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   واإلعـــراب. حوــف الن  ــعريـت 

ثنيّة، والجمع هو انتحاء سمت كالم العرب، في تصّرفه من إعراب وغيره، كالتّ  :الن حو في باب القول على يقول ابن جن ي
في ة بأهلها من ليس من أهل اللّغة العربيّ  والتّحقير، والتّكسير، واإلضافة، والنّسب، والتّركيب، وغير ذلك، ليلحق  

إليها. وهو في األصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا،  ّد بهبها وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها ر   الفصاحة، فينطق  
، ثّم كقولك: قصدت قصدا، ثّم قصد به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أّن الفقه في األصل مصدر فقهت الّشيء أي عرفته

ّص به الكعبة، وإن كانت البيوت كلّها خ   هلل. وله نظائر في ّص به علم الّشريعة من التّحريم والتّحليل، كما أّن بيت هللا خ 
 ، وأصله المصدر.قصر ما كان شائعا في جنسه على أحد أنواعه. وقد استعملته العرب ظرفا
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م  سعيٌد أباه، وشكر  ويقول في باب القول على اإلعراب :  هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ، أال ترى أنّك إذا سمعت أْكر 
م أحدهما من ه  بْ ت  ولو كان الكالم ش ْرجا واحدا السْ من المفعول، اآلخر الفاعل   ما ونصبسعيدا أبوه، علمت برفع أحده

 صاحبه.

مّما يخفى ، وكذلك نحوه، قيل: إذا اتّفق ما هذه سبيله، فإن قلت : فقد تقول ضرب يحي بشرى، فال تجد هناك إعرابا فاصال
من ما يقوم مقام بيان اإلعراب. فإن كانت هناك داللة أخرى  مفعول،وتأخير ال الفاعل،م الكالم من تقديم فظ حاله، ألز  في اللّ 

تّؤّخر كيف شئت، وكذلك ضربت رى: لك أن تقّدم وأن ثم  والتّأخير، نحو أكل يحي كل المعنى وقع التّصّرف فيه بالتّقديم ب  ق  
 ،نيْ م اليحييان البشري  أكر نحو قولك، ح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التّصّرفم هذه هذا، وكذلك إن وضهذا هذه، وكلّ 

المفعول و لجعلت الفاعل  ، فقلت: كلّم هذا هذا ولم يجبهن، وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرسوْ وضرب البشريين اليحي  
البنت معروفة، غير كانت حال األّم من  من حيثوكذلك قولك ولد ت هذه هذه،  ال بيانا لما تعني.في الح ، ألنّ أيّهما شئت
 فهذا طرف من القول أّدى إليه ذكر اإلعراب.منكورة.... 

، ومنه وأّما لفظه فإنّه مصدر أعربت عن الّشيء إذا أوضحت عنه، وفالن معرب عّما في نفسه أي مبيّن له، وموّضح عنه
مره لظهوره إلى ما كان خفيّا من أ بت الفرس تعريبا إذا بزغته، وذلك أن تنسف أسفل حافره ، ومعناه أنّه قد بان بذلكعرّ 

ْرآة العين  وغير ذلك. وأصحيح هو أم سقيم؟ ؟خولب هو أم ر  ، بعد ما كان مستورا، وبذلك تعرف حاله: أص  م 

 اإلعراب، والبيان.، وعزى إليها من الفصاحةوأصل هذا كلّه قولهم" العرب" وذلك لما ي  
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 المـطلـــوب : -

 جنّي في النّصين . اشرح ما ذهب إليه ابن
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أستاذ فقه اللغة تروبو  لمستشرق الفرنسي األستاذ جيراريقول ا

-باريس -العربية في السوربون  

 

ال شكَّ أن النظام النحوّي في كل لغة له أهمية كبرى، ألن النظام النحوّي يعبر عن بُ ْنية 
اللغة ويصوغ فكر الناطقين بها؛ ويُْمِكنُنا القول إن النظام النحوّي العربّي يحتّل محّّلً 

ط بين  بارزاً بين الُنُظم النحوية الكبرى الموجودة في العالم، من أجل موقعه المتوسِّ
ظام اليوناني، في الغرب، والنظام الهندي، في الشرق؛ فكان من الطبيعّي أن يلفت الن

                                         المستشرقون أنظارهم إليه، ليدرسوا نشأته وتطوُّره
 

الذي نشر في منتهى القرن التاسع عشر كتاباً عنوانه  ماركس إن المستشرق األلماني
"تاريخ صناعة النحو عند السريان"، هو الذي زعم ألول مرة أن المنطق اليوناني أثَّر في 

.توالمصطلحا النحو العربي، ألن الثاني قد اقتبس من األول بضعة من المفاهيم  
ق فليش ظ؛ فقال المستشر ثم نرى معظم المستشرقين قد اتخذوا هذا الرأي بدون تحفُّ 

في كتاب أَلّفه في علم اللغة: "إنه من الواجب أن نشير إلى تأثيٍر يونانيٍّ في  الفرنسي 
النحو العربي، فقد اقتبس الفكُر العربي مفاهيم أصلية من العلم اليوناني، ال من النحو 

.                                                        اليوناني، ولكْن من منطق أرسطو  
هذا الرأي في مقالة نشرها منذ عدة  غير أن المستشرق اإلنجليزي كارتر رفض 



اها: "في أصول النحو العربي". فَ بَ يَّن في هذه المقالة أّن سيبويه يستعمل  سنوات، وسمَّ
العدد تتضّمن مصطلحاٍت  في الكتاب مجموعتين من المصطلحات: مجموعة قليلة

ها يونانية األصل، ومجموعة كثيرة العدد تتضمن المصطلحات العربية األصل، لعلّ 
و .                                                          منقولة من الفقه إلى النح     

في مستهّل هذه السنة، كتاباً عنوانه  رتك نشريومع ذلك فإن المستشرق الهندي ف 
"العناصر اليونانية في الفكر اللساني العربي"، يدافع فيه عن نظريّة التأثير اليوناني في 

 مالنحو العربي، فيعتبر أن الُنحاة العرب القدامى قد اقتبسوا بضعة من المفاهي
وذلك يوناني  والمصطلحات ال من المنطق اليوناني كما زعم ماركس بل من النحو ال

بواسطة اّتصالهم المباشر باستعمال النحو اليوناني الحّي، كما يقول، في مراكز الثقافة 
.                                   اليونانية الموجودة في الشرق األدنى بعد الفتح العرب  

ذا فأود في هذه المحاضرة أن أفحص تلك اآلراء المتناقضة في نشأة النحو العربي؛ وه
في ضوء كتاب سيبويه، الذي سّماه الناس "قرآن النحو" حسبما روى عنه النحوي 

.                                                            يالحلبي أبو الطّيب اللغو   
 

المستشرقين، لِيُبّينوا التأثير اليوناني في النحو العربي، يحتّجون على العموم بأن  إن
الُنحاة العرب القدامى قد اقتبسوا من المنطق اليوناني تقسيم الكّلم الثّلثي، 

ومصطلحاٍت أربعة هي: اإِلعراب والصرف والتصريف والحركة. فينبغي لنا أوالً أن 
ن الناحية اللسانية، أن يكون هؤالء النحاة قد اقتبسوا نتساءل: هل كان من الممكن، م

.                                                                             مهذا التقسي  
 

إّن تقسيم الكّلم أمر مهّم جداً في كل نظام نحوي، ألنه يشترط هذا النظام؛ وبالنسبة 
داً مختلفاً من األقسام. فإن النحاة اليونان قد َمّيزوا في إلى بُنية كل لغة، َمّيز النحاة عد



رف ، لغتهم ثمانية أقسام، وهي، حسبما قال أرسطو في كتابه في الشعر: الح 
             المجموع ، الرباط ، الفاصلة ، االسم، الكلمة ، الوقعة ، القول.

أما النحاة العرب فإنهم، كما تعلمون، لم يمّيزوا في لغتهم إال ثّلثة أقسام؛ وهي، 
.                             فحسبما قال سيبيويه في الكتاب: االسم والفعل والحر   

 
عي  ولكْن، على الرغم من الفرق الكبير الذي يظهر بين عدد األقسام في النظامين، َيدَّ

النحاة العرب قد اقتبسوا هذا التقسيم عن المنطق اليوناني. بعض المستشرقين أن 
َفِلَنْسَتطيع أن نَ ْردَّ على هذا االّدعاء الفاسد، سنبحث عن كل واحد من هذه األقسام 

ي.                         في النظام اليوناني، وعن القسم المقابل له في النظام العرب  
 

قابله في النظام العربي، ألنَّ سيبويه لم يجعل حروف ليس لِقْسم الحرف اليوناني ِقْسم ي
الهجاء قسماً مستقّلً في تقسيمه، كما فعل أرسطو. وكذلك ليس لقسم المجموع 

اليوناني ِقْسم يقابله في النظام العربي، ألن مفهوم المجموع المرّكب من حرف غير 
ت، مفهوم صوتّي يختلف عن مفهوم الحرف الساكن ت وحرف مصوَّ والحرف  مصوَّ

ه.                                                     المتحرك الذي نجده عند سيبوي  
 

أما قسم الرباط اليوناني فإنه ال يقاِبُل إال جزءاً من قسم الحرف العربي؛ ونجد فرقاً 
بينهما، ألّن الرباط عند أرسطو لفظ خاٍل من المعنى، بيد أن الحرف عند سيبويه لفظ 

.                                                                                  ىمعنله   
 

يشتمل قسم الفاصلة اليونانّي على آلة التعريف واالسم الموصول، وهما عند أرسطو 
لفظان خاليان من المعنى؛ فليس لهذا القسم قسم يقابله في النظام العربي، ألّن سيبويه 



ن االسم الموصول اسٌم غير تاّم، يحتاج إلى صلة، فيدخله في قسم االسم، كما يَ ْعَتَبر أ
.                       فأنه يَ ْعَتبر أن آلة التعريف لفظ له معنى، فيدخله في قسم الحر   

 
أما قسم االسم اليوناني فإنه يقاِبل قسم االسم العربي، غير أننا نجد َفرقاً بين 

أرسطو لفظ له معنى يدل على شيء، بيد أن االسم عند  القسمين، ألن االسم عند
.                                  هسيبويه لفظ يقع على الشيء، فهو ذلك الشيء بعين  

 
وكذلك يقابل قسُم الكلمة اليونانية قسَم الفعل العربي؛ فالكلمة عند أرسطو لفٌظ له 

من لفظ حدث االسم، فيه دليل  معنى يدّل على زمان، والفعل عند سيبويه مثال أخذ
 على ما مضى وما لم يمض؛ غير أننا نجد فرقاً بين القسمين، ألن الصيغة غير المبيَّنة

ٌن في قسم االسم العربي، كما  نة في قسم الكلمة اليوناني، بيد أن المصدر مضمَّ مضمَّ
نة في قسمي االسم والكلمة معاً في النظام اليون أن الصيغة المشتركة اني؛ بيد أن مضمَّ

ن في قسم االسم فقط في النظام العرب .                           اسم الفاعل مضمَّ  
وأخيراً، فليس لقسم الوقعة اليوناني قسم يقابله في النظام العربي، ألن مفهوم الوقعة 

التي تحدث في آخر االسم أو في آخر الفعل، مفهوم غير موجود عند سيبويه؛ وكذلك 
ب من ألفاظ لها معنى، ليس له قسم يقابله في  قسم القول، الذي هو عند أرسطو مركَّ

                .النظام العربي، ألّن سيبويه لم يجعل من القول قسماً مستقّلً في تقسيم
 

من  يكون التقسيم العربيُّ منقوالً فمن الناحية اللسانية، يظهر لنا أنه من المستحيل أن 
 التقسيم اليوناني، ألن عدد األقسام ومضمونها يختلف في النظامين اختّلفاً تاّما. 

 المطلوب:



 ما هي المسألة التي ناقشها جيرار تروبو في هذا النص؟

 في النص. كرهااشرح اآلراء التي ذ

 اشرح األدلة التي دعم بها جيرار تروبو رأيه.

 ابحث خارج النص عن بعض اآلراء التي تتوافق ورأي جيرار تروبو.
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