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 امللخلص

تكشف هذه الدراسة عن جهود الكتاب المستشرقين الذين تخصصت مؤلفاتهم في مادة " فقه اللغة " ، وبينت مدى اإلمكانات التي حملتها      
تهلت بالتعريف  تلك المؤلفات من معرفة دقيقة بحقيقة هذا العلم ، وهي دراسة تحليلية وصفية اهتمت بشكل كبير ببحوث هامة في " فقه اللغة ، اس

ضم مؤلفات  باالستشراق والمستشرقين ، ومؤلفاتهم القديمة والحديثة.ويبدو أن هذا االهتمام من قبل المستشرقين مر بمرحلتين ، فالجيل األول والتي  
مة، لكنها لم م(، ورغم أنها دراسات كبيرة وها1886م( وبروجستراسر )و  1930م( وثيودور نولدكه )ت  1956م _    1868كارل بروكلمان  )

دث  تكن واضحة ودقيقة ألنها سبقت االستكشافات الحديثة للغة ، و من ثم الجيل الثاني الذهبي الذي تحدد باكتشاف اللغات السنسكريتية ، وأح
امية واإلسالمية م( وهو أستاذ الدراسات الس2013-م 1928طفرة نوعية في البحث اللغوي في فقه اللغة على يد العالم اللغوي " فولفديتريش فيشر )

ؤلفات  في جامعة ارالنجن نورنبرج في ألمانية ، مع رفاقه األلمان الذين انتدبهم لعمل كبير ومشروع رائع وهو التصدي لمهمة علمية تتبنى جمع م
اللغة العربية واللغات الجيل األول ، وإضافة دراسات حديثة في علوم اللغة وفقهها ، مستثمرين االستكشافات الحديثة في مجال اللغات، جاعلين 

لوقوف  السامية محور هذه الدراسات. هذا ماسيتكفل به هذا البحث، مع دراسة تفصيلية لكل البحوث والمقاالت التي كتبها الكتاب المستشرقون ، وا 
 على آرائهم واستنتاجاتهم في هذا المجال، ومن هللا السداد والتوفيق.

Abstract 
 This study reveals the efforts of the orientalist writers whose books are specialized in the subject of "linguistic 

jurisprudence", and showed the extent of the capabilities carried by those works of accurate knowledge of the 

reality of this science. And their ancient and modern writings  .It seems that this interest on the part of the 

orientalists went through two phases. The first generation, which included the writings of Karl Brockelmann 

(1868 AD - 1956 AD), Theodor Noldeke (d. 1930 AD), and Progstrasser (1886 AD), although they are large 

and important studies, but they were not clear and accurate because they preceded modern explorations. of the 

language, and then the second golden generation that was determined by the discovery of the Sanskrit 

languages, and the latest qualitative leap in linguistic research in philology at the hands of the linguist "Wolf 

Dietrich Fischer (1928 AD-2013 AD) who is a professor of Semitic and Islamic studies at the University of 

Erlangen Nuremberg in Germany, with his German colleagues Those whom he delegated for a great work and 

a wonderful project, which is to address a scientific mission that adopts the collection of first-generation 

literature, and the addition of modern studies in language sciences and jurisprudence, investing in recent 

explorations in the field of languages, making the Arabic language and the Semitic languages the focus of 

these studies.This is what this research takes care of, with a detailed study of all the research and articles 

written by orientalist writers, and standing on their opinions and conclusions in this field, and from God the 

payment and success.key words  : Jurisprudence, language, philology, orientalists, orientalism 

 املقدمة

ه ََ ه،حمدًا يوازي رحمتُه وعفوه وكرمه وِنَعمالحمد هلل رب العالمين، حمدًا يليق بجالله وكماله ، حمدًا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطان 
 وآله  وآالَءه ، حمدًا ال ينقطع ابدًا و ال يحصي له الخالئُق عددا ، والصالة والسالم على من ُبِعَث رحمَة للعالمين المصطفى األمين محمد   

تم المسلمون األوائل بدراسة اللغة العربية ، وأعطوها  الطيبين الطاهرين ، ال سيما بقية هللا في األرضين ، صلوات هللا عليهم أجمعين ، وبعداه
شرف جل جهودهم ، ونفيس وقتهم ، كونها تمثل عنوانًا ومقامًا عاليًا باعتبارها لغة القرآن الكريم والذي هو دستور حياتهم ومنهج رسالتهم و 

تلك العلوم عن بعضها بسب كثرتها وتشعب مجاالتها  وجودهم . وشملت تلك الدراسات جميع قضايا اللغة ومع مرور الوقت احتاجوا الى فصل  
 ، فصار لكل مجال علمه الخاص به ، كعلم النحو ، وعلم الصرف ، وعلم البالغة ، وعلم اللغة ، وغيرها من العلوم التي قد تقترب من بعضها

 واللغة أنسابها، وشجرة اللغات فشملت بحوثه وتطورت دراساته في أحياناً  ، وقد تبتعد أحيانًا أخرى ، فبرز عندهم ما يعرف اليوم بفقه اللغة وزاد
 الفرعية األمور من كثير في اللغات هذه بين وتقارب َشبه وجود العلماء وأثبت والحبشية. الفينيقية، األكدية، العبرية، ، السامية وأخواتها العربية
 جديدًا، منعطفاً  المعاصر  اللغوي  الدرس  شهد العشرين القرن  وبإطاللة  ،  ثم  واحدة سرةأ إلى تنتمي إنها فقالوا  والداللية واالشتقاقية واللغوية النحوية
 يعتبره الذي م(1913 - م1853 ) سوسير فرديناند السويسري  اللغوي  العالم بظهور وذلك ، واألسلوب المنهج في وتطويًرا معمقة، ودراسة

 وقضاياها مناهجها  وبين واختصاصاتها، اللغة ووضح حقيقته، على اللسانيات  علم فهم والذي اللغوي، للدرس الكبير الفاتح المحدثون  الدارسون 
 وصارت ، والمقارن  التاريخي المنهج تاركاً  ، الوصفي المنهج وهو ، الجديد منهجه  ومؤسساً  ، لذاتها اللغة دراسة شعار رفع من وهو وحدودها،

وتوالت الدراسات ، فدخلت العالم العربي من أوسع أبوابه وانبرى الكثيرون للتأليف    أجمعين والغرب الشرق  من بها  المعنيين اهتمام محل " اللغة "
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عقده   والدراسة والبحث في شتى مسائل اللغة ، حتى ُأطلق على القرن العشرين الميالدي ، وبداية ما بعده من القرن الواحد والعشرين الذي نعيش
اسة اللغة في كل مستوياتها الصوتية والنحوية والداللية والصرفية  ، وقضاياها األخرى قبلة الدارسين ، فبحثوا في  الثاني قرن اللغة  وأصبحت در 

في  ما اشتملت عليه مدونة القدامى ، ومعتمدين على ما انتجته الدراسات الحديثة من مناهج وأساليب للمستشرقين الذين سبقوا الجميع في ذلك  
كتاب المعاصرون ، حالهم حال أقرانهم القدامى العرب والمستشرقين وأدلوا بدلوهم ، و خاضوا غمار هذا البحر الكبير ،  العصر الحديث .وأخذ ال

يمكن   فكتبوا في قضايا اللغة ، ونشوئها ، وتطور أصواتها ، وخصائصها ، ومجاالتها ، وكل ما يرتبط بها ، اهتمامًا منهم بها ، وألسباب كثيرة
وألن المحدثين المستشرقين سبقوا العرب في هذا العصر في نشوء المرحلة الحديثة ارتأينا أن يتم الكالم فيه    فصول البحث معرفتها من خالل  

المحدثين وفق ما يقتضيه الترتيب الزماني واألولوية العلمية على أن يؤجل الكالم في مباحث فقه اللغة في المدونة العربية القديمة ، وكذلك عند 
 اسبات أخرى. الكلمات المفتاحية : فقه ، اللغة، فقه اللغة مركبًا، المستشرقين ، االستشراق .العرب في من

 املطلب األول : جهوداملستشرقني قدميا وحديثا يف فقه اللغة / دراسة حتليلية 
ذلك يتعين علينا تعريفهما كاًل على حدة ثم  يتكون هذا المفهوم من جزأين مركبين تركيبًا إضافيًا ، وهما  " فقه " و لغة  " ، ل  مفهوم فقه اللغة 

 بيان ما يمكن أن ينتجانه من معنًا مركب  واحد معًا . 
يِن لِسياَدِته َوَشَرِفِه وَفْضِله عَ الفقه لغة   ْيِء والفهُم َلُه، وغلَب َعَلى ِعْلم الدِ  اْلِعْلِم َكَما َغَلَب َلى َساِئِر َأنواع  قال ابن منظور : )) الِفْقُه: اْلِعْلُم ِبالشَّ

قِ  والَفْتح ((  الفـاء والقـاف والهـاء أصـل  قال ابن فارس في المقاييس: ))  1النجُم َعَلى الثَُّريَّا والُعوُد َعَلى الَمْنَدل؛ َقاَل اْبُن اأَلثير: واْشِتقاقُه ِمَن الشَّ
ث أفقهـه وكـل علـم بـشـيء فهـو فقـه يقولـون ال يفقـه وال ينفقـه ، أخـتص بـذلك واحـد صـحيح يـدل علـى إدراك الشـيء والعلـم بـه تقـول فقهـت الحـدي

 . 3وعر فه الفيروز آبادي : )) الفقه في اللغة بالكسر بأن ه: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه (( 2((  علـم الشـريعة  
ل مـن ابـن فـارس وابـن منظـور لهمـا المفهـوم نفسـه لكلمـة ) الفقه ( التـي توافـق عليهـا أصـحاب المعـاجم فالمالحظ من خالل هذين التعريفين أن كـ

الفقـه ، إذ إن الفقه عنده هو  وقريب من ذلك ما ذكره األصفهاني في مفرداته ، ولكن برؤية مختلفة    السـابقين لهمـا وحـتـى عنـد مـن جـاء بعـدهما
م غائـب بـعـلـم شـاهد ، فهـو أخـص مـن العـلـم ، بمعنـى أنـه ليس بالضرورة أن يكون العلم بالشيء فقهًا له ، فالعلم أوسع وأشمل  التوصـل إلـى علـ

     .4مضيفًا إلى ذلك بقوله )) يقال : َفَقَه الرجُل إذا صار فقيهًا . وفِقهَ : أي فهم فقهًا ((   من الفقه ،
" الفقـه  " بداللتـه االصطالحية مـع تطـور الدراسـات اللغوية واألدبية عبـر التـاريخ ،وقد تـأثر مفهـــومه االصطالحي   تطـور مفهـوم    الفقه اصطالحا

لماء ـه الباحثون والعتــأثرًا واضحًا باالتجاهـات والنظريات الحديثـة التـي ظهـرت فـي الـدرس اللغـوي عامـة ، لذلك النجـد تعريفـًا مـحـددًا أتفـق علي
 ومن مجموع ما أفرزته المعاني اللغوية لهذا المصطلح القديم نستطيع أن نستخلص منه معنًا اصطالحيًا وهو   الفهم.  ولكن قـديمًا وحـديثًا ، 

، وحينما تحذف الالم من  لغوة تصير  لغة    فاللغة    - أعني : الواو    -" وأصلها  "  لغوة  " ،  حذفت المها     اللغة  وزنها  "  فعة اللغة لغة
وجاء في لسان العرب وتاج العروس : أن أصلها  " لغو " وليس " لغوة " وتجمع على : لغي  5مشتقة من لغى يلغو ، إذا تكلم ، فمعناها الكالم. 

  6مطلقًا، واللهج بالشيء.من باب دعا، و وزنها  " فعة "، حذفت المها وعوض عنها هاء التأنيث.ولغات ولغون ، وهي الصوت 
 8وهي أقدم المصطلحات وهي أداة التعبير والتفاهم اإلنساني   7ذكر حاتم الضامن بأن اللغة ))  مجموع المفردات ومعرفة دالالتها (( اللغةاصطالحا  

ة ، أو مجموعة من الصور اللفظية مختزن في أذهان أفراد الجماعة اللغوية ، وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع ، وأنها ))نظام من الرموز الصوتي
م ( اللغة بأنها ))نتاج اجتماعي لملكة    1913  -م    Saussure de Ferdinand    (1857ويرى السويسري فرديناند دي سوسير  9معين ((

صطالحية الكالم ومجموعة من المواضعات يتبناها الكيان االجتماعي ليمكن األفراد من ممارسة هذه الملكة .... إنها "نظام من الرموز الصوتية اال
بينما اعتبر مصطفى الغاليين في جامع الدروس    10ا من جماعته (( في أذهان الجماعة اللغوية، تحقِ ق التواصَل بينهم، ويكتسبها الفرد سماعً 

 مفهوم فقه اللغة ) المركب ( لغة " واصطالحا "   11بأنها  )) ألفاظ يعبر بها كل قوم عم مقاصدهم(( 
  12على هذا يكون تعريف  " فقه اللغة "  لغًة هو ))  فهم اللغة ، والعلم بها . وإدراك كنهها ((فقه اللغة لغة  

هـ ( في كتابه الصاحبي بأنه يقصد به )) دراسة القوانين العامة التي تنظم اللغة في    395فقد ذكر ابن فارس ) ت     وأما تعريفه االصطالحي
، أو )) العلم الذي يعنى بدراسة قضايا اللغة من حيث أصولها ، ومفرداتها    13جمع مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واألسلوبية ((

حول  ، وتراكيبها ، وفي خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ، وما يطرأ عليها من تغيرات ، وما ينشأ عليها من لهجات ، وما يثار
ما ذكره رمضان عبد التواب حيث قال : )) تطلق كلمة فقه اللغة عندنا اآلن    وقريبٌ  منه  14العربية من قضايا ، وما تواجه من مشكالت ((. 

ا على العلم الذي يحاول الكشف عن أسرار اللغة ، والوقوف على القوانين التي تسير عليها في حياتها ، ومعرفة سر تطورها ، ودراسة ظواهره
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ال يمكن إنكار أن درس " فقه اللغة " الحديث قد ولد من خالل متنين 15المختلفة . دراسة تاريخية من جانب ، و وصفية من جانب آخر (( 
، ابتداًء   معرفيين ، أكمل بعضه البعض ، وهما المتن العربي القديم الذي مثلته المدون العربية القديمة والذي أسسه وبنى بنيانه العلماء القدامى

لقرن التاسع الهجري، ونستطيع أن نسميه الفكر العربي القار ، حيث استقرت  من القرن الثالث الهجري ، إلى ما آلت إليه كتب التجميع في ا
ره األكبر رواسيه ، وتفرعت مسائله . والمتن الثاني هو المتن المعرفي الغربي في العصر الحديث متمثاًل بالفكر الوافد من وراء البحار ، ولعب دو 

لتان لم تكونا على نسق واحد ، ومرحلة واحدة ، بل هما في مرحلتين منفصلتين  المستشرقون ، ونظراؤهم من الكتاب العرب ، وهاتان المرح
 ومتباعدتين زمانًا ومكانا 

  املستشرقني مؤلفات يف اللغة املطلب الثاني : فقه
 لالهتمام الحديثة االنطالقة معرفة نريد ما بقدر البحث جوهر هو ليس هذا ألن التفصيلي بشكله المستشرقين جهود في البحث هنا المراد ليس    

 دراسته في األخيرين القرنين في  حصلت التي النوعية واالنتقالة  خاص، بشكل المستشرقين عند اللغة وفقه اللغة وعلم عام بشكل العربية باللغة
 الالحقة التي استندت عليها . للدراسات  أساسا و مرتكزا الدراسات هذه لتكون  ومؤلفاتهم كتبهم في تناولوه وما ،  ، أيديهم على

  واملستشرقني االستشراق تعريف

 وتقاليده ، وعلومه  ، وفنونه ،  وآدابه ، ولغاته ، بتأريخه يتعلق ما كل وبخاصة الشرق  لتراث الغربي ون  بها يقوم دراسة : موجز بتعبير االستشراق  
 وعلومه وفنونه ، وآدابه ، ولغاته ، بتأريخه يتعلق ما وكل ، الشرق  تراث يدرس الذي الغربي هو ـ االعتبار بهذا ـ إذن فالمستشرق  ... وعاداته
 بقية وكانت العالم يتوسط المتوسط األبيض البحر فيها كان  التي القديمة العصور إلى يرجع االستشراق مصطلح أن ويبدو 16وعاداته  ، وتقاليده
د العالم أنحاء جميع في الجهات  مصطلح بقي الشمال إلى المتوسط البحر من ذلك بعد السياسية األحداث ثقل مركز  انتقل فلم ا .إليه بالنسبة تتحد 

 من وبحوثهم بدراساتهم العربية اللغة  تناولوا الذين  المستشرقون  بحثنا في ومايهمنا17المتوسط  البحر شرق  الواقعة  الدول على  داال   ذلك رغم  الشرق 
 الشيق وأسلوبه الساحرة بعباراته الباحثين لب سلب سماوي  كتاب باعتباره الكريم القرآن لغة كونها أو ، أسرارها لدراسة إما ، صرفة علمية جهة

 المتكلمين بنوايا  الظن لسوء الكثيرون  فيه شكك - العلمي أي - الدافع هذا ولعل  . غيرهم عن فضال بها الناطقين تحدى الذي ، األنيق وسرده
 عن دافع وقد  ، ذلك ادعى من ببعض الظن وحسن التوجه ذلك احترام من اليمنعنا  ذلك لكن ، دينا االسالم المتخذين وغير الضاد لغة بغير
 القرآن دراسة وراء من العلمي الهدف  أن عام بوجه االستشراقية الحركة معايشة خالل من لي ويبدو : بقوله الصغير الدكتور الحسنة  النوايا تلك

 وأدب ثقافة لغة  العربية اللغة  في لمسوا  المستشرقين هؤالء من فكثير ، لدي  ترجيحا األهداف  وأنبل  الدوافع  أسلم يشكل  قد العربي والتراث الكريم
 جهودا  لنا فأبقوا  ،  اللذة وتصاحبه  ،  المعرفة  به  تحدو محض  علمي بدافع  دراسته على  فحدبوا  ،  اللغة  هذه  من الذروة في القرآن ووجدوا  ، وحضارة
 مهما ـ العلمي الهدف ولكن .عليه يقاس ال والشاذ ، شاذ وسواه  ، األغلب األعم ولكنه ، عمومه على يؤخذ ال الحكم وهذا . مشكورة عظيمة

 .  18المستشرقين هؤالء ألغلبية األسمى الهدف هو ـ الضمائم كانت
 وحديثا قدميا املستشرقني مؤلفات

 عمل اليبتني أخرى  جهة  ومن ، جهة  من هذا فقهها وموضوعات اللغة  علوم ودراسات للتأليف تصدى من بجميع اإلحاطة  اليمكننا        
 من القادمين أولئك عند وجاذبيتها  العربية  اللغة  قيمة  بيان إلى الحاجة دعتنا وإنما ، المستشرقين نشاطات استقراء على هنا  الباحث

 وأسس ركائز لتكون  و وفقهها اللغة  علوم في والدراسة  البحث تناول من  أشهر وننتقي النشاطات تلك أهم لنقتنص البحار وراء
 كما المقارنة  من نحو على  تقوم هنا دراستنا أن باعتبار البحث قيد العراقيين للباحثين تفصيلي بشكل التعرض  عند الباحث يحتاجها

 يحقق نحو على  المستشرقين من اللغة  لعلماء مميزة نماذج  عن عبارة نتناوله  ما سيكون  لذلك . البحث  عنوان من واضح هو
 . الجهود لتلك فقط بالشواهد ومكتفين االستقصاء في الكبير التوسع دون  المطلوب

  بجيلين لنقل أو بمرحلتين مرَّ  قد العربية اللغة بفقه المستشرقين قبل من االهتمام هذا أن يبدو  جيلين بين المستشرقين 
 Noldke ونولدكه  Brokelmann ( م 1956 )ت بروكلمان "لها تصدى ضخمة  أعماال  المستشرقين أوائل فيه  قدم  : األول الجيل
 تتناول تكن لم  لكنها ، كبيرة لغوية  ودراسات قيمة  بحوثا ، وتناولوا   Birijshtisir م(1886 )الوالدة  وبرجشتراسر  ،  م(  1930)ت  

 أبحاثا بعدهم من جاء الذي  الثاني الجيل تناول بينما . دقيقة  غير بأنها  _ بعد فيما _ وصفت حتى مسائلها تعالج أو جزئياتها
 عن غائبة  كانت التي النصوص من للكثير الجديدة االستكشافات حدوث بعد وخاصة  أعمال من سبقها  ما جمعت  شمولية  أكثر

 قبل من جدا قيمة  معلومات وأضيفت ، دقيقة  غير سابقة  آراء وصححت ، مسائلها من كثير وفي فيها النظر فأعيد ، األول الجيل
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 علون  في بحوثا األوائل مؤلفات تضمنت    19الحديثة  العلمي البحث وسائل  تطور بسبب وشامل دقيق تقص  بعد الباحثين هؤالء
 األدب تاريخ " فكتاب، اللغة  وفقه  اللغة  علم  بين تفرق  تكن لم أنها المؤلفات تلك موضوعات من ويبدو ، عام بشكل العربية  اللغة 

 : بدوي  الرحمن  عبد عنه  قال  Brokelmann .م( 1956 )ت بروكلمان كارل األلماني المستشرق  آثار وأشهر أهم العربي يعتبر
 المخطوطات دراسة  وتعتبر 20(( وجودها وأماكن العربية  بالمخطوطات يتعلق ما كل في والوحيد األساسي المرجع يعد الكتاب أن  ))

 الوصفي المنهج على معتمدا التاريخي المنهج ضمن وُتدرس ،الحديثة  " اللغة  فقه  " موضوعات من وقيمتها تواريخها ومعرفة  وتتبعها
 . األصل هما  : والثاني األول المجلدان : مجلدات خمسة  من مؤلفاً  النهائي وضعه  في الكتاب أصبح وقد . واضح هو  كما

 أما . حالة  كل في معاً  إليها الرجوع  من والبد اآلخر إلى كالهما يشير والمالحق واألصل . مالحق هي الباقية  الثالثة  والمجلدات
 التفاصيل إلى ويميل ، الشامل العرض يكره  بطبعه  كان   " Brokelmann بروكلمان " أن فهي الكتاب هذا عليها قام التي الفكرة

 العلم فروع  كل  في اإلنتاج  كل أي  : األوسع بالمعنى العربي لألدب شامل تاريخ لتصنيف يحن لم الوقت أن رأى أنه  كما .الدقيقة 
 وخاصة  العلم  فروع  كل في العربية  باللغة  كتب ما مجموع  : تعني الكتاب عنوان في " أدب " فكلمة   ،  إليه  التنبيه  ينبغي أمر وهذا ،

 " السامية  للغات المقارن  النحو موجز " بعنوان وهو  نفسه، إلى وأحبها أصالة  كتبه  أكبر  ذلك بعد ألف حيث  " اللغة  فقه  " مجال
 كبيرة قيمة  ذا مرجعًا مهماً  عام تسعين من أكثر مرور وبرغم بأنه  الكتاب هذا ُوِصف وقد. م 1913  - م1907 ، مجلدين في

 عن بحوثها تبتعد ال مؤلفات عدة أيضا وله  . سابقة  لجهود المتفرقة  المعلومات جميع رائدا في جهدا قدم وأنه  ، السامية  للدراسات
 استقرائية  تاريخي  دراسة  ضمن ، مابينها في  السامية  اللغات وعالقة  وتطورها اللغة  دراسة  في كبير بشكل أهتمت وعلمها  " اللغة  فقه "

 عبد رمضان أنامل مادونته  نطالع أن فيكفي    ) Birijshtisirم  1933برجشتراسر ) ت   "األلماني المستشرق  أما  21وصفية 
 العربية  باللغة  برجشتراسر" األلماني المستشرق  صاحبه  صاغه  الكتاب العربية بين فيها بأن هذا للغة  النحوي  التطور كتابه  في التواب

 ومنذ . م1929 سنة  ,القديمة  المصرية  بالجامعة ,"العربية  للغة  النحوي  التطور" في محاضرات إللقاء دعي حين ,سنة  خمسين قبل
 تجد أن ليندر وإنه  ، العربية  للغة  التاريخية  اللغوية  الدراسات ميدان في العربية  المكتبة  في كبيرا فراغا يسد والكتاب ,التاريخ ذلك

 السفر برجشتراسر هذاضم ن   الماضي القرن  نصف  مدى على  القيم الكتاب هذا من يفد لم وفقهها اللغة  علم في بالعربية  مؤلفا
 السامية  اللغات بدراسة  يتصل ما وخاصة  اللغة  فقه  بموضوعات الخاصة  اللغوية  واآلراء والمسائل القضايا من مجموعة  الكبير
 ماتوصلت وخالصة  اللغوية  الظواهر تلك بتفسير أهتم وكذلك ، ببعض بعضها تأثر ومدى اللغات تلك  بين والمقارنة  اللغة  ونشوء

 أول ُنشر فبعدما ، المؤلف وهذا المجهود بهذا  الكبير الكاتب هذا يكتف كبيرولم بشكل عليها إعتمدت التي الحديثة  الدراسات إليه 
 لنشر هذا كاتبنا تصدى م (   1920 -1902عام (لفرنسا اللغوي  اسمه األطلس "  Gillieronوأدموند جليرون  "  ألفه  لغوي  أطلس

 لدراسة  جغرافية  أطالس مع األهمية  في متزامنا  " م1915 سنة  وفلسطين لسوريا اللغوي  األطلس "  عنوان تحت المتميز بحثه 
  والشرقيَّة  األوروبيَّة  اللغات بين الوثيقين والتزامن االتصال على وجلية  واضحة  بدالالت ، والمغرب والشام مصر في العربية  اللهجات

 وهو  Noldeke( م -  1930م1836) "نولدكه  ثيودور  "فهو األول للجيل االستشراق علماء من واألخير الثالث نموذجنا أما  22.
 1964 عام  " كييل  " في السامية  واللغات التوراة  وأستاذ األلمان المستشرقين شيخ يعد و ،" Brokelmann بوكلمان كارل " أستاذ

 يد على والسنسكريتية  والتركية والفارسية  السامية اللغات  وتعلم  ،  "گوتنگن  "جامعة  في   Noldeke "نولدكه   "درس  23 م
 من هي التي واللهجات اللغات وخاصة  العربية  اللغة  علوم في يتخصص أن أجل من وذلك .Ewald  " إڤالد هاينرش " البروفسور

 ، م 1864 عام Kiel كيل جامعة  في اإلسالمي  والتاريخ السامية  للغات أستاذاً  ُعين األمر هذا يتم ولكي . اللغة  فقه  موضوعات
 حتى ، م 1872 عام من فيها بقي ستراسبورگ جامعة  في كرسي ذا أستاذاً  عين ثم ، Dillmann " ديلمان أوگوست " خلف ثم

 اللغات منشأ على تام بشكل االطالع  في اليد له  انبسطت ألمانيا، وبذلك في الشرقية  الدراسات مركز فجعلها ، م 1920 عام
 وكيفية  لألصوات الداللية  الصفات على والتعرف ، الشرقية  اللغات بقية  مع  ومقارنتها العربية  اللهجات بين التقارب وجه  و ، السامية 
 ونصوص لغات اكتشاف قبل حصلت عامة  متفرقة  أبحاث بأنها ُوِصفت كما للمستشرقين األول الجيل كتابات كانت  24بينها التمييز

 جهود تكفلته  الذي الثاني  الجيل  بحوث أن  لدرجة  عليها اعتمدت التي الالحقة  للدراسات الطريق عبدت لكنها ، بعد فيما اكتشفت
 " كتابات أسسته  ما على الالحقة  كتاباتها في اعتمدت قد  ( م 2013 - م 1928 ) " فيشر فولفديتريش " الكبير المستشرق 
 لكتاب كان هل أدري  وال ))  : بحيري  يقول ، عليه  اعتمد قد "  اللغة  فقه  في األساس " الموسوم  كتابه  عنوان  حتى بل ، " بروكلمان
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 تأثروا فقد حال أي  على ؟  ال  أم العمل هذا  عنوان اختيار في دور    " Karl Brokelmann بروكلمان كارل " الكبير المستشرق 
 قيمة  ذا مهما مرجعا سنة  تسعين من أكثر مرور برغم "  السامية  للغات المقارن  النحو في األساس " كتابه  يعد إذ ، بعيدا تأثرا به 

 25. (( السامية  للدراسات كبيرة
 يد على سابقا ذكرنا كما   المرحلة  هذه بدأت  فقد  ، " اللغة  فقه " في المستشرقين  لجهود الهامة الثانية  المرحلة  وهو   الثاني الجيل

 انتدب ، رائع وعمل كبير، بمشروع  شرع  الذي  ،   " Fischerم 2013 - م  1928 ) فيشر فولفديتريش " البروفيسور المستشرق 
 متناولين  ،  إشكاالت من فيه  ما وتصحيح األول الجيل ألفه  ما جمع وهي ، الكبيرة المهمة لهذه ليتصدوا المؤلفين من كبير عدد فيه 

 يشترك كهذا بقوله ))وعمل العمل هذا رافقت التي الصعوبات  و الفكرة هذه كتابة  مقدمة  في بين جديدة، وقد وأخرى   قديمة بحوثا
 أثمرت26.(( عودها على المختلفة  والمشكالت األساسية  الفكرة تستقيم حتى  طويلة  سنوات إلى يحتاج  المؤلفين من كبير عدد فيه 
 ليخرج  ، الكبار الكتاب من النخبة  لهؤالء مقاالت عدة المضني جمع العمل من سنوات سبع من ألكثر استمرت التي الجهود هذه
 شامل علمي عمل في اللغة  تخصص في االستشراق علماء من نخبة  جهود فيه  جمع . " اللغة  فقه  في  األساس " الشهير كتابه  لنا
 في األول بينا كما مجلدين في يقع الذي  الكتاب تضمن  المؤلَّـف  لهذا األساسية  بالفكرة االلتزام عناء فيه  تحملوا ، دقيق و واسع و

 علم موضوعات محل ألنه  27اللغة   بـعلم عنونه  والذي األول المجلد هو  منهما يهمنا وما  . "األدب  "في  والثاني  "اللغة  علم  "
 موضوعات تناول أخرى  جهة  ومن ، جهة  من المستشرقين من األول الجيل قبل من ماكتب لمراجعة  تصدى والذي  ، وفقهها اللغة 
 العربية  اللغة  فقه  في األساس " والثاني ، " العربية  في دراسات " عنوان يحمل األول ؛ بجزأين جاء وقد  اللغة  فقه   في هامة 
 " عنوان تحت الجليل السفر هذا تصدرت بمقدمة  "   Fischerفيشر  " الكتاب مشروع على المشرف افتتحها هامة مطالب األول الجزء حمل
 والالتينية اليونانية آنذاك السائدة اللغات بجوار الميالدي الثامن القرن  في وبروزها العربية اللغة نشوء فيها تناول ،  " العربية للغة التاريخي الدور

 ألي ذلك بعد قيمة ال أن معتبرا ، تعبيره حد على - الكريم القرآن وهو وتعالى تبارك هللا  أرسله الذي الموحى الكتاب لغة كونها أهميتها وتأتي .
 كل أن بين حينما المقدار هذا رأيه وتعدى بل العربية اسم يستحق ال عنها عدول وكل . العظيم الكتاب بهذا ترتبط مالم العربية للغة تنتمي لغة

 واآلرامية باليونانية الشرق  في  ذلك حل وقد . الحين ذلك حتى سائدة كانت التي الثقافة  لغات بسرعة تقهقرت منتصرا اإلسالم إليه زحف مكان
 األولى القرون  منذ العلوم سيد أصبح   "اللغة  فقه  "أن كتاباته في  "  Fischerفيشر    "ويعتقد  28بالالتينية المغرب وفي ، والقبطية والفارسية

 " تناول كما ، المجتمع في بالغ باحترام اللغة وفقهاء علماء وتمتع ، ونوادره اللغوية بالمعاجم كبيرا االهتمام صار حيث اإلسالمي الحكم من
 اللغة فقه  في األخرى  والمؤلفات والمعجمية النحوية المؤلفات جميع معتبرا ،  للغة التأصيل  وهو  اللغة  فقه موضوعات من  هاما موضوعا  " فيشر

ح هي صارت بحيث  .الفصحى العربية لمعرفة الوحيد المصدر هي    "تناول أخرى  مقالة وفي     29. منها وصل لما المفهومات لغير الموضِ 
 الثامن - الهجري  الثاني القرن  من بدءا القدامى جهود استعرض فقد  . اللغة فقه  و بعلم أهتمت التي القديمة  العربية المؤلفات  Fischer " فيشر  

 للغة اللغوية الظواهر فيها عالج فصال   574 من أكثر ضم الذي "  الكتاب " كتابه في ( هـ177 )ت سيبويه بمحاوالت مبتدءا - الميالدي
 قلتها في كثيرا تختلف ال والتي اللغة  فقه موضوعات في  البدائية محاوالته أو المعجمية كانت هـ( سواء 170 ت ) بالفراهيدي مرورا و ، العربية

 دور هذه  مقالته في  استطرد  ،  الموضوعات حسب رتبها و اللغوية  الكلمات من هائلة  ثروة جمع أن  بعد  ( هـ  213 ت  ) األصمعي محاوالت عن
 في دورهم وبين ،  طوروها التي والحركات اإلمالئية المساعدة العالمات مع المكتوبة للنصوص  اللغوية العالقات معرفة في العربية اللغة علماء

 العربية باللهجات الدراسة هذه ضمن Fischer " فيشر  " وإهتم ، وانتشارها اللغة  تنمية وسائل أهم من كواحدة التعبيرية ودالالته األصوات علم
 ، هـ( 911)ت  للسيوطي " وأنواعها اللغة  علوم في المزهر " لكتاب ومتطرقا ، الشمالية العربية للقبائل المشترك الثقافي الميراث باعتبارها القديمة
 هذا في   " Fischerفيشر    "مع اشترك .30الهجري  التاسع الى الثاني القرن  من  القدامى للعلماء اللغة  فقه موضوعات جل  جمع في ودورها
 ضمن العربية اللغة في بدراسة   Karl Hecker (  م 1933 - م 1876)  " هيكر كارل "  أفتتحها ألمانيا باحثا عشر أربعة الجبار العمل
 والظهور ، السامية اللغوية األسرة وتطور ، والسامية العربية في هامة محاور أربعة في ، " السامية اللغات إطار  في العربية " عنوانها مقالة

 لوحة من إشتقه  الذي Shlizer " شلوتسر " إلى  ونسبه المصطلح  لهذا التاريخي الجذر ، وناقش اللغات داخل العربية موقع و ، للعرب المبكر
 . السامية اللغات داخل العربية اللغة موقع فيه وبين الثاني المحور في العربية اللغة خصائص استعرض ثم . 10 : التكوين سفر في الشعوب
 وعالقة ، واألكدية واآلرامية كالعبرية السامية اللغات بقية بين الفارقة  والسمات الصوتية وحداتها و ، وتقسيماتها لألصوات تفصيلي بشكل وتطرق 
 مقالة ضم ن حيث ،  Muller "( م1970- م  1896) مولر ف فالتر  "المستشرق  جهود كانت اإلتجاه وبنفس .31بالشمالية الجنوبية العربية
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 واللحيانية الثمودية وهي القديمة اللهجات في كلها  عناصر أربعة على  اشتملت " المبكرة الشمالية العربية " عنوان  تحت الكتاب نفس في  له نشرت
 تنتمي الميالدي عشر التاسع القرن  من الثاني النصف في اكتشفت نقشية مادة هنالك بأن  Muller "مولر     "بين  32.واإلحسائية والصفوية

    33القديم الجنوبي  العربي الخط من اشتقت أبجدية خالل من ألفت ، وحسائية وصفوية ولحيانية ثمودية نقوش وهي ، الشمالية العربية للمنطقة
 والتي األنباط قبائل لغة على انصبت وقد " اإلسالم قبل ما  نقوش في القديمة العربية " بـ عنونه فقد  Muller مولر لفالتر " الثاني المبحث أما

 للقرن  تعود القبائل لهذه جدا كثيرة ونقوش نصوص وجود  على  فالتر  أكد  .قبل 312 عام  إلى  وجودها ويرجع الحجاز شمال في تقطن كانت
 وصلت التي دراسته  من نصيبها " تدمر "  قبيلة الشمالية، ونالت العربية اللغات من وهي اآلرامية باللغة واآلثار  القبور بها زينت الميالدي األول

 نقوشها وترجع . الوسطى اآلرامية عن متفرعة وهي . اآلرامية كانت تدمر لغة أن  دراسته  توصلت حيث ،   م ب 273 عام  ازدهارها أقصى  إلى
 أسماء على داللتها إلى  أضافة  . والسياسي واإلجتماعي  الديني المجال  حول تدور  عليها عثر  التي النقوش وكانت . الميالد قبل األول القرن  إلى

 تأليف في فعالة مساهمة له كانت فقد  ،  Stefan Wild "( م  1937و ) فيلد شتيفان  "األلماني المستشرق  أما     .34والتعويذات األشخاص
 الكالسيكية )  الفصحى بالعربية تتعلق عناصر عدة طرحه خالل من وذلك " الحاضر الوقت في العربية الكتابة لغة  " مقالته خالل  من الكتاب هذا

 الكتابة عالقة وهو األول فالعنصر . الحديث الفصحى العربية لخصائص تفصيلي بشكل تطرق  ثم ، العربية  اللغوية  المنطقة في واالزدواجية (
 القرآن أن  باعتبار ،  والمسلمين الوحي بين الوحيد  الوسيط -الكتابة أي- كونها هو بنهما القوي  اإلرتباط سبب أن  بين فقد  الفصحى بالعربية

 بأي يمكن ال  خاصة قدسية العلقة هذه أعطى العربية، مما بالحروف الربانية وكلماته النورانية معانية دونت تعالى هللا  كتاب هو الذي الكريم
 مما خاص بشكل  المسلم والمجتمع عام بشكل الناس عند اللغة منظومة في تغيرات طرأت الزمن وبمرور . عنها والتخلي  فكها األحوال  من حال
 . الوحي لغة مع تنسجم ال لغة واالسالمية العربية المجتمعات تستعمل فيما ، الديني والتبليغ الخطب على ينحسر اللغة  هذه استخدام جعل

 باستعمال العهد تكديد من تطالب حركات انبعثت حتى ، بهم خاصة  لغة قوم لكل  وصار ، والدويالت المجتمعات بتكثر واللهجات اللغات فكثرت
 وموانع صعوبات معها وبرزت ، الميالدي عشر  التاسع القرن  في بذلك تطالب وثقافية أدبية حركات وظهرت. أخرى  مرة األم الكالسيكية اللغة
 تمكن إذ ، المستعملة واللغة الرسمية اللغة بين اللغوية المنطقة في اإلزدواجية واستفحلت . عليها للتغلب مضنية جهودا لها المتصدون  بذل

 ومحاوالت المشكلة عرض في وتدرج ، هذه مقالته في شيق بأسلوب معالجتها وطرق  المشكالت وهذه اإلزدواجية هذه عرض من "فيلد شتيفان"
 ، الحديثة الفصحى العربية اللغة خصائص لذكر ذلك بعد ترقى ثم . ومستوياتها النجاح ونقاط .وأسبابها اإلخفاق مواطن وذكر ، عليها التغلب

 الذين  المستشرقين ومن     35والتراكيب. للمفردات والداللية  والنحوية الصرفية للجوانب فتطرق   .وحديثا قديما اللغة فقه موضوعات أهم من وهو
 بمقالة العربية اللغة في دراسات كتاب تأليف في شارك فقد  م Joshua Blau  (1919  )بالو   يوشع  " األلماني هو العربية اللغة بدراسة إهتم

 العربية مع المولدة العربية اختالط نتجه ما الوسطى بالعربية ويقصد   "36 .الوسطى العربية نصوص في المبكرة  المولدة العربية  "عنوانها
 ، الخطابية النصوص خالل من الفصحى الكالسيكية اللغة استعمال من الناتجة المصطلحات بيان في أسهب وقد . ( الكالسيكية ) الفصحى

 وأفرز . والصوتية والداللية النحوية مستوياتها على  منها كل  خصائص وبين . الفرعية بالعربية أسماها التي  اليومية المحاورات في استعمالها أو
 أما  الحديث. ومصادر المبكرة البرديات في نصوص من المولدة اللغة من وصلنا ما هذه مقالته في يضا تناول و . منها واحدة كل عناصر

 "  زميله مع باإلشتراك" الحديثة العربية اللغوية المنطقة "   الموسومة مقالته في  ساهم فقد    " Hans Rufdlزنجر  رودلف هانز "  المستشرق 
 العنصرين ذات المقالة هذه بها ذي ل مصادر لعدة تتبعه خالل ومن . المتنوعة ولهجاتها العربية اللغة مواقع تحديد في   " جروتسفلد هاينتس

 مناطق أن  Hans Rufdl " زنجر   هانز" افترض    اللغة هذه وانتشار نشوء بمنابع  الدقيقة اإلحاطة أجل  من بذله الذي الكبير الجهد مدى يتبين
 الحالي االنتشار بأن للقول منطلقا االفتراض هذا  وجعل  . عرب بدو وانتشاره اإلسالم نشوء قبل يقطنها كان الخصيب الهالل من البرية الحواف 

 اللغة تعريب إلى  يؤد  لم  اإلسالم اعتناق بأن استدرك لكنه  . قويا ارتباطا معتبره العرب أوجدها  التي  الدولة بأسلمة مرتبط الحديثة العربية للغة
 الجنوبية العربية وخاصة النتشارها منطلقا صار  الهالل هذا أن  غير . ذلك من جزءا يمثل كان وإنما ، اإلطالق نحو على يتكلمونها كانوا التي
 أو اليونانية من جاءت اإلداري  والعمل المراسالت في المستعملة الكلمات من الكثير أن ويالحظ . الشمالية المناطق إلى انتقلت ثم ومن .

 اللغات لدراسات اهتمامه جل  صب األلمان المستشرقين عند اللغة  فقه فأن واضح هو وكما. التعريب من  به معتدا شيئا حققت أن  بعد الفارسية
 من البعض بعضها في وتأثيرها تأثرها ودراسة . القديمة اللهجات وأماكن محل دراسة وكذلك . والداللية والنحوية الصوتية وخصائها السامية

 هذه خالل من واضحا السبب ويبدو . أقل مقدارا  تشكل لكنها العربية للغة الحديثة للظواهر دراساتهم والينكر . الحديثة العربية اللغة ومع ، جهة
  " فيشر فولفديترش "  كتاب من الثاني الجزء أما  . ( الكالسيكية ) الفصحى العربية اللغة والدة منشأ تعتبر السامية اللغات كون  المقاالت
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Fischer الثانية ، مقالتان األول الفصل تضمن ، فصول أربعة على أحتوى  أنه فنالحظ ، "  العربية اللغة فقه في األساس  "   أسماه والذي 
  للمستشرق  فهي األولى  المقالة وأما   37األول. الجزء في كتبها التي األولى  مقالته ذكرنا عندما عنها تكلمنا وقد ،  Wild "فيلد شتيفان  "للمستشرق 

 تعريب قناة عبر العربية اللغة إنماء روافد بعض عن فيها تحدث " العربية اللغوية الثروة "  بعنوان وكانت "   Antoine Shallشال  إنطوان "
 الروافد تلك أهم من وآثارها متعلقاتها وأصوات الطبيعة مسميات في البدو حياة ضرورات عن الناشئة المفردات أن معتبرا ، السامية للغات الدخيل

 ذلك  نجد أن  ويمكننا . التعريب مهمة عالجوا  المتأخرون  العربية علماء أن  وبين  . والتصريف اإلشتقاق من عليها التعريب عملية إجراء بعد
 جرهارد اندرس   "للمستشرقين مقاالت ثالث ضم فقد الكتاب من الثاني الفصل أما    38م  - 1505هـ  911ت  السيوطي مقدمة في واضحا

Endress ديم وفيرنر Diem  شيمل أناماري  و  " Schimme تطرق  " العربي الخط " عنوان  تحت بمقالة األول  تحدث . العربي الخط  عن 
 المبكر اإلسالمي العصر في العربي للخط تطرق  ثم  . اإلسالم قبل  ما عصر في وتطورها ونشأتها العربية األبجدية وأصل ، وتطوره أصله إلى

 . المبكر اإلسالمي العصر في النهائي شكلها أخذت أنها مبيناً  ، العربية للصوامت جديدة صوتية وحدات معتبرها . التنقيط عالمات وتطور ،
 يخص حرفاوفيما وعشرين ثمان العدد إلى لتصل العربية الحروف اكتملت - بالتنقيط أي - وبها . العربية الخطوط من شواهد عدة لها وذكر

 الهجري  الثاني للقرن  تعود التي الوثائق بعض إلى وأشار . بدايتها في األرقام بدل الحروف  استخدام كيفية "  Endressأندرس   " بين األرقام
 على معتمدا األدنى الشرق  إلى  الهند من الفرس طريق عن  العشري  النظام مع أدخلت قد الحالية  األرقام أن مؤكدا . بعد فيما أصبحت وكيف .

 علم  ضمن "  اإلسالمية الثقافة في الكتاب " بعنوان الثاني الجزء كت اب فيها شارك أخرى  مقالة وله  Sebokhtسبوخت   السرياني ماقاله
 البد الذي الحقيقي الكتاب أن فيها بين جدا رائة بديباجة وافتتحها الوسطى العصور في والمكتبات الكتاب قيمة عن فيها تحدث . المخطوطات

 التي الكتب وكذلك ، " الكتاب " والمسمى وآله عليه هللا صلى  محمد هللا رسول على النازل الوحي  كالم ضم الذي ذلك هو به اإلفتخار من
 الكتب ببقية لالهتمام المكتبات ألصحاب ومفتاحا دافعا  كانت الكتاب هذا  شرفية أن أيضا  بين وقد  . وآله  عليه  هللا  صلى  الشريفة أحاديثه دونت

 أكانت المرتبطة سواءً  ، األخرى  والمعارف العلوم لبقية االنطالقة ثم ومن . وبحوث ودراسة   تفسير من بهما يتعلق ما وخاصة ، ونشرها وتدوينها
 في تناول فقد  "   Diemديم فيرنر " المستشرق  أما والساسانية  البيزنطية والثقافة والهيلينستية اليونانية الثقافات من غيرها أو  السماوية باألديان

 ويؤلف ، محددة لغة في الخط  عالمات وفق تختار أن يجب الذي القواعد نظام بأنها مفهومها وحدد  ،  العربية والترقيم اإلمالء قواعد تطور مقالته
 الهجرية األولى الثالثة القرون  في دقيق بشكل قعدت القواعد  هذه صيغ أن  وبين . مكتوبة مرئية عالمات في اللغوي  المنطوق  ليحول بينها فيما
 من حروف إلى تتحول وكيف الحركات بيان في المقالة كاتب وأسهب . آنذاك القديمة األدبية الكتب في  واضح بشكل عليها اإلطالع ويمكن .

 وكيفية والقصيرة الطويلة والحركات ، والتأنيث التذكير وعالمات ، والصائتة الصامتة الحروف بين وفرق  . الصوتية استطالتها عند جنسها
 اإلمالء موضوعات من Endess " أندرس جرهارد " المستشرق  زميله ذكره ما بعض أعاد كما . الصوت عن الكاشف بالخط عنها التعبير
 تناول الذي  Esfalj "أسفالج يوليوس  "بالكاتب المستشرقين بجهود الخاص المطلب هذا ونختتم   39واألرقام اإلمالء وقواعد اللتنقيط و والترقيم

 Endress أندرس جرهارد"  السابقين زميليه مشاركا " سرياني بخط العربية المخطوطات  " بعنوان بممقالة المخطوطات عالم يخص موضوعا
 من لكثير اليومية والحياة األدب لغة صارت اإلسالم انتشار وبعد العربية اللغة أن مؤكدا جدا هاما أمرا أوضح وقد  Blau " بالو يوشع و

 الذي القرن  في  وإمتدت . الميالدي السابع القرن  في  آسيا أدنى في  - بحسبتعبيره - اإلسالم سلطان  محيط في عاشوا  الذين الشرقيين المسيحيين
 المسيحيون  استعمله الذي العربي الخط بأن الكاتب وبين. م 451 عام  الخلقيدوني للمجمع خضعوا  الذين  الشرقيين األرثوذكس إلى لتصل تاله

   Carshon " كرشون  " أو Jerashon " جرشون  " به كتب من ألول نسبة الكرشوني بالخط بعد فيما عليه يطلق صار السرياني خطهم بمساعدة
 فاتحا . العربية من  المنقولة أو العربية كتاباتهم في يستعملونه الناس صار الذي الخط  هذا  في  والتطورات التنقالت واستطرد  . الكاتب يرجح كما

 الكثير وبين . منها والدخيل  األلفاظ بتعريب أشبه  ، العربية كتابة في (  الدخيلة )  الخطوط وهو اللغة  فقه موضوعات من  جديدا موضوعا  بذلك
 مكتوبة عليها العثور تم النصوص من الكثير بأن أيضا وبين بل . فيها وجدت التي والجات ، وتواريخها الخط بهذا وردت التي النصوص من

  والصغدية  والتركية والماليالمية والمغولية الفارسية من  وحتى بل  ، والالتينية والكردية واليونانية األرمينية باللغات مكنوبا كان أصلها  الخط بهذا
 انصبت قد الجهود هذه  معظم أن نجد اللغة فقه  موضوعات في  البحث تناولوا الذين المستشرقين العلماء لجل  الكبير العرض  هذا وبعد40  .

 . البعض ببعضها  وتأثيرها وجودها وأماكن ، والتطويرية والصوتية التاريخية جوانبها استوفت واسع، بشكل   القديمة السامية اللغات دراسات على
 والمعرب ،  األصوات علم درسوا كما. ونسخه وخطه رسمه جهة من الكريم بالقرآن ومايتصل ، وأنواعه والخط ، والبرديات ، المخطوطات ودراسة

 حدود وبيان دراستها ومناهج ، ونظرياتها اللغة نشوء من المداحق هذه خلت وقد  . وجودها موطن و ، رموزها وفك القديمة والنقوش ، والدخيل 
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 إهتم فقد ، Saussre 41سوسير فردناند السويسري  وهو األلمان المستشرقين غير من الجانب بهذا يهتم من وجدنا  ثم     موضوعاتها وماهيات
  مشهور اليها توصل التي النتيجة ذات إلى توصل وقد . بالمعاني األلفاظ وعالقة نشوئها ونظريات واللسان والكالم  باللغة الخبير الباحث هذا

 أو باالعتباطية العالقة هذه وصف حينما إثارة أكثر لفظا آخر استعمل لكنه . وضعية عالقة ومعناه اللفظ بين العالقة أن من العربية علماء
 لما طبيعية معناه على  اللفظ داللة كانت لو  أنه وهي القدامى العربية علماء بها استدل التي نفسها بالحجة ذلك على استدل وقد . الجزافية
 من سواها ما على  العربية في ما كلمة مثال توضع ان  يلزم منطق يوجد ال انه  اعتباطية ومعنى . واحدة لغة الناس ولتحدث اللغات اختلفت

 لكلمة المكونة والحروف  الفرنسية في األخت فكرة بين مثال جوهرية ذاتية عالقة توجد  فيقول : ))ال ، أخرى  لغة في ذاتها على  الداللة  في  الفاظ
 هي اللغوية، العالمة اعتباطية فكرة ان   Saussureسوسير ويرى  ،  هذا.42((  أخرى  بحروف  إليها يرمز أو  يمثل أن يمكن الفكرة نفس "سور"

 الواحدة اللغة في  االلفاظ داللة وبتغير اللغات بين االختالف بحقيقة البديهية هذه على ويدلل .فيها يجادل أن يمكن أحد ال بحيث البداهة من
 كون  فكرة مع  تتعارض النها السياق هذا في نافرة تبدو  arbitrary لفظة ألن ، بالعبطية العالقة وصف عليه يؤخذ  ما ولكن .عهد إلى عهد من
 عرفية أو ( الفلسفي بالمعنى ) جوهرية غير incidental عرضية كلمة استعمل انه ولو .نفسه سوسير تعريف حسب نظام، أو نسق اللغة أن

conventional ،  نفس لها االصلي النص في المستعملة الفرنسية الكلمة  هل  ندري  ال نحن : األول ؛ بعذرين له  نعتذر أن ويمكننا أنسب لكان 
 وسبب . العربية إلى ثم اإلنگليزية إلى الفرنسية من المزدوجة الترجمة بسبب مختلفا  مؤداها تكون  أن إلحتمال االنجليزية arbitrary  كلمة وقع
 في  الحق المتكلم يخول ال العالمة بأن اعتباطية اللغويةموضحاً  العالمة اعتباطية عن حديثه سياق في يستدرك نفسه سوسير أن هو العذر  هذا

 تستبدل أن ذلك  ويستلزم معناها فقدت قد تكون  اعتباطية كلمة  أن  نرى  فاننا كذلك،  االمر دام  ، وما اتفق كفيما جزافا  العالمة تغيير أو راختيا
 يكون  قد والرمز )) : بقوله  ذلك فسر فقد  ،  نعرفه الذي غير بتفسير اإلعتباطية معنى بين أنه : الثاني رؤيته والعذر مع تتناسب بلفظة ترجمتها
 كلمة من  حرف كل أن  افترضنا وإذا .وأوراقها بأغصانها الشجرة شكل سيكون  والمدلول  ة(،.ر.ج.اللفظية)ش الصورة الدال  فيكون  ، )شجرة(

 على (ة) وحرف الثمار، على (ر ) وحرف ، الجذع على (ج) وحرف  ،  األغصان على  (ش حرف  يدل كأن  ، الشجرة من  شيء على  يدل شجرة
 شجرة، لفظ أن بمعنى ووضعية، اعتباطية فالعالقة كذلك ليس األمر ولكن طبيعية، عالقة والمدلول الدال بين العالقة  بأن نقول فعندها الجذور،

 حافزا صارت حتى ، وأبحاثهم دراساتهم توسعت فقد ، ونوعا كما إنكارها يمكن  ال المستشرقين جهود إن.43(( عرفيا عليه واالتفاق وضعه تم
 كان األصيل العربي للتراث العودة حتى بل ، والتنظير والمصطلحات  المناهج عن ناهيك ،  والدوافع المحفزات منهم اكتسبوا إذ  العرب للكتاب

 وتنشيط األقالم الستنهاض الحقيقي والباعث ، الرئيسي المحرك كانت حيثياتها بكل والدراسات والمناهج ، الغربية اللغوية المدارس من بدافع
 العامة وعلومها العربية اللغة  مجال في  خاص بشكل والعربية عام  بشكل العالمية المكتبة أغنوا قد  األلمان  المستشرقون  كان وإذا  .ذلك نحو الهمم

 سنرى  البحث هذا لمصادر واحدة بنظرة ولعلنا . اللغة  علوم شتى في اللغوية اإلبداعات عندهم ظهرت ممن غيرهم  من الكثير فإن  ،  والخاصة
 وتعليل الصوتية والدراسات اللغوية المناهج مجال في وخاصة ، تحقيقه في عليها اعتمدنا التي الغربية األجنبية المؤلفات من المعتبر الكم

 أو التحويلي المنهج  صاحب   Chomskyتشومسكي نعوم الكبير الكاتب مع الحال الهامة وكذا الموضوعات من الكثير وغيرها اللغوية الظواهر
 األمر دعاه مما السابق بالمنهج االكتفاء عن توقفه في  الرجل  هذا أبدع فقد  ، الوصفي والمنهج Saussure يوسير بعد من جاء  الذي التوليدي

 ،  اللغة دراسة في حقيقية عامالً  لتكون  الباطني وذهنه ومشاعره االنساني للفكر والنشاط الحيوية يعيد جديد منهج  الى اللغة بحاجة القول الى
 المساحة له  ستكون  والذي التوليدي المنهج أسماه الذي الجديد بمنهجه للتبشير منه واالستفادة اللغوي  للتراث الرجوع بضرورة القول الى فعمد

 قبل من وشرها تم المئات تتجاوز مقاالت فإن والكتب المؤلفات تلك جانب والى  ومنهجه بسوسير أسوة المناسب محله في الحديث من الكافية
 والدراسات ، اللغوية والمناهج السامية اللغات مجاالت في ، أمريكا في أو أوربا في سواء بذلك المتخصصة والمجالت الصحف في أصحابها
 كان فقد ؛  اللغة  مجال في والسريان اآلراميين العلماء جهود بعض ذكر من بد فال المبحث هذا في قوله  يمكن ما بقي وإن44والمقارنة.  التاريخية

 واللغة العربية اللغة بين  وصل حلقة كانت اللغات تلك  ان باعتبار مباشرا تأثيرا للغاتهم وكانت ، العربية الثقافة تدعيم  في الكبير األثر لهؤالء
 السامية اللغات من واحدة  تعتبر والتي ولهجاتها اآلرامية اللغات بواسطة اإلغريقية الفلسفة  على المسلمون  العرب العلماء إطلع إن بعد اليونانية
 م( 222 )ت ديصان ابن   )) والعلماء الكتاب أولئك ومن  . (511)  والقبطية والفلسطينية والرهاوية الفينيقية اللغات على تشتمل التي الغربية

 هنري   "األب ذكره ما القول  عجيب ومن  45(((.  م  430ت)  الرهاوي  وربوال (  م  397ت )  السرياني وأفرام   م   345ت ) مزهاد ويعقوب ،
 فأصبحت )) فيهما يقول إذ العربية اللغة في والسريانية اآلرامية اللغة تأثير مدى من "  Henri Lammens(  م1937 - م 1862 ) المنس 

 لكثرة يدرسونها المسلمون  وكان  ، العرب وجزيرة والعراق الكلدان  وبالد  ، النهرين بين وما ،  سوريا في  أعني ، السامية  آسيا كل  في السائدة اللغة 
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 الهندية األقطار وفي شماالً  الصين  في الشرق  أقاصي إلى اللغة هذه امتداد بلغ وقد وحروفه األرمنية انتشار قبل مدة األرمن بها كتب وقد .فوائده
  46.(( عهدنا في اإلنكليزية إال اتساعهااللهم في السريانية جارت اليونانية حتى أخرى  لغة  أن تظن فال النيل جنادل بلغت أنها كما ، جنوبا

 اخلامتة
 أواًل : االستنتاجات

يتبين من هذا البحث الدور الكبير للمستشرقين وخاصة األلمان في دراسات وبحوث فقه وعلوم اللغة ، وهي دراسات امتدت لجيلين من علماء  
م  لكنها لاللغة، تمكن الجيل األول من التأسيس والتقعيد على يد كارلمان ونولدكة وبرجستراسروكتبوا بحوثًا في علوم اللغة العربية بشكل عام ، و 

واألعالم    تفرق بين هذه العلوم.وإنما تناولت اللغات السامية وتاريخها والمخطوطات ، فالجيل األول اكتفى بالتقعيد والتاسيس، فيما تمكن الكت اب
ية الغربية آنذاك  من الجيل الثاني على يد الكبير البروفيسور فولفديتريش فيشر أستاذ الدراسات السامية اإلسالمية بجامعة إرالنجن نورنبرج بألمان

والذي شرع بمشروعه الكبيرالذي عالج فيه جميع اإلشكاالت واألخطاء في بحوث الجيل األول وتضمنت البحوث كذلك جميع البحوث التي بدأها  
رز المنهج الوصفي  القدامى العرب في مدوناتهم القديمة منذ القرن الرابع الهجري إلى ما آلت إليه هذه البحوث في العصر الحديث.وتبين للباحث ب

يمكن االستغناء  كأهم المناهج التي تعالج التحليل العلمي لموضوعات فقه اللغة ، وأنه شريان الحياة للنقد والتقويم اللغوي لكافة البحوث الحديثة وال  
 واهر دالالته ، وتحديد مفاهيمه .عنه ، فهو المحرك الحقيقي لمعرفة روابط الكالم ودراسة تراكيبه،والعالقة بين كلماته وجمله ، والكشف عن ظ 

 ثانيًا : التوصيات
كون  عادًة وتماشيًا مع أسلوب الباحثين ، يوصي الباحث هنا بما مَن هللا عليه بعد اإلنتهاء من كتابة بحثه بوصايا ، ولعل من المناسب أن ت

يضمن بيان ما آلت إليه دراساتهم، ى الباحثون برنامجًا  التوصيات بضرورة توجه الكتاب والباحثين في التعمق بدراسات المستشرقين ، وأن يتول
الدراسات الالحقة والتي أصبحت في الوقت  وتوثيقها ، لغرض تدارك ما فاتهم ، وتنمية ما وصل إليهم ، و  المناهج في  إعطاء أهمية لجانب 

ن االهتمام بالتأصيل لفقه اللغة من خالل قراءة واعية  الحاضر أهم ما يميز البحث اللغوي المعاصر ، وألنها متجددة بين الحين واآلخر. والبد م
 ل كبير .للمدونة العربية القديمة للوقوف على جهود الرواد العرب القدامى ، والتي وجدناها منبعًا حقيقيًا إعتمدت عليها الدراسات الحديثة بشك

 املصادر واملراجع
 أواًل : القرآن الكريم
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