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Abstract: 

 
 There is no civilization but its rise to language as a tool of 

expression, description, communication, building and creativity. 

This research goes beyond this postulate to look at the impact of the 
Arab language on non-Arab people of Arabists  who work in a field of 

knowledge whose subject matter is Arabic, language, literature and 

civilization. Where, due to their specialization, these people were 

aware of the advantages of Arabic from many sides, especially the 

diversity of its sciences and its various fields. The approach was 

dual: the Arabic language, a scientific lesson material, and a tool for 
civilized communication. A group of Arabists paid attention to this. 

Their results on the Arabic language sciences came in abundance, 

calling for both theoretical and procedural research. 
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ي الدراسات االستعرابّية
 
 علوم اللغة العربّية ف

 
 2 نجاة الطاهر قرفال

 
 

 الملخص
 ويكون نهوضها عىل إللغة باعتبارها أدإة تعبير ووصف وتوإصل وبناء  ما 

ّ
من حضارة ؤال

ي أثر إللغة إلعربّية عند غير أهلها من 
 
مة لينظر ف

ّ
وإبدإع. وهذإ إلبحث يتجاوز هذه إلمسل

ن 
ّ
ته إلعربّية لغة وأدبا وحضارة. حيث تفط

ّ
ّ ماد ي

 
إلمستعربير  إلذين يشتغلون بحقل معرف

ة إل سّيما تنّوع علومها هؤإلء بفضل إخت صاصهم ذإك ؤىل مزإيا إلعربّية من جهات كثير
ّ وأدإة توإصل حضارّي.  ة درس علمي

ّ
د مجاإلتها. كان إلتناول مزدوجا: إللغة إلعربّية ماد

ّ
وتعد

إنتبهت كوكبة من إلمستعربير  لذلك. فجاء نتاجهم بشأن علوم إللغة إلعربّية غزيرإ إستدىع 
ي آن. قيام بحث نظرّي وإجرإ

 
ّ ف ي

 ئ 

، سلفسي   ،إلمستعربون ،علوم، إللغة إلعربّية: الكلمات المفتاحية  -إلبارون دو صاسي
، وليام. -مشويل، لوي  مرصي
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 المقدمة: 
خذوها لغة تعّبد وأدإة 

ّ
هم مّمن إت نتجاوز بديهّيات إلقول بأهّمّية إللغة إلعربّية عند أهلها من إلعرب وغير

 ذإتها، ؤذإ ما تخاطب ووسيلة ؤبدإع. 
ّ
ي حد

 
مات إلفكر وإلعلم إلقائلة بقيمة إللغة إلعربّية ف

ّ
ونتجاوز، كذلك، مسل

ة نظامها إللغوّي وعمق 
ّ
ّ ودق ها من لغات إلعالم، من جهة تنّوع أصوإتها وسعة مجالها إلمعجمي قورنت بغير

ت مدّوناتهم فيها  لة لغتهم. فكير وب  ها. وإنتبه غير إلعرب من إلمشتغلير  أبعادها إلدإللّية. لقد تنّبه إلعرب ؤىل مي  
ي إللغة إلعربّية. فهّبوإ ؤىل 

 
ّي ف ، ؤىل إإلقتدإر إلتعبير بالعربّية لغة وأدبا وحضارة، مّمن يطلق عليهم لقب مستعربير 

ة درس وموضوع علم. ومن 
ّ
ي شأنها باعتبارها ماد

 
ف ف

ّ
ي مختلف مجاإلت إلمعرفة وإل سّيما ما ُصن

 
ف ف

ّ
ما بها صن
، سلفسهؤإلء إلم )ستعربير  إلمنشغلير  باللغة إلعربّية إلبارون دو صاسي ( ?:?De Sacy, Silvestre()8><?-8ي 
مثال. (، Marçais, William( )1956-1872) ، وليام( و مرصي Machuel, Louis( )1848-8@98، لوي )ومشويل

ي مثل هذإ إلبحث 
 
 أنذ ف

ّ
ر للعربّية وأهلها وللعلم وذويه رؤية أخرى مفارقة مدإرها عىل إلعربّية من وإل شك

ّ
يوف

خارجها أي مّمن لم ينتسبوإ ؤليها ولم ينتموإ ؤىل حضارتها ولم يسكنهم تبعا لذلك هاجس إإلستحسان 
ي شأ

 
ت أقالم كوكبة من إلمستعربير  ف

ي جملة مّما حّيّ
 
ن إللغة وإلتمجيد. تسىع ورقة إلبحث هذه ؤىل إلنظر ف

ي إنبثقت عن ترسي    ح أنظارهم 
إلعربّية قصد إلتعّرف عىل نوعّية درإساتهم فيها ومجاإلتها وجملة إلموإقف إلت 

 فيها. 
  :إشكالّية البحث

ي مجال 
 
 نتاجهم ذإك ؤضافة ف

ّ
ي أعمال إلمستعربير  بشأن علوم إللغة إلعربّية وهل ُيعد

 
ر ف

ّ
ؤذن، ما إلنتاج إلذي توف

 عربّية؟إلدرإسات إللغوّية إل
 علوم إللغة إلعربّية. 

ُّ
ي إألّول حد

 
: يتّم ف مة وإلخاتمة، عىل عنرصين إثنير 

ّ
ة إلبحث، ؤضافة ؤىل إلمقد

ّ
تقوم خط

ويتفّرع ؤىل علوم إللغة إلعربّية من حيث عددها ومجاإلتها ثّم علوم إللغة إلعربّية من حيث أنماط إلكتابة فيها. 
 إلمدّونة إإلستعرإبّية

ُ
ي ضبط

ي إلثائ 
 
ي إللغة إلعربّية.  وف

 
ي ؤىل محاولة ضبط مدّونة  ف

ويتفّرع هذإ إلعنرص إلثائ 
ي علوم إلعربّية ثّم تحليل نماذج منها. 

 
 إستعرإبّية ف

 علوم اللغة العربّية. أّوال: 
ُّ
 حد

ي هذه إلعلوم إللغوّية إلعربّية من حيث عددها ومجاإلتها.  يتفّرع إلعنرص 
 
ي إلمستوى إألّول إلنظر ف

 
ثالثا. يكون ف

ي جاءت وفقها علوم إللغة إلعربّية. ومنها إلتصنيف إلمختّص وإلمتون إلمنظومة 
ي تبيرّ  أنماط إلكتابة إلت 

ثّم يأئ 
 عملّية إلرصد 

ّ
ي وإلتالخيص. ونشير هنا ؤىل أن

وح وإلحوإسر   هذه إل تعدو أن تكون تمثيال لعّينات.  وإلرسر
 علوم اللغة العربّية من حيث عددها ومجاالتها( 1)

د ؤىل 
ّ
دة. وقد إل يعزى هذإ إلتعد

ّ
ها متعد

ّ
ي إلعلوم إلمنبثقة من إللغة إلعربّية يدرك بكثير من إليرس أن

 
 إلناظر ف

ّ
ؤن

ما ؤىل خصائص إللغة إلعربّية 
ّ
ي إللغات فحسب وإن

 
ي إمتالك كّل لغة ما خصائص كونّية ف

 
 ف

ّ
 ذإتها. ؤذ إل شك

ّ
ي حد

 
ف

 علمنا، إل 
ّ
ي شأن عددها، عىل حد

 
فاق ف

ّ
 إإلت

ّ
دت علوم إللغة إلعربّية فإن

ّ
ها من إللغات. ولي   تعد   عن غير

ّ
به تتمير

ي صاحب إلفّن  ،يكاد يكون ثابتا 
ي إلغالب مفقودإ. ؤذ يمض 

 
 إؤلشارة ؤىل أنوإع علوم إللغة إلعربّية كان ف

ّ
بل ؤن

ل لذلك ببعض 
ّ
. ونمث ي ؤليها ينتمي

ي ؤطاره من إلعلوم إلت 
 
ه ذإك ف

ّ
ة دون أن يجعل فن إللغوّي ؤىل مقصده مباشر

إت مختلفة  ي في 
 
فاتهم ف

ّ
ي بعض مصن

 
أنوإع إلعلوم إللغوّية إلعربّية كما جاءت عند بعض إلعلماء إللغوّيير  ف

ي عىل ضبط إألهدل لها 
رة. ثّم نأئ 

ّ
مة ومتوّسطة ومتأخ

ّ
ي هذإ و  ،متقد

 
 إؤلحاطة ف

ّ
هذإ إألمر إل يتجاوز إلتمثيل ألن

ي هذإ إلحيرّ  من إلزمن وإلمكان. 
 
 إلشأن لمن إإلستحالة بمكان ف

:  -أ ي كتاب العي  
 
 علم المعجم كما جاء ف

إن إلعلماء  م(. =?<ـه/ 1<8)ت إلخليل بن أحمد إلفرإهيديكتبه  ي مير 
 
 هذإ إلعالم إللغوّي ف

ّ
شيخ علماء يعد

ي نضوج علم إلنحوةإلمدرسة إلبرصيّ 
 
ختالف بير  إلمشتغلير  لال   . وإليه وفق ما يرى إلدإرسون، يرجع إلفضل ف

ه أّول من وضع إلحركات عىل إلحروف 
ّ
ي أن

 
ي وف

 
 إلفرإهيدّي هو وإضع علم إلعروض وإلقوإف

ّ
ي أن

 
ي ف

 
بعلم إلقوإف

 أّول معاجم إللغة إلعربّية كان مع
ّ
ي أن

 
ي كتابه إلنقط وإلشكل، وف

 
ق كتاب بدل إلنقاط ف

ّ
. وقد أورد محق جمه إلعير 

مة وتعليق للناسخ"جملة  إلعير  
ّ
: أّوإل مقد ي كتاب إلعير 

 
ي بيان رأي 3"فوإئد متفّرقات ف

 
. وهي ذإت فائدة ف

                                                           
و، 2003ِ/1424نثُاٌ، -انفشاْٛذ٘، انخهٛم تٍ أصًذ، انعٍٛ)يشتّثا عهٗ صشٔف انًعزى(، تضمٛك:عثذ انضًٛذ ُْذأ٘، داس انكتة انعهًّٛح، تٛشٔخ  3

 .34، ص1ط



30 Najet Guerfel TAHER 

 

 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
p. 27-41 

 

ي منطوق إلنّص إلمنسوخ
 
ي فيها يندرج علم  .إلناسخ ف

 إلخليل إل يشير ؤىل علوم إللغة إلعربّية إلت 
ّ
وإلمالحظ أن

ي إلمعجم إلذي جعل كتابه إل
 
ته. جاء ف

ّ
"فكان مدإر كالم إلعرب وألفاظهم. قول إلناسخ:  مدإر كتاب إلعير  عير  ماد

ء من  ي
 عنه سر

ّ
ي أشعارها وأمثالها ومخاطباتها. فال يشذ

 
ء. أرإد أن تعرف به إلعرُب ف ي

فال يخرج منها عنه سر
ي إلعربّية.  .4ذلك"

 
وب بناء إلكلم ف ي بيان ض 

 
ة ف بتدئ إلكتاب بالدخول مباشر

ُ
ال إلليث: قال إلخليل:  "ق وقد إ

" ّ ّ وإلخماسي ّ وإلرباىعي ي
ّ وإلثالئر ي

ّ عىل أربعة أصناف: عىل إلثنائ  ي
 إلفرإهيدّي  .5كالم إلعرب مبت 

ّ
ومن هنا نتبيرّ  أن

ّ لعلم إلمعجم إلذي كتب فيه. لذلك لم يضبط علوم إللغة إلعربّية.  ي
 
 لم يكن معنّيا بذكر إلمجال إلمعرف

ي  -ب
 
: علم فقه اللغة كما جاء ف ّ ي  كتاب الصاحب 
فه أبو إلحسير  أحمد بن

ّ
مته: م(;811ـه/ >@:)ت فارس صن

ّ
ي مقد

 
 إلعلم عند إلعرب أصال وفرعا: أّما . وقال ف

ّ
"ؤن

"... وأّما إألصل فالقول عىل  إلفرع فمعرفة إألسماء وإلصفات كقولنا "رجل" و"فرس" و"طويل" و"قصير
ي مخاطبتها، وما لها من إإلفتنان تحقيقا ومجازإ"موضوع إللغة وأّولّيتها ومنشإها، ثّم عىل رسوم إلعر 

 
ولم  .6ب ف

مه من إلعلماء 
ّ
ي هذإ  ،يغمط إبن فارس حقوق من تقد

 
ي يرإها ف

ما نّوه بجهودهم. وبيرّ  بعد ذلك إؤلضافة إلت 
ّ
وإن

مير  إلباب من علوم إللغة إلعربّية. يقول: 
ّ
ي أصناف إلعلماء إلمتقد

 
فنا هذإ مفّرق ف

ّ
ي مؤل

 
ما "وإلذي جمعناه ف

ّ
... وإن

ح مشكل أو جمع متفّرق" وهكذإ إل ينّبه إبن فارس ؤىل أنوإع . 7لنا فيه إختصار مبسوط وبسط مخترص أو شر
 عددها. 

ّ
 علوم إللغة إلعربّية وإل يحد

ي كتاب المزهر: -ج
 
 علم النحو كما جاء ف

( ّ ف جالل إلدين إلسيوطي
ّ
مته?1>8ـه/ 88@أل

ّ
ي مقد

 
ي علوم إللغة. وقال ف

 
دإ مدإر إبتكاره  ( كتاب إلمزهر ف

ّ
مؤك

إعه:  ي علوم إللغة وأنوإعها وحدود إخي 
 
عت تنويعه وتبويبه، وذلك ف يف إبتكرت ترتيبه وإخي  "هذإ علم شر

ي إلتقاسيم وإألنوإع"
 
وط أدإئها وسماعها، حاكيت به علوم إلحديث ف جمع إلسيوطي إألنوإع خمسير  لقد  .8وشر
: ثمانية "وهذه  إألنوإع إلثمانية رإجعة ؤىل إللغة من حيث إؤلسناد". فثالثة نوعا. وجعلها مجموعات كما يىلي

عرسر ""وهذه إألنوإع إلثالثة عرسر رإجعة ؤىل إللغة من حيث إأللفاظ. فثالثة عرسر أخرى "وهذه إألنوإع إلثالثة 
. فخمسة "وهذه إألنوإع إلخمسة رإجعة ؤىل إللغة من حيث لطائفها  عرسر رإجعة ؤىل إللغة من حيث إلمعت 

ي معرفة إألشباه وإلنظائر "رإجع ؤىل حفظ إللغة وضبط مفاريدها". ثّم أنوإع 
 
وملحها. وإلنوع إألربعون وهو ف

ثمانية "رإجعة ؤىل رجال إللغة وروإتها". وإلتاسع وإألربعون: معرفة إلشعر وإلشعرإء. وإلخمسون: معرفة أغالط 
ة بمقياس علوم إلل. 9إلعرب" . بدت هذه إألنوإع إلخمسون كثير  غة إلعربّية لما فيها من تفري    ع كبير

ي ضبط عدد علوم اللغة:  األهدلمحاولة  -د
 
 ف

م
ّ
حا عىل متّممة إآلجرومّية سّماه: 1??8/ـه?@89تإألهدل) محّمد بن أحمد بن عبد إلباري قد إلكوإكب  م ( شر

ح عىل متّممة إألجرومّية ح قوله: إلدّرّية شر ي هذإ إلرسر
 
"وعلوم إلعربّية إثنا عرسر علما: علم إللغة وعلم  . جاء ف

ي وعلم قوإنير  إلكتابة 
 
ي وعلم إلبيان وعلم إلبديع وعلم إلعروض وعلم إلقوإف

إلترصيف وعلم إلنحو وعلم إلمعائ 
إت ومنه إلتوإري    خ" ي هذإ  .10وعلم قوإنير  إلقرإءة وعلم ؤنشاء إلرسائل وإلخطب وعلم إلمحاض 

 
ضح للناظر ف

ّ
يت

 
ّ
علوم إللغة إلعربّية شديدة إلتنّوع وإلتفّرع. ولعّل هذإ ما دعا إلشارح ؤىل تبيير  قصده من علم إلعربّية. إلضبط أن

 عليه فقط. وهو أنفع إلعلوم إلعربّية.  ،"وإلمرإد بعلم إلعربّية هنا علم إلنحو فقط يقول: 
ّ
ؤذ إلكتاب إل يشتمل ؤال

                                                           
 .34، ص، و. طانفشاْٛذ٘، انعٍٛ  4

 .35، ص، و. طانفشاْٛذ٘، انعٍٛ  5

ّٛح، تٛشٔخ 6 نثُاٌ، -اتٍ فاسط، أصًذ، انظاصثٙ فٙ فمّ انهغح ٔيغائهٓا ٔعٍُ انعشب فٙ كاليٓا، تضمٛك: أصًذ صغٍ تغذ، داس انكتة انعهً

 .11، ص1و، ط1997ِ/1418

 .12ص و.ط، ، انظاصثٙ فٙ فمّ انهغح،طاتٍ فاس 7

ذ أصًذ راد انًٕنٗ انغٕٛطٙ، رالل انذٍٚ، انًضْش فٙ عهٕو انهغح ٔإَٔاعٓا، ششصّ ٔضثطّ ٔط 8 ًّ ّضضّ ٔعٌُٕ يٕضٕعاتّ ٔعّهك صٕاشّٛ: يض

ّٚح، طٛذا تٛشٔخ،  ذ انثزأ٘، انًكتثح انعظش ًّ  .1، ص1، د1و، ط1990ِ/1410ٔيضًٕد أتٕ انفضم إتشاْٛى ٔعهٙ يض

 .4-1نًضٚذ انتعّشف عهٗ تفاطٛم األتٕاب اَظش: انغٕٛطٙ، انًضْش، و. ط، طض 9

ذ تٍ أصًذ تٍ عث 10 ًّ ًح األرشٔيّٛح، يؤّعغح انكتة انخمافّٛح، تٛشٔخاألْذل، يض ًّ ّٚح ششس عهٗ يت و، 1990ِ/1410نثُاٌ، -ذ انثاس٘، انكٕاكة انذّس

 .24، ص1، د1ط
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 لما ذهب ؤليه من ضبط وت. 11"ؤذ به تدرك جميع
ّ
لة علم إلنحو وإحتج ي مي  

 
خصيص بمقالة صاحب إلمزهر ف

ي علوم إلعربّية: "
 
ها مفتقرة ؤليه" لقابير  باف

ّ
 إلعلوم كل

ّ
: ؤن   .12إلسيوطي

 علوم اللغة العربّية من حيث أنماط الكتابة فيها: ( 2)
فات إللغوّية إلعربّية. 

ّ
 أنماطا متنّوعة من إلكتابة قد أجريت عىل إلمصن

ّ
ّ أن من طرإفة إلمبحث إللغوّي إلعرّئي

لة.   وهذإ دليل ما حظيت به هذه إلعلوم عند إلعرب من إحتفاء ومي  
 التصنيف:  -أ

ي مختلف علوم إلعربّية
 
فات إللغوّية وقد أجرى إلعلماء أقالمهم ف

ّ
ي وربّ ، تنّوعت إلمصن

 
ف إلعالم إلوإحد ف

ّ
ما صن

دة
ّ
 ورّبما تعاور عىل إلفّن إللغوّي إلوإحد أكير من عالم. ، فنون لغوّية متعد
د )ت ومن إألّول نذكر كان ذإ معرفة لغوّية ،  وهو أبو إلعباس دمحم بن يزيد بن عبد إألكّي م(. @@?ـه/ =?9إلمّيّ

ي إلنحو وإلرصف وإلبالغة وإألدب موسوعّية. 
 
ف إلكا ،برع ف

ّ
ي إللغة وإألدبصن

 
وهو كتاب ضخم يفوق  .مل ف

ي صفحة
ء إلكثير  دبإأل و  علوم إللغة من وفيه ،13إأللف  ي

 فيه صاحبه منهج إلفصل بير  إلمسائل، إلشر
 ،وإل يتوخ ّ

ي إلموإضيع آخذ بعضها برقاب بعض
ما تأئ 

ّ
،  ،وإن يبتدئ إلباب إألّول، من جزئه إألّول إلمنتهي عند إلباب إلثالثير 

يف ي عند إلباب إلثامن  بالحديث إلرسر
ون عند إلطمع". وينتهي إلجزء إلثائ 

ّ
ون عند إلفزع وتقل كم لتكير

ّ
"ؤن

ي إلجزء إلثالث إألبوإب من إلتاسع وإألربعير  ؤىل إلتاسع وإلخمسير   ،وإألربعير  
 
ء ف وإلمتتّبع لهذه إألبوإب  ،ثّم تّجي

د  إ ونظما، أمثاإل وموإعظ، خطبا فقد نسج كتابه إلكامل هذإ نير  ،يدرك شمول إلمبحث إللغوّي عند إلمّيّ
له كذلك كتاب إجتمع فيه علما و  ورسائل، أخبارإ وشوإهد، حكما وطرإئف/ نحوإ وضفا وبالغة وعلوم معان. 

ْ إلتنظير وإلتطبيق ،المقتضبإلنحو وإلرصف، وسمه ب ي
د ،  وجمع فيه بير  مهارئ  ف إلمّيّ

ّ
ثكما صن

ّ
 إلمذكر وإلمؤن

فق لفظه وإختلف معناه منو 
ّ
ح إلمّية إلعرب.  .إلقرآن إلمّجي  ما إت  وله شر

ي نذكر
إلجامع  للعسكرّي وكتاب إلصناعتير  إلكتابة وإلشعر  للجاحظ وكتاب إلبيان وإلتبيير   كتاب ومن إلثائ 

ي صناعة إلمنظوم من إلكالم وإلمنثور 
 
.  إلكبير ف  إلبن إألثير

ف أبو عثمان عمرو بن بحر إلجاحظ
ّ
ي علم إلبالغة ?=?ـه/ >>9) *صن

 
، بفروعه إلثالثة كتاب إلبيان وإلتبيير  م( ف

: ما  ّ ي
: ما إلبالغة؟ قال: معرفة إلفصل من إلوصل. وقيل لليونائ  ّ ي باب إلبالغة منه "قيل للفارسي

 
وقد جاء ف

: ما إلبالغة؟ قال: حسن إإلقتضاب عند إلبدإهة  ّ إلبالغة؟ قال: تصحيح إألقسام وإختيار إلكالم. وقيل للرومي
 .  14ة. وقيل للهندّي: ما إلبالغة؟ قال: وضوح إلدإللة وإنتهاز إلفرص وحسن إؤلشارة"وإلغزإرة يوم إؤلطال

ي علم إلبالغة 
 
ي هذإ إلعلم  >811ـه/ =@:)ت أبو هالل إلعسكري*ومن إلذين ذإع صيتهم ف

 
ف ف

ّ
كتاب م(. صن

م علم إلبالغة بسبب صلته بمعرفة وجوه إإلصناعتير  إلكتابة وإلشعر 
ّ
ي . وذهب فيه ؤىل تقديم تعل

 
ؤلعجاز ف

ظ، بعد معرفة هللا جّل ثناؤه، علم إلبالغة ومعرفة  ،إلقرآن إلكريم
ّ
م وأوإلها بالتحف

ّ
 إلعلوم بالتعل

ّ
 أحق

ّ
يقول: "ؤن

 إؤلنسان ؤذإ أغفل علم إلبالغة وأخّل بمعرفة 
ّ
إلفصاحة، إلذي به يعرف ؤعجاز كتاب هللا تعاىل... وقد علمنا أن

ي من  إلفصاحة لم يقع علمه بإعجاز إلقرآن
كيب... فينبىع  من جهة ما خّصه هللا به من حسن إلتأليف وبرإعة إلي 

م إقتباس هذإ إلعلم عىل سائر إلعلوم بعد توحيد هللا تعاىل..."
ّ
 .15هذه إلجهة أن يقد

(  أبو إلفتح ضياء إلدين إبن إألثير
ّ
ف ،م( من أعالم علم إلبالغة::89ـه/ 1:=*ويعد

ّ
ي  فقد أل

 
إلجامع إلكبير ف

ي وم من إلكالم وإلمنثور صناعة إلمنظ
ه ؤىل  ،. وقد تناول فيه إلبالغة بيانا وبديعا ومعائ 

ّ
ي ذلك كل

 
وكان يستند ف

مة: "أّما بعد فلّما كان تأليف إلكالم مّما إل يوقف عىل 
ّ
ي إلمقد

 
ي هذإ إلباب من إلعلم. يقول ف

 
إلعلماء إلسابقير  له ف

الع عىل علم إلبيان
ّ
 باإلط

ّ
إن إحتجت حير   غوره وإل يعرف كنه أمره ؤال لة إلمير   

إلذي هو لهذه إلصناعة بمي 
ّ بن عيش  شدنت نبذة من إلكالم إلمنثور... وإنكشفت ىلي أقوإل إألئّمة إلمشهورين فيه كأّئي إلحسن عىلي

                                                           
 .25-24طض ، و. ط،األْذل، انكٕاكة انذّسّٚح 11

 و. ٌ، ص. ٌ. 12

ذ، انكايم  13 ًّ ذ أصًذ انذانٙ، فٙ انهغح ٔاألدب انًثشد، أتٕ انعثّاط يض ًّ  .3و، ط1997ِ/1418يؤّعغح انشعانح، ، تضمٛك: يض

ذ ْاسٌٔ، يكتثح انخاَزٙ،   14 ًّ  .88، ص7و، ط1998ِ/1418انزاصع، أتٕ عخًاٌ، انثٛاٌ ٔانتثٍٛٛ، تضمٛك: عثذ انغالو يض

ذ أتٕ انفضم إتشاْٛى، داس إصٛاء   15 ًّ ذ انثزأ٘ ٔيض ًّ انكتة انعشتّٛح،، ، انعغكش٘، أتٕ ْالل، كتاب انظُاعتٍٛ انكتاتح ٔانشعش، تضمٛك: عهٙ يض

 .2-1، طض1و، ط1952ِ/1371
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... وأّئي عثمان إلجاحظ... وأّئي هالل إلعسكرّي"
ّ
ي
ه لكتابه هذإ يقول: 16إلرّمائ  . ويرّصح بالبناء إلذي تخيرّ

ف إلكالم "وجعلت مدإر إلك
ّ
: إلفّن إألّول فيما يجب عىل مؤل ير 

ّ
... وينقسم إلقطب إألّول ؤىل فن تاب عىل قطبير 

ي إلفصاحة 
 
ان. إلفّن إألّول ف

ّ
ي وفيه فن

... إلقطب إلثائ  ي
ي إلكالم عىل إأللفاظ وإلمعائ 

 
ي ف

إإلبتدإء به... وإلفّن إلثائ 
ي ذكر أصناف إلبيانات وإنقساماتها.  ،وإلبالغة

 
ي ف

 . 17 .."إلفّن إلثائ 
 المتون:  -ب
  

ّ
ّ إلمسّم بالمتون. نقول ؤن ي نهتّم هنا بألفّية إبن مالك نجري  ها مثاإل لهذإ إلنشاط إلعلمي

 
من إلمتون إلشعرّية ف

ي لقيت إهتماما بالغا  علوم إللغة إلعربّية
محّمد بن عبد هللا  نظمها إؤلمام جمال إلدينوقد  .ألفّية إبن مالك إلت 

 ّ ي
ي  م(1=:8ـه/ 8=<)ت بن مالك إلطائ 

ي علم إلنحو.  ،نسبة ؤىل مدينة جّيان باألندلس ،ّ إلجّيائ 
 
 ألف وهي ف

ّ
تعد

عت عىل إلبحر إلكامل.  ،بيت
ّ
ت به من نو  وقد وق مير  لما تميرّ 

ّ
مير  وإلمتعل

ّ
ة لدى إلعلماء وإلمعل الت حظوة كبير

ي ذكر ضوإبط إلنحو وإلرصف. حت ّ سّميت بالخالصة. وجرت 
 
مة دقيقة ميرّسة موجزة ف

ّ
خصائص. فهي منظ

حا وتحشية ي علمي إلنحو وإلرصف نظمها إبن مالك  ،عليها أنشطة مختلفة شر
 
وهي إختصار لمنظومة ضخمة ف

ة إلعلمّية مفّصلة. و  ،رجزإ 
ّ
قد حوت ؤشارإت ممتعة مفيدة حول مذإهب إلعلماء وآرئهم إللغوّية، ؤضافة ؤىل إلماد

هذه "إلكافية إلشافية نظم موجز يحتوي عىل سبعة وخمسير  وسبعمائة وألفير  من إألبيات. وقد نّص إلناظم 
 عىل ذلك ضإحة... حيث يقول: 

ي تحصيلهميّّسا ما      فالحمد هلل عىل تكميله
 
 ريم ف

 وزيد خمسون ونيف أكمله      أبياته ألفان مع سبعمائة
ة إلعلمّية وقّسم 

ّ
ي إختّص بالماد

 
ي ف

 
ي خمسة، وإلباف

 
ي سبعة عرسر بيتا وإلختام ف

 
مة إألرجوزة ف

ّ
وقد جاءت مقد

ير  فصال"
ّ
ير  بابا وإثنير  وست

ّ
ة وست

ّ
 . 18إلنظم ؤىل ست

وح:  -ج  الّسر
ي عرصنا 

 
ي بذلت ف

ّ تحت عنوإن جامع ومن إلجهود إلت  ي
فه عبد هللا إلحبشر

ّ
ي ما أل

وح وإلحوإسر ق بالرسر
ّ
ي ما يتعل

 
ف

ي 
وح وإلحوإسر ي هذإ إلموضع ببعض  ،19إلرسر

 
حا وتحشية ونظما. نهتّم ف وقد تضّمن ما شهده ترإثنا إلمكتوب شر

وح هذه ي مدّونة إلرسر
 
وح  ،20ما كان عىل كتاب قطر إلندى وبّل إلصدى إلبن هشام، مّما جاء ف ويمكن تقسيم شر

ي هذإ 
 
ي عليه ف

وحه بما إل يمكن أن نأئ  دت شر
ّ
ه له. وتعد ح غير ف وشر

ّ
ف لما أل

ّ
ح إلمؤل : شر قطر إلندى ؤىل نوعير 

 ّ ي
ّ  إلبحتر  ولكن نذكر بعضها عىل وجه إلتمثيل.  ،إلحير

 ح قطر إلندى، لمعمر بن يحتر إلمالكي )ت  ـه(. خ<@?شر

  ح قطر إلندى، لمحمد بن أّئي إلصفا ؤبر
 ـه(. <1@إهيم إألنصاري إلخليىلي إلمقدسي )تشر

 ح قطر إلندى، لعبدهللا بن أحمد إلفاكهي )ت  ـه(9<@مجيب إلندإ ؤىل شر
ي 
حا عىل إلقطر وإلغايات إلت  ي سبب تأليفه شر

 
ح إلقطر إلبن هشام قوله ف مة شر

ّ
ي مقد

 
ونقتبس مّما جاء ف

ي إلمسّماة بيستهدفها من ورإئه إل سّيما إلغاية إلتعليمّية إلمدرسّية: "ف
مت 
ّ
"قطر  هذه نكت حّرزتها عىل مقد

إلندى وبّل إلصدى" رإفعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشوإهدها متّممة لفوإئدها كافية لمن إقترص عليها 
ب علم إلعربّية ؤليها"

ّ
 .21وإفية ببغية من جنح من طال

ي إلنحو"
 
ة ف  "كتاب قطر إلندى وبّل إلصدى، وهو رسالة صغير

ّ
ة لغوّية علمّية ذإت 22ورغم أن

ّ
.فقد تضّمن ماد

بة: إلكلمة وأقسامه
ّ
ي عناوين مرت

 
ل ف -أنوإع إلفعل وأحكامه-ؤعرإب إإلسم وبناؤه-بال. وهذإ محتوإها وقد إخي  
-إلنوإسخ-إلمبتدأ وإلخّي -إلنكرة وإلمعرفة-أنوإع إؤلعرإب وعالماته-إلكالم-حقيقة إلحرف ومذإهب إلعلماء

                                                           
ع اتٍ األحٛش، أتٕ انفتش ضٛاء انذٍٚ، كتاب انزايع انكثٛش فٙ طُاعح انًُظٕو يٍ انكالو ٔانًُخٕس، تضمٛك: يظطفٗ رٕاد ٔرًٛم ععٛذ، انًزً  16

، انعشاق،  ّٙ ّٙ انعشال  .2-1و، طض1956ِ/1375انعهً

 .4ص و. ط، اتٍ األحٛش، كتاب انزايع انكثٛش،  17

 .38، ص1و، ط1982ْـ/1402اتٍ يانك، رًال انذٍٚ، ششس انكافٛح انشافٛح، تضمٛك: عثذ انًُعى أصًذ ْشٚذ٘، داس انًأيٌٕ نهتشاث، يّكح،  18

ّٙ ٔتٛاٌ ششٔصٓا، يزًع انث 19 ذ، رايع انششٔس ٔانضٕاشٙ: يعزى شايم ألعًاء انكتة انًششٔصح فٙ انتشاث اإلعالي ًّ ضٕث انضثشٙ، عثذهللا يض

 .3، ط2004ِ/1425ٔانذساعاخ، أتٕ ظثٙ، 

 .1387-1379، طض2د و. ط، انضثشٙ، رايع انششٔس، 20

 .25، ص4و، ط2004ِ/1425نثُاٌ، -اتٍ ْشاو، عثذ هللا رًال انذٍٚ، ششس لطش انُذٖ ٔتّم انظذٖ، داس انكتة انعهًّٛح، تٛشٔخ  21

 .15، صو. طاتٍ ْشاو، ششس لطش انُذٖ،   22

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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-إلتوإبع-إلفعل شبه-إلمخفوضات-إلمستثت  -إلتميير  -إلحال-إلمفعوإلت -إلتنازع-شتغالإؤل -نائب إلفاعل-إلفاعل
 همزة إلوصل. -رسم إلحروف-إلوقف-إلتعّجب-موإنع إلرصف-إلعدد

 علوم إللغة إلعربّية نحوإ وضفا وبالغة ورسما قد تدإخلت.  
ّ
 وإلمالحظ أن

وح التالخيص ح طريف :شر ي إلرسر
 
وح تالخيص من  ننتخب وهذإ نوع آخر ف اكي إلكتاب مفتاح لشر

ّ
 علوم للسك

ي )ت :. إألّولهذه إألمثلة
ح إلتلخيصه(. @:<عمل إلخطيب إلقزويت  ي شر

 
كانت قرإءة   .وقد وسمه باؤليضاح ف

صة للمفتاح قرإءة وإصفة لمنوإله. 
ّ
ي إلملخ

ي تصنيف فيه  عملهلم يخرج و إلقزويت 
 
عن منهج نّص إلمفتاح ف

ة إلمعرفّية وتبسيطها لمن يطلبها. إلعلوم إلبالغّية وترتيبها. 
ّ
ه سىع ؤىل هيكلة إلماد

ّ
: عمل بهاء إلدين و لكن ي

إلثائ 
 ّ ح تلخيص إلمفتاح ه( :<<)ت إلسبكي ي شر

 
ّ و وعنوإنه: عروس إألفرإح ف )ت  إلثالث: عمل إبن يعقوب إلمغرّئي

ح تلخيص إلمفتاح. ه( 8881 ي شر
 
 إلموسوم بموإهب إلفتاح ف

:  -د ي
 الحواشر

 فّن إلتحشية 
ّ
ي ها هنا ؤن

 ببحث مختّص مستفيض. لذلك نكتف 
ّ
قد شهد تطّور إل يمكن تحقيق إلقول فيه ؤال

 بعض حوإش عىل قطر إلندى:  برصد 

 عبد هللا بن أحمد)ت ، ح قطر إلندى. حاشية إلفاكهي   م(: وعليها حاشية >??ـه/ 1?9مجيب إلندإ ؤىل شر
)مرص  ـه(. 9@89ياسير  بن زين إلدين إلعليمي إلحمضي

  هدّية إألريب ،
ّ
ح قطر إلندى وبّل إلصدى. حاشية محّمد إلطاهر إبن عاشور إلجد ألصدق حبيب عىل شر

 م. ?<?8-<<?8ـه/ =@89إلقاهرة، 

 ،ح قطر إلندى)مرص  ـه(. @@89حاشية أحمد إلسجاىعي عىل شر

 )ـه(. 8:91)إلقدس، حاشية إأللوسّيير  )أبو إلثناء محمود وإبنه نعمان 

 ح قطر إلندى وهو حاش ي إلدين عبد إلحميدسبيل إلهدى بتحقيق شر (، دإر إلخير مكتبة 9<@8)ت ية محتر
ح قطر إلندى(. 8م، ط1@@8ـه/ 81;8طيبة،  مه شر

ّ
 . )يتقد

 التالخيص:  -ه
نون

ّ
ي كشف إلظ

 
ي شأن كتب إلعلوم: "... 23فّصل حاّخي خليفة ف

 
ي أسباب تأليف إلتالخيص فقال ف

 
، إلقول ف

: إألّول: ؤّما أن تكون  ي قسمير 
 
خترص من جهة إلمعت  ف

ُ
أخبارإ مرسلة وهي كتب إلتوإري    خ، وإّما أن تكون أوصافا ت

ي ثالثة 
 
: قوإعد علوم. وهي تخترص من جهة إلمقدإر ف ي

ها، يقّيدها إلنظم وهي دوإوين إلشعر. وإلثائ  وأمثاإل وغير
جعل تذكرة لرؤوس إلمسائل،

ُ
ُينتفع بها لالستحضار، فيفيد منها إلمبتدؤون إألذكياء  أصناف: مخترصإت ت

قيقة..."لرسعة ه
ّ
ي من إلعبارإت إلد

ّ لدى  ،. أبان عن إلسبب إلعلمي 24جومهم عىل إلمعائ  ي
 
 فرإغ معرف

ّ
وهو سد

 طلبة إلعلم. 
 : ي
ي كتب   تلخيص القزويب 

اكي  جالل إلدين إلخطيب إلقزويت 
ّ
 وقد وسمه ،تلخيصا لكتاب مفتاح إلعلوم للسك

ي علوم إلبالغةب
 
ي فاتحة إلتلخيص"...فلّما كان  ،التلخيص ف

 
علم إلبالغة وتوإبعها من أجّل إلعلوم قدرإ... جاء ف

ف 
ّ
ّ أعظم ما صن اكي

ّ
مة أبو يعقوب يوسف إلسك

ّ
فه إلفاضل إلعال

ّ
وكان إلقسم إلثالث من مفتاح إلعلوم إلذي صن

فيه من إلكتب إلمشهورة نفعا... ولكن كان غير مصون عن إلحشو وإلتطويل وإلتعقيد، قابال لالختصار مفتقرإ 
ي بابه من إلعلم25د"لإليضاح وإلتجري

 
ّ عن قيمة علم إلبالغة وقيمة كتاب إلمفتاح ف ي

وبيرّ   ،. لقد أبان إلقزويت 
ف وحاجته ؤىل إلتلخيص

ّ
ومدإر إلتلخيص سيلحق مسائل ثالثا هي إلحشو وإلتطويل  ،نقائص تأليف هذإ إلمصن

ّ ؤذن من خالل تلخيصه ل ي
إلشوإئب إلزإئدة عن إلعلم فتاح إلعلوم ؤىل تنقيته من موإلتعقيد. يرمي إلقزويت 

دإ. وهذه أهدإف علمّية 
ّ
ي إلكتاب معق

 
ته حت ّ يؤّمن ؤقبال طالب إلعلم عليها ثّم تبسيط ما جاء ف

ّ
وإقتضاب ماد

 تعليمّية. 
 : ي
 
ّ  مخترص التلخيص للتفتازان ي

( تلخيص إلمفتاح للخطيب م@?:8ـه/ 9@<) إخترص سعد إلدين إلتفتازإئ 
 ّ ي
ح إلمخترص  ،إلقزويت    وسّماه إلرسر

 
ه  عىل تلخيص إلمفتاح للخطيب إلقزويت  ف

ّ
ي  إلمعائ  وإلبيان وإلبديع. ولكن

 
ف

 . ي
ح مفتاح إلعلوم: "قد  ميادين إلعلم عرف أكير بمخترص إلمعائ  يفصح عن سبب تأليف مخترص بعد أن كان شر

                                                           
، تٛشٔخخهٛفح صارٙ، ك  23 ّٙ  .نثُاٌ، )د. خ(-شف انظٌُٕ عٍ أعايٙ انكتة ٔانفٌُٕ، داس إصٛاء انتشاث انعشت

 .35، ص1د و. ط، خهٛفح صارٙ، كشف انظٌُٕ،  24

25  ، ّٙ  .23، ص1، ط1904انمضُٔٚٙ، رالل انذٍٚ انخطٛة، انتهخٛض فٙ عهٕو انثالغح، لذّيّ ٔششصّ: عثذ انشصًاٌ انثشلٕلٙ، داس انفكش انعشت
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حت فيما مض  تلخيص إلمفتاح وأغنيته بإصباح عن إؤلصباح، وأودعته غرإئب نكت سمحت بها إألنظ ار... شر
ي ضف إلهّمة نحو إختصاره وإإلقتصار عىل بيان 

ثّم رأيت إلكثير من إلفضالء وإلجّم إلغفير من إألذكياء يسألوئ 
بته أي إلمخترص ترتيبا 26معانيه وكشف أستاره"

ّ
ح منهجه فيه بصفة مجملة يعقبها تفصيل: "ورت

ّ
. ثّم يوض

ي إختصار لفظه تقريبا... لتع
 
اطيه... إل تطويل فيه وإل حشو وإل تعقيد... وسّميته أقرب تناوإل... ولم أبالغ ف

 .27تلخيص إلمفتاح ليطابق إسمه معناه"
ي علوم اللغة العربّية

 
 ثانيا: مدّونة المستعربي   ف

ي شأن إلعلوم إللغوّية إلعربّية
 
ها 28تنّوعت جهود إلمستعربير  ف جمة وغير

. فكان إلنرسر وإلتحقيق وإلتعليق وإلي 

ّ من أنوإع إإلشتغال  ي
 
جمة إلذي أخضعها له إلمستعربون توسعة من جهات  ،إلمعرف وقد أضاف ؤليها فعل إلي 

جمة عالم إلمعرفة إلوإسع، هذإ من جهة ومن جهة  ،ثالث، عىل إألقّل. فقد دخلت علوم إلعربّية بفضل إلي 
ي شت ّ بقاع إلعالم

 
قت إلفضاء إلذ ،ثانية دخلت هذه إلعلوم مؤّسسات إلعلم إلمختلفة ف ي فيه نشأت. فاخي 
 لها 

ّ
قت زمان تلك إلنشأة ؤىل أزمان إل حد  وهذه هي إلجهة إلثالثة.  ،ومن ثّم إخي 

ي عناوين ومنتخبات نّصّية قصد إلتمثيل لهذإ إلمشغل 
 
ي هذإ إلموضع من إلبحث ؤىل ترسي    ح إلنظر ف

 
نسىع ف

  ويكون إإلنتخاب وفق تصنيف مقياسه علوم إللغة إلعربّية.  ،ومن ثّم تحليلها 
ي علوم العربّية.  (1)

 
 المدّونة االستعرابّية ف

ي هذإ إلمستوى من إلبحث إختبار فرضّية إشتغال إلمستعربير  بمجال علوم إللغة إلعربّية ومن ثّم تبيرّ  
 
نروم ف

ي حظيت باهتمامهم
ي علم  ،إلمجاإلت إللغوّية إلت 

 
ي علوم إللغة إلعربّية بصفة عاّمة ثّم ف

 
نتناول تباعا إلنظر ف

ي إلمعجم ثّم 
 
 ثّم ننظر ف

ّ
ي علم إلخط

 
ي علم إلعروض ثّم ف

 
ي علوم إلكتابة وإلقرإءة وإلخطابة ثّم ف

 
ي علم إلنحو ثّم ف

 
ف

ي إرتحلت ؤىل عوإلم غير ناطقة  ،علوم لغوّية مختلفة للغوّي وإحد 
ومن ثّم نستخلص جملة إلعلوم إللغوّية إلت 

 .29بها
ي علوم اللغة العربّية بصفة عاّمة: -أ

 
 ف

ي قوإعد  وإلمقصود بقولنا 
 
ف إلمستعربون ف

ّ
بصفة عاّمة أي إعتبار إللغة من جهة قوإعدها إل إختصاصها. وقد أل

 إللغة إلعربّية دونما ؤشارة ؤىل فّن لغوّي بعينه. 
ّ طماس ؤربنيوس)إألمستعرب ومن كوكبة إلمستعربير  إلذين إحتفوإ باللغة إلعربّية إل ي

 Thomasلمائ 

Erpenius ()8<?;-8=9; أّول 
ّ
ّ (. يعد ي إلنحو إلعرّئي

 
ّ نرسر كتابا معتّيإ ف قة  ،أوروّئي

ّ
فات إلمتعل

ّ
له كثير من إلمصن

وقد قّسمه دإخلّيا ؤىل خمسة كتب  ،30بعلوم إلعربّية وآدإبها. ننتخب منها كتابه إلموسوم بمبادئ إللغة إلعربّية
ي إلكتاب إألّول بعناض إللغة إلعربّية إلحروف وإلحركات

 
تب إلعرب من إليمير  ؤىل وقال: "يك ،وملحق. إهتّم ف

إ إلوإحد باآلخر...  ي(-و-. ثّم يستخلص قوإعد عاّمة: أّوإل: إلحروف )إ31إلشمال..." ل كثير
ّ
. إلكتاب 32تتبد

ي إلفعل
 
ي ف

... ثّم أنوإع 34. وأّوله إلفعل بصفة عاّمة ثّم يليه ترصيف إلفعل. ثّم يذكر إألفعال إلرباعّية33إلثائ 

ي إإلسمإألفعال إلمهموز وإلممدود... وإ
 
ي إللوإحق  35لمعتل فالبناء ؤىل إلمجهول. إلكتاب إلثالث ف

 
وإلرإبع ف

كيب ي إلي 
 
ي إلفروق بير  إللهجة إلعاّمّية 36وإلسوإبق وإلكتاب إلخامس ف

 
. أّما إلملحق فقد إهتّم فيه بالنظر ف

                                                           
، 1و، ط2010ِ/1431انثاكغتاٌ،-اصاَٙ، ععذ انذٍٚ، يختظش انًعاَٙ يع صاشٛح نشٛخ انُٓذ يضًٕد صغٍ، يكتثح انثششٖ، كشاتشٙانتفت  26

 .7-6طض

 .23-22طض، و. ط، انتفتاصاَٙ، يختظش انًعاَٙ  27

نّٛح فٙ ْزا االتّزاِ 28 ّٔ َح فٙ ْزا انشأٌ. ٔيا َٕسدِ ُْا ْٕ يضأنح أ ّٔ  .نى تزًع، عهٗ صذّ عهًُا، يذ

اَطاللا يٍ ْزِ انًالصظح، فٙ أحش ْزِ انعهٕو فٙ صضاسج اٜخش ٔال عًّٛا فٙ األتضاث انهغاَّٛح انضذٚخح ٔعهى انًظطهش  ،ًٔٚكٍ تطٕٚش انثضج 29

 ٔغٛش رنك.

30  Erpenius, Thomas, Rudiments de la langue arabe, traduits en français et accompagnés de notes et suivis d‟un 

supplément indicant les différences entre le langage littéral et la langue vulgaire, par A. E. Hébert : capitaine de 

Génie, Paris, Imprimerie royale, 1844. 

31  Erpenius, Thomas, Rudiments de la langue arabe, op. cit, p. 1. 

32  Ibid, p. 12- 

33  Ibid, p. 20. 

34  Ibid, p. 36. 

35  Ibid, p. 74. 

36  Erpenius, Thomas, Rudiments de la langue arabe, op. cit, p. 113. 
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 قليال" ،وإللغة إلفصج
ّ
 ذلك إإلختالف ؤىل37يقول: إل تختلف إلعاّمّية عن إلفصج ؤال

ّ
ي لها  . ورد

إلبيئة إلت 
ي لغة إلتوإصل

 
رة ف

ّ
إكيب.  ،خصائصها إلمؤث  لما ذهب ؤليه بأمثلة من إألسماء وإألفعال وإلي 

ّ
   وإحتج

ي كتاباتهم. فهذإ 
 
ي بنيت عليها إللغة إلعربّية ف

ة من إلمستعربير  عّرفوإ باألسس إلت   أمثلة كثير
ّ
 أن

ّ
إلحق

ف قوإعد إللغةPostel, G.()8<1<-8<?8بوستل)
ّ
-<<<Delaporte()8(. وهذإ ديالبورت)?:>8إلعربّية) (، يؤل

ي إلجزإئر 8=?8
 
ي إللغة إلعربّية. نرسر ف

 
. وهذإ جوزيف توسن =:?8( يساهم بكتاب عنونه بأبحاث ف

ي سوريا عام <=?Reinaud, J.-T.()8>@<-8رينو)
 
ي إللغة إلعربّية ف

 
 مثل  ،<>?8( يخّصص بحثه ف

ّ
ي أن

 
وإل ريب ف

ي 
 
ي إلعالم وعّي تاريخه إلقديم وإلحديث. هذه إلجهود لها قيمتها ف

 
  ربط إلصالت بير  إلحضارإت ف

ي علم النحو: -ب
 
 ف

ي إلنحو 
 
ي شأن كتاب سيبويه ف

 
ل لذلك بما أنجز من لدن إلمستعربير  ف

ّ
  ،ونمث

ّ
 أن

ّ
برسر عمرو بن عثمان  ا أب وإل شك

 
 
ب بم=@<ـه/ 1?8)سيبويهإلمشهور بنّي بن ق

ّ
"، وإلذي ؤليه ينسب "عمدة إلنحاة" و"بحر إللغة ( وإلملق

 من إلمصادر 
ّ
تبسيط علم إلنحو، قد كان مدإر إهتمام غير إلعرب بفضل كتابه إلموسوم بالكتاب إلذي بعد

. وقد عنون إلباب إألّول منه ب ّ ي علم إلنحو إلعرّئي
 
"هذإ باب علم ما إلكلُم من إلعربّية". وفيه قال:  إألصول ف

. ثّم يلحق ذلك بأبوإب منها: باب مجاري أوإخر 38باسم وإلفعل""فالكلم: إسم وفعل وحرف جاء لمعت  ليس 

 . 39إلكلم من إلعربّية وباب إلمسند وإلمسند ؤليه
 ,Derenbourgومن إلمستعربير  إلذين أولوإ كتاب سيبويه عناية خاّصة إلمستعرب هرتوي    غ، ديرنبورغ)

Hartwig.()8?;;-8@1? ح كتاب سيبويه إل وفق مخطوطة معّينة ما كان عمله قائما عىل (، إلذي شر
ّ
وإن

ي إؤلسكورييال
 
رت ف

ّ
ة توف سبورغ ،وباريس ،وأكسفورد  ،مالحظات ونقول عن مخطوطات كثير ا  ،وبي 

ّ
 ،وفيين

ي جزءين بلغ 
 
مة وحوإش. وقد خرج عمله ف

ّ
ي تناول إلكتاب متنا وترجمة وإضافة مقد

 
لت جهوده ف

ّ
وإلقاهرة. وتمث

 هذإ إل
ّ
ّ إلمتوإصل عىل إلسنوإت عدد إلصفحات فيهما ألف صفحة إمتد ي  ،@??8-8??8جهد إلعلمي

 
ونرسر ف

 باريس. 
ي علوم الكتابة والقراءة والخطابة:  -ج

 
 ف

ي علوم إللغة إلعربّية@=?Bresnier, L.J.()8?8;-8أدرك برينيه)
 
فاهتّم  ،( إلصلة بير  إلكتابة وإلقرإءة وإلخطابة ف

صلة. 
ّ
جم ؤىل إلفرنسّية عام  بها جميعا مت ّ   ،=;?8في  ي قوإعد إلعربّية لمحّمد بن دإود إلصنهاّخي

 
إآلجرومّية ف

وح:   مة بالرسر
ّ
ل لها باألشكال إلمدع

ّ
جمته ملحقا فرّس فيه إلكلمات إلعربّية، وإهتّم بفنون إلكتابة. فمث وجعل لي 
ح وإف ي إلخطوط إلعربّية يحوي أربعير  شكال برسر

 
با . ثّم أضاف كتا>>?8كان ذلك عام   ،كتاب علوم إبتدإئّية ف

ي علوم إلعربّية يمكن إعتباره شامال لهذه إلمهارإت إلثالث. عنوإن إلكتاب قوإعد إلقرإءة وإلكتابة 
 
ثالثا ف

 وإلتخاطب بالعربّية. 
:  -د

ّ
ي علم الخط

 
 ف

ي ذلك، عام @<?Pihan, Antoine Paulin()8?81-8بحث إلمستعرب بيهان)
 
 وكتب ف

ّ
ي أوإع إلخط

 
، =>?8( ف

ي أنوإع إ
 
ي باريسبحثا وسمه ببحث ف

 
ك، نرسر ف . وقد ضّمنه كذلك وصفا 40لخطوط لدى إلعرب وإلفرس وإلي 

ي مي   إلنّص 
 
ي إلعنوإن كان عمله ف

 
ب إلقول عىل إلخطوط ف

ّ
ة. ومثلما رت

ّ
 إلقلم شكال وماد

ّ
وقد  ،ألدوإت إلخط

قّية إلرئيسّية إلثالثة إلمعلن عنها   شفرة إلخطوط إلرسر
ّ
ر عمله بتنبيه تناول فيه صعوبة فك

ّ
ي  ،صد

 
وبيرّ  إلسبب ف

ي إلحقيقة إل يعود غالبا ؤىل إنعدإم إلمهارة عند إلنّساخ
 
 هذإ ف

ّ
ما ؤىل إعتيادهم عدم ترك  ،ذلك قائال: "ؤن

ّ
وإن

ي 41مسافة بير  إلكلمات"
ي وإلثلث وإلريحائ 

ي وإلنسج 
 
. وعّرف بيهان ببعض إلخطوط إلعربّية مثل إلكوف

                                                           
37  Ibid, p. 122. 

ذ ْاسٌٔ، يكتثح انخاَزٙ، انماْشج،  38 ًّ ، 1، د3و، ط1988ِ/1408عٛثّٕٚ، عًشٔ تٍ عخًاٌ تٍ لُثش، انكتاب، تضمٛك ٔششس: عثذ انغالو يض

 .12ص

ّٛح فٙ انزضء انخايظ. اَظش عٛثّٕٚ، انكتاب، و. ط، د 39 حّى  239-208، يٍ طض 5ٔلذ ُرًع تفظٛم األتٕاب ٔتفظٛم انًغائم انُضّٕٚح ٔانظشف

 .394-240طض 

40 Pihan, A.P, Notice sur les divers genres d'écriture ancienne et moderne des Arabes, des Persans et des Turcs, 

Paris, Imprimerie Impériale 18  . 

41 Pihan, A.P, Notice sur les divers genres d'écriture, op. cit, p. I. 
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 ّ  إلفا ،وإلمغرّئي
ّ
 نسخ إلتعليق. وهي حروف عربّيةثّم بيرّ  ثالثة أنوإع من إلخط

ّ
ّ منها خط ثّم أئ  عىل  ،42رسي

ّ وإلرقعة ي
 إلديوإئ 

ّ
ة. منها إلخط

ّ
ي جعلها ست

كّية إلت  ي إلخطوط إلعربّية ؤىل كتابة  ،43إلخطوط إلي 
 
ثّم قاده إلنظر ف
قّية قديمها وحديثها، نرسر عام   . 44بباريس 1=?8عرض عالمات إألرقام إلمستعملة عند إلشعوب إلرسر

ي غاية إألهّمّية حّل به ;>?Marcel, Jean-Joseph()8>>=-8جزيف)-ا مرسال جانوأمّ 
 
ف كتّيبا ف

ّ
( فقد أل

م بذلك خدمة قّيمة للمطبعة 
ّ
كّية وإلفارسّية، وهي وإحدة عند إلطباعة. فقد ؤشكاإلت إأللفباء إلعربّية وإلي 

ر بمعيار تاري    خ إلطباعة
ّ
ي وقت مبك

 
قّية إلفرنسّية. كان ذلك ف كّية و  ،إلرسر سم كتابه باأللفباء إلعربّية وإلي 

قّية إلفرنسّية وقد ضّمنه جدإول ولوحة تبيرّ  خصائص كتاب إلحرف  ،45وإلفارسّية إلستعمال إلمطبعة إلرسر
ي آخرها، مرإعيا ترتيبها وأسماءها وقيمتها إلنطقّية 

 
ي وسطها وف

 
ي بدإية إلكلمة وف

 
صال أو منفصال ف

ّ
ّ مت إلعرّئي

 وهذإ جزء من إلجدول نقلناه ؤىل إلعربّية.   .46نّيةمقارنة بالحروف إلالتي
 

 األلفباء العربيّة والتركيّة والفارسيّة

 الشكل

 الترتيب االسم المتأّخرة المبتدئة والمتوّسطة القيمة

 المتّصلة المنفصلة المتّصلة المنفصلة

A. ـأ أ ـأ أ Elif 1 

B. ـب ب ـبـ بـ Be 2 

T. ـت ت ـتـ تـ Te 3 

T.ç. ـث ث ـثـ ثـ Thçe 4 

DJ.G. ـج ج ـجـ جـ Djym 5 

HH. ـح ح ـحـ حـ Hha 6 

KH. ـخ خ ـخـ خـ Dal 7 

  
ي وضعّيات  ،ثّم يدرس إلحركات مبّينا أسماءها وأشكالها وموإضعها ودإلإلتها 

 
ثّم يدرس إلربط بير  إلحروف ف

ي كّل مّرة طريقة  ،متنّوعة، مع إؤلشارة ؤىل وضعّيات إستحالة إلتقاء حرفير  معّينير  مثل إلخاء وإلغير  
 
ويبيرّ  ف

 إلنطق. 
ة مختلفة للغوّي واحد: -ه

ّ
ي علوم لغوي

 
 ف

ينار ي ذلك ما أنجزه إلمستعرب دي م 
 
ق بثالثة ?Meynard, barbier de()8?9>-8@1) وإلمثال ف

ّ
( من أعمال تتعل

يّ  فات ألّئي إلقاسم جار هللا إلزمخرسر
ّ
ينار عام ـه?:>)ت  مصن ، متنا 47، أطوإق إلذهب<=?8/؟؟(. نرسر دي م 

ي هذإ إلكتاب يدرك قيمة إإلشتغال فيه. فهو جملة مقاإلت فيما به يرتفع إلمرء 
 
وإلمقاإلت  ،وترجمة. وإلناظر ف

ي عناوينها:  إلثالث إألّوىل
 
لة ف أصلك :إلمقالة إألوىل: إلذي يخفض إلمرء... إلمقالة إلثانية هي إلتالية نوردها مخي  
ي 
مٌر ينقض 

ُ
مها إلعربّية للمرء ترفع شأنه. يا إبن آدم... إلمقالة إلثالثة: ع

ّ
ي تعل

 . فالفضائل إلت 
ينار عام  يّ @=?8ونرسر دي م  ي كونه مثاإل متنا وترجمة. وتكم نوإبغ إلكلم كذلك ، للزمخرسر

 
ن قيمة هذإ إلكتاب ف

ي 
ي  ،جّيدإ لباب من أبوإب علم إلبالغة. وهو علم إلمعائ  ه عّينة تطبيقّية بالغّية معانّية. تناول فيه إلزمخرسر

ّ
ؤن

                                                           
42 Ibid, pp. 35-41. 

43 Ibid, pp. 44-42. 

44 Pihan, A.P, Exposé des signes de numération usités chez les peuples orientaux anciens et modernes, Paris, 

Imprimerie orientale, 1860. 

45 Marcel, Jean-Joseph, Alphabet arabe, turk et persan, à l''usage de l''Imprimerie orientale et française, Paris, 

1798. 

46 Marcel, Jean-Joseph, Alphabet arabe,op. cit, pp. 3-5. 

   

 .1867راس هللا، أطٕاق انزْة فٙ انًٕاعع ٔانخطة كتاب انًماالخ، تاسٚظ،   انضيخشش٘، أتٕ انماعى 47
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ينار عام 48إؤلنشاء وإلخّي وإؤلطناب وإؤليجاز وإلتقديم وتأخير وإلفصل وإلوصل وإلقرص...  . كما نرسر دي م 

ّي. =<?8   ، آرإء إلزمخرسر
ّ
اف كتابانولي   كان من إلمعلوم أن

ّ
ي مشهورإن إلمفّصل وإلكش  إلدإرسير   ،للزمخرسر

ّ
فإن

ّي نفسه.  إلكتابير   بير  مثل إبن هشام وإبن مالك قد تنّبهوإ ؤىل وجود إختالف  ي مستوى آرإء إلزمخرسر
 
فلي   كان ف

ي 
 
ي  ،لنحو وفق منهجهل إقّعدمإلمفّصل  هذإ إللغوّي ف

 
ه ف

ّ
اف درس عّينافإن

ّ
م فيها إلكش ّيا  ت لم يلي  

ّ
ما ضبطه ب كل

ي إلمفّصل
 
 .من قوإعد ف

ي علوم العربّية.  (2) 
 
 تحليل نماذج استعرابّية ف

ف
ّ
ل لهذه إلمدّونة بذكر عّينات من إلمستعربير  ومنتخبات من مصن

ّ
 ،تهم ذإت إلصلة بعلوم إللغة إلعربّيةانمث

ي 
 
ها إلمتالكها جهازإ معرفّيا ورؤية فلسفّية ف  من غير

حة أكير
ّ
ي ثالث عّينات بدت مرش

 
ي هاهنا بالنظر ف

نكتف 
ّ متكامل.   وع تعليمي ي مرسر

 
 إلتعاطي مع علوم إللغة إلعربّية وتوظيفها ف

:  -أ   البارون سلفستر دو صاشي
 هذإ إلمستعرب

ّ
ي آثارها  49ُيعد

 
بوإ ف

ّ
ّ أشإرها  من أوإئل إلذين إنشغلوإ باللغة إلعربّية ونق فكشفوإ للعالم إألوروّئي

ّ وإلحضاريّ  ّ وإلعلمي ّ إلقيمي ي
 
ي إلرف

 
 وله  فيها جهود إل تضاه  ،. كان عمله فيها بحثا وتحقيقا وتعليما وآلثارها ف

ف عن لقائه معاض له ذه إللغة بّية كّل من رإم إكتشاف هو ولذلك قصده من مختلف إلبلدإن إألور 
ّ
ما تخل

ّ
وقل

قّية وخاّصة إلعربّية،  م إللغات إلرسر
ّ
ي تعل

 
ي إلعربّية معينا ثّرإ إعتمده إلمستعر مّمن يرغبون ف

 
فاته ف

ّ
لت مصن

ّ
ن بو ومث

 من بعده. 
إت  ;:;وقد رصد هارتوي    غ  ف ذي أجزإء وترجمات وتحقيقات ومحاض 

ّ
عنوإنا تركها دو صاسي ما بير  مصن

 هذه إألعمال ذإت صلة باللغة 
ّ
ت حياته. وإلمالحظ أن

ّ
ي مال

وتقارير وغير ذلك من إألنشطة إلعلمّية وإلبحثّية إلت 
ّ إل بل مسّجعا مثل كتاب نفحات   عددإ منها جاء باللسان إلعرّئي

ّ
ة. وإلطريف أن ة أو غير مباشر إلعربّية مباشر

ي وصايا 
 
إت إلقدس وكتاب إلدّر إلمنظوم ف ومن آثاره إلبحثّية إلمرتبطة ، 50إلسلطان إلمرحومإألنس من حرص 

ي أنتجتها 
ي أصولها وإلبيئة إلت 

 
ي تاري    خ  ،باللغة إلعربّية ما تجاوز إلنظر فيها كلغة ؤىل إلبحث ف

 
ي ذلك بحثان ف

 
وله ف

هقدماء إلعرب وأصل آدإبهم. و 
ّ
ي إلنقائش ، كذلك،باللغة إهتّم  إلطريف أن

 
ت ف

ّ
 رموز   ،مثلما تجل

ّ
ي ذلك فك

 
 كتب ف

ي إلكتابات إليمنّية. وإنشغل بأعمال إلمقريزّي متنا وترجمة وتلخيصا 
 
 فكتب ،إأليقونات وإلنقود إلهجائّيات ف

ي إؤلسالم. وجميعها 
 
ي أمور إلنقود وكتاب إلخطط وكشف إلممالك وإألوزإن وإلمكاييل إلرسمّية ف

 
نبذة إلعقود ف
ب محّملة بدإلئل

ّ
ّي إلمختلفة أثرها إللغة إلعربّية من خالل  هتعق ب ،إلحضارّي إلمنتج لعلوم إلعمرإن إلبرسر

 
ت
َ
 وك

ي علم إلعربّية
 
. وفيه مختارإت من 52وله كتاب إألنيس إلمفيد للطالب إلمستفيد 51كذلك إلتحفة إلسنّية ف

ي 
 
ي ما دّونه دو صاسي دليال عىل إختصاصه ف

 
 ف

ّ
. ؤن إلعربّية لغة وأدبا بل  أدب إلعرب وعلومهم وغير ذلك كثير

إ  ، إلقديم منه وإلحديث، شعرإ ونير ّ ي زمانه أو حت ّ إألزمنة إهتمامه باألدب إلعرّئي
 
، بما إل يضاهيه مستعرب ف

 إلالحقة له. 

 

                                                           
ك فٙ ْزِ انًغأنح انُظش فٙ: األعانٛة انًعاَٛح فٙ كتاب   48 ًّ  Al-asalibنهضيخشش٘ )دساعح تضهٛهٛح تالغٛح(: « َٕاتغ انكهى»ًٚكٍ نًضٚذ انتع

Al-ma„aniyyah fi kitab “Nawabigh Al-kalim” li Az-zamakhsyari 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559 

، انًغتششلٌٕ: يٕعٕعح فٙ تشاث انعشب يع تشارى انًغتششلٍٛ ٔدساعاتٓى عُّ يُز أنف عاو صتّٗ انٕٛو، داس انًعاسف، ، َزٛةاَظش: انعمٛمٙ 49

 ،3، ط1993 نثُاٌ،-، عثذ انشصًاٌ، يٕعٕعح انًغتششلٍٛ، داس انعهى نهًالٍٚٛ،تٛشٔخ. ٔاَظش: تذ182٘ٔ-181، طض 3، ط1964يظش، 

 ٔاَظش كزنك:  .339-334طض

Pouillon. Francois,  Dictionnaire des orientalistes de langue française ,  nouvelle édition revue et augmentée, 

IISMM –KARTHALA, 2012, pp. 953-955. 

50  Salmon, Georges, Silvestre de Sacy, Précédé d'une biographie par M. Hartwig Derenbourg et d'une 

bibliographie générale, Bibliothèque des Arabisants Français, première série, tome premier, Le 

Caire,Imprimerie de l‟Institut français d‟archéologie orientale, 190 , pp.  1-114. 

انطثعح انخانخح يٍ انكتاب  ٚشارعيٍ تعذِ يٍ انًغتعشتٍٛ. فٓزا يشٕٚم  عٛأتٌٕتٍٛ دٔ طاعٙ ٔانزٍٚ  ستاطا عهًّٛا ٔحٛماْزا انكتاب  كٌٕعٛ 51

 ، تزضءّٚ فٙ يا ٚفٕق أنفا ٔأستع يائح طفضح.   1905-1904ايٍٛ: : فٙ يؤّعغح لشطاد تٍٛ انع ُٔٚششْا

52 Sacy, Silvestre (de),Chrestomathie arabe, ou Extraits de divers écrivains arabes tant en prose qu'en 
vers à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes..., Paris,  1806. 

 !ك تٍٛ انشطة ٔانعَزى فشلك تٍٛ انعشب ٔانعزىمٕل نهضيخشش٘: فشلُ تطفضح انغالف  سطذّ 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/6559
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22SERRES%20%28V.%29%2C%20%20Des%20rapports%20entre%20le%20mot%20fran%C3%A7ais%20amiral%20et%20le%20mot%20arabe%20%C3%A9mir%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb31275791k%22&rk=278971;2
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22SERRES%20%28V.%29%2C%20%20Des%20rapports%20entre%20le%20mot%20fran%C3%A7ais%20amiral%20et%20le%20mot%20arabe%20%C3%A9mir%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb31275791k%22&rk=278971;2
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 لوي مشويل -ب
إفه عليها جملة من إلمالحظات إلعلمّية لوي مشويل أفرزت درإسة جاء  منها ما ،للغة إلعربّية وتعليمه لها وإشر

ي قوله
 
"ف ّ ي

ي فيها إلقرآن إلقانون إلديت 
ي كّل إلبلدإن إلت 

 
ي هي وإحدة ومتماثلة تماما ف

وسىع  .53: "إللغة إلفصج إلت 
 ّ  كان مديرإ للتعليم إلعمومي

م إلعاّمّية ا دمؤ ؤىل بتونس خالل رب  ع قرن تقريبا وزإرة إلمعارفأو ما سّمي ب حير 
ّ
ج تعل

ي إلتعليم
 
ي إلمنهج ،ف

 
ي ذلك كتابه ف

 
: "لماذإ تبتدئ بدرإسة إلعربّية  ،وكتب ف يقول: "قال ىلي بعض إلمستعربير 

ي ليست هي سوى تحريف للغة إلكتب )إلفصج(؟
إ  إلعاّمّية إلت 

ّ
ي إلجزإئر وإن  ،"إؤلجابة سهلة جد

 
ؤن لم نكن ف

ي أنصح أولئك إلذين لم نكن بحاجة ملّحة للتوإصل كالمّيا مع إألهاىلي 
ئ 
ّ
م إلعربّية أن يبدأوإ  فإ

ّ
ي تعل

 
يرغبون ف

ة بدرإسة إللغة إلفصج"  .54مباشر
دت كتاباتل

ّ
ي مجال إللغة إلعربّية  مشويل قد تعد

 
ة معرفة ووسيلة تعليممن جهة كونها ف

ّ
ومن جهة إلنظر  ،ماد

ي وسائل
 
مها وتعليمها و  ف

ّ
تدريس كّل مناهج لضبط مزإيا إلعربّية إلفصج وإلعاّمّية  إلتعّرف عىل من جهةتعل

 ما منهما. 
ّ
فؤن

ّ
ي إل هصن

 
ّ  مجالف دة إختصاصات لغوّية يشملإللغوّي إلعرّئي

ّ
إلمعجم إلنحو وإلرصف و  متعد

جمة و  وإلكتابة  إلمصطلح وإلمنهج. كذلك وإلي 

  :فها
ّ
ي أل

 نذكر بعض إلعناوين إلت 

 ي إلعربّيةو  منهج تدريس إلعربّية إلعاّمّية
 
 55سنة أوىل ف

 إلمنتظمإ ّ  57كتاب إلمستعرب أو مقتطفات عربّية   ،56لنحو إلعرّئي

 ي ؤيالة تونس
 
ّ ف  58إلتعليم إلعمومي

 ي إللغة
 
 59موّجهة للتالمذة إألهاىلي إلمرتادين للمدإرس إلفرنسّية دروس ف

  لسلفسي  دو ّ وح عىل إلنحو إلعرّئي
ّ إلتقنّية  ،60اسي صشر ومنها كذلك ألفاظ مصطلحات إلنحو إلعرّئي

جم )من61إألساسّية  ، 62تخبات من رسائل خاّصة وإدرإّية وقضائّية(، ومنها دليل إلمي 
اب عرب وكتابات أدبّية:  

ّ
ّ و  ،63صفحات مختارة من كت ّ -منها معجم فرنشي ، ومنها نبذة عن ؤصالح 64عرّئي

م )كتاب جيب(
ّ
وع متكامل  .:>@8عام  @8للمّرة إلذي نرسر  65إلكتابة إلعربّية، وإلعربّية دون معل ه فعال مرسر

ّ
ؤن

                                                           
53 Machuel, Louis, Méthode pour l'étude de l'arabe parlé, 2e édition. 1900.  e éd, Alger, éditeur imprimeur-

libraire de l‟académie, 1900, p. IX. 

54 Machuel, Méthode pour l'étude de l'arabe parlé, op.cit, p. IX. 

55 Machuel, Louis, Une première année d'arabe, à l'usage des classes élémentaires des Lycées…, Alger, A. 

Jourdanm Imprimeur Librairie de l‟Académie, 4, Place du Gouvernement, 188 . 

56 Machuel, Louis, Grammaire élémentaire d'arabe régulier, contenant des tableaux pour la conjugaison de tous 

les verbes irréguliers et des modèles d'analyses, Alger, A. Jourdan, 1889.(2eéd) 

57 Machuel, Louis, Manuel de l'arabisant, ou Recueil de pièces arabes, Édition : Alger : A. Jourdan , 1877. 

58 Machuel, Louis, L'enseignement public dans la régence de Tunis,  Paris. Imprimerie Nationale, 1889. 

59 Machuel, Louis, Leçons de langage aux élèves indigènes qui fréquentent les écoles françaises de nos 

colonies (1re année), Édition : Paris, A. Colin, 1896 

60 Machuel, Louis, Grammaire arabe de Silvestre de Sacy, Annotation, l'Institut de Carthage, 1904.   

61 Machuel, Louis, Vocabulaire des principaux termes techniques de la grammaire arabe, Tunis, Société 

Anonyme de l‟Imprimerie Rapide,  , rue Saint-Charles, dans son immeuble, 1908. 

62 Le guide de l'interprète (recueil de lettres particulières, administrations et judiciaires et personnelles, de 

circulaires et de rapports, accompagnés d'un vocabulaire des mots contenus dans les textes), Tunis, Société 

Anonyme de l'Imprimerie Rapide, 1908. 

63 Machuel, Louis, Lectures littéraires : Pages choisies des grands écrivains arabes (extraits du Qoran ; les sept 

Mou'allaqat ; Séances de Hariri ; Séances de Hamadani ; Elmoutanabbi ; Omar Ibn Elfared ; extraits de la lamiat 

d'ibn Elouardi, Errendi ; el Mouqeddessi ; Zamakhchari ; aboulf Elisfahani ; Ibn Khillikan ; elabchihi ; Elfekhri ; 

Aboulfada ; Ibn Khaldoun ; Elqazwini), Paris, A. Colin , 1912. 

64 Machuel, Louis, Dictionnaire français-arabe (langue écrite), renfermant un grand nombre de locutions et 

d'exemples extraits du Koran et des principaux écrivains arabes anciens et modernes, ainsi que des proverbes, 

des dictons, des termes judiciaires et administratifs, des néologismes, etc, Paris, A. Colin, 1917. 
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ها ما ذو رؤية منهجّية 
ّ
ّ بتونس يومها، وأن ي إلمسار إلتعليمي

 
ها ذإت أثر عميق ف

ّ
 أن
ّ
وبيدإغوجّية ومعرفّية إل شك

 تزإل بحاجة ؤىل نظر وتدقيق. 
 66وليام مرصي  -ج
  ّ  جامىعي

ّ
ر بالمستعرب ،تكوينا ووظيفة هو مستعرب فرنشي

ّ
فه . فقد(Renanرنان ) تأث

ّ
لع عىل مصن

ّ
تاري    خ  إط

د عنده ،إللغات إلسامية
ّ
م ميل ؤىل  فتول

ّ
ل،  67فقه إللغات إلسامية وإلعربّية بصفة خاّصةتعل

ّ
بير   كان دإئم إلتنق

ي ربط صالت كانت له و  ،بلدإن إلمغرب إلثالثة إلوإقعة تحت إلسيطرة إإلستعمارّية إلفرنسّية
 
ة   قدرة فائقة ف كثير

ّ إلمع  ي فقهاء إلقائمير  عىل إلشأن إلتعليمي
 
ّ ف عرف مرصي بإجادته للعربّية قرإءة وكتابة  ،هذه إلبالد  إؤلسالمي
ي 
 
ي ؤفريقيا إلشمالّية وخطابة. وكان قد وّجه إهتمامه ؤىل إلحفر ف

 
 وكان بمعاونة شقيقه ،إللهجات ف

ن من ؤنجاز أعمال ضخمة تكون مشاركة بينهما  (Georgesجورج)
ّ
عبد  قد ربطته عالقة صدإقة معو  ،يتمك

ي تأليف ية إلذي إلرحمان قيق
 
ك معه ف  68كتاب نصوص عربّية من تكرونة: متنا وكتابة صوتّية وترجمة  إشي 

ي مدينة
 
ّ . وكان 9>@8عام  كان ذلك  ،ا تونسّية إسمهإل تكرونة يخّص إللهجات ف ي

 
 دفعه،قد ذلك إإلختيار إلمعرف

ي تلمسانإلكتاب ؤىل ؤصدإر   ،قبل ذلك
 
كتاب نصوص عربّية من باؤلضافة ؤىل   69لهجة إلعربّية إلعامّية ف

وقادته تجربته إلكتابّية تلك ؤىل كون  . 9;@8عام هذه إألعمال إلمتماثلة كونت معجما أصدره  .70طنجة
ي ذلك إلموضوع كتابا وسمه ب

 
ف ف

ّ
ّ إلعربّية تعيش إزدوإجا. أل ي إلتعليم إلعمومي

 
ّ ف له   ،71ازدوإجّية إللسان إلعرّئي

ّ )كذلك  ي
ّ ّ إلفت   إلعرّئي

 حلقة إلعلم  ،73وكيف إستعرب شمال ؤفريقيا ،72(<9@8أصول إلنير
ّ
ومن إلطريف أن

 
ّ
ي أشة مرصي توإصلت بعد وفاة وليام. فقد توىل

 
 8=@8و ?>@8إبنه فيليب ما بير  وإإلهتمام باللغة إلعربّية ف

ق بتكرونة  ه وإلدهتركنرسر تعليق 
ّ
  .74إلمذكور سابقاحول كتابه إلمتعل

وع  عاء مرصي  ولياملقد نهض مرسر
ّ
ي إلتعاطي مع إلعربّية لغة وأدبا عىل إد

 
 إللغة إلعربّية صعبة وغامضة  ف

ّ
أن

إ بير  لغة إلحاكمير  ولغة إلمحكومير   .تهاوكتاب ها نطق ما بير  فيومتناقضة   
ّ
: "عندما تكون ؤحدى إللغات يقول ممير

ها تفتح إلمدخل ؤىل حضارة عظيمة حديثة، وتكون وإضحة، وإل
ّ
، فإن ّ وإلتعبير إلشفوّي لغة إلحاكمير  تعبير إلكتاّئي

ي أحسن كتاباتها عن حالة 
 
، فهي تعّيّ ف ، وإألخرى هي لغة إلمحكومير 

ّ
للفكر يتقاربان فيها ؤىل أقض حد

 
 
مها، إلمقارنة غير متساوية ر  ق

ّ
خذ، عندما نكتبها، مظهرإ آخر غير إلذي عندما نتكل

ّ
ها تت

ّ
ها غامضة، وأن

ّ
وسطّية، وأن

ا. إألوىل يجب، ح
ّ
ر إلثانية"حق

ّ
إ من أن يستدرك. يقول: " .75تما، أن تؤخ

ّ
ي كّل مكان وإل يجد مرصي بد

 
ها ف

ّ
ولكن

فة"
ّ
ي كّل إألوساط إلشعبّية أو إلمثق

 
 .76ورّبما منذ زمن، هي لغة إلتخاطب إلوحيدة ف

ي 
 
 إلمتأّمل ف

ّ
وع مرصي إللغوّي هذإ ؤن همرسر

ّ
وع متكامل ي يدرك أن ة درإسة خصائص مفردإت إللغ عىل قوممرسر

ي 
 
.  كّل بلدإن  إلعربّية ف ّ م، وإصدإر    ته لمختلف إلهجات إلمغربّيةسإدر  ومن هنا كانتإلمغرب إلعرّئي

ّ
كتب   كما تقد
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ي درإسة فيها 
 
 أعماله ف

ّ
حها تدعو ؤىل إختبار نقدّي فإن ي إقي 

تباعا. قال فيه مسعودي: "لي   كانت إإلستنتاجات إلت 
"  إللهجات... تبف  إليوم بولوجّيير 

ة للسانّيير  وإألني   .77ثروة كبير
 

 الخاتمة
ي ثالث: 1)

 
 ( خالصات: ف

 تأسيس علوم ذإت مبادئ أ. 
ّ
م مدى إهتمام إلعلماء إللغوّيير  إلعرب بعلوم إللغة حد

ّ
تبيرّ  لنا من خالل ما تقد

حا ونظما وتحشية وما ؤىل  وإضحىة وقوإعد مضبوطة. هذإ ؤضافة ؤىل تنوي    ع إألشكال إلبحثّية عليها تصنيفا وشر
ّ له.   ذلك مّما يمكن ؤخضاع نّص لغوّي وأدّئي

ّ ومتحوإ منه. فأنتجوإ أعماإل إل يمكن ؤحصاؤها بغير جهود بحثّيةكشف إلمستعربو ب.  
فكان  ،ن هذإ إلمعير  إلير
جمة...  ح وإلي    إلنرسر وإلتحقيق وإلرسر

ي زمانها ج. 
 
ي بابها وف

 
 فكان إإلنبهار غالبا عىل موإقفهم.  ،عّيّ إلمستعربون عن موإقفهم من هذه إلعلوم إلرإئدة ف

ي ثالث: 2) 
 
 ( استنتاجات: ف

ي  أبانأ. 
 
ي كثير  إلنظر ف

 
صوإ ف

ّ
هم لم يتخل

ّ
ما جاء من أعمال بجهود إلمستعربير  عن كونهم أثروإ هذإ إلمجال. غير أن

 من إألحيان من نظرة مذهبّية ؤيديولوجّية. 
هم ب. 

ّ
قة بعلوم إللغة إلعربّية بير  إلترصي    ح بنتائج بحثهم وعدمه، فإن

ّ
ي كتاباتهم إلمتعل

 
لي   رإوح إلمستعربون ف

وإ ق
ّ
 اضين عن ؤدرإك فضل هذه إللغة عىل حضارتهم. ظل

 أهل إلعربّية    ج. 
ّ
إرتحلت علوم إلعربّية خارج ؤطار نشأتها بفضل إلفتوحات وبفضل جهود إلمستعربير  غير أن

ر إآلخرين بلغتهم. 
ّ
رإ بلغات إآلخرين من تأث

ّ
 تأث

ّ
 كانوإ أشد

ي ثالث: 3)
 
 ( توصيات: ف

لذلك نرى من إلمهّم  ؛بعد أغرإضها ؤذ ما زإل إلمجال مغمورإ رغم قيمتههذه إلمحاولة إلبحثّية لم تستنفد أ. 
 موإصلة إلبحث فيه. 

ي ما إكتشفه وما أنجزه لتأثيث إلبحث 
 
كا بير  إلذإت وإآلخر ف

ب. مساءلة إإلستعرإب باعتباره قاسما مشي 
 . ّ   إألكاديمي

ي مجال علوم إللغة إلعربّية يفتح .ج
 
ّ ف  إلمنجز إإلستعرإّئي

ّ
إكات علمّية بير   ل عقد مجا ؤن مرإكز بحث عربّية شر

 وأخرى غير عربّية. 

 

 المصادر والمراجع
 إبن(-أبو  –)دون إعتبار: إل 

ي صناعة إلمنظوم من إلكالم وإلمنثور، تحقيق: مصطف  
 
، أبو إلفتح ضياء إلدين، كتاب إلجامع إلكبير ف إبن إألثير
 ، ّ ي
 
ّ إلعرإف  م. =>@8ـه/ ><:8إلعرإق، جوإد وجميل سعيد، إلمجمع إلعلمي

ح عىل متّممة إألجرومّية، مؤّسسة إلكتب إلثقافّية،  إألهدل، محّمد بن أحمد بن عبد إلباري، إلكوإكب إلدّرّية شر
وت  .8م، ط1@@8ـه/ 81;8لبنان، -بير

وتبدوي ،بير ، دإر إلعلم للماليير  قير   .:، ط:@@8 لبنان،-، عبد إلرحمان، موسوعة إلمسترسر
ي إلتفتاز 

ى، كرإتشر ي مع حاشية لشيخ إلهند محمود حسن، مكتبة إلبرسر
، سعد إلدين، مخترص إلمعائ  ي

-إئ 
 .8م، ط9181ـه/ 8:;8إلباكستان،

 ، ، تحقيق: عبد إلسالم محّمد هارون، مكتبة إلخانّجي م، ?@@8ـه/ ?8;8إلجاحظ، أبو عثمان، إلبيان وإلتبيير 
 .<ط

: معج ي
وح وإلحوإسر ، عبدهللا محّمد، جامع إلرسر ي

ّ إلحبشر إث إؤلسالمي
ي إلي 

 
وحة ف م شامل ألسماء إلكتب إلمرسر

 ، وحها، مجمع إلبحوث وإلدرإسات، أبو ظّتي
 .:، ط;911ـه/ >9;8وبيان شر

وت ، بير ّ إث إلعرّئي
، كشف إلظنون عن أسامي إلكتب وإلفنون، دإر ؤحياء إلي   .لبنان، )د. ت(-خليفة حاّخي

                                                           
77 Pouillon, Dictionnaire, op. cit, p.684.   



Rimak Journal, Volume 2, Issue 4  41 

 
 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
p. 27-41 

 

ح:  ، إلقاهرة، سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنّي، إلكتاب، تحقيق وشر عبد إلسالم محّمد هارون، مكتبة إلخانّجي
 .:م، ط??@8ـه/ ?1;8

ق 
ّ
حه وضبطه وصّححه وعنون موضوعاته وعل ي علوم إللغة وأنوإعها، شر

 
، جالل إلدين، إلمزهر ف إلسيوطي

حوإشيه: محّمد أحمد جاد إلموىل ومحمود أبو إلفضل ؤبرإهيم وعىلي محّمد إلبجاوي، إلمكتبة 
وت، إلعرصّية، صيدإ   .8م، ط1@@8ـه/ 81;8بير

 إلكتابة وإلشعر، تحقيق: عىلي محّمد إلبجاوي ومحّمد أبو إلفضل 
إلعسكري، أبو هالل، كتاب إلصناعتير 

 .8م، ط9>@8ـه/ 8<:8ؤبرإهيم، دإر ؤحياء إلكتب إلعربّية،، ، 
ي 
ي ترإث إلعرب مع تر ، نجيبإلعقيف 

 
قون: موسوعة ف قير  ودرإساتهم عنه منذ ألف عام ، إلمسترسر إجم إلمسترسر
 .:، ط;=@8حت ّ إليوم، دإر إلمعارف، مرص، 

ي كالمها، تحقيق: أحمد حسن بسج، دإر 
 
ي فقه إللغة ومسائلها وسي   إلعرب ف

 
إبن فارس، أحمد، إلصاحّتي ف
وت   .8م، ط<@@8ـه/ ?8;8لبنان، -إلكتب إلعلمّية، بير

)م  با عىل حروف إلمعجم(، تحقيق:عبد إلحميد هندإوي، دإر إلكتب إلفرإهيدي، إلخليل بن أحمد، إلعير 
ّ
رت

وت  .8م، ط:911ـه/ ;9;8لبنان، -إلعلمّية، بير
، دإر إلفكر  ي

 
حه: عبد إلرحمان إلّيقوف مه وشر

ّ
ي علوم إلبالغة، قد

 
، جالل إلدين إلخطيب، إلتلخيص ف ي

إلقزويت 
، ّ  .8، ط;1@8إلعرّئي

ح إلكافية إلشافي إث، إبن مالك، جمال إلدين، شر ة، تحقيق: عبد إلمنعم أحمد هريدي، دإر إلمأمون للي 
ة،
ّ
 .8م، ط9?@8ـه/ 19;8مك

وت ح قطر إلندى وبّل إلصدى، دإر إلكتب إلعلمّية، بير لبنان، -إبن هشام، عبد هللا جمال إلدين، شر
 .;م، ط;911ـه/ >9;8
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