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 مقدمة:

إيا كتان متن  تري راعت  متن َبب ت  متعلام تا البتد أن ،   محضتاريةأن لكت  لغتة اصتاذا يا،يتة، ممقومتات  ينيتة ماجتماعيتة  الثابت من 
 .الصو،ية   ، ميف الصدارة من ا العا ات  ه اللغوية يف لغته األم  عا ا،ب ارسَ الد   م اللغة الثانية ،أثر  ،عل  أاطاء بني من ن ألأبناذ ا؛ 

تتتعل  التتتت   جمتتتا ا علتتت  مقصتتتور  ااتتتتال اللغتتتات عتتتن بعضتتت ا التتتبع   أمتتتر   ولييي   رس علتتت  التتتد   -كتتتذل -يفتتترف نفستتته ا م فقتتتو، مإ  
 بشتك  عتام  تناسب بد ال ي -س، ممضع النظرياتاألساستجاء املناهج، م استعما  من حيث  - ما ة لغة  فما يصلح لدراس ؛حلي مالت  
 من اخلطأ العلمتي؛ رى؛ مما جيع  ،عميم مبا ئ الدرس اللغوي يف لغة أم فصيلة معينة عل  لغة أارى يات اصاذا خمتلفةأا لغة  مع 
يلت   لكتن   .مبتا دتدم الفكترة املنشتو ة ،مبواعتدها عنتق نصوهت ا -يف بع  األحيتان – هليا م  املطب ق علي ا، مراعا،ه شخصية اللغةلعدم 

 ا لس ام النقا  ماملستدركني. ا ماضح  هدف  بد جيع  من  راسته 

، متتن بتتالتفكري الغتترا يف التتدرس اللغتتوية للغتتة العربي تتا ةاملستشتتربني يف  راستت ،تتأثرَ  التتت ،وضتتح متتدى هتتذا البحتتثَ فكتترة  هنتتا ،تتأي ميين
بينمتا ففتق يف  ،اق أحيان تالتت بتد ،وف تاهتة باللغتة العربيتة خلاة اللغوي تآراذ تم منظريتا م يف  ايل  التأثر، ماآلثتار املت،بتة علي ت ظاهر  حيث م

ة ، مااتتال البياتات االجتماعي تة متن جانتب  ة بتني لغتا م ماللغتة العربي تاللغوي ت اخلصتاذاا الاتتال نظتر   أاترى؛ أحتاينيحتقيق أهتداف ا 
 آار. من جانب   بني العربية مهذه اللغاتة ة مالديني  ة مالثقافي  نفسي  مال

 محضتتارية   منفستتية   فيتتة  مثقا ماجتماعيتتة    ينيتتة   ، ممقومتتات  يا،يتتة   اصتتاذا   -علتت  مجتته اخلصتتو -أن للغتتة العربيتتة الشتت  فيتتهوممييا 
معاجلتات  ا جيعت   تا شخصتية مستتقلة، ،تطلتبممت عتن  ريهتا متن اللغتات، حت  ،لت  التت ،شتت  مع تا يف أرممتة ماحتدة، جتعل ا خمتلفة  

،نوسي  هتذه اخلصتاذا م،لت  املقومتات، أم مل أارى، فإيا  اتلغ عن ما ي طبق عل ا يف كثري من األحيان امال خمتلف  ااهة، م،ن لغوية
متن  راستته، أم جتعت  رأيته املنشتو   ا تدلارس إىل يتم اعتبارها لسبب أم آار، مجدنا بع  اآلثتار الستلبية التت حتتو   من مهتو  التد  

 . ري مكتملة األركاننظريا،ه  مأ

  هتتتتتتتتتي:  ا، مبيتتتتتتتتتان حقيقت تتتتتتتتتا، مهتتتتتتتتتذه األهتتتتتتتتتدالإىل فحتتتتتتتتتا جمموعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن األهتتتتتتتتتدال، ممنابشتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتذا البحتتتتتتتتتث   ويسييييييييي  
 .نظريه الغرا عنبيان بع  مواطن ااتال الفكر اللغوي العرا  -أوًَّل 

عتن  ريهتا  ماحلضتارية التت جتعل تا خمتلفتة  ماالجتماعيتة  املقومتات الدينيتةيتة، باضضتافة إىل املقومات الذا،ية للغتة العربإظ ار بع   -ثانً ا
 .املطبقة عل   ريها حلي راسة مالت  الدا  أساليب ااتالمما يستدعي غات، من الل  

 .رااللغوي الغ ربالفكللغة العربي ة ا عل  ،أثر املستشربني يف  راسةبيان بع  املظاهر الدالة  -ثالثًا

 العربية.اخلاهة بعل  هذه املظاهر يف نظريا م مرؤاهم اللغوي ة  بيان اآلثار السلبية املت،بة -راب ا
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 :ينيالتال املبحثنيمأن يفحص ا من اا   ،هذا البحث أن حيقق هذه األهدال   ويطمح   

  املستشربون م،أثرهم بالفكر اللغوي الغرا يف  راسة العربية )املدا (األول: 

  املستشربون م،أثرهم بالفكر اللغوي الغرا يف  راسة العربية )املظاهر ماآلثار(لثاني: ا

. م،قسيما،ه فتنامل  أمهية موضوع البحث مأهدافه، المقدمةأن يكون يف مقدمة ممبحثني. أما  مبد ابتض  طبيعة البحث  
فتنام   المبحث الثانيمأما  عن ،اريخ االستشراق.موجز مع  فتنام : الفكر اللغوي عند ك  من العرب مالغرب المبحث األولمأما 

  املظاهر. ،ل سة العربية مآثار اللغوي الغرا يف  را مظاهر ،أثر املستشربني بالفكر
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 المبحث األول

  ةل رب َّ ة افي دراس الغربي   المستشرقون وتأثرهم بالفكر اللغوي  

  )المدخل(

 :العراا  الفكر اللغويا اصاذا  -أمال  

 ا ج نتاج  ،وافرت للفكر اللغوي العرا بع  اخلصاذا مالسمات ماملقومات الت رمبا مل جتتمع ألمة أارى  ري العرب ليخر   
اخلصاذا مبا يعطي للقارئ  جمم  هذهعل   -هنا -. مسول نسلو الضوء ممتدة   ا عرب مراح  ،اردية  ا مشاما ممستقر  متميز   اللغوي  
 فيما يلي:التفر ، م،نتظم هذه اخلصاذا  ل يعن ا ا ماضح  ،صور  

 .القرآن الكرميالفكر اللغوي العرا ب ار،باط   ة األول :الخاص َّ 
 يل  االر،باط الذي ،تجل  مظاهرة يف بع  املظاهر الت من ا:  

مهنف  ت القواعد، دعا لحن بت  يف نشأ،ه م،طوره إىل القرآن الكرمي، فمن أج  حفظه مهيانته من ال اللغوي العرا الفكر   يدين   -أوًل 
 
 
يف القرن  م" ما مجد .من العصر العباسي األم  ، بدء امأهوات   ممعاجم   مهرل   ة من حنو  فات يف معظم العلوم اللغوي  صن  امل

الت  مهذه بع  الشواهد .(1)"اة كان احلافز إليه إسامي  ة أم حمامالت لدراسة بع  املشكات اللغوي  األم  من ،أمات حنوي  
 :،ؤكد يل 

ريب ابن عباس يف ) الذي ميكن مهفه باملعجمي عل  يد  اجل دحمامالت مجع الكلمات الغريبة يف القرآن الكرمي، يل    -1
 .(6)ميف هذا االجتاه سار ك   من أل ف يف  ريب القرآن الكرمي -إن هح  نسبته إليه -القرآن( 

من  يوان  ابع  األلفاظ القرآنية مبا يوافق ا ،نطوي عليه من ربو البن عباس، مم سؤاالت نافع بن األزرقما ع رل ب  -6
  .عر(العرب )الشا 

األ اء  احملافظة عل ي دل إىل  مهو عم  لغوي ؛(ك ضبو الش  ت)ع أا األسو  الدؤيل لضبو املصحف، ماملعرمل بض  م    -2
 القرآين.

                                                             
 م.6112(  . أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط. ثامنة، 97مع  راسة لقضية التأثري مالتأثر ) البحث اللغوي عند العرب (1)

 
 م.1711-هت1011مصر، ط. الرابعة،  (  . حسني نصار، مكتبة22ينظر: املعجم العرا نشأ،ه م،طوره ) (6)
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يل  أن اللغويني  حوى، ماالحتجاج اللغوي عل  مجه العموم؛من مصا ر التقعيد الن األم    املصدر   القرآن الكرمي يعد -ثانً ا
ا فاستش دما به. مببلوا  ا موحد  أعل   رجات للفصاحة، ماري ممث  للغة األ بية املشتكة، ملذا مبفوا منه موبف  " رأما فيه مالنحويني 

 (1)"مالتخطاة ك  ما جاء فيه، مال يعرل أحد من اللغويني بد ،عرف لشيء مما أثب  يف املصحف بالنقد
عل  الدراسات اللغوية يف جانب التحديد املكاين لاحتجاج اللغوي، فكما هو معرمل " ال  القرآنية   مبد انعكس  هذه ا يمنة  

ميستمر  (6)عصر االحتجاج مال يتخط  بياات مكانية حمد ة متثل ا بباذ  معينة، مهي أبرب القباذ  إىل متثي  لغة القرآن" يتجامز
  (2)،قسيم الشعراء حبسب بزمغ فجر اضسام ما بني جاهليني، مخمضرمني، مإساميني. يفد الديين ح  هذه الب ع

ل  كتاب اهلل، من جانب الغيورين ع ،هذا ا من هذا الوازع الديين إىل يوم الناسعن اللغة العربية انطاب   مما انفك  حمامالت الذ با 
 لغته مكنوزها. ماملستجلني ألسرار

 .طريقة مجع اللغة ة الثان ة:الخاص َّ 
نستطيع الوبول أمام ا ممصا ر بعين ا، ة هارمة، اني  ة ممكزماني   أطر  م  ن عل و ،ل  الطريقة الدبيقة الت اعتمد في ا اللغوي 

  بليا يف السطور التالية:
القباذ  هي: " بيس ممتيم مأسد مث هذي  إال من ألسنت م. هذه  حد ما بباذ  بعين ا ال ،ؤاذ اللغة   :مستوى المكانيعل  ال -أوًل 

ممل يؤاذ ال من ببيلة خلم مال من جذام؛ ألهنم كانوا جمامرين أله  مصر مالقبو، مال من  مبع  كنانة مبع  الطاذيني،
من بضاعة مال من  سان مال من إيا ؛ ألهنم كانوا جمامرين أله  الشام مأكثرهم نصارى يقرءمن يف ها م بغري العربية، مال 

  (0) ،غلب مال من النمر؛ ألهنم كانوا جمامرين لليونانية، مال من بكر؛ ألهنم كانوا جمامرين للنبو مالفرس.. إخل.
أبدم النصو  الوار ة بب  اضسام حبوايل برن منصف بدأ اضطار  الزماين  لعميلة اجلمع من النظر يف  :المستوى الزمانيعل   -ثانً ا

سام، ح  منتصف القرن الثاين ا جري يف احلضر )األمصار(، ممنتصف القرن الرابع ا جري يف ا بصدر اضالقرن، مرمر  
  .(5)مهو ما ي عرل بت )عصور االحتجاج( البا ية

                                                             
 (.19البحث اللغوي عند العرب ) (1)

 
 م.1776األر ن، ط. ثالثة  –(  . إمساعي  عمايرة،  ار حزين 65ملستشربون ماملناهج اللغوية )ا (6)

 
 م.1712-ته1012 . حممد حسن جب ،  ار الفكر العرا  (91) ) الوابع م اللته( ينظر: االحتجاج بالشعر يف اللغة (2)

 
جا  الدين السيوطي، ت: حممد أمحد جا  املويل مآارين، مكتبة اضميان، ط.  (616 ،1/611) يف علوم اللغة مأنواع ا املزهر: ينظر (0)

 ثالثة.
 
 -هت1252 ، العد  األم جملة جممع اللغة العربية (، الشيح أمحد االسكندري616)الغرف من برارات اجملمع ماالحتجاج  ا: ينظر (5)

 م.1720
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الفصاحة ،قاس عليه  عدمه، مبناء   أم هو االاتاط باألعاجم )املكاين مالزماين( ممن الواضح أن مقياس هذين املستويني 
جتنب اللغويون االحتجاج يف  ستويني يعد عند اللغويني مما ال حيتج به، فقد "مما االف هذين امل (1) ن عدم امسامة اللغة م

جتنبا شبه كام . م،تضح هورة هذا التجنب عل  حقيقت ا ببيان مدى الو  -االحتجاج بنطقا ،أثر   –مؤلفا م بشعر املولدين 
 (6) ا."ا علمي  لدين يف ضوء حبث مابع ،ل  املؤلفات من هذا اجلانب حبث  بشعر املو  ةاللغوي ات،ل  املؤلفات من االحتجاج

ث  النمويج األع  للفصاحة مالبا ة الت ميكن  ،مصا ر بعين امع عل  اجلفقد اعتمدما يف عملية  عل  مستوى المصادر: -اثالثً  مت 
  من ا: التقعيد عل  أساس ا،

به العرب  أرباب   -عز مج  –لغة م،قعيدها هو القرآن الكرمي، الذي حتدى اهلل الش  أن املصدر األم  جلمع ال ،النص القرآني -1
  .البا ة مالفصاحة

يف حدم  اضطار الزماين الذي حتدثنا  جاهلي مإسامي،من شعر ما مر  الت اعتمدما علي ا من مصا رهم كان ، فلقد   رالش    -6
  ألجيا  كإرث جتب هيانته م،وا،ره بني األجيا  املتعد ة.عنه. مالش ر كما هو معرمل  يوان العرب الذي ،نابلته ا

فقد كان االرحتا  إىل البا ية م،سجي  اللغة يف أفواه أهل ا من أهم الطرق الت اعتمد علي ا اللغويون يف  :مشافهة ال رب -2
عراب، ميؤاكلوهنم، ميشاربوهنم، عملية اجلمع، فلقد كان هؤالء العلماء درجون إىل البا ية " ميضون األعوام في ا، مدالطون األ

ميسمعون من م ميدمنون، يسمعون من الرج  ماملرأة مالغام يتحدثون عن اضب  ماملرع  مالزماج مالطاق ممجيع شؤمهنم، 
  (2) ميصغون إلي م، مينقلون عن م، مبد كثر يل  من الع د األموي إىل العصر العباسي األم  إىل ما بعده"

 (0) الرعي  األم  من العلماء كان  أحد املصا ر أاذ العلماء عمن ببل م"فنجد أنه بعد " : األخذ عن ال لماء -0
 .القدمية ظ ور اللغة األ بية املشتكة مانزماء الل جات ة الثالثة:الخاص َّ 

 للعرب مستويان لغويان:  فقد كان 
معظم النتاج األ ا للشعراء ماخلطباء م اا  الندمات  ميث  املستوى الثقايف، األ ا، املوحد، الذي يظ ر يفمهو  المستوى األول:
، محتج البي  يف اجلاهلية، مبريش مالعرب حتضر املوسم يف ك  عا كان  "، فقد اللغة املشتكةمهو ما عرل باجلامعة، 

غات، يستمعون لغات العرب، فما استحسنوه من لغا م ،كلموا به، فصارما أفصح العرب، ما ل  لغت م من مستبشع الل
 (5)"ممستقبح األلفاظ 

                                                             
 (.10) االحتجاج بالشعر يف اللغة: ينظر (1)

 
 (.17) السابق (6)

 
 م.1725أمحد أمني، مكتبة الن ضة املصرية  (659 ،6/652) ضح  اضسام (2)

 
 (.6/659) ضح  اضسام  (0)

 
 (.1/661املزهر )  (5)
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ممن هنا فقد جلأ اخلاهة من العرب عل  ااتال  جا م " إىل ،ل  اللغة النمويجية الت نشأت يف مكة، يف شاوهنم اجلدية دطبون 
هبا مينظمون الشعر، مينفرمن من هفات الل جات يف هذا اجملا ، ح  إيا عا ما إىل بياا م حتدثوا إىل الناس يف الشاون 

 (1) العامية مبث   جت م، لاا ،نفر من م النفوس."
قرأ القرآن الكرمي ببع  ،ل  الصفات الت مل ،كن ا، مسح بأن ي  ح  إيا أه   نور اضسام "مأرا  أن يتألف بلوب العامة ماخلاهة مع  

ا ج من ،ل  اللغة املوحدة؛ ،يسري  يف مقدمر العامة  ريها، فالقرآن الكرمي مإن نز  بلغة أ بية موحدة، أبيح يف براء،ه اخلرم 
لااتافات الل جية كان  عارضة، زال  مع  بد أن ننتبه إىل أن هذه الرعايةلكننا ال (6)عل  عامة العرب، م،أليفا لقلوهبم"

 خَ س  من ن   -رضوان اهلل عليه –اخلول من االفتاق ماالاتال يف براءة كتاب اهلل، عل  حنو ما بدمه عثمان بن عفان 
 مإرسا ا إىل األمصار للتقيد مبا جاء في ا، محرق ما االف ا. ،خ حمد ة معتمدةس  صاحف يف ن  امل

حيث متسك  ك  ببيلة بصفا ا الكامية، يف حديث ا  ميث  املستوى التخاطيب العا ي، املؤط ر حبدم  القبيلة، المستوى الثاني:
 ق  منه أب  مما ف َقد.العا ي ميف  جات التخاطب، مما الف لنا إرثا  جي ا، ب

م بتعبري آار كيف كانوا يرمن مكاهنا  اا  النظام اللغوي مع هذه الل جات أ هو كيف كان يتعام  العلماء -هنا -امل م مالسؤا 
 العرا؟

 جات العربية بغري اللغة األ بية الت متثل ا لغة مالقرآن معيون الشعر العرا، مبالتايل مجدت اللي عىن مل يكن كثري من العلماء  
ا عن ا إال القلي  يف ثنايا كتب اللغة ماأل ب مالتاريخ، ب  إن ما رمى عن ا جاءنا مبتور   مل يرم   "أهنم  جتل  مظاهره يف القدمية إمهاال  

 بالل جات العرب، عل  مفر م ماهتمام م بك   باذق الدراسة اللغوية، بد ع ينا يف معظم األحيان. ملسنا نعلم مؤلافا من علماء نابص  
يتضح من  راسة ما  (0)ح  أن ما مر  عن م مما حيم  مصطلح اللغات )الل جات(  (2) "العربية عناية ااهة فأفر   ا كتابا مستقا.

بعزم الل جات إىل  -إال يف القلي  –ا من املعاجم، مأن مؤلفي ا مل يكونوا ي تمون من نصو  أهنا "كان  نوع  حتمله ثناياها 
 يف كتاب اهلل، من مث  كتاب )لغات القرآن للفراء(.الوار   هوالل جات من  حمد    دتا بنوع  البع  من ا  كما أن    (5)أهحاهبا"

 : فمن ا ،لماء لل جات القدميةأما أسباب إمها  الع 

                                                             
 م.1771 . إبراهيم أنيس، ط ثامنة،  (02يف الل جات العربية )  (1)

 
 (.09) يف الل جات العربية  (6)

 
 (.09السابق )  (2)

 
الدار العربية للكتاب، ليبيا،  (102يكر الدكتور أمحد علم الدين اجلندي باذمة هبذه الكتب، ينظر: الل جات العربية يف التاث )  (0)

 م.1791-هت1271
 
 م.1772عرفة اجلامعية،  .عبده الراجحي،  ار امل (09الل جات العربية يف القراءات القرآنية )  (5)
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ات عل  أهنا شيء أنه " ملا أاذ العلماء يف كتابة اللغة ممجع ا م،دمين ا نظرما إىل الل ج ممفا  هذا السبب ،ديني  الدافع ال (أ
ال ينبغي االهتمام به؛ ألنه امل م هو الفصح  الت نز  هبا القرآن الكرمي، مميكن ف مه عل  أساس  راست ا، مكذل  يف ف م 

 (1) سنة النيب الكرمي، مهنا ،وافرما عل  االهتمام بالفصح  منبذ الل جات."
، فكان البد لضمان  كثرية  لة العربية ح  مشل   مال  أنه عندما " ا،سع  الدم هذا السبب  مااهة ،قومي  الدافع ال  (ب

 ة القباذ  ميباعد بين اة من العناية ما بد يزيد من عصبي  محد ا، مالقضاء عل  عوام  الفربة في ا أال ،عط  الل جات العربي  
"(6)  

د اللغة العربية عل  ك  ما رمي عن شرط اللغة االطرا  مالتوحد يف اخلصاذا. فمحاملة بناء بواعيل  أن "  ؛لغوي  ال دافعال  (ج
 (2)ا إىل التناب ، ميبعد باللغة عن االنسجام ماالطرا  يف اخلصاذا"القباذ ، يؤ ي حتم  

 .بدء ،قعيد النحو العرا ة الراب ة:الخاص َّ 
 : ما يلي األسس الت يعتمد علي ا الوهفيون يف ،طبيق من ج م الوهفي من  

  .ي اللغوي( أم  ريهام ا عل  السماع مما يطلق عليه )الر تما   مجع املا ة العلمية؛ اع -أوًل 
 ة املدرمسة.ة ،دمر يف فلك ما الظاهرة اللغوي  ة مأارى مكاني  حتديد محدة زمني   -ثانً ا
 . قة عن اثالتقسيم باالنتقا  من الكليات املدرمسة إىل جزذيا ا املنب -ثالثًا
 .،ل  األبسامالتجريد خبلق مصطلحات ،د  عل   -رابً ا
 .ة لك  هذه اخلطوات السابقةيالتقعيد الذي يعترب النتيجة الطبيع -خامًسا 

،ظ ر لنا  -يف طور نشأ،ه – العرا النحوفإن حماملة ،طبيق ا عل  ، ةوهفي  الدراسة ،نبين من اا ا الإيا كان  هذه هي األسس الت 
 .هذه األسسمث  املتقدم عل   ي؛ العتما  التأليف النحو ة  مهفي   بداية   أهنا كان 

 "  ة العلميةااعتما  اضمام سيبويه يف كتابه عل  السماع، مهو من أهم إجراءات مجع املعل  يل  يتمث  يف  ماحد   مسأكتفي بدلي    
عن طريق  اللغة اجملموعة فقد اهتم سيبويه باملسموع من اللغة جريا عل  طريقة أسا،ذ،ه، ممن ج م يف مهف اللغة إميانا منه بأن

عل  هدق بناطقي اللغة، مالسبي  الوحيد لربو البحث اللغوي بالوابع، م لي  باطع ي املعني الرذيسي لا،صا  السماع ه
. م،نوع  مصا ر السماع عند سيبويه بني األاذ املباشر من أفواه العرب، أم السماع عن طريق ةاألحكام اللغوية املستقرا

رب، الذين ينتمون إىل ببيلة معينة ،شعب  أماكن سكاهنا، أم برجلني أم برج  ماحد من ، مبد يستعني ببع  من العشيواه

                                                             
 م.1771-هت1011 .عبد الغفار ها ، ط. ثانية  (119الل جات العربية نشأة م،طورا )  (1)

 
 (.09يف الل جات العربية )  (6)

 
 (.01السابق )  (2)
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العرب، مك  يل   لي  حرهه عل  مجع أكرب عد  من البيانات اللغوية من الل جات املنتشرة عل  الربعة اجلغرافية يف اجلزيرة 
  (1)"العربية

، يل بعد الوضع هذا  فقد ،غري ؛بدايات التأليف يف النحو العرال حةالواضأن الوهفية كان  هي السمة  نؤكد هنا عل  فكرةم  
كن ا سرعان ما أهبح   اية يف نفس ا متعد ة الوساذ  لدذ ا مسيلة إىل  اية، م ماز هرت، مكان  يف ب بدأت  راسة النحو"حيث 

اعدة مالتطبيق، مالف بعد الرعي  األم  مالطرق. كان  يف مبدذ ا ،قوم عل  االستقراء مالتقعيد، فأهبح  بعد زمن ،قوم عل  الق
، مكان ة  مبضايا منطقي   ا فجعله املتكلمون فلسفة  ا فطري  املتكلمني من الدين. كان الدين مسح   رجا ا الف مبفوا من النحو موبف من

ا ع املميز للنحو العرا أنه مل يعد جم و   ، ح  أهبح الطاباأيض   ة  منطقي   ة  مبضايا معياري   ا فجعله النحاة فلسفة  ا مهفي   هين  النحو س ا  
فما  -محق م أن يعجبوا –من الطراز األم . مإيا كان الناس يعجبون مبج و  النحاة ا بقدر ما حتو  إىل جم و  فكري ا لغوي   راسي  

  (6)فلسفي الذي يف كتب م"أم كفاية املن ج بقدر ما هو لعمق الفكرة مبراعة اجلد  ماللون ال ،أم هدق النظرة ،يل  لبساطة العرف
جع   حد معنيإىل الدكتور متام حسان ينتصر  ذا التحو  عند املتأارين من النحاة بقوله: "ملكن إيقال االستش ا   ملكن   

النحاة مبد جف  رمافد االستقراء عندهم كما بلنا يلجأمن إىل ما لدي م من القواعد، فيجعلوهنا ما ة الدراسة بد  النصو  الت 
القواعد نفس ا هي ا دل، مهي ما ة الدراسة فا م رب إيا من النظرة إىل هذه القواعد باعتبارها  وزهم اجلديد من ا، مما  ام أع

مقاييس ممعايري من هلب املن ج، لبيان الصحيح ماخلطأ من التاكيب، أي أن املستوى الصواا بد  أن يكون فكرة اجتماعية 
 (2) "يراعي ا الباحث. ة  راسي    فكرة   يراعي ا املتكلم أهبح

 :لغوي الغراالفكر الاصاذا  -اثاني  

ة الت ميكن االنطاق من ا إىل  راسة ة القدمية هي نقطة البدء األساسي  يكا  يتفق معظم مؤراي اللغة عل  أن الدراسة اليوناني   
ة، بد است لوا يف أمرمبا املشكات الت ،ثريها البحوث اللغوي   ألن املفكرين اليونان الذين فكرما يف اللغة ميف الغرا " الفكر اللغويا 

مح   ،الدراسات الت ميكن أن نطلق علي ا العلم اللغوي مبعناه الواسع، مألن هذا العلم كان مركز اهتمام مستمر منذ اليونان القدماء
من الدراسات  الغرا عن الفكر اللغويسنبدأ حديثنا  -ن ج ذا امل ابتفاء   –ممن مث فإننا   (0)" للمعرفة  العصر احلاضر يف ،تابع متص

 ا.ة يف اليونان بدمي  اللغوي  

                                                             
 م.1772بنغازي، ط. أمىل  -نوزا  حسن أمحد، جامعة باريونس (21املن ج الوهفي يف كتاب سيبويه )  (1)

 
 م.6111-هت1061 .متام حسان، عامل الكتب، ط: الرابعة  (129لغة بني املعيارية مالوهفية )ال  (6)

 
 (.121، 129) السابق  (2)

 
 م.1779، سنة 669محد عوف، سلسلة عامل املعرفة، العد  ر.هت. رمبنز، ،رمجة:  . أ (69موجز ،اريخ علم اللغة يف الغرب ) (0)
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فقد بدأت الدراسات اللغوية يف اليونان بدميا عل  أيدي جمموعة من الفاسفة، ممن مث فإننا سناحظ مجو ا كبريا لاجتاه "  
إىل اهتمام اض ريق القدماء بالفلسفة بوجه اا ، مإىل أن أماذ  ميعو  يل   -أم باألحرى املنابشات -الفلسفي يف هذه الدراسات 

  (1)"من نظرما يف اللغة من م كانوا من الفاسفة؛ ملذل  فقد اجت    راسا م حنو البحث يف مساذ  عامة ا،سم  بكثري من التجريد
 –ية يف األب . ماشتمل  احملامرات الفلسفية مال  رم أن ينشغ  "مجيع أعام الفاسفة القدماء بالتنظري اللغوي، ملو بطريقة عرض

   املساذ  الت هي من أبرب نقاط االلتقاء بني الفلسفة ماللغةل، ممن ا (6)ضايا اللسانية"القهلة مباشرة بعل  منابشات يات  -عا ة
يعية مضرمرية بني الكلمة مبني من مث  أهنم ""،ساءلوا عن ماهية اللغة، معن أهل ا، معن ماهية الكلمة، م،ساءلوا ه  هنا  عابة طب

   (2)الشيء الذي ،رمز إليه؟ أ،علق املعاين بالكلمة أم ،علق بالطبع أم ،علق باالهطاح؟"
، معندما بدءما ،أارما ،أارا يدعو للدهشة نية القدمية فسنجد أن اض ريقالتفصيلية للغة اليونا فإيا انتقلنا إىل مضع "القواعد 

مما بعده، م،بع م الرممان يف يل ، مضعوا لك  من اللغتني بواعد   لسكندري يف القرن الثاين بب  امليان يل  اا  العصر ايفعلو 
: هي أن كا من الشعبني مضع بواعد ملا ميكن أن ندعوها اللغة الفصح ، مهي اللغة الت مل ،كن هي ،تمري خباهتني.. األمىل

اس يف ا الناللغة الت كان يستعمل  عد. بتعبري آار، فإهنم مل يصفوا بواعداملستعملة فعا يف الوب  الذي مضع  فيه ،ل  القوا
أن ،كون عليه اللغة، مهذه هي ما ،سم  )القواعد املعيارية( الت مل ،تغري بتعابب  عصرهم، ب  مضعوا بواعد أم معايري ملا جيب

معل  يل  "فالنحو اليوناين هبذا االعتبار حنو  (0)"باالقرمن، حبيث أهبح  يف الن اية ،شري إىل لغة  ري موجو ة مال مستعملة إطا
هي الغالبة إين، ب  الر بة يف التوفيق، بك  مسيلة ممكنة، بني اللغة ماملنطق،  . ليس  املاحظة املوضوعية اخلالصة،قعيدي ،عليمي

مبد اعترب البع  الربو بني اللغة  (5)"ويممضع كلمات اللغة م،عبريا ا م.. إخل يف بوالب ،يسر ،علم ا. فالنحو اليوناين منطقي ،رب
ماملنطق مالفلسفة السبب الوحيد لتخلف النحو األ ريقي " ملع  السبب الوحيد الذي أ ى إىل فلف النحو اض ريقي معدم إحكام 

ة، مبا  م إىل لعلمي  بأسس ممبا ئ منطقية مفلسفية كثريا ما اعتض  طريق م حنو املاحظة ا بطني،مر بوا ه أن النحاة اض ريق كانوا 
 (2)استعما  املن ج االستداليل ال االستقراذي"

                                                             
 م.1791 . نايف ارما، سلسلة عامل املعرفة، العد  التاسع،  (97ملعاهرة )أضواء عل  الدراسات اللغوية ا (1)

 
 م6111ميلكا إفيتش، ،رمجة سعد مصلوح، مفاء كام ، ط اجمللس األعل  للثقافة، ثانية ( 7) اجتاهات البحث اللساين (6)
 

 
 م.1777 -هت1061ا،  . حممو  السعران،  ار الفكر العر  (657، 651علم اللغة مقدمة للقارئ العرا ) (2)

 
 ( بتصرل يسري.11، 97أضواء عل  الدراسات اللغوية املعاهرة ) (0)

 
 (.621علم اللغة مقدمة للقارئ العرا ) (5)

 
 م.1771 -هت1017ماريو باي، ،رمجة: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب ط ثامنة  (669أسس علم اللغة ) (2)
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مالرممان من بعدهم مل ي تموا بلغة  ري لغت م.. مميكن القو  سبب يل  يف اعتقا هم بأن  ة: ف ي أن اض ريقة الثاني  أما اخلاهي  م"
 (1)لغة أارى"ة ة ميكن أن ،طبق عل  أي  ة، م،بعا لذل  ف ي عام  ،ل  القواعد منطقي  

ة، مكان األمر الساذد هو ،عليم اللغة يف أمرمبا ال جند "اطوات أهيلة يف الدراسات اللغوي   (6)فإيا انتقلنا إىل العصور الوسط  
ا إىل القواعد جديد   اا يف القرن الثالث عشر، ممل يضف علماء هذه العصور شيا  شعر   ة. مبد نظم  بواعد النحو الا،يين  الا،يني  

  (2)"اأكثر إ،قان   ة الت مه  إلي ا القدماء، ملكن م عرضوها بصورة  لا،يني  ا
 ميتأ،  هذا االهتمام باللغة الا،ينية نتيجة أهنا كان  اللغة األهلية الت ،فرع  عن ا الل جات احمللية يف ك  بياة أمرمبية.

ا للمجا  مجدنا ا،ساع   امليا ي( الثامن عشراية القرن إىل هن اخلامس عشر مث إيا انتقلنا إىل بزمغ عصر الن ضة )من القرن 
 افذةة، أاذت الن  ا: بسبب الرحات ماالكتشافات مالزيارات اجلغرافي  ة، مثاني  مالذي با،ساعه "أمال: نتيجة للحرمب الصليبي   ،األمرماا 

ة  ا ،طبيق املعايري النحوي   ال يصلح ة، مهي لغات  ة، أمريكي  ي  ة، مهند، مإفريقي  بصية   ة  ، شربي  ة   ربي   أارى جديدة   ،تسع لتط  عل  لغات  
 (0)"القدمية الشاذعة إال باضكراه

ا مع ما ألفه األمربيون يف لغت م كان مت يد  مهذا االنفتاح عل  اللغات املختلفة الت بد ،تفق أم فتلف يف بع  أنظمت ا مبواعدها  
من م كان من أش ر امل تمني هبا مليام جونز، م،بعه آارمن، حيث بارنوا ما بني بع  اللغات ، م مقارنةظ ر فيما بعد من  راسات  ملا

ل  ربو الوشاذج املقطعة بني بع  ة، ،عم  عيصطبغ بصبغة ،اردي  ة، ممن مث مجدنا القرن التاسع عشر ة مالا،يني  بين ا السنسكريتي  
 .ماحد   اللغات القريبة أم املتفرعة عن أه   

ا ال ينفي مجو  بع  حمامالت السابقة عل  هذا االنفتاح من مث  ،رمجة مار،ن لوثر لبع  الكتب الدينية مما  ذا من أثر ملكن هذ
 ماضح يف احتفاظ األملانية باضعراب.

لقرن ماستوت عل  عو ها. ملان  لب  عل  ا ،ةفيه الكثري من القضايا مالبحوث اللغوي   ،بلورت   ح  إيا أه   القرن العشرمن 
 باذم   كمن ج    ة الكلمة العليا يف هذا القرن، ففيه ،بلورت حدم  املن ج الوهفيا ة، مجدنا للدراسات الوهفي  التاسع عشر الصبغة التاردي  

ا عل  يد العامل السويسري فر ينان  ي ، اصوه  ة. ماالنصرال إليه يف الغالب األعم عن الدراسات التاردي  حمد ة أسس ممبا ئعل  
   ة ب  إنه يعترب مؤسس علم اللغة احلديث.يف الدراسات الوهفي   كبرية    سري، الذي مل يكن له فقو إس امات  سو 

                                                             
 ( بتصرل يسري.11) أضواء عل  الدراسات اللغوية املعاهرة (1)
 
ات هي: "فتة من التاريخ األمرما ،قع ما بني ،فك  اضمرباطورية الرممانية )أماار القرن الثالث امليا ي( مبني سلسلة الوباذع مالتغري  (6)

ا ي(" ينظر: موجز الثقافية الت عرف  بعصر الن ضة، ماعتربت بشك  عام مرحلة بداية للعصر احلديث )بداية من القرن اخلامس عشر املي
 (.119،اريخ علم اللغة يف الغرب )

 
 (.626علم اللغة مقدمة للقارئ العرا ) (2)

 
 .(621)أسس علم اللغة  (0)
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  :موجز ،اريخ االستشراق -ثالث ا

ة مال يف أي حتديد البداية األمىل لاستشراق، فلم " يعرل بالضبو من هو أم   را ع ين بالدراسات الشربي   اليسريليس من  
 ، ملكن املؤكد أن بع  الرهبان الغربيني بصدما األندلس إبان عظمت ا مجمدها، م،ثقفوا يف مدارس ا، م،رمجوا القرآن مب  كان يل
ة للقرآن الكرمي يف ال،يني  بظ ور أم  ،رمجة  اضرهاهات األمىل لاستشراق مر،بطة  أن يعترب البع   لذام  (1)ة إىل لغا م"مالكتب العربي  

  (6) م(1159ب  إىل األب بطرس املبج  )ت م، مبد ن س1102سنة 
" فقد ربو مؤراو االستشراق ما بني التبشري ماالستشراق،  (املستشربني األماذ )ملن ميكن ،سميت م  ةالديني   ةممن هذه اخللفي   

م  مؤسس لكرسي ف ما هنوان ب  ،وأمان متازمان يصعب التفريق بين ما يف كثري من األحيان، مخباهة يف بداية نشأ ما، فأ
رين معرفة لغة القوم فمن الضرمري للمنصا  (2)م"1222االستشراق جبامعة أكسفور  هو رذيس األسابفة مامسه )لو ( ميل  يف سنة 
ا حماملة االطاع الواسع عل  مابع ،ل  اللغة م،راث ا الذين يريدمن أن ينشرما بين م  ين م، مال يتوبف األمر عند املعرفة فقو، مإ   

، مع سيطرة رمح التعصب معدم انت اج املن ج املوضوعي يف الدراسات ةر األهلي  نق  كثري من كتب ا عن طريق التمجة إىل لغة املبشا م 
بب  ك  شيء رجا   ين، فأاذما ي دفون إىل ،شويه اضسام يف نفوس رما  ثقافت م من املسلمني؛  للتاث العرا ماضسامي، ف م "

ة مك  ما يتص  باضسام من علم مأ ب ة مالتشكي  يف التاث اضسامي ماحلضارة اضسامي  العقيدة اضسامي   ض اا  الوهن إىل
 (0)م،راث"

اجتاه املستشربني إىل  راسة العربية مآ اهبا، مإ ا املتحكم يف حركة الوحيد مل يكن  التنص ريالدافع  حقيقة األمر فإنميف  
 ا:أارى، من   مافعمعه ،ضافرت 

بد زعزع  أسس العقيدة عند الغربيني، مأاذت ،شكك م  ة احلديثةفقد رأى الغرب أن احلضارة اضسامي   :دينيال الدافع -
ا من ،شديد ا جوم عل  اضسام بصرل يتلقوهنا عن رجا  الدين عندهم فيما مض ، فلم جيدما اري  بك  التعاليم الت كانوا 
 عقيدة مكتب مقدسة. عندهم منأنظار الغربيني عن نقد ما 

                                                             
 املكتب اضسامي. -مصطف  السباعي،  ار الوراق (19) ما  م مما علي م االستشراق ماملستشربون (1)

 
يوهان فو ، ،رمجة: عمر لطفي  (19م  12) اضسامية يف أمرمبا ح  بداية القرن العشرين()الدراسات العربية م  ،اريخ حركة االستشراق (6)

 م.6111العامل،  ار املدار اضسامي، ط: ثانية، 
 
 
 مينظر: املستشربونم. 1776عم ان، ط. ثانية،  – . إمساعي  عمايرة،  ار حنني  (12املستشربون منظريا م يف نشأة الدراسات اللغوية ) (2)
 م.6112جنيب العقيقي،  ار املعارل، ط. اخلامسة،  (6/7)
 
 (.61االستشراق ماملستشربون ) (0)
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ا نشأ بني احلضارة اضسامية الناشاة ماحلضارة األمرمبية املتخلفة، مأن هذا الصراع ا بوي  هراع   من املعرمل أن: الدافع الحضاري   -
 كان  ،تذبذب في ا حركت ا يف  بفتة  أمرمبا  ة أم  ريها. فقد مرت  ي  بد افذ يف بع  األحايني املظ ر العسكري من حرمب هليب

عابت ا باضسام بني الر بة مالرهبة، الر بة يف هذا الكم الثقايف ماحلضاري الذي الفه املسلمون، محماملة االنقضاف الواسع 
ة الناهضة. مالرهبة من التوسع اضسامي السريع ا مإيابته يف احلضارة األمرمبي  ا طري  عل  الت ام هذا التاث الفياف، منقله  ض  

 م.1252ر يف أمرمبا انتشار النار يف ا شيم، ح  مه  إىل البلقان الذي أهبح ينتش
لقمة ساذغة  -عل  مجه اخلصو  -ة ة مالعربي   الدم  اضسامي  يفاملستعمرمن األمرمبيون رأى  الس اسي: -القتصاديالدافع  -

ا. ماستنزاف   هدر هذه البا  هيمنة  عل  ثمون ة، فراح هؤالء املستعمرمن جيثماني  ة اخلافة العا بعد ضعف مركزي  ألطماع م، اصوه  
ة ة مالسياسي  لشاوهنم التجاري   ؛ ،يسريا(1)ة عم املشرمعات االستشرابي  ة يف شركات التجاري  يف هذا االجتاه  مر ال بد برز بقوة  م 

   (6) م ريها.
ظلوا  ة بعني اضكبار ماضجا ، ألن املسلمنيمي  ة اضسافقد كان الغرب ينظرمن يف فتة إىل احلضاري   :الدافع ال لمي والثقافي -

 (2)، ب  كان الشاب الغرا الذي ير ب يف العلم يت ي مام مج ه شطر الشرق.ا عديدة  أسا،ذة للعامل برمن  
ثري من  م  ة يف كجند أن هنا  الكثري من الكراسي املخصصة للغات الشربي   ةة للظاهرة االستشربي  مبالعو ة إىل النظرة التأردي   

 بب  عصر الن ضة مإىل يومنا هذا، مهذا جانب من ا: منذ ما العامل 
 . (0)أنشا  في ا كراسي للغات الشربية منذ القرن الثاين عشر امليا ي. في فرنسا: -
 (5) ( يف جامعة بولونيا م ريها.1912ة منذ عام )مت االهتمام بالدراسات العربي   في إيطال ا: -
 (2)م(1129ا يعلم معظم اللغات الشربية من أبدم ا جامعة أكسفور  )جامعة ممع د   52كثر من هنا  أ في انجلترا: -
 (1)م(1669من أبدم اجلامعة الت اصص  كراسي للغات الشربية جامعة هلمنكة ) :في إسبان ا -

                                                             
 (.6/7( مينظر: املستشربون )12املستشربون منظريا م يف نشأة الدراسات اللغوية ) (1)

 
ات البا  الت يتعاملون مع ا، م راس  ليدرس موظفوها لغ Haileyburyفعل  سبي  املثا  أسس  شركة ا ند الشربية الربيطانية كلية  (6)

ستشارين في ا العربية من بني هذه اللغات، إضافة إىل املعاهد مالكليات الت ظ رت يف أمرمبا مفتح  أبواهبا بغرف ،عليم العربية للسياسيني مامل
 االبتصا يني مالعكسريني م ريهم.

 
 ( مما بعدها.12وية )ينظر: املستشربون منظريا م يف نشأة الدراسات اللغ (2)

 
 (.1/121املستشربون ) (0)

 
 (.1/015) السابق (5)

 
 (.6/7)السابق  (2)
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 (6)م(1225من أهم اجلامعات الت اصص  هذه الكراسي جامعة فينا ) :في النمسا -
( أي بعد نشأ ا باثين معشرين 1575ة عام )ا للعربي  م( الت أنشأت كرسي  1595جامعا ا جامعة ليدن )ممن أهم  :في هولندا -

 (2)اعام  
من جامعا ا   يف كثري  جند فإننا ، لذل  ةاألمرمبي   ةستشرابي  اال ركاتمن أنشو احلة ة األملاني  مبا أن املدرسة االستشرابي   :ألمان افي  -

 (0) م(..إخل1516م، 1016م(، فورز بورج )1717م مث 1211م(، كولن )1212ة، يف جامعة هيدلربج )كراسي للغات الشربي  
ظ رت هذه الكراسي بسبب عوام  علمية كثرية إال أن الدافع التنصريي كان حاضرا ضمن بواذم الدمافع الت  فع  إىل مبد 

 ،أسيس ا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             
 (.6/192)السابق  (1)

 
 (.6/691) املستشربون (6)

 
 (.6/675)السابق  (2)

 
 (.6/206) السابق (0)
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 :نيالمبحث الثا

 ةلفكر اللغوي الغربي في دراسة ال رب َّ با وتأثرهم نو المستشرق
 )المظاهر واآلثار(

 موازيتة   الفكترين العترا مالغترا يستتلزم بالضترمرة ااتافتات  اصتاذا كت  متن ث الستابق متن ااتافتات بتني املبح ما مت ،نامله يف 
يقتع  من جتي   اطتأ معتايري ماحتدة  علت     اخلصتاذا املختلفتة مبيتاس اللغتاتن عتدم مراعتاة ،لتمبالتتايل فتإيف معاجلة بضايا كت  من متا، 

ملظتاهر التت رهتدناها  تذا التتأثر جممت  ااملعتايري التت يتنتاملون هبتا لغتا م. مهتذه  علت  نفتس حينما يقيستون العربيتة بع  املستشربنيفيه 
 ها عل  ،ل  املعاجلات اللغوية:ثار  مآ

 :ةة الكالس ك َّ الموقف من ال رب َّ  -المظهر األول
هتي ،لت  اللغتة  تري احملتد ة يف  راستت ا بتزمن معتني، ميف الوبت   -بنظترة ،ارديتة –اسيكية كما رآها بع  املستشربني اللغة الك 

بين تا مبتني املراحت  التاليتة  تا كثتري متن االاتافتات  -طال  أم بصرت –،عترب مرحلة من ،اريخ اللغة الت دم، م صفة القَ ل املكتسبةيا،ه 
ا، حت  يصتبح سلستلة متن املراحت  املتباعتدة ،اردي ت علت  أنته -أي لغتة –لغة املختلفة. ف م يترمن " ،تاريخ اللغتة عة عل  مستويات الوز  امل

ت و ا بني ماضي اللغة محاضرها، ميشم  اال،ساع يف الفرمق بني املراح  اللغوية مجيع اجلوانب اللغوية متن حنتو مهترل مهتالفرق ماسع  
   (1)ممعىن"

م،تتاريخ اللغتتات األمرمبيتتة  باحلداثتتة. دم مأمتتا مف تتوم املعاهتترة فمتتر،بوعنتتد املستشتتربني متتر،بو بالَقتتية ملتتذل  فمف تتوم " الكاستتيك 
 (6)" ماسع بني ماضي اللغة محاضرها يف مجيع جوانب ايعرل هذين املف ومني، مما يت،ب عل  ك  من ما من ،غري  

ا انعكتتس علتتت  أثر بتته املستشتتتربون يف معتتاجلت م للعربيتتة ،تتتأثر  يف الفكتتتر اللغتتوي الغتترا، فقتتتد ،تت هتتذين املف تتومنيمجتتتو  علتت   مبنتتاء   
متتن م مصتتطلح ، عتترل في تتا بالكاستتيكية، ممتتن مث استتتخدم التتبع   ،ارديتتة   مرحلتتة  علتت  أن  تتا  -كمتتا لغريهتتا متتن اللغتتات  –  تتانظتتر م 
  .(2)ة"ية كاليونانية مالا،ين، ف م "يسموهنا العربية الكاسيكية عل  حنو ما يسمون اللغات القدميالكاسيكية()العربية 

من الواضح أن املستشربني اعتمدما يف استنباط م ملف وم الكاسكية يف اللغة ماصاذصته علت  نظتر م لا،ينيتة أم للغتا م القدميتة التت ف
ا حينمتا جيعلتون مف توم بين ا مبني لغا م احلديثة أمشاج مقطوعة، مإىل هذا احلد فا مشكلة يف ،ل  النظرة، مإ ا ،طت  املشتكلة برأست 

                                                             
 م.1772 -هت1019أمىل   ار البشري، ط. - .إمساعي  عمايرة، مؤسسة الرسالة (261) ماللغة يف االستشراق حبوث (1)

 
 (.267السابق ) (6)

 
 (.17املستشربون ماملناهج اللغوية ) (2)
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ا عن املتن ج العلمتي الستديد التذي البتد فيته متن مراعتاة مت ؛كل ا  ا ألن فضع له اللغات  ا هاحل  ا معياري  الكاسيكية مقياس   يتز مما ي عد بعد 
 بع  اللغات م،فر ها عن  ريها، ميت،ب عليه بع  اآلثار السلبية عل  النحو التايل:

 النظرة: هذهآثار 
 ل  هذه النظرة للعربية القدمية بع   اآلثار السلبية، الت من ا:مبد ،ر،ب ع

تر، يقتو   -1 سخرية البع  من م من ،عل ق العرب بالفصح  مع كوهنا من اللغات الت ه جرت منذ أمد  بعيتد  أم يف طريق تا إىل ا  ج 
متن ،عل تق العترب بالفصتح : " أليست   ستاار ا -املستشرق مليم بول  يف ،قدميه لكتاب )العربية الفصح  احلديثتة( لستتتكيفتش

يف ضتوء اجلوانتب العمليتة؟ مإيا متا مجتدت مستيلة  -بصورة أساستية –جمر  مسيلة ا،صا ، ممن مث ،قوم  -بب  ك  شيء –اللغة 
 أفض  متوفرة أال ينبغي افايها؟ أميكن أن ،كون مثة مزية حقيقية يف احملافظة عل  لغتات ال ،فتي مبتا يطلتب من تا؟ لغتات هجترت

 .(1)أم يف طريق ا إىل أن  جر؟" منذ أمد  
ا تتام التتبع  متتن م للعربيتتة الفصتتح  بتتاجلمو  مالتتربو بين تتا مبتتني الا،ينيتتة الكاستتيكية متتن هتتذه الوج تتة، فكتتار  فتتولرس يف كتابتته  -6

ينيتتة الكاستتيكية، )الل جتتة العربيتتة احلديثتتة يف مصتتر( مل يفتتته " أن ينتتد  يف هنايتتة مقدمتتته جبمتتو  العربيتتة الفصتتح  مشتتب  ا بالا،
 .(6)مشبه العابة الت بين ا مبني الل جة املصرية بالعابة الت بني الا،ينية الكاسيكية، ماضيطالية احلديثة "

 
 أثنتاء  راستت م للغتة العربيتة بتارد تا املديتد، إىل ،طبيقته نيعمتد املستشتربو للغتة الكاستيكية  األمرمبيتونالذي مضعه  ذا املقياس ف 

 ، من ا عل  سبي  املثا : من اصوهيات ليس  لكثري من اللغات مبا  اب ني أم مبالني  ري منت
ا متن "املستشتربني ال ينظترمن علت  ستبي  املثتا  فتإن كثتري  فميف جتاهله جتاه  خلاهية أهتيلة،  ،يف  اية األمهية ا يني   اللعربية ب عد  أن  -أوًل 

، فكيتتف إيا مج  تتع  بعضتت م إىل يلتت  ستتوء النيتتة نوطتتة هبتتا، مهتتي حفتتظ القتترآن الكتترميإىل اللغتتة العربيتتة متتن اتتا  ربط تتا بالرستتالة امل
 تذه  التديين   لبعد  لتجاه  الداعني إلي ا ا ؛نا العربيةتا من الدعوات الداعمة للعامية ال ،لق  ببوال يف بياملذل  فإن كثري   (2)"املبي 
إىل  -يف رأيتتي – عتتاة العاميتتة ممحتتاة الفصتتح  يعتتو  بالدرجتتة األمىل  يقتتو  أحتتد البتتاحثني: " إن متتر  التتتو،ر الناشتتب بتتني ،اللغتتة

ااتتتال الفتتريقني يف هتتتلة التتدين؛ أي  يتتتن باللغتتة؛ أي لغتتتة، فصتتلة التتدين باللغتتتة عنتتد  عتتتاة العاميتتة متتتن املستشتتربني مالنصتتتارى 
ا، يف ا طبيعي تال فتلف عن هلة التجارة ماحلرب مالسياسة هبا. ملذل  ،راهم يعتربمن التحو  عن الفصح  إىل العامية أمتر   العرب

ليست  بأبت   رجتة متن  -معنتدي –حني يراه  عاة الفصتح  يعتين ا تا  مالفنتاء ماالنتدثار؛ ألن هتلة التدين اضستامي عنتدهم 

                                                             
م. مينظر: 1715( ستتكيفتش، ،رمجة: حممد حسن عبد العزيز 17، 11العربية الفصح  احلديثة )حبوث يف ،طور األلفاظ ماألساليب( ) (1)

 (.116املستشربون ماملناهج اللغوية )
 
 م.1720 -هت1212(  .نفوسة زكريا سعيد، ط: األمىل، 65العامية مآثارها يف مصر ) ،اريخ الدعوة إىل (6)

 
 (.112املستشربون ماملناهج اللغوية ) (2)
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  يكتبتتون يف هتتذا الشتتأن مكتتأهنم يف احملتتراب يصتتلون هتتاة املتتو ع، أمتتا كت تتاب الغتترب هتتلة التترمح باجلستتد، م،تترى أنصتتار الفصتتح
 (1)"ا فيما يكتبونهم دتلف متام  مأشياع م فا يعريمن هلة الدين باللغة أمهية أكرب فإن أمر  

ي نفستت ا الوشتتاذج التتت بتتني العربيتتة الوشتتاذج املقطوعتتة بتتني الا،ينيتتة ماللغتتات األمرمبيتتة احلديثتتة ليستت  هتتأن  نبتته إىلالبتتد متتن الت -ثان ًييا
العربيتتة فتلتتف عتتن ستتاذر اللغتتات األاتترى يف أهتتو ا م،ارد تتا محيا تتا، " أن  يلتت  من تتا، ممتتا بتتني أيتتدينا اآلن القدميتتة الفصتتح 

ى، علتتتت  أسستتتت ا املتينتتتتة، مأعمتتتتد ا الصتتتتلبة، مل ،صتتتتب ا ا تتتتزات التتتتت أهتتتتاب  اللغتتتتات األاتتتتر  فالعربيتتتتة حتتتت  اليتتتتوم ال ،تتتتزا  باذمتتتتة  
ا ال ينضتتب، مال ،تتزا  فالنصتتو  التتت بتتىن علي تتا الدارستتون أحبتتاث م مماحظتتا م مارجتتوا من تتا إىل القواعتتد مالقتتوانني ال ،تتزا  معين تت

القتتيم التتت ،عتتد معتتايري للفصتتاحة مالبيتتان الناهتتع للشتتعراء ماخلطبتتاء مالكتتتاب ماملتتؤلفني هتتي هتتي... ميلتت  كلتته إ تتا ثبتت  بالنستتبة 
ا، ماحتفظتتتت  بأهتتتتالت ا، مأهتتتتو ا التكيبيتتتتة مالدالليتتتتة ؛ ألن العربيتتتتة ،ناستتتتل  ،ناستتتتا طبيعي تتتتهتتتتا متتتتن اللغتتتتاتللعربيتتتتة ممل يثبتتتت  لغري 

مالصو،ية مالبناذية منتذ أبتدم عصتورها فيمتا ،نابلتته األجيتا  العربيتة متن نصوهت ا األ بيتة.. يف حتني فقتدت اللغتات األمرمبيتة هتذه 
أهتتبح  يف عتتدا  اللغتتات امليتتتة.. ممتتن هتتذا املنفتتذ  اتت  البنيويتتون  التتت ا،ينيتتةالأم تتا فانبتتت  أهتتو ا، مابتعتتدت عتتن اخلاهتتية، 

ينظترمن إىل اللغتة علت  أهنتتا املوجتو ة بتني أيتدينا، ال نعتترل  تا أهتا، مال ننظتتر يف ،راثيت تا، مال نقتارن بين تا مبتتني متا كانت  عليتته، 
ىل هذا املن ج من الدراسة اللسانية ملا متيزت به اللغتة املدرمستة مضطرمن إمإ ا ينظرمن إلي ا نظرة )آنية مشولية(. ميعين يل  أهنم 

جديتد لدراستت ا ممضتع  ف   يا ،رى حص  للعربية هذا االنبتار عن األه ، ح  نضطر إىل ،طبيق املتن ج متن من اصوهيات.
الصتتحيحة اتتارجني بتتأكثر ممتتا بواعتتدها مفقتتا ملتطلبتتات مرحلت تتا؟ن ممتتا أظننتتا لتتو طبقنتتا املتتن ج البنيتتوي يف  راستتة نصتتو  العربيتتة 

 (6) ارج به النحويون العرب من أحكام مبواعد."

 :الم اصرة ةل رب َّ الموقف من ا -اثان ً 
الغربيتتون كتتان متتن آثتتار انتقتتا  الفكتتر اللغتتوي الغتترا متتن االجتتتاه التتتاردي يف  راستتة اللغتتات إىل االجتتتاه الوهتتفي أن أعطتت    لقتتد 

هتتتا اللغتتتات الرمسيتتتة، مخباهتتتة إيا كانتتت  هتتتذه اللغتتتات ،قتصتتتر علتتت  الكتابتتتة  من احلتتتديث كالا،ينيتتتة " عنايتتتة مل يعطو  املعاهتتترة لل جتتتات
 -علت  حستاب اللغتات القدميتة–ىل ،ل  الل جتات إانتقا   فة الدراسة  ر هذه العناية عل ممل ،قتصر مظاه (2) ماليونانية القدمية مثا"

ا بغت  النظتر عتن اللغتة املكتوبتة ا ستليم  يقوله أ لبيتة النتاس ميقبلتون بته كام تاعتبار " ك  ما  -يف مب  الحق  -مإ ا أهبح  ،فحسب

                                                             
العد  الثاين،  - .عبد اهلل أمحد الي  إمساعي  جملة اجلامعة اضسامية، اجمللد اخلامس (91، 99) يف بضية الدعوة إىل العامية براءة جديدة (1)

 م.1779
 
 - . رشيد عبد احلميد العبيدي، جملة اآل اب باجلامعة املستنصرية ( بتصرل يسري.59، 52بالبنيوية يف اللسانيات )البحث اللغوي مهلته  (6)

 م.1715بغدا ، العد  الثاين عشر، 
 م.1710 اللة األلفاظ،  . إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط: اامسة، 

 
 .(117هج اللغوية )املستشربون ماملنا (2)
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الت ،ستعم  يف األ ب ماافه. فلم يعد هنا  معيار للصواب ماخلطأ مفرمف عل  أفرا  اجملتمع، ب  أهبح ك  متا يقولته جمتمتع معتني 
 يستبعدما من يل  إال كام السوبة، مأملات  التذين يتكلمتون م،ستحق التسجي  يف كتب القواعد، ممل ،ال  بار علي ا سليمة   يعترب لغة  
 (1) " فل ا الدراسات اخلاهة هبا -إن مجدت –، مح  هذه معينة   أم حي معني أم م نة   ،معينة   بأفرا  مجاعة   ااهة   حملية    جات  

تشتتراق احلتتديث ينظتتر إىل العربيتتة الفصتتح  ا هبتتذا االجتتتاه الغتترا مانستتحابه علتت  الدراستتات االستشتترابية، فقتتد " أهتتبح االسم،تتأثر   
ممتن مث ،والت  التدعوات إىل  راستة الل جتات العربيتة احلديثتة ماالهتمتام هبتا  (6) املعاهرة علت  أهنتا متثت  مرحلتة جديتدة متن عمتر اللغتة "

مالتتت هتتي منبتتتة الصتتلة عتتن  مإعطاذ تتا حق تتا متتن الدراستتة مالتحليتت ، بتت  مإحا تتا حمتت  الفصتتح  التتت مل ،عتتد إال جمتتاال للكتابتتة األ بيتتة،
 االستعما  اللغوي املعاهر. 

ممل يقتتف األمتتر عنتتد التتدعوات إىل يلتت  فقتتو، بتت  انتقتت  إىل اجلانتتب التطبيقتتي يف اجتتتاه متتواز  للدراستتات الغربيتتة، فقتتد " ظ تتر متتع  
لغتتوي ألفتته جلتتريمن مأ مونتتد امستته  لتتسيتتات اجلغرافيتتة( فقتتد ن شتتر أم  أطاالهتمتتام بالل جتتات متتا ع تترل باستتم )اجلغرافيتتا اللغويتتة، أم اللغو 

اجلغرافيتتتة لل جتتتات يف بتتتا  الشتتتام مزامنتتتة لتتتذل  األطلتتتس  م، مبتتتد جتتتاءت الدراستتتة1761 -1716عتتتام  (األطلتتتس اللغتتتوي لفرنستتتا)
   :م بعنوان1715تاسر حبثه )األطلس اللغوي لسوريا مفلسطني( سنة شالفرنسي، فقد نشر املستشرق األملاين برج

(Sprachatlas von syrien und palastina ZDPV 38 – (1915) 169-222  )لس جغرافيتة لدراستة اممثة أط
الل جات العربية يف مصر مالشام ماملغرب، مهي من أعما  املستشربني. ميف هذا ما يد  عل  اال،صا  مالتتزامن التوثيقني بتني متا يطبتق 

لبحث يف الل جات األمرمبية عل   راستات املستشتربني، فقتد أاتذما يولتون ة، مبد انعكس االجتاه العام لة مالشربي  عل  اللغات األمرمبي  
جتة أن عتدمها اللغتات اجلتديرة بالدراستة ار الل جات العربية احلديثة عناية ااهة... مبد بلغ من شدة اهتمام املستشربني بالل جتات الد

 (2) "ةة مالا،يني  ل  مابع اللغتني اليوناني  ا عة، بياس   من الفصح ، فقد يهب بعض م إىل إنكار أن ،كون الفصح  لغة حي  
اطر مايمتة، ممضتار تأثر بالفكر اللغوي الغرا، ماهتمامه بالعامية عل  حساب الفصح  من خموي عليه هذا الدف  ما ينضمال  

  –ا للغتة الفصتح  طبيعي ت افالعامية ليس  امتدا   ، إضافة إىل أنه اطأ علمي يتمث  يف فرف مابع لغوي عل  مابع لغوي مغاير، عظيمة
عتتن  -يف األعتتم األ لتتب  -هتتي نتتوع متتن التحتتوالت مالتحتتورات التتت أهتتاب  اللغتتة فأبعتتد ا مإ تتا  -كمتتا هتتو مابتتع اللغتتات األمرمبيتتة

لتاليتة جيتا  ا  معتايري ثابتتة ،تدمر يف فلك تا األإىل فكترة إجيتا ة، مأستبق ،نب  تاهور ا الصحيحة، ملقد كان علماؤنا القدام  أكثتر حصتاف
، مالتوافر عل  ،سجي  م راسة م،قعيد ما مه  إلينا متن نشأت فكرة عصور االحتجاج ببعدي ا الزماين ماملكايناطأ مهوابا، ممن هنا 

العصور التاليتة لعصتر االحتجتاج فلتم حتتظ بدراستات ،فصتيلية م متة.. أمتا أن ،وهتف بواعتد اللغتة " أما  عربية هافية يف هذه العصور.
يف أيسر ما يقا  عنه: إنته اتارج عتن املعيتار املنشتو   ال يقره القدماء؛ ألنه لعصور الاحقة بقصد املسري علي ا ف ذا مسع   املتطورة يف ا

التتذي ،قتتره بواعتتد عصتتر االحتجتتاج. ملتتذا كتتان يف مستتع املتترء أن ي َستتم  متتن ج القتتدماء بصتتفة عامتتة جامعتتة، مهتتي املعياريتتة، مأن يستتمي 
                                                             

 ( بتصرل يسري.17أضواء عل  الدراسات اللغوية املعاهرة ) (1)
 
 (.261حبوث يف االستشراق ) (6)

 
 (.111، 111املستشربون ماملناهج اللغوية ) (2)
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ي(.. مأهتتحاب املتتن ج املعيتتاري ي تمتتون باحملافظتتة علتت  هتتفة )الثبتتوت( ماالطتترا  اللتتذين ي لزمتتان النتتاس عتترب متتن ج م بتتت ) املتتن ج املعيتتار 
العصتتور هبتتذه املعتتايري. مممتتا يستتوغ ابتصتتار علماذنتتا القتتدماء علتت   راستتة اللغتتة إىل عصتتر االحتجتتاج، ر بتتت م يف احلفتتاظ علتت  اللغتتة يف 

النبويتتة الشتتريفة، مستترية الستتلف الصتتاني متتن املستتلمني األ م  ، ملتتذا فتتإهنم مل يكتثتتوا بالعصتتور بتتالقرآن الكتترمي، مالستتنة  هتتور ا التتت ،تتر،بو
   (1) "الاحقة، إال يف احلدم  الت ، ش د  الناس إىل لغة املعيار الثاب ، لغة عصر االحتجاج

لغتة اضجنليزيتة يف مراحل تا التارديتة جيتد أن  ا، فمن يدرس الا سريع  من عدم ثبات لغت م م،طورها ،طور  الغربيون أنفس م  عاىنملقد  
بتتتد أهتتتبح  حتتتتتاج يف ع تتتد  –أبتتتو الشتتتعر اضجنليتتتزي كمتتتا يستتتمونه  –النتتتاس يف زمتتتن ،شوستتتر  ف تتتالَ متتتن ،لتتت  األلفتتتاظ التتتت أ  " ا كثتتتري  

للغتة اضجنليزيتة يف ،لت  ا يف ،تاريخ األمتم، يلت  ألن ايعتد بصتري  شكسبري إىل متجم أم مفسر لداللت ا، ر م أن ما مر بين ما من التزمن 
،صتيب حظ تا  طليقتة   ا للتطتور مالتغتري، ممل ،قيتد بقيتو  حتتو  بين تا مبتني يلت  التطتور الستريع، بت  ،ركت  مشتأهنا حترة  رك  هنب  الفتة بد ،  

لتذي حتدث لت تا مثت  اعتد ع تد شكستبري متن التطتور يف  الاألمفر من احلياة مالنمو. مبد كتان متن املمكتن أن يتتم أللفتاظ هتذه اللغتة ب
بعد ،شوسر لو مل يستقر األ ب االجنليزي بع  االستقرار اا  القترنني الستابع عشتر مالثتامن عشتر.. ممتع هتذا أم ر تم هتذا ،طتورت 
 الالت كثري من األلفاظ، مأهبح الناس ال يكتا من يف متون متا يف أ ب شكستبري متن  الالت بعت  األلفتاظ، محيتتاجون إىل معتاجم 

 (6) "،اردية للكشف عن ا

 بتتالكام الستتابق، مهتتي املتعلقتتة بنظتترة املستشتتربني للتطتتورات احلا ثتتة يف اللغتتة.  تتا هتتلة مثيقتتةيف مستتألة التتتأثر  وهنييا نقطيية أخييرى 
م ملرحلتة لغويتة ،ارديتة علت  أهنتا املثت  األعلت  التذي البتد أن حيتتذى، مأنته  من األمرمبيني علت  بتدماذ م نظتر   بع  احملدثنيلقد عاب ف

املقبتتتو  يلتتت  يف اجلانتتتب التعليمتتتي فتتتإن ال ينبغتتتي أن يطبتتتق يف  راستتتة اللغتتتة، مث يتحتتتدث عتتتن فكتتترة التطتتتور عنتتتد القتتتدماء إن كتتتان متتتن 
يات اطترا  مطلتق. مأنته ملتا كتان التغتري متن بتوانني اللغتة،   كاملتة    ميزعمون أنه كان  ،وجد يف العصر البداذي لغتة  ا إياها بقوله: "مست جن  

ور اللغة هبتا إىل االبتعتا  عتن مثل تا األعلت  البتداذي. لتذل  يتكلمتون عتن التطتور اللغتوي يف عبتارات  ريبتة، كان من احملتوم أن يسري ،ط
ع تد ستحيق ممتا ببت   بتد ت يف كاملتة    لغتة  ف و عندهم ،شتويه أم حتريتف أم فستا ن .. متن العبتث أن نؤكتد أن الفترف القاذت  بتأن هنتا  

لوهتتفيني للختترمج عتتن القواعتتد املعياريتتة أهنتتا عبتتارة عتتن ،طتتور لغتتوي أم هتتو " ،غيتتري يف ا هتتذه هتتي نظتترة  (2) "التتاريخ فتترف ايتتايل حمتت .
   (0) طراذق االستعما  اللغوي"

،بتتدم آثتتار الدهشتتة ماضتتحة علتت  النظتترة "  حيتتث ،مابتتع اللغتتة العربيتتة  راستتةيف حماملتتة  -اأيض تت –مهتتذه النظتترة الغربيتتة انستتحب   
ا عل  أهنا أاطتاء يت   تب  متن أجت  إهتاح ا نفتر متن ا أم  اللي  ا أم حنوي  ر إىل احنرفات الكتاب هرفي  ن ،نظارية الت اعتا ت أالعربية املعي

                                                             
 (.60املستشربون ماملناهج اللغوية ) (1)

 
 .(162، 166 اللة األلفاظ ) (6)

 
 (.171املستشربون ماملناهج اللغوية ) (2)

 
 (.026املراح  الزمنية للغة العربية الفصح ، ضمن كتاب حبوث يف االستشراق ماللغة ) (0)
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الباحثني يف مقاالت أم كتيبتات، أم حت  معتاجم ،ؤلتف لرهتد األاطتاء الشتاذعة، يف الوبت  التذي جنتد فيته حمتامالت أاترى ألهتحاب 
اتا  هتذه األاطتاء علت  أهنتا حمتامالت متن اللغتة للتداو  يف مرحلتة جديتدة،  ينظتر إلي تا متن -املستشربني مالعرب –املن ج الوهفي 

ليس  سوى مامح جديدة أم مميزات ملرحلة جديدة ميف هذا املعىن يقو  ستتتكيفتش "  –يف نظرهم  –معل  هذا فإن هذه األاطاء 
 (1) عن العربية القدمية أم الفصح "إن العربية احلديثة ،ظ ر إىل الوجو  بقدر ما حيدث في ا من ،غيري جيعل ا خمتلفة 

ا مييزهتا يف ا ااه تللعربيتة مضتع   أن   القتاذم علت  "ا الوابتع اللغتوي العترا إن هذا التأثر الواضح بالفكر اللغوي الغترا ليتجاهت  متام ت 
م،راكيب تتا بتتد ،تغتتري أم ،تستتع أم ،طورهتتا عتتن اللغتتات األاتترى حبكتتم ار،باط تتا بتتالقرآن الكتترمي، معلتت  هتتذا فتتإن معتتاين العربيتتة يف مفر ا تتا 

تة مالنحوي  رفي  اكيب الص  ،ضيق.. أما الت   ا متن اجلتواز اللغتوي ة فتبق  عل   ط تا القتدمي. مال يتجتامز متا يعتي تا متن ،طتور أن يكتون مجوه 
 (6) اب"القدمي. فإن جتامز يل  فإن التجامز يف بواعد النحو مالصرل عند العرا نوع من اللحن ماخلرمج عن الصو 

، ملمتتوس   ا متتن اخليتتا ، بتت  هتتو مابتتع  يثبتت  أن مجتتو  لغتتة ،عتتترب هتتي املثتتا  الكامتت  مالتتذي ينبغتتي أن حيتتتذى لتتيس ضتترب   مهتتذا كلتته 
ا ة نظتر  ثر العربيني القتدميني، مهتو متا ال ،عرفته اللغتات األمرمبي تالشعر مالن   ملغةَ  مبا ة   القرآن الكرمي األعل  فصاحة   جيسده ا رمع إىل لغةَ 
تتا متتن بتتدرها، بقتتدر متتا هتتو ا في تتا أم حط تتبتتدح  هتتذا لتتيس م ، أنيف هتتذا الش تت عتتن العربيتتة الاتتتال طبيعت تتا اصتتاذا م الاتتتال ،ف  

 اللغات.

 :أثر بالفكر الدارويني  التَّ  -اثالثً 
فطتت  اجملتتا  العلمتتي إىل ، ماستتعة   آثتتار   يات   علميتتة   ظ تترت يف أمرمبتتا نظريتتة اعتتتربت يف هتتذا الوبتت  ثتتورة  يف القتترن التاستتع عشتتر  

  –ة علت  مجته اخلصتو .. فقتد ،تأثر هبتا علمتاء اللغتة اللغوي ت غترياتية  ارمن مللعلم الطبيعي أثرمهتا يف  راستة الت  فقد كان " لنظر  اللغوي،
للبحتث م منتاهج جديتدة 1191متن املشتكات فظ ترت حتوايل ستنة   لكثري  حا   -كما رأى  ريهم  –كما ،أثر هبا سواهم، مرأما في ا 

غريات الت حتتدث يف العتامل ة نفس طبيعة الت  هي أن طبيعة التغريات اللغوي   جديدة   ة  عام   أم ،صورات   جديدة   أساس فلسفة  عل   يف اللغة
الطبيعتتي، مالستتيما عتتامل احليتتوان مالنبتتات.. فقتتد نظتتر اللغويتتون إىل اللغتتات علتت  أهنتتا كاذنتتات ميكتتن ،صتتنيف ا حستتب أنواع تتا.. مأنشتتأ 

  (2) "اريخ الطبيعيغويون عابات النسب بني اللغات مالل جات كما هو احلا  يف الت  الل
متطتتتورة عتتتن اللغتتتة القدميتتتة، ،عطتتت  متتتن العنايتتتة  ،ارديتتتة    جتتتات هتتتي عبتتتارة عتتتن مرحلتتتة  ظتتترة ظ تتترت فكتتترة أن الل  ميف ضتتتوء هتتتذه الن   

ة متتن اتتا  بعتت  املستشتتربني، فعلتت  ستتبي  العربي تت ،نتتام  ظتترة إىله الن  ألمىل، مبتتد انتقلتت  هتتذقعيتتد متتا مت  تتا يف مراحل تتا اماالهتمتتام مالت  
العربيتة هتاذرة إىل املتوت علت  حنتو متا ما،ت  الا،ينيتة متن ببت ، م،وبتع  من تا " أن   م بأفكتار  1111املثا  حينما نا ى )م م ستبيتا( عتام 

ألاتتذ بالعاميتتة؛ ألن يف افايهتتا طتتوق جنتتا م ممتتا كتتانوا عليتته متتن الفصتتح  يف ميتتدان االستتتعما ، م عتتا املصتتريني إىل ا العاميتتة   ف  ل تتأن ف  
                                                             

 (.697(، مالعربية الفصح  احلديثة )17املستشربون ماملناهج اللغوية ) (1)
 
 (.267، 261حبوث يف االستشراق ) (6)

 
 (.691، 691علم اللغة مقدمة للقارئ العرا ) (2)
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تت (1) "فلتتف ثقتتايف محضتتاري فكتترة التتتأثر التتذي نعاجل تتا يف هتتذا ميتتتف م  –ا  تتذا التتتأثر فقتتد مجتتدنا متتن ينصتتف ستتبيتا ملإلنصتتال مف م 
رميين التتتذي كتتتان مشتتتغلة البتتتاحثني األمربيتتتني ع بتتتالفكر التتتداا فيمتتتا بتتتا ، بتتت  هتتتو باحتتتث مشتتتب  ا مال هتتتليبي  استتتتعماري  فتتتا جيعلتتته  -البحتتتث
تا( كانتت  يف التتتأثر بتتالفكر الغتترا ماطاتته يف حماملتتة ،طبيقتته علتت  اللغتتة العربيتتة، ستتواء عتتن ستتوء نيتتة أم بي. إيا فمشتتكلة )ستت(6) أنفستت م
 حسن ا.

 :حو ال ربي  لنَّ سة ادراطرق  -اراب ً 
 ،م،ر،يتتب األبتتواب ،ا بطريقتتة العتترب يف مصتتطلحا ما التتتأثر متتن م ماضتتح  عنتدما أرا  املستشتتربون أن يدرستتوا النحتتو العتترا فقتتد بتتد 

ات )فايشتتر( يف ،عليقا،تته التتت ا يف مؤلفتتا م اللغويتتة القدميتتة. ملتتو نظرنتتا يف ماحظتتم ريهتتا متتن املظتتاهر، " مبتتد بتتدا هتتذا التتتأثر ماضتتح  
ساستتتي( لوجتتتدناها أبتتترب إىل التتتنمو العتتترا يف للمستشتتترق الفرنستتتي ) ي  ا علتتت  كتتتتاب )النحتتتو العتتترا(م ،عقيب تتت1115نشتتترها ستتتنة 

ا  .. ملتو نظرنتا يف كتتاب )كاستباري( معنوانته )النحتو العترا( لوجتدنا أنته بتد ،تأثر ،تأثر  التفكري، مبد أكثر من استخدام املصطلح العترا.
  (2) "ا يف مضمونه ممصطلحه مطريقة معاجلته بالدرس اللغوي العرا.كبري  

 ، فعلت  ستبي  املثتا  فتإن فيشترحملته ،تأثرهم بتالفكر اللغتوي الغترا ون عن هذا التأثر محت خلبدأما ينس يناملستشربني املتأار  لكن   
W.Fischer  ) ا متتن آثتتار التتدرس اللغتتوي أرا  " أن دلتتا كتابتته متام تتحينمتتا شتترع يف ،تتأليف كتتتاب جديتتد يف )حنتتو العربيتتة الفصتتح

... مبد ةة يف  راسة اللغة العربي  الطريق الغربية الوهفي   ف و يريد أن يسري عل يقة التفكري، العرا، من جانب املصطلح، ممن جانب طر 
   :بسمه عل  النحو اآلي

بقواعتتد الكتابتتة فتحتتدث يف يلتت  عتتن احلتترمل، ماخلتتو، مالصتتواذ  القصتترية مالطويلتتة، مالتنتتوين، مالتتتاء املربوطتتة، ما متتزة، ماملتتدة،  ابتتتدأ
ن بع  األساسيات الصو،ية، ممما ،نامله يف هذا الفص : مهف األهوات العربية، مالنرب مالتنغتيم، مالشدة، ممهزة الوه .. مث حتدث ع

م،س ي  ا مزة، ماض  ام، مبناء املقاطع، محذل املقتاطع م،قصتريها. م،نتام  بعدذتذ املباحتث الصترفية، مبتد ،نام تا علت  الت،يتب اآلي: 
مهفات، فاألفعا ، فالضماذر ماأل مات. مبد أمج  الضتماذر ماأل مات معتا. محتتدث يف األمساء مبسم ا إىل أمساء االصة يف االمسية، 

هتتذا البتتاب عتتن الضتتماذر، مضتتماذر النصتتب، مأمستتاء اضشتتارة.. محتترمل التتربو مهتتي حتترمل العطتتف، م)إن( الشتترطية م)إمتتا(.. مجعتت  
عتتن العابتة التتت ،تتربو اجلملتة جبملتتة أاتترى، أم  ة، مثربو الكلمتتة بالكلمتة يف اجلملتتاملبحتث األاتتري للنحتتو، فتحتدث عتتن العابتتة التت ،تت

يف كتتتب  )،تترابو اجل متت ( علتت  حنتتو متتا حيتتدث يف اجلملتتة احلاليتتة.. مأهنتت  فيشتتر كتابتته بقتتواذم لتصتتريف األمستتاء ماألفعتتا  كمتتا هتتي احلتتا 
  (1) "املستشربني بعامة

                                                             
 (.20يف بضية الدعوة إىل العامية ) براءة جديدة (1)

 
 (.25، 20السابق ) :ينظر (6)

 
 (، بتصرل يسري.210حبوث يف االستشراق ) (2)
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ا ا بري بني التناملني، مما يعتد مظ تر  مبنظرة سريعة عل  ،ر،يب كتب النحو العربية فسول ،احظ االاتال الك  متن مظتاهر ماضتح 
 ،أثر املستشربني بالفكر اللغوي الغرا.

، متتتتن يلتتتت  العتتتتربيستتتتتخدمون أستتتتاليب  تتتتري مع تتتتو ة عنتتتتد  بالدراستتتتة بتتتتد النحتتتتو العتتتترايتنتتتتاملون  حينمتتتتا نياملستشتتتتربكمتتتتا أن  
ر ،راكيب تا النحويتة، متع مقارنتة ظواهرهتا بظتواهر  ريهتا متن األساليب اضحصاذية يف الوبول علت  أظ تر مفتر ات اللغتة مأشت  "استخدام

  (6) اللغات مخباهة اللغات السامية"

ااتلتتف التنتتام  فقتتد بتترز مظ تتر آاتتر اتتا  باملتتا ة اللغويتتة، حيتتث إن املستشتتربني مل يقفتتوا عنتتد حتتدم  االحتجتتاج الزمانيتتة مكمتتا  
اللغوية عند هؤالء املستشربني مل ،كن يف الغالب األعم هي الشواهد اللغويتة   ة "فاملا ،ماملكانية املعرمفة عند علماء العربية يف  راسا م

املألوفتتة عنتتد النحتتاة العتترب، إي مس تتع املستشتتربون  اذتترة مصتتا رهم فأاتتذما متتن األ تتاين لربهتتف اين، ممتتن كتابتتات الطتتربي، ماألحا يتتث 
 .  (2) رب."النبوية.. ممل يلتزموا مبف وم لغة االحتجاج الت ألفناها عند الع

أهتت  القضتتايا النحويتتة التتت يبتتدم في تتا ،تتأثر املستشتتربني يف  راستتة العربيتتة بتتالفكر اللغتتوي الغتترا حتتديث التتبع  متتن م عتتن  ميينو   
، ممن يل  ما " كتبه العامل )ري ( يف حماضترا،ه: )مقارنتة حنتو اللغتات الستامية(، مبي نته األستتاي )برمكلمتان( يف كتابته اضعراب يف العربية

مهتي ضتمري  haال ،عرل معرفتة يقتني، ملكتن ميكتن أن يترى أن الفتحتة أهتل ا  قارنة اللغات السامية( مهو أن أه  لواحق اضعراب)م
إشتتارة مستتتعم  يف اللغتتات الستتامية، ممل يتتز  يف احلبشتتية يلحتتق بتتاألعام يف حالتتة النصتتب إيا مبتتع علي تتا فعتت  يم اجتتتاه، مثتت : أببتت ، 

أي  hoالستعما  االجتتاه إىل شتيء أم شتخا معتني. مإيا هتح هتذا جتاز أن نترى الضتمة مشتتقة متن مبصد؛ مأه  معناها يف هذا ا
 الوهفية.بياء النسب، مهي ،فيد الكلمة معىن  هو. أما عامة اجلر فظاهر مشاهبت ا

عربيتتة أن الصتتفة ميف اللغتتات ا نديتتة الغربيتتة نتترى لواحتتق اخلفتت  مشتتتقة متتن لواحتتق  التتة علتت  الوهتتفية، ميستتاعد علتت  هتتذا يف ال  
جتتتيء بعتتد املوهتتول، فيقتتا : البيتت  امللكتتي. مباحتتتا  املوهتتول بالصتتفة يف املعتتىن، ماللفتتظ هبمتتا متترة ماحتتدة استتتغين عتتن إعتتراب التتتايل، 

كتتت  متتتا يهتتتب إليتتته " ملستتتنا هنتتتا يف جمتتتا  ،فنيتتتد هتتتذا التتترأي مإ تتتا متتتا ي منتتتا أن (0) ماف فتتت  اليتتتاء فنشتتتأ اخلفتتت ، مهتتتو إعتتتراب جديتتتد"
ن يف هذا املوضوع فرمف، أساس ا أن عامات اضعراب أثر لزماذد كان  ،لحق الكلمات، مث حذف  مبقتي من تا أثرهتا  اال املستشربو 

علي تتتا، مهتتتو اضعتتتراب. مهتتتم يف هتتتذا متتتتأثرمن بنظتتتام لغتتتا م، مستتتبي  اضعتتتراب مالتصتتتريف في تتتا. فقتتتد يكتتتون يلتتت  عنتتتدهم مبقتتتاطع ال 
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لت  بتتأثري الن ترب مااتتال النطتق، أم بغريهتا متن األستباب، فبقيت  منته حركتة. هتذا ماضتح يف حبركات، مرمبا افاف  هذه املقتاطع مااتز 
 (1) لغت م ، مقرر يف علم ا، ملكن العربية  ا من ج آار خمالف ملناهج اللغات الغربية يف اضعراب ميف التصريف"

م  بيتق لكثتري متن االاتافتات يف ،نتام  املستشتربني للغتة فلعت  القتارئ يشتاركين الترأي يف أننتا نستتطيع أن نصت  إىل ف ت ن ايةالميف   
تف م جيتدا: أر نتا أن نتون إليته، فتإيا العربية عما ع دناه عنتد علماذنتا العترب يف ضتوء اعتبارنتا لتتأثرهم بتالفكر اللغتوي الغترا التذي يتنمت

أم نظتتر م للفصتتح  القدميتتة علتت    متتن م للعاميتتة، ا متتن التطتور، أم  عتتوة التتبعاالحنرفتتات عتتن القواعتتد املعياريتتة نوع تت اعتبتار املستشتتربني
ااتتال ،نتام م  مأأم مهف العربيتة القدميتة بالكاستيكية ممتا ينبتين علت  هتذا الوهتف متن أحكتام، أهنا ميتة أم يف طريق ا إىل يل ، 

حتتديث التتبع  متتن م عتتن  مأ عتتدم ،قيتتدهم حبتتدم  االحتجتتاج الزمانيتتة من تتا ماملكانيتتة، مألرببتتواب النحويتتة م،قستتيم ا مطريقتتة عرضتت ا، 
فابتد متن  م مافع تا جيتدا هتذه االاتافتاتتف م أر نتا أن نتأبو  إيا  -عامات اضعراب مأهنا أثر لزماذد كان  ،لحق الكلمات  أه 

   ،أثرهم بفكرهم اللغوي الغرا.براء ا يف سياق 
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 النتائج:
 لعربية.يف حسبانه عند  راسة ا -املستشرقاصوها  -حث كر اللغوي العرا اصاذا متميزة البد أن يضع ا الباللف -

متتن اخلصتتاذا املميتتزة للفكتتر اللغتتوي العتترا: ار،باطتته بتتالقرآن الكتترمي، مطريقتتة مجتتع اللغتتة محتتدم ها الزمانيتتة ماملكانيتتة، مظ تتور اللغتتة  -
 األ بية املشتكة مانزماء الل جات القدمية، مطريقة التقعيد النحوي الت بدأت مهفية حمضة.

دتلف الفكر اللغوي الغرا عن نظريه العترا يف بعت  اخلصتاذا التت من تا: بتدء ،قعيتد اللغتة علت  يتد الفاستفة ممتا جعلته معياريتا  -
حمضا، ممضع بواعد مستمدة من املنطتق مالعقت  ملتيس متن االستتخدام الفعلتي للغتة، ،غتري اللغتة م،طورهتا ،طتور ا ستريع ا؛ ممتا يشتك  

 من ا اصاذص ا ممسا ا. مراح  لغوية متتالية لك 

االهتمام بالل جات املعاهترة علت   -من مظاهر ،أثر املستشربني بالفكر اللغوي الغرا يف  راسة العربية: النظرة الكاسيكية للعربية -
 ارمن مجتليتتتتات نظريتتتتته يف الفكتتتتر  -نظتتتتر م للختتتترمج عتتتتن القواعتتتتد املعياريتتتتة علتتتت  أنتتتته ،طتتتتور طبيعتتتتي للغتتتتة -حستتتتاب الفصتتتتح 

 الدرس النحوي من حيث التنميو مالتقسيم. -بياالستشرا

انعكتتس املف تتوم الكاستتيكي للغتتة عنتتد الغتتربيني علتت   راستتة بعتتت  املستشتتربني للعربيتتة، ممتتا كتتان لتته آثتتار اطتترية متثتت  بعضتتت ا يف  -
 السخرية من التمس  بالفصح  ممهف ا باجلمو .

ا يقوم علت  جتاهت  متا متتتاز بته بعت  اطأ من جي  لغات كل ا، يعد ن فضع له الا ألا هاحل  ا معياري  جع  مف وم الكاسيكية مقياس   -
 من اصاذا جتعل ا متفر ة عن  ريها، اصوها اللغة العربية.اللغات 

عتدم ربتو كثتتري متن املستشتتربني بتني العربيتتة مالقترآن الكتترمي يفقتد  راستت م اضطتتار املن جتي الصتتحيح لدراستة العربيتتة، مابعتني بتتذل   -
 اللغة مالنا املقدس. بنياملتحرر من هذا التابو كر اللغوي الغرا حت  ،أثري طبيعة الف

فتلف املراحت  التارديتة للعربيتة عتن نظري تا الغربيتة، فالوشتاذج املقطوعتة بتني الا،ينيتة ماللغتات األمرمبيتة احلديثتة ليست  هتي نفست ا  -
 ا ا املتعد ة.الوشاذج املتصلة الت ،ربو الفصح  مبا بني أيدينا من لغة معاهرة مبستوي

ا متتن يلتت  فنعتتترب  عتتوة التتبع  متتن م لعاميتتة، مانطاب تتيعتتد ،تتأثر املستشتتربني بتتالفكر اللغتتوي الغتترا أحتتد أهتتم أستتباب  عتتو م إىل ا -
 علم االستشراق. نابديمليس ،عمدا للني  من العربية كما بد يعمم البع  من  من جيااطأ 

التتتميج  تتا يقتتع حتتت  ،تتأثرهم بتتاملن ج الوهتتفي التتذي ستتا  الفكتتر اللغتتوي م ستشتتربني العنايتتة الكبتترية بالل جتتات املعاهتترة متتن َبب تت  امل -
 الغرا يف القرنني التاسع عشر مالعشرين.
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مالستتبب يف يلتت  علمتتاء العربيتتة، نظتترة عتتن للختترمج عتتن القواعتتد املعياريتتة علتت  أهنتتا ،طتتورات طبيعيتتة للغتتة فتلتتف نظتترة املستشتتربني  -
 .بالفكر اللغوي الغرا ،أثرهم

يف  -ا علت  كثتري متتن اجملتاالت العلميتة مبتا فيته اجملتا  اللغتتويلعربيتة بتالفكر التتدارميين التذي كتان مستيطر  ة ان يف  راستو ،تأثر املستشترب  -
، ممتتا كتتان لتته أثتتره الكبتتري يف مهتتف بعضتت م للفصتتح  بأهنتتا هتتاذرة يف طريق تتا إىل املتتوت علتت  حنتتو متتا ما،تت  القتترن التاستتع عشتتر

 الا،ينية.

 بون بالفكر اللغوي الغرا يف الدرس النحوي عل  مستوى طريقة العرف، م،قسيم األبواب، مالشواهد.،أثر املستشر  -

 عراب مالتصريف يف لغا م.عراب يف العربية ،أثرا بنظام اضنظرة بع  املستشربني إىل أه  اض ااتلف  -

 يف سياق ،أثرهم بفكرهم اللغوي الغرا.    ااملستشربني يف ،نام م للعربية م مافع ا يف ضوء براءااتافات تضح كثري من ي -
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   المراجع
 م6111اجتاهات البحث اللساين ميلكا إفيتش، ،رمجة سعد مصلوح، مفاء كام ، ط اجمللس األعل  للثقافة، ثانية  -
 م.1712-هت1012االحتجاج بالشعر يف اللغة ) الوابع م اللته(،  . حممد حسن جب ،  ار الفكر العرا  -
 م.1776-هت1012ثانية،  ، ط، إبراهيم مصطف النحو إحياء -
 .املكتب اضسامي -،  ار الوراقمصطف  السباعياالستشراق ماملستشربني ما  م مما علي م،  -

 م.1771 -هت1017أسس علم اللغة، ماريو باي، ،رمجة: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب ط ثامنة  -

 م.1791، ، العد  التاسعف ارما، سلسلة عامل املعرفةاملعاهرة،  . ناي أضواء عل  الدراسات اللغوية -
 م.6112عمر، عامل الكتب، ط. ثامنة،  محد خمتار،  . أمع  راسة لقضية التأثري مالتأثر العرب داللغوي عنالبحث  -
 م.1772-هت1019 ار البشري، ط. أمىل  -إمساعي  عمايرة، مؤسسة الرسالة،  .االستشراق ماللغةحبوث يف  -

)الدراسات العربية ماضسامية يف أمرمبا ح  بداية القرن العشرين(، يوهان فو ، ،رمجة: عمر لطفي العامل،  االستشراق،اريخ حركة  -
 م.6111 ار املدار اضسامي، ط: ثانية، 

 م.1711ط: األمىل، الدار األندلسية، يف مصر،  .نفوسة زكريا سعيد،  مآثارها إىل العامية،اريخ الدعوة  -

 م.1710األجنلو املصرية، ط: اامسة، ، مكتبة ،  . إبراهيم أنيسظ اللة األلفا -

 م.1725املصرية ، مكتبة الن ضة م، أمحد أمنيضح  اضسا -

 ،  ار النمر للطباعة،العربية الفصح  احلديثة )حبوث يف ،طور األلفاظ ماألساليب( ستتكيفتش، ،رمجة: حممد حسن عبد العزيز -
 م.1715

 م.1777 -هت1061لعرا،  . حممو  السعران،  ار الفكر العرا، علم اللغة مقدمة للقارئ ا -

 م.1771ط ثامنة، مكتبة األجنلو املصرية، يف الل جات العربية،  . إبراهيم أنيس،  -

 م.6111-هت1061متام حسان، عامل الكتب، ط: الرابعة  .املعيارية مالوهفية، اللغة بني  -

 م.1791-هت1271، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ن اجلنديأمحد علم الديالل جات العربية يف التاث،  . -
 م.1772،  ار املعرفة اجلامعية، عبده الراجحي،  .لقراءات القرآنيةالل جات العربية يف ا -
 م.1771-هت1011عبد الغفار ها ، ط. ثانية الل جات العربية نشأة م،طورا،  .  -
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 ي، ت: حممد أمحد جا  املويل مآارين، مكتبة اضميان، ط. ثالثة.املزهر يف علوم اللغة مأنواع ا، جا  الدين السيوط -

 م.6112املستشربون، جنيب العقيقي،  ار املعارل، ط. اخلامسة،  -

 م.1776األر ن، ط. ثالثة –املستشربون ماملناهج اللغوية،  . إمساعي  عمايرة،  ار حزين  -

 م.1776عم ان، ط. ثانية،  –  عمايرة،  ار حنني املستشربون منظريا م يف نشأة الدراسات اللغوية،  . إمساعي -

 م.1711-هت1011،ه م،طوره،  . حسن نصار، مكتبة مصر، ط. الرابعة، أاملعجم العرا نش -

 م.1772بنغازي، ط. أمىل  -يونسجامعة بار نوزا  حسن أمحد، املن ج الوهفي يف كتاب سيبويه،  -

 م.1779، سنة 669محد عوف، سلسلة عامل املعرفة، العد  :  . أالغرب، ر.هت. رمبنز، ،رمجة موجز ،اريخ علم اللغة يف -

 :دوريات

 ،  .رشيد عبد احلميد العبيدي،(البحث اللغوي مهلته بالبنيوية يف اللسانياتحبث ) :بغدا  -جملة اآل اب باجلامعة املستنصرية -
 م.1715العد  الثاين عشر، 

 -،  .عبد اهلل أمحد الي  إمساعي ، ، اجمللد اخلامس(العاميةلدعوة إىل : حبث )براءة جديدة يف بضية اجملة اجلامعة اضسامية -
  م.1779العد  الثاين، 

 ،سكندري، العد  األم ع ماالحتجاج  ا(، الشيح أمحد اضجملة جممع اللغة العربية بالقاهرة: حبث )الغرف من برارات اجملم -
 م.1720 -هت1252
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