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جتريد البحث
هذا البحث يتكلم عن دراسة نظرية يف النحو و اإلعراب .األهداف من إجراءات هذا
البحث هي )1( :أن يعرف الباحثة أو القارئ عن نظرية النحو و اإلعراب .منهج البحث الذي
يستخدم الباحثة يف هذا البحث هو حبثاً نوعياً وصفياً ،و األسلوب املستخدمة يف مجع املواد عند
الكاتب هي الطريقة املكتبية ،و أما مصادر املواد املبحوثة املستخدمة يف هذا البحث نوعان من
املصادر و هما مصدر املواد األولية و مصدر املواد الثانوية .العالقة بني القرآن و اإلعراب عالقةً
وثيقةً تتضح يف كثري من املظاهر ،فلقد كان معظم القراء من النحاة ،و كان كل منهم يقعد لقراءته،
و كان نقد القرآن-على يد أبي األسواد -إعراباً ،و ليس ببعيد عنا الكتب اليت ألفت خالصة يف
إعراب القرآن ،بل إن اللحن يف قراءة القرآن-إعراباً -هو الذي دعا إىل نشأة النحو .و آيات القرآن
يستشهد بها يف كل أبواب النحو و عند كل النحاة تقريباً .و كل كتب التفاسري تتعرض لإلعراب
يف الكلمات و اجلمل ،حيث إنه مرتبط باملعنى .هذا إىل أن العلوم اإلنسانية بعامة يتصل بعضها من
بعض.
كلمة رئيسية :نظرية ،النحو ،اإلعراب
أ .املقدمة
اإلعراب بكسر اهلمزة مصدر من الفعل أَعرَبَ يُعرِب إِعرَاباً ،وهو مبعنى البيان واإليضاح
واإلفصاح .قال األزهري :اإلعراب و التعريب معناهما واحد ،وهو اإلبانة .يقال :أعرب عنه لسانُه
و عرَّب أي أبان وأفصح .ويقال :أعرب عما يف ضمريك أي أبِن .ومن هذا يقال للرجل إذا أفصح يف
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الكالم :قد أَعرب  "1و يف األجرمية  :اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم ،الختالف العوامل الداخلة
عليها لفظ ًا أو تقديراً .و أقسامه أربعة :رفع ،و نصب ،و خفض ،و جزم2.
اإلعراب يف اللغة  :مصدر قياسي من قولك  :أعربت إعراباً  .واملراد به  :اإلظهار واإلبانة
فنقول " أعربت عمّا يف نفسي" أي أظهرته وأبنته .ويف احلديث الشريف ":الثيب يُعرب عنها
لسانها والبكر تستأمر و يف نفسها" واملراد  :يظهره ويبني عنها لسانها .كذلك ورد يف القاموس
احمليط  :اإلعراب اإلبانة و اإلفصاح عن شيء....و اإلعراب أن ال يلحن يف الكالم3.
واإلعراب يف اصطالح النحاة هو تغيري يلحق آخر الكلمة حقيقة أو حكماً بسبب اختالف
العوامل الداخلة عليها من عامل يقتضي الرفع إىل آخر يقتضي النصب إىل ثالث يقتضي اجلر إىل
رابع يقتضي اجلزم .4فنقول أن اإلعراب هو تغري أواخر احلركة أو احلروف يف الكلمة سبب
اختالف العوامل الداخللة عليها إما أن تكون لفظاً أو تقديراً .استعمل النحاة كلمة (اإلعراب) يف
ثالثة معان اصطالحية  ،وهي .1:ما يرادف النحو  .2حتليل الكالم حنويا  .3ما يقابل البناء.
قال :حنا الشىء ينحاه و ينحوه إذا حرفه ،و منه مسي النحوي ألنه حيرف الكالم إىل
وجوه اإلعراب ،و نَحوُ العربية إمنا هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرُّفه من اعراب و غريه،
كالتثنية و اجلمع و التحقري و التكبري و اإلضافة و النسب5.
و قال :هو علم يعرف أحوال أواخر الكالم إعراباً و بناءً 6.علم النحو هو علم يعرف
به كيفية الرتكيب العربي صحة وسقما ،وكيفية ما يتعلق باأللفاظ من حيث وقوعها فيه.
والغرض منه االحرتاز عن اخلطأ يف التأليف واالقتدار على فهمه واإلفهام به.
 1ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر) ط ،1ص588
 2ابي عبد اهلل حممد بن حممد بن داود ،األجرومية (الكويت ،سنة 2010م) ط ،1ص 45
 3حممد ابن يعقوب  ،القاموس احمليط (بريوت  :دار الفكر1995 ،م) جـ ،1ص 103
( http://vb.stop55.com/398066.html 4محلت يف يوم اإلثنني ،تارخ  24نوفيمرب )2014
 5حممد ابن يعقوب ،القاموس احمليط(بريوت :دار الفكر سنة 1995م) جـ ،1ص 1203
 6ابراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط (استانبول) جـ ،2ص 908
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ب .البحوث
الفصل األول  :حقائق النحو
أ .تعريف النحو
تعريف النحو لغة ،النحو  :الطريق و اجلهة و هو مشتق من الفعل حنا و اجلمع أحناء و
نُحُوٌّ ،و حنوت الشىئ قصدته فالنحو  :القصد ،و منه حنو العربية ،و هو إعراب الكالم العربي،
ألن املتكلم ينحو به منهاج كالم العرب إفرادا و تركيباً ،و النحوي العامل بالنحو ،و اجلمع
حنويون و حناة.
قال ابن جين أن النحو هو انتحاء مست كالم العرب ،يف تصريفه من إعراب و غريه،
كالتثنية و اجلمع ،و التحقري و التكسري و اإلضافة ،و النسب ،و الرتكيب ،و غري ذلك ،ليلحق
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة ،فينطق بها و إن مل يكن منهم ،و إن شد
بعضهم عنها رد به إليها . 7و احلقيقة أن ابن جين قد سبق علماء عصره بهذا النص و جاء مبا
تعارف عليه اللغويون احملدثون ،فقد مجع يف هذا النص بني لونني من الدراسات :صرفية و تنضح
يف التثنية و اجلمع و التحقري (التصغري) ،...و حنوية :تنضح يف اإلضافة و اإلعراب و الرتكيب .و
هذان النوعان من الدراسة و هما الصرف ( )Morphologyو الرتكيب ( )Synaxeيكونان يف
الدراسات اللغوية احلديثة ما يسمى بعلم النحو (.)Grammar
و لتفصيل ذلك أقول  :إن الدراسات اللغوية احلديثة جتمع بني علم النظم و علم
الرتاكيب( ، )Synaxeو علم الصيغ الصريف( )Morphologyحتت باب واحد و هو باب النحو
(:8)Grammar
 .1فأما علم النظم أو الرتاكيب ( )Synaxeفهو يعين أول كل شيئ برتتيب الكلمات يف

 7ابن جين  ،اخلصائص البن جين  ( ،املصرية :دار الكتب  1902،م) جـ  ،1ص .34
 8الدكت ور كيال بشر ،دراسات يف علم اللغة( ،مصر:دار املعارف 1969 ،م) .ص28 .
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مجل أي أنه يدرس الطرق اليت تتألف بها اجلمل من الكلمات .9و يهتم هذا العلم أيضاً
بأشياء أخرى ال تقل أهمية عن تركيب الكلمات و تأليفها يف اجلمل ،من هذه األشياء
البحث يف قوانني املطابقة ( )Concordأو عدم املطابقة من حيث العدد (اإلفراد و
التثنية و اجلمع) من حيث النوع (التأنيث و التذكري) مثالً .و من وظيفة علم الرتاكيب
كذلك البحث يف اإلعراب و قوائنه.10
 .2الشق الثاني من علم النحو و هو علم الصيغ ( )Morphologyو هو ما يعرف يف
األوســـــــاط اللغوية بعامة بعلم الصرف ،و يقوم بدراسات الوحدات الصرفية و الصيغ
اللغوية 11اليت يرتكب منها الكالم أو اجلمل .فهذا الشق الثاني (الوحدات الصرفية و
الصيغ اللغوية) أساس الشق األول – علم الرتاكيب -و مكوناته .و تؤكد الدراسات
اللغوية احلديثة أن علم الرتاكيب هو أشبه ما يكون ببناء كبري ،مادته الوحدات الصرفية
أو تسمى املوريفيمات.12
و من هذين الفرعني معاً تنتج الفصائل النحوية (  )Grammatical Catagoriesكفصيلة
العدد :املفرد و املثنى و اجلمع ،و فصيلة اجلنس  :املذكر و املؤنث ،و فصيلة التعريف و التنكري:
النكرة و أنواع املعارف و هي الضمري و العلم و أمساء اإلشارة و املوصولة و املعرفة بال ،و فصيلة
الزمن  :كماضي الفعل املضارعه و ظرف الزمان ،و فصيلة االشتقاق :كاسم الفاعل و املفعول و اسم
الزمان و املكان و اسم اآللة و أفعل التفضيل و اسم املرة و اسم اهليئة و الصفة املشبهة و الصيغة
املبالغة ،و فصيلة التوابع كالصة و العطف و البدل و التوكيد ،و فصيلة النعاني الوظفية :كالفاعلية
و املفعولية و االضافة و االستثناء و التمييز.

 9الدكتور كيال بشر ،دراسات يف علم اللغة ،ص.245
 10الدكتور كيال بشر ،دراسات يف علم اللغة ،ص 29
 11دكتور عبده الرجيحي ،فقه اللغة يف الكتب العربية( ،بريوت :دار النحضة العربية 1972،م)ص 20
 12الدكتور كيال بشر ،دراسات يف علم اللغة ،ص30
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ب .نشأة النحو و تارخيه
 .1أوليَّة النَّحو
النحو نوعانِ :بَصْرِيٌّ ،وكُوفِيٌّ ،والبَصْرِيُّ أسبق وجودًا من الكُوفِيِّ ،وإليه يُرَدُّ
وَضْع النحو ،ما يف ذلك خالف وال مِراء ،فمن حقِّه علينا أن نبدأ به ،واحلديث عنه ذو
ِش َّقيْنِ :األوَّل عن بيئة النحو ،واآلخر عن واضعه.
 .2بيئته
نَشَأَ النحوُ يف البَصْ َرةِ ،وما كان له أن ينشأ يف غريها؛ فهي املدينة اليت اشتدَّتْ
فيها احلاجة إليه قبل غريها ،إذ مل تكد تُمَصَّرُ ،ويتسامع الناس بها وبوَفْرة اخلريات
ت إليها أفواج من العرب ،وأخرى منَ العجم.
فيها ،حتّى انثال ْ
ِدةُ مُقاتِلَتِها أيامَ كان
وتوالت اهلجرة إليها على تعاقُبٍ وازدياد ،حتى بلغتْ ع َّ
ِدةُ عياهلم مائة وعشرين ألفًا ،13وكان متصريها
زياد واليًا عليها – مثانني َأ ْلفًا ،وبلغت ع َّ
سنة  ،14ووالية زياد سنةَ  45فكلُّ ما بينهما حنو ثالثني عامًا.
وعاش أهل البصرة منَ العرب والعجم كما يعيش أهل الوطن الواحد من أصول
خمتلفة ،جتمعهم أواصِرُهُ ،وتدعوهم دواعي العيش فيه إىل التفاهُم واملعاملة ،وال ميكن أن
يتمَّ تفاهُمٌ ،وتتيسر معاملة إال باللغة ،فلم يكن بدٌّ هلذه األخالط منَ اصطناع لغةٍ واحدة،
املتعددَة؛ فكانت العربية هي هذه اللغة؛ ألنّها لُغة الدولة القائمة،
إىل جانب لُغاتها ِّ
ولسانُها الرمسيُّ ،وهيهاتَ أن تستطيع اجلالِيات األجنبيةُ إتقانَ الفُصحى والتحدُّثَ بها،
خللَّص.
ث بها العرب ا ُ
كما يُْتقِنُها ويتحدَّ ُ
لذلك أصبحتِ العربيَّة عَرَبِيََّتيْنِ :فصيحة يصطعنها العرب ،وأخرى يَشوبها قليل
أو كثري منَ اللَّحْنِ والتحريف ،يتحدَّث بها املُستعربُون يف احلياة العامَّة ،على أنَّ اللَّحْن

 13اجلاحظ ،البيان و التبيني( ،مصر:مكتبة اخلاجني)2008 ،ط  ،7جـ  ،2ص 130
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والتحريف كانا يشُوبان لُغةَ العرب أو بعضِهم أيضًا ،ولكن مبقدار ،وعلى تفاوت
واختالف.
فقد رَووْا أنَّ عمر – رضي اهلل عنه – جاءه كتاب من عامله على مِيسَانَ ،وقد
لَحَنَ كاتبه فيه ،فكتب عمر إىل العامل :أن قَِّنعْ كاتبك سَوْطًا.14
و شيءٌ آخَرُ يُؤ َِّيدُ ظهور النحو يف البصرة ،وهو :أنّ اإلمام عَلِيًّا ،وعبداهلل بن
عبَّاس ،وأبا األسود الدؤليَّ – كانوا يقيمون بالبصرة ،سَبَقَ إليها أبو األسود ،وجاءها
اإلمام وابن عباس أيامَ الفتنة الكربى ،ويتنازع الرواة نِسبة وَضْع النحو إىل ثالثتهم يف
كثري من الروايات ،ومعقولٌ أن يكون وَضْع النحو إبَّانَ هذه احلقبة :إذ كان خِالطُ العرب
والعجم حينئذ أَشَدَّ ،واللحنُ يف العربية أكثرَ ،واحلاج ُة إىل النحوِ آ َكدَ.
 .3واضع النحو
وردت رواياتٌ شتَّى عن واضع النحو ،تتحدَّث عنه من جوانبه املختلفة ،تتحدَّث
ضعِهِ ،وعن واضعِهِ ،وعمّا وُضِع منه أوَّلَ األمر ،فأمَّا سبب وضعِهِ فظُهور
عن سبب وَ ْ
اللَّحْن ،واستفحال خَطَرِ ِه على مَرِّ األيام.
وكانت العرب تَ ْمقُت اللَّحْنَ أشدَّ ا َملقْتِ ،وتراه مَْنقَصَةً تُزرِي بصاحِبها ،ال يف
مطلع اإلسالم فحَسْبُ؛ ولكن فيما تاله كذلك إىل أَمَدٍ بعيد ،وكانوا ال يَسكُتون عن لَحْنَةٍ
ص يُرْوَى.
َتعْرِض؛ بل ال ُيقِرُّون على شَكٍّ منها ،ال يف قول يقال ،وال يف ن ٍّ
وقد وردتْ رواياتٌ كثريةٌ تعزو َوضْع النحو إىل أبي األسود ،بال خالف بينها ،إال
ُضي فيه :أكان إحساسًا بضرورته ،أم كان إشارةً من عُمَرَ ،أم من اإلمام
يف سبب وضعِه وامل ِّ
عليٍّ ،15أم من زياد؟

 14اجلاحظ  ،البيان و التبيني ،ط  ،7جـ  2ص 217
( www.alukah.net/literature 15محلت يف يوم اخلميس ،تارخ  15جنوري )2015
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ويبدو أنَّ األمر شُِّبهَ على القائلني بإشارة عمر ،وإشارة زياد ،فحَسِبَ األولون أنَّ
عَهْ َد عمر إىل أبي األسود يف تعليم اإلعراب – يعين إشارةً بوضع النحو ،وحَسِبَ اآلخرون
ضعِهِ ،أمَّا القائلون بإشارة اإلمام
أنَّ َنقْطَ أبي األسود للمصحف يف عهد زياد هو اإلشارة بوَ ْ
عليٍّ فلم يُبعِدوا ،ألنَّ أبا األسود كان من أخَصِّ شِيعَتِهِ املقرَّبِنيَ؛ فمنَ الطبيعيِّ أن يكون
على صلةٍ ما بنحو أبي األسود ،إشارةً به أو إرشادًا فيه.
ويُروى أن واضع النحو هو اإلمامُ نفسُهُ ،وأن أبا األسود أخذه عنه ،وال يتعاظَمُ
اإلمامَ أن يضع النحو لو أراده ،فعبقريَّتُهُ ال خالف عليها؛ لكنَّ األعباء اليت كان يض َطلِعُ
بِها أَْث َقلُ من أن تُتِيحَ له التفكريَ يف ذلك؛ إذ كان – كَرَّمَ اهللُ وَجْهَهُ – مُوَزَّعَ اجلُهد
الرعِيَّةِ ،وإحباط
والفِكر لتَثْبِيتِ دعائم الدولة ،وإقامَةِ أحكام الدين ،وتدبري شؤون َّ
املكايد16.
ويف أخبار أبي األسود شواهدُ تدل على أنَّه كان – كما توسَّم فيه عُمَر – صاحبَ
حِسٍّ ُلغَوِيٍّ مُرْهَفٍ ،يستطيع به متييز األساليب بعضِها من بعض ،وإدراكَ ما يكون بينها
من أوجُهِ اخلالف واملشابهة ،وما يكون لذلك من أثر يف املعنى صحة وفسادًا.
ت .مشكالت النحو
هناك مشكالت كثرية تَحُول بني دراسة النحو وبني إتقانه ،منها ما هو متعلق
بالضَّعف العام يف اللغة العربية يف اجملتمع العربي؛ بسبب اختالف اللغة املنطوقة يف حياة
الناس العادية عن اللغة املكتوبة ،واعتيادهم على اللغة املنطوقة ،فيَنشأ "اللحن" يف اللغة
حني يريدون التحدث أو الكتابة بالعربية الفصيحة ،ومنها ضَعف مُدرِّسي اللغة العربية،
وعدم متكُّنهم من النحو العربي ،ومن مترير هذا العلم بالشكل الفعَّال إىل تالميذهم ،وذلك
يَنتج أحيانًا من ممارسة وظيفة معلم اللغة العربية بهدف طلب الرزق ،أكثر مما هو إرادة
وحمبَّة يف رفْع مستوى هذه اللغة يف واقع اجملتمع العربي.
( www.alukah.net/literature 16محلت يف يوم اخلميس ،تارخ  15جنوري )2015

‘A Jami Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
)Volume 08, No. 1, Juni 2019 ISSN: 2252-9926 (Print), ISSN: 2657-2206 (Online

Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/index
‘A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 8 (1), Juni 2019, 1-16

8

وحنن سنركِّز على مشكلة رئيسية ،نعتقد أنه إن متَّت معاجلتها بالشكل املطلوب،
فسوف تظهر نتائجُ طيِّبة على مستوى إتقان النحو العربي نُطقًا وكتابة عند الطالب ،وسوف
نتتبَّع "جذور" تلك املشكلة تارخييًّا؛ كي حناول تقديم العالج املناسب هلا  -إن شاء اهلل.
املشكلة الرئيسية تكمُن يف طريقة تدريس النحو العربي يف املدارس ،واليت تركِّز
أساسًا على إتقان اإلعراب ،واستظهار القواعد النحوية وحفظها غيبًا ،ويف العودة إىل جذور
املشكلة جند أنفسنا أمام كمٍّ من الصعوبات املتعلقة مبادة النحو؛ من حيث هي إرث وصَلنا
منذ القِدم.
"وتتمثَّل مظاهر تلك الصعوبة يف اجلوانب التالية:17
 .1اعتماد النحاة يف وضْعهم لعلم النحو على منطق العقل (املعيارية) ،دون االهتمام
مبنطق اللغة وطبيعتها (الوصفية) ،وقد برَز ذلك يف طريقة التناول والتعبري يف كثري ٍ من
كتب النحو والصرف والبالغة ،ويُستثنى منها كتب قلة ظهَرت يف أول عهد العرب
بهذه الدراسات؛ حيث قامت على الوصف يف كثري من أبوابها ،ومل تقع يف املعيارية
إال من قبيل التوسُّع يف التعبري؛ أمثال :كتاب سيبويه "الكتاب" ،وكتابَي عبدالقاهر
اجلرجاني "أسرار البالغة" و"دالئل اإلعجاز" ،وبعد أن انتهى عصر االستشهاد،
استمرَّ اللغويون يف دراسة اللغة عن طريق ما وضَعه السلف من قواعد اللغة ،ال عن
مادة اللغة ،من هنا بدأ فرْض القواعد على األمثلة ،وبدَأ القول بالوجوب واإلجياز.
أدَّى كل ذلك إىل ظهور كثري ٍ من احلدود والقيود واالفرتاضات ،اليت تتنافى
أحيانًا مع الواقع اللغوي؛ لذا فإن االجتاه احلديث يف تدريس اللغة ،يقوم أوالً على
الوصف؛ وصف اللغة املستعملة للتالميذ ،وهذا ما تدعو إليه كثري من املؤمترات
والندوات والدراسات العلمية يف ذلك اجملال.

( www.alukah.net/literature 17محلت يف يوم اخلميس ،تارخ  15جنوري )2015
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 .2تأثُّر وا ضعي علم النحو بعلماء الكالم يف أن كلَّ أثر ٍ ال بدَّ له من مؤثِّر ،واإلمعان يف
ذلك إمعانًا انتهى إىل نظرية العامل ،وإىل احلديث عن العِلل وعِلل العِلل.
 .3كثرة ما يف القواعد من أقوال ومماحكات ،واختالف مسائلها ،واعتمادها على
التحليل املنطقي ،الذي يستدعي حصْر الفكر الستنباط األحكام العامة من أمثلة كثرية
سن املراهقة.
متنوعة؛ مما دعا علماء الرتبية أن ينادوا بتأخري دراسة القواعد إىل ِّ
 .4جفاف النحو وصعوبته ،وتأكيده على مماحكات عقلية جمرَّدة بعيدة عن واقع احلياة
العملية اليت يعيشها التالميذ ،وهمُّه التدقيق يف اجلمل والرتاكيب اللغوية.
 .5كثرة العوامل النحْوية ،وتشعُّب التفاصيل اليت تَندرج حتت هذه القواعد ،وتُزامحها
بصورة ال تُساعد على تثبيت املفاهيم يف أذهان التالميذ ،بل إىل تشتيتها ونسيانها؛
وذلك لتجرُّدها وبُعدها عن واقع احلياة اليت يَحياها التالميذ".
الفصل الثاني  :حقائق اإلعراب
أ .تعريف اإلعراب
جاء يف اللسان 18عدة معان لكلمة اإلعراب ،منها :
 .1فاإلعراب مبعنى اإليضاح أو اإلفصاح و منه قول – صلى اهلل عليه و سلم( -الثيب
تعرب عن نفسها -أي تفصح) و يقال  :أعرب عما يف ضمريك أي أبن.
 .2أعرب الرجل :تزوج امرأة عروباً أو عربة و هي املرأة الضاحكة املتحببة إىل زوجها
العاشقة له ،املظهرة له ذلك ،و بذلك فسّر قوله تعاىل (عرباً أتراباً (سورة الواقعة آية
 .)) 37و قيل للتوفيق بني املعنني  :أوالً و الثاني إن املعرب للكالم كأنه يتحبب إىل
السامع بإعرابه كما تتودد املرأة العروب إىل زوجها . 19و عندي أن املعنى الثاني

18ابن منظور ،لسان العرب ،ط ,1ص 181
19ابن األنباري ،أسرار العربية( ،بريوت:دار الكتب العلمية 1886 ،م) ط ليدن ،ص 9
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يتصل باألول من حيث إن املرأة عندما تظهر لزوجها حبها و إخالصها إمنا تعرب –
أي توضح و تفصح -عن ذلك.
 .3و من هذا املادة عند ابن جين( 20عروبة) و العروبة (نكرة و معرفة) و ليوم اجلمعة ،و
ذلك أن يوم اجلمعة أظهر أمراً من بقية أيام األسبوع ،كما فيه من التأهب هلا و التوجه
إليها ،و قوة اإلشعار بها .قال الشاعر :
فيـــــــــــــات عذوباً للســــــــــــــــــــــــــماء كأمنا يوائــــــــــــم

وهطا

للعروبة صيـــــــــــــــــــــما21
 .4ثم يتطور املعنى الثانى و هو إظهار التودد و العشق من املرأة لزوجها إىل الفحش من
القول .جاء يف اللســـــــــــــــــــان يف املادة نفسها ،و قال رؤية يسف نساء مجعن
العفاف عند غرباء ،و اإلعراب عند األزواج ،و هو ما يستقحش من ألفاظ النكاح و
اجلماع فقاله:
و العُرُبُ يف عفافةِ و إعرابِ
و واضح أن هذا الفحش مما يعد فساداً أو سلوكاً غري قويم ،و على ذلك يكون قد جاء منه
(عَرِبَتْ معدة الفصيل) أي  :فسدت .و عَرِبَ اجلرح عرباً أي تقيح و فسد .و البن األنباري تعليل
آخر هلذا املعنى ،و هو الفساد ،يقول :فإن قيل  :العرب يف قوهلم (عَرِبَتْ معدة الفصيل) معناه
الفساد ،فكيف يكون اإلعراب مأخوذاً منه؟ قيل  :معنى قولك أعربتُ الكالم ،أي أزلتَ عربَه و
هو الفساده،

 20ابن جين  ،احلصائص البن جين  ( ،املصرية :دار الكتب  1902،م)  ،جـ  1ص 37
 21ابن جين  ،احلصائص البن جين  ،جـ  1ص 37
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 .5التعريب اختاذ فرس عربي ،كما أن التعريب يف اللغة اختاذ املنهج العربي (و منه عربة
الفرس تعربا إذا بزغته ،و ذلك أن تنسف أسفل حافره ،و معناه أنه قد بان بذلك ما
كان خفيا من أمره لظهوره إىل مرأة العني بعد أن كان مستوراً)22
هذه كلها معان لغوية .و أما املعنى االصتالحي  ،يعرفه األستاذ عباس حسن بأنه (تغري
العالمة اليت يف آخر اللفظ ،بسبب تغري العوامل الداخلية عليه ،و ما يقتضيه كل عامل)23
و يف الشذور (اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر جيعله العامل يف آخر االسم الـمتمكن و الفعل
الـمتضارع)24
و يف حاشية الصيان على األمشوني (اإلعراب يف االصطالح مذهبان :األول لفظي و
اختاره النظم-يقصد ابن مالك-و نسبه إىل الـمحققني و عرفه يف التسهيل بقوله :ما جيء به
لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف .و مذهب الثاني معنوي
احلركـــــــــــــ ــــــــــات دالئل عليه ،و اختاره األعلم و كثريون و هو ظاهر مذهب
سيبويه)25
ب .نشأة اإلعراب و تارخيه
اختلف العلماء منذ القدم يف نشأة اللغة ،فمنهم من قال بأنها توفيقية ،مبعنى أنها
منزلة من عند اهلل سبحانه و تعاىل ،و أن ليس لإلنسان فضل يف إجيادها ،و آخرون قالوا إنها
وضعية ،أي من وضع اإلنسان ،صنعها لنفسه لتفي مبطالبه األجتماعية .و أنربى كل فريق
املدفاع عن رأيه بتقديم األدلة و الرباهني و تربوا يف ذلك ،و تعددت األحباث يف هذا اجملال،
حتى حيق لنا أن نقول إن هذا املوضوع قد قتل حبثا و متحيصا ،بل إن من العلماء من عد

 22ابن جين  ،احلصائص البن جين  ،جـ  ،1ص 26
 23األستاذ عباس حسن ،النحو الوايف(مبصر  :دار املعارف ،سنة 1960م) جـ ،1ص 46
 24ابن هاشم األنصري ،شرح شذور الذهب (،التحارية الكربى) ص 33
 25ابن مالك ،حاشية الصيان على شرح األلفية ابن مالك( ,التجارية الكربى) جـ ، 1ص 43
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البحث يف نشأة اللغة أمرا من األمور امليتافيزيقية ،و أنه من املستحسن االنصراف عن مثل
تلك األحباث.
و ليس اجملال هنا عرض آراء الفريقني و ترجيح واحد منهما ،ولكنين أشرت إليها
لكي أنتقل إىل مسألة اإلعراب ،ذلك أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا يف نشأة اللغة ،فإن نشأة
اإلعراب رمبا تكون هلا من الدالئل و الرباهني ما جيعلنا نظن أنها اصتالحية .و الدليل على
ذلك أن اللغة عندما تعرب تكون قد وصلت إىل درجة الكمال ،و يكون اإلنسان الذي يتكلم بها
قد وصل أيضاً إىل درجة الكمال العقلي و النمو الفكري ،فكتابة لغة معربة أو النطق بلغة
معربة يتطلب ذهناً واعياً و عقالً نامي ًا ليطابق بني املعاني التى يف نفسه و بني الرموز التى على
أواخر الكلمات املنطوق بها ،تلك الرموز التى تدل على ما يريد إظهاره من معاني.
و لنفرتض أن اللغة كانت يف أول أمرها صيحات أو إشارات باليد أو جمرد أصوات
تدل على الرغبات الشخصية لإلنسان األول ...إىل آخر ما تقوله العلماء يف هذا الصدد ،ثم
اكتسب اإلنسان خربة جعلته ينطق ببعض األمساء ملسميات يعرفها و يشاهدها أمامه ،ثم
ملسميات يشعر بها و بعد ذلك وفق بني هذه األمساء ،فكانت اجلمل .أليس معنى ذلك أن
تكوين اجلمل كان هو املرحلة األخرية يف اللغة ،و أنه كان نتيجة تطورات عديدة و خربات
خمتلفة .فإذا كان األمر كذلك فاإلعراب ظاهرة متثل قمة التطور اللغوي عند اإلنسان ،وليست
مصاحبة لنشأة اللغة ،ذلك ألن اإلعراب ال جييء إال مع اجلمل .على أنه مل جييء دفعة
واحدة .و مثله يف ذلك مثل أي علم أو جمال حضاري آخر ،فالرياضة مثالً كانت يف أول األمر
جمرد عمليات مبسطة يف اجلمع و الطرح و الضرب ،ثم بارتقاء العقل و استمرار هذا االرتقاء
قطعت الرياضة أشواطاً بعيدة حتى وصلت إىل النظريات الرياضية املعقدة التى انبنت عليها
كثري من مظاهر املدنية احلديثة .كذلك فإن أحكام اإلعراب تكونت بالتدريج تبعاً للرقي
االجتماعي و احلضاري لألمم.
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ثم كان من عمل النحاة أن نقحوا هذه األحكام و القواعد ،وهذبوها و صنفوها يف
أبواب ،و زادوا عليها ،و أضافوا ما أضافوه من تأويالت و تعليالت و حذف و عوض.
و ال يقول إن هذه علوم لغوية ،و تلك علوم رياضية ،فكالهما صورة للحضارة اإلنسانية
بوجه عام ،تلك احلضارة التى خترتعها و يهيمن علها العقل اإلنسااني ،و التى تتناسب
تناسباً طردياً مع رقي هذا العقل و تطوره.
ننتقل األن إىل احلديث عن تطور ظاهرة اإلعراب يف اللغة العربية بشيء من التفضيل،
و نقول إن الشعر اجلاهلي هو أقدم نص عربي معرب فصيح ،حتى إذا أخذنا بنظرية املرحوم
األستاذ الدكتور طه حسني يف أن معظم هذا الشعر منحول موضوع ،فإنه سوف يتبقى لنا بعض
هذا الشعر ،بعد ترك معظمه ،ممثالً للغة العربية بعد أن كمل نضجها ،و استوى عودها .و
هذا الشعر موزون و مقفر ،و وزنه هذا ،أو تفعيالته العروضية تقوم صحتهاو سالمتها على
اإلعراب من تنوين و حركة و سكون؛ إذ ال ميكن قراءة هذا الشعر دون كسر إذا أهملنا إعرابه.
و بالطبع فإن هذه الصورة -صورة الشعر اجلاهلي -البد أن تسبقها صورٌ أخرى للغة
ناقصة أو بدائية ،و البد أيضاً أن تكون تلك الصورة هي آخر حلقة يف سلسلة التطورات
اللغوية متضمنة الرقي اإلعرابي .و الشعر اجلاهلي كما يرجح معظم العلماء يرجع تارخيه إىل
مائة و مخسني سنة أو مائيت سنة قبل البعثة احملمدية ،يقول اجلاحظ  ( :أما الشعر
فحديث امليالد ،صغري السن ،أول من نهج سبيله و سهل الطريق إليه أمرؤ القيس بن حجر و
مهلهل بن ربيعة ...فإذا استظهرنا الشعر ،وجدنا له -إىل أن جاء اهلل باإلسالم -مخسني و
مائة عام ،و إذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائيت عام)26
و إذن فلنرجع إىل الوراء ما أستطعنا حتى نتبني مظاهر اإلعراب يف اللغة التى سبقت
الشعر اجلاهلي .ونقطة البدء عندنا هي اللغة السامية األم ،و تبادر إىل القول بأننا نظن أن
اللغة العربية هي اللغة السامية األم نفسها ،و ليس كما قال العلماء هي أقرب الساميات إىل
 26ابن عثمان بن جمو اجلاحظ ,احليوان (بريوت :دار الكتب العلمية 1965 ،م)ط  ،2جـ  1،ص 74
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اللغة السامية األم .و نظن أيضاً أن باقي الساميات هي هلجات أو لغيات ناقصة النمو متفرعة
عن اللغة العربية ،و الدليل على ذلك ما يلي:
 .1أول هذه األدلة و هو أهمها أننا إذا افرتضنا أن اللغة العربية هي أقرب الساميات شبهاً
باللغة السامية األم ،فأين اللغة السامية األم إذن؟ يقولون إنها اندثرت و ال منلك منها
نصوصاً مكتوبة و ال مروية يف كتابات آخرين .27و هذا شيء عجيب حقاً ،فنحن ال
نعرف هذه اللغة و ال منلك نصوصاً مكتوبة عنها ،و ال نقوشاً ،و مل يرو واحد من العلماء
نصوصاً بهذ ه اللغة ،ثم بعد ذلك حنكم بأنها كانت موجودة ثم اندثرت .كأننا حنكم على
العدم بأنه كان موجوداً ثم أصبح عدماً.
هذه واحدة و أخرى أن هذه اللغة السامية األم إن كانت قد اندثرت ،فلمَ مل تندثر
الالتينية أيضاً أو السنسكريتية و كالهما لغة أم انثقت عنها لغات أخرى ،بل كالهما
يقاربان اللغة السامية األم يف القدم؟ فالالتينية يرجع تاريخ مرحلتها األوىل إىل سنة 753
ق.م عند إنشاء مدينة روما 28و السنسكريتية ترجع نصوصها األدبية التى نعرفها إىل
غضون األلف األول قبل امليالد.29
 .2اإلعراب الكامل يف اللغة العربية :فإننا إذا اتبعنا منهج القارنة اللغوية اتضح لنا أن
اللغات األمهات (إذا جاز لنا هذا التعبري) كان تتميز باإلعراب ،بالسنسكريتية ،و
اليونانية و الالتينية-كما سبق أن أوضحنا -كان لغات معربة ،من هذه اللغات األمهات
املعربة انبثقت لغات أخرى غري معربة .فمن الالتينية تفرعت الفرنسية و الربتغالية و
األملانية ...و من السنسكريتية تفرعت اللغة الفارنسية ،و اللغات اهلندية احلديثة ،و من

 27للدكتور صبحي الصاحل ،دراسات يف فقه اللغة(بريوت:دار العلم للماليني 1962 ،م) ط ،2ص 36
 28للدكتور صبحي الصاحل ،دراسات يف فقه اللغة ،ط ،2ص 206
 29الدكتور حسن ظاظا ،اللسان و اإلنسان(بريوت :دار سامية1990 ،م)ط ,2ص 242
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اليونانية تفرعت اللغات اليونانية احلديثة .30فما املانع أن تكون اللغة العربية هي
األصل الذي تفرع عنه باقي الساميات غري املعربات؟
 .3يقرر العلماء أيضاً أن مجيع ما تتميز به اللغة السامية األم موجود يف اللغة العربية و أن
كل لغة سامية أخرى حتوى عنصراً أو عصرين أو عناصر من اخلصائص العامة للغة
السامية األم. 31أليس من املمكن تأدية هذا املعنى بألفاظ أخرى فنقول :إن العربية بها
من اخلصائص اللغوية ما ليس موجوداً يف باقي الساميات ،بينما أي خصيصة يف لغة
سامية أخرى موجودة يف اللغة العربية ،أي أن اللغة العربية جامعة لكل خصائص
الساميات .فما املانع أن تكون هي األم اليت انبثق عنها باقي السساميات.
 .4يكاد جيمع العلماء على أن املوطن األول للساميني كان القسم اجلنوبي الغربي من شبه
اجلزيرة العربية (بالد احلجاز و جند و اليمن و ما إىل ذلك) 32و من هذا املهد تفرعت
اهلجرات السامية إىل العراق و الشام و ما جوارهما .و يأتي العلماء باألدلة املقنعة بصدق
هذا الرأي33
ت .أهمية اإلعراب
ال خيفى على كل طالب علم ما إلعراب القرآن الكريم من فوائد تتجلى يف ضبط
الكلمات ويف معرفة معاني اآليات ,ألن اإلعراب يُميز املعاني ,34قال اإلمام مكي بن أبي طالب
"أَعظمُ ما جيب على الطالب لعلوم القرآن ,الراغب يف جتويد ألفاظه ,وفهم معانيه ,ومعرفة
قراءاته ولُغاته ,وأفضل ما القارئ إليه مُحتاج:معرفة إعرابه ,والوقوف على تصرف حركاته,
وسواكنه؛ ليكون بذلك ساملاً من اللحن فيه ,مستعيناً على أحكام اللفظ به ,مُطلعاً على املعاني
 30علي عبد الواحد وايف ،علم اللغة (طبعة النهضة املصرية 1944 ،م) ص 115
 31دكتور عبده الرجيحي ،فقه اللغة يف الكتب العربية( ،بريوت :دار النحضة العربية 1972،م) ,ص  12و ما بعدها
 32دكتور عبده الرجيحي ،فقه اللغة يف الكتب العربية ،ص 8
 33الدكتورعلي عبد الواحد وايف ،فقه اللغة ،ط ،3ص  9و ما بعدها.
 34اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني ،شُعب اإلميان يف قراءة القرآن بالتفخيم واإلعراب ،جـ 2
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اليت قد ختتلف باختالف احلركات ,متفهماً ملا أراد اهلل به من عباده ,إذ مبعرفة حقائق
اإلعراب تعرف أكثر املعاني ,وينجلي اإلشكال ,فتظهر الفوائد ويُفهم اخلطاب ,وتصح معرفة
حقيقة املراد"35.
ج .اخلالصة
إن واإلعراب يف اصطالح النحاة هو تغيري يلحق آخر الكلمة حقيقة أو حكماً بسبب
اختالف العوامل الداخلة عليها من عامل يقتضي الرفع إىل آخر يقتضي النصب إىل ثالث يقتضي
اجلر إىل رابع يقتضي اجلزم .أما النحو فهو انتحاء مست كالم العرب ،يف تصريفه من إعراب و
غريه ،كالتثنية و اجلمع ،و التحقري و التكسري و اإلضافة ،و النسب ،و الرتكيب ،و غري ذلك،
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة ،فينطق بها و إن مل يكن منهم ،و إن
شد بعضهم عنها رد به إليها
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