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 ملخص البحث

ُيعنى البحث برصد علوم العربية عند املحددني،  اململحددنيوق  دد 

تددرنير ا  ددة باددة بددملليباا العددرت الدديه  اةددن رل ايدد   لددة  ددة العلددوم 

اخلملصدة بملللةدة العربيدة   تدث تدرنير ا  دة بادة لددر  بمللدد   اللةددوه 

 ؤيدة الةرت اليه ل  علو     سنويملت  اللةويدة  احدمل ا البحدث  صدد 

ةدنووق  ا عدة   -بد  كدك -املحدني، للعلوم العربية  تلك الرؤية الني 

حتت ترنيري النظر الةرت لد اةة اللةة    دد ا ن د كلدك النظدر و علدوم 

 العربية  ة د ا اصل، :

 األ ا : علوم العربية عند ال د ملء .

 اي  تنبع تمل خيي لعلوم العربية   ل سدمل امل   تسدايمل مل    الةمليدة 

 .نامل 

 الثملين : علوم العربية عند املحدني،  .

  اي   بحثملق:

 األ ا : احلضو   السيملق .

  الثملين : الةيملب  األةبملب.
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   د  صل البحث إىل  لة  ة الننملئج  ة لمهامل :

كتر املحدنيوق بعض علوم العربية مممل ل  ع  دة  بردر ع علد   -

ئرة اهدنثم اللةة    لمهلوا  بعضامل اآلدر اليه ال يددل و دا

 اللةوي، املحدني،.

 تثرة املصطلحملل الواادة. -

 اخللط بر ثلة عربية    لدر  غري عربية  . -

إد اج  بملحددث بديدددة و العلددوم  بددملءل  ددة علدد   اللةددة  -

 احلديث تمللنرب  الننةي   امل ملطع.
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The Summary 

 

This paper focuses on observing Arabic 

language sciences from the perspective of modern 

linguistic, since they were effected by Arabic 

inheritance with its different Arabic language 

sciences, and western linguistics with its own levels 

and sciences.  

This paper tries to observe the vision that 

modern arabian linguistics has towards Arabic 

language sciences. A vision that , without A doubt, 

will be effected by western perspective to linguistics.  

This had me looking into Arabic language 

sciences within two chapters: 

1- Arabic language sciences from the perspective of 

ancient Arabian language scientists. 

Which includs historical following of arabic sciences, 

including their names, purposes, and parts. 

2- Arabic language sciences from the perspective of 

modern Arabian linguistics. 

This chapter has two sections: 

1- Existence and sequence. 

2- Absence and reasons. 

This paper resulted to: 
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- Arabian Linguistics have mentioned some Arabic 

sciences that are connected to modern linguistics, 

and didn't mention sciences that are not 

connected.  

- The usage of many imported terms and words. 

- Mixing arabic examples with other examples. 

- Including new sections in arabic sciences, that were 

imported from modern Linguistics, such as: 

Syllables, Emphasis, and Tones. 
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 بس  اهلل الرمحة الرحي 

  ب  نسنع،

ة  ية العربية ل ُة حضمل ة  عل  ال خيرى عىل  طلع   لّق األ ة اإل

 تددمل ي،   ةددملمهت   و العلددوم ال ملئاددة   كددمل تت و تطويرهددمل   إىل 

بملنب  كلك لنشرل علوً مل مل توة   عر ادة عندد األ د  السدملب ة    ُيعدد 

اإل ا العرت  ة ل دم  مل دلرن  ال در ق اململيدية   علو ادمل  هبدامدمل  دة 

األةبملب  دة لمهادمل حردع  عدملء  لغنى العلوم ؛  كلك يعود إىل  لة  ة

كلددك اإل ا    ب ملئ دد  حددي  راددوم  علددوم عددىل املسددنوي، النواصدد  

  الندا يل    ل صد اللةة العربية.

  اللةة العربية ليست بانر  عة تلك العلوم   بدل تملندت  حدى 

العلوم  اإلة  ية ال تد   إال حوهلمل    وملندة اللةدة العربيدة و احلضدمل ة 

ث ملاة العربية بعلو امل  هبداممل  ة ل يح الوايحملل    مل اإلة  ية   ال

 -عندد املسدلا،–لصعب توييح الوايح!  ا د  تملنت علدوم العربيدة 

 ة اواتح العلوم    ط ئع املعمل ف    هواده الرنوق   ارصدبحت طدط 

لحلددملا املانادد، بددمللعل     هدددًامل للاشددنةل، بددملألدب  انومللبددت علياددمل 

 األئاددة    ريدددق  ت عيددًدا  ت نينًددمل     ًعددمل  ع ددوا العلددثء  ط مدد  
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 تددد ينمًل    إ دد ًء  تصددنيًرمل   تد يًسددمل  ترريًعددمل   ددمل ينبددع كلددك  ددة 

 نمل شملل  اةند اتملل  ةك  صطلحملل علايدة   ت ريدب  رملهياادمل  

 تث هو الشرق عند  الدة العلوم   مل تواتبامل  ة حرتة علاية.

 و تندب علد  اللةدة هيا  إق  الد    اللةدوه احلدديث  نادث  

املونوبة بمللعربية   املوباة لل مل ئ العرت  ينشول  ة  ضمليمل عدة    ة 

 ويوعملل  ننوعة  تد   و الدك د اةدة اللةدة  عناددًة عدىل  رملهياد  

الةربية    رتوزًة عىل  نملهج  العلاية     نبسدة تعبرياتد  املصدطلحية   

  تصنيرملت  للاسنويملل اللةوية.

علٌ   -و نظر تثري  ة  ؤلري تلك الونب-اللةة  ال يري اعل   

 وددملُق نشددرت   الةددرب   ظ ددملُق عاددو ي العادد احلددديث  بمللنحديددد   ددع 

اللحظة السوةريية الندي للدو لوثدري  دة اللةدوي، املحددني، و الةدرب 

اللحظدة الندي ترصدل بد، د اةدة    الرشق بعلامل حلظة  ي د هيا العل  

ملل الن ليدية ال دياة الندي ال تنطبدع عليادمل اللةة د اةة علاية   الد اة

 .(1)رش ط العلاية

                                                           

( ينظر تثا برش  النروري اللةوه ب، ال دي   احلدديث  دا  غريدب  ال دملهرة. 1)

 48م  ص2005
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  د ابناد اللةويوق العرب و النعريد  مديا العلد     حدمل لوا 

ت ريب  لل مل ئ     ةملمهوا و نرشدي و العدململ العدرت  تدث حدمل لوا تطبي د  

عىل اللةة العربية   الناثيل لرر عد     صدطلحملت    ضدمليملي بمللرصدحى 

 اجملل تمل ة لدر .تمل ة  بمللل

إّق  األ َة العربية الندي ن دل إليادمل لةويوهدمل املحددنيوق علد  اللةدة 

الةرت ل دٌة كال تدراا علادي و انواندب تملادة    نادمل اللةدة   مل تودة 

حمل لًة  املًيمل دمللًيمل لُياأل علدث لةويدمل غربيدمل   لدو تدملق األ در تديلك ملدمل 

ن دل العلدوم حدنيت إكدوملالل  ناجيدة علايدة    عدمل ر اوريدة تبعدت 

 اإلنسملنية إىل األ ة العربية.

 ة هنمل نيمل ل لةئلة هيا البحث  إكوملالت  الني تنبثع  ة   رظق 

ن ل علوم برر عامل    صدطلحمل مل  لةسدامل الرلسدرية  غمليمل دمل املعرايدة 

 لطرهمل املناجية إىل ل ة هلدمل بدملع طويدل و كار العلد   تدراا يد    لد  

تدديلك   احددمل ا البحددث  صددد غمليملتدد   لهداادد   ار عدد   صددطلحملت  

املناجيددة النددي ةددمل   اللةويددوق علياددمل لل ددر ج  ددة املددرظق    نملبعددة 

إق  –ابناملدا   و النجملة  ة النيد    تيد  تعدمل لوا  دع هديا  اإلكدوملا 

 ؟ -تملق ُيعد و نظره  إكوملال

   مل  د  حضو  علوم العربية و تنب عل  اللةة ؟

 حدنيوق عىل كترهمل   ؟ني   مل العلوم الني تواطر اللةويوق امل
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  تي  نررس تيلك غيملب بعض علوم العربية عة تلك الونب؟

هل تملنوا ينطل وق  ة عل  اللةة اي ملبلوق ار ع  بث يشملمامل  دة 

 علوم العربية   ايووق النظر إىل تلك العلدوم انن ملئيدمل  بدث خيددم هدداا   

  تيلك يووق النظر و بزئيملل العل ؟

النظر و ةديمل ملل كتدر علدوم العربيدة      السؤاا السملبع ينطلب

  حتليل  واطة احلديث عنامل   الةملية  ة كلك  ؟

  ال كددك لق املددناج العلاددي يسددندعي    بددل البدددء  و النظددر و 

علوم العربية عند املحدني، الن دي  احلدديث   عدة علدوم العربيدة   عدة 

 - بدد إق–حد دهمل  ار عامل  طمل لة ترتيبامل    عدة االددن ف  ايادمل 

  د  حضو همل و بيئنامل اليباا العرت ؛ لنودوق ارصدة امل مل ندة  لتثدر  

  تصبح الصو   ايرة للنحليل. 

 إّق إبملبملل تلك األةئلة هي األهداف الندي يسنرشدف البحدث 

حت ي اددمل   ينشددوف إىل إنيبمل ددمل  نبًعددمل املددناج العلاددي الوصددري النحلددي  

 امل مل ق .
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بد، علدوم حضدمل ت،  دع احتدملد   غري دملٍف لّق  ثل هيا الن  دي

مممل ترشلب إلي  نرس البملحدث  "اللةة"اململدة املد  ةة  بصرة عمل ة  هي 

اليه لمل ا ادنبمل   د ات  البحثية   يرغب و جتريب   ناجين  العلاية  

   يطاح و ةرب لد ات  النحليلية  تطويرهمل.

  ةيووق البحث  ة د ا اصل،:

 د ملء .األ ا : علوم العربية عند ال 

 الثملين : علوم العربية عند املحدني،  .

 ني  ننملئج البحث.

  اهلل لةرا النوايع  العوق .
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 الفصل األول : علوم العربية عند القدماء :
ال يعدم النملعر و اليباا العرت اللةدوه طدمل الل حلاد علدوم 

العربية   لدر  للنعري  ممل  بيملق غملينامل   هدي بد، رصناد للحدديث 

ادديث  –    رصددل لل ددوا اياددمل    لعددل ل ا نددص ترانيددي   صددلنمل  عناددمل

يف  (  ه 339-259ألبـي صصـر الفـارابي     و ار ع علوم العربية هو   -اطلعت
   هو تنملب اي  حدديث عدة العلدوم  ار عادمل   ايد  كتابه إحصاء العلوم

إلحصملء العلوم ي وا اي    د ند   –تث هو  ايح  ة العنواق  –طمل لة 

و هيا الونملب لق نحيص العلوم املشاو ة علث علث   نعدرف  صدنمل  ":

 ل  مل يشنال علي  تل  احد  نامل لبدزاء     دل  دملو تدل  احدد  دة 

    د بعل  مخسة اصوا  املأل ا : و عل  اللسدملق  لبزائد     (1)"لبزائ 

 الثملين: و عل  املنطع  لبزائ     الثمللث: و علوم النعمللي    هي العدد 

ادةددة...    الرابددع و العددململ الطبيعددي  لبزائدد    و العلدد  اإلهلددي   الن

 لبزائ     اخلمل س: و العل  املددين   لبزائد     و علد  الر د     علد  

 (2)الو م.

 الرصل األ ا اليه دصص   بعل  اللسدملق هدو الديه يعنيندمل و 

ع إىل  بيملق ادر  -ايث نحسب-بحثنمل   ةننجمل ظ طرااة النساية  بد مل 

علوم العربية  ل  تث لطلع  عليامل عل  اللسدملق  ا دد بعدل علد  اللسدملق  

                                                           

 15م  ص1996األ ىل ( حت يع ع  لبو  لح  دا    ونبة اهل ا ط 1)

 16-15( السملبع ص2)
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حرع األلرملا الدالة عند ل ة  مل   عل   دمل  عىل رضب،   ئيس،: األ ا : 

يدا عىل يشء  نامل    ل مل الثملين : عل   وان، تلك األلرملا    د كتدر لّق 

  نامل  رردال تثريةاملراد بملل وان، األ مل يل انمل عة الولية الني تند ج حت

  (1) ل ثلة  نعددة 

ين سدد  إىل لبددزاء ةددبعة  نيدد  كتددر لّق علدد  اللسددملق عنددد تددل ل ددة

 (2):عظاى   هي

عل  األلرملا املرردة  عل  األلرملا املرتبة   عل    دوان، األلردملا 

عند مل تووق  رردة    وان، األلردملا عندد مل ترتدب    دوان، تصدحيح 

 اءة    وان، تصحيح األكعمل .الونملبة    وان، تصحيح ال ر

ددَ  هدديي  هدديي اددر ع علدد  اللسددملق عنددد الرددمل ات    ي حددع لّندد  ل  

العلدوم  اادي عندد تدل ل دة   ادملنطلع الردمل ات  دة  سداة ع ليدة تعدمللج 

املنطوق  املوندوب  املنظدوم عدىل  سدنو  املردردال  اليباتيدب.  بعدد 

 (3)ة  بملحثامل:تعدداي ألبزاء عل  اللسملق رشع و احلديث   عنامل  ع

الدالة :  ُيعندى بملأللردملا املردردة الدالدة  بعلم األلفاظ املفردةاملبندل  

عىل لبنمل  األكيملء    لنواعامل  حرظامل     اينامل تلامل اخلدملص بديلك 

 اللسملق   الدديل اي    الةريب  ن   املشاو  عند  يعا .

                                                           

 17( السملبع ص1)

  19( السملبع ص2)

   مل بعدهمل. بناف يسري 19( إحصملء العلوم ص3)
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يه املل صدد مدمل تدراا األ دة اللةدوه الد علم األلفاظ املركبة: ل مل 

 صدح ب  الشعراء  اخلطبملء  البلةملء  وظ ًنمل تملق ل  غري  وظ ق.

: يرحص ل ال و احلدر ف املعجادة  وعلم  قواصني األلفاظ املفردة   

عة عددهمل  رصمل بامل..  عث ييبتب  نامل و كلك اللسملق  عث ال ييبتب 

  عة ل ل  مل ييبتب  نامل حدا عنامل لرظة دالة  ت  لتثدر  دمل ييبتدب   

ر ف الياتية الني ال تنبدا و بنية اللرع عند لواحع األلرملا  ة  عة احل

تثنية   ع   تيتري  ترنيث  اكن ملق  غري كلك ...  عة احلدر ف الندي 

تندغ  عند مل تن  ى   ني   ة بعد هيا يعطي  وان، ل ثلة األلرملا املرردة 

  يايز ب، احلملالل األ ىل الني ليست هي  شن ة عة يشء   ب،  مل هدي

 شن ة ...   يايز ب، احل ل األ ىل  ب،  مل هي  نامل  صدملد  ..  تيد  

تةري املصملد  حنى تصدري تلدث ؛  يعطدي لصدنملف ل ثلدة الولد     تيد  

يعدا بمللول  حنى تصري ل ًرا  هنًيمل     مل بملنس كلك و لصنملف تاينادمل 

   هي الث نيية  الربملعية     مل هو لتثر  نامل     املضملع   غري املضملع

.. الصحيح  نامل  املعنل .. النيتري  النرنيث ..  النثنية  انادع .. و 

 بددوي الولدد     و لظ ملهنددمل  يعددمل   الوبددوي هددي: لنددمل  لنددت  هددو نيدد  

يرحص عة األلرملا الني عرس النطع ممل ل ا  مل  يعت  اةدريل حندى 

 ةال النطع ممل

 بملق:ارض  -عند الرمل ات -علم القواصني األلفاظ املركبة   ل مل
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يعطي  وان، لطدراف األةدثء  الولد  عندد مل ترتدب ل    األ ا:

 ترتب.

الثملين:  يعطي  وان، و لحواا اليبتيب  اليبتيب  نرس   تيد  و

 هي و كلك اللسملق .

 امل صود بعل   وان، األطراف  بعل  النحدو ....  ل دمل الرضدب 

األلردملا  اليه يعطي  وان، اليبتيب نرس  اإن  يب، ل اًل تيد  تيبتدب

 تيبتب و كلك اللسملق  عىل ت  رضب تصري ل مل يل  ني  يبد، لقدمل هدو 

اليبتيب  اليبتيب األاصح و كلدك اللسدملق ) ي دوا املح دع و اهلدمل   

 امل صود عل  البيملق  عل  الب غة(

:  مهمل علثق األ ا  دوان،  علم قواصني الكتابة وتصحيح القراءةني  

ملبددة ايايددز بدد،  ددمل يونددب و السددطو    ددمل ال الونملبددة  ُيعنددى ب ددوان، الون

يونب   نيد   دمل يوندب تيد  ةدبيل ..  علد   دوان، تصدحيح ال دراءة : 

 يعرف  وايع الن ط ... الع  ملل الني متيز ب، احلر ف املشيبتة

  ددد بعلد  ني نيددة لبدزاء : األ ا: إحصددملء علــم األاـعار:   لددرًيا 

ملل احلدر ف  األةدبملب األ ظاق املسنعالة و الشدعر..ني  إحصدملء ترتيبد

 األ تددملد عنددد العددرب   امل ددملطع  األ بددل عددة اليونددملني، .. نيدد  متييددز 

األ ظاق الوااية  النمل صة   له األ ظاق لمدى ... اندزء الثدملين: النظدر و 

هنمليددملل األبيددملل ... انددزء الثمللددث : احددص  ددمل يصددلح ظق يسددنعال و 

 اليه ليس بشعر. األكعمل  عنده  مممل ليس يصلح لق يسنعال و ال وا



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (46)

هيي  دل  دمل و تدل  احدد  دة لبدزاء "ني  دن  الرصل  ب ول : 

 (1)"عل  اللسملق

 لو ل دنمل لق نسنبع تنملبة امل حظملل  امل مل ندة    ن ندمل   احددة 

 نامل ا ط و هيا املويع ل لندمل لق الردمل ات اةدن دم  صدطلحملل غريبدة 

 ة تدمللنحو املشداوللنعبري عة علد  اللسدملق   مل يسدن دم املصدطلحملل 

ث عدة    لعل البملعث  مل كترت   دة  بدل  هدو احلددي الناي   اللةة

  ال  لسة  ن  ت سي  علوم اللسدملق بندملء ار ع عل  اللسملق عند تل ل ة

عىل الن سي  العرت هلمل   اةن دام  صطلحملل علوم العربية للنعبري عة 

الندي  علوم اللسملق عند األ   تلامل  ادملنطلع  دة اللةدة نرسدامل   العلدوم

 ُتعنى ممل و حمللة اإلاراد  اليباتيب.

ناسك عة  امل حظملل   ؤ نمل ؛لننن ل إىل طمل لة لدر  اتسدات 

بملال نصددمل  عددىل تعددداد علددوم العربيددة د ق ترصدديل    ددة غددري تعريدد  

هددد(  و 538)ل    جــار ا   ودــود الي  ــريبحددد دهمل   هددي طمل لددة 

لعل  لق  لصنملف العلوم األدبيدة " ي وا : القسطاس يف علم العروض: تنملب  

 علــم األبنيــة  الثددملين:  علــم اللغــة ترت ددي إىل انينددي عرشدد صددنرمًل: األ ا: 

ِععـرا   .  الرابع: علم االاتقاق الثمللث:  . علـم املعـاصي  .  اخلدمل س: علـم ا

. علـم القـوايف  .  الثدمل ة: : علـم العـروض  .  السدملبععلم البيان السملد : 

                                                           

 25( إحصملء العلوم. ص1)



 

(47)  ايــــــــــةرالد 

 

. علم الكتابة.  احلملده عرش: قرض ال عررش: .  العملإص اء النثر النملةع: 

 (1)"احملاضرات  الثملين عرش:

  د ا نا الزرصرشه عىل تعدادهمل  ة غري  ة   بملحثادمل     دد 

لةثهمل العلوم األدبية   هي تساية كملعت و بعض املؤلرملل تث ةيريت   

: إق علدوم األدب نيثنيدة"  ي دوا : ) د هد577)ل أبو الربكات األصبارياايا 

النحو، واللغة، والتصريف، والعروض، والقوايف، وصنعة ال عر، وأخبار العـر   
وهدـا علـم الـدل يف    ؛  لحل نمل بمللعلوم الثثنية علا،  يعنملمهمل؛ وأصسابهم

  اُيعرف ب  ال يمل   ترتيبد   ل سدمل    دة  يدمل  النحو، وعلم أصول النحو

د لصوا الر د   العلة    يمل  الشب     يمل  الطرد إىل غري كلك؛ عىل ح

اإق بيناث  ة املنملةبة  مل ال خيرى؛ ألق النحو  ع وا  دة  ن دوا؛ تدث لق 

  (2)"الر    ع وا  ة  ن وا   يعل  ح ي ة هيا ل بملب املعراة مث

 رسُد الزرصرشه   ة بعدي األنبمل ه لعلوم األدب تث  ملال بد ق 

    عر ادة حتديد  عململامل يدا داللة  ايحة عىل لهنمل  علو دة و عاده

 طددددة   الدديلك مل ينحدددا األنبددمل ه إال عددة العلادد، املحدددني، علدد  

  دة بدملء بعدده  مل يبنعدد تثدرًيا  ، اندا النحوه   عل  لصوا النحدو

                                                           

   ه1410( حت يددع ا ددر الدددية  بددمل ة   ونبددة املعمل ف بري ل الطبعددة الثملنيددة  1)

 15ص

لسمل رائي النملرش:  ونبة املنمل   (نزهة األلبملء و طب ملل األدبملء حت يع: إبراهي  ا2)

 67هد ص 1405األ دق  الطبعة: الثمللثة   –الز  ملء 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (48)

عة هيي العلوم    تلك الرر ع     إق ادنلرت ةديمل ملل احلدديث عنادمل 

هد( حتدا عة علدوم العربيدة  دة  نطلدع 626امللسوملتي   ث  )املنوىف: 

  ددد  " ثددمل ال اخلطددر    و ةدديملق بيددملق النددي متنددع  ددة الزلددل  ي ددوا : 

يانت تنملت هيا  ة لنواع األدب ... هي عدة لنواع  نآددية ار دعند  

 (1)املننوع عىل لنواع  الث نية بعلم االاتقاقبنث     إن  ال ين  إال  علم الصرف

بعلدـي املعـاصي   بنث     متمل    علم النحو  د تشرت عنامل ال نملع.  ل  دل 
متـام علـم املعـاصي       ل د  ضيت بنوايع اهلل  ناث الوطر   ململ تدملق والبيان

مل ل  بدًا  ة النساح مدث   حد، تدملق الندد ب و  بعلدي احلد واالستدالل

علاي املعملين  البيملق  و وامًل عىل مممل ةة بملب النظ   بدملب النثدر   ليدت 

ـ صملحب النظ  يرن ر عدىل  نينيدت عندملق ال لد  عدىل  وايفعلدي العروض والق

إيرادمهمل   مل يانت  يع كلك تنملت هيا إال بعد  مل  يدزل الدبعض عدة 

الددبعض الناييددز املنملةددب   خلصددت الودد م عددىل حسددب   ن دد امل ددملم 

هنمللك   ادل لول  دة كلدك لصدوالً الئ دة  ل  دل حججدمًل  نملةدبة 

  ددر ل  ددمل صددملدات  ددة هب اء السددل   ددد  اهلل ل  احادد  ب ددد   ددمل 

                                                           

   األترب  اي  "الن ليبملل"( ي صد االكن ملق الصةري   الوبري عند ابة بنبي 1)

 هانمل نوع نيمللث  ة االكن ملق تملق يساي  كدي نمل احلدملمتي  محد  اهلل  "ي وا: 

مل احنالن  لددوال تلدك الطملئردة  دة االكن ملق األترب   هو لق ينجمل ظ عىل  

 15ص"احلر ف نوعمًل ل  رصربمل



 

(49)  ايــــــــــةرالد 

 

نالددت  ددة الن ريددر  ددع اإل كددملد عددىل رض ب  بملحددث  لددت عنمليددة اح

 (1)".السل  ممل  إيراد لطملئ   رننة  مل انع لحد ممل  تع لكق

  د كتر  ة العلوم العربية :  الاف  االكن ملق  النحو  عل   

املعملين  البيملق  العر ض  ال ملاية  ني  توةع  لددل احلدد  االةدندالا. 

ع  دة العلدوم  - إق بإجيدملظ كدديد –ي بيدملق  مممل ينايز ب  طدرح السدوملت

ببعضامل   ليملف إليامل عل  اللةة و ندص هبددر   دع  يبيدملق الةدرض  دة 

إّق  الةرض األ دم  ة عل  األدب ملدمل تدملق هدو "علوم األدب إك ي وا  : 

االحيباظ عند اخلطدر و تد م العدرب ...  إندث لغندت هديي ألق  ثدمل ال 

د  النرلي   توق املرتب  طملب دمًل ملدمل جيدب اخلطر إكا تصرحنامل ني نية املرر

هدي املربدوع إليادمل و ترمليدة  علـم اللغـة  لق ينول  ل    هيي األنواع بعدد 

يربدع إلدياث و املردرد  فعلدـا الصـرف والنحـو   كلك  مل مل ين ط عىل النظ   

و األددري   ملدمل تدملق علد  علدـي املعـاصي والبيـان     النرلي    يربدع عدىل 

يد  و املردرد ل  اديث هدو و حود  املردرد  النحدو الاف هدو املربدوع إل

بمللعوس  ة كلك تث ةن   علي   لندت تعلد  لق املردرد  ن ددم عدىل لق 

يؤل   طبملق املؤل  للاعنى  نردر عة نرس النرلي  ال برم لنمل  دد نمل 

 (2)".البعض عىل هيا الوب   يعمل لنؤنير ترتبمًل اةنح ن  طبعملً 

                                                           

 –(  رنملح العلدوم  حت يدع :نعدي  ظ ظ   الندملرش: دا  الوندب العلايدة  بدري ل 1)

  8 ص  ه1407لبنملق  الطبعة الثملنية  

 8(  رنملح العلوم  ص2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (50)

( و ةديملق 685)ل عدر البيضـاوي  صاصر الدين  عبد ا  بن  ل مل  

يف موضـوعات العلـوم   حديث  عة تصني  العلوم و  ةمللن  الندي  بعندواق : 
 عل  اآلداب :"كتر ل هلمل  وتعاريفها

 هو عل  يعرف ب  النرمله  عث و الضثئر بردلة األلرملا  الونملبة. 

مل   ويوع  اللرع  اخلط  ة باة داللناث عىل املعملين     نرعن  إعامل   

 و نرس اإلنسملق  ة املعملين  إيصملل  إىل ك ص هبدر    هو عرشة:

:  هدو علد  بن دل  األلردملا الدالدة عدىل املعدملين املردردة  علم اللغـة 

وعلم التصـريف، وعلـم املعـاصي، وعلـم        نرعن  اإلحملطة ميي املعلو ملل. 
 . البيان، وعلم البديع

 :  هددو علدد  يعددرف بدد  ل ددراض الشددعر صددحيحاملوعلــم العــروض

:  هدو  وعلـم القـوايف   املةدهمل     نرعن  بيملق  مل هو  دة الود م كدعرا. 

عل  يعرف  ند  لحدواا هنمليدملل الشدعر عدىل له  بد  تودوق  تد  هدي  

:  هو عل  يعدرف   وعلم النحو وعلم الكتابة  نرعن  نحو  نرعة العر ض

:  هدو علد  يعدرف  ند  وعلم القـراءة صو  احلر ف املرردة  ل يملعامل. 

 .  (1)"دالة عىل  مل يونب و السطر  ة احلر فالع  ملل ال

                                                           

تصني  العلوم ب، نا الدية الطدو   ندملا الددية البيضدمل ه  د اةدة    (1)

ع عبدددددمل  ةدددددليثق   دا  الناضدددددة العربيدددددة  بدددددري ل  الطبعدددددة حت يددددد

 95م ص1996األ ىل 



 

(51)  ايــــــــــةرالد 

 

يقـول ييـب بـن       الطراز ألسرار البالغة وعلـوم حقـا ا اِعزـاز    و 
 ":هــ( 745محية   احلسيين العلـوي  الطـالا امللقـا بامل يـد باللاـه  املتـوفب:       

 العلوم األدبية عىل ل بعة لنواع:

اعدملنى األلردملا  هو عل  ب علم اللغة العربية:امللنوع األ ا  نامل: 

املجددردة. اددإق حملصددل  اةددنرملدة املعددملنى املرددردة  ددة األ يددملع اللةويددة. 

امللعل  برق اإلنسملق  الرر   اندا   غريهمل  ة األلرملا  ويوعة هلديي 

احل ددملئع املرددردة  إ ددمل بددمللنو ي    إ ددمل بململوايددعة  ل  يوددوق بعضددامل 

ي بدددمللنو ي    بعضدددامل بململوايدددعة  ل  الو ددد  ىف كلدددك.  جتدددويز هدددي

االحنثالل  ة غري  طع ىف  احد  نادمل إىل غدري كلدك  دة اخلد ف ايادمل 

 ليس  ة مهنمّل كتري خلر ب  عة   صدنمل.

.  هو عل  بململعدملنى اإلعرابيدة احلملصدلة علم اِعرا النوع الثملنى: 

عنددد الع ددد   اليبتيددب  ت ولنددمل  ددملم ظيددد  اددإق اإلعددراب ال لصددل إال 

.  الع د إةنملد لحدمهمل إىل اآلدر. ملجاوعاث. املليبتيب ل ّل   ة بزئ،

الو حصل لحدمهمل  تعي  اآلدر  لرملل املعنى   لبطل اإلعراب. اصدمل  

عل  اإلعراب  نايزا عة عل  اللةة العربية بث كترنملي   عطيمل املئددة غدري 

  مل يعطي  عل  اللةة ألبل اإلاراد  اليبتيب.

يدة .  هدو علد  ينعلدع بنصدحيح لبنعلم التصـريف النوع الثمللدث: 

األلرملا املرردة   إحوملم  والبادمل عدىل األ يسدة املطدردة ىف لسدملق العدرب 

بملل لب  تث ىف  ملا    ى   احليف تث ىف  ولندمل:  دل   بدع   اإلبدداا  

تث ىف  ولنمل:  يعملد   ااط   غري كلدك.  هدو علد  بليدل ال دد    ال 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (52)

ملدملظنّى خينص ب  إاّل األكتيملء  ة علدثء األدب  تدث لنيدر عدة لبدى عدثثق ا

 لبى الرنح ابة بنى   غريمهمل.   دد ي دع ايد   عظد  الّزلدل ملدة مل لدرظ 

لصول   ال لواامل  تث   ع  ة نملاع امل ر ء ىف مهزي كب   عدملي   هدو 

 دطر..

 مهمل يردياق  علم البالغة والفصاحةالنوع الرابع  ة علوم األدب: 

ع دهمل  ادإكا   ة العلوم األدبية صروهمل   ي عملق  نامل  وملق الواةطة  ة

ــم البيــانمتادددل هدديي ال ملعدددة ان ددوا: العلدد  املعددرّب عندد   هددو علدد   بعل

هدو املعدرّب عند  بعلد  الب غدة.  هدو لبدّل العلدوم  وعلم املعاصبالرصملحة. 

األدبية  د ا   وملنمل  لع همل  نزلة  لتربهمل كرنمل ألند  علد  يسدنوىل عدىل 

ةة النّوت املودعة اةن راج لرسا  الب غة  ة  عملدهنمل.  هيي توبد طمل

ىف لصدااامل   ومل نامل.  هو الةملية النى ينناى إليامل اور النّّظمل    الّضمللة 

 النى يطلبامل غملصة البحمل .

 علي  النعويل ىف االّط ع عىل ح ملئع اإلعجملظ ىف ال درهبق   إليد  

اإلةنملد عند املسملب ة ىف اخلصدل  الرهدملق.   ند  تسدنثمل  املعدملنى الد ي دة 

و   ختّرم األظ ملق اظار بث كترنملي لق  و دع علد  البيدملق  دة عىل  ّر الّده

العلددوم األدبيددة  و ددع اإلنسددملق  ددة ةددواد األحددداق.   ددة نيددّ  مل يسددن ل 

 (1)بد ت   إحراظ لرسا ي إال تل ةبملق.

                                                           

بددري ل الطبعددة: األ ىل   –( حت يددع عبداحلايددد هندددا ه  املونبددة العناددية 1)

   مل بعدهمل. 14هد  ص 1423



 

(53)  ايــــــــــةرالد 

 

هيا النص ينايز بر و   نامل: اال نصمل  عىل بعدض علدوم العربيدة 

علد  البيدملق   ينايدز  هي: اللةة    النحو   الناي    علد  املعدملين  

بملحلديث امل نا عنامل    عراة  مل تعملن   ة  ضمليمل لةوية   دع النرتيدد 

 عىل بعل عل  املعملين لبل العلوم   لمهامل .

  النصوص السملب ة تدا عىل اةن را  العلدوم    اننشدمل  تددا هلمل 

أمحـد بـن احلسـني      مممل يدا عىل اةدن را  علدوم العربيدة ل  األدب ندص 
ــب و  ) ه 764) ل  الــاربردي ــيته عل ــافية"حاا  علددوم "ي ددوا  "ال 

مل عة اخللدل و تد م العدرب لرًظدمل ل  تنملبدة   هدي  األدب علوٌم ُليبظ م 

حوا ب  انينمل عرش   ا ول  عىل  مل احوا ب  اي  داللدة  ملطعدة (1)"عىل  مل ا 

عىل اننشمل  هيي العلوم    تدا هلمل ب، طد ب العلد   تصدنيرملل العلدثء 

كترهدمل د ق ترصديل  -تث  ر  -  امللزرصرشه  بل  بائني ةنة  د  ال غر

بث يوحي لهنمل  علو ة  ندا لة تدث  لندمل ةدملبً مل.   دد  كتدر اندمل برده لّق 

له علدوم  –   "علوم األدب تن سد  إىل  سدا، لصدوا  ادر ع ي دوا : 

  نامل لصوا   هي العادة و كلك االحيباظ    نامل ار ع. -األدب 

دمل عدة املردردال  دة حيدث بواهُرهدمل ل مل األصوا:  امللبحدث: إ  

  ل  فعلـم التصـريف    ل   ة حيث صوُ همل  هيئمل دمل؛ فِعلُم اللغة  وادهمل؛ 

 .االاتقاق فعلم ة حيث اننسملُب بعضامل إىل بعض بملألصمللة  الررعية؛ 

                                                           

  ه1404  3ط  1  عململ الونب ج 6(حملكية انمل برده ص1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (54)

تيبيدة   دمل اليب  بملل عىل اإلط ق  ار دمل بملعنبدمل  هيئمل    إ مل عة املرت 

دمل ملعدملٍق  ةدمليرة فعْلـُم النححـو  األصدلية؛   تردينامل ملعملنيامل   ل  بملعنبدمل  إاملد  

  ل  بملعنبددمل  تيريددة تلددك اإلاددملدة و  راتددب فعلــم املعــاصيألصددل املعنددى؛ 

مل  ة حيث  ظهُندمل؛ فعلم البيانالويوح؛  .  إ مل عة املرتبملل املوظ نة  ار  

 .فعلم القافية  ل   ة حيث ل ادر لبيمل مل؛ فعلم العروض

دع بن دوك الونملبدة؛  ل مل الرر دمل لق ينعل  فِعْلـم   ع: امللبحث ايادمل إ  
ى اخلط فعلـم    ل  بدململنثو ؛ بقرض ال عر  ل  خينص بململنظوم؛ امللعل  املسا 

ــاء ــم النثددر  ددة الرةددملئل  اخلطددب  ل  ال خيددنص ب ددء  ناددمل؛  إص  فعل
 . (1)"    ن  النوا ي،احملاضرات

ة هديا الن سدي   لعل انمل برده هو ل ا  ة  سد  العلدوم العربيد

 إىل لصل  ارع.

 إّق  مل اعل  انمل برده   ة ت سي  علوم األدب  إىل لصل  ارع   

  مل  ملم ب  الطمللبي  دة اال نصدمل  عدىل بعضدامل ي د بمللنردمل ل بد، هديي 

العلوم و األمهية    لهّنمل ليست عىل د بة  احدة  ة األ لوية    يدوحي 

 بإد ار العلثء هليا النبملية .

كتابه هدد( و  749س الدية األترملين السنجمل ه  )ل ني  لتى كا
لق علدوم  - نبًعمل العلثء السملب ، - كتر   إرااد القاصد إىل أسنب املقاصد ،

                                                           

 ( السملبع نرس 1)



 

(55)  ايــــــــــةرالد 

 

األدب عرشة  ع ت سي  هلمل ت سيًث ع لًيمل ييترنمل بدث اعدل الردمل ات      دد 

   عند األانطلع  ثل   ة لّق هيا  النظر اللةوه غري رصنص بمللعربية   بل 

علـم  تنحا   ملصدي  ]له األدب[و عرشة علدوم  هدي: "ي وا :  تّلامل
اللغة وعلم التصريف وعلم املعاصي وعلم البيـان وعلـم البـديع وعلـم العـروض      

 كلدك  وعلم القوايف وعلم النحو وعلم قواصني الكتابة وعلم قـواصني القـراءة،  

ملردرد ل  املرتدب  ألق نظري إّ مل و اللرع ل  اخلط   األ ا اإّ مل و اللردع ا

 ل   مل يعااث.

ل  عدىل  اللغـة   لّ مل نظري و املردرد ادملعنثدي إّ دمل عدىل السدثع  هدو

 لّ مل نظري و املرّتب اإ مل  طل مل ل  رصنّصدمل بدوظق  التصريف، احلجة  هو 

ــم  األ ا إق تعّلددع ب ددواص تراتيددب الودد م  لحومل دد  اإلةددنملدية  فعل

بدمللوظق انظدري إّ دمل و الصدو ة ل  و     امل دنصفعلم البيـان    إاّل املعاصي

  علم العـروض    األ ا إق تملق باجرد الوظق ااو علم البديعاململدة  الثملين 

   الثدملين ادإق علـم النحـو  ؛   مل يعّ  املررد  املرتدب اادو فعلم القوايف إاّل 

فعلـم     إق تعّلع بمللع  دملل علم قواصني الكتابةتعّلع بصو  احلر ف ااو 

.  هيي العلوم ال ختنّص بمللعربية بل توبد و ةدملئر لةدملل قواصني القراءة

 (1)".األ   الرمليلة  ة اليونملق  غريه 

                                                           

  ة امل طوط 8( ص1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (56)

 لونّدد  خينلدد  عددة الرددمل ات و اةددن دام املصددطلحملل العربيددة  

 املعر اة.

 و السيملق املد ر ألصوا علوم العربية  ار عامل   املسنحرضد   

هدد( و  773)املندوىف:  كيبهاء الـدين السـب  ملوملنة تل ارع  نامل يريت نص  

اليه ي ر اي  برق علد  العربيدة عروس األفراح يف ارح تلخيص املفتاح تنملب  

انيني عرش علث  عنادا عىل  مل كتدري الزرصرشده   لونّد  كتدر لّق لصدوهلمل 

اعل  لق عل  العربية عدىل  دمل  دملا الزرصرشده  يرت دى إىل  "ل بعة ي وا :  

اللغـة،  : انينملق ينعل ملق بململرردال مهدمل: بعةأصوهلا أرانينى عرش علث  غري لق 
ادإق املرتبدملل هدي امل صدود  علم النحو،   يلياث الثمللث  هو: والتصريف

   لعلدك ت دوا: له املئددة علـم املعـاصي   ن    هى تمللننيجة هلث  ني  يليامل 

لعلدد  املعددملين اددإق املرددردال  املرتبددملل علاددت بددمللعلوم الث نيددة   علدد  

النحو؟ ت  إق غملية النحوه لق ينزا املرردال عدىل  املعملين غمللب   ة عل 

 مل  يعت ل    يرتبامل عليامل     اء كلك   ملصد ال تنعلع بمللويع ممدمل 

ينرمل ل ب  لغراض املنول  عىل ل ب  ال تننملهى   تلدك األرسا  ال تعلد  

إال بعل  املعملين   النحوه  إق كترهمل ااو عىل  ب  إ دمليل ينادف ايد  

ملصمل ال يصدل إليد  النحدوه  هديا تدث لق  عظد  لصدوا البيملين تاامل د

 (1)."الر    ة عل  اللةة   النحو   احلديث   إق تملق  سن   بنرس 

                                                           

دتنو  عبددد احلايددد هندددا ه  املونبددة العاددية للطبملعددة  النرشدد  (حت يددع: الدد1)

  ا نانمل 47/ 1م   ص 2003 -هد  1423لبنملق الطبعة: األ ىل   –بري ل 

 عىل كتر العلوم د ق املصنرملل.



 

(57)  ايــــــــــةرالد 

 

ــدون  ت   ريددب  ندد   ــن خل ــهو (   ه808اب ؛ إك حتدددا عددة  مقدمت

األ بعد،    دد العلوم    نامل علوم اللسملق العرت  و الرصل اخلدمل س  

النحو  البيملق  األدب  ابندل  بل الرش ع : هي اللةة  عّدهمل ل بعة ل تملق

ايامل ببيملق رض   مل    تش  ا تبملطامل بمللرشيعة    النرتيد عدىل ترمل  دمل 

ل تملندد  ل بعدة  هددي الّلةدة  النّحددو  البيدملق  األدب   عراناددمل  "ي دوا :

رض  ّية عىل لهل الرّشيعة إك  ردي األحوملم الرّشعّية تّلامل  دة الوندملب 

لعرب  ن لنامل  دة الّصدحملبة  الّندملبع، عدرب  رشح  الّسنّة  هي بلةة ا

 شو  مل  ة لةمل   ا  بّد  ة  عرادة العلدوم املنعّل دة مديا الّلسدملق ملدة 

ل اد علدد  الرّشدديعة.  تنرددمل ل و الّنرتيددد بنرددمل ل  راتباددمل و الّنوايددة 

با صود الو م حسبث ينبّ، و الو م عليامل انمّل انّدمل  اّلديه ينحّصدل لّق 

ّ  امل ّدم  نامل هو النّحو إك ب  تنبّ، لصدوا امل ملصدد بمللّداللدة ايعدرف األه

الرملعل  ة املرعوا  املبندل  ة اخلرب  لوالي نادل لصدل اإلادملدة.  تدملق 

 ة حّع عل  الّلةة الّن ّدم لوال لّق لتثر األ يدملع بمل يدة و  ويدوعمل مل مل 

ملسند إلي  اإّن  تةدري تنةرّي ب  ف اإلعراب الّداّا عىل اإلةنملد  املسند  ا

بملنالة  مل يبع ل  لنير. اليلك تملق عل  النّحو لهّ   ة الّلةة إك و بالد  

اإلد ا بمللّنرمله   لة  ليست تيلك الّلةدة  اهلل ةدبحملن   تعدملىل لعلد  

 (1)". ب  الّنوايع

                                                           

 1408(حت يددددع: دليددددل كددددحملدة   دا  الروددددر  بري ل الطبعددددة: الثملنيددددة  1)

 753هد ص



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (58)

ني    حتدا عة عل  النحدو   عدة نشدرت     اتسدملع املدياهب ايد  

 "املنن دل بعدد كلدك إىل علد  اللةدة  كتدر لقّ  ب  ء  ة اإلجيملظ الشديد 

 ( 1)."هيا العل  هو بيملق املويوعملل الّلةوّية

حتدا اي  عة املعملب  اللةوية   نشر مل عىل يدد اخلليدل بدة لمحدد 

نيدّ  مّلدمل تملندت العدرب تضدع  "الرراهيده  ني  لكمل  إىل ا   اللةدة ب ولد :

لرملعدمل لددر  دملّصدة الّ ء عىل العاوم نيّ  تسنعال و األ و  اخلملّصدة ل

ممل اوق كلك عندنمل   بّ، الويع  االةدنعثا  احندملج إىل ا د  و الّلةدة 

عزيز املرددي تدث  يدع األبديض بمللويدع العدملّم لودّل  دمل ايد  بيدملض نيدّ  

ادنّص  مل اي  بيملض  دة اخليدل بملألكداب   دة اإلنسدملق بدملألظهر   دة 

حلندمل  در بدمل الةن  بملأل لح حّنى صمل  اةنعثا األبديض و هديي تّلادمل 

عة لسملق العرب.  ادنّص بمللّنرلي  و هديا املنحدى الّثعدمللبّي  لادردي و 

 هو  ة لتد  مل يردي ب  الّلةوّه نرسد  لق لدّرف  فقه الّلغةتنملب ل  ةّثي 

اةددنعثا العددرب عددة  وايددع . الدديس  عراددة الويددع األّ ا بوددملف و 

لندملج إىل كلدك  اليّبتيب حّنى يشاد ل  اةنعثا العرب ليلك.  لتثر  دمل

األديددب و انّددي نظادد   نثددري حددي ا  ددة لق يوثددر حلندد  و املويددوعملل 

الّلةوّيدددة و  رردا دددمل  تراتيبادددمل  هدددو لكدددّد  دددة الّلحدددة و اإلعدددراب 

 .(2)" لاح 

                                                           

 754( السملبع ص1)

 758( السملبع ص 2)



 

(59)  ايــــــــــةرالد 

 

انحدا عة الرتة الثمللث  ة ل تدملق علدوم اللسدملق   هدو علد  

هديا  "رة  ي وا :البيملق لكمل  لّن  عل  يريت بعد عل  العربية  اللةة و النش

العل  حملدا و املّلة بعد عل  العربّية  الّلةدة   هدو  دة العلدوم الّلسدملنّية 

 (1).".ألّن   نعّلع بملأللرملا   مل تريدي

املكدنال  "ني  كتر العلوم الني تنطوه حتت هيا املسداى ب ولد  :

هيا العل  املسّاى بمللبيدملق عدىل البحدث عدة هديي الّداللدة اّلندي للايئدملل 

 امل مل ملل  بعل عىل ني نيدة لصدنملف: الّصدن  األّ ا يبحدث   األحواا

اي  عة هيي اهليئملل  األحواا اّلني تطملبع بمللّلرع  يع   نضيملل احلدملا 

   الّصن  الّثملين يبحث اي  عدة الّداللدة عدىل الدّ ظم علم البالغة يسّاى 

 .علـم البيـان  الّلرظّي   لز     هي االةنعمل ة  الونملية تث  لنملي  يسّاى 

 لحل وا مث صنرمل هبددر  هدو النّظدر و تدزي، الود م  حتسدين  بندوع  دة 

الّننايع إّ مل بسجع يرصل  ل  جتنيس يشملب  ب، للرملع  ل  ترصيع ي طع ل  

تو ية عة املعنى امل صود بإقملم  عنى لدردى  ند  الكديبار الّلردع بيدناث 

 (2)". علم البديع ل ثملا كلك  يسّاى عنده  

و ااد  اإلعجدملظ  دة ال درهبق ألّق إعجدملظي و  "ي:  ل مل نيارت  اا

 املء الّداللة  ن  بجايع   نضيملل األحواا  نطو ة   راو ة  هي لعىل 

 راتب الوثا  ع الو م ايث خينّص بملأللرملا و اننرملئامل  بدودة  صدرامل 

                                                           

 .857( السملبع ص1)

 761( السملبع ص 2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (60)

 ترتيبامل  هيا هو اإلعجملظ اّليه ت ّا األااملم عة إد ات .  إّنث يدد ر 

   دة تدملق لد  ك ق با مللطدة الّلسدملق العدرّت  حصدوا بعض الّ دء  ند

 (1)". لون  ايد ر  ة إعجملظي عىل  د  ك   

 "علد  األدب   هدو علد  : -عند ابة دلد ق –  هبدر األ تملق 

ال  ويوع ل  ينظر و إنيبملل عوا ي  ل  نريادمل.  إّندث امل صدود  ند  عندد 

نثدو   عدىل لةدملليب لهل الّلسملق نيارت    هي اإلبملدة و انّي املنظدوم  امل

العرب   نملحيا   ايجاعوق ليلك  ة ت م العرب  مل عسملي حتصل بد  

الولاة   ة كعر عمليل الّطب ة   ةجع  نسدمل  و اإلبدملدة    سدملئل  دة 

الّلةة  النّحو  بثونية لنينملء كلدك   نرّر دة... نيدّ  إهّند  إكا ل اد ا حدّد هديا 

مل  األددي  دة تدّل الرّة  مللوا: األدب هو حرع لكعمل  العدرب  لدبمل هد

عل  بطرف يريد ق  ة علوم الّلسملق ل  العلوم الرّشعّية  ة حيث  نوهنمل 

 .(2)"ا ط  هي ال رهبق  احلديث

هدد( و تنملبد  821)املندوىف:    أمحد بن علي  القلق ندي ال يردول 

احلديث عدة العلدوم العربيدة  صبح األع ب يف صناعة اِص اء  املوةوعي   

 متيز طرح  بيتر له  الونب املصدنرة و تدل علد  ا د كتر لهنمل عرشة   

 عل  األدب؛  اي  عرشة علوم"ي وا:

                                                           

 ( السملبع نرس .1)

 763( امل د ة   ص 2)



 

(61)  ايــــــــــةرالد 

 

األ ا علدددد  اللةددددة...الثملين علدددد  الناددددي ..الثمللث علدددد  

النحو...الرابددع علددد  املعملين...اخلدددمل س علدد  البيملق...السدددملد  علددد  

البديع...السددملبع علدد  العر ض...الثددمل ة علدد  ال واو...النملةددع علدد  

 (1)"ط..العملرش  وان، ال راءة وان، اخل

هددد(  ا دد ا نادد و تنملبد  الشدداري 1158)ل بعدد التهــاوصيل دمل   

عدىل كتدر ةدبعة  دة علدوم العربيدة   هدي  ك اف اصطالحات الفنون والعلوم

عل  الاف  عل  النحدو  علد  املعدملين  علد  البيدملق  علد   عىل ترتيب  :

علد  يديتر تعريرد    حتدت تدل  (2)البديع  عل  العر ض  علد  ال ملايدة.

 اة   ملصدي    بعض نيث ي.   له   بملحث    يشء 

 كلك بعد لق كتر نصوص بعدض العلدثء    عدّدهمل انيندي عرشدة 

تمللسدددبوي و عدددر   األادددراح و رشح تل ددديص املرندددملح    ندددص 

 السنجمل ه امليتو  ةملبً مل.

                                                           

  538/ 1  الونب العلاية  بري ل ص ( حت يع طاد حس، كاس الدية  دا1)

   مل بعدهمل.

حت يع: د. ع  دحر ج ن ل النص الردمل   إىل العربيدة: د. عبدد اهلل اخلمللدده  (2)

  17م.    ص 1996 -الطبعة: األ ىل بري ل   –النملرش:  ونبة لبنملق نملرش ق 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (62)

  دســتور العلدــاء جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون ل ددمل  صددملحب

 (1)هد(   ايتر ت م انمل بره   النامل ين نًصمل . 12 )املنوىف: ق

الصبان ت:  لكمل  تيلك  إىل عدد علوم العربية اإلنيني عرشة علث 

  دد كتدر لق  رشح األكاونى أللرية ابدة  مللدكهـ (يف حاايته علب  1206

  دثلاث ناد )لبدو ،  (2) العلثء بعلوا عل  البديع كيد  ال  سدث  سدن ً  

( و املطمللع النادية للاطدملبع املادية و األصدوا   ه1291الواملء( )ل

 (3)اخلطية.

 بعد النظر و تلك النصوص ترال    النر ل و الرر ق بينادمل   

  رابعنامل دربت بعددة   حظدملل  نجالادمل و ن دملط  بعدد لق هبنيدرل 

النعليدع عدىل تددل ندٍص  نرددردا   تردريهدمل  بعلادمل و  وددملق  احدد بدددا

 : هي

                                                           

 -(  ال مليض عبد النبي نوره  تعريب حسة هملين احص   دا  الونب العلايدة 1)

 266 ص2م .ج2000 -هد 1421لبنملق / بري ل الطبعة: األ ىل  

 24/ص1هد  ج 1417لبنملق الطبعة: األ ىل -(  دا  الونب العلاية بري ل2)

 صود النملرش:  ونبة السنة  ال ملهرة الطبعة: (حت يع  تعليع: الدتنو  ط  عبد امل3)

 29هد  ص 1426األ ىل  



 

(63)  ايــــــــــةرالد 

 

  الدالددة عددىل العلددوم العربيددة و انالددة  تعددددل املصددطلحملل

لكارهمل   ل ةعامل اننشملً ا : علوم األدب  ل  عل  األدب    نادمل 

علوم العربية    عل  اللسملق    علوم اللسملق العرت.

  اةدددن را   صدددطلحملل العلدددوم و الددديباا العدددرت بملةدددنثنملء

 صطلحملل الرمل ات     د ةب ت اإلكدمل ة إىل ةدبب كلدك   و 

مل يشري إىل هيا االةن را     إق ُةاي علدُ  النحدو علدَ   اند ا  

اإلعددراب عنددد بعددض العلددثء   علدد  األبنيددة علدد  الناددي  ل  

الاف.

  تررد بعض العلثء بيتر بعدض العلدوم    لحل ادمل بعلدوم العربيدة

تث اعل األنبمل ه و عل  اندا النحوه   عل  لصدوا النحدو    

وملتي. علاي احلد  االةندالا عند الس

  دددة العلدددثء  دددة  سددد  العلدددوم إىل  سدددا، لصدددوا  ادددر ع 

تملنمل برده    نا   ة ا نا عىل كتر لصدوهلمل  هدو السدبوي  

ل  ل تملهنمل تملبة دلد ق.

  هنملر بعض املصطلحملل و الديباا اللةدوه العدرت  مل تديتر و

تلك النصوص تمللعربيدة الدداا عدىل النحدو  الادف و   ملبدل 

لةة  رادًامل لألدري.اللةة    صطلح  نة ال

 نردع عدىل كترهدمل  – ينضدح كلدك  دة اندد ا  –بعض العلدوم 

 تعل  النحو  الاف  اللةة  املعملين  البيملق  العر ض  ال ملاية.



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (64)

 الفصل الثاصي : علوم العربية عند احملدثني  :
 نننمل ا اي  علوم العربية عند املحدني،  ة د ا  بحث،: 

 األ ا : احلضو   السيملق .

 لثملين : الةيملب  األةبملب. ا

 املبحث األول: احلضور والسياق:
  (1)بعددد تنبددع احلددديث عددة علددوم العربيددة و تنددب علدد  اللةددة  

 النر ددل و  ددواطة الودد م عناددمل    وايددع تصددنيرامل   بدددل كار 

احلددديث و ةدديمل ،  ئيسدد، توددملد جتاددع عليدد  تنددب علدد  اللةددة   مهددمل 

: ةدديملق امل مل نددة بدد، علددوم لثددملينالنددمل خيي للددد   اللةددوه   ا السدديملق

 العربية  ار ع عل  اللةة احلديث   ةيريت بيملق كلك بمللنرصيل.

 السياق التارخيي للدرس اللغوي:
النددر ي، للددد   اللةددوه و تنددب علددوم اللةددة  ددة  املبملحددث 

الرئيسة الني ال يوملد خيلو  ند  تندملب و هديا العلد  و العاد احلدديث  

للنمل ي، بملًبمل ل  اصدً  يسدلطوق ايد  الضدوء عدىل اؤلر، يررد ق  اجّل ال

 بعض  املراحل الني  ر مدمل الدد   اللةدوه   لهد   نعطرملتد  املناجيدة 

                                                           

( حددنمل تنب عل  اللةة ممثلة للد   اللةوه احلدديث؛ ألهندمل  ندرنيرة بمللدد   1)

اللةدوه الةدرت انحسدة امل مل ندة   صدد النواادع  االددن ف   ل دمل الونددب 

 احلديثة الني اعنادل عىل اليباا ا  تددل و البحث.



 

(65)  ايــــــــــةرالد 

 

    طعدددمل ةددديووق   (1) لبدددرظ اللةدددوي، املدددؤنيرية و الد اةدددملل اللةويدددة

احلديث عة اليباا اللةوه العرت  حملرٌض      تيلك عة علوم العربية 

 خ ينناي إىل احلضمل ة العربية نرسامل. برنواعامل ال ةيث  املؤ 

  هدو  دة ل ائدل  دة تندب و علد  اللةدة   فعلي عبدالواحـد وايف 

  "البحدوا اللةويدة" حمل ا ن ل  إىل الث ملاة العربية حتدا عة  تدمل ي، 

تددمل ي، البحددوا  "   حتددت العنددواق :علــم اللغــة النسدداية لدد   و تنملبدد  

 "عة علوم العربيدة    دد ل بدعتملق الو م  "اللةوية و الث ملاة العربية

 :(2)"له  البحوا اللةوية و الث ملاة العربية إىل الرر ع اآلتية

: كتر و هديا الردرع الةمليدة  دة علد  النحدو   دة النحو والصرف -

يبط لل واعد لنيسري تعلياامل إىل  عملنة اللحدة الديه بددل ينرشدى بعدد 

 الرنوحملل اإلة  ية  

  ن  و  بدل األ ر يبط ال واعدد الةرض األةمل   "ي وا:   إّق 

الني يسري عليامل إعراب املرردال؛ ليسال تعلاامل  تعلياامل   احندياؤهمل 

و احلديث  الونملبة   لنعص  النمل   ة اللحة اليه لددي ينرشدى  ندي 

 و    (3) "صد  اإلة م   ة بّراء تطو  اللةة  اددن ط العدرب بدمللعج  

                                                           

لاردل بحثمل و النر ي، للد اةملل اللةوية و تنب عل  اللةة عريت  (   د1)

 اي  النمل ي، و تنب عل  اللةة  حتدنيت عة املناج اليه تبنملي اللةويوق .

  68(هنضة  ا للطبملعة  النرش الطبعة: األ ىل  ص 2)

 68(عل  اللةة  ص3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (66)

 ةددعوا   لبعددملد الد اةددة النحويددة    رحلددة الح ددة يددر   او إّق العلددثء

ني  لدي نطملق هي العل  ينسع  "لنشال د اةة انالة   وونمل مل   ي وا: 

 لدديً   لدديً    لدددي علددثؤي يعريددوق لوثددري  ددة املويددوعملل املنصددلة 

بدربزاء انالددة  ترتيبادمل   لنيددر تدل بددزء  نادمل و اآلدددر   ع  دة هدديي 

نواع انادل   ع  دة انادل األبزاء بعضامل ببعض   طري ة  بطامل   ل

الني تنرل   نادمل العبدمل ة بعضدامل بدبعض   ل سدملم الولادة   لندواع تدل 

 (1)". س   نامل    عيرن  و الداللة

 ويددوع  يددبط ال واعددد املنصددلة " ل ددمل الاددف ا ددد كتددر لّق 

بددر ظاق الولددثل العربيددة  اكددن مل امل  تادديرامل   تةددري لبنيناددمل بنةددري 

 (2)"املعنى

و إىل لق النحددو ةددملبع للاددف   لّق الاددف مل تددث لكددمل   ا

يسن ل إال و  رحلة تمللية ملرحلدة النرةديس    دع كلدك ادث يدزاا بعدض 

 (3)العلثء ينظر ق إلي    ر ًنمل بمللنحو.

ت  كلك حديث عة لكدار علدثء النحدو   لبدرظ الوندب املؤلردة 

 اي .

ــديع علددوم الب غددة الث نيددة  - ــاصي والب ــان واملع ة    حتدددا عدد البي

بيدملق  دمل ينبةدي لق يودوق  "  ويوعمل مل  ادنصدملص املعدملين  : ب

 علي  األةلوب العرت ليطملبع   ن  احلملا عل   

                                                           

 ( السملبع1)

 ( السملبع2)

 ( السملبع3)



 

(67)  ايــــــــــةرالد 

 

 ليعرب عة املراد لبلد،   البيدملق    ويدوع : رشح املندملهج الندي 

يسلوامل األةلوب العرت و اةن دام النشبي   املجملظ  الونملية   البديع  

نوية  اللرظية الني لنالادمل األةدلوب   ويوع : د اةة املحسنملل املع

 (1)".العرت

 تث دن  الو م و ارعي النحو  الاف بيتر لكار املؤلردملل 

 دن  حلديث هنمل بيتر بعض تنب الب غة.

بيدملق الوبدوي الندي  ": كتدر  او لّق  ويدوعامل علوم القـراءات  -

 رئددت مددمل هبه الدديتر احلوددي     ددد علددت  ويددوعملل هدديي 

نمل  عة ال دراء عدة طريدع النل د،  حندى البحوا يرديهمل ال

بددملء العادد العبددمل   اعودد  العلددثء عددىل تددد ينامل   يددبط 

 واعدهمل   ن د لةملنيدهمل  ا طعدوا مدمل كدوًطمل تبدرًيا و ةدبيل 

(2)".الوثا

 لعددل و عددّد علددوم ال ددراءال  ددة البحددوا اللةويددة   يشء  ددة 

يدة  ل  برمهينادمل و الةرابة ؛ ليلك بملد   او   كتدر ع  نادمل بعلدوم العرب

املبملحدث الد   اللةوه   دة دد ا  دمل حتالد   دة نيدر ة هلجيدة     دة 

لهندمل تو رندمل عدىل  "  ي دوا و  السدبب األ ا:الصوتية و تندب ال دراءال

تثري  ة نواحي اللاجملل العربية و صد  اإلة م   كلدك لق اددن ف 

 إىل لق  ال راءال يربدع بعدض لةدبملب  إىل اددن ف العدرب و هلجمل دمل 

                                                           

 71( عل  اللةة ص1)

 بع( السمل2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (68)

تدملق ي ددرل ال درهبق لودل  بيلددة  بدوحي  ددة اهلل  -عليد  السدد م-الرةدوا 

 (1)"تعملىل  بمللطري ة الني تنرع  ع هلجنامل

إق  عظد  املؤلردملل و ال دراءال  دد " و  السبب الثملين  ي دوا : 

اكددنالت عددىل بحددوا د ي ددة  ياددة و لصددوال اللةددة العربيددة  طبيعناددمل 

املد  لحومل د    دتد    الةدة  رض بد    صرمل مل  لنواعامل  رصمل بامل   

 (2)" ترنير لصوال الولاة ل  الولثل املنجمل  ة بعضامل ببعض

:  ي صد بد  الن دد األدت  تدمل ي، األدب   كتدر لق هديا األد  -

 (3)النرلي  هنض و العا العبمل .

:(4):   د  سا  إىل ل سملم ني نيةمنت اللغة -

 . عملب  األلرملا -1

  عملب  املعملين . -2

 الرةملئل اللةوية. -3

 و تل  س  ييتر له  املصدنرملل    دد تشد  عدة  له لد  و 

حجدد  الرملئدددة  ددة تلددك املعددملب   للبملحددث و علدد  اللةددة   إك يددر   لددة 

                                                           

 72( السملبع ص1)

 ( السملبع2)

 ( السملبع3)

 73( عل  اللةة   ص4)



 

(69)  ايــــــــــةرالد 

 

 هدديا النددوع  ددة  "املئددد مل ؛ ألهندد  لغرلددوا النطددو  اللةددوه   ي ددوا : 

املعجددثل  ليددل الرملئدددة للبملحددث و علدد  اللةددة   كلددك لق  ؤلرياددمل  ددد 

اوا تل عنملينا  إىل كتر  عملين الولثل   االةنشاملد لحيملًنمل بدملل رهبق  ب

دمل تع دب   احلديث  املرنيو   ة ت م العرب   لونا  لغرلدوا إغردملاًل تمل  

 عملين تل تلاة و  راحل حيمل دمل   رشح تطو هدمل و رصنلد  العصدو   

 (1)". بيملق األصوا الني انحد ل  نامل ..

 -حسدب تعبدري  او –عربيدة  مممل  تطر دت إليد  الث ملادة ال -

د اةددة األصدداعي    "    ددد بعددل  او  ددة كلددك:فقــه اللغــة بملحددث و 

ل كن ملق و اللةة العربيدة    عظد  البحدوا الندي يدانامل ابدة ادمل    

... البحدوا "الصملحبي: و ا   اللةة  ةنة العرب و ت  ادمل"تنملب  

نددي  بعددض البحددوا ال"...اخلصددملئص"النددي يددانامل ابددة بنددي  تنملبدد  

عرض هلمل ابة ةيدي و   د ة تنملب  امل صص ... بعدض بحدوا  ليلدة 

؛ تمللبحث اديث جيدره ىدر  املواظندة "ا   اللةة"يانامل الثعمللبي تنملب  

لةثء امل ةينامل  ينة   عربينامل طوية  سدنعالة  "ب، العربية  الرمل ةية 

 لةثء عربية ينعي   بدود امل ةدية لتثرهدمل  لةدثء  ملئادة و لةدة العدرب

 الرددر  عددىل لرددع  احددد  لةددثء ترددردل مددمل الرددر  د ق العددرب  

امليطرل إىل تعريبامل ل  ترتامل تث هي   مل نسدب  بعدض األئادة إىل اللةدة 

املعدرب " البحوا الني يانامل لبو  نصو  انوالي ي  تنملبد   "الر  ية

                                                           

 ( السملبع1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (70)

 ة الو م األعجاي   د   ايامل نشرة النعريب  رش طد ... البحوا 

 البحوا الندي يدانامل "...املزهر "نامل السيوطي  تنملب  ال ياة الني يا

كدرملء العليدل اديث و تد م العدرب  دة "كاملب الدية اخلرملبي  تنملبد  

رس ".. البحوا الندي يدانامل لمحدد ادمل   الشدديملق  تنملبد  "الدديل

الليملا و ال لب  اإلبداا ... البحوا احلديثدة الندي  دملم مدمل طملئردة  دة 

اللةدة "الصددد؛ تبحدوا اليدملظبي و تنملبد   املسنرش ،  غدريه  مديا

  بملحث الور     البحوا الني تنبامل لعضدملء ىادع اللةدة  " العا

 .(1)"العربية باا و ىلة املجاع

هيي العلوم الني كترهمل  او و السيملق النمل خيي للبحث اللةوه  

  د اننحى كار الطريع تثرٌي  ة لصحملب تندب علد  اللةدة العربيدة  دع 

 ف بينا  و العلوم    و طري ة تنمل هلمل .ادن 

علـم اللغـة : مقدمـة    هيا    د ُدصص البملب اخلمل س  دة تندملب 
لنمل ي، الد اةملل اللةوية   و  سا  الثدملين  للقارئ العربي حملدود السعران

اليه ل د  بمللد اةملل و العصو  الوةطى  تملق احلدديث عدة الدد   

 "ة نشرة الد   اللةوه    هدي :اللةوه عند العرب    د كتر الةملية  

دد ة لل رهبق الوري   اعني املسلاوق  ني ال رق األ ا اهلجدره بندد يع 

                                                           

   مل بعدهمل . 76( عل  اللةة  ص 1)



 

(71)  ايــــــــــةرالد 

 

صونمل لو م اهلل  "الشول"الونملبية بد "احلر ف"الونملبة العربية  ت ييد 

 (1)"عز  بل عة لق يصيب  النحري 

 بعدهمل حتدا عة لنير عململ  ة علثء العربية يربع السدعراق إليد  

و ترةدديس علددوم العربيددة    تطويرهددمل  هددو  اخلليددل   ا ددد  ددملم  الرضددل 

ــة  " بملةددن راج ــام قوافي ــي وأحك ــعر العرب دطددمل  "تددث لّندد  (2) "أوزان ال 

السددملب ة دطددوال تبددمل ا يبددد  لنيرهددمل و  النحويــة والصــرفيةبململحددمل الل 

 -ل  األ بدح لند  ل حدى بطري دة  يدع-تنملب تلاييي ةيبوي     يع 

 ."الع،"ال العربية  هو املعر ف بدل ا  عج  كمل ل ملررد

 (3)".أصوات اللغة العربية  د كمل ر اخلليل و  ص  

نيدد  طرددع يددنول  بإجيددملظ كددديد عددة النحددو العددرت   تشددعب  إىل 

 دا   اتنرى برسدهمل    لكمل  إىل تثرة املنوق النحوية   ترنيرهمل بململنطع 

 "ة ابة  مللدكترلري" تثرل املنوق النحوية النثرية   الشعرية  "ي وا :

 عارل الرش ح عىل هيي املنوق   احلوايش عىل الرش ح حنى  يدل إند  

مل ينضج عل   ة العلدوم العربيدة تدث نضدج النحدو.   دد ةدملد النحدو و 

 العصو  املنردرة انرملف ننيجة لةلبة النروري املنط ي علي .

                                                           

 262  ص ه1420( دا  الرور العرت 1)

 263( عل  اللةة  ص2)

 ( السملبع.3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (72)

 النحو العرت و  راحلد  األ ىل   ندرنير كديئمل  دة الندرنيري بانطدع 

 (1)".و اليه ترنير ب  ةو  النحو  ة للواق النظر اللةوهل ةط

 بعددد احلددديث املددوبز عددة النحددو العددرت الدديه ددد   ددة حددّدي 

عنمليدة " تعرير    كتر له   بملحث   ل  ىملالت    انن ل إىل احلدديث  عدة 

علددثء العربيددة بدددارردال  الودد م العددرت   تددملنوا يسدداوق هدديا علدد  

ية  نواصدلة  اودملق  دع املردردال اخلملصدة ... علت هيي العنمل "اللغة"

باويوع  ع،  تونملب الشجر  ل  املطر إل،  ل   ع املرردال لةربيدة  

تةريب ال رهبق   غريب احلدديث   حدوايش الود م  ل   دع  األيدداد  

 ل  النرلي  و  اليبادف    االكيبار اللرظي .

ديلة  عني العرب  ة  دي  ببيملق الولثل األعجاية األصل الد

عىل الو م العرت   نصوا عىل  مل و لةة ال رهبق الودري   دة األعجادي  

تصدددملني  تثدددرية  دددة لكدددارهمل تندددملب املعدددرب  "املعدددرب" هلددد  و 

للجوالي ي.   ة عندملينا  باردردال اللةدة تدآليرا  و  صدطلح العلدوم 

  الرنوق.

 تبل، هيي العنمليدة ك   دمل و املعدملب  العمل دة    دة املعدر ف لق 

 (2)".ل ا  عج   ة هيا النوع  يع و ال رق الثملين للاجرة

                                                           

 ( السملبع1)

 264( عل  اللةة ص2)



 

(73)  ايــــــــــةرالد 

 

 ايث ينصل بد اةة الولاة كتر الد   اليه ُيعندى برصدملحنامل  

 مل يوندد  علددثء العربيددة بمللوشدد  عددة  " هددو الب غددة ي ددوا و كلددك :

لودد م  بددل عنددوا بمللبحددث و لةددبملب األصددوا النددي يصددح باراعمل ددمل ا

 ب غة الو م إل، ...   د اتصدلت الب غدة العربيدة  "الولاة"اصملحة 

انردملف  الدراسـات البالغيـة  تث اتصل النحو العرت بململنطع    د لصملب 

.(1) الع   ململ غلب عليامل االجتملي املنط ي الرلسري

 ضدمليمل لةويدة ني  بعد هيا العرض كتر لّق لعلثء العربية هبنيمل  عدة 

 (2)ترصلامل  الصلة ب، اللرع  املعنى   ال يمل  اللةوه.

 ليس هيا املويع الوحيد اليه كتر ايد  السدعراق بعدض علدوم 

العربية  اري اللاحة النمل خيية لعل  األصوال حتدا عة د اةة اليوندملق 

 الر  دددملق  اهلندددود  العددددرب لألصدددوال   تصدددنيرامل إىل صددددوا ت 

عدة هب اء   -بملدنصدمل –  ني  تول  امل مل ج صوائت   تصنيرامل بحسب 

 "اللةددوي،  العددرب و األصددوال   كتددر لق   حظددمل    سددنادة  ددة 

 تسدددناد  دددة املحدددمل الل الندددي  دددمل وا مدددمل لويدددع الونملبدددة العربيدددة 

 لإلص حملل الوثرية الني لددلوهمل عليامل   كلك تملإلص ح املنسوب 

رتددملل ال صددرية إىل لت األةددود الدددؤيل  اخلددملص بويددع ن ددط متثددل احل

العرت   تملإلص حملل الني  "النحو" الننوية   تملق كلك  بل  يع 

                                                           

 ( السملبع.1)

 265( السملبع  ص2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (74)

تلت هيا  الني ليملات إىل الونملبة العربيدة ع  دملل خلصدملئص صدوتية 

 (1)"لدر .

 ال كك و لق تثريا  " لكمل  إىل ع  ة النحو بملألصوال ي وا :

 النحو العرت ت دوم عدىل لةدس صدوتية  كلدك تمللنصدو  "لصوا" ة 

  "احلددرف السددملتة"  "احلددرف املنحددرر"   "احلددرف"اخلددملص بددد

 دع النسدلي  - "السدواتة" عمل لدة  "حدر ف املدد  اللد،" تاعمل لة 

   ليست  ة تلك الني "الصوائت"برهنمل  ة الطب ة الني ندعوهمل حديثمل 

 تمللع  ددة النددي تصددو همل النحددملة بدد،  -"الصددوا ت"نطلددع علياددمل 

... إلدد،   تنرسددري  "السددووق"    بيندد   بدد،"احلرتددة"  "احلددرف"

 (2)".الني تطرل عىل بعض الولثل ... إل، "اإلعرابية"تثري  ة اآلنيمل  

    ندّوي واألصـوات والصـرف    األصـوات والعـروض   تيلك  بط بد، 

 (3)بإةامل ملل املعجاي،   علثء ال راءال و الد   الصويت.

ني  كتر  ضية لصمللة الد   الصدويت عندد العدرب    دد كدوك 

 "امل    كتر لّق لدي العرب لصوا النصني   دة اهلندود طنادل ي دوا:اي

هل لدي العرب لصوا تصني  األصوال   صرامل عة اهلندود؟ ل  هدل 

ترنير ا م  و كلك   ال ةيث لق كلك  د عار عند العدرب داعدة  احددة  

                                                           

 80عرت ص (عل  اللةة   د ة لل مل ئ ال1)

 81( السملبع  ص2)

 82( السملبع  ص3)



 

(75)  ايــــــــــةرالد 

 

؟ ني  إق د ائر البحو  الشعرية الني  يعامل "تمل  " عار عند ةيبوي  

نجد كبيامل هلمل عند اهلنود  ة  بل. إق  "عل  العر ض"اخلليل صملحب 

لدي العرب عة اهلنود و امليملدية الصوتية  اللةوية عمل ة ل  تدرنيره  مد  

ل ر طنال نظرا   لونمل ال نالك  ة األدلة  مل يدعونمل إىل ال طع برق لديا 

 (1)".ل  ترنيرا  د حدا و هيا املجملا ل  كار

العربيددة ا ددد بددملء و الرصددل  ل ددمل احلددديث املوّةددع عددة علددوم  

الديه عنوند   أسس علم اللغة العربية حملدود فهدب حزازيالثمللث  ة تندملب  

   بدل احلديث اي  بنصني  املشنةل،  (2)"علوم اللةة و اليباا العرت " بّ 

ببنيدة اللةدة   اجملدوعـة األوىل  دن  "بعلوم اللةدة و الديباا و ىادوعن،

ارردال اللةة  دالال مل.   د  ص  ىملا بحدث ب وتهتم اجملدوعة الثاصية

بيددنث  صدد  ىددملا  "علــم العربيــة"ل   "النحــو"عندد املجاوعددة األ ىل 

ل   "فقه اللغـة "ل   "علم اللغة"ل   "اللةة"بحث املجاوعة الثملنية برن  

   (3)"منت اللغة"
 ني   س  الرصل إىل لبزاء ني نية :

                                                           

 82(عل  اللةة   د ة لل مل ئ العرت ص1)

 59(دا  غريب للطبملعة  النرش  النوظيع ص2)

 ( السملبع 3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (76)

 :اليء األول : النحو  وعلم العربية

عدىل  -حسب حجدملظه –هيية املصطلح، و اليباا يدالق إّق 

 دة  "د اةة بنية اللةة صوتًيمل ااًيمل  نحوًيمل  داللًيمل   نيد  كتدر لّق تثدرًيا 

النحوي، يعد ق النحدو كدمل   لودل هديي الد اةدملل  ادمللنحو عندده  

 (1)".يننمل ا تل  مل ينعلع بمللولاة  انالة

لوا ليدديع  باددد "النحددو"اةددن د وا تلاددة "نيدد  بعددد كلددك 

ا ا ا اةن دام هيي الولاة عىل البحث و بندملء انالدة   مديا املعندى 

 (2)"اةن ر املصطلح و ال ر ق املنردرة للحضمل ال العربية اإلة  ية

ني  حتدا عة  صدطلح علد  العربيدة الديه يدرادف النحدو  ا دد 

علثء  ُكتر و املصنرملل ال دياة الني تعود إىل ال رق الرابع   لكمل  إىل لقّ 

 . (3)األندلس  النحو يسن د ون  لتثر  ة  صطلح النحو

إكق النحو باعنملي العملم  ة  باة نظر حجملظه ي ملبدل  سدنويملل 

 النحليل اللةوه   سنويملت   لامل : الصويت  الصوو  النحوه  الداليل.

 :اليء الثاصي : اللغة وعلم اللغة وفقه اللغة

للحدديث عدة  دصدص حجدملظه اندزء الثدملين  دة هديا الرصدل

انحدددا عددة يشء  ددة ، الصددن  الثددملين املشددنةل، بددململرردال  دالال ددمل

                                                           

 61( السملبع 1)

 61( لةس عل  اللةة العربية ص 2)

 62( السملبع ص3)



 

(77)  ايــــــــــةرالد 

 

تمل ي، املصطلحملل الث نية: اللةة  عل  اللةة  ا   اللةة    ليملف إليادمل 

 ددنة اللةددة  تلاددمل تدددا عددىل د اةددة األلرددملا    ددمل ينعلددع مددمل ي ددوا 

 هودديا اةددن دم املؤلرددوق العددرب  بددل العادد احلددديث   "حجددملظه:

  املؤلرددوق السددلريوق و ل ائددل ال ددرق العرشددية بصددرة دملصددة  تددملبعا

 صددطلحملل اللةددة  ا دد  اللةددة  علدد  اللةددة   ددنة اللةددة و عنددمل ية 

 (1)". ؤلرمل   ل   صًرمل ناود  ؤلري املعملب   تنب املرردال اللةوية

                                                           

 68( السملبع ص 1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (78)

 اليء الثالث: علم اللسان وعلوم األد  والعلوم العربية: 
ة طمل الل ترتيدب علدوم العربيدة و و هيا انزء تملق احلديث ع

الدديباا  ادديتر طمل لددة الرددمل ات   ابددة األنبددمل ه   السددوملتي    ابددة 

دلد ق   طملكوربه   النامل ين  ني  دن  هيا الرصل بدعوت  ليبر هيي 

املصددطلحملل   األدددي بململصددطلحملل احلديثددة املبنيددة عددىل علدد  اللةددة 

 دة تدمل ي، البحدث  احلديث    مل ةدبع كتدري إق هدو إال تدمل ي، ل  بدزء

 هودديا تنوعددت النسددايملل النددي لطل ددت و  راحددل  "اللةددوه  ي ددوا:

تمل خيية رصنلرة عىل ىملا البحث و اللةدة   لديا تعندرب هديي املصدطلحملل 

بزًءا  دة تدمل ي، البحدث اللةدوه.  ينبةدي لق نديبر هديي املصدطلحملل 

 للحديث و تمل ي، العل  عىل لق تووق املصدطلحملل احلديثدة  ملئادة عدىل

 .(1)"لةمل  النظرية احلديثة لعل  اللةة

 مدخل إىل علم اللغة ودـد حسـن عبـد العييـي     ل مل صملحب تنملب 

ا د بعل   البملب   اخلمل س  حلديث  وبز  عة تمل ي، البحدث اللةدوه  

 اي   بحث  عة: تمل ي، عل  اللةة و العصو  ال دياة    عندد احلدديث  

هيي الصدرحملل ال توردي  عة الد   اللةوه العرت لعني  الوملتب برق

لن ل الرور اللةوه   إنث ةي نا احلدديث عدنا     دد لكدمل  لق هديا 

اليباا اللةوه العرت مل ُي د   دد ي تدملليباا اهلندده  اليوندملين   كلدك 

 عدم اط ع املؤ د، علي . - ة  باة نظري –يعود 

                                                           

 72( لةس عل  اللةة العربية ص1)



 

(79)  ايــــــــــةرالد 

 

األصـوات،  حتدا الوملتب عة نشرة الد   اللةدوه    سدنويملت : 
  د ةددني  الباددية  الووايددة   املعددملب    نيدد  كتددر بعددض   والنحــو

امل حظملل عىل البحث اللةوه عند العدرب  نادمل: إق اللةدوي، العدرب 

 (1)اتبعوا و د اةنا  اللةة املناج الوصري.

لعبدالصـبور اـاهني يف كتابـه  علـم      و نظرة عىل تمل ي، عل  اللةة 
 اللغة العام 

نلو   عدة نشدرة الدد   حتدا عة علد  اللةدة  عندد العدرب  اد

اللةوه   ع  ند  بملبنادملدال ابدة عبدمل     كتدر  دة عبدمل رة  دمل لةدثي  

 دة  بادة  –املرحلة األ ىل اخلليل  ةيبوي   ني  املرحلة الثملنية الني تبدل 

 ع  ننص  ال رق الرابع ت ريبمل    ة له  علثئامل  ابدة بندي      –نظري 

 (2)ل مل املرحلة الثمللثة اارحلة املعملب  ..

فقـه اللغـة وعلـم      بل كلك  حتدا  عدة الردرق بد،  صدطلحي 
 (3).اللغة

  انحدت علـم اللغـة العـام    صملحب تنملبتوفيا ودد ااهني  ل مل  

دصص بدزءا  ند  للحدديث عدة  " ة تمل ي، عل  اللةة العملم "العنواق 

                                                           

 243م   ونبة الشبملب  ص1992 (تلية دا  العلوم 1)

 10  ص ه1413(  ؤةسة الرةمللة  الطبعة السملدةة 2)

 5( السملبع  ص3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (80)

لدل الد اةملل ال رهبنية  العربية "باود علثء العرب اةنرنحامل ب ول  : 

 (1)."واألدبية والنحوية  و الد اةملل اللةوية إىل تطو  تبري

  ياوة إ ملا  مل كتري و الن ملط النمللية: 

 .كتر احلملاز الديني و تعلي  اللةة العربية

  حتدا عة االكنةملا بإعجدملظ ال درهبق     دد انبث دت عدة

النحـو     كتر لق نشرة هيي العلدوم تدردرل عدة علوم البالغةهيا الشةل 
.والصرف

 علم اللغـة رةملئل اللةوية    عة  بملحٍث  ة حتدا عة ال 

تملالكن ملق  اليبادف  االكيبار .

   بعض املحددني، ]ممدة[ ال يدر  كلدك  دة "ني  كتر  وا

ار ع الد اةملل اللةوية إال إكا  صد  ة د اةنامل النعرف عدىل األطدوا  

النمل خييددة لأللرددملا  ال واعددد  األةددملليب   العوا ددل النددي لنيددرل و 

لد اةملل امل مل ندة بد، هديي الردر ع  ل دمل الد اةدملل تطو همل   تيلك ا

املنعل ددة بجاددع اللةددة  ل  ال واعددد الادداة  ل  النددي ت ددوم عددىل احلددد  

 الن ادد، تنشددرة اللةددة النددي ت ددوم عددىل ل ددو  عنيددة اليسددت تلاددمل  ددة 

(2)". بملحث عل  اللةة

                                                           

 40(  ونبة  هبة  ال ملهرة  الطبعة األ ىل ص1)

 44( السملبع  ص2)



 

(81)  ايــــــــــةرالد 

 

ألهندمل تلادمل دادلدة و "  د  ص  كمله، هيا ال دوا بململبمللةدة؛ 

ةوية  تث حدد مل ىملالل عل  اللةة. املتصملا العلوم النحوية املبملحث الل

 الااية  الب غية و الد اةة اللةوية  ال يعني لهّنمل دمل بدة  دة نطدملق 

الد اةة اللةوية   النجديد و ال وا يس  مل ظاا يطمللعنمل تل يوم بجديدد 

 (1)."نحة بحملبة لتيدة إلي  اليوم

 حتديددًدا و  ث حملدــد داود العربيــة وعلــم اللغــة  احلــدي  و تندملب

الرصل الرابدع : علد  اللةدة النشدرة  امل  دح  املندملهج  الصدلة بدمللعلوم 

 األدر  كتر تمل ي، الد   اللةوه:  

إىل نشدرة علدوم اللةدة عندد العدرب حتدت  -بإجيملظ كدديد -لكمل   

ترنيري دااع، : دد ة اإلة م    دد ة للةة العربية؛ للنةلدب عدىل نينملئيدة 

للاجملل األدر .. ني  بعدد كلدك كتدر عددة  صدطلحملل : الرصحى  ا

ا   اللةة    عل  اللةة   و ةيملق  اةدن دام  صدطلحملل  ديادة باعدملق 

ينبةي احلي   ة اةدن دام  صدطلح  ددي  "بديدة  ني  علع كلك ب ول :

 (2)" إط    عىل  عملق بديدة  ةمليرة ملعنملي ال دي 

 السياق املقارن لفروع علم اللغة الغربي:
املواطة الندي يدريت احلدديث عدة علدوم العربيدة و ةديمل امل و   ة 

 تنب عل  اللةة العربية 

                                                           

 ( السملبع 1)

 85  السملبع 2001(  دا  غريب للطبملعة  النرش  2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (82)

ةدديملق احلددديث عددة اددر ع علدد  اللةددة    سددنويملل النحليددل 

اللةوه  اعند حتديدد  سدنويملل الدد   اللةدوه   النعريد  برر عد : 

الصوتية    الااية    النحوية    الداللية  لمل ا اللةوه العرت   ملبلة 

ك املصددطلحملل بعلددوم العربيددة     ددد يوددوق العوددس اي ملبددل علددوم تلدد

العربية برر ع عل  اللةة احلديث   إق تملق األ ا لتثر  تث ةيريت بيندملق 

 كلك .

  د يووق الن ملبل ب، علدوم العربيدة   صدطلحملل غربيدة    إق 

تملنت  ة  باة نظر امل ملب ل اللةوه غري دادلة و عل  اللةة  ااة كلدك 

 دد  يدع  "  إك كتدر لّند  علم اللغةو تنملب  علب عبدالواحد وايف  مل  د  

له ،  (1)"املؤلروق  ة العرب لةثء لبحوا تشب  بعض البحوا السدملب ة

 .بحوا عل  اللةة  ىملالت 

لبحدوا  دة اصديلة  "الادف"اة   علم الصرف"اجعل  او   

لبحدددوا  دددة اصددديلة  "النحـــو"واســـم   "املو اولوبيدددمل النعليادددي"

السنيليسدنيك "لبحدوا  دة  "البالغـة "واسم   "نوس النعليايالسن"

لبحددوا  ددة نددوع  "أد  اللغــة وتــاريب أد  اللغــة"   اةدد  "النعلياددي

 (2)".باعنييامل األدريية "الريلولوبيمل"

                                                           

 15( ص1)

 ( السملبع2)



 

(83)  ايــــــــــةرالد 

 

 شدرًيا إىل لّق هديي البحدوا غدري دادلدة و علد  اللةدة  ي دوا و 

 "لنعليادياملو اولوبيمل ا"  اث يوة  ة يشء  ا د علات لق  "كلك:

 "الريلولوبيمل"  "السنيليسنيك النعلياي"  "السننوس النعلياي" 

... ليست  ة عل  اللةة و يشء.ل مل بحوا عل  اللةة نرسد  ا دد د   

فقــه "اســم املؤلرددوق  ددة العددرب بعضددامل حتددت لةددثء رصنلرددة  لكددارهمل 
 (1)"اللغة

م  مل قانمل اآلق بيملق السيملق اليه تنمل لت اي  تنب عل  اللةة علو

العربية  ل  بعضامل   ليس هيا ىدملا احلدديث عدة حدد د علد  اللةدة و 

 (2)تنملبملل اللةوي، العرب.

  ل مل امل ملبلة  الني  د تووق لكد  يوًحمل  ة السملب ة ااي طمل لة  

ا دد املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي،  و تنملب    رمضان عبد التوا 

    د لحسة املؤل  تصدنيرامل (3)"لةةىملالل عل  ال" حتدا عة  مل لةثي

إك بعلامل و ن ملط كاتًرا  مل ي ملبلامل  إق  بد    ةنو دهمل بيبتيبد   دؤنيرية 

االدنصمل   مل ل ودة     دد ابنددل  بململسدنويملل : األصدوال   الادف   

  النحو   الداللة: 

                                                           

 ( السملبع .1)

 إلكوملا ببحث  سن ل.( لع  لارد هيا ا2)

 10هد  ص1417(  ونبة اخلملنجي بملل ملهرة الطبعة: الثمللثة 3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (84)

د اةة األصوال الني تنرل   نامل اللةة   يننمل ا كلك ترشديح  -

اإلنسدددملق...   صددد  ل دددملتة النطدددع  رصدددمل ج  انادددملظ الصدددويت لدددد 

األصوال و هيا اناملظ   ت سي  األصوال اإلنسملنية إىل ىاوعدملل... 

 د اةددة امل ددملطع الصددوتية   النددرب  الننةددي  و الودد م   البحددث عددة 

ال وان، الصوتية الني تواة   اء إبداا األصوال  تةريهدمل. تدل كلدك 

  "علم األصوات" هو  يننمل ل  ارع دملص  ة ار ع عل  اللةة 
د اةة البنية  ل  البحث و ال واعد املنصلة بمللصي،   اكن ملق   -

الولثل  تايرامل   تةيري لبنية األلردملا للداللدة عدىل املعدملين امل نلردة  

  "علم الصرف" هو  مل يد   عند العرب بملة  
د اةة نظملم انالة   ة حيث ترتيب لبزائامل   لنير تل بدزء   -

در   ع  دة هديي األبدزاء بعضدامل بدبعض   طري دة  بطادمل   نامل و اآل

  "علم النحو" بعض هيي البحوا تد   عند العرب و 
د اةة داللة األلرملا  ل   عدملين املردردال   الع  دة بد، هديي   -

الدالالل  املعملين امل نلرة   احل ي ي  نامل  املجدملظه   النطدو  الدداليل 

 االكيبار اللرظي  األيداد   غدري  عوا ل   ننملئج    نشوء اليبادف 

كلك.  تيلك د اةة حيملة الولاة عدرب العصدو  اللةويدة امل نلردة    دمل 

يننملممل  ة تةري و الصول  الداللة    مل يطرل عليادمل  دة لةدبملب الر دي 

 (1) االنحطملط   عوا ل الب   االندنيمل .

                                                           

 10( السملبع   ص1)



 

(85)  ايــــــــــةرالد 

 

البحددث و نشددرة اللةددة اإلنسددملنية.   ددد عاددرل و كلددك عدددة  -

رصنلردة  حتدمل ا لق تررسد لندمل  تيد  تولد  اإلنسدملق األ ا هديي  نظريملل

 اللةة ... د نملد  بعض اللةوي، املحدني، بإدراج  ويوع نشرة اللةة .

ع  ة اللةة بململجناع اإلنسملين  الدنرس البرشدية.  هندمل ينندملظع  -

 عل  اللةة علثق هبدراق  مهمل: عل  االبنثع   عل  النرس 

ل   هو البحث و حيملة اللةة   تطو همل  هبدر ىملالل هيا الع  -

و نواحي: األصوال   البنية   الداللة   اليبتيب  غري كلك.  تيلك 

البحددث و ااع اللةددملل   ان سددمل امل إىل هلجددملل   ااع اللاجددملل 

 (1)بعضامل  ع بعض   تووق اللةملل املشيبتة   غري كلك  ة األ و .  

ر  غدري  سدنويملل  لعل  مل ينايز ب    ضملق طرح  ملجملالل لد

 النحليل اللةوه األ بعة.

هديا   ددد  انطل ددت بعددض املحدمل الل الن ملبليددة   ددة  سددنويملل  

النحليل اللةوه تث ينبنملي الوصريوق    النمل خييوق   ع كتر  مل ي ملبل   ة 

 مدخل إىل علمو تنملب  ودد حسن عبد العييي علوم العربية   هيا  مل اعل  

مل يوبمله و حتديد  سنويملل النحليل اللةدوه   ا د اعناد عىل  مل كتري  

                                                           

 12-11(املددل إىل عل  اللةة   نملهج البحث اللةوه ص 1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (86)

إق د اةة اللةة تث ي وا  مل  يو بمله عىل  مل بر  علي  العدرف  "ي وا :

ةددواء تددملق املددناج  صددريمل ل  تمل خييددمل تنددد ج و ل بعددة  سددنويملل  إق 

احلد د بينامل غري  ايحة متمل مل تث نحب لق تووق هيي املسدنويملل  تملنت 

 (1)".هي

 (2): كتر املسنويملل  هي

حتدا عة ار ع  تعل    سنو  األصوال   -1

 الروني    عل  األصوال الساعية  عل  األصوال الريزيملئي.

ل   سدددنو  د اةدددة  :  سدددنو  الادددف  -2

الصي، اللةويدة  ب ملصدة تلدك النةدريال الندي تعديبه صديملغة الولدثل 

نيندد،   ا  انحدددا  عنددى  بديدددا  ثددل اللواحددع النادديرية تددرل  اال

انثعة  يملد النسب ...     السوابع  ثل: الس،  مهزة النعدية  حدر ف 

األكداوين للادف يطلدع عدىل كديئ،    املضمل عة ... نيد  كتدر  تعريد  

حتويل الولاة إىل لبنيدة رصنلردة لرضد ب  دة املعدملين تمللنصدةري  توسدري 

طدمل هء  اآلدر تةدري الولادة لةدري  عندى  اة  الرملعل  اة  املرعوا... 

عليامل  لوة لةدرض هبددر  ينحادو ا لزيدملدة   احلديف  اإلبدداا  دملا 

  ال لب  الن ل  اإلدغملم.

                                                           

 200( ص1)

 ( السملبع   مل بعدهمل بناف2)



 

(87)  ايــــــــــةرالد 

 

 لّتد عىل لق هيا الررع خينص بد اةدة املدو ايثل  هدي لصدةر 

 حدة كال  عنى و اللةة املد  ةة   ااثل  سلثل تنرل   دة املدو اي  

  سل     املرو اي  ال.

 ددد عرادد  بمللعددململ الدديه خيددنص    :   سددنو  النحددو -3

 بننظي  الولثل و  ل ل  ىاوعملل ت  ية.

اليه خيدنص بد اةدة  :  هو  سنو  املرردال  -4

  عرادة لصدوهلمل  تطو هدمل الندمل خيي   عنملهدمل احلدملرض  الولثل املردردة  

 تيرية اةنعثهلمل  يدددل حتدت د اةدة املردردال ادرع يسداى االكدن ملق 

 ى املعج    هبدر ُيساى الداللة. هنملر ارع يسا

  إك مـدخل إىل علـم اللغـة    و تنملب   ودود فهدي حزازي  ة  بل    

  "النحدو"    بندملء انالدة "الادف"لارد لألصوال    بنملء الولادة 

  الداللة اصواًل   هي النحو النمليل:

الرصددل الثمللددث : األصددوال :  حتدددا عددة األصددوال  -

ية الو م  النحليل الرونولوبي  تصني   الونملبة  لعضملء النطع  عال

األصوال اللةويدة : )الصدوا ت  احلرتدملل  امل دمل ج  طري دة النطدع  

اهلاددس  اناددر اإلطبددملق  عدددم اإلطبددملق(  امل ددملطع  النددرب  الننةددي   

 (1)النةريال الصوتية.

                                                           

   مل بعدهمل 31( دا  الث ملاة للنرش  النوظيع  الطبعة الثملنية ص1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (88)

الرصل الرابع: بنملء الولادة : الوحددال الاداية :  كتدر  -

حليل الاو احلديث هو  صطلح املدو اي  لّق املصطلح األةمل  و الن

له الوحدة الااية  لنواع الوحدال الاداية: حدرة    يددة  األلردملا 

 (1)الااية  النةريال الااية الصوتية..

الرصددل اخلددمل س: بنددملء انالددة: حتدددا ايدد   انالددة بدد،  -

 (2)النحملة  الب غي،   عة  املناج النوليده النحوي   بنملء انالة.. 

الرصددل السددملد : الداللددة  :  ايدد  حددديث عددة  الداللددة  -

 (3)ىملال مل  نسبينامل   لنواع املعملب  .

و   فغـازي لليدـات    اع  هيي النثكج  ةمل  بلُّ اللةوي، العرب  

 يف علم اللغةتنملب   

حيددث بعددل طلدديثل  املسددنويملل اللةويددة األ بعددة و لبددواب   

 السملبع  ة تنملب   ع اددن ف كةلت البملب الرابع  اخلمل س  السملد  

 ع طاد حسة عبدالعزيز و البدملب األددري ا دد بعلد  للداللدة دد ف 

طاد حسة اليه  ة  املسنو  الرابع باسدنوه املردردال بدملعً  علد  

 الداللة بزًءا  ن .

 (4)إكق البددملب الرابددع تددملق رصنًصددمل بمللد اةددملل الصددوتية  -

                                                           

   مل بعدهمل 55( السملبع  ص1)

   مل بعدهمل. 65( السملبع  ص2)

 74( السملبع ص3)

 127( دا  ط    د شع  ص4)



 

(89)  ايــــــــــةرالد 

 

هلنود  اليونملق لألصوال د اةة ا"(    د كتر ابنداء لّق )

اللةوية بصو ة عمل ة   د اةة العرب هلمل بصدو ة دملصدة  اددتمل السدبيل 

 (1)".ل ملم هيا العل   بل لق ين ي صو ت  العلاية و العا احلديث

 بعددد احلددديث عددة الد اةددة الصددوتية عنددد اهلنددود  اليونددملق  

نامل اديتر صدل الدراسـة الصـوتية عنـد العـر ،     الر  ملق اّصل ال دوا و  

ب ددراءة ال ددرهبق  نيدد   لعضددملء النطددع    رصددمل ج األصددوال    صددرملل 

 "األصوال    لصوال العربية ب، الثبملل  النبدا اللاجي اةنطراًدا؛ إك 

 هو ينناي إىل عل  اللةة  –ليس  ة طبيعة هيا الونملب اليه ب، يديك 

لق يرصددل ال ددوا و تددمل ي، الد اةددة  –العددملم ال إىل ا دد  اللةددة العربيددة 

لصوتية العربية    هليا ابنزل  ة هيا العل  بَعلا، مهمل ابة بنبدي  ابدة ا

 . (2)"ةينمل  بره  املبملحث و  يداق األصوال

و العنواق الررعدي  : امل دملطع  عالقة علم العروض باألصواتني  كتر 

لددك لق تضددي  إىل الددد      "الصددوتية و عددر ض اخلليددل ي ددوا ايدد  :

ول   ددراءة ال ددرهبق الوددري   رصددمل ج الصددويت علددث ال صددلة لدد  بمللصدد

األصوال  هو عل  العر ض اليه  ّد  إلي  اخلليدل بدة لمحدد  صدنع  

 (3)". ة الصول اخلمللص

البملب اخلمل س : انملنب الادو : كتدر لّق املو اولوبيدمل  -

                                                           

 128( السملبع 1)

 130( السملبع ص2)

 135( السملبع ص3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (90)

علددد  ينندددمل ا النملحيدددة الشدددولية للصدددي،  ع  نادددمل الناددديرية "هدددو:

ة  لح ملل و ل هلدمل   تسداى  االكن مل ية    مل ينصل بصوغامل  ة إيملا

 (1)".صد ً ا   و لنينملئامل   تسداى لحشدملء   و هبدرهدمل  ُتسداى لعجدملًظا

  ي ملبدل"ي وا : علم الصرف  د ّاح برّق امل ملبل العرت هليا العلوم هو 

علد  برصدوا يعدرف مدمل "املو اولوبيمل و العربية عل  الاف   هدو :

د عدمللج  ضدمليمل عددة ياودة      (2)."لحواا الولاة الني ليست بإعراب

(3)إ ملهلمل و الن ملط النمللية :

 .اةن  ا الاف عة النحو عند العرب

   النحليدل الادو   حداتد     و هديي الن طدة  اةددن دام

طلدديثل للاصددطلحملل احلديثددة  ددو ايثل بشددول  اةددع  تددململو اي  

 السينملتي  )الوحدة الدالة عىل  عنى  عجاي(.

 .الصي، الااية

   الو م  ديث  حديًثمل.ت سي

   )املعملين الااية :  ثل  راوم النعري  املسننبط  دة )اا

  راددوم اناددع املسددننبط  ددة الددوا   النددوق ل  اليددملء   النددوق    راددوم 

النرنيث املسننبط  ة النملء.

                                                           

 163( السملبع  ص1)

 ( السملبع2)

   مل بعدهمل. 164( السملبع ص 3)



 

(91)  ايــــــــــةرالد 

 

: حتددا ايد    البملب السملد  : انملندب النحدوه -

 (1):عة

  الوصري  النحو املعيمل ه. النحو 

 اناددل:  ددع ن ددوالل للةددوي، عددرب  هبدددرية  د اةددة

 غربي،   تث كتر ل ثلة  نعددة  ة العربية    يشء  ة اإلنجليزية.

  طرائع اللسدملنيملل و حتليدل املرتبدملل اإلةدنملدية: االجتدملي

 الوعيري    النوظيعي   النوليده  النحوي .

 .عنى الز ة ب، الاف  النحو 

لكدمل  و  البملب السملبع : انملنب الداليل:  -

(2)هيا الرصل إىل الن ملط النمللية:

  لمهية الداللة و الد   اللةوه احلديث  ال ددي   ي دوا

ال يعددد البددملحثوق املحدددنيوق د اةددة املعنددى له د اةددة  "عددة املحدددني،:

انملنب الداليل  ة اللةة ارعمل  ة ار ع الد اةملل اللةويدة احسدب بدل 

(3)". قيعد ن  له  هيي الرر ع عىل اإلط

   .وملنة الد   الداليل و ترانينمل اللةوه 

                                                           

   مل بعدهمل. 185( و عل  اللةة  ص 1)

     مل بعدهمل203( السملبع  ص 2)

 ( السملبع.3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (92)

   .تمل ي، عل  الداللة احلديث

  : بملحث علد  الداللدة احلدديث: ) األلردملا   الددالالل 

االكيبار ...عوا ل النةري الداليل(.

 مقدمة لدراسة علم اللغـة و تنملبد    حلدي خليل و نرس االجتملي  دم 

 ملبلددة بددمللعلوم العربيددة  امللرصددل املسددنويملل اللةويددة   ددع  يشء  ددة امل

الثمللددث  ددة تنملبدد   تددملق بعنددواق: النظددملم الصددويت        ددد انطلددع  ددة 

  عندد  الـدرس الصـوتي العربـي   الد اةملل احلديثة  ع كتر  صدطلحملل 

 (1)توصير  للحر ف العربية تملق االعنثد  عىل نط نمل االق.

عل   صرفال ل مل الرصل الرابع : النظملم الاو   كتر لق تعري  

برصوا يعرف لحواا لبنية الولاة الني ليسدت بدإعراب ل  بندملء  ي ديبب 

إىل حد تبري  ة  راوم املو اولوبيمل ..  االدن ف بيناث و لق الاف 

للةة العربية ل  اللةملل السمل ية ل دمل املو اولوبيدمل اادو لعد   دة كلدك إك 

 (2)ينصل بنحليل النظملم الاو و له لةة.

:  لكددمل  إىل الدديبابط بدد،  النظــام النحــوي س :  و الرصددل اخلددمل

الاف  النحو    حتدا عة األصوا الني  دملم عليادمل النحدو : السدثع 

                                                           

 39م  ص1999( دا  املعراة انمل عية  األةوند ية  1)

 87( السملبع  ص2)



 

(93)  ايــــــــــةرالد 

 

 ال يددمل   العمل ددل... نيدد  حتدددا عددة االجتملهددملل احلديثددة بلو ريلددد 

 (1) تشو سوي..

تملق  و الرصدل السدملد  : كتدر    النظام الداللي هبدر املسنويملل 

م انملحع للداللة    : اللرع اإلكمل ة اخلط الع دد األنواع الني كترهمل ت 

البحدث و علد  الداللدة و  النصبة..ع  ة الر ز بمللداللة..ني  كتر تطو 

 (2)..ل   بمل

و تنملب   ودد ودد داود  ة اللةوي، اليية  ةلووا كار السبيل 

  د انطلع  دة ن دد ال دد ملء و دلطاد  بد، العربية وعلم اللغة احلديث، 

حدددا دلددط  ايددح عنددد ال ددد ملء بدد، "ويملل اللةويددة ي ددوا :املسددن

املسنويملل اللةوية بملإليملاة إىل لّن  مل تنوار لدق  نظرة  نومل لدة للع  دة 

نيد  كتدر لّق ال دد ملء اطل دوا عدىل املسدنويملل  (3)".ب، املسدنويملل اللةويدة

اللةوية اةدا، انيند، : العربيدة  النحدو   لعدملد اإلكدمل ة إىل اخللدط بد، 

سددنويملل اللةويددة  و النحددو  الاددف ؛ إك املعملنددة تملنددت غددري بيدددة امل

ينبةي ترتيددهمل: هدي عددم  " نساة بملخللط  اللبس ي وا: هنملر ح ي ة 

إ مل ددة ال ددد ملء ع  ددة  ايددحة بدد، العلادد،   بحيددث تريددد املسددنويملل 

                                                           

 107( السملبع   ص1)

   139( السملبع  ص 2)

 107( ص3)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (94)

 بعد كلدك رشع  (1)".اللةوية بعضامل  ة بعض مممل يسملعد عىل حتليل تثري

(    و املسدددنويملل اللةويدددة : األصدددوال  و النرصددديل

    الداللددددددددددة    النحددددددددددو   الاددددددددددف 

   امل حظة األعار عىل تنملبة دا د و هديي الرصدوا (2). 

حضو  املصطلح الةرت   صطلحملل العرب و علوم اللةة    الناثيدل 

ة  تريمليددة اللسددملق    بملللةددة العربيددة   ددع اإلكددمل ة إىل  ضددمليمل رصنلردد

تمللولاددة بدد، ال ددد ملء  علدد  اللةددة احلددديث    تددرنير النحددو بددململنطع  

  اللةويوق ال د ملء  اورة املجملا الداليل.

د اةدة  وّةدعة ياودة إد ابادمل و هديا السديملق لكدال ب ر هيا  

 إق بصو ة تنجمل ظ  مل ةدبع  دة   مل ندة املسدنويملل األ بعدة بدث ، امل مل ق

الـتفك  اللغـوي بـني    مل ممل  ة علوم العربية  ابرشد و تنملبد  ي ملبلامل   ل  ي 
 سد  الوندملب إىل  سدا، : األ ا:و الدد   اللةدوه  القديم والديـد 

 احلديث    الثملين : النروري اللةوه عند العرب.

 يملدية البحث و اللةة عند العرب تشب  "كتر و ال س  الثملين لّق 

تلدك الندي  نشدةل لنرسدنمل مدمل  - ة حيث العادوم  الشداوا –ل  متملنيل 

 (3)".اليوم

                                                           

 108( السملبع ص 1)

   مل بعدهمل. 111( السملبع  ص2)

 205 ص2005( دا  غريب 3)



 

(95)  ايــــــــــةرالد 

 

  ددد لكددمل  برشدد إىل لق اللةددوي، ال ددد ملء مل يددد توا الدديبابط بدد، 

 سنويملل الدد   اللةدوه   لادملض احلدديث و إنيبدملل لّق علدوم اللةدة 

 ! (1)  سنويمل مل  يبابطة

 دة  بادة نظدر  –ل مل اإلكوملا الثدملين الديه   دع ايد  اللةويدوق 

إطدد ق ىاوعددة  ددة "ا تددث ي ددوا ااددو  هددو  ددرتبط بددملأل   -برشدد

املصطلحملل كال املراو ملل الةمل ضة  ل  املندادلة بعضامل  ع بعض ل  

امليباداة و  عملنيامل  عىل بعض ار ع هديي الد اةدملل بصدو ة تنبد  عدة 

  (2)".دلط  ايطراب و حتديد  راو ملل هيي الرر ع

علد   - دنة اللةدة-ني  حتدا عة لكار تلك املصطلحملل: اللةة

علددوم اللسددملق  -العلددوم اللسددملنية -علدد  األدب-علدد  العربيددة –لةددة ال

 العرت.

  ال لعل   دمل اإلكدوملا  االيدطراب و املصدطلحملل األددرية  

اململحددنيوق تدديلك ادنلرددوا و حتديددد  صدطلح  احددد يددد ا عددىل علددوم 

اللةددة    ددد لكددمل  برٌشدد نرسدد  إىل هدديا االدددن ف   إك كتددر لّق العددرب 

 –إىل  صددطلحملل عدددة: علدد  اللةددة   ادنلرددوا و تر ددة  

                                                           

   مل بعدهمل 285( ص1)

 303( النروري اللةوه ب، ال دي   انديد  ص2)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (96)

-األلسدددنية-اللسدددملنيملل علددد  األلسدددة -علددد  اللسدددملق –اللةويدددملل 

 (1)ا   اللةة. -األلسملنيملل

اال هيا اخللط بسبب عدم إد ار اللةوي، املحدني، الع  ة بد، 

 ار ع الد اةملل اللةوية ! 

 بعددد هدديا العددرض حلضددو  علددوم العربيددة  ددة ددد ا ةدديمل يامل 

 لنمل خيي  امل مل ق نصل إىل   حظملل عدة:ا

االدن ف ب، اللةوي، و كتر علوم العربية ظيملدة  ن ًصمل   االترملق  -

و عدم كترهمل تّلامل تث عارل عليد  و الديباا اللةدوه و املبحدث 

 األ ا.

و األغلددب اترددع اللةويددوق العددرب عددىل كتددر  ددمل ي ملبددل املسددنويملل  -

 الاددف  النحددو  الداللددة  حنددى و اللةويددة األ بعددة: األصددوال 

السيملق النمل خيي   انددير بمللديتر هندمل لّق الديية حتددنيوا عدة علدوم 

العربية و املبحث األ ا مل يعد ا عل  األصوال  ة علدوم العربيدة   

اةدنئثمل  علدثء النجويدد   تعلدي   - ة  باة نظره - ةبب كلك 

علددثء ال ددوا و ال درهبق   بملدئدد  األ ىل لطدد ب العلدد   ا دد اّصددل ال

األصوال    مل ينعلع ممل  ة  ضدمليمل   كلدك ال يعندي لّق اللةدوي، مل 

ينحدنيوا عنامل  بل تملنوا  شمل ت، و النرلي     ؤةس، لوثري  دة 

  بملحث .

                                                           

 62( السملبع ص 1)



 

(97)  ايــــــــــةرالد 

 

 ي حددع لّق علدد  األصددوال و تنددب علدد  اللةددة العربيددة  ددد نددملا  -

علد  النصيب األ ار  ة االهنثم   اتنظت تلك املؤلرملل بابملحث 

األصوال  ار ع   بدل  بربطد  بدمللعلوم األددر   الد  ُيديتر علد  

 إال حتت  اية عل  األصوال. -عند  ة كتري –العر ض 

لكمل  بعدض اللةدوي، العدرب إىل الددااع إىل نشدرة الدد   اللةدوه  -

العرت     بط  بملل رهبق الوري   ترسدريي   تعلياد      اخلدوف عدىل 

 ت نينامل    تعلياادمل للوااددية غدري لةن   ة دطر اللحة   الرغبة و

 العرب الدادل، و اإلة م.

 مممل ال ختطئ  ع، النملعر و تلك السيمل ملل اخللدط بد، املصدطلحملل  -

العربية    الةربية  ع دلط تيلك و الناثيل بمللعربية  اإلنجليزيدة   

 إق تملنت األ ىل لتثر   ال يري امللوملتب عدرت     نل دي الوندملب 

 عرت. 

اةنطرد بعدض اللةدوي، و كتدر  ضدمليمل  دد ال تظادر ع  نادمل بعلد   -

    ة كلك :  احلدديث  - اع تعريرا  ل  و   د ملل تنبا  -اللةة

عددة لصددمللة الددد   الصددويت   ع  ددة النحددو العددرت بددململنطع    

اةن  ا الاف عة النحو عند العرب     النحو الوصري  النحو 

 لاف  النحو.املعيمل ه     عنى الز ة ب، ا

و امل ملبلة ب، املسنويملل  علوم العربية نظدر   ةدررضب عدىل كلدك  -

 ثدددملاًل  ايدددًحمل تدددردد و لتثدددر تندددب علددد  اللةدددة   هدددو   ملبلدددة   



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (98)

بعلدد  الاددف العددرت   ااددة املعلددوم لّق علدد   

الاف خينص بجزء  ة الوثل العربية    هي : األةثء املناوندة  

اة  اددملحلر ف  األةددثء غددري املناونددة   األاعددملا  األاعددملا املنادد

انمل دددة ال تددددل و امل نددرب الاددو   العلددة و كلددك لهنددمل   ظ ددة 

لصددو ة  احدددة غددري  ملبلددة للنةيددري   النةيددري   صددد  ددمل حدددا و 

الولاة  ة براء كلك هو  ندملط الادف   عادل الاداي،    ل دمل 

ولدددثل تلاددددمل املو اونيدددمل اإّنددد  لعددد   دددة كلدددك؛ إك يعدددمللج ال

  املناونددة  غريهددمل    املنادداة  غريهددمل   تدديلك "املددو ايثل"

احلددر ف   و النصددوص السددملب ة ل ثلددة عددىل هدديا اخللددط  ااحاددد 

حسددة عبدددالعزيز   غددري ي  ددة اللةددوي، يعددد ق السددوابع تمللسدد، 

 ةوف للداللة عىل االةن بملا   اللواحع تددوا الوا  عىل االة  

  بملحث عل  الاف.للداللة عىل اناع  ة 



 

(99)  ايــــــــــةرالد 

 

 

 املبحث الثاصي : الغيا  واألسبا :
إّق املنر ددل و املبحثدد، السددملب ،   النددملعر اددياث بعدد،  امل حظددة  

 حلع  امل مل نة تنب، ل     ح هيا املبحث   ا د ُكترل علوٌم و املبحدث 

 األ ا  مل نجدهمل و تنب عل  اللةة العربية و العا احلديث.

عربية الني مل ُتيتر و تنب عل   اللةة علُ  ال ملايدة   ااة العلوم ال

 هددو  ددة العلددوم املنعل ددة بمللنصددوص الشددعرية    مل ينرددع ال ددد ملء عددىل 

  ل مل املندردر ق  دة (1)كتري  بل جيعل  بعضا   ة  بملحث عل  العر ض

عدىل عددم -حسب  دمل اطلعدت  –لصحملب تنب عل  اللةة   ا د ل عوا 

عل  العر ض   لودّة تدملق و   -تث  ر ةملب مل -كتري    إق كتر بعضا  

ةدديملق بيددملق لمهيددة علدد  األصددوال    الوشدد  عددة  ددواطة د اةددن  و 

 اليباا اللةوه العرت .

  ثل العر ض  رض الشعر    امل صود بد  الندد ب عدىل نظاد  

بحرع عيوق الشعر   غريهمل  ة الطرائع   ال  ينطدرق إليد  علدثء اللةدة 

اإلنشملء   املحملرضال     وان، الونملبة   ي وا املحدنيوق   تيلك عل  

ا درض الشدعر  "تثا برش و عدم كتر تلك العلوم و تنب عل  اللةة:

باعنى النعبري عث و النرس كعًرا   اإلنشملء)  يبد  لّق امل صود ب  تنملبدة 

األدب نثًرا(  النمل ي،  تلامل علوم هلمل ىملال مل اخلملصة ممل  ال يعدرض هلدمل 

                                                           

 ( ينظر اند ا ص1)



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (100)

احلديث و  ليل ل  تثري. ل مل ل ظاق الشعر   وةدي ملي ... ا دد  عل  اللةة

لصبحت طل اهنثم اللةدوي، ال تبدملط لنثطادمل  نثكبادمل الندي صديةت 

 اً مل هلمل ببعض ال وان، الصوتية العمل ة   ب ملصة تلك الني حتدد تووية 

 (1)".امل ملطع  ترتيبامل و هيي اللةة

إىل علوم العربيدة بعيدوق  هيا النص يؤتد نظر اللةوي، املحدني،

علدد  اللةددة احلددديث  اددث تددملق ينطددوه حتددت  بملحددث اددر ع الد اةددملل 

 اللةوية احلديثة ُييتر     مل ال يددل ايامل ا  ُينظر إلي .

 ليس كتر علدوم العربيدة  عد د  هدو الددليل الوحيدد عدىل هديي 

الننيجة  اطري ة  عملندة تلدك العلدوم  دة اهدنثم بابملحدث    دة تثملادة 

طلحملل الوااددة  دة علد  اللةدة     دة  ندملهج د ةدامل    دة ن دد املص

 لننمل ا ال د ملء تّل كلك يؤتد تلك الننيجة.

  األ ثلة عىل كلك تثرية  بثونية و تنب عل  اللةة.

  لو نظرندمل  إىل تثملادة حضدو  علدوم العربيدة املديتو ة مل نجددهمل 

س هلمل حضدو  إال ةواء  اعلوم الب غة الث نية: املعملين  البيملق  البديع لي

و السيملق النمل خيي   بإجيملظ كديد    ل مل عل  األصوال ال  احلع األ ار 

 ة اليتر تث كترندمل ةدملبً مل  اعبدالصدبو  كدمله،  دث  و تنملبد  و علد  

اللةددة مل يننددمل ا بملحلددديث املرصددل  ددة املسددنويملل  اللةويددة إال املسددنو  

                                                           

 274( النروري اللةوه ب، ال دي   انديد  ص 1)



 

(101)  ايــــــــــةرالد 

 

 ً  لردرع  دة ادر ع الصويت   تيلك توايع كمله، مل يردرد اصدً   سدن

اللةة د  الررع الصويت   ل مل تثا برش ا د كتدر  دع املسدنو  الصدويت 

املسنو  الاو   السبب و كلك هو  وملنة عل  األصدوال و الدد   

إق االهدنثم األ ا   "اللةوه احلديث ي وا و لمهية األصوال  مل يوبمله:

لنحويدة للةدة لعململ اللةة الوصري ينصب عدىل األصدوال  عدىل الصدي، ا

املنولاة   ليا اإق  ناج بحث  ينجنب عدملدة االعدنثد عدىل املدملدة املونوبدة 

 ة نملحيدة   ا نردملء لنيدر ال واعدد النحويدة الن ليديدة ال ديادة  دة نملحيدة 

 (1)"لدر 

و ال درق العرشدية تملندت األصدوال تدث " ت وا  يلومل إايدن  :

اةددملل اتسددملً مل هددي احلددملا و ال ددرق النملةددع عرشدد  ويددوًعمل ألتثددر الد 

بملليبتيز   ألق األصوال هي لبسط العندملا اللسدملنية   لتثرهدمل  ملبليدة 

للبحث ا د متثل ايامل لتثر ىملالل العادل بددا ة بدملالهنثم  تدث متثلدت 

 . (2)"ايامل لتثر لنواع اليببة   ء ة لبنملء النظريملل

                                                           

 119(لةس عل  اللةة  تر ة لمحد رصنمل  عار  عململ الونب  ص1)

(اجتملهملل البحث اللسملين  تر ة ةعد  صدلوح    ادملء امليدد  املجلدس األعدىل 2)

 104 ص2000للث ملاة/ 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (102)

دعوة بعدض اللةدوي،  - لدن  ممل - لعل مممل يؤتد تلك الننيجة

املصطلحملل العربية بارملهياامل املعر اة   دة كلدك  دمل طمللدب بد  بننحية 

)نيمللدث املصدطلحملل  "علد  اللةدة"ل دمل املصدطلح "تث برش  إك ي دوا:

الني يطل وهنمل عىل د اةة الثر ة اللرظية   مل إليامل( اد  جيدوظ االق بحدملا 

 ة األحواا إط    عىل هيي الد اةة انزئية الضي ة   إك  د لصبح هديا 

ح و العرف احلديث كا  راوم  اةع كمل ل   يض  تل الردر ع االصط 

 (1)."الد اةية الني تننمل ا اللةة  ة له بملنب كئت

                                                           

 308( النروري اللةوه ب، ال دي   انديد  ص1)



 

(103)  ايــــــــــةرالد 

 

 
 اخلامتة :

 بعد تلك العدر ض   كار النحليدل  صدل البحدث إىل النندملئج 

 النمللية:

 :ل ال : ايث ينعلع بعلوم العربية عند ال د ملء

األدب    علد  اللسدملق   ُتساى علوم العربية علوم األدب  ل  علد   -

 علوم اللسملق العرت.

اةن رل  صطلحملل العلوم و اليباا  إق ُةاي علُ  النحدو علدَ     -

اإلعددراب عنددد بعددض العلددثء   علدد  األبنيددة علدد  الناددي  ل  

الاف.

بعددض العلددوم لحل ددت بملبناددملد اددرده  بعلددوم العربيددة تددث اعددل   -

النحو     علاي احلد األنبمل ه و عل  اندا النحوه   عل  لصوا 

 االةندالا عند السوملتي.

ختنل  ت سيثل العلثء لعلوم العربية  اانا    دة  سد  العلدوم إىل  -

 سا، لصدوا  ادر ع تملندمل برده    دنا   دة ا ناد عدىل كتدر 

 لصوهلمل  هو السبوي  ل  ل تملهنمل تملبة دلد ق.

 :،نيملنيمل : ايث ينعلع بعلوم الربية عند املحدني 

 العربيددة و تنددب علدد  اللةددة   و العادد احلددديث و  ُُكتددرل علددوم -

ةيمل ، : السيملق املؤ خ لعل  اللةة  ة العصو  ال ديادة إىل العاد 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (104)

احلديث    ةيملق احلديث عة ار ع عل  اللةة   كتر  مل ي ملبلامل  ة 

علوم العربية    د  صل البحث إىل لّق اللةوي، و الد   اللةوه 

تنمل ا علوم العربيدة  احلدديث عنادمل  دة  احلديث  تملنوا ينطل وق و

و  –علددد  اللةدددة احلدددديث   اينظدددر ق باندددملعري   ال ينجدددمل ظ ق 

 إطمل ي   ليلك  ظملهٌر عدة  نامل: -األغلب

كتر بعض علوم العربية ممدمل لد  ع  دة   بردر ع علد  اللةدة    إمهدملا  -

بعضامل اآلدر اليه ال يددل و دائرة اهنثم اللةوي، املحدني،.

صطلحملل الواادة.تثرة امل -

اخللط بر ثلة عربية    لدر  غري عربية  . -

إد اج  بملحث بديددة و العلدوم  بدملءل  دة علد   اللةدة احلدديث  -

 تمللنرب  الننةي   امل ملطع.

  



 

(105)  ايــــــــــةرالد 

 

 
 املراجع :

  عململ الونب "الشملاية"لمحد بة احلس، انمل برده  و حملكين  عىل  -

 . ه1404  3ط  1ج

ملء الدددية(  عددر   األاددراح و رشح لمحددد بددة عدد   السددبوي) مدد -

تل دديص املرنددملح  حت يددع: الدددتنو  عبددد احلايددد هندددا ه  املونبددة 

 1423لبنملق الطبعة: األ ىل   –العاية للطبملعة  النرش  بري ل 

لمحد بة ع   ال ل شنده  صبح األعشى و صنملعة اإلنشدملء  حت يدع  -

 طاد حس، كاس الدية  دا  الونب العلاية  بري ل

توايع طاد كمله، صملحب تنملب علد  اللةدة العدملم   ونبدة  هبدة   -

 ال ملهرة  الطبعة األ ىل.

حلاددي دليددل و تنملبدد     د ددة لد اةددة علدد  اللةددة  دا  املعراددة  -

 م1999انمل عية  األةوند ية  

  ضملق عبد النواب و تنملب   املددل إىل عل  اللةة   نملهج البحدث  -

 هد.1417ملهرة الطبعة: الثمللثة اللةوه   ونبة اخلملنجي بملل 

كدداس الدددية األترددملين السدددنجمل ه  إ كددملد ال ملصددد إىل لةدددنى   -

 امل ملصد  رصطوط.

عبدالرمحة األنبمل ه )لبو الربتملل (  نزهة األلبملء و طب ملل األدبدملء  -

 األ دق   –حت يع: إبراهي  السمل رائي النملرش:  ونبدة املندمل   الز  دملء 



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (106)

 هد 1405الطبعة: الثمللثة  

عبدالرمحة ابة دلد ق  ديواق املبندل  اخلرب و تمل ي، العرب  الرببر  -

  ة عملاه   ة ك ه الشرق األتدرب   حت يدع: دليدل كدحملدة  دا  

 هد 1408الرور  بري ل الطبعة: الثملنية  

عبدالصددبو  كددمله، و تنملبدد   علدد  اللةددة العددملم   ؤةسددة الرةددمللة   -

 . ه1413الطبعة السملدةة 

 بددة عاددر البيضددمل ه  تصددني  العلددوم بدد، نادد الدددية عبددد اهلل    -

الطو   نملا الدية البيضمل ه  د اةدة   حت يدع عبدمل  ةدليثق   

 م1996دا  الناضة العربية  بري ل  الطبعة األ ىل 

عبددد النبددي نوددره  دةددنو  العلددثء بددمل ع العلددوم و اصددط حملل  -

لبندملق /  -الرنوق  تعريب حسة هملين احدص   دا  الوندب العلايدة 

 م .2000 -هد 1421بري ل الطبعة: األ ىل  

عدد  عبدالواحددد  او  علدد  اللةددة  هنضددة  ادد للطبملعددة  النرشدد  -

 الطبعة: األ ىل.

 غملظه طليثل و عل  اللةة  دا  ط    د شع. -

 2005تثا برش  النروري اللةوه ب، ال دي   انديد  دا  غريب  -

 ة لمحد رصنمل  عار  عململ الونب مل يوبمله  لةس عل  اللةة  تر  -

طاددد حسددة عبددد العزيددز   ددددل إىل علدد  اللةددة  تليددة دا  العلددوم  -



 

(107)  ايــــــــــةرالد 

 

 م   ونبة الشبملب.1992 

طاددد دا د   العربيددة  علدد  اللةددة  احلددديث  دا  غريددب للطبملعددة  -

 م2001 النرش  

طاد ع  النامل ين  تشملف اصط حملل الرنوق  العلوم  حت يدع: د.  -

ل الدنص الردمل   إىل العربيدة: د. عبدد اهلل اخلمللدده ع  دحدر ج ن د

 م.  1996 -بري ل  الطبعة: األ ىل  –النملرش:  ونبة لبنملق نملرش ق 

طاددد عدد  الصددبملق  و حملكددين  عددىل  رشح األكدداونى أللريددة ابددة  -

 هد 1417لبنملق الطبعة: األ ىل - مللك  دا  الونب العلاية بري ل

إحصددملء العلددوم  حت يددع عدد  لبددو طاددد الرددمل ات )لبددو نادد (    -

 م.1996 لح  دا    ونبة اهل ا ط األ ىل 

طاددود السددعراق  علدد  اللةددة :   د ددة لل ددمل ئ العددرت  دا  الروددر  -

 . ه1420العرت 

طاود الزرصرشه  ال سطمل  و عل  العر ض  حت يع ا در الددية    -

 . ه1410 بمل ة   ونبة املعمل ف بري ل الطبعة الثملنية  

اود اااى حجملظه  لةس عل  اللةة العربية  دا  غريب للطبملعة ط -

  النرش  النوظيع.

  ددل إىل عل  اللةة  دا  الث ملاة للنرش  النوظيع  الطبعة الثملنية.    -

 يلومل إاين   اجتملهملل البحث اللسملين  تر ة ةعد  صلوح    ادملء  -



 

 واحملدثني القدماء بني العربية علوم (108)

 م2000امليد  املجلس األعىل للث ملاة  

املطددمللع الناددية للاطددملبع املاددية و األصددوا نادد لبددو الواددملء   -

اخلطية  حت يدع  تعليدع: الددتنو  طد  عبدد امل صدود الندملرش:  ونبدة 

 السنة  ال ملهرة الطبعة: األ ىل

ليددى بددة محددزة الطددمللبي  الطددراظ ألرسا  الب غددة  علددوم ح ددملئع  -

بدري ل  –اإلعجملظ  حت يدع عبداحلايدد هنددا ه  املونبدة العنادية 

 هد 1423أل ىل  الطبعة: ا

يوة  السوملتي   رنملح العلدوم  حت يدع :نعدي  ظ ظ   الندملرش: دا   -

  ه1407لبنملق  الطبعة الثملنية   –الونب العلاية  بري ل 


