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نظرات معاصرة في النحو العربي لألستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي
إنموذجا
الجممة العربية
ً

د .شيماء رشيد محمد زنگنة
كمية التربية -جامعة ارﭘرين (رانية  -السميمانية /إقميم كردستان العراق)
البريد اإللكتروني:

shaimaa_r_81@yahoo.com
الممخص:

لمباحث تتعمق بالجممة العربية
ييدف ىذا البحث إلى دراسة نظرات األستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي
َ
من جوانب ال نجدىا في الكتب والمصادر النحوية ،أو َّ
أن من بحث في ىذه الجوانب التي درسيا د .كريم الخالدي
لم ِ
يعط ىذه الموضوعات حقيا من الدراسة ،أو درسوىا لكن لم يأتوا بجديد ،ومن ىنا تكمن أىمية ىذا البحث لما
نجد في نظرات أستاذنا د .كريم حسين ناصح من آراء جديدة في بعض الجوانب والموضوعات المتعمقة بالجممة

العربية .وتناول البحث بداية تعريفاً مبسطاَ لألستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي ،ولمجممة العربية ومفيومو
لدى القدماء والمحدثين ،ونظرة د .كريم حسين لمجممة العربية ،ويتناول البحث أيضاً المشكالت التي أخمت بالبحث

في الجممة بحسب رؤية د .كريم حسين والتي ىي :إعراب الجممة ،والتقسيم الشكمي لمجممة ،واىمال دراسة الجممة،

داعياً إلى دراسة الجممة دراسة داللية ،ومعنوية واالتساع في دراسة الجممة من خالل سياقيا ،وتراكيبيا المعنوية،
وأنماط بنائيا ،وطرائق إسنادىا ،كما وعرض ىذا البحث آراء د .الخالدي في الجممة الظرفية والشرطية ،وكذلك آراؤه
ثم ُختِ َم البحث بأىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة.
في مسألة التالزم في بناء الجممةَّ ،

المقدِّمة

ِ ِ ِِ
الحمد هلل َّ
السالم عمى سيِّْد
ُ
رب العالمين حمد الشاكرين عمى نعمو وبو نستعين ،والصالةُ و ُ
األنام ،أشرف الجن واإلنس سيدنا محمد وعمى ِ
ِ
آلو وصحبِ ِو النجباء األطيار ،والتابعين ومن تبعيم
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.

عد؛ فقد جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى جيود عالم من عمماء النحو في ىذا العصر
َّ
أما ب ُ
وىو أستاذي األستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي  -حفظو اهلل  -من خالل آرائو ونظراتو
ٍ
جديدة من شأنيا
نتائج
في الجممة العربية في جوانب لم يسبق أن بحثو باحث آخر ،وتوصمو إلى
َ
تيسير النحو العربي في بعض الجوانب المتعمقة بالجممة ،مستفيداً من التراث النحوي الثري؛ ليستنير
بو وبآراء نحاة العربية؛ ومن خالل ثقافتو الكبيرة والمامو بالموروث النحوي ،ونظرتو الشمولية لمنحو

العربي ،ومن خالل إدراكو لمنظرية التي أُسّْس عمييا النحو أال وىي (نظرية المعنى) الذي كشف
عنيا من خالل كتابو ( نظرية المعنى في الدراسات النحوية) ،وثقافتو الواسعة لمنظريات الغربية
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لتكون لو أساساً متينا؛ خرج لنا عن طريقو بنظراتو الناضجة؛ فمكون
الحديثة؛ التي اجتمعت كميا ّْ

نظراتو في الجممة العربية نظرات عميقة وجديدة تستحق البحث كان عمينا الوقوف عمى ىذه الجيود
أفكارٍ ،
وفاء منا ألستاذنا العزيز؛ لما زرعو فينا من ٍ
ٍّ
وحب لمبحث واالستقصاء؛
وعمم،
والكتابة عنو؛ ً
لموصول إلى آراء إن لم تكن جديدة ،فاألجدر أن نسمك طريقاً لمبحث نختمف فيو عن غيرنا؛
لموصول إلى الجوانب المشر ِ
قة في النحو العربي وابرازه ،فإكبا اًر منا لجيوده النيرة ،ولما غرسو فينا؛
َ
نقدم لو وعن جيوده ىذا البحث ،ونرجو من اهلل التوفيق والسداد .
التعريف باألستاذ د .كريم حسين ناصح الخالدي:

اسمو :كريم حسين ناصح عثمان ،لقبو الخالدي ،كنيتو :أبو أحمد ،من مواليد (ُٔٗ ،)ٜٔولِد في
مدينة ( الناصرية) جنوبي العراق ،وأكمل تعميمو االبتدائي واإلعدادي فييا ،وحصل عمى شيادة

البكالوريوس من جامعة بغداد  -كمية التربية عام ( ،)ٜٔٙٛوعمل مدرساً ،واختصاصياً تربوياً في
المدارس الثانوية في العراق ،وحصل عمى لقب قائد تربوي بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة ِ
ٍ
أشير
ستة

في معيد التطوير التربوي في و ازرة التربية بتقدير امتياز في عام ( ،)ٜٜٔٚورقّْي إلى وظيفة
اختصاصي تربوي في المغة العربية في عام (ٔ.)ٜٔٛ

وأكمل تعميمو في الدراسات العميا ،فحصل عمى شيادة الماجستير من كمية اآلداب /جامعة

بغداد في عام ( ،)ٜٔٛٚوحصل عمى شيادة الدكتوراه من كمية اآلداب /جامعة بغداد في عام

فنسب إلى جامعة القادسية
(ٓ ،)ٜٜٔونقل خدماتو إلى و ازرة التعميم العالي والبحث العمميُ ،
بع سنوات ،ثم نقل إلى جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات في عام
ومارس التدريس فييا لمدة أر ِ
درس فييا ألعوام عديدة طمبة الدراسات األولية والعميا ،وأشرف عمى عدد من طمبة
(٘ ،)ٜٜٔإذ َّ
وطالبات الماجستير والدكتوراه في ىذه الكمية ،و ُكمّْف برئاسة قسم المغة العربية في كمية التربية
لمبنات عام (.)ٜٜٜٔ

وألقى محاضرات عمى طمبة الماجستير والدكتوراه في الجامعة المستنصرية  ،وأوفد إلى جامعة عدن

لمتدريس فييا ،ومشرفاً عمى عدد من طمبة الدراسات العميا فييا(ٔ).

ولألستاذ الدكتور العديد من محطات الترقية ،إذ حصل عمى لقب (مدرس) من جامعة القادسية

ثم حصل عمى لقب (أستاذ مساعد) من الجامعة نفسيا في عام (ٗ)ٜٜٔ
في عام (ٔ ،)ٜٜٔومن َّ
في المدة الصغرى ليذه المرتبة ،وحصل عمى لقب (أستاذ) من جامعة بغداد في عام ( )ٜٜٜٔفي

المدة الصغرى ليذه المرتبة ،ومن أجل ذلك حصل عمى ٍ
شكر من معالي وزير التعميم العالي
والبحث العممي ورئيس جامعة بغداد ،كما ُكمّْف بعضوية لجنة الترقيات العممية ثم رئاستيا لمدة

خمسة أعوام.
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وقام األستاذ الدكتور كري م حسين ناصح الخالدي بتأسيس جمعية المسانيين العراقيين ،واختير

رئيساً لمجمعية من لدن الييئة اإلدارية المنتخبة من لدن أعضاء الجمعية عام (ٕٓٔٓ) .كما َّأنو
عضو في اتحاد األدباء والكتاب العراقي والعربي.

ولو العديد من المشاركات في الندوات والمؤتمرات العممية في العراق وخارجو منيا :ندوة بغداد

لعدد من السنوات ،وندوة الفراىيدي في جامعة البصرة ،والمؤتمر العممي لجامعة القادسية ،والمؤتمر
العممي لجامعة ذي قار ،وندوة جامعة جرش األردنية ،والمؤتمر السنوي الدولي لمعربية والدراسات

النحوية لجامعة القاىرة /كمية دار العموم ،كما َّأنو شارك في المؤتمر الذي عقدتو و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي عن الدراسات المسانية المعاصرة  ،ولو مشاركة في المؤتمر الذي عقدتو الجامعة
اإلسالمية في المدينة المنورة  ،وفي المؤتمر الذي عقدتو جامعة صالح الدين في أربيل ،والمؤتمر

الذي عقدتو الجامعة المستنصرية  /كمية اآلداب عن دوسوسير ،وأيضاً المؤتمر الذي عقدتو جامعة

الكوفة عن نيج البالغة ،فضالً عن المؤتمر الذي عقدتو جامعة الكوفة عن السيدة فاطمة الزىراء ـ
(عمييا السالم)  ،ولو مشاركة في ورشة العمل التي أقيمت في جامعة عدن عن الدراسات العميا.

ولو العديد من المشاركات في المجان العممية في قسم المغة العربية في كمية التربية /جامعة
القادسية ،وكمية التربية لمبنات /جامعة بغداد ،ولجان الدراسات العميا فييا ،والمجنة االمتحانية ولجنة

الترقيات العممية(ٕ).

أما البحوث فمألستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي العشرات من البحوث المنشورة في
َّ

المجالت العممية المحكمة الرصينة في داخل العراق ،وخارجو من أىميا:

ٔ -الداللة في النحو العربي :مجمة كمية التربية لمبنات  /جامعة بغداد العدد ٜٜٔٚ )ٕ(ٛ
ٕ -التالزم في بناء الجممة العربية :مجمة األستاذ  /العدد الثالث عشر  /كانون الثاني ٜٜٜٔ

ٖ -المعنى النحوي في كتاب المقتضب لممبرد :مجمة كمية التربية لمبنات ،العدد الخاص ٜٜٜٔ
بالمبرد.
ومشارك في ندوة الفراىيدي في جامعة البصرة الخاصة
ّ

المغوية /المممكة العربية السعودية
ٗ -نظرات في المصدر المؤول واعراب الجمل :مجمة الدراسات
ّ
 /المجمد الرابع /العدد ٖ /رجب/رمضان ٖٕٗٔ ه أكتوبر/ديسمبر ٕٕٓٓم
٘ -مراعاة المخاطب في األحكام النحوية في كتاب سيبويو :مجمة المورد /المجمد الثالثون /العدد
الثالث ٕٕٓٓمٕٖٔٗ -ه

المغوية /المممكة العربية السعودية
 -ٙوضع األسماء واألفعال في غير مواضعيا :مجمة الدراسات
ّ
/المجمد الخامس/العدد الرابع شوال/ذو الحجة ٕٗٗٔه/يناير-مارس ٕٗٓٓم
 -ٚالدرس النحوي بين األصالة والتحديث :األيام /عدن يناير ٜٜٔٛم
 -ٛمنيجنا ومناىج اآلخرين في الدرس النحوي :األديب مايو ٕ٘ٓٓم
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 -ٜالمخزومي وتغيير اتجاه الدرس النحوي :األديب نوفمبر ٕ٘ٓٓم

ٓٔ -الجممة بين الموروث العربي واأللسنية المعاصرة :األديب /يناير ٕٓٓٙم
ٔٔ -نحو منيجية معاصرة في النقد والمغة :األديب  /آب ٕٓٓٙم

فضالً عن نشره عشرات المقاالت في الصحف العراقية والعربية في موضوعات النحو والداللة

والثقافة(ٖ).

الكتب المؤلفة المطبوعة:
عدد من الكتب المطبوعة الصادرة من دور النشر العربية
لمدكتور كريم حسين ناصح الخالدي ٌ
المعتمدة منيا:
 -1أصالة النحو العربي ،دار صفاء ،عمان األردنٕٓٓ٘ ،م .

 -2نظرات في الجممة العربية ،دار صفاء ،عمان األردنٕٓٓ٘ ،م .

 -3نظرية المعنى في الدراسات النحوية ،دار صفاء ،عمان – األردنٕٓٓ٘ ،م.
عمان – األردنٕٓٓٚ ،م .
 -4البديل المعنوي من ظاىرة الحذف ،دار صفاءَّ ،
عمان -األردنٕٓٓٚ ،م.
 -5مناىج التأليف النحوي ،دار صفاء َّ

عمان األردن.
 -6الخطاب النفسي في القرآن الكريم دراسة داللية أسموبية ،دار صفاء َّ
 -7حكمة الحج ،دار العارفٕٜٓٓ ،م.

 -8قراءة لغوية ونقدية في الصحيفة السجادية ،تأليف مشترك مع أ.د.حميدة صالح البمدواي،
عمان – األردنٕٓٔٓ ،م.
دار صفاءَّ ،

عمان –
 -9الموت والحياة في فكر اإلمام عمي بن أبي طالب :دار دجمة لمطباعة والنشرّ ،
األردنٕٓٔٗ ،م.

َّ
المعدة لمنشر منيا:
فضال عن الكتب المخطوطة
-1
-2

نظرية نحو الكالم  :دار الكتب العممية  /بيروت /لبنان  /لم تنجز طباعتو بعدٓ
محاضرات في المذاىب النحوية وتيسير النحو مطبوع باآللة الكاتبة ويدرس في

المرحمة الرابعة في جامعة القادسية.

ىذا وال يفوتني أن أذكر َّ
بأن الدكتور كريم الخالدي أشرف عمى العشرات من رسائل الماجستير
وأطاريح الدكتوراه في جامعة بغداد – كمية التربية لمبنات ،وفي الجامعة المستنصرية ،وفي جامعة

عدن في اليمن ،فضال عن إلقائو المحاضرات عمى طمبة الماجستير والدكتوراه في ىذه الجامعات.

َّ
حد الجممة :

نالت قضية الجممة في النحو العربي – قديماً وحديثاً -اىتمام الدارسين َّ
ألنيا أساس المغة العربية
ومحورىا ،فيي البناء والمبنة األساسية التي بيا يستقيم الكالم ،وىي من المصطمحات التي اختمف
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ِ
حدىا ،فميس ىناك َّ
النحاة قديماً وحديثاً في ّْ
لمجممة
حدا متفقاً عميو بين النحاة لمجممة ،وانَّما نجد
نما
كثي اًر من التعريفات ،وىذا األمر ليس بدعاً وال مثمبة عمى الدراسات النحوية ،والنحو العربي ،وا َّ
حال ىذا المصطمح كحال سائر المصطمحات في عدم وجود تعريف متفق عميو؛ الختالف توجيات

أن يكون ىناك أكثر من ٍّ
حد
النحاة وأفكارىم ومناىجيم في تحديد مفيوم الجممةَّ ،
مما َّأدى إلى ْ
لمجممة.

قبل أن أبين مفيوم د .كريم حسين ناصح لمجممة ال َّ
أن أذكر مفيوم الجممة لدى القدماء
بد ْ
عمن سبقو في مفيومو لمجممة.
والمحدثين الذين سبقوا د .كريم حسين ناصح؛ لمعرفة ما تميَّز بو َّ
نقف عند صاحب َّأول كتاب نحوي بين أيدينا وىو شيخ النحاة سيبويو (تٓٔٛىـ) ،فنجد َّأنو لم

يذكر مصطمح الجممة في كتابو ،وىذا ال يعني غياب مفيوميا في ذىنو ،واَّنما وردت الجممة في

َّ
ٍ
بمعان كثيرٍة ،إذ استعممو بمعنى الحديث،
عدة مواضع بمعناىا المغوي ،وقد ذكر مصطمح الكالم
وبمعنى األثر ،والخطاب ،وبمعنى الجممة(ٗ)" ،واذا أراد تدقيق مفيوم الجممة استعمل الكالم

المستغني ،واالستغناء ،وكنت مستغنياً ويستغني الكالم"(٘).

وذىب د .كريم حسين إلى َّ
أن كتاب سيبويو وا ْن كان خاليا من ذكر مصطمح (الجممة) َّإال أنَّو
تخص الجممة ،والتراكيب ،والمعاني التي تؤدييا ىذه التراكيب(.)ٙ
كان زاخ اًر باألحكام التي
ُّ
ِّ
ويعد المبرد(تٕ٘ٛىـ) َّأول من ذكر مصطمح الجممة مشي اًر إلييا بقولوَّ :
"إنما كان الفاعل رفعاً؛

َّ
ألنو ىو والفعل جممةً يحسن عمييا السكوت ،وتجب بيا الفائدة لممخاطب ،فالفاعل والفعل بمنزلة
االبتداء والخبر إذا قمت :قام زيد ،فيو بمنزلة قولك :القائم زيد"( .)ٚومن الالفت لمنظر َّ
أن ىذا الحد
لمجممة مازال مأخوذاً بو إلى يومنا ىذا ،فمم يزد عميو النحاة كثي اًر ،ولم ينقصوا منو ،فالميم في
الجممة الفائدة التي يحسن السكوت عمييا ،وعمى ىذا األمر َّ
عرف الجممة كما
ركز غالبية من َّ

سأذكر.

السراج(تٖٔٙىـ) مصطمح (الجممة المفيدة) قائالً" :والجمل المفيدة عمى ضربين:
واستعمل ابن َّ

إما فعل وفاعل ،وا َّما مبتدأ وخبر"(.)ٛ
َّ

وتوسع معنى الجممة لدى النحويين بعد المبرد ،فذىبوا إلى َّ
مكونة من ائتالف االسم
أن الجممة َّ

مع االسم أو االسم مع الفعل ،وال ائتالف لمجممة في الفعل مع الفعل ،أو الحرف مع أحدىما عمى
ٍ
خالف في ذلك بين النحاة ،كما سيأتي في الجممة الظرفية.
َّ
وحد أبو عمي الفارسي (تٖٚٚىـ) الجممة بقولو" :ىذا باب ما ائتمف من ىذه األلفاظ الثالثة*

أن ٱالسم يأتمف مع ٱالسم يكون منيا
كان كالماً مستقالً وىو الذي يسميو أىل العربية الجمل :اعمم ّ
عمرو .)ٜ("...
ام َزْي ٌد،
وعمرو
َخ ْو َك،
كالم وذلك نحوَ :زْي ٌد أ ُ
ٌ
َ
وذىب ٌ
ٌ
ذاىب ،والفعل مع ٱالسم نحو :قَ َ
وىو بيذا يساوي بين الكالم والجممة ،وىما عنده مترادفان.
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عد المؤتمفَ ِ
حده لمجممة موضحاً معنى اإلفادة الذي ىو شرط ّْ
وقال الجرجاني(ٔٗٚىـ) في ّْ
ين
أن معنى االئتالف اإلفادة؛ وذلك ال يكون َّإال بين ٱالسم وٱالسم كقولكَ :زْي ٌد
جممة" :واعمم ّ

أن الفعل ال يأتمف مع الفعل،... ،
أُ
َخ ْو َك ...،أو بين الفعل وٱالسم كقولك :خرج َزْي ٌد ،... ،واعمم ّ
وكذا ال يقع االئتالف بين الحرف وال بين ٱالسم والحرف .)ٔٓ("...
إذن فالجممة في مفيوم النحاة القدماء ما ائتمف من أكثر من كممتين أفاد فائدةً تامةً يحسن
مكونو من اسم واسم ،أو اسم وفعل ،أو اسم وحرف عند ٍ
عدد من النحاة ،وال ائتالف
السكون عميياَّ ،
بين فعل وفعل ،وال بين فعل وحرف.

وعند تصفحنا لكتب القدماء والمحدثين نجد َّأنيم يخمطون بين مصطمحي (الكالم) و(الجممة)،

األول ىو اتجاه من جعل الجممة والكالم مترادفين ،أي
إذ نجد اتجاىين في تعريف الجممة ،فاالتجاه َّ
ٍ
لشيء واحد ،فالكالم ىو الجممة ،والجممة ىي الكالم ،ويمثل ىذا االتجاه ،ابن
َّأنيما مصطمحان

جني(تٕٖٜىـ)(ٔٔ) ،والجرجاني ،والزمخشري(تٖ٘ٛىـ) ،وابن يعيش(تٖٗٙىـ) ومن تبعيم ،قال
الجرجاني" :اعمم َّ
أن الواحد من االسم والفعل والحرف يسمى كممةً ،فإذا ائتمف منيا اثنان فأفادا

وسمي جممةً"(ٕٔ).
يد ّْ
نحو :خرَج ز ٌ
سمي كالماً ّ
ويقول الزمخشري أيضا" :الكالم ىو المركب من كممتين أسندت إحداىما إلى األخرى ،وذلك ال
صاحبك ،..،وتسمى الجممة"(ٖٔ).
وبشر
َ
يتأتي َّإال في اسمين ،كقولك :ز ٌ
يد أخوكٌ ،
واالتجاه اآلخر ىو اتجاه من جعل الجممة والكالم مختمفين ،ويمثل ىذا االتجاه رضي الدين
ٍ
وكل ِ
أعم من الجممة قائالُّ " :
االسترأباذي(تٙٛٙىـ) الذي ذىب إلى َّ
جممة وال
كالم
أن الكالم ُّ
أن بعض النحاة َّ
ينعكس"(ٗٔ) ،وابن ىشام ومن تبعو من النحاة(٘ٔ) ،إذ قال بعد أن ذكر َّ
توىموا

أعم منو ،إذ شرطو اإلفادة بخالفيا؛ وليذا تسمعيم
فجعموا الكالم والجممة مترادفين" :والصواب َّأنيا ُّ
يقولون :جممة الشرط ،جممة الجواب ،جممة الصمةُّ ،
وكل ذلك ليس مفيداً ،فميس بكالم"( ،)ٔٙفشرط
أما الجممة فال يشترط فييا أن تكون مفيدة،واَّنما يشترط فييا اإلسناد سواء أأفادت أم
الكالم اإلفادةَّ ،
ٍ
كل ٍ
كالم مفيد ،وليست ُّ
أعم من الكالم ،إذ ُّ
لم تفد؛ ولذلك ُّ
جممة مفيدة(.)ٔٚ
كل
تعد الجممة ُّ

قال الشريف الجرجاني(تٛٔٙىـ) في ذلك َّ
أن الجممة" :عبارة عن مركب من كممتين أسندت
قائم) ،أو لم يفد كقولك( :إن يكرمني)َّ ،
فإنو جممة
إحداىما إلى األخرى ،سواء أفادت كقولك( :ز ٌ
يد ٌ
أعم من الكالم مطمقا"(.)ٔٛ
ال تفيد َّإال بعد مجيء جوابو ،فتكون ُّ

أما المحدثون من النحويين فقد اختمفوا أيضاً في تعريفيم لمجممة ،إذ نجد َّ
أن د.إبراىيم أنيس
َّ
صورىا ىي ُّ
أقل ٍ
ِ
ِ
يعرف الجممة بقولوَّ :
معنى
قدر من الكالم يفيد السامع
أقصر
"إن الجممةَ في
ّْ
ً
مستقالً بنفسو ،سواء تركب ىذا القدر من كممة واحدة أو أكثر"( ،)ٜٔويالحظ من خالل ىذا التعريف
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َّ
أن د .إبراىيم أنيس جعل الجممة والكالم مترادفين وساوى بينيما ،فيو يجيز أن تتركب الجممة من
ٍ
كممة واحدة ،وىذا يعني َّ
أن فكرة اإلسناد غير الزمة لتركيب جممة صحيحة(ٕٓ).
وذىب د .ميدي المخزومي في تعريفو لمجممة مذىباً قريبا من مذىب د .إبراىيم أنيس،

متمسكاً بفكرة اإلسناد أيضاً ذاىباً إلى َّ
أن الجممة قد تخمو من المسند أو المسند إليو(ٕٔ).

نجد أيضاً َّ
أن د .إبراىيم السامرائي قد تمسَّك بفكرة اإلسناد في تحديده لمفيوم الجممة قائالً:

"ولن نخرج في بحثنا في مسألة الجممة عن اإلسناد ،فالجممة كيفما كانت اسمية ،أو فعمية قضية

إسنادية"(ٕٕ).

أحد الباحثين تعريفاً لمجممة قائمة عمى فكرة اإلسناد واإلفادة أيضاً ،ذاىباً إلى َّ
أن الجممةَ:
واقترح ُ
"المركب المتضمن عالقة إسنادية واحدة أو أكثر ،مشروطاً فييا اإلفادة المعنوية"(ٖٕ).
وعرف د .فخر الدين قباوة الجممة بقولو" :وىي الفعل والفاعل ،أو المبتدأ والخبر ،أو أداة الشرط
ِّ

تفرع عن ذلك"(ٕٗ).
مع جممتيو ،وما َّ

ِ
يف ٍ
وذىب د .مصطفى حميدة إلى وضع تعر ٍ
لمجممة ٍ
قائم عمى فكرة االرتباط والربط وذلك
جديد

َّ
تحكميا عالقات االرتباط
أن "الجممة وحدةٌ تركيبيةٌ تؤدي
معنى داللياً واحداً ،واستقالليا فكرةٌ نسبيةٌ
ُ
ً
والربط ،واالنفصال في السياق"(ٕ٘).
تقدم عرضو نجد تبايناً بين المحدثين في األساس الذي اعتمدوا عميو في َّ
من خالل ما َّ
حدىم

لمجممة ،بين اإلفادة ،واإلسناد ،والتالزم والربط وغير ذلك من األسس ،ونجد َّ
أن آراء المحدثين كانت
صدى لدراسات القدماء ،فيي متفاوتة بين من قال بالترادف بين الجممة والكالم ،من ىؤالء األستاذ
عباس حسن الذي ساوى بين الجممة والكالم في قولو " :الكالم والجممة ما تركب من كممتين أو

معنى مفيد"(.)ٕٙ
أكثر ولو
ً
ومن رفض ذلك َّ
أعم من الجممة وبينيما تباين واختالف( ،)ٕٚومن المحدثين نجد َّ
أن
وعد الكالم َّ
فرق بينيما أيضاً قائالََّ :
"إن تميُّز الجممة من الكالم ال يعني االختالف بينيما
د.فخر الدين قباوة َّ

محمد ،في حين َّ
أن
يد أخوك ،قام
ٌ
دائماً ،فقد يمتقيان ،فتكون الجممة كالماً ،والكالم جممةً ...،نحو :ز ٌ
جعفر ،بل ىو جممتان وقد يكون أكثر"(.)ٕٛ
محمد وأخوك
بعض الكالم ال يكون جممةً ،نحو :قام
ٌ
ٌ
وفي خضم ىذا الخالف في تعريف الجممة والخمط بين مصطمح الكالم والجممة ،انتقد د.كريم

ويعدون الكالم أعم من الجممة ،أو ُّ
أن النحويين يخمطون بينيماّْ ،
حسين ىذه الظاىرة ،وكيف َّ
عدىما
مختمفين ،واستنتج من خالل آراء وأقوال النحاة َّ
أن الكالم ىو الجممة ،والجممة ىي الكالم وال فرق
بينيما(.)ٕٜ

وقد َّ
حد د .كريم حسين ناصح الجممة بقولو" :ائتالف كممتين أو أكثر أفادتا معنى تاماً يحسن

السكوت عميو ،وحسن السكوت يعني استغناء المخاطب بالمعنى فال يطمب المزيد منو ،وبذا افترق
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عن الكالم المؤلف من كممتين أو أكثر ،والذي ال يفيد معنى تاماً يحسن السكوت عميو ،كالمضاف

إليو ،والموصوف وصفتو ،والمعطوف والمعطوف عميو ،والموصول وصمتو ،والجار والمجرور،
جاء ،وفي ِ
الدار،
يد
ٌ
دار ز ٍيد ،والرج ُل الطوي ُل ،وز ٌ
ومحمد ،والذي َ
والظرف وما أضيف إليو ،نحوُ :
ِ
أن ىذه العبارات ال ُّ
الجمعة ،ذلك َّ
تدل عمى معنى تام ،بل يتوقف معناىا عمى ما أسند إليو،
ويوم
ُ

أو ما يسند ىو إليو ليكون كالماً تاماً ،ومفيداً فائدةً يحسن السكوت عمييا"(ٖٓ).
وما تميَّز بو د .كريم الخالدي عن غيره من النحاة قدماء ومحدثينَّ ،أنو ميَّز بين نوعين من

التراكيب وىي :التراكيب التامة التي يحسن السكوت عمييا ،والتي تسمى بـ (الجممة) وشرط ّْ
عدىا
جممة ،والتراكيب التي ال ِّ
تعد جممة ،وبيَّن سبب ذلك؛ وىو َّ
عدوا
أن ىذه التراكيب المتضايفة ،والتي ُّ
بعضيا كالكممة الواحدة كالمضاف والمضاف إليو ،والموصوف وصفتو ،والظرف وما أضيف إليو،

وصمة الموصول  ، -فعمى الرغم من َّأنيا تسمى جممة ،فيي ال ُّ
تعد جممة قائمة برأسيا  -فيذه

التراكيب المؤتمفة من أكثر من كممة ال ِّ
تعد جمالً َّ
وتتم بيا
ألنيا ال يمكن أن يحسن السكوت عمييا ُّ

الفائدة لممخاطب.

وىذا التفسير لم أجده بيذه الدقة عند غيره َّ
ممن سبقو من النحاة ،أو الباحثين في النحو ،مستفيداً
عد الفائدة وحسن السكوت األساس في ّْ
من كالم المبرد ،ومن سبقو في ّْ
حد الجممة.
أن نذكر َّ
أن من المشكالت الكبيرة التي أخمَّت بالبحث النحوي إىمال
ولذلك نجد ّانو من الميم ْ

دراسة الجممة ،وىذه إحدى األمور التي عالجيا د .الخالدي عند دراستو لمجممة العربية ،منادياً عمى
أىمية دراسة الجممة العربية ،معرضين رأيو وآراء غيره في ىذا الموضوع.

َّأوالً :أولوية دراسة الجممة:

أميات الكتب النحوية ،نجد َّ
منيج مؤلفيو قائم عمى دراسة الموضوعات
أن
عندما نتصفح َّ
َ
النحوية في ضوء(نظرية العامل النحوي)،من دون االلتفات إلى دراسة الجممة ،والمعنى الذي قام

عميو النحو العربي ،فقد "كان انصراف النحو عمى اإلعراب ،وتوجيو االىتمام األكبر ىو العَّمة
األولى التي َّأدت بالنحو إلى االنحراف عن معناه ،وعن وظيفتو أصالً"(ٖٔ)؛ وليذه العمَّة نجد
النحويين ،والسيما المتأخرون منيم يدرسون النحو والموضوعات النحوية في أبواب مستقمَّة ،بادئين
بدراسة المبتدأ والخبر وما يتعمق بيما من موضوعات كالنواسخ ،ومن ثم الفعل والفاعل ومعموالتيا

من مفاعيل ،والحال ،والتمييز ،واالستثناء ،وما يعتري في أثناء دراسة ىذه المفردات من عمل

وعوامل وتعميالت ،وتأويالت ،واستغراق البحث في بعض التفاصيل عند دراسة كل موضوع دراسة
منفصمة كبيان أنواعياّْ ،
وحد كل نوع ،ودراسة األصول والفروع ،فقمَّما نجدىم ييتمون بدراسة

العالقات الناتجة بين ىذه األلفاظ عندما يتركب منو الكالم ،ال بل من النادر أن نجدىم يعتنون
الميم عندما يدرسون إعراب الجمل (الجمل التي ليا ّّ
محل من اإلعراب ،والجمل
بدراسة الجممةَّ ،إال َّ
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التي ال َّ
محل ليا من اإلعراب)؛ لذلك نجد َّ
لجج من المباحث الخاصَّة
أن الدرس النحوي غرق "في ٍ
ّْ
الحد الذي بوبَّت كتبيم في ضوئيا ،فجاءت مقسَّمة عمى أبواب االسم والفعل
بالمفردات؛ إلى

والحرف ،أو مبوبَّة عمى أساس المعموالت :كالمرفوعات ،والمنصوبات ،والمجرورات ،أو عمى
أساس المبني والمعرب ،ولم تؤلف كتب عمى أساس الجممة َّإال في النزر اليسير عمى نحو (كتاب
أقسام الخبر)** ألبي عمي الفارسي ،وما كتبو ابن ىشام في المغني المبيب،واإلعراب عن القواعد

وشرحو ،...فسار البحث المغوي والتأليف النحوي ،بحسب حاجة المتعممين ال بحسب ما تقتضيو

المغة وبناؤىا الجممي"(ٕٖ).

ونجد َّ
أن د .ميدي المخزومي قد أشار إلى إىمال النحاة القدماء قبل ابن ىشام لدراسة الجممة،

أن الجممةَ ىي الوحدة الكالمية الصغرى ،و َّ
النشغاليم باإلعراب ونظرية العامل قائالً" :ومع َّ
أن ليا

أىمية كبيرة في التعبير واإلفصاح والتفاىم ،كان حظيا من عناية النحاة قميالً جداً ،بل لم يعرضوا
ليا َّإال حين يريدون أن يبحثوا في موضوع آخر ،ولم يعنوا بالبحث فييا َّإال في ثنايا الفصول
واألبواب ،ولم يشيروا إلييا َّإال حين يضطرون إلى اإلشارة إلييا حين يعرضون لمخبر الجممة،

والنعت الجممة ،والحال الجممة .)ٖٖ(" ...

ونتيجة لكل ذلك نجد َّ
أن د .أحمد عبد الستار الجواري بيَّن أىمية دراسة الجممة ،وكونو أجدى من
دراسة المفردات ،وأوصى من يبحثون في التيسير النحوي أن يبدؤوا من دراسة الجممة قائالًَّ :
"لعل
مما ال خالف عميو بين الباحثين في عموم العربيةَّ ،
أن دراسة الجممة أجدى وأنفع وأضمن لمفائدة،
َّ
ابتداء ،وقد يكون أولى بمن يتصدى من الباحثين لتيسير النحو ،أن
من دراسة األلفاظ المفردة
ً
يجعل دراسة الجممة َّأول ما يعرض لو ويعنى بو؛ ذلك َّ
ألن فيم مفردات الجممة ،ومعرفة أحوال تمك
المفردات ،ينبغي أن تأتي من خالل اإلدراك الكمي لتركيب الجممة ،ولمعالقة التي يقوم بين

أجزائيا"(ٖٗ).

ويرى د .كريم حسين ناصح-سائ اًر عمى نيج أساتيذهَّ -
أن األولوية في دراسة النحو العربي

يجب أن يكون لدراسة الجممة؛ ذلك َّ
أن المتكممين يعبرون عن أغراضيم والتفاىم فيما بينيم يكون

بالجمل ال باأللفاظ قائالً" :صار من المسممات في الدرس المغوي َّ
أن المتكممين يعبَّرون عن

أن
أغراضيم وحاجاتيم ،ويتفاىم بعضيم مع بعض اآلخر بالجمل ال باأللفاظ ،... ،وكان األولى ْ
يبدأ الدرس النحوي بالجممة ،ويكون تقسيم مباحثو في ضوئيا ،وليس بحسب المفرد ،أو بحسب ما
يجري عميو البحث في الكتب النحوية ،فصارت مباحث الجممة متفرقة تأتي ىنا وىناك"(ٖ٘).
أن عمماء النحو القدامى أىمموا البحث في الجممة َّإال َّ
وىذا ال يعني َّ
أن انغماسيم في العمل

مما َّأدى بيم األمر إلى دراسة الموضوعات النحوية في أبواب
والدراسة في ضوء نظرية العامل َّ
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متفرقة بحسب ما يقتضيو اإلعراب ونظرية العامل ،وىذا األمر صرفيم عن التأليف في المباحث
المختصَّة بالجممة َّإال ما ندر.
فالنحويون كانوا رواداً في دراسة التركيب والجممة واعتنوا عناية كبيرة بالنظم ،ولم يكونوا بعيدين
ُّ
وميدوا الطريق لمن يريد
عن ىذا المجال ،كما َّأنيم درسوا دقائق التراكيب والجمل وفتحوا مغاليقو،

الدخول في ىذا المجال الرحب من الدرس النحوي؛ ذلك َّأنيم عندما درسوا أجزاء التراكيب في أبواب
منفصمة كانوا يسعون إلى الوصول لدراسة التركيب والجمل ومعرفة المعنى النحوي الكمي

الشامل( ،)ٖٙفعندما نتصفح كتاب سيبويو وىو َّأول كتاب نحوي نجده قد أقام دراستو المغوية فيو
عمى أساس الجممة جاعالً إياىا العنصر األساسي في دراستو ،إذ عرض في ضوئيا جميع الظواىر
النحوية والصرفية والصوتية" ،فيو يستند إلى الكالم المستعمل ليكتشف البنية النمطية لمغة العربية،
ليتم ذلك َّإال بعد إدر ٍ
اك عميق لتمك البنية"( .)ٖٚوىذا ما
وما يجري عمييا من التحويالت ،ولم يكن َّ

َّ
نريد أ ْن نؤكده من َّ
ولكن المتأخرين من
أن الدرس النحوي لم ييمل دراسة الجممة جممة وتفصيالً،
النحويين ىم من أثَّروا عمى الدرس النحوي؛ لجعميم النحو يدور حول العامل والمعمول ،ونظرية
التالزم بين أركان الجممة وبنوا جميع أحكاميم النحوية في ضوء ىذه التصورات التي سنناقشيا في

ضوء رؤية د .كريم حسين ناصح ليا.

ثانياً :نقد نظرية التالزم في بناء الجممة ،واعادة وصف الجممة:
عندما ننظر لمفكر النحوي نجد َّ
أن النحو العربي ُبنِ َي عمى أساس نظرية التالزم بين أركان
الجممة ،التي اعتمدت عمييا جميع الموضوعات النحوية ومعالجاتيا ،عمى أساس تالزم ركني

الجممة(:المسند والمسند إليو) ،فعندما نتصفح الكتب النحوية نجد َّ
اضح،بادي عمى
األثر و ٌ
أن ىذا َ
الدراسة النحوية ،والذي أوصل النحو إلى ما وصل إليو لدى المتأخرين من النحاة ،من خالل نظرية

التالزم الذي طُبِق عن طريق نظرية العاملّْ ،
فكل الموضوعات النحوية ليا مساس مباشر بيذه
النظرية ،فأبواب الحذف والتقدير والتأويل ،والتقديم والتأخير ،والتعدي والمزوم ،واإلعراب التقديري،
واإلعراب المحمي ،وحديثيم عن المالزمة بين المضاف والمضاف إليو ،والصفة والموصوف،

والصمة والموصول ،وغير ذلك من األبواب النحوية التي عندما ننظر في جوىرىا نجد لنظرية
التالزم األثر البالغ فييا وفي تأسيسيا؛ من أجل ذلك وجدنا د .كريم حسين ناصح الخالدي قد أثاره

الميمة التي ىاده اهلل إلييا؛
ىذا األمر ،وتنبَّو الى ىذه المسألة ،وقادتو دراستو إلى عدد من النتائج
َّ
نتيجة تدبر وتفكير ،واألمر الميم الذي يحسب لمدكتور الخالدي ما توصل إليو من فكرة جديدة

حاول فييا إعادة وصف الجممة بما يتفق وروح المغة العربية ،وابعاد النحو عن الجانب الفمسفي،
واخراجو من سيطرة العامل ونظرية التالزم.

نظرية التالزم:
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يتفق النحاة عمى َّ
ليتم
أن لمجممة ركنين أساسيين ىما المسند والمسند إليو ،وال ُب َّد من وجودىما َّ
معنى الكالم وال يستغني أحدىما عن اآلخر ،وىما ما اصطمح عميو بـ (المسند والمسند إليو) ،إذ

ُّ
يصح الكالم من دونيما.
ىما عمدة الكالم وال

َّأول من أشار إلى فكرة التالزم بين ركني الجممة سيبويو حين وصف المسند و المسند إليو

قائالً" :وىما ما ال يغني واحد منيما عن اآلخر ،وال يجد المتكمم منو بداً ،فمن ذلك االسم المبتدأ،
والمبني عميو ،وىو قولك :عبد اهلل أخوك ،وىذا أخوك ،ومثل ذلك يذىب عبد اهلل ،فال ُب َّد لمفعل من
األول ُب ّّد من اآلخر في االبتداء"(.)ٖٛ
االسم كما لم يكن لالسم َّ
وعمَّق د .كريم الخالدي عمى نص سيبويو موضحاً ما يعنيو بالتالزم في بناء الجممة قائالً" :وىذا
النص يظير بجالء ركني الجممة الرئيسين (المسند والمسند إليو) يرتبط أحدىما باآلخر إلى ّْ
حد
التالزم ،واالفتقار ،أي َّ
يتم معناه َّإال بالخبر ،وال يؤلَّف الجممة َّإال باجتماعو معو،...
أن المبتدأ ال ُّ
أن َّ
وقد استنتج النحاة من كالم سيبويو عن المسند والمسند إليوَّ ،
كالً منيما ال ُب َّد لو من اآلخر،
فال ُّ
ينفك أحدىما عن اآلخر ،بل يحتاج إليو إلتمام معناه ،وىذا االحتياج ،أو االفتقار وعد االنفكاك
ىو ما نعنيو بالتالزم والمالزمة في بناء الجممة"(.)ٖٜ

واستنتج د .الخالدي نتيجة بحثو المتعمق في أثر نظرية التالزم في الدرس النحوي ،المباحث

التي بنيت عمى فكرة التالزم وىي:

 اعتماد التالزم في إيضاح عدد من العوامل ،كـ ( عامل رفع المبتدأ والخبر ،وعامل الجزمفي جواب الشرط  ،وعامل نصب المفعول فيو)

 اعتماد التالزم في تفسير معاني الحاالت األعرابية منيا (معنى الرفع اإلسناد ،و معنىالنصب الفضمة).

 -االعتماد عمى التالزم في وضع كثير من أبواب الحذف(ٓٗ).

َّ
"الشك في َّ
أن كثي اًر من مباحث
قال د .الخالدي مبيناً أثر التالزم في وضع أبواب الحذف:

الحذف جاء في ضوء فكرة التالزم؛ ذلك َّ
أن الحذف يعني نقصان ركن من الركنين الرئيسيين المذين
ينبغي تالزميما لداللة قر ٍ
ينة عميو ،أو نقصان إحدى الفضالت التي تؤدي معاني إضافية لمعنى
ىذين الركنين؛ لداللة قر ٍ
ينة عميو أو من غير داللة"(ٔٗ).
ُّ
ويعد باب الحذف في النحو العربي من أوسع األبواب الذي يظير فيو التالزم  -أو نظرية

التالزم إن صح التعبير عنو – ؛ وذلك َّ
ألن النحاة جعموا فكرة التالزم بين أركان الجممة من
أساسيات بناء الجممة فال وجود لممبتدأ من دون الخبر ،فيما ما ال يغني الواحد منيا عن اآلخر

وىذا تعبير شيخ النحاة سيبويو ،وال َّ
بد لمفعل من فاعل فيما متالزمان فإذا فقد ركن من ىذه األركان

88

العدد  312لسنة 3112 /م  6341 -هـ

مجلة األستاذ

المتالزمة َّأولّْ ،
وقدر؛ ولذلك نقول َّ
أن باب الحذف من األبواب التي بنيت عمى أساس (فكرة
التالزم) بين أركان الجممة.

فال يمكن لمحذف أن يتحقق عند جميور النحاة وعمماء العربية َّإال لوجود قرينة دالة عمى
أن ال
المحذوف ،قال ابن ىشام عند دراستو لباب الحذف ووضعو لشروط الحذف" :الشرط الثاني ْ
يكون ما يحذف كالجزء ،فال يحذف الفاعل وال نائبة ،وال ُم ْشبِيوُ"(ٕٗ).
َّ
تمام حسَّان المالزمة
وعد دَّ .

الذي أطمق عميو (االستمزام) من أىم القرائن الدالة عمى

المحذوف ،قال" :وأىم القرائن الدالة عمى المحذوف ىي االستمزام ،...وكالىما*** من القرائن

المفظية الداخمة في مفيوم التضام"(ٖٗ).

رأي د .كريم حسين في نظرية التالزم:
وناقش د .كريم الخالدي نتيجة بحثو لفكرة التالزم في األبواب النحوية ما أثارتو ىذه الفكرة من

أمور في الدرس النحوي ،منيا ما ذىب إليو النحاة في عد بعض التراكيب كالكممة الواحدة نتيجة
المالزمة أو التالزم بينيما ،وىذه التراكيب ىي( :المضاف والمضاف إليو) ،و(الموصول وصمتو)،

و(ال النافية لمجنس واسميا) ،و (الصفة والموصوف) ،لمعرفة مدى العالقة بين فكرة التالزم بين

بنتائج من شأنيا تصحيح بعض
أجزاء ىذه التراكيب ،وفكرة التالزم بين المسند والمسند إليو لمخروج
َ
المفاىيم النحوية.
أن النحاة الحظوا َّ
وأشار د.الخالدي إلى َّ
أن العالقة بين أجزاء ىذه التراكيب (المضاف

والمضاف إليو) ،و(الموصول وصمتو) ،و(ال النافية لمجنس واسميا) ،و (الصفة والموصوف) ىي
عالقة مالزمة وتكميل وتتميم ،ما جعل ىذه التراكيب كالكممة الواحدة ،وىذا ما جعميم يمنعون

الفصل بين المضاف والمضاف إليو ،أو الصفة والموصوف ،أو الصمة والموصول و غير ذلك من

ىذه التراكيب ،أو تقديم أجزائيا بعضيا عمى البعض اآلخر(ٗٗ).

وقد توصل د .الخالدي نتيجة ىذه الدراسة إلى َّ
أن فكرة المالزمة بين المسند والمسند إليو غير

صحيحة؛ ذلك َّ
أن النحاة جعموا التالزم أساساً في بعض األحيان لعمل بعض أجزاء الجممة في
ٍ
أحيان أخرى ال تكون ىذه المالزمة عاممة كالمالزمة التي بين المضاف والمضاف إليو
بعض ،وفي

أو التي بين الصفة والموصوف أو الصمة والموصول وغيرىا من التراكيب المتالزمة؛ لذلك جاءت

األحكام التي ُب َنيت في ضوء فكرة التالزم غير صحيحة ،وغير ثابتة ،وميَّز بين فكرة اإلسناد
والتالزم القائمة بين المسند والمسند إليو ،وبين ىذه التراكيب المتالزمةَّ ،
بأن الفرق بينيما ىو تمام
مسافر) شرطو (تمام
يد
يد ،أو ز ٌ
المعنى ،فاإلسناد بين المسند والمسند إليو في نحو ( :سافر ز ٌ
ٌ
سفر ز ٍيد) فوصفيا د .كريم الخالدي
المعنى) يحسن السكوت عميوَّ ،
أما التراكيب األخرى من نحو( ُ
بأنيا تراكيب (ناقصة المعنى) َّ
َّ
ألنيا ال يحسن السكوت عمييا ،قائالً" :وفي ىذه ينحاز اإلسناد في
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أما اإلسناد في التراكيب األخرى
ىاتين الجممتين بكونو إسناداً ،ويفيد فائدةً يحسن السكوت عميياَّ ،
فيو إسناد ناقص يفيد فائدةً ال يحسن السكوت عمييا"(٘ٗ).
أن الفرق بين اإلسناد في الجممة واإلسناد في ىذه التراكيب ،ىو َّ
وبيَّن َّ
أن اإلسناد ىو

اإلخبار بكممة أو أكثر عن كممة أخرى ،من غير التأكيد عمى فكرة التالزم ،أي َّأننا قد نكتفي بركن
من أركان الجممة دون اآلخر إذا َّ
دل السياق أو القرائن عمى المعنى المقصود ،من دون حاجة لذكر
الركنين معاً(.)ٗٙ

وما تجدر إليو اإلشارة َّ
أن عدداً من النحويين األصوليين أطمقوا عمى ىذه التراكيب المتالزمة بـ

(الجممة الناقصة)؛ وذلك لنقصان النسبة عندىم بين المضاف والمضاف إليو ،وبين الصفة

والموصوف(.)ٗٚ

حل القضية (إعادة وصف الجممة):
وفي ضوء ىذا الفيم توصَّل د .كريم حسين الخالدي إلى وصف الجممة العربية وصفاً جديداً

َّ
مبنياً عمى نصوص القرآن الكريم،ليكون الحل البديل عن ىذه النظرية التي أضرت بالنحو العربي
أيَّما ضرر ،مجمالً إيَّاىا في ثالث حاالت ىي:

َّٔ -
أن يعبر عنيا بركنين أساسين من أركان الجممة وىما المسند
إن الجممة العربية يمكن ّْ
والمسند إليو ،وىي الطريق األكثر شيوعا في بناء الجممة.
يتم معناىا بالمسند والمسند إليو فقط بل ال َّ
َّٕ -
بد من ذكر الفضمة المتممة
إن الجممة قد ال ُّ
لممعنى ،والتي ال يمكن االستغناء عنيا.

يصح التعبير عن المعنى المقصود بركن و ٍ
ُّ
احد من أركان الجممة ،إذا كان التركيب يوحي
ٖ-
ٍ
موحيات ،أو
ائن أو
بتمام المعنى من غير االحتياج إلى ذكر الركن اآلخر؛ وذلك بوجود قر َ
إشار ٍ
ات ِّ
تدل عمى الركن اآلخر(.)ٗٛ

يتم بالمسند والمسند إليو وحدىما ،أو بأحد الركنين من غير احتياج إلى
إذن فمعنى الجممة قد ُّ

الركن الثاني ،أو َّ
أن المعنى ال يتم إال بذكر الفضمة
ّْ
المتممة لممعنى وىذا ما أكده النحاة قديماً
ييتم ببعض الفضالت بحيث تكون في بعض األحيان ىي
وحديثاً ،قال د .محمد حماسة" :وقد ُّ
ض َو َما بَ ْينَهُ َما ََل ِعبِينَ )) [األنبياء،]ٔٙ:
الغاية والقصد مثل قولو تعالىَ (( :و َما َخلَ ْقنَا ال َّ
س َما َء َو ْاألَ ْر َ

َّ
فإن العنصرين األساسيين مسوقان من أجل نفي خمقيما في ىذه الحالة المعنيَّة (العبين) ،واذا
حذفت ىذه الحال اختمَّت الجممة أيَّما اختالل في معناىا رغم اكتمال عناصرىا األصمية من الفعل
والفاعل وقد زاد فييا عنصر غير مؤسس آخر وىو المفعول بو(.)ٜٗ

وىذا يؤكد ما ذكره د.الخالدي من َّ
أن الجممة ال يمكن أن تتركب أحيانا من دون الفضمة ،فال
مفاعيل أو ٍ
تكتفي بالمسند والمسند إليو ،واَّنما ال َّ
حال أو غيرىما؛ لتمام
بد من ذكر الفضمة من
َ
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المعنى التي ىي شرط الجممة ،إذ َّ
إن وجودىا – أي الفضمة  -أساسي في أداء المعنى المقصود،

فوضَّح د .الخالدي األساس المعتمد في بناء الجممة ىو المعنى المقصود ال التالزم ،وذلك في

قولو" :األساس في ذلك ىو المعنى المقصود ،وليس الحكم الذي أصدره النحاة ،وأرادوا تطبيقو قس اًر
كل النصوص بالقول بمبدأ المالزمة بين أجز ٍ
عمى ّْ
اء من الكالم إلى ّْ
الحد الذي ال يجوز فيو مجيء

أحدىما دون األخر ،وىذا وىم اتضح بالبيَّنة والدليل عدم جدوى األخذ بو في الدراسات

النحوية"(ٓ٘).

نعيد النظر في ٍ
وبيذا يرى د .الخالدي َّ
كثير
أن ىذا الوصف المتمثل باالتجاه الثالث يجعمنا أن َ
ِ
ِ
تأسيس لوضع اتجاه جديد في
اإلضمار ،وفيو
الحذف و
مسائل
من األحكام التي ذكرىا النحاة في
َ
ٌ

دراسة الجممة العربية ،يختمف عن االتجاه الذي سمكو النحاة في دراسة النحو والذي قام عمى فكرة
التالزم التي أفضت إلى ٍ
كثير من مباحث الحذف(ٔ٘) ،وىذا االتجاه ىو اتجاه االستغناء في دراسة

الجممة العربية ،إذ يجوز االستغناء عن أحد أركان الجممة إذا دلت القرائن والسياق عمى المعنى

المقصود من دون الحاجة إلى تقدير المحذوف؛ إذ نفي داللة التركيب بالتعبير عن المعنى
المقصود بركن واحد  ،فال حاجة إلى ذكر الركن اآلخر(ٕ٘) .والذي أثبتو في كتابو ( البديل المعنوي

من ظاىرة الحذف) ،منك اًر ورافضاً ظاىرة الحذف في العربية ،داعياً إلى إلغاء ىذا الباب؛ لكون
ُّ
يصح القول بو في المغة العربية ،واَّنما ىو استغناء لما في
فكرة الحذف وىماً من األوىام التي ال
المغة من عالمات وايحاءات ودالالت تغني عن ذكر بعض أركان الجممة(ٖ٘).

وال بد لنا من اإلشارة إلى َّ
أن الدكتور أحمد عبد الستار الجواري قد نبَّو عمى ىذا االتجاه بعد

دراسة مستفيضة ألساليب القرآن الكريم ،وبيان أىمية المعنى المقصود في بناء الجممة ،الذي ُّ
يعد
الم ّْ
مما يقضي بضرورة اكتمال عناصرىا ،أو نقص بعضيا ،أو االكتفاء
وجو لبنائيا وصياغتيا َّ
ُ
بأحدىا ،ويعتمد ىذا البناء عمى السياق والحال والقرائن في استغناء أحد الركنين عن اآلخر،
واستنتج من خالل ذلك حقيقتين :

ٔ-

"إن بعض األسماء التي يؤتى بيا في حالة اإلسناد تكون مشحونة بالمعنى واإليحاء بحيث

ٕ-

االكتفاء بمجمل ما يدل عميو السياق من معنى الوصف واإلسناد من دون التقيد بورود لفظ

ال تحتاج إلى ما يوضحيا أو يصفيا أو يسند إلييا .

ُيشار إليو بضمير أو نحو ذلك"(ٗ٘).
ثالثاً :أقسام الجممة :

لمجممة في المغة العربية ركنان أساسيان يربط بينيما عالقة معنوية وىي اإلسناد ،فالخبر يسند

إلى المبتدأ ،والفعل يسند إلى الفاعل ،أو نائب الفاعل ،وعمى ىذا فالفعل والخبر مسند ،والمبتدأ

والفاعل أو نائب الفاعل مسند إليو ،ونتيجة ليذه النظرة في بناء الجممة نجد َّ
َّموا الجممة
أن النحاة قس ُّ
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عمى قسمين وىما :الجممة االسمية ،والجممة الفعمية(٘٘) ،وزاد بعضيم الجممة الشرطية ،والجممة

الظرفية.

إذن فالنحويون القدماء قسَّموا الجممة بحسب الشكل عمى قسمين :جممة اسمية وىو ما ابتدأ

باسم ،وجممة فعمية وىو ما ابتدأ بالفعل ،وما دونيما من الجمل ،فجعموىا منضوية تحت ىذين

إما جممة اسمية ،أو جممة فعمية كالجممة الشرطية التي جعموىا ضمن الجممة الفعمية،
القسمينَّ ،
والجممة الظرفية التي جعموىا تحت الجممة االسمية ،وتبعيم في ذلك عدد من النحاة المعاصرين.

قال ابن يعيش(تٖٗٙىـ) متحدثا عن أنواع الجمل بعد أن ذكر تقسيم الزمخشري ليا" :وىي في

الحقيقة ضربان اسمية وفعمية؛ َّ
ألن الشرطية في التحقيق مركبة من جممتين فعميتين ،الشرط فعل
وفاعل ،والجزاء فعل وفاعل"(.)٘ٙ

إ ًذا؛ فاألساس الذي اعتمده النحويون القدماء في تقسيميم لمجممة وتمييزىم بين الجممتين
االسمية والفعمية ىو بنيوي شكمي ،فيم لم يراعوا في تمييزىم بين الجممتين َّإال مسألة اإلسناد،
ميممين نوع المسند ،فالجممة المصدرة بالفعل عندىم جممة فعمية ،والجممة المصدرة باالسم اسمية،

وان كانت تتضمن الفعل ،من دون االلتفات إلى الجانب الداللي في ىذه التراكيب ،فاألساس عندىم
ما يقع في صدر الجممة لمتمييز بين أنواعيا()٘ٚ؛ولذلك نجدىم اختمفوا في تحديد أنواع الجمل نتيجة

عدد من النحاة
اختالفيم في اعتبار ما يقع في صدر الجممة وعدىا جممة اسمية أو فعمية .وزاد ٌ
ٍ
تحديد لحدود ىاتين الجممتين وبنائيما ،والفروق التي
الجممة الظرفية والجممة الشرطية ،من دون
تفصميما عن الجممة االسمية أو الجممة الفعمية(.)٘ٛ

وذىب د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى َّ
أن الجممة الشرطية ،والجممة الظرفية قسمان قائمان

برأسيما كما سيأتي ،منتقداً التقسيم الشكمي لمجممة؛ لما لو من أثر سمبي بحسب رأيو في تضييق
ِ
اع أخرى من الجمل نتيجة
البحث في الجممة ،داعياً إلى توسيع رقعة البحث في الجممة
وشمول أنو ٍ

االعتماد عمى الجانب الداللي في تقسيم الجممة ،قائالً" :والذي نراه َّ
أن االقتصار عمى ىذا النمط
من التقسيم يضيق البحث في الجممة؛ َّ
ألنو يستبعد الجانب الداللي في دراسة الجممة ،وىذا ما يدعوا
إلى االتساع في تقسيمات الجممة وشمول أنوا ٍع أخرى لم تدرس في الماضي دراسة معنوية ،وتوضع
ليا الحدود والدالالت كالجممة القسمية ،وىي جممة ليا أركانيا وطرائق نظميا ،ولجوابيا شروط

ومواصفات ،وليا اشتراك مع الجممة الشرطية ،ومثميا الجممة االستفيامية التي ُّ
خاصاً من
َّ
تعد نمطاً

الكالم لو حروفو وأسماؤه وأساليب التعبير في الحاالت المختمفة ،وكذلك الحال في جممة النفي،
وجممة التمني ،وجممة الترجي ،وجممة المدح والذم ،وجممة التعجب وغيرىا من الجمل ،و َّ
الشك َّ
أن
َّ
كل واحدة من ىذه الجمل تختمف عن األخرى في بنائيا ودالالتيا ،فميس من ّْ
أن نقول :ىذه
الدقة ْ
جممة فعمية منفية ،وىذه جممة اسمية منفية"(.)ٜ٘
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سأخص بالدراسة آراء د .كريم حسين ناصح لمجممة الشرطية والجممة الظرفية؛ ذلك َّأنو أفرد
ُّ
أما الجممتان الفعمية واالسمية ،فال
ليما الحديث لكونيما جممتين مستقمَّتين برأسيما استقالالً تاماَّ ،
أي حاجة لمتحدث عنيما التفاق جميع النحويين عمييما ،فال حاجة بنا لتكرار ما قيل عنيما،
أرى َّ
واَّنما سأعرض في ىذا البحث رأي د.الخالدي في الجممتين المتين اختمف فييما وىما:
 الجممة الشرطية. -الجممة الظرفية.

أ :الجممة الشرطية:

ٍ
شكمي عند تقسيميم لمجممة؛ لذلك جعموا الجممة الشرطية
منظور
نظر النحاة القدامى لمجممة من
ٍّ
ضمن الجممة الفعمية؛ لكونيا تبتدئ بالفعل ،ولم ييتموا بالجانب المعنوي عند دراستيم لمجممة
الشرطية ،ولما لألداة من أىمية كبيرة في معنى ىذه الجممة،قال ابن يعيش(تٖٗٙىـ) متحدثا عن

الجممة الشرطية" :فيذه الجممة وان كانت من أنواع الجممة الفعمية ،كان األصل في الجممة الفعمية
ٍ
جممة من
يدَّ ،إال َّأنو لما دخل ىاىنا حرف الشرط ربط كل
أن يستقل الفعل بفاعمو ،نحو :قام ز ٌ
الشرط والجزاء باألخرى حتى صارتا كالجممة الواحدة"(ٓ.)ٙ
والحقيقة َّ
أن الجممةَ الشرطيةَ جممةٌ مستقمَّةٌ عن الجممتين االسمية والفعمية ،فعند دراسة ىذه

أن فعل الشرط ىو المسند النحوي ،و َّ
الجممة دراسة معنوية "نجد َّ
أن جواب الشرط ىو المسند إليو
النحوي ،فاقتران فعل الشرط مع جوابو يؤديان إلى تحقيق عممية اإلسناد في النحو والبالغة ومن

ىنا ُّ
يعد الشرط جممة ثالثة في المسان العربي ،وان كانت تحتوي ىذه الجممة عمى ركنين أساسين
ىما المسند (جممة فعل الشرط) ،والمسند إليو (جممة جواب الشرط)" (ٔ.)ٙ

وينبغي اإلشارة إلى َّ
أن َّأول من جعل الجممة الشرطية قسماً قائماً برأسو ىو أبو عمي الفارسي

أما الجممةُ التي تكون خبر المبتدأ فعمى أربعة أضرب
عند حديثو عن أنواع الخبر الجممة قائال" :و ّ
كرمك"(ٕ ،)ٙوأشار ٱبن يعيش
اء  ،...وذلك نحوَ :زْي ٌد ْ
 ،...والثالث ْ
أن تكون شرطاً وجز ً
تكرموُ ُي ْ
إن ْ
(ٖ)ٙ
قسم
إلى ّ
أن ىذا التقسيم ىو تقسيم أبي عمي الفارسي  ،كما نسب إليو ٱبن فالح(تٓٙٛىـ) ّأنو ّ
الجممة أربعة أقسام :اسمية ،وفعمية وشرطية وظرفية(ٗ ،)ٙومن القدماء الذين جعموا الجممة الشرطية

قسماً قائماً برأسو :الزمخشري(٘ ،)ٙوالمطرزي (تٓٔٙىـ)( ،)ٙٙفي حين َّ
عدىا آخرون من قبيل
الجممة الفعمية ومن ىؤالء :ٱبن يعيش ،والكيشي (تٜ٘ٙىـ) ،وٱبن ىشام (تٔٚٙىـ) ،والسيوطي

(تٜٔٔىـ) وغيرىم(.)ٙٚ

عد الجممة الشرطية قسماً قائماً برأسو؛
أما من المحدثين الذين أيدوا أبي عمي الفارسي في ّ
ّ
فمنيم :د .ميدي المخزومي ،ود .أحمد َع ْبد الستار الجواري ،ود .ىادي نير ،ود .فخر الدين قباوة،

()ٙٛ
ود .مصطفى جمال الدين  ،وغيرىم من النحاة .قال د .احمد عبد الستار الجواري موضحاً
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ضرورة استقالل الجممة الشرطية بنفسيا" :فجممة الشرط تستحق أن ُّ
تعد قسماً قائماً بذاتو بين

الجمل؛ َّ
ألن في طبيعة صيغتيا ،وفي أداء معناىا ما يميزىا عن جممتي الخبر واإلنشاء ،وعن

()ٜٙ
عدوا الجممة الشرطية من قبيل الجممة
أما من المحدثين الذين ّ
الجممتين االسمية والفعمية" ّ .
الفعمية :د .محمد َع ْب ُد المطيف حماسة ،ود .فاضل صالح السامرائي(ٓ )ٚوآخرين.

ومن النحاة المحدثين المعاصرين الذين درسوا الجممة الشرطية ُّ
وعدوىا قسماً قائما برأسو د.

كريم الخالدي ،ذاىباً إلى َّ
أن الجممة الشرطية قسم قائم برأسو وىي قسيم الجممة الفعمية واالسمية،
فيي جممة مستقمة ليا داللتيا وأركانيا الخاصة بيا التي تميزىا عن ٍّ
كل من الجممتين الفعمية
واالسمية ،ذلك َّ
أن الجممة الشرطية تكتسب داللتيا من داللة األداة نفسيا؛ ذلك َّأنيا تفيد معنى

تحقق الشيء لتحقق غيره ،أي تعمق تحقق الجواب بتحقق الشرط ،إذ يرى َّ
أن "ىذه الداللة عمى
الترابط بين الشرط والجواب ،واقتضاء الشرط الجواب ،...،ولكون جممة الشرط بأركانيا الثالثة

األداة ،وجممة الشرط ،وجممة الجزاء ،تختمف عن أنواع الجمل األخرى ،فيي جممة قائمة برأسيا،

ُّ
أن نقيس
ليا نظم خاص ،وأحوال ودالالت ال تجدىا في أي نوٍع من أنواع الجمل األخرى ،ال
يصح ْ
جزءاً من أجزائيا بالجممة الفعمية ،أو االسمية؛ َّ
تامة
ألن أجزاءىا لو رفعت عنيا األداة لعادت مفيدة َّ

المعنى"(ٔ.)ٚ

وقد أشار د .الجواري إلى ىذه المسألة في الجممة الشرطية ،وىو افتقار الشرط لمجواب وتعمقو

بو ،وىذا ما يميزه عن الجممتين الفعمية واالسمية فيو يرى َّ
أن الجممة الشرطية ناقصة الداللة بسبب
تعمق حصول وتحقيق الجواب بتحقق الشرط(َّٕ .)ٚإال َّ
أن د .الجواري لم يشر إلى أثر أداة الشرط في

الداللة عمى ىذا التعمق ،وىذا ما َّ
ميز دراسة د .كريم الخالدي عن غيره ،إلشارتو إلى داللة الجممة
الشرطية التي تكتسبيا من داللة األداة نفسيا.

فقد أوضح د .كريم الخالدي داللة الجممة الشرطية ،وأىمية تعمق الجواب بالشرط ،الذي يكسب

الجممة الشرطية خصوصيتيا ،واستقالليا؛ ما يجعمو ّْ
متمي اُز عن غيرىا من أنواع الجمل األخرى،
وىذا ما ميَّز دراسة د .الخالدي ليذه الجممة عن غيره من النحاة القدماء ،ومن الباحثين المحدثين،

إذ وجدنا َّ
أن أبا عمي الفارسي كما نقمنا قولو أعاله لم يذكر أركان الجممة الشرطية أو داللتيا أو ما

تتميز بيا من غيرىا من الجمل ،الجممة الفعمية ،واالسمية ،واَّنما نجد َّأنو ذكر َّ
أن الجممة الشرطية
نوع من أنواع الجمل ،وقسم قائم برأسو فقط ،دون بيان تركيبو ،وأنماطو ،و أسسو ،ودالالتو .

ب :الجممة الظرفية:

عمرو) ،عمى
ىي الجممة المصدرة بالظرف أو الجار والمجرور نحو( :في الدار َزْي ٌد)،
َ
و(عندك ٌ
أن يكون ٱالسم المرفوع فاعالً بالظرف أو الجار والمجرور ال باالستقرار المحذوف ،وال مبتدأ مخبر
ْ
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(ٖ)ٚ
قائم عمى أساس تقديم الظرف أو الجار والمجرور الذي ىو
عنو بيما  ،فنظام الجممة الظرفية ٌ
المسند في الجممة ،وتأخير المسند إليو الفاعل بالظرف(ٗ.)ٚ

السراج ّأول من جعل الجممة الظرفية قسماً قائماً برأسو كما نقمو عنو أبو عمي
يعد ٱبن
ّ
السراج ،قال أبو عمي في حديثو عن قوليم َ :زْي ٌد في ِ
الدار،
الفارسي مستحسناً ما ذىب إليو ٱبن
ّ
منطمق،
إن َزْي َداً
ٌ
كالم مؤتمف من اسم وحرف ،وليس ىو عمى ّ
حد قولكّ :
والقتا ُل في اليوم " :فيو ٌ
َّ
ولكنو من خبره والفعل وٱالسم ،أو ٱالسم وٱالسم  ،...وقد جعل أبو بكر ىذا التأليف – في بعض

كتبو – قسماً برأسو وذلك مذىب حسن"(٘.)ٚ

عد ىذه الجممة جممة مستقمة
ومن النحاة الذين تبعوا ٱبن
السراج من القدماء والمحدثين في ّ
ّ
قائمة برأسيا :الزمخشري ،والمطرزي ،وٱبن ىشام األنصاري ،والسيوطي وغيرىم( ،)ٚٙومن

المحدثين :د .أحمد َع ْب ُد الستار الجواري ،ود .كريم حسين ناصح الخالدي(.)ٚٚ
أن الجممة الظرفية
في حين ذىب ٱبن فالح ،وشمس الدين الكيشي ،وأغمب المتأخرين إلى ّ
المقدر( ،)ٚٛومن
ليست جممة مستقمّة بذاتيا ،واَّنما ىي في األصل جممة فعمية ،أو اسمية بحسب
ّ
النحاة المحدثين الذين رفضوا استقاللية الجممة الظرفية ،د.ميدي المخزومي الذي َّ
عد ىذه الجممة
بين بين ال ىي باالسمية وال ىي بالفعمية( ،)ٜٚو منيم أيضاً د .فخر الدين قباوة ،و د .محمد َع ْب ُد
المطيف حماسة ،ود .مصطفى جمال الدين ،ود .فاضل السامرائي ،ود .صالح الظالمي
وغيرىم(ٓ.)ٛ

وما ييمنا ىو رأي د .كريم الخالدي في استقاللية الجممة الظرفية وما جاء بو من أفكار جديدة

عند معالجتو ليذه الجممة .ولكونو يرى استقاللية ىذه الجممة؛ لذلك نجده أفرد بحثاً كامالَ ضمن
(ٔ)ٛ

كتابو (نظرات في الجممة العربية)

في إثبات استقاللية الجممة الظرفية ،وكونيا جممة مستقمة

بذاتيا قائمة برأسيا ،وىي أول دراسة بحسب اطالعنا أثبت فييا د .الخالدي استقاللية الجممة

الظرفية مبيَّناً حدود ىذه الجممة وطبيعتيا ،وىيكميا ،وبنائيا ،وما يثبت ذلك في رأينا َّ
أن غالبية
المحدثين رفضوا استقاللية الجممة الظرفية ،ولم يدرسوا ىذه الجممة جممة مستقمة بذاتيا أو يحاولوا

بيان ىيكميا أو بنائيا ،ولذلك بيَّن د.كريم حسين السبب الذي َّأدى إلى قول النحاة باستقاللية
الجممة الظرفية ،وىو وجود ضمير َّ
حل في الظرف أو الجار والمجرور بعد حذف الفعل أو اسم
الفاعل ،ومن ىذا األمر اعتقد النحاة َّ
بأن الظرف اكتسب من الفعل ،أو اسم الفاعل القدرة عمى رفع
االسم؛ لكونو ناب مناب الفعل أو اسم الفاعل ،إذ قال" :ومن ىذا االعتقاد ظيرت فكرة استقالل

المكون من الظرف ،أو الجار والمجرور ،واالسم المرفوع بيما عن غيره من أنماط الجممة؛
التركيب
َّ
أن ىذا االسم ال يرتفع باالبتداء ،كما يرتفع المبتدأ؛ َّ
ذلك َّ
المسمى
ألنو تركيب غير التركيب االسمي
َّ
(الجممة االسمية) ،وال يرتفع بالفعل ليكون فاعالً لو ،بل ىو تركيب مختمف عن ذينك النمطين من
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أنماط الجممة ،يرتفع االسم فيو بالظرف أو الجار والمجرور؛ لذا اتجيت األنظار إلى القول بالجممة

الظرفية"(ٕ.)ٛ

وأثبت د .كريم الخالدي قدرة الظرف عمى العمل في غيره؛ لكون الظرف ُّ
أشد عمقة بالفعل من

غيره وىذه العمقة ىي التي مكنت الظرف من العمل في غيره عمل الفعل ،مستدالً بأقوال النحويين
القدماء أنفسيم منيا :نيابة الظرف عن الفعل ،وتحمل الضمير ،ونصب الظرف لمحال ،ونصب

الظرف لمظرف ،وعمل الظرف في تركيب َّ
أن ومعمولييا ،ورفع الظرف االسم الواقع بعده(ٖ ،)ٛقال:

"وىذا اإلقرار بعمل الظرف ىو المبنة األساسية التي بنى عمييا النحويون فكرة وجود تركيب مستقل

قائم برأسو ىو الجممة الظرفية"(ٗ.)ٛ

وفي ضوء ذلك ذىب د .كريم حسين ناصح َّ
أن الجممة الظرفية تركيب مستقل بنفسو ،ال يندرج

تحت الجممة االسمية والجممة الفعمية ،بل قسم قائم برأسو ،وأثبت اختالف الجممة الظرفية عن
الجممة االسمية من َّ
عد ِة جوانب منيا :اسمية الخبر في الجممة االسمية.

تفرد بو ،وىو أن الخبر في الجممة االسمية ال يكون إال اسماً ،فال يكون جممة ،أو
ونجد لو رأياً َّ

شبو جممة ،مستنداً فيما توصل إليو إلى مسألتين :األولى اختالف النحويين البصريين في أنواع

الخبر ،والمسألة األخرى :اختالف البصريين باستثناء األخفش في رافع االسم الواقع بعد الظرف أو
ليصرح معمناً رأيو بقولو" :وفي ضوء ذلك استطيع القول جازماً َّ
أن الخبر في
الجار والمجرور،
َّ
الجممة االسمية ال يكون َّإال اسماً ،وال يكون جممةً ،أو شبو جممة"(٘.)ٛ
يتجرُد فييا ّّ
كل من االسمين لإلسناد
وقال في مكان آخر" :الجممة االسمية :ىي الجممة التي َّ
َّ
أختل ىذا الشرط صار التركيب نمطاً آخر"( .)ٛٙواألمر اآلخر الذي تتميَّز بو
إلى الثاني ،فإن
الجممة االسمية ،كون المبتدأ ىو الخبر في المعنى ،والخبر ىو المبتدأ في المعنى ،ومعموم َّ
أن
الظرف ال يكون ىو االسم المرفوع بعده في المعنى(.)ٛٚ

وىاتان الخصيصتان المتان ذكرىما د .كريم حسين ناصح لمجممة االسمية لم يذكرىما أحد قبمو،

فيو َّأول من فطن إلييما ،ومن ذكرىا في تاريخ الدرس النحوي ،مشي ار إلى ذلك في قولو" :أحسب

مرة في تاريخ الدرس النحوي"( ،)ٛٛوان أشار إلييما النحاة عند بحثيم لمجممة
ألول َّ
َّأنيا تذكر َّ
االسمية ،لكن لم يصرحوا بذلك.

وىذا االختالف الذي بين الجممة االسمية والظرفية ىو الذي يثبت كون الجممة الظرفية التي

تتكون من الظرف أو الجار والمجرور ،واالسم المرفوع بأحدىما -سواء أاعتمدا عمى شيء أم لم

يعتمدا -جممة مستقمة بنفسيا ،قائمة برأسيا ،فيرفع االسم بعدىما عمى َّأنو فاعل بالظرف ،أو الجار

يد) ،و(أفي الدار رج ٌل).
يد) ،و(في الدار ز ٌ
والمجرور -عمى رأي النحويين ، -نحو( :عندك ز ٌ
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أما ما يتعمَّق بداللة الجممة الظرفية؛ فقد ذىب د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى َّ
أن الجممة
َّ

الظرفية تختمف عن الجممتين االسمية والفعمية من حيث اإلعراب والداللة؛ ذلك َّ
أن الجممة الظرفية
مكوناتيا ،وطريقة بنائيا(.)ٜٛ
تكتسب داللتيا من داللة ّْ

ميمة جداً وىي :الفرق بين االسم المرفوع بالظرف أو الجار والمجرور
وبيَّن د .الخالدي مسألة َّ

المعتمد عمى شيء آخر ،وبين االسم المرفوع بعد الوصف المعتمد عمى نفي أو استفيام نحو :أقائم
الزيدان ،وىل يختمفان عن المبتدأ المجرد لالبتداء؟ وأثبت د .كريم الخالدي اختالف المبتدأ عن

االسم المرفوع بالظرف أو الوصف المعتمدين عمى نفي أو استفيام أو غير ذلك من خالل ٍ
أمور
تجرد ّّ
كل من المبتدأ والخبر لإلسناد ،و مسألة االعتماد ،الذي يخرج الوصف المعتمد
ثالث ىيَّ :
من التجرد لإلسناد ،واألمر الثالث واألخير ىو :التطابق بين المبتدأ والخبر ،وىذا ما ال نجده في

الوصف المعتمد عمى نفي أو استفيام ،وىذا يجعل المبتدأ يختمف عن ىذين التركيبين المذين َّ
يعدان

نمطاً آخ اًر ال ينضوي تحت مفيوم الجممة االسمية ،وال الجممة الفعمية(ٓ.)ٜ

الميمة التي خرج بيا د .الخالدي عند دراستو لمجممة الظرفية ىو ما اقترحو من
ومن النتائج
َّ

إعراب جديد لالسم المرفوع بالظرف أو الجار والمجرور المعتمد عمى غيره – وكذلك االسم المرفوع

بعد الوصف المعتمد ، -ذلك َّأنو رفض إعراب االسم المرفوع بيما عمى َّأنو فاعل بالظرف أو
الجار والمجرور؛ لكون الفاعل من أركان الجممة الفعمية ،ولكي ال تختمط المفاىيم والمصطمحات؛
لذلك أوصى بأن يطمق عمى االسم المرفوع بعد الظرف المعتمد أو الوصف المعتمد مصطمح
(العمدة) ،وأن يعرب بذلك ،قال" :لذا أرى من المناسب في مثل ىذا التركيب الذي يكون األساس

أن يعرب
أن يطمق عمى االسم المرفوع بالظرف مصطمح (العمدة) و ْ
فيو اعتماد الظرف عمى غيرهْ ،
بذلك ،وىو مصطمح معروف كان يشمل الفاعل ،ونائب الفاعل ،والمبتدأ ،وغير ذلك ...لذا يكون
يختص بيذا التركيب ،ويقابل كالً من المبتدأ
استعمال ىذا المصطمح في ىذا الموقع مناسباً؛ لكي
ُّ

أن يطمق عمى االسم المرفوع بالوصف
في الجممة االسمية ،والفاعل في الجممة الفعمية ،وال بأس في ْ
(أقائم الزيدان)؟ ،فيعرب (الزيدان) عمدة بدالً من فاعل َّ
سد
نفي أو استفيام في نحو:
المعتمد عمى ٍ
ٌ
مسد الخبر ،ويكون رافعو الوصف المعتمد ،ويكون ىذا الوصف مرفوعاً باالعتماد ،وبيذا نوحد بين
التركيبين في البناء واإلعراب ،ونزيل االضطراب واالختالل في المفاىيم والمصطمحات ونحكم بثقة

واطمئنان عمى ىذه الجممة التي كان الباحثون يذكرونيا بتردد واستحياءَّ ،
بأنيا جممة قائمة برأسيا

في ضوء ما عرضتو من أسس معنوية ،وبنيوية ،واعرابية"(ٔ.)ٜ

الميمة التي تميَّز بو د .الخالدي ،كما و َّأنو انفرد بما أوصى بو من
وىذا اإلعراب من النتائج
َّ

أحد ال
إعراب االسم المرفوع بالظرف المعتمد أو بالوصف المعتمد (عمدة) ،وىذا االقتراح لم يقل بو ٌ
الميمة التي يجب األخذ بيا ،وتطبيقيا في
ممن جاؤوا بعده ،فيي من النتائج
َّ
ممن سبقوه ،أو َّ
َّ
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المناىج الدراسية؛ لما فييا من تسييل وتيسير عمى الطمبة ،بدالً من االضطراب الحاصل في إعرابو
َ
(فاعل) بالظرف أو بالوصف َّ
سد مسد الخبر ،والخمط بين أركان الجممة الفعمية واالسمية في تركيب
واحد.

ثالثا :نقد إعراب الجممة:

كبير في الفكر النحوي وفي
أثر ٌ
من المسائل التي عنى بيا القدماء عناية كبيرة وكان ليا ٌ
ِ
ِ
ٍ
وتقسيميا عمى ٍ
الموضوعات النحوية مسألة إعر ِ
وجمل ال
جمل ليا مح ٌل من اإلع ارب،
الجممة
اب
َّ
محل ليا من اإلعر ِ
أحد الباحثين َّ
أن القول بإعراب الجمل ليس "فذلكة ينبغي اإلقالع
اب ،ويرى ُ
وسر جمالو ،وال يكون ذلك َّإال
عنيا**** ،بل ىو ضروري لفيم الكالم ونظمو ،وبيان ترابطو ُّ

بمعرفة مواقع الجمل ،وطرائق ربطيا وتناسقيا ،وال سبيل إلى ذلك َّإال بمعرفة إعرابيا وىي في
السياق ،إذ يحكم إعراب الجممة العالقات الداللية بينيا وبين ما يكتنفيا من ٍ
كالم"(ٕ.)ٜ

وأرى َّ
أن دراسة إعراب الجمل من الموضوعات التي أسيمت في تصعيب النحو عمى المتعمم

المختص بالنحو أيضاً؛ والذي َّأدى إلى تداخل الموضوعات بعضيا ببعض؛ ذلك َّ
أن الذي
وعمى
ّْ
أن ّْ
َّأدى إلى قول النحاة بإعراب الجمل ىو نظرية العامل ،التي جعمت النحاة يتصورون َّ
لكل عامل
معمول إذا لم يكن ظاى اًر فيو مقدر ،فإن كان اسماً ظيرت العالمات اإلعرابية عميو ،وان لم يكن
يسمى بالمصدر المؤَّولّْ ،
قدرت عميو العالمات
كذلك كأن يكون جممةً أو شبو جممة ،أو ما َّ
اإلعرابية ،ووضعت موضع المفرد ،وىذا ما ولَّد لنا أبواباً مثل :الجمل التي ليا ُّ
محل من اإلعراب
والجمل التي ال ِّ
المؤول ،من خالل معاممة الجممة معاممة المفرد؛
محل ليا من اإلعراب والمصدر
َّ

ذلك َّ
تؤول بمفرد ،قال الجرجاني" :الجممة ال
أن الجمل التي ليا محل من اإلعراب ىي الجممة التي َّ

ُّ
يصح وقوع المفرد فيو"(ٖ ،)ٜوقال أبو حيَّان
يكون ليا موضع من اإلعراب حتى تقع موقعاً
(ت٘ٗٚىـ) أيضاً" :أصل الجممة َّأال يكون ليا موضع من اإلعراب ،واَّنما كان كذلك َّ
ألنيا إذا كان
ليا موضع من اإلعراب َّ
ت بالمفرد؛ َّ
ألن المعرب َّإنما ىو المفرد ،واألصل في الجممة َّأال تكون
تقد َر ْ
َّ
مقدرة بالمفرد"(ٗ.)ٜ
تحل الجممة َّ
أن ال َّ
محل المفرد ،فمن ذلك قول ابن ىشام أيضاً ":والجمل التي ال
إ ًذا؛ فاألصل ْ
َّ
َّ
محل ليا من اإلعراب وىي سبع ،وبدأنا بيا َّ
محل المفرد ،وىي األصل في
تحل
ألنيا لم
ْ

أن د .كريم حسين انتقد ظاىرة إعراب الجمل قائالًَّ :
الجمل"(٘ .)ٜوألجل كل ذلك نجد َّ
"إن ىذا النظر
الشكمي لمجممة وما َّأولوه بمصدر َّ
ظل سائداً إلى يومنا ىذا ،ال يستطيع باحث أن يخرج من إطاره
عمى الرغم من َّ
أن ىذا اإلعراب يوقع المتعممين والدارسين في مي ٍاو كثيرٍة منيا :اختالل التأويل،
والتقدير ،ومنيا صعوبة اقناع المتعمم بالموقع اإلعرابي المفترض؛ لعدم ظيور العالمات اإلعرابية،

ومنيا اختالف الداللة بين الجممة والمفرد ،وىو أمر معروف إذ ال يصح مساواة داللة الجممة بداللة
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المفرد البتةَّ ،إال إذا ألغينا كل الفروق الدقيقة في المعنى بين الجممة والمفرد"( .)ٜٙومن ىنا توجو د.

الخالدي إلى ضرورة إخراج الدرس النحوي من النظر المنطقي والفمسفي ،في كثير من المسائ َل
الب َّد من تغيير الوصف في كثير من الظواىر النحوية ،بحيث ال ُّ
واألبو ِ
يخل باألركان
اب النحوية ،و ُ
األساسية الذي قام النحو عمييا والسيما المعنى النحوي والداللة عميو ،ومن ىنا ذىب إلى َّ
أن

مؤوالً) خمل في الوصف النحوي؛ ذلك َّ
أن
"إعراب الجمل وأشباه الجمل والتركيب
َّ
المسمى (مصد اًر َّ
أن ظاىرةَ اإلعر ِ
ظاىرةَ اإلعر ِ
اب خم ٌل في الوصف النحوي؛ ذلك َّ
اب تجري في األسماء وحدىا ،وال

تجري في الحروف واألفعال ،...وىذا األمر يجعمني أعتقد َّ
يقصر عمى
اب ينبغي أن
بأن اإلعر َ
َ
االسم وحده ،وال َّ
نضطر إلى تأويل أو تقدير"(.)ٜٚ
يتعداه إلى غيره فال
ُّ

وفي ىذا الصدد نفسو يقول أحد الباحثين" :األصل في اإلعراب لممفرد ،اسماً أو فعالً مضارعاً؛
ألنو كممةٌ واحدة يمكنيا أن تظير عمى آخرىا حركات اإلعراب ،أو َّ
َّ
تقدر تقدي اًرَّ ،
أما الجممةُ فبعيدةٌ
من اإلعراب؛ َّ
ألنيا مركبةٌ من كممتين أو أكثر ،تركيباً إسنادياً ،أو شرطياً ،ويستحيل أن يظير
()ٜٛ
عمييا أو َّ
،أما اإلعراب ومظاىره المختمفة فيو من خصائص
يقدر بمجموعيا حركات اإلعراب"
َّ

المفردات ال الجمل.

من ىنا انطمق د .كريم حسين ناصح الخالدي في نقد إعراب الجممة؛ ذلك َّ
أن لممفرد
ُّ
وتحل محمَّيا ،وكيف
خصائصو ،ولمجممة خصائصيا المختمفة فكيف تعامل الجممة معاممة المفرد

يمكن لممفرد أن يؤدي معنى الجممة ،فما عالقة الجممة بالمفرد إذن ،وما الغاية من دراسة الجمل
محل ليا من اإلعراب ما دام َّأنيا ال َّ
التي ال َّ
محل ليا من اإلعراب؟ ومن ىنا ومن ىذه التساؤالت
انتقد د .كريم حسين ناصح الخالدي ىذه الدراسات المتعمّْقة بإعراب الجمل ،ورفض ىذا النوع من
الدراسات والمباحث في النحو قائال ":كان الوىم الذي قاد النحويين إلى إعراب الجمل وتصنيفيا إلى
َّ
ّّ
محل ليا من اإلعراب كبي اًر ،أثقل الدرس النحوي بأمور
محل من اإلعراب ،وجمل ال
جمل ليا
يعترف النحويون َّ
بأنيا طارئةٌ عمى الجممة لكونيا غريبةً عمى الغاية التي تنتظم من أجميا الجممة،
ُّ
وتخل بالمعاني المتشعبة التي تحتمميا بحسب سياقيا وقرائنيا وطرائق نظميا ،... ،والذي أوقع

النحويون في ىذا المأزق الداللي خضوعيم لفكرة العامل خضوعاً مطمقا جعميم يقيسون ما يجري
عمى المفرد عمى الجممة ،فمما وجدوا مبتدأ ليس لو خبر مفرد وجاء بعده جممة أو شبو جممة ،حكموا

عمى تمك الجممة َّ
بأنيا خبر لذلك المبتدأ ،من غير تفريق بين خصائص المفرد وداللتو ،وخصائص
ٍ
ٍ
ٍ
ومتشعبة ال يؤدي َّأياً منيا
دقيقة
معان
الجممة وداللتيا في ىذا المقام ،وما يتعمَّق ببنائيا من
بناء وداللةً"(.)ٜٜ
الختالف النوعين ً
وحاول أن يحل ىذا اإلشكال في الدرس النحوي المتمثل بالقول بإعراب الجمل ،وأشباه الجمل
واألبواب المعقودة في النحو نتيجة القول بيا تحت عنوان (الجمل التي ليا ِّ
محل من اإلعراب ومنيا
697

العدد  312لسنة 3112 /م  6341 -هـ

مجلة األستاذ

َّ
محل ليا من اإلعراب) .ورأي د .كريم حسين الخالدي في
المؤول ،والجمل التي ال
المصدر
َّ

المؤول واعراب الجمل من الموضوعات التي درسيا النحويون القدامى ضمن
مصطمح المصدر
َّ
ّّ
المؤول) التي انطبق عمييا ىذا الوصف من خالل
محل من اإلعراب (المصدر
الجمل التي ليا
َّ
تأويميا بمفرد ،ويرى د .الخالدي َّ
المؤول يحتاج إلى إعادة نظر ،والبحث فيو
أن موضوع المصدر
َّ
من جديد لموقوف عمى حقيقة ىذا المصطمح(ٓٓٔ).

والذي قاده إلى ذلك ىو ما في دراسة النحويين القدامى من تناقض عند دراستيم لممصدر
ّّ
محل من اإلعراب؛ وذلك عند دراستيم لمحروف
المؤَّول؛ ذلك َّأنيم يجعمونو في مواضع لو
َّ
اب ،وذلك عند دراستيم لمحروف الموصولة،
المصدرية ،وفي مواضع أخرى ال
محل لو من اإلعر ٌ

محل من اإلعراب مرة ،وال َّ
إذن فالمصدر المؤَّول لو ُّ
محل لو من اإلعراب مرة أخرى ،وىذا يعني َّ
أن

(ٔٓٔ)
مما َّأدى بالدكتور
لممصدر
المؤول وظيفتين مختمفتين في آن واحد  ،وىذا التناقض واضح جدا َّ
َّ

كريم الخالدي إلى إعادة البحث في ىذا الموضوع ،وبنى رأيو عمى أساس الموازنة بين المصدر وما

المؤول) من حيث التسمية ،والداللة ،واالستعمال ،واإلعراب.
سمي بـ (المصدر
َّ
أ -من حيث التسمية:

المؤول فيو نظر ذلك َّ
يرى د .كريم الخالدي َّ
"أن المصدر ليس ىو الذي
أن تسمية المصدر
َ
المؤول ىو التركيب المنسبك من (أن) والفعل،
المؤول) ،بل
يؤول بشيء آخر لكي نقول (المصدر
َّ
َّ
َّ

أو َّ
يؤول بو"(ٕٓٔ).
يؤول بل َّ
(أن) والجممة االسمية ،فالمصدر ىنا ال َّ
َّ
أن "النطمق مصطمح (المصدر
وذىب إلى أَّنو من خالل ىذا الفيم ليذا المصطمح ينبغي ْ
(أن واسميا وخبرىا)؛ َّ
المؤول) عمى التركيب المنسبك من (أن) والفعل ،أو َّ
يؤول بالمصدر
ألنو َّ
َّ
وليس ىو المصدر؛ لذا أرى ضرورة التنبو عمى وجوب إلغاء ىذا المصطمح من االستعمال بداللتو

يؤول بو) إن أردنا االستمرار عمى الوصف النحوي القديم ليذا
ىذه ،والتعبير عنو بقولنا( :ما َّ

مؤول
مسوغاً لتسمية المصدر بالمصدر الصريح؛ ألنَّو ليس َّ
ثمة مصدر َّ
التركيب ،وكذلك ال أجد ّْ
لكي يقابمو مصدر صريح ،بل ىناك مصدر يقابمو تركيب"(ٖٓٔ).

المؤول بو لم نجدىا عند غيره من النحويين ،ال بل لم نجد نحوياً غيره قد
وىذه النظرة لممصدر
َّ

المؤول ،وكذلك
مقرين مسألة المصدر
تصدى ليذا الموضوع ،بل وجدنا أغمب النحويين المحدثين ّْ
َّ

المؤول عندىم.
القول بالمصدر الصريح المقابل لممصدر
َّ
ب-

من حيث الداللة:

أن ٍّ
ذىب د.كريم حسين ناصح إلى َّ
لكل من التركيب المنسبك والمصدر استعمالو الخاص

وداللتو الخاصة ،فالمصدر المنسبك يدل عمى معنى يختمف عن معنى المصدر ،لذلك يستعمل كالً
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منيما لمداللة عمى معنى ال يكون في اآلخر ،ولذلك َّ
فإن تأويل ىذه التراكيب المنسبكة بالمصدر
ُّ
يخل بالمعنى واإلعراب(ٗٓٔ).

وىذا ما تنبو عميو النحويون القدامى ،ومنعوا استعمال احدىما في موضع اآلخر ،قال ابن
السراج" :وليس ُّ
(أن)"(٘ٓٔ).
كل
ٍ
َّ
موضع يقع فيو المصدر تصمح فيو ْ

ج -من حيث االستعمال:

أثبت الدكتور الخالدي َّ
أن المصدر يختمف عن المصدر المنسبك من ( أن) والفعل ،أو غيرىا

من الحروف المصدرية المنسبكة مع الفعل في االستعمال؛ ذلك َّ
ثمة مواضع في المغة يستعمل
أن َّ
فيو المصدر المنسبك ،وال يجوز أن يوضع المصدر موضعو لعدم صالحية ذلك(.)ٔٓٙ

د -من حيث اإلعراب:

الحظ د .كريم حسين َّ
أن المصدر يختمف عن المصادر المنسبكة من حيث الموقع اإلعرابي؛
ُّ
وذلك َّ
يصح أن يقع محمَّو المصدر المنسبك من (أن)
أن المصدر قد يقع موقعاً إعرابياً معينا وال
والفعل ،أو بقية الحروف المصدرية مع ما تدخل عميو ،أو بالعكس(.)ٔٓٚ

من خالل ذلك توصل د .الخالدي إلى َّ
سميت بـ
أن المصدر يختمف عن التراكيب التي ّْ

المؤول) داللةً واستعماالَ واعراباً ،وذىب إلى َّ
أن ما يحتممو المصدر من دالالت ،ال تتفق
(المصدر
َّ
مع دالالت ىذه التراكيب ،فالتأويل بالمصدر يصرف المعنى عن مراده الحقيقي ،وال يفي جميع

الدالالت التي يوحي بيا التركيب من ٍ
ومضي ،واستقبال ،وفاعمية ،ومفعولية ،ودعاء ،وغير
أمر،
ٍّ
ذلك من المعاني التي تتضمنيا ىذه التراكيب والتي ال تجدىا في المصدر الدال عمى الحدث

المجرد من الزمن(.)ٔٓٛ

ويرى د .كريم حسين َّ
أن الطريقة الوحيدة إلعادة النظر في تفسير كثير من الظواىر النحوية

ىي فسح المجال لموضوعات الداللة ،ودراسة الظواىر النحوية وموضوعات إعراب الجمل وأشباه

المؤول من زاوية داللية؛ لمخروج بآراء تتفق مع روح المغة العربية ،وقد جعل
الجمل والمصدر
َّ
اإلغناء أو االستغناء ىو الحل البديل ليذه الموضوعات التي ُع ِقدت ليا العديد من األبواب ،وفسَّر
ىذه األبواب في ضوء االستغناء لما في الجممة من موحيات ودالالت أغنت عن ذكر بعض
أركانيا ،داعيا إلى أىمية األخذ بفائدة الجممة المسبوقة بحرف وصل فيما أسموه بـ ( المصدر

المؤول)" ،قبل النظر في العوامل المؤثرة فييا ،وبيان قدرة الجممة عمى إغناء المعنى عند ائتالفيا
َّ
الحمول في مواقع إعر ٍ
ِ
ابية؛ َّ
ألن
الجممة
مع لفظ أو ألفاظ ّْ
تكون معيا جممة كبرى ،...فميس وظيفةُ
َ
َ
مخصوص بأجزائيا ،بل وظيفتيا أداء المعنى العام المقصود ،...فميس من الضروري ذكر
اب
اإلعر َ
ٌ
ىذا الموقع؛ َّ
األساس ىو الوصول إلى المعاني ،ال إلى المواقع التي تقود إلى المعاني"(.)ٜٔٓ
ألن
َ
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فالذي يفسر ما قالو النحاة القدامى في مسألة حمول الجممة َّ
فسره د.الخالدي بنظرية
محل المفرد َّ

االستغناء أو اإلغناء ،فالجممة عندما تقع في موقع الخبر عمى ّْ
حد تعبير القدماء ،أو في موقع
المفعول بو ،أو الحال ،أو الصفة ،أو مضافا إلييا ،سواء أكانت ىذه الجمل مسبوقة بحرف

المؤول ،إذ ذىب إلى َّ
أن ىذه الجمل أغنت عن ذكر الخبر أو
مصدري ،أم في غير باب المصدر
َّ

الحال أو الصفة  ...لداللتيا عميو قائالً" :نكتفي في وصف ىذه الجممة الكبرى أن نقول :أغنت
فع فال ضرورة لو؛ َّ
ألن ىذا
أما ما يتطمبو العامل من موقع ر ٍ
الجممة عن ذكر الخبر لداللتيا عميوَّ ،

أما الجمل فيي تراكيب ذات وظيفة داللية تظير داللتيا من نوع
من اختصاص األسماء وحدىاَّ ،
مكوناتيا ،وطريقة نظميا ،وما دامت خالية من عالمة خاصَّة بموقعيا ،فال موجب لذكر ىذا

الموقع؛ َّ
ألنو موقع لممفرد وليس لمجممة"(ٓٔٔ).

وبالطريقة نفسيا وصف الجممة الواقعة موقع الحال ،والصفة ،والمفعول بو ،والمضاف إليوَّ ،
بأن

الجممة أغنت عن ذكر الحال ،أو المفعول بو ،أو المضاف إليو لداللتيا عميو ،وىكذا في ّْ
كل
المواقع اإلعر ِ
ابية التي أعربوا فييا الجممة وجعموىا ُّ
تحل مح َّل المفرد ،وذىب إلى َّ
أن ىذا التفسير
َ
ُّ
يصح القولَّ :
(أن،
المؤول) أيضاً ،إذ ال
المسمى بـ (المصدر
يسري عمى أشباه الجمل والتركيب
َّ
َّ
إن ْ
أو ما ،أو كي ،أو لو) والفعل ،و( َّ
المؤول بو ،بل يقال
أن) والجممة االسمية ،وقعت موقع المصدر
َّ

مثالًَّ :
إن الجممة خبر مرفوع لمبتدأ أغنت الجممة الفعمية ،أو االسمية عن ذكره لداللتيا عميو(ٔٔٔ)،
المؤول) ووضع الجممة في سياقيا الصحيح باألخذ
قائال" :وقد آن األوان لنبذ مقولة ( المصدر
َّ
بداللتيا المغنية عن ذكر لفظ حمَّت محمَّو يفترضو المنطق ،ويرفضو االستعمال في أداء المعنى
نفسو  ...وىذا الوصف ليس بدعاً في المنيج العربي القديم ،بل ىو إضافة جديدة إلى حاالت

منحى داللياً يتوخى بيان المعنى
أقرىا العمماء القدماء فضالً عن كونو وصفاً ينحو
اإلناء التي َّ
ً
(ٕٔٔ).
الجديد"
وقد توصَّل د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى عدد من اآلراء التي ُّ
تعد من اآلراء الجديدة في

الدراسة النحوية تزاد عمى التراث النحوي وما زيد عمييا من أفكار جديدة منيرة لمفكر النحوي ،من

شأنيا إبراز النحو العربي بثوبو القشيب بعيداً عن التأويل والفمسفة ،مستيديا بالداللة ،ونظرية
المعنى في دراستو لمموضوعات النحوية ،ومراجعتو لمدرس النحوي ،مطمقا عدداً من الدعوات

الجديدة يمكن أن تصنف ضمن التيسير النحوي .

المؤول بو ما يأتي:
فقد استنتج بعد دراسة مستفيضة لموضوع إعراب الجمل والمصدر
َّ

ٔ -ذىب د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى َّ
(أن ،وما ،وكي،
أن "تسمية التركيب المنسبك من ْ
ولو والفعل) ،أو (و َّ
مؤوال تسمية غير صحيحة ينبغي العدول عنيا
أن واسميا وخبرىا) مصد اًر َّ
المؤول بالمصدر).
يؤول بالمصدر) أو (التركيب
َّ
إلى ( ما َّ
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المؤول) ُّ
يعد تفسي ار بك اًر لم يسبق إليو ،توصل إليو
وىذا التفسير الجديد لمصطمح (المصدر
َّ

نتيجة تفكير وتدبر متعمق في الفكر النحوي ،معتمداً عمى الداللة في نظره ودراستو ليذا الموضوع،
وخمص بما ىو قريب من روح المغة العربية.

المؤول) ،والذي َّ
ٕ -توصَّل إلى َّ
عده باباَ غريباً طارئاً عمى
سماه النحويون بـ ( المصدر
أن ما َّ
َّ
ُّ
سموه المصدر الصريح،
نظام الجممة العربية ،والذي قال النحويون َّإنو
يصح تأويمو بمصدر ُّ
ٍ
ضرورة إلغاء ىذا الباب قائالَّ :
وصل ،فيو
"إن ىذا التركيب ليس َّإال جممةً مسبوقةً بحرف
مؤول ،ونرى ضرورة إلغاء
َّ
إما جممة اسمية ،وا َّما جممة فعمية ،وال وجود لما قيل َّإنو مصدر َّ

المؤول والحاقو بمباحث الجممة؛ َّ
المؤول مفارقةٌ غريبةٌ في الدرس
المصدر
ألن
باب المصدر
َّ
َّ
َ
ٍ
موحيات داللية عمى االنخراط في مسمك المفرد ،وىو
النحوي تفسر الجممة بما تحممو من
أمر ترفضو الدراسات النحوية السميمة القائمة عمى المعنى وما ُّ
يدل عميو"(ٖٔٔ).

ٖ -توصل د .كريم الخالدي إلى وصف جديد لمجممة العربية ينوب عن إعراب الجمل؛ لكون

اإلعراب في العربية يختص االسم والفعل المضارع قال" :وبعد التأمل والتفكير ىداني اهلل –
َّ
جل جاللو -إلى وصف جديد ينوب عن إعراب الجمل؛ ذلك َّ
أن اإلعراب إنما يعتري االسم

معنى تام يحسن السكوت عميو سواء
ولما كانت الجممة ذات
إليضاح معناه النحوي وبيانوَّ ،
ً
أكان ليا ّّ
محل من اإلع ارب أم لم يكن ،فاإلعراب ال يفيدىا إيضاحاً وال بياناََّ ،
ألن معناىا تام
بداللة ألفاظيا المعجمية ،وداللة مواقع األلفاظ فييا من اإلعراب ،وداللة ما يدخل فييا من

بأنيا في ّْ
عوارض معنوية فضالً عن داللة نوعيا وداللة السياق ،لذا يكون القول َّ
فع،
محل ر ٍ
ٍ
نصب ،أو ٍ
جر ال موجب لو البتة؛ َّ
ألن ىذه المواقع لمجممة مواقع وىمية ال وجود ليا ،وقد
أو
آن األوان إلزالة ىذا الوىم واإلقرار َّ
يختص باالسم وبما يشبيو وىو الفعل
بأن اإلعراب
ُّ

المضارع ،وال إعراب لما عدا ىذين النوعين"(ٗٔٔ).
ٗ -كما َّأنو وضع َّ
حال لمشكمة وقوع الجممة موقع المفرد ووجد البديل عنو وىو القول بفكرة

اإلغناء في النحوي العربي داعيا إلى إلغاء إعراب الجمل في النحو العربي .قائالً " :وقد
اىتديت إلى ٍّ
حل يظن َّأنو وىو وقوع الجممة في موقع المفرد مستفيداً من فكرة اإلغناء في
النحو العربي؛ لذا أوصي بضرورة إلغاء إعراب الجمل من النحو العربي ،والقول بإغناء

الجممة عن مجيء المفرد لداللتيا عميو ،وليس وقوعيا في موقعو...؛ َّ
ألن الجممةَ تغني
ُّ
المحل بمبين لمعناىا ،واعرابيا ،أو عدم إعرابيا ،فذلك وىم
بمعناىا عن ذكر المفرد ،وليس

المؤول"(٘ٔٔ).
آخر غير وىم المصدر
َّ

وبذلك يكون د .كريم حسين ناصح الخالدي أوصى بضرورة إلغاء ثالث أبواب في النحو

العربي ،والكتب النحوية وىي:
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المؤول.
 المصدرَّ

 الجمل التي ليا ّّمحل من اإلعراب.
 الجمل التي ال َّمحل ليا من اإلعراب.
ولمدكتور كريم حسين رأي تفرد بو في مفيومو لمجممة االسمية ،استنبطو من مسألة كون الخبر

واقع جممة ،وىو ما ذىب إليو إلى َّ
تتكون من مبتدأ اسم وخبر
أن الجممةَ االسمية ىي الجممة التي َّ
اسم وىذه ىي الجممة االسمية فقط ،وذىب إلى َّ
أقروا بذلك ولكنيم لم
أن العمماء في ق اررة أنفسيم ُّ
عرفوا
يصرحوا بو ،فقد استنبط د .كريم ىذا األمر من كالم الزمخشري وغيره من عمماء النحو حين َّ

الجممة االسمية (المبتدأ والخبر) قال الزمخشري(تٖ٘ٛىـ)" :ىما االسمان المجردان لإلسناد"(.)ٔٔٙ

ومن ىنا يرى د .كريم حسين ناصح ليس من الجممة االسمية ما كان خبرىا جممة فعمية ،أو

مؤول ،واَّنما الجممةُ االسمية عنده ما كان المبتدأ والخبر اسمان ،أي :المبتدأ
شبو جممة ،أو مصدر َّ
فييا اسم مفرد ،والخبر اسم مفرد أيضا( ،)ٔٔٚوىذه واحدة من اإلشكاالت التي عالجيا د .كريم

حسين ناصح.

وال يفوتني اإلشارة إلى َّ
أن ىناك عدداُ من المحدثين سبقوا د .الخالدي في نقدىم إلعراب الجمل
ودعوا إلى إلغاء إعراب الجمل َّ
ألنو وليد نظرية العامل وىو رأي محمد شفيق( ،)ٔٔٛود .ميدي

المخزومي الذي ذىب إلى إلغاء إعراب الجمل؛ َّ
ألن دراسة الجمل التي ليا محل من اإلعراب وال
محل ليا من اإلعراب من باب الفضول قال" :فمن فضول القول أن نطيل الكالم في بيان ما لو
ّّ
محل من اإلعراب ،وما ليس لو محل منو ،ومن التصعيب عمى الدارسين عقد فصول وأبواب ال

توضح مبيماً منو"( .)ٜٔٔومنيم أيضاً د .إبراىيم السامرائي الذي َّ
ُّ
عد دراسة إعراب
تفسر أسموباً ،وال

الجمل فذلكة ينبغي اإلقالع عنيا(ٕٓٔ).

المؤول ،فنجد َّأنيم يدورون في فمك دراسة القدماء ليا،
أما ما يتعمّق بدراسة المحدثين لممصدر
َّ
َّ
عدىا ضمن الجمل التي ليا ُّ
سائرين عمى نيجيم في ّْ
محل من اإلعراب ،متمسكين بالوصف القديم

المؤول فيو تركيب مو ٍاز لمفرد ،ففي
"أما المصدر
ليذه الجممة ،يقول د.محمد حماسة عبد المطيفَّ :
َّ

ون)) [البقرة ،]ٔٛٗ:البنية األساسية ىنا
قولو تعالىَ ...(( :وأ ْ
وموا َخ ْيٌر لَ ُك ْم ۖ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
َن تَ ُ
ص ُ
ىي المبتدأ والخبرَّ ،
ولكن المنطوق لمجممة عبر عن المبتدأ بجممتو الفعمية (تصوموا) سبقيا الحرف
حول بنيتيا وجعميا ممكنة االستبدال بمفرد (صيامكم) ،وىكذا كل مصدر
المصدري (أن) الذي َّ

مؤول ُّ
المؤول وظائف مختمفة
يعد مفرداً؛ ألنَّو يوازي مفرداً يمكن استبدالو بو ،وليذا يشغل المصدر
َّ
َّ
يشغميا المفرد"(ٕٔٔ).

وقد تنبو عدد منيم إلى مسألة اختالف ىذه التراكيب عن المصدر ،وأشاروا إلى َّ
أن ىذه الحروف

حروف وصل ومن ىؤالء د .محمد حماسة الذي أدرك َّ
المؤول ىو جممة
أن ما سمي بالمصدر
َّ
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اقترنت بموصول حرفي(ٕٕٔ)َّ ،
ولكنو ظل متمسكا بالوصف القديم بدليل النص الذي ذكرناه لو
أعاله.

ونجد َّ
المؤول بو وكانت دراستو ليذا الموضوع
أن د .ميدي المخزومي درس أيضا المصدر
َّ

أكثر نضجاً ،وأكثر فيماً ،وأكثر دقة أثناء تحميمو ليذه التراكيب؛ اللتفاتو إلى داللة ىذه التراكيب

المنسبكة من الحروف المصدرية والفعل أو الجممة االسمية ،وادراكو الفرق في الداللة بين استعمال

المصدر في الجممة ،أو استعمال ىذه التراكيب المنسبكة من الموصوالت الحرفية وصالتيا؛ َّ
ألن
ّْ
لك ٍّل منيا داللتيا الخاصة ،واستعماليا الخاص بيا ،كما َّأنو التفت إلى الوظيفة األساسية الستعمال
ىذا الحروف ،وىي كونيا وسائل يستعين بيا المغة لتكون واسطة لوضع الجممة موضع المفردات،

َّ
ألنو ال يصح إيرادىا مباشرة ،وتمكن الجممة من احتالل موقع الفاعل أو المفعول ،أو المبتدأ ،فيذه

األدوات برأيو صالت تؤىل الجممة الحتالل مواقع المفرد(ٖٕٔ).

وعمى الرغم من التفاتة د .ميدي المخزومي إلى اختالف ىذه التراكيب المنسبكة عن المصدر
من حيث الداللة واالستعمال والوظيفةَّ ،إال َّ
أن رأيو ظل محصو اًر في فكرة وقوع ما سمي بالمصدر
ّّ
المؤول موقع المفرد ،وفي دائرة إعراب الجملّْ ،
محل من
وعدىا من ضمن الجمل التي ليا
َّ

اإلعراب.

ومن ىنا نجد سبب تميُّز دراسات وآراء د .كريم الخالدي عن غيره من الدراسات السابقة لو أو

َّ
اء
الالحقة؛ ذلك َّأنو خمص إلى نتائج َّ
ميمة ناتجة عن فكرة الوقاد النيّْر ،لما في التراث ،ونجد لو آر ً
ليست غريبة عن المغة العربية ،واَّنما ىي أقرب ما تكون إلى روح المغة مستقاة منيا ،ومن إشارات
النحويين عند التفاتيم إلى الجوانب المعنوية في النحو أحيانا ،والتي لم يمتفت إلييا َّإال نفر قميل،
تنسجم مع دالالتو واستعماالتو غير متأثر بالمنطق والفمسفة ،ولكون آرائو تيسيرية من شأنيا تيسير

النحو ،وازالة الشوائب العالقة فيو ،وىنا تكمن أىمية االلتفات إلى ىذه اآلراء المثمرة ،التي تبرز
بياء ورونقاً مشرقاً ،لتظيرىا بثوبيا القشيب.
الجوانب المشرقة في النحو العربي وتزيد عمييا ً
التوصيات:
بعد دراسة آراء العالم النحوي الجميل د .كرم حسين ناصح الخالدي توصي الباحثة:

ٔ -ضرورة دراسة آراء األستاذ الدكتور كريم حسين ناصح الخالدي دراسة تفصيمية شاممة

إما في رسائل أو أطاريح جامعية ،أو في كتاب يضم آراءه النحوية والمغوية بصورة
موازنةَّ ،
عامة ،ومدى ُّ
تميزه في آرائو ،وقربيا من الواقع المغوي ،ومدى جدية ىذه اآلراء.

ٕ -أجد َّأنو أصبح من الضروري عمى الجيات التنفيذية المسؤولة عن المغة العربية كالمجامع
المغوية أو الييئات العممية في وحدة المناىج الدراسية والجامعية ،وضع آراء د .كريم

الخالدي قيد التطبيق والتنفيذ؛ لما ليا من أىمية كبيرة في جانب التيسير النحوي ،واثراء
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النحو باآلراء العممية الرصينة ،التي تراعي الجانب المعنوي لمغة العربية ،والتي جاءت
معبرة عن روح المغة العربية واستعماالتيا.

الخاتمة:

توصل البحث الذي ُدرس فيو جيود ونظرات عالم ميم من عمماء النحو في ىذا العصر إلى
الميمة التي من شأنيا االرتقاء بالنحو العربي ،منيا:
عدد من النتائج
َّ

َّ
حد د .كريم الخالدي الجممة ووصفيا وصفاً معنويا دقيقاً ،وما تميَّز فيو د .كريم عن غيره
ٔ-
من النحويين قدماء ومحدثينَّ ،أنو ميَّز بين نوعين من التراكيب :وىي التراكيب التامة التي يحسن
تعد جممة ،وىي التي ُّ
السكوت عمييا ،والتي تسمى بالجممة ،والتراكيب التي ال ِّ
تعد كالكممة الواحدة

كالمضاف والمضاف إليو ،والموصوف وصفتو ،والظرف وما أضيف إليو ،وصمة الموصول؛ َّ
ألنيا
وتتم بيا الفائدة لممخاطب.
ال يمكن أن يحسن السكوت عمييا ُّ

ٕ-

إلىأن فكرة المالزمة بين المسند والمسند إليو غير صحيحة؛ و َّ
ذىب د.الخالدي َّ
أن األحكام

ٖ-

وضع د .كريم حسين الخالدي البديل عن فكرة التالزم في النحو العربي ،وىو ما اقترحو

التي جاءت في ضوء ىذه الفكرة غير صحيحة ،وغير ثابتة.

من وصف الجممة العربية وصفاً جديداً مبنيَّاً عمى نصوص القرآن الكريم مجمالً إيَّاىا في ثالث
حاالت ىي:

َّ
أن يعبر عنيا بركنين أساسين من أركان الجممة وىما المسند
أ-
إن الجممة العربية يمكن ّْ
والمسند إليو ،وىي الطريق األكثر شيوعا في بناء الجممة.

ب-

يتم معناىا بالمسند والمسند إليو فقط بل ال َّ
َّ
بد من ذكر الفضمة المتممة
إن الجممة قد ال ُّ

لممعنى ،والتي ال يمكن االستغناء عنيا.

يصح التعبير عن المعنى المقصود بركن و ٍ
ُّ
احد من أركان الجممة ،إذا كان التركيب يوحي
ت-
ٍ
بتمام المعنى من غير االحتياج عمى ذكر الركن اآلخر؛ وذلك بوجود قر ٍ
موحيات ،أو إشارات
ائن أو
ِّ
تدل عمى الركن اآلخر.

ٗ-

أسس د .الخالدي اتجاىاَ جديداً في دراسة الجممة العربية ،يختمف عن االتجاه الذي سمكو

النحاة في دراسة النحو ،والذي قام عمى فكرة التالزم التي أفضت إلى كثير من مباحث الحذف،
وىذا االتجاه ىو اتجاه االستغناء في دراسة الجممة العربية.

٘-

برأسيما.

يرى د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى َّ
أن الجممة الشرطية والجممةالظرفية قسمان قائمان
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 -ٙمن اآلراء التي تفرد بيا د .كريم الخالدي ما ذىب إليو من َّ
أن الخبر في الجممة االسمية
ال يكون َّإال اسماً ،وال يكون جممة ،أو شبو جممة ،أي َّ
أن الجممة االسمية تتكون من اسمين مفردين
فقط ،و َّ
أن المبتدأ ىو الخبر في المعنى والخبر ىو المبتدأ في المعنى.

-ٚ

الميمة التي خرج بيا د .الخالدي عند دراستو لمجممة الظرفية ،الذي ُّ
يعد من
من النتائج
َّ

اإلضافات الميمة لمدرس النحوي والتيسير النحوي ،ىو ما اقترحو من إعراب جديد لالسم المرفوع

بالظرف أو الجار والمجرور المعتمد عمى غيره – وكذلك االسم المرفوع بعد الوصف المعتمد ،-بأن
يطمق عمى االسم المرفوع بعد الظرف المعتمد أو الوصف المعتمد مصطمح (العمدة) ،وأن يعرب

بذلك.

-ٛ

يأتي:

المؤول بو ما
استنتج د .كريم حسين بعد دراسة مستفيضة لموضوع إعراب الجمل والمصدر
َّ

ذىب د .كريم حسين ناصح الخالدي إلى َّ
(أن ،وما ،وكي،
أ-
أن "تسمية التركيب المنسبك من ْ
ولو والفعل) ،أو (و َّ
مؤوال تسمية غير صحيحة ينبغي العدول عنيا إلى (
أن واسميا وخبرىا) مصد اًر َّ
المؤول بالمصدر).
يؤول بالمصدر) أو (التركيب
َّ
ما َّ

ب-

توصل د .كريم الخالدي إلى َّ
أن اإلعراب خاص باالسم والفعل المضارع وال إعراب

لمجممة ،وا َّن ما ينوب عن إعراب الجمل ىو باب االستغناء في النحو ،داعيا إلى إلغاء إعراب

الجمل في النحو العربي.

ت -أوصى د .كريم الخالدي بضرورة إلغاء ثالث أبواب في النحو العربي ،والكتب النحوية
َّ
ّّ
محل ليا من
محل من اإلعراب ،والجمل التي ال
المؤول ،والجمل التي ليا
وىي :المصدر
َّ
اإلعراب.
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الهوامش:
)ٔ ) ينظر :التعريف بالمؤلف في نياية كتاب البديل المعنوي من ظاىرة الحذف ،د .كريم حسين ناصح الخالدي:
 ،ٕٓٚو السيرة العممية لألستاذ الدكتور كريم حسين ناصح مطبوع عمى اآللة الكاتبة.. ٕ -ٔ:

)ٕ( ينظر :السيرة العممية لألستاذ الدكتور كريم حسين ناصح مطبوع عمى اآللة الكاتبة. ٕ -ٔ:
)ٖ) ينظر :المصدر نفسو.ٖ :

)ٗ) ينظر :مدخل إلى دراسة الجممة العربية ،د .محمود أحمد نحمة ،ٔٚ:ولممزيد ينظر :بناء الجممة العربية،
د.محمد حماسة عبد المطيف ،ٕٔ:ومفيوم الجممة عند سيبويو ،د.حسن عبد الغني جواد األسدي ،ٕٙ :والجممة في

القرآن الكريم ،د .رابح بو معزة.ٕٔ:

)٘) الجممة في القرآن الكريم.ٕٔ:

) )ٙينظر :نظرية المعنى في الدراسات النحوية ،د .كريم حسين ناصح الخالدي.ٖٕٗ:
ٚ
المبرد. ٛ/ٔ :
) ) المقتضبّْ ،

) )ٛاألصول في النحو ،ابن السراج.ٙٗ/ٔ :

* أي :االسم والفعل والحرف .
) )ٜالمسائل العسكريات في النحو ،أبو عمي الفارسي. ٛٔ :
)ٓٔ) المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني ،ٜ٘ -ٜٖ /ٔ :وينظر :شرح الجمل في النحو ،عبد
القاىر الجرجاني.ٖٜٔ-ٖٔٛ:

)ٔٔ) ينظر :الخصائص ،ابن جني.ٕٚ/ٔ :
)ٕٔ) الجمل ،عبد القاىر الجرجاني.ٗٓ :
)ٖٔ) المفصل في عمم العربية ،الزمخشري ، ٛ:وينظر :شرح المفصل ،ابن يعيش :مجٔ.ٗٗ/ٔ :
)ٗٔ) شرح كافية ابن الحاجب ،رضي الدين االسترأباذي.ٕٖ/ٔ :

َّ
محل ليا من
)٘ٔ) ينظر :مغني المبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشام األنصاري ،ٖٙ/ٕ :والجمل التي ال
اإلعراب في القرآن الكريم ،د .طالل يحيى الطويبخي. ٕٓ-ٜٔ :
) )ٔٙمغني المبيب.ٖٙ/ٕ :

) )ٔٚينظر :الجممة العربية تأليفيا وأقساميا ،د .فاضل صالح السامرائي.ٗ:
) )ٔٛالتعريفات ،الشريف الجرجاني.ٔٙ :

) )ٜٔمن أس ار ار المغة  ،د .إبراىيم أنيس.ٕٕٙ :
)ٕٓ) ينظر :مدخل إلى دراسة الجممة العربية.ٕٕ :
)ٕٔ) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو ،د .ميدي المخزومي.ٖٖ :
)ٕٕ) الفعل زمانو وأبنيتو ،د .إبراىيم السامرائي. ٕٓٔ :
)ٖٕ) الجمل التي ال َّ
محل ليا من اإلعراب في القرآن الكريم.ٕٕ :
)ٕٗ) إعراب الجمل وأشباه الجمل ،د ،فخر الدين قباوة.ٔ٘ :

)ٕ٘) نظام االرتباط والربط في الجممة العربية ،د .مصطفى حميدة ٕٓٗ :
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) )ٕٙالنحو الوافي ،عبَّاس حسن.ٙ/ٔ :
) )ٕٚينظر :الجمل التي ال َّ
محل ليا من اإلعراب في القرآن الكريم.ٕٔ :

) )ٕٛإعراب الجمل وأشباه الجمل.ٔٛ -ٔٚ :

) )ٕٜينظر :نظرات في الجممة العربية ،د .كريم حسين ناصح الخالدي. ٔٙ :
)ٖٓ) المصدر نفسو. ٖٔ :

)ٖٔ) نحو التيسير دراسة ونقد منيجي ،د .أحمد عبد الستار الجواري.٘ٓ:
** ىذه الفقرة أضفتيا لمنص ليكون النص متسقا ألن النص األصمي فيو ىذه العبارة( :عمى نحو الكتاب الذي
ذكرتو ألبي عمي الفارسي).

)ٕٖ) نظرات في الجممة العربية. ٙ :
)ٖٖ) في النحو العربي نقد وتوجيو.ٖٗ -ٖٖ :

)ٖٗ) نحو الفعل ،د .احمد عبد الستار الجواري.ٜ:

)ٖ٘) نظرات في الجممة العربية. ٘:

) )ٖٙينظر :نظرية المعنى في الدراسات النحوية.ٖٕٖ :
) )ٖٚمفيوم الجممة عند سيبويو.ٗٓ :
) )ٖٛالكتاب ،سيبويو.ٕٗ -ٕٖ/ٔ :

) )ٖٜنظرات في الجممة العربية.ٖٓ -ٕٜ :
)ٓٗ) ينظر :المصدر نفسو.ٗٓ -ٖٓ:
)ٔٗ) المصدر نفسو.ٖٜ :

)ٕٗ) مغني المبيب.ٕٖٙ/ٕ :

*** ويقصد بـ (كالىما) أي :قرينتا التوارد واالستمزام المتان َّ
تعدان من قرائن المفظية الداخمة في مفيوم التضام.

حسان.ٕٕٔ :
)ٖٗ) المغة العربية معناىا ومبناىا ،دَّ .
تمام ّ

)ٗٗ) ينظر :نظرات في الجممة العربية.ٖٗ -ٗٔ :
)٘ٗ) المصدر نفسو. ٗٙ :

) )ٗٙينظر :نظرات في الجممة العربية.ٜٗ :

) )ٗٚينظر :البحث النحوي عند األصوليين ،د .مصطفى جمال الدين.ٕٗٗ :

) )ٗٛينظر :نظرات في الجممة العربية ،٘٘ :والبديل المعنوي من ظاىرة الحذف.ٕٛ :

) )ٜٗبناء الجممة العربية. ٗٚ :

)ٓ٘) المصدر نفسو.ٖٙ -ٕٙ :

)ٔ٘) ينظر :نظرات في الجممة العربية.٘٘ :

(ٕ٘) ينظر :المصدر نفسو. ٘٘ ،٘ٔ :

)ٖ٘) ينظر :البديل المعنوي من ظاىرة الحذف.

(ٗ٘) نحو القرآن  ،د .أحمد عبد الستار الجواري. ٕ٘ :
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)٘٘) ينظر :مفيوم الجممة

العربية

من المنظور الوصفي إلى المنظور الوظيفي ،د .فطيمة داوود ،٘ :من الموقع

اإللكتروني www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/edebiyatsarkiyat/

) )٘ٙشرح المفصل :مجٔ.ٔٚٔ/ٔ :

) )٘ٚينظر :الجمل الفرعية في المغة العربية ،د .معصومة عبد الصاحب.ٕٙ:
) )٘ٛينظر :نظرات في الجممة العربية.ٕٕ :
) )ٜ٘المصدر نفسو. ٕٖ :

)ٓ )ٙشرح المفصل :مج.ٕٔٚ/ٔ :
)ٔ )ٙمفيوم الجممة العربية من المنظور الوصفي إلى المنظور الوظيفي(بحث) ،د .فطيمة داوود.٘ :
)ٕ )ٙاإليضاح  ،أبو عمي الفارسي.ٜ٘ - ٜٖ :

)ٖ )ٙينظر :شرح المفصل ،ابن يعيش . ٜٛ/ٔ :

)ٗ )ٙينظر :المغني في النحو ،ابن فالح . ٕٛٛ – ٕٛٚ/ٕ :

)٘ )ٙينظر :المفصلٕٗ :

.

) )ٙٙينظر :المصباح ،المطرزي . ٗٔ :

) )ٙٚينظر :شرح المفصل ،ابن يعيش

 ، ٜٛ/ٔ :واإلرشاد إلى عمم اإلعراب ،شمس الدين الكسشي  ، ٖٚ :ومغني المبيب ، ٖٚ/ٕ :وىمع اليوامع ،السيوطي :

ٔ. ٘ٚ/

) )ٙٛينظر :إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ٔٛ :ؤٕ ،وفي النحو العربي نقد وتوجيو ،٘ٚ :ونحو المعاني ،د.أحمد
عبد الستار الجواري ،ٔٔٙ – ٔٔ٘ :والتراكيب المغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية ،د.ىادي نير،ٕٓ٘ :
والبحث النحوي عند األصوليين. ٕ٘ٙ :

) )ٜٙنحو المعاني.ٔٔٙ :

)ٓ )ٚينظر  :بناء الجممة العربية ، ٗٛ :والجممة العربية تأليفيا وأقساميا. ٔٛٗ -ٖٔٛ :
)ٔ )ٚنظرات في الجممة العربية. ٔٛ-ٔٚ:
)ٕ )ٚينظر :نحو المعاني.ٔٔ٘ :

)ٖ )ٚينظر :مغني المبيب  ، ٖٚ/ٕ :وىمع اليوامع.٘ٚ/ٔ :

)ٗ )ٚينظر :في النحو العبي قواعد وتطبيق ،د .ميدي المخزومي.ٔٙٔ :
)٘ )ٚالمسائل العسكريات في النحو.ٕٛ-ٛٔ:
) )ٚٙينظر :المفصل  ،ٕٗ :والمصباح  ،ٗٔ :ومغني المبيب  ،ٖٚ/ٕ :وىمع اليوامع . ٘ٚ/ٔ :
) )ٚٚينظر :نحو المعاني ، ٔٓٙ :ونظرات في الجممة العربية .ٕٔٗ– ٔٔٓ :
) )ٚٛينظر :المغني في النحو ٕ ، ٖٕٔ/واإلرشاد إلى عمم اإلعراب ٖٚ :

) )ٜٚينظر :النحو العربي قواعد وتطبيق عمى المنيج العممي الحديث ،د .ميدي المخزومي ،ٛٚ :وفي النحو
العربي نقد وتوجيو.ٕ٘ –٘ٓ :

)ٓ )ٛينظر :إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ٕٓ – ٜٔ:وبناء الجممة العربية ،ٗٛ :والبحث النحوي عند األصوليين:
 ،ٕٗٛوالجممة العربية تأليفيا وأقساميا ،ٕٔٛ :وتطور دراسة الجممة بين النحويين واألصوليين ،د .صالح الظالمي:
.ٚٚ – ٚٙ
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)ٔ )ٛينظر.ٕٔٗ-ٜٔٓ :

)ٕ )ٛنظرات في الجممة العربية.ٕٔٔ:
)ٖ )ٛينظر :المصدر نفسو.ٕٔ٘-ٕٕٔ:
)ٗ )ٛالمصدر نفسو. ٕٔٙ :
)٘ )ٛالمصدر نفسو.ٕٜٔ :

) )ٛٙالمصدر نفسو.ٖٔٚ :
) )ٛٚينظر :المصدر نفسو.ٕٜٔ -ٕٔٚ :
) )ٛٛالمصدر نفسو :الخاتمة.ٔٛٛ :
) )ٜٛينظر :المصدر نفسو ،ٖٕٔ :و ٓٗٔ.
)ٓ )ٜينظر :المصدر نفسو.ٔٗٔ -ٖٔٙ :
)ٔ )ٜالمصدر نفسو.ٕٔٗ-ٔٗٔ :

**** ىذه عبارة د .إبراىيم السامرائي  ،كما سيأتي.
)ٕ )ٜالجمل التي ال َّ
محل ليا من اإلعراب في القرآن الكريم.ٕٛ :
)ٖ )ٜشرح الجمل في النحو ،عبد القاىر الجرجاني.ٖٜٔ :
)ٗ )ٜاألشباه والنظائر ،السيوطي. ٔٛ -ٔٚ /ٕ :
)٘ )ٜمغني المبيب. ٖٗ/ٕ :
) )ٜٙنظرات في الجممة العربية.ٜٛ :
) )ٜٚالمصدر نفسو.ٜٜ-ٜٛ :

) )ٜٛإعراب الجمل وأشباه الجمل.ٖٖ :
) )ٜٜنظرات في الجممة العربية . ٕٓ :
)ٓٓٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٜٙ :
)ٔٓٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٙٛ :
)ٕٓٔ) المصدر نفسو.ٚٓ :

)ٖٓٔ) المصدر نفسو.ٚٔ -ٚٓ :
)ٗٓٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٚ٘-ٚٗ:
)٘ٓٔ) األصول في النحو. ٔٓ/ٕ :
) )ٔٓٙينظر :نظرات في الجممة العربية.ٛٗ -ٛٔ :
( )ٔٓٚينظر :المصدر نفسو.ٛٚ-ٛٗ :
) )ٔٓٛينظر :المصدر نفسو.ٛٛ-ٛٚ :
) )ٜٔٓالمصدر نفسو.ٔٓٓ-ٜٜ :
)ٓٔٔ) المصدر نفسو.ٔٓٔ :

)ٔٔٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٔٓٔ :
)ٕٔٔ) المصدر نفسؤٖٓ :
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)ٖٔٔ) المصدر نفسو. ٔٓٗ :
)ٗٔٔ) المصدر نفسو.

)٘ٔٔ) المصدر نفسو.ٔٓ٘ -ٔٓٗ :
) )ٔٔٙالمفصل. ٕٕ :

) )ٔٔٚينظر :نظرات في الجممة العربية ،ٕٜٔ :و.ٖٔٚ

) ) ٔٔٛينظر :إلغاء اإلعراب التقديري والمحمي (ضمن كتاب االتجاىات الحديثة في النحو) ،محمد شفيق ،دار
المعارف ،مصر – القاىرة ،طٜٔ٘ٛ ،ٔ/م .
) )ٜٔٔالنحو العربي نقد وتوجيو.ٕٛٙ :
)ٕٓٔ) ينظر :الفعل زمانو وأبنيتو.ٕٖٔ :،
)ٕٔٔ) بناء الجممة العربية.ٕٓٔ :

)ٕٕٔ ) ينظر :المصدر نفسو.ٜٔٛ :
)ٖٕٔ) ينظر :في النحو العربي نقد وتوجيو ،ٖٔٙ-ٖٔ٘ :ونظرات في الجممة العربية.ٜٚ -ٜٙ :
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Abstract:
This research aims to study the views of P. Dr. Karm Hussein Nassih AL- Khalidi in
Arabic grammar about Arabic sentences from aspects cannot be found in books and
grammatical sources, or that who did search in these aspects did not cover them, or
covered but no results. The importance of this research is what we find in our teacher
glances Dr. Karim al-Khalidi of new ideas in some aspects and issues related to the
Arabic sentences will contribute to the facilitation of Arabic grammar, and correct a
number of ideas and opinions, which was the main reason as to make it difficult for
learners and professionals at the same time.
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