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امللخص:إن هذا الباب يبجث عن العالقة بني اللغة العربية وعلم النحو وينقسم هذا الباب اىل فصلني ومها
الفصل عن اللغة العربية وخصائصها ،ويليه الفصل الثاىن حيث يذكر فيه حاجة اللغة العربية إىل النحو .كان هذا
البحث يستخدم التحليل النوعي بطريقة الدراسة املكتبية جلمع البياانت و االستعالمات مبساعدة أنواع املواد اليت
توجد يف املكتبة .اختارت الباحثة هذه الطريقة إلدراك املعلومات املتعددة من مصادرها و حتقيق الواثئق اليت تتعلق
ابلبياانت املطلوبة .يركز هدف التحقيق يف املواد املكتوبة يف الكتب أو النسخة أو اجلريدة أو غري ذلك .والنتيجة
عن هذا البحث هي النحو وظائف مهمة ىف حفظ سالمة اللغة العربية من الفساد واالضطراب ،تعىن

إلعانة القرا لفهم املقرو وإعانة املتكلم لتعبري الكالم الصحيح مث إعانة الكتاب للوصول اىل الكتابة
الصحيحة
الكلمات الرئيسية :اللغة العربية ،والنحو ،اجلملة.

أ .مقدمة
كان ت اللغة العربية ىف العصر اجلاهلي و عصر صدر اإلسالم تعيش عيشة قوية مع أنه ليست هلا قواعد
و قوانني احتفظ هبا العرب عن اخلطا ىف النطق و القرا ة .و ذلك ألن العرب يتكلمون بلغتهم قائمة على
الفطرة السليمة والسليقة املستقيمة ،فال حيتاجون إىل القواعد و القوانني .و إن قواعدهم للغتهم فطرة موروثة
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من أابئهم جيال بعد جيل و حافظوها ىف نفوسهم .و أما البادية فقد بقيت اللغة خالصة حىت أخر القرن
الرابع.

1

وأما نشأة النحو العرىب ترتبط ارتباطا وثيقا مبحاولة املسلمني لصيانة القرأن الكرمي من التحريف ،و حلفظ
اللغة العربية من الفساد و االضطراب .و البحث ىف نشأة قواعد اللغة العربية يعترب من أصعب البحوث فيه
و ذلك ألسباب منها  :ألن هذا العلم قدمي النشأة ،و أن الرواايت الىت حتكي عن هذه النشأة كثريا ما
متضاربة.

2

ومن أهم األسباب ىف نشأته وجود اللحن ىف قرا ة آايت الذكر احلكيم .بدأ انتشار اللحن بعد
الفتوحات اإلسالمية ىف البالد اجملاورة ابلبالد العربية ،مثل مصر و الشام و العراق و فارس .فتلك الفتوحات
تؤدى إىل أن خيتلط مسلموا العرب ابألعاجم .فأخذ األعاجم يتكلمون ابللغة العربية ىف البالد املفتوحة حيث
يتكلم االعاجم هبا شيئا فشيئا حسب قدرهتم حىت غلبت ما عداها .و من انحية أخرى فسدت فصاحة اللغة و
ظهر اللحن عند نطق تلك اللغة و عند قرا ة القرأن الكرمي.
هكذا كان اإلسالم و الفتح سببا ىف انتشار اللغة العربية مهما قد أتت هبا أشيا هلا خطرها ,و منها
يدب ىف التكلم بني العرب و
مر ذكره .والنتيجة من هذا االختالط أخذ الفساد ّ
اختالط العرب ابألعاجم كما ّ
العجم و ظهر اللحن فيه .فوعى املسلمون و ابدروا اىل اختاذ الوسائل حلفظ لغتهم العربية و در خطرها .فظهر ىف
أرض العراق إهتمام عظيم ىف وضع علم النحو حيث حيفظ به سالمة اللغة العربية من الفساد و االضطراب.
لتحقيق ما سبق صممت الباحثة أن يقدم حبثا علميا حتت املوضوع " العالقة بني اللغة العربية
وعلم النحو " ترجوا الباحثة أن تكون نتيجة البحث دافعة للمشتغلني ابللغة العربية ليعرفوا العالقة بني اللغة
العربية وعلم النحو حيث كان هلم فضلهم ومسامهتهم يف بنا اللغة العربية وقواعدها.
 1أمحد حسن الزايت .اتريخ األدب العريب (جمهول الطباعة) ط  .25ص 205

 2أنظر إىل املدارس النحوية ،لشوقي ضيف ،ص 11
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ب .منهج البحث
هذا البحث يستخدم التحليل النوعي و أييت على طريقة الدراسة املكتبية و هي على صورة بسيطة تعين
طريقة سلكتها الباحثة جلمع البياانت و االستعالمات مبساعدة أنواع املواد اليت توجد يف املكتبة .اختارت الباحثة
هذه الطريقة إلدراك املعلومات املتعددة من مصادرها و حتقيق الواثئق اليت تتعلق ابلبياانت املطلوبة .يركز هدف
التحقيق يف املواد املكتوبة يف الكتب أو النسخة أو اجلريدة أو غري ذلك .أما طريقة مجع البياانت اليت سلكتها
الباحثة فهي ما يلي :
أ .مجع الكتب اليت حتتوي البياانت أو املعلومات املطلوبة ألدا البحث.
ب .قرا ة املواد اليت تتعلق ابملوضوع قرا ة عميقة و اعطا العالمة يف كل.
ج .نقل البياانت إىل قرطاس خاص مع ذكر اسم الكتاب و اسم املؤلف و الطبعة و مكان الطباعة وسنة الطباعة
و صفحة املنقول.
د .ترتيب البياانت املنقولة وفق اخلطة اليت أعدت من قبل.
فطريقة حتليل البياانت تعين بعد أن اجتمعت املواد املطلوبة ،فيأتى بعد ذلك إجرا حتليل املواد و هي
كاخلطوات األتية :
أ .ختفيض البياانت ( ،)Reduksi Dataو هو اخلطوة لتحليل املواد بطريقة التلخيص و التقسيم و اختيار األمور
املهمة و البحث عن املوضوع و تعيني املخططات.3
ب .استعراض الباايانت ( ،)Display Dataو هو تقدمي البياانت أو احلقائق على سبيل االختصار و معربة بتعبري
قصصي.4
 3يرتجم من
Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 427
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ج .خطوة تفسريية

(،)Interpretasi

و هي خطوة حتليل املواد بطريقة تفسري املعىن عما حدث و الفهم من ورا

ما وقع يف امليدان.
د .خطوة املقارنة ،و ذلك مبقارنة بني شيئني اثنني من انحية التشابه و التخالف يف أمر أو أمور.
ه .خطوة االستنتاج

(،)Conclusion

و هى أخذ النتيجة ،كما حبثه يف املوضوع و النتيجة يف البحث النوعي

عبارة عن أجوبة القضااي عن موضوع البحث.

ج .البجث
 .1اللغة العربية وخصائصها
اللغة هى شئ موروث من جيل اىل جيل بعده ،وختتلف بغريها من املوروثة األخرى
كاالموال واحلرث واألنعام وغريها .تكون اللغة زادا لالنسان لتيسري املعاملة واملخالطة بغريه .من
التعريف السابق يظهر أن اللغة تصممت أربعة عناصر أساسية متثل ىف نفس الوقت أربع قضااي
يتناوهلا مفهوم اللغة وهى  :أصوات ووظيفة اللغة من حيث اهنا تعبري .والطابع اإلجتماعى للغة
وارتباطها ابجلماعة اللغوية والطابع العقلى النفسى الذى يتمثل ىف عالقة الفكر ابللغة.

4

يرتجم من
Sugiono, Metode Penelitian, hal 429
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اما العنصر األول الذى اشتمل عليه تعريف ابن جىن فيتمثل ىف أتكيده على الطبيعة
الصوتية اللغوية للغة .وهذا مثل ما قرره علما اللغة احملدثون ىف تعريفاهتم .مثل سيمون بوتر
( )Simon Potterوجون كارول ( )John Carrolوفردانند دى سوسري (.5)Ferdinand D Sausser
العنصر الثاىن الذى اشتمل عليه تعريف ابن جىن للغة فيتمثل ىف إشارته اىل وظيفة
اللغةىف أهنا تعبري .وذلك ىف تعريفه للغة أبهنا اصوات يعرب هبا كل قوم عن اغراضهم .وجند أن ابن
جىن يتفق مع غالبية علما اللغة احملدثني الذين يرون أن وظيفة اللغة هى التعبري .وذلك شل ما
ذهب اليها كل من سيمون وكارول ،غري أهنما استعمال عبارة التواصل او االتصال
(.6)Communication
العنصر الثالث الذى اشتمل عليه تعريف ابن جىن للغة فيتمثل ىف إشارته اىل الطابع
اإلجتماعى للغة ،غري أنه استخدم لفظ القوم بدال من لفظ اجملتمع ،وذلك الن هذا االصطالح
األخري ،رمبا مل يكن معروفا ىف ذلك الوقت بنفس الداللة.
والعنصر الرابع الذى اشتمل عليه تعريف ابىن جىن السابق حيث يشري اىل قضية شغلت
عقول اللغويني والفالسفة وعلما النفس وهى العالقة بني االصوات واالغراض أو بني الفكر
واللغة.

5
6

 .محمد غفران.مذكرة فى علم اللغة.ص 4

 .راجع الى مذكرة فى علم اللغة لمحمد غفران .ص 4
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عرفه ابن جىن فمفهومها ،اصوات يعرب هبا العرب عن اغراضهم .وعلى
واذا بنينا على ما ّ
عرف االسكندرى أبهنا  :لغة امة العرب القدمية العهد الشائعة الذكر الىت تسكن
وجه خاص فقد ّ
اجلزيرة املنسوبة اليها ىف الطرف العرىب من اسيا.7
ومن خصائص البارزة الىت متتاز هبا اللغة العربية ،ما بدت ىف األصوات اللغوية وىف سعة
االشتقاق .فيما أيتى بيان كل واحد منها:
أ .االصوات اللغوية.
ان دراسة االصوات ىف العربية وىف غريها ،من الدراسات املهمة الىت يتوقف عليها فهم
كثري من الظواهر اللغوية .ومما وضعه اخلليل إعادة ترتيب احلروف اهلحائية على أساس من
ترتيب اجلهازالصويت من احلنجرة اىل الشفتني كما أييت :
اهلمزة واهلا والعني واحلا واخلا والغني والكاف والقاف واجليم والشني والضاد والصاد
والسني والزاى والطا والدال والتا والظا والذال والثا والرا والالم والنون والفا والبا وامليم
والواو واليا واأللف

8

ب .اخلصائص من انحية الكتابة
ويعرف ىف بعض األحرف العربية ابلتنقيط أى نقط اإلعجام .ووظيفته التمييز بني االحرف
املتشاهبة بصورة الرسم ،مثل بني حرف  :ب و ت و ث ،وبني ج و ح و خ ،وبني ع و غ ،وبني

7
8

 .احمد االسكندارى .الوسيط فى االدب العربى (مصر  :دار المعارف ) ط  ،15ص 5

مهدى المحزومى ،فى النحوالعربى ،توجيه وتطبيق (بيروت  :دارالرائدالعربى 1986
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ف و ق .لوال النقط ىف بعض احلروف املتشاهبة ال لتبس بني حرف واخر ،وذلك مما أدى اىل قرا ة
احلرف على غري حقيقته..
ج .اخلصائص ىف سعة االشتقاق
اإلشتقاق من انحية االصطالح فقد اعطى تعريفات عدة ،منها اقتطاع فرع من اصل يدور
ىف تصاريفه حروف ذلك األصل ،وقيل إنه أخذ كلمة من اخرى بتغيري ما مع التناسب ىف املعىن.9
ويشرتط ىف االشتقاق ،امسا كان او فعال بثالثة أمور ،وهى :
 .1ان يكون له اصل ،فإن املشتق فرع مأخوذ من لفظ اخر.
 .2ان يناسب املشتق األصل ىف احلروف ،واملعترب املناسبة بني األصالة والفرعية ىف مجيع
احلروف األصلية.
 .3املناسبة ىف املعىن سوا مل يتفقا فيه أو اتفقافيه ،وذلك االتفاق أبن يكون ىف املشتق
معىن االصل.
د .اخلصائص من انحية االعراب
يعترب اإلعراب من اخلصائص الىت امتازت هبا اللغة العربية عن غريها من اللغات .وأما
اإلعراب ىف اللغة مصدر الفعل ،اعرب – يعرب – اعرااب مبعىن اإلابنة واالفصاح وااليضاح .أما
ىف االصطالح فهو تعري العالمة الىت ىف اخر اللفظ بسبب تغري العوامل الداخلة عليه ،وما

9

 .أميل بديع يعقوب ،فقه اللغة العربية وخصائصها (بيروت  :دار الثقافة االسالمية )1982 .ص 187

231

An-Nas: Jurnal Humaniora Vol.2, No.2, 2018

يقتضيه كل عامل .10ويقابله البنا  ،وهو ما يلزم اخره حالة واحدة .فال يتغري وإن تغريت العوامل
الىت تقدمه.11
واألمثلة الىت توضح دور االعراب ىف اجلملة العربية ،حنو " ما أحسن الرجل " .كانت هذه
اجلملة مل تبني املعىن احملدد ،اذا كانت خالية من االعراب .وقد أتتى مبعىن االستفهام اذا قرئت  :ما
احسن الرجل ؟ او مبعىن التعجب ىف النحو  :ما احسن الرجل ،بفتح النون والالم .او مبعىن النفى،
ىف النحو  :ما احسن الرجل ،بفتح النون وضم الالم .فتغري معناها بتغري اعراهبا .وكذا حنو  :ال أتكل
مسكا وتشرب لبنا ،جبزم تشرب مبعىن النهى عن كل منهما .فإذا نصبت تشرب ،يكون النهى عن
اجلمع بينهما .اى ال يكون منك اكل السمك مع شرب لنب .أما اذا رفعت تشرب فيكون النهى
منصبا على اكل السمك مع اابحة شرب اللنب .ومنها االية الكرمية  :أن هللا برئ من املشركني
ورسوله.12ان قرئت جبر رسوله ،تؤدى إىل الكفر ،وإن قرئت برفعه رسوله أو نصبه تؤدى اىل املعىن
املستقيم .النه معطوف اىل لفظ اجلاللة .واالايت الكرمية الىت ختتلف معانيها ابختالف حركاهتا كثرية
جدا .وال تعرف لغة من لغات البشرية مثل هذه الدقة واالطراد ىف ظاهرة من ظواهرها.13
 .2حاجة اللغة العربية اىل النحو
كان النحو من اول وضعه يقصد حلفظ سالمة اللغة العربية من الفساد واالضطراب .وظهوره
كرد فعل ملظاهر اللغة العربية ،حيث فشت فيها األحلان بني ألسنة املسلمني عرهبم وعجمهم .فقام
10
11
12

 .عباس حسن .النحو الوافى .ج ( 1مصر  :دار المعارف) ص 74
 .مصطفى الفاليين .جامع الدروس العربية .ج ( 1بيروت  :المكتبة العصرية )1984 .ص 16

.سورة التوبة3 ،

13

 .ابراهيم أنيس .من اسرار اللغة(.مصر  :مكتبة األنجلو) ط  ،2ص 182
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إمامهم إبصالح ما حدث فيها من االخطا واالحلان بني األمة ،فوضع القواعد الىت تتعلق ابللغة
العربية ليعتمد عليها األمة ولريجعوا إليها إن بدت بينهم املسائل اللغوية .وقد حدث ذلك ىف القرن
الثاىن اهلجرى وما بعده.
واجلملة يف النحو وظائف مهمة ىف حفظ سالمة اللغة العربية من الفساد واالضطراب،
وعلى صورة تفصيلية أتتى وظائفها ما يلى ،وهى إلعاتة القرا لفهم املقرؤ فهما جيدا .وإلعانة
املتكلم لتعبري الكالم الصحيح وإلعانة الكتاب لتعبري ما كتب بعبارة صحيحة.
وفيما يلى بيان كل واحد من تلك الوظائف :
 .1إعانة القرا لفهم املقرو
أى من كان اذا اراد أن يقرأ النصوص العربية فلزم عليه ان يراعى قواعدها .وقد دونت قواعد
اللغة العربية ىف علم النحو ،وهذا الفن تضمن الضوابط والنظم الىت تتعلق ابلكلمات العربية حينما
كانت مركبة مجال .فقرأ سورة الربا ة ،فلما وصل اىل االية  :أن هللا برئ من املشركني ورسوله بكسر
الالم ىف رسوله فقال االعراىب  :أو قد برئ هللا من رسوله ان يكن هللا بريئا من رسوله فأان أبرأ منه.14
وقد أيتى اخلرب مقدما على املبتدأ ،وهذا النمط أيتى كثريا ىف العبارات العربية نثرا كان ام
شعرا ،حنو  :ما خالق اال هللا ،وحنو قول نصيب :
ِ
اهابك اجال ال وما بك قدرة  #على ولكن مل ُ عني حبيبها

14
15

15

 .عبد العال سالم مكرم .القرأن وأثره فى الدراسات النحوية (مصر  :دار المعارف) ص 5
 .مصطفى الغاليين .جامع الدروس العربية .ج ( 2بيروت  :المكتبة العصرية )1984 ،ص 372
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وقد ترد ىف العبارات العربية معموالت ،بدون ذكر عواملها كنحو  :اهال وسهال ،ومسعا
وطاعة ،وقوله تعاىل  :ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ،وكحديث الرسول (ص.م) :
الناس جمزيون أبعماهلم إن خريا فخري وان شرا فشر .اذا اهتممنا هذه العبارات عرفنا املعموالت وليس
معها ذكر العوامل .فطبعا هذه األمثلة ختالف املألوف ألن ىف العربية جرت عليها نظرية العوامل
واملعموالت .نعىن هبذه ،ان لكل مرفوع رافع ولكل منصوب انصب ولكل جمرور ما جيره كما كان
لكل جمزوم ما جيزمه .فالكلمات اهال وسهال ومسعا وطاعة ،والكلمة الريح ىف االية والكلمة خريا وشرا
ىف احلديث ،كانت خالية من العوامل امللفوظة .واذا راجعنا اىل علم النحو لوجدان اجلواب من تلك
الظواهر اللغوية ،وهذه العبارات ال ختالف علم النحو ،الن العامل إما ظاهر وإما مقدر .واذا كان
االمر كذلك فلكل واحدة من الكلمات السابقة عواملها وهبا يعرف معناها .فأهال وسهال .مفعول
به وأصله عند سيبويه اصبت اهال ونزلت سهال .16والتعبري مسعا وطاعة جرى ىف الكالم العرب بدال
من التلفظ بفعله ومعناه امسع واطيع .17ونصب الكلمة "الريح" ىف االية ولسليمان الريح ،ألنه مفعول
به اى سخران الريح عند اىب عمر بن العال  .18اما سبب نصب خريا وشرا ىف احلديث إن خريا
فخري وإن شرا فشر ،على اهنما خرب كا ن احملذوفة .واصل العبارة عند الغالييىن ان كان عملهم خريا
فجزاؤهم خري وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر.19
 .2إعانة املتكلم لتعبري الكالم الصحيح
16
17
18

 .سيبويه .الكتاب .ج ( 1القاهرة  :مطبعة بوالق 1316 ،هـ) ص 149
 .الغاليين .جامع الدروس العربية .ج  .4ص 29
 .عبد العال سالم مكرم .القرأن وأثره فال الدراسات النحوية (مصر  :دار المعارف) ص 75

19

 .الغاليينى .جانع الدروس العربية .ج  .2ص 285
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مع ان اللغة العربية لغة الزمتها قواعدها ىف كل صيغها ،اال وهى علم النحو .واذا كانت اللغة
العربية خالية من نظام حنوى فما هى إال لغة مهجية ،ورمبا سيؤدى التعبري اىل اخطا مضاعفة.
قال الشيح حيي شريف الدين العمرطى :
والنحو أوىل اوال أن يعلما  #اذ الكالم دونه لن يفهما

20

بنا على ما سبق ذكره ،فينبغى للمتكلم او الكاتب  -أراد أم مل يرد  -أن يكون ذا مقدرة ىف
علم النحو .ويطبقه ىف تعبريه حىت يكون تعبريه صحيحا ومعناه مستقيما.
 .3إعانة الكتاب للوصول اىل الكتابة الصحيحة
ان الكتابة صورة من الكلمات او العبارات امللفوظة ،فصحة الكتابة من األمور املهمة ىف اللغة
العربية ألهنا دليل ما اراده الكاتب ومعىن العبارات .والكتابة العربية احتاجت كثريا اىل االهتمام
اخلاص والدقة العالية ألن اخلطا فيها  -وان كان قليال  -يؤدى اىل اخلطا ىف املعىن ،وذلك لكون
اللغة العربية ذات خصائص امتازت هبا عن غريها من اللغات .فيلزم على الكاتب ان يراعى ما جتب
مراعاته ىف التعبري ،كإعراب الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم ،او بنا الكلمات ،او ما كان
مقصورا منها او ممدودها ،او ما كان مشددا منها او غري مشدد ،او وضوح صفة حروفها أو غري
ذلك.

د .االختتام
20

 .ابراهيم البيجورى ،فتح رب البرية (سورابايا  :مكتبة ومطبعة احمد بن سعد بن نبهان) ص 5
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ال خيفى علينا ان اللغة العربية هى احدى اللغة ذات طوابع خاصة .ومن أبرز طوابعها كثرة
املباحث الىت تتعلق بقواعدها ،كمباحث االعراب حيث مل توجد ىف غريها ،وكثرة انواع الضمائر
ولكل واحد منها موقع خاص ووظيفة خاصة .والطابع اإلجتماعى مما أحس الناس ابحلاجة اىل
التفاهم فيما بينهم.
فعلم النحو يعترب من العلوم العربية املهمة ،ألنه يلعب دورا هاما ىف اللغة العربية .يظهر
دور النحو فيها ألنه الة للوصول اىل تركيب اجلمل الصحيحة ،والة للوصول اىل القرا ة الصحيحة
واىل ادراك املعىن الصحيح من اجلمل العربية.
مث أن علم النحو وظائف مهمة ىف حفظ سالمة اللغة العربية من الفساد واالضطراب،
تعىن إلعانة القرا لفهم املقرو وإعانة املتكلم لتعبري الكالم الصحيح مث إعانة الكتاب للوصول اىل
الكتابة الصحيحة
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