصدد المعاصرة من نتاىج العربية 

التي اعّدت حتى االن في مجال اللغة العربية ،سواء أكانت على االبحاث والدراسات 

                                                             
 24، الرباط ، العدد ، المنظمة العربيةللثقافة والعلوم ، مكتب التنسيق والتعريف مجلة اللسان العربي  1

 . 87ص  1984، 
 . 303،ص انور الجندي ، الفصحى لغة القران المرجع السابق ، 2
،  1968،  1اوغست فيشر ، مقدمة المعجم اللغوي التاريخي ، تصدير الدكتور براهيم مدكور، ط 3

 . 4مجمع اللغة العربية، المطابع االميرية ،ص
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، فرأينا ان اكثر هذه االبحاث من المستعربين ام لغير الناطقين بيها ألبناء العربية 

الفصحى ، كما تعرضها كتب التراث التقليدية في والدراسات ُتعنى بقواعد اللغة العربية 

التي بنحو اللغة العربية المعاصرة ، وأعنى بذلك اللغة التي تعنى حين تنذر الدراسات 

والحياة الثقافية،  وحتى في االشعار التي تستخدم حاليا في الصحافة والكتابات اليومية 

القيمة العظمى التي قى الى ، وكان قيمة اللغة المعاصرة ال تر في عصرنا هذا تنظم 

لم ، وان كانت هناك ظواهر جديدة في اللغة المعاصرة تتمتع بها كتب التراث النحوي 

اليوم باللغة العربية من وقد ال يحتاج من يكتب مثل قرنين او اكثر، تكن معروفة 

 على استخدامهاالمعاصرة ، النه ألّنه تعود أبناءها الى وصف دقيق لقواعد هذه اللغة 

الى المدرسة وتعلمه القراءة والكتابة ، ومرورا بدأ من دخوله  في حياته اليومية والثقافية

ال تواجهه اي مشكلة حين يريد ان الحياتية ، فلمعايشته لهذه اللغة في جميع مواقفه 

الذي يتعلم اللغة العربية ويقف يتكلم بلغته ، على العكس تماما من االجنبي يكتب او 

حين يريد ان يكتب بهذه اللغة الجميلة ، ويبقى عاجزا عن الوصول امام مشكالت كثيرة 

المتوافرة والمعجميات ، الن كتب النحو روح اللغة العربية المعاصرة وفهم خباياها الى 

 .الموجودة ال تساعده كثيرا

بعض الباحثين األلمان في جامعة اليبريغ في السنوات العشرين وعلى هذا فقد قام 

لبعض ظواهر اللغة العربية التي تستعمل اليوم في نحو  وصفية دراسات  بعداألخيرة 

، ومن سوء الحظ ان والصحف اليومية ومقاالت الثقافة المعاصرة دب الحديث األكتب 
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، الن الظروف واإلمكانات المتاحة في ألمانيا أكثر هذه الدراسات لم ينشر حتى األن 

خطر ببالي باإلشتراك مع بعض آنذاك لم تكن مناسبة ، وبعد الوحدة األلمانية الشرقية 

اليزيغ ، وعدد من جامعة لنغر من لبنان ، والسيد الباحثين مثل الدكتور هاشم األيوبي 

هم ظواهر اللغة العربية ان نقوم ببحث نحوي شامل ندرس فيه ا من المساعدين اآلخرين 

الدراسات غير المنشورة ، وقد أصبح إنطالقا من األساس الذي وضعته تلك  المعاصرة

أن هذه الدراسات تحتاج الى المزيد من التعمق واالستقصاء واضحا بعد أن بدأنا بحثنا 

المعاصرة المنشورة نحوي لعدد كبير من نصوص اللغة العربية ولذلك فإننا قمنا بتحلبل 

المختلفة ، كمجموعات القصص والروايات و المقاالت بلغة النثر في البالد العربية 

شامل ودقيق والعلمية والمواد الصحفية وغيرها ، حتى نتمكن من القيام بوصف الثقافية 

في نصف الظواهر التي تطابق نظائرها لنحو هذه اللغة ، وال نريد في بحثنا هذا ان 

ان نركز لغة التراث ، وال ان نصف التراكيب الفصيحة او غير الفصيحة ، وانما نريد 

ونقوم ايضا بتحلبل اساليب  وما هو غير المستعملعلى ماهو المستعمل في اللغة اليوم 

، مستخدمين المناهج الحديثة لعلم اللغة الوصفي ، وما نهدف الكتابة في عصرنا هذا 

كتاب شامل تعالج فيه بعض لنحوي هو ان نتمكن من وضع في هذا المشروع اإليه 

في اللغة العربية المعاصرة والظواهر النحوية الجديدة وأساليب الكتابة اللغوية التركيبات 

أساليب الكتابة ، فضال عن مسألة االستعمال وعدم االستعمال والفروق في إختالف 

، إن كان هناك إختالفات تعبيرية أو في البالد العربية المختلفة وأقاليمها المتعددة 
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أساليب الكتابة ، وسيكون هذا الكتاب في عدة اجزاء ، فروق محلية في مسألة تنوع 

، وإن كنا ال نريد ان نعالج كل األبواب والظواهر الموجودة في النحو على األرجح 

لبعض التركيبات النحوية ، الننا سنركز تركيز أساسي على تحليل دقيق العربي 

المعاصرة،  وبيان معانيها واإلستخدامات األسلوبية التي تصادفنا في نصوص اللغة 

 . 1الّداللية "

مهمة حتى اننا لم وقد اصبحت الدراسات االستشراقية للغة العربية وآدابها وعلومها 

في الكتي والدوريات حاليا ات الغرب بلغ: ان ما يكتب عن العربية وعلومها نبالغ لو قلنا 

لكثير الى الحد الذي يستدعي العربية على ايدي المستشرقين وتالميذهم من الغرب 

باكال ) اللسانيات العربية ( ، ) محمد حسن ، ولعل كتاب الدكتور  2بعض الغرابة

اللسانيات ،أو بيلوغرافيا ( التي صنعها ديم ، وأكملها فرستيج مقدمة وبيبلوغرافيا 

، ونشرت في المجلة التي يرأس تحريرها األلماني للدراسات اإلستشراقية للنحو العربي 

من لخير دليل على وجودكم كبير   journal of Arabic linguisticsفيشر وهي 

اللغة العربية،  ولقد اثبت الدكتور عبد البحوث المكتوبة بمختلف اللغات األروبية 

 .هل توجد لسانية إستشراقية ؟ب الرحمان يوسي في بحث له موسوم 

                                                             
ر في تطور رأي المستشرق األلماني فولف فيشظافر يوسف في حوار مع فولف ديتريس فيشر ، 1

 ص العربية ومسائل لغوية شتى أساليب الكتابة 
، دار كنوز المعرفة للنشر عبد المنعم السيد أحمد جدامي : المستشرقون والتراث النحوي العربي  2

 . 9، ص 2016، 1والتوزيع ،ط 
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عدد كبير من المستشرقين وغيرهم في الجامعات من قبل االهتمام باللغة العربية ويتجلى 

الخاصة باللسانيات العربية حيث يرأس تحريرها الغربية من خالل دائرة المعارف 

ه بّ حتى االن ، وقد نوقد صدرت قي خمسة اجزاء كيس فريتتيج المستشرق الهولندي 

اللسانية المعاصرة ، وفي الواقع ان الدكتور حمزة المزيني بمكانة العربية في الدراسات 

يختلف من كان منذ زمن بعيد ، وكان االهتمام بذلك االهتمام باللغة العربية في أوروبا 

  .1، وهو ما أفصح عنه غير قليل من المستشرقينعصر الى آخر 

 خالصة :

نوعان من األهداف: اهداف خاصة تتعلق بإهتمام وبناءا على ماسبق كان ثمة 

بية وأهداف عامة تتعلق بإهتمامهم باللغة العر المستشرقين بالدراسات اللغوية العربية 

لدرس ،  فمنها : كون ابإهتمامهم بالدراسات اللغوية العربيةبشكل عام ، فأما ما يتعلق 

الغرب والنظام الهندي في اللغوي عند العرب حلقة متوسطة بين النظام اليوناني في 

كذا ،  يؤدي البحث عنها وكشفها الى بيان العالقة بين هذه المدارس المختلفة،  و الشرق 

وية تعلم اللغة،  باإلضافة الى القيمة الكبيرة للدراسات اللغأهمية النحو العربي في 

 كبيرةعلى درجة فايس وقد عدها العربية النها جزء مهم في منظومة العلوم اإلسالمية 

 من األهمية. 

                                                             
1  Versteeg, I,2001 ,Greek elements in Arabic linguistics thinking , leiden ,p 
335 . 
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 أنموذج الفصل الثالث : 

 Wolfdie trichالتعريف بالعالم فولف ديتريش فيشررررررررر : المبحث االول 

Fischer 

 (مستشرق ألماني له أبحاث عديدة في النحو العربي والشعر القديم واللغات السامية) 

نوزبنرغ بمقاطعة بافاف ا ، في مدينة  1928فيشوور عا   ُولد البروفيسوووف فولد تيتر  

إفلنغن بإشووووووووورا  ا  وووووووووتا  من رامعة  1954وحصوووووووووة علد تفرة الد توفا  في عا  

 –) عربي مؤلد المعجم المشووووووووووووولوف ا معجم اللغة العربية المعا ووووووووووووورة ا هانس فير 

في الللجات العربية ألماني ( . و انت اطروحته بعنوان ا  وووووووووويش أ ووووووووووما  ا شووووووووووافة 

نال تفرة ا  ووووووووووواتهية بيطروحته التي ندملا بعنوان ا  1962المعا ووووووووووورة ا وفي عا  

وموا وووووووووهات أشوووووووووراللا في الشوووووووووعر العربي القديم ا  م ا ووووووووو   مدير المعلد األلوان 

، وبقي في هها  1964الدفا ات الشرقية واللغات الّسامية في رامعة إفلنغن في عا  

عضوووووووا في  1964، أنتخأ عا   1995التقاعد في عا   المنصووووووأ حتد أحية علد

عمال علميوا موامين  130مجمع اللغوة العربيوة بوالقواهرة ، ونود ملغوت مؤلهواتوه أ  ر من 

، يعتبر فيشووووور أحد أمرز المسوووووتشووووورنين األلمان 1 حث ومشووووواف ة ومحا ووووورةو ب تاب 

                                                             
في تطور أساليب الكتابة العربية ظافر يوسف ، رأي المستشرق األلماني فولف ديتريش فيشر  1

، نيسان  47ع.، مجلة التراث العربي  ، حوار بين فيشر وظافر يوسفومسائل لغوية شتى 

 بالتصرف. . 1992
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متعدتة الجوانأ الهين يتمتعون بشوووولرة وا ووووعة علد السوووواحة العربية من  الل أبحا ه 

علد يد  طالب   يرون من ومن  الل طالبه الك ير ن الهين تف ووووووا عند ، فقد تتلمه 

 . 1والمغرب وتر يا وإيران ..إلخمصر العربية ومن  وف ة ولبنان و األفتن وفلسرين 

العربيووة وإتجوواهوواتلووا المتشووووووووووووو  ووة علد فلقوود احوواا بجووانووأ  بير من تفا ووووووووووووووات اللغووة 

بطر  . فلو يقد  تافة فصوووووووووووووو  في من  ة علم قدامد ا لما  مبدأالعلما  العرب ال

ف خ محا رات في تا القرآن الكر م والحديث والهقه و لقد تافة أ رى العلو  ا  المية 

تب مرة  ال ة لتاف خ األاللغة العربية وأ وووووووللا  النحو والمعارم وفقه اللغة ، و عر  

 يتمتعو ولع مبنا  القصووووووويدة العربية وتحليللا ، انه العربي ، فيطرب للشوووووووعر الجاهلي 

بيفق وا وووعة وبن رة عميقة  اق ة لتطوف العربية عبر العصووووف ، وعو  ووواحأ ن ر ة 

 .تقسيم اللغة العربية الد مراحة تاف خية 

امن افبع عشوووووورة  وووووونة بر ير من اللغات ومن مين هه  اللغات في مدايته وهو لقد إهتم 

انت اهي بصووهة  ا ووة ، و ل   ن الخع العربي ند ا اف اعجامي رهمت اللغة العربية 

بيشووووووراله الهنية المتنوعة والجميلة ، فع   علد ان يدفة اللغة العربية لكي يتمرن من 

 التر ية الجميلة ، وبعد اطالعه علد عدت من اللغات الشووووورقية نرا ة األشووووورال الهنية 

منا ها اللغوي ون املا والهاف ووووووووية أعجبته اللغة العربية اعجابا  بيرا و ل  انه فاى ان 

                                                             
،  1، طللمستشرق األلماني فولف ديتريش فيشر إسماعيل األيوبي، ابحاث عربية مهداة هاشم  1

 بالتصرف..395،ص  1994
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و نلا لعبت توفا ملما في نقة المعاف  النحوي يعدان من او ووووووووووع اللغات في العالم 

وبعلو  والعلو  الد الحضووووووافات ا  رى فاهتم في بات  ا مر بالدفا ووووووات ا  ووووووالمية 

و هكر الناة في حضوووووافة  ير ية  نه افات ان يعر   يف يشوووووعر الحضوووووافة ا  وووووالم

 .1اوفوبية 

انهتحت الحضووووووووافة م اشوووووووورة حيث بعد الحرب العالمية ال انية فبدأ الدفا ووووووووة الجام ية ا

فا ووتطا  األلمانية علد العالم الخافري بعد ان  انت متونعة علد نهسوولا لمدة طو لة 

الوافتة من الخرج و ا وووة من الحضوووافات تلقي ا فكاف ان يروي ظمئه وعطشوووه الد 

تفة فيه في البالت ، حيث  وووووووووووووّرر في احدى حوافاته انه لم يورد معلد الشووووووووووووورقية 

. ) يقصووود المعلد ا لماني لالبحاث الشووورقية في ميروت حيث تمت المقاملة ( العربية 

 و الان اقيم طمة نال ا انما تف وووت ان اللغة العربية في ألمانيا ، ولم تت  لي فر وووة 

ان ازوف هوووه  البالت في احووود البالت العربيوووة في ألموووانيوووا ، لوووهلووو   وووان من الممرن 

هووها المعلوود للوودفة أل وووووووووووووبوعين او افبع فقع ، ا  ان الطووالووأ ا ن يمرن ان ي وف 

 ك.هنا  نة او  نتين ، لم تكن هه  ا مرانية آنهاوإعدات األطروحة ، و مرن ان يقيم 

النصوووا الكال وويرية فقع ، أ وواة اللغة العربية  لغة  ال وويرية ، علد فيشر تفة 

ومؤلهات امي حامد الحديث النبوي ، و ليلة وتمنة ، ونصووووووووووووووا تاف خية . وتفة 

                                                             
هاشم إسماعيل األيوبي، أبحاث عربية مهداة للمستشرق األلماني فولف  المرجع السابق ، 1

 بالتصرف.   ،396، ص ديتريش فيشر 
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، ولم يسوووووووتطع لو يسوووووووتطع ان يهلم  لمة شوووووووهو ة الغ الي ،حيث انه وبعد افبعة اعوا  

السبأ  ان معتاتا اللغة الكال يرية الهصحد القديمة ،  نرا ة الصحد العربية ،  نه

ررى علد هها في  ل  البيئة ا لمانية ط عا ، وتراث تدف س اللغة العربية في ألمانيا 

افلنجن التدف س في معلد ن ميونيخ النحو ،  ما انه عمة بعد انلا  الدفا ة في افلنج

ل  المعلد هها الهي تّفة فيه في مونسوووووووووووتر  ، وبعد  ل  في فرانكهوفت ، وبعد  ل  

و اآلفامية بشووووووووووورة  اا واألتب العربي القديم الجاملي العربية ، واللغات السوووووووووووامية 

 . 1او دف ا  ال 

 يش فيشر : تر فولف دي أعمال

ا نحو اللغة العربية الكال وووووووويرية ا ) ط عة فيسوووووووو اتن وأشوووووووولرها  تاب اهم مؤلفاته : 

،  تاب ا ر آن عدة ط عات ،  تاب ا تعليم لغة الكتابة العربية المعا رة ا (  1972

،  تاب (  1980يا وووووووووترو ) ط عة فيسووووووووو اتن الللجات العربية با شوووووووووتراك مع أوتو 

وأطروحة ( ، 1992 الث ور    1982ر   ا ول  ) األ ووووووووووواة في فقه اللغة العربية

مو وووووعلا م أ ووووما  ا شووووافة في اللغة التي أتمملا علد يد ن فير الهي  ان الد توفا  

نوفمبرج ، وهي  –أفلنجن في رامعة  1953وللجاتلا الهي ندمه في  ووووووووووووونة العربية 

                                                             
عربية مهداة للمستشرق األلماني فولف هاشم إسماعيل األيوبي، أبحاث ، المرجع السابق 1

 بالتصرف.. 397ديتريش فيشر،  ص 
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أفلجن واألحوودث في نوفمبرج ، فلو بحووث في توواف خ اللغووة رووامعووة ر   منلووا األنوود  

 ،العربية 

فلو و وود ن امي لقواعد اللغة العربية  للطل ة األلمان ، تاب نحو اللغة الهصووحد ا 

ها في نحو العربية المعا رة  ما نجد،  م بعد  ل  ألد مع أحد زمالئه  تابا تدف سيا 

تفوة مختلهة حول الخع ، والقوانين ال سيطة  الل النصوا ، و نقس  الكتاب الد 

تفة يورد نص للقرا ة با  وووووم وبعد  ل  بالهعة وهرها ، وفي  ة في النحو المتعلقة 

 م، ومن اعماله  هل وفي الكتاب نصوا حدي ة وتماف ن  ا ة بالمو و  النحوي 

  1963لغة الشعر العربي القديم الشرة واللون في موا هات . 

  1982مين الشرق والغرب . 

  1982شواهد م ررة للعربية الحدي ة . 

  1989الشرق األو ع الد اين. 

  1982ا  المي الوانع التاف خي  فيالوحدة والتعدت في . 

  1980.1بالعربية  يش الجمع 

في  عليلاله العديد من الر ائة العلمية التي أشر  فولف ديتريش فيشر البروفيسوف 

تبلش ، فعدت الر ائة المشر  عليلا في مرحلة المارستر مرحلتي المارستر والد توفا  

                                                             
ابحاث عربية مهداة للمستشرق األلماني فولف هاشم إسماعيل األيوبي، المرجع السابق،   1

 . 37 – 36 ديتريش فيشر   ص
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تبلش نحو عشر ن ف الة ، واما أ  ر من  مس و  ال ين ف الة ، وفي مرحلة الد توفا  

اللغة العربية مين أهم المو وووووعات التي عالجتلا هه  الر ووووائة فلي تدوف حول تاف خ 

مرحلتلووا األنوود  وبين الللجووات الحوودي ووة ، بووا  ووووووووووووووافووة الد بعص الوودفا ووووووووووووووات عن 

 ما ينعرس في  تأ الحضووافة ا  ووالمية،  و ا ووة عن ا تجا  الحديث  وووعات مو 

. ان مو وووووعات هه  الر ووووائة تتوند التهسووووير والكتأ التربو ة م ة م تهسووووير المناف 

علد اهتما  الطالأ نهسووووووووووه ، لهل  فان ا تجاهات التي أشوووووووووور  عليلا الد حد  بير 

 ، وأهم عناو ن هه  الر ائة م  انت متنوعة 

  ا  ومقامات مديع ال مان اللمهاني ،لحن العو 

 . حماف الوح  في الشعر الجاهلي 

 . رمع شعر تميم وتحقيقه 

  .الجوت وال خة في الشعر الجاهلي 

 . إ م الهاعة والمهعول في النصوا العربية القديمة 

 .  أ ما  العرب في الجاهلية و دف ا  ال 

  القديمة المطابقة النحو ة في الجنس والعدت في النصوا العربية 

  الالت والع ي تفا وووووووووة نحو ة للصوووووووووهات في العربية القديمة ، اآلللة العربية (

 ومناة ( في األتب القديم .
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  1 وفة  لها  مني أمية في الشعر ...إلخ . 

  :بعض المستشرقين وأبرز أعمالهم المبحث الثاني:

  theodor Nöldeke  ( 1836 – 1930 )ثيودور نولدكه -1

في هانبرغ ، أتقن العربية والعبر ة  1836ولد عا   ،شوووويخ المسووووتشوووورنين األلمان عد ي

، حصوووووووووووووة علد الد توفا  عا  ، تّفة في  وتنقن وفيينا و مرلين وليدن والسووووووووووووور انية 

 المي في ا للتاف خ وهو في  ن العشر ن عن تاف خ القرآن ، عين مدف ا    1856

،  1864وأ وووووووووووووتا  التوفا  واللغات السوووووووووووووامية في  يية عا  .  1861 رامعة  وتنقن

غن ، للعلو  والعلو  ا نسووووووانية ، وأ اتيمية العلو  في  وتنعضووووووو األ اتيمية ال افاف ة 

ية وأ اتيم وووانت بطر وووبرغ للعلو  .وأ اتيمية العلو  في ا تحات السووو ياتي ، وأ اتيمية 

 25 تيمية الرو ووووية للعلو  ، واأل اتيمية البرو ووووية للعلو  ، توفي فيلينسوووويان ، واأل ا

  نة .  94، عن عمر يناه   1930تيسمبر 

  ( 1956 – 1868 ) كارل بروكلمان :-2

وتفة علد  و و في مرحلة ال انو ة ،مدأ تفا ته اللغة العربية ولد في مدينة فوش  ، 

، عني مدفا ووووة ونال شوووولاتة الد توفا  في الهلسووووهة والالهوت  نولد ه ،يد المسووووتشوووورق 

                                                             
إسماعيل األيوبي،  أبحاث عربية مهداة للمستشرق األلماني فولف المرجع السابق،  هاشم   1

 . 401، 400ديتريش، ص 
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ولكنه  تاب مشلوفا تاف خ الشعوب ا  الميةا ا  المي وله في هها المجال التاف خ 

  تاب تاف خ األتب العربيعلد ا  ووووووال  ، ومن مؤلهاته ملئ بالمغالطات وا فترا ات 

في العلو  وفيه ف وووووووووووووود لما  تأ في اللغة العربية  الهي تررم في شوووووووووووووتد مجالت 

وحقق المجلود ال وامن من وو وووووووووووووهلوا وبين مروان وروتهوا من المخطوطوات  المختلهوة

في مرت ة البلدية في مرو ال ، و ند فلرة المخطوطات الشرقية ط قات إمن  عد 

 . 1وهمبوفج

 (1971 – 1892 ) هيلمون ريتر :-3

عمة هندف ت  برر، وتفة علد يد المسووووووتشوووووورق األلماني  1892فبراير  27ولد في 

(  1949 – 1927 )منمتر يا في الهترة في الجي  األلماني ، عاش في أ ووووووووطنبول 

عن  نوز المخطوطات لإلطال  علد موا في مرت وات تر يوا مموا اتوار لوه الهر ووووووووووووووة 

مقا ت ا  الميين ألمي حسن األشعري ، وله تحقيقات ملمة من أمرزها م ا  المية 

 وونة أ ووس المرت ة ا  ووالمية بيلمانيا أ ووراف البال ة للجرراني ، ، الوافي بالوفيات ، 

 . 2ا  المية للعناية بحهظ ونشر المخطوطات  1918

 :   ماريو أندي باي-4

                                                             
الرياض  ،مكتبة الملك فهد ، 1، اإلستشراق والدراسات اإلسالمية، طعلي بن براهيم النملة  1

 . 38،ص  1998،
 . 72د.ت ، المدينة النبوية ، ص  مازن المطباقي ، اإلستشراق ، 2
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لغوي أمر ري من أ ووووووووووووووة ايطوالي ، يعتبر أول من ،  1901فبراير  16من مواليود 

، بعيدا عن التعقيدات ،أ وووووووتا  رامعي وموظد لدى رامعة ناتي مت سووووووويع علم اللغة 

  نة .  77، عن عمر يناه   1978مافة  2 ولومبيا ، توفي في 

   Louis massignionلويس ماسينوس   -5

واشلرهم ، وند شغة عدة   من أ بر المستشرنين الهرنسيين 1883يوليو  25ولد في 

المستعمرات الهرنسية في شؤون شمال إفر قيا،  و هل   مستشاف وزافة منا أ ملمة 

ا توبر  31الهرنسووووووووووية في مصوووووووووور ، توفي في الراعي الروحي للجامعات الت شووووووووووير ة 

  نة م اف س .  79عن عمر يناه   1962

 (  1973 -1900)ريجي بالشير :   -6

لة تو في المغرب العربي ، وحصة علد الد توفا  نضي أ  ر عمر   مستشرق فرنسي ،

األتب وعين  بيرا في السوووووووووووووفبون ، له مؤلهات عن تاف خ  1936 وووووووووووونة في باف س 

الد الهرنسووووية مع مقدمة طو لة وتهسووووير نصووووير وند فتأ العربي . تررم القران الكر م 

يلخص فيه في ن ول السووووووووووووووف واآليات الكر مة ، والد  تابا  وفقا  رتلات التررمة 

 .  1أبحاث المستشرنين الهين  تبوا عن حياة محمد  لد هللا عليه و لم

                                                             
، دار الفرقان ،  1،  طعبد القاهر داوود عبد هللا العاني،  االستشراق والدراسات اإلسالمية 1

 . 2000عمان 
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  guillaurue postelغيوم بوستيل  -7

من ال ووا  ين أهم من تررم للمسوووووووووووووتشووووووووووووورنين )يختلد العقيقي وعبوود الرحمووان موودوي 

فالعقيقي يشووووووووير في تررمته الد بوسررررررتيل غيوم  في تاف خ ميالت (والداف ووووووووين العرب

ي يقول ان ميالت    و    تاف خ ميالت مو وووووووووتة ، في حين ان عبد الرحمان مد 1505

العامة في المو وووووووووعات تؤ د  المعلومات   ، وهو الرأي الهي 1510يرون ا   وووووووونة 

حين يشووواف الد  ووونة ميالت  علد انلا  Wikimediaا لكافونية العالمية ا و ريبيديا ا 

تمي  منه  غر  بقدفة فائقة علد تعلم   Dolerieمن مدينة تدعد ا تولري ا   1510

والعبر ة ،  م أت علا متلعم ا يطالية ، اللغات والتحرم فيلا ، تعلم في باف س اليونانية 

ة السووولطان ، ا  هيئ له مرانة مقربة من أها  ووو انية ،والبرتغالية ، وهو الشووويئ الهي 

 نتنا  م عو ا من طر  المل  الهرنسوووووووي ا فرانسووووووووا ا ول ا الد الشووووووورق نجد  يههأ 

وزّوت  ألرة  ل  مخطوطات ونسخ  مينة من الكتأ العربية الخا ة والشرقية العامة 

أنقرة وتو وووووووووووووية عالية المقا  ، وأتار له هها العمة السوووووووووووووهر والتجول مين بمال  ا  

 دمشق وبيروت والقاهرة، آنهاك ، وباني الحواظر العربية عا مة الخالفة ا  المية 

 college deاين ا وووووووووووو   ا ووووووووووووتا  في الكولي  تو فرانس نبة ان يعوت الد باف س 

France   ا وووووتا  للر ا ووووويات في رامعة  1551  ، وأ ووووو    ووووونة  1539 ووووونة  

الد شووووووخصوووووويات عامة الد فرال طالب الإعجاب الك ير من  ع باف س وا وووووو   مح

الد فيينا ليصووو   ا وووتا  لّبد طلأ مل  النمسوووا آنهاك . وإنتقة الدولة . بعد  ل  بقلية 
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مسووووووووووووويرة طو لة عاش فيلا  فوة المجد و فوة وبعد   ، 1552اللغة العربية واليونانية 

غيوم بوسرررررتل عا ووووووهة أحيانا . توفي تمي ت متقل ات  وبعد  وووووونوات ا يرة ،ا ح اا 

 الغة 12حرو  هجا   ا بهرنسووووووووا مسووووووووقع فأ ووووووووه . من أهم ا اف  نجد  1581 وووووووونة 

  . ا  1553ا اللغة العربية و الهنيقية ا   ،  1539نواعد اللغة العربية ا   ا 1530

  ، وند نشر الكتاب 1952القاهرة ا   ، ا و د 1560عاتات وشر عة المسلمين ا 

 آنجيال  وتات ي . األ ير تحت إشرا  

 Ernest Renan رينان  إرنست -8

مؤفخ و اتأ فرنسووووووي عضوووووور في أ اتيمية اللغة الهرنسوووووية  1823فبراير  28ولد في 

ا علو   بطر ووبرغ للعلو وأ اتيمية  ووانت واأل اتيمية ال افاف ة للعلو  والعلو  ا نسووانية 

لرو ية ااأل يو ة الهرنسية واأل اتيمية واأل اتيمية اللنغاف ة للعلو  ، والجم ية أ رىا 

وناند أتمي وعالم . فيلسووووو  ومؤفخ و اتأ مروفيسوووووف وعالم أ اف ومسووووتشوووورق للعلو  

 م اف س .  1892أ توبر  2عقيدة، توفي في 

  )1933 – 1867كارل هينريش بيكر : )  -9

عليه ، وأنشووووووي مجلة مسووووووتشوووووورق ألماني ، ف   علد تيّث ا  ووووووال  بال قافات السووووووابقة 

 . 1إفر قياا  ال  وإهتم بشمال 

                                                             
 . 37. ص علي بن براهيم النملة،  اإلستشراق والدراسات اإلسالمية 1
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مسووتشوورق انجلي ي .أ وولم   يرا في  :( 1969 -1902جوزيف شررا ت : )   -10

تائرة المعاف  ا  ووووووووووالمية،  وتنقة في التدف س مين ألمانيا ومصوووووووووور والج ائر تحر ر 

األمر رية،  وأنشي مجلة الدفا ات ا  المية،  ونشر  ت ا وهولندا و ال  يات المتحدة 

 .1في التراث وإشتلر مدفا ة التشر ع ا  المي

                                                             
 . 37ص  ، اإلستشراق والدراسات اإلسالمية،السابق، علي بن براهيم النملةالمرجع  1
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ويهوده ب  خ مح اللغح وختاما لهذا الموضوووووووع   ولة  يولح ب  إلساش اق ووووووت وووووو ا  

 الة ليح توصلنا الى النتائج التاليح :

    وأديانه وعلومه ولغاته اق ووووت وووو ا  س  ح بى بح تةنى ض إلا ووووح س وووواإل  ال وووو

 ولهجاته .

   إلى يذوإل اق وووووووووت ووووووووو ا  لىن أ ل ه  ي ي  ض ايته إختالف الباسثين ب  تح ي

إصووو اإل الر اإل الىنيلووو  للغح الة ليح ب  الجامةاب الغ ليح وتةلي  اللغح الة ليح 

 . لغي  الناطرين ضها

 .  اق ت  ا  ق يح تتنابس عليها األإلاء ب  الةال  اق الم 

 ا يذوإل ان اللغتين الة ليح و الة  بح تة ان من بصووووووويلح اللغاب اللووووووواميح ولهم

يةين م وووووت  ح ب  الم  داب والت اليح النحوبح  ودإلا وووووح اللغتين   ووووو   مراإلن 

 الباسثين على إ تنتاج أس ام ي ي   أق ش من الواق  اللغوي.

  على األصوووووواب أه  ما يميز بصووووويلح اللغاب اللووووواميح انها تةتم  اعتمادا   ي ا

 الصائتح ال على األصواب المتح  ح .

  مما يةطيها إستواء اللغح الة ليح على نلوووبح ال  به ضها من الصووو اب اللووواميح

 اسقيح  ونها اللغح األم .

   بر  ن ووو وا ع دا للملوووت ووو قين اح  واضووو  ب  خ مح الت او الة ل  واق وووالم

ضووووونما من الم ل اب الة ليح التزاع م يةا للباسثين وال اإل وووووين من األإلوليون 
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الن وبح قيره  ون ووووو ه  ألمهاب الىتح ب  اللوووووي   والة ش أن لوووووه  ومن حل  تح

 ال  ب ح والتاإلبخ وعلوم الر آن الى ب  والت اي  والنحو والت لي  .

 ما أل وه منذ اوائ  الر ن التا وووووو   وب   م ل اب الملووووووت وووووو قين سي  تجاو  ع د

ب  منتلأ أعماع الت او ع وووووووو  ستى منتصووووووووأ الر ن الة وووووووو بن ألأ  تاش 

 الة ل  واق الم . 

  ب  خملووووح مجاالب سصوووو  إ ووووهاماب الملووووت وووو قين ب  خ مح الت او إم انيح

 وه  : 

 . البح  عن المنطوطاب ويمةها ونرلها وس ظها وصيانتها 

  وإلقيا أو ضيلو  افيا .به  ح المنطوطاب وتوحيرها وضبطها 

  .تحريق  تح الت او 

 . ال إلا اب سوع الت او م  الةنايح  المةاي 

   ةض ت يمح الت او الى اللغاب الغ ليح المنتل ح    اقضووووووووووووووابح الى بت 

 المنطوطاب وتح ب ها أو ن   إقتبا اب  ة ها .

 وتلةمها وتةليمها وتبليف  دإلا ووووح الملووووت وووو قين اللغح الة ليح ود ووووتنبا  قواع ها

 وت يمح الر آن الى ب . الرواميس والمةاي  

  ح على اللغح الة ليح أحناء دإلا ووووووته  اللغوبتط يق الملووووووت وووووو قين أ لح المناهج

 لها. 
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  اللةل  والمة بح ب  ال ووو   ال يم ن تجاه  دوإل  ةض الملوووت ووو قين ب  تطوإل

الت او الة ل  ول و لمان و ي ه  بر   ووووواهموا ب  إسياء أمثاع في ووووو  ونول  ه 

  بويح األعت اف وتحريق مجموعح   ي   من المنطوطاب الر يمح والح يثح 

اللغوي س ظا وبه  وووووووووووووح وتحقيرا  جهوده  الى ي   الت  ضذلوها نحو هذا الت او 

 وت يمح وتبلي ا . 

  يهود يباإل  ب  الت او الة ل  واق ووالم  ن ةوا  ه ستى وان  ان للملووت وو قين

 انا يانح آخ  ب   ايح النطوإل   النلوووبح للةال  الر اء والباسثين وال اإل وووين إالا 

  وبظه  حل  يليا من المناق وووواب ان مناهج الملووووت وووو قين ل  ولن اق ووووالم  

الىذش واقبت اء تث ت امام النر  لنلواها من ال  اهين واألدلح الصووووووحيحح وتةتم  

 على الر آن وعلومه. 

  سر ا واضوووووووحا ل  وووووووالم انا مصووووووون اب أولت  الملوووووووت ووووووو قين تحم  ب  حنياها

من     وووي  دليال ليتنذوا والتىذيح له   به  ي  وووون أصوووا ةه  ب      وووي  

 لتىذيح الر آن ونفيه.



 
 املصادر واملراجع
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 برواية حفص عن عاصم.الكريم القرآن  :أوال

 ثانيا : المعاجم 

صللللللللن ر لسللللللللن، الر   ،  ار  أبو الفضللللللللل ّين  الّد ن مميدّ بن م   .  ابن منظور، .1

 .1990، 1بي وت ،ط

، 1ط، مجللّ الللّ ن بن براو  الفي وبا ي للن ا ، اللنمو  اليم ا ،  ار الميلل  الر ي لل  .2

 .2004بي وت 

 . 2011الانه ة  ،5ط ،، مجيع ال غ  الر ب  1ج الوس ا ،اليرجم  .3

 بالعربية  ثالثا : المصادر والمراجع
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 الملّخص:

ي العربي، حيث تّم الّتطّرق إلى تتناول هذه المذّكرة موضوع االستشراق والّدرس الّلغو 

الّلغة العربّية بين  مكانةعن من حيث المفهوم والخصائص، ثّم الحديث  االستشراقاهرة ظ

فولف  ، وتّم اختيارالّلغة العربّيةوقف المستشرقين من م ، وصوال إلى دراسةالّلغات العالمّية

، كونه واحدا من الّدارسين اّلذين اهتموا كثيرا بالّلغة العربّية نموذجامستشرقا ديتريش فيشر 

 دراسة ونقدا ونشرا.

 الكلمات المفتاحّية: االستشراق ، الّلغة العربّية، الّشرق، الغرب، الّدراسات الّلغوية.

Summary: 

This memorandum deals with the topic of Orientalism and the Arab linguistic lesson, 

where the phenomenon of Orientalism was addressed in terms of concept and characteristics, 

then talked about the place of the Arabic language among the international languages, leading 

to a study of the orientalists ’position on the Arabic language. Wolf Dietrich Fischer was chosen 

as an oriental model. Those who have a great interest in the Arabic language study, criticize 

and publish. 

Key words: Orientalism, Arabic language, East, West, and linguistic studies. 

Résumé: 

Ce mémorandum traite du thème de l’orientalisme et de la leçon de linguistique arabe, où le 

phénomène de l’orientalisme a été abordé en termes de concept et de caractéristiques, puis a évoqué la 

place de la langue arabe parmi les langues internationales, conduisant à une étude de la position des 

orientalistes sur la langue arabe. Wolf Dietrich Fischer, un modèle orientaliste, a été choisi comme l'un 

des chercheurs qui se sont beaucoup intéressés à la langue arabe, étudiant, critiquant et publiant. 

Mots clés: Orientalisme, langue arabe, l’Est, L’Occident et linguistiques. 


