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 ىاألول المحاضرة
 ( يةــــة التراثــــحات اللغويــــــــيد المصطلدتح) : مدخل نظري

علو  العلووا اللغوةوة  علموا  العربةوة  أطلقهواعود  مطوطلحات عبر مراحل تطوور  اللغوي العربي  البحثشهدت ساحة 
 نود اسوتعمالهاعل  طلبة العلا عوقد تقاربت مفاهةا هذ  المططلحات وتداخلت في بعض األحةان  مما جعل األمر ةختلط 

 .تبةةن الحدود الفاطلة بةنها والفوارق التي تمةز إحداها عن األخرىهذ  المططلحات  ولذلك سنحاول في هذ  المحاضر  

 .العربية أو علم العربية (22

اللتوه   ولكون د(علوا العربةوة)لةطوبح ( علوا)وأضاف إلةه بعوض العلموا  لفو  ( العربةة)استعمل الناس قدةما مططلح 
 : عندها مرت بثالث مراحل

أهول بعوض الطوحابة و  حةث ورد مطوطلح العربةوة علو  ألسونة وهي مرحلة ما قبل نشأ  علا النحو؛ :المرحلة األولى
اللغة العربةة الفطةحة التي نزل بها القرآن الكرةا  وُن ا بها الشعر العربي الفطةح  مون ذلوك موثال موا جوا  العلا وأرادوا به 

  (1)".العقل وتزةد في المرو   تعلموا العربةة فإنها تشبب: " قال حةنما عل  لسان عمر بن الخطاب 

ةقطد بهذا المطوطلح وضوأ أسوس النحوو العربوي وقواعود   وذلوك موا نفهموه مون قوول ابون سوالا  كان: المرحلة الثانةة
  (2)".ج سبةلها ووضأ قةاسها أبو األسود الدؤليكان أوَل من أسس العربةة وفتح بابها وأنهَ : " الجمحي

تطووور مطووطلح العربةووة فطووار وتبوودأ مووأ الطبقووة الثانةووة والثالثووة موون علمووا  النحووو البطوورةةن  وفةهووا : المرحلووة الثالثووة
  حةوث هذا المطوطلح ةشمل كل الدراسات اللغوةة من نحوةة وطرفةة وطوتةة وما ةتعلق بها  وكان سةبوةه ممن استعملوا

  (3)".هذا باب ما الكلا من العربةة: " نجد  ةضأ ألول أبواب كتابه عنوان

المبورد وابون السوراا والزمخشوري بوةه  حةوث اسوتعمله ة سواددا بوةن العلموا  بعود سوةوقد  ل هذا المفهوا الشامل للعربةو
علوا العربةوة  ال قسوةا : المراد بالنحو هنا ما ةرادف قولنا: " فقاله للنحو تعرةف في األشمونيوأشار إلةه وابن مالك وغةرها  

 .بمعن  أن علا العربةة ةشمل التراكةب والطرف وغةرهما (4)".الطرف
  .اإلعراب أو علم اإلعراب (20

هذا المططلح واختلفوا ن العرب القدما  عل  مفهوا واحد لإلعراب  حةث تباةنت تعرةفاتها لو النحا  واللغوة ةتفقلا 
  :في تحدةد ال واهر التي ةطلق علةها

                                                 
 ,31  ص د ت  20ط  القاهر   المعارفدار  محمد أبو الفضل إبراهةا : تح  طبقات النحوةةن واللغوةةن  أبو بكر الزبةدي  -  1
 .02  ص 0223ابن سالا الجمحي  طبقات فحول الشعرا   دار الكتب العلمةة  بةروت  د ط   -  2
   ص 23  ا 3211  21محمد عبد السالا هارون  مكتبة الخانجي  القاهر   ط : سةبوةه  الكتاب  تح-  3
 01 ص10 ا0511 10محمد محي الدةن عبد الحمةد  دار الكتب العلمةة بةروت ط: شرح األشموني عل  ألفةة ابن مالك  تحاألشموني  -  4
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 نشأ  النحو العربي كان ةطلق عل  انتحا  سبةل العرب في الكالا واإلبانة  أو بمعن  تحقةق إعراب  قبلف
ا أبو األسود أهل البطر  ولةعل  "  الكالا حال القرا    وهذا ما نفهمه من قول عمر بن الخطاب 

 (1)".اإلعراب

 ةجلبه العامل في محل الذي مقدر ال اهر أو اللف ي الثر األ أما بعد نشأ  النحو فقد أطلقه بعضها وأراد به
  (2).اإلعراب

 من ذلك  (3).إعرابا واإلعراب نحواعندها عل  النحو كله  فةسم  النحو  ه كثةر من النحا طلقفي حةن أ
ومسادلها مبنةا عل  علا الكالا في مع ا أبواب أطول الفقه [ أي الفقها ]وةرون " :الزمخشريقول مثال 

   (4)".اإلعراب

 للنطوص  الذي ةتا فةه  "التحلةل النحوي"عراب أطلقه كثةر من العلما  والدارسةن عل  كما أن مططلح اإل
تحدةد الو ادف النحوةة للكلمات والجمل  وذلك ما نجد  في عناوةن الكثةر من المؤلفات التي تعن  بهذا 

 .إعراب القرآن الكرةا وكتب  للزمخشري (إعراب المةة العرب)و  للعكبري (إعراب الحدةث)الفن مثل 

 . النحو أو علم النحو (20

من أشهر المططلحات التي أطلقت عل  أحد علوا اللغة العربةة قدةما وحدةثا  وقد  هر في فتر  ( النحو)مططلح 
الذي قال  مبكر  من الدراسات اللغوةة العربةة  حةث ةنسب إطالق هذا المططلح ألول مر  إل  علي بن إبي طالب 

  حةث استعمله عبد اهلل بن أبي الدؤلي لا ةشتهر إال بعد عطر أبي األسود ولكنه (5)".أنحو هذا النحو" سود بي األأل
وغةرها  ثا طار ةتردد عل  ألسنة النحا  واللغوةةن  وفي عناوةن الكتب  وحل شةدا  سةبوةهالخلةل و إسحاق الحضرمي و 

 .فشةدا محل المططلحات األخرى كاإلعراب وعلا العربةة

وقوود تناقلووت كتووب التووراث والدراسووات النحوةووة الحدةثووة جملووة موون التعرةفووات التووي حوواول أطووحابها وضووأ مفهوووا دقةووق 
هو انتحوا  سومت كوالا العورب فوي تطورفه مون إعوراب : " الذي جا  فةه(  ه 253ت )للنحو  ولعل أشهرها تعرةف ابن جني

ب والتركةووب وغةوور ذلووك  لةلحوق موون لووةس مون أهوول اللغووة العربةووة وغةور  كالتثنةووة والجمووأ والتحقةور والتكسووةر واإلضووافة والنسو
ن شذ بعضها عنها رد  به إلةها  ن لا ةكن منها  وا    (6)".بأهلها في الفطاحة فةنطق بها وا 

                                                 
القاهر   ومؤسسة الكتب الثقافةة    فكر العربي  دار المحمد أبو الفضل إبراهةا:   تحالنحا إنبا  الروا  عل  أنبا    الِقفطيعلي بن ةوسف -  1

 .10  ص 10  ا 0591  10بةروت  ط 
 . 10  ص10  ا 0553دط   بةروت  عبد العال سالا مكرا  مؤسسة الرسالة : السةوطي  همأ الهوامأ في شرح جمأ الجوامأ  تح: ان ر    - 2
 . 01  ص 0551د ط   الجامعةة  اإلسكندرةة  أحمد سلةمان ةاقوت   اهر  اإلعراب في النحو العربي وتطبةقاتها في القرآن الكرةا  دار المعرفة: ان ر   - 3
 . 10ص   10: ا  3110  10 ط  بةروت  كتب العلمةةدار ال إمةل بدةأ ةعقوب : موفق الدةن بن ةعةش  شرح المفطل للزمخشري  تح   - 4
 .95 ص0515  12مازن المبارك  دار النفادس  بةروت  ط : أبو القاسا الزجاجي  اإلةضاح في علل النحو  تح   - 5
 11  ص10ا  0591  12محمد علي النجار  الهةدة المطرةة العامة للكتاب  ط :   تحابن جني  الخطادص-  6
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فوووابن جنوووي فوووي هوووذا التعرةوووف ةتطوووور النحوووو جامعوووا لمختلوووف قووووانةن كوووالا العووورب التوووي تشووومل التراكةوووب واألبنةوووة 
  (مون لوةس مون أهول اللغوة العربةوة لةلحوق) في تعرةفه هذا علو  الو ةفوة التعلةمةوة العملةوة للنحوو واألطوات وغةرها  وركز 

ن شذ بعضها عنها ردبه إلةها) والو ةفة المعةارةة   .(وا 

هوووو العلوووا المسوووتخرا  : "بقولوووه (ه 113ت )النحوووو فوووي شووورحه علووو  ألفةوووة ابووون مالوووك ( ه 509ت )وعووورف األشوووموني 
  (1)."تلف منهااستقرا  كالا العرب الموطلة إل  معرفة أجزاده التي اد بالمقاةةس المستنبطة من

 . علوم العربية (20

هذا المططلح قدةا في الدراسات اللغوةة العربةة  وقد  هر للتمةةز بةن علوا الدةن كالفقه وأطوله والعقةد  والحدةث 
 .نةةوبةن علوا اللغة التي هي من علوا اآللة المساعد  عل  فها النطوص الدة

وقد اختلفوا في تحدةد عدد علوا العربةة فمنها من عدها اثني عشرا علما ومنها من عدها ثالثة عشر أو ستة عشر 
أو أكثر من ذلك  وهذا التباةن راجأ في الغالب إل  تفرةأ العلا الواحد إل  علمةن أو أكثر  وهذ  العلوا ةحترز بها عن 

نشا  وأدا   وهيالخطأ في اللغة العربةة نطقا وكتابة  والمعاني  والبةان  والبدةأ     واللغة أو المعجا النحو  والطرف: وا 
  وتارةخ ومنه علا التارةخ والمحاضر  أو الخطابةوالكتابة أو الرسا  والعروض  والقوافي  وقرض الشعر  واإلنشا   

  (2) .األدب

 . اللسانيات العربية (20

عل  منجزات  وهو ةطلق عند بعض الباحثةن منذ ثمنةنات القرن العشرةن ( اللسانةات العربةة)بدأ استعمال مططلح 
دعوا لواسأ للمططلح  و الباحثةن عل  إنكار هذا االستعمال ا فدة أخرىوهذا ما حمل . الدرس اللغوي العربي قدةمه وحدةثه

بالثور  اللسانةة إل  تخطةطه بالمنجزات اللسانةة العربةة الحدةثة  من منطلق أن مططلح اللسانةات حدةث النشأ  ومرتبط 
لإلشار  إل  األفكار اللغوةة العربةة ذات المنح  ( اللسانةات العربةة)مططلح  ةستعمل  لذا ةنبغي أن التي أحدثها سوسةر

 (3) .التجدةدي

 (4):كاآلتي( لسانةات العربةة)و( ةات العربةةاللسان)في التمةةز بةن مططلحةن متقاربةن هما  ابعضهوقد اجتهد 
  إل  االشتغال باللغة العربةة ووطفها في نسقها القدةا أو الحدةث أو الوسةط  وكذلك  تهدف لسانيات العربية

المكتوب بها؛ إذ ةمكن أن  العمل عل  الفكر المتطل بهذ  اللغة  وفي هذ  الحال ال تتحدد لسانةات العربةة باللغة
 .تكتب بلغة أجنبةة غةر عربةة

                                                 
 . 01  ص 10شرح األشموني عل  ألفةة ابن مالك  ا األشموني  -  1
 .19  ص 0552  39مططف  الغالةةني  جامأ الدروس العربةة  المكتبة العطرةة  بةروت  ط : ان ر   - 2
 .11  ص 3102  10مططف  غلفان  اللسانةات العربةة أسدلة المنهج  دار ورد األردنةة  ط : ان ر   - 3
 .19-11المرجأ نفسه  ص : ان ر   - 4
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  سأ؛ إذ ةمكن أن تشمل ما هو مكتوب من اللسانةات األجنبةة  فهي ذات مجال مختلف وأو  اللسانيات العربيةأما
 .وقد نقطد بها أةضا ما هو موجود من تطور عربي لل اهر  اللغوةة

بةة تشغل إن الفرق بةن لسانةات العربةة واللسانةات العربةة فرق في الموضوع المشتغل به  فلسانةات العر  وهذا ةعني
 أما اللسانةات العربةة فتتناول كل ما ةكتب في اللسانةات باللغة العربةة موضوعا لها اللغة العربةة مختلف مستوةات تحلةل 

 .أو لسانةات أةة لغة من اللغات الطبةعةةلسانةات العربةة  األمر باللسانةات العامة أو قَ سوا  تعل  

في البحث  فمن غةر  ولكن هذ  التسمةة لا تعجب بعض الباحثةن المحدثةن  واعتبروها تكرةسا لإلقلةمةة الضةقة
الحدةث عن لسانةات فرنسةة ولسانةات أمرةكةة وغةرها  ألن اللسانةات علا ذو أبعاد إنسانةة عالمةة   –حسبها  -المعقول 

والبدةل حسب . الفةزةا  الفرنسةة أو الفةزةا  االلمانةة أو غةرها -مثال –شأنه في ذلك شأن كل العلوا؛ التي ال نجد فةها 
 (1)(. اللسانةات في الثقافة العربةة) عمل مططلح هؤال  أن نست

                                                 
شكاالته   –اللسانةات في الثقافة العربةة المعاطر  : علوي في كتابه هذ  التسمةة أطلقها حاف  إسماعةل   - 1 دراسة تحلةلةة نقدةة في قضاةا التلقي وا 

 .حفرةات النشأ  والتكوةن –اللسانةات في الثقافة العربةة الحدةثة : وأطلقها مططف  غلفان في كتابه


