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ملخص البحث
ال ًخكي أن نظُت الترار حػذ ئخذي الهظاًا اإلاكصلُت في الكٌش الػشبي؛ ئر ئنها
شؿلذ خحزا مػخبرا في الجذاُ الكٌشي والىظشي بحن اإلاكٌشًٍ الػشب اإلاػاصشًٍ في
اإلاششم واإلاؿشب .ومذاس الخالف بُنهم غلى معألخحن سةِعخحن :جخػلو ألاولى بمششوغُت
البدث في الترار ،أي العإاُ غً حذوي وطشوسة الخكٌحر في الترار ،وغً طشوب
الػالنت التي ًمًٌ أن جٍىن له بالخاطش ودوسٍ في بىاء اإلاعخهبل .وجخػلو الثاهُت
بٌُكُت نشاءة َزا الترار ،واإلاىاهج الٌكُلت بخهذًم الهشاءة اإلاالةمت له .أما قُما ًخصل
بعإاُ اإلاششوغُت ،قهذ انهخهى ألامش ئلى الدعلُم بأن الخػامل مؼ الترار أمش ال اهكٍاى
غىه ،ألن الترار خاطش قُىا ،وَى "حضء مً اوشؿاُ ؤلاوعان بزاجه ،بذساظتها وبىائها".
الٍلماث الذلُلُت :الىدى ،الخجذًذ ،اللؿىٍىن ،الػشبُت
املقدمة
ًظً مػظم الذاسظحن أن مصؼلح (الىدى) ظهش بػذ مصؼلح (الػشبُت) أو
(غلم الػشبُت) ،ورلَ غىذما ظهـشث قئت أو ػبهت مً اإلاػلمحن الزًً أخزوا ٌػلمىن
الىاط نىاغذ الػشبُت لٍي حعخهُم ألعىتهم بػذ جكش ي اللخـً قيهم ،ويـان َزا
اإلاصؼلـذ -أوُ ما ظهشٌ -شحر ئلى الهىاغذ الخػلُمُت التي حػلمها الىاط لٍي ًلخهىا
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بالػشب الكصخـاء في ئحادجـهم الػشبُت( .)1يما جذُ ًلمت (هدىٍحن) غلى جلَ الؼبهت مً
الىاط التي أخزث حشخؿل بخػلُم الىدى أي الهىاغـذ الخػلُمُـت( ،)2وَى ًخخلل غً
ّ
الػشبُت أو غلم الػشبُت الزي ًان ٌشحر ئلى الذساظت الػلمُت للؿت الػشبُت ،ئال أهىا هجذ
مً ٌعىي بُنهما يأبي خُان الزي ًشادف بُنهما معخذال بهىُ ظِبىٍهَ( :زا غلم ما
الٍلم مً الػشبُت)(.)3
دساظت الهىاغذ الىدىٍت مهمت ألنها وظُلت لظبؽ الٌالم الػشبي ،وصخت هؼهه
ويخابخه .ونذ بزُ اللؿىٍىن مً أحل بىاء الىدى وجٍىٍىه حهىدا مظيُت ،ختى أوصلىٍ
ئلُىا غلما معخهشا معاًشا لىصىص اظخيخج منها وألحلها ،ولهي مً ألامت غىاًت
()4
.

واَخماما غبر غصىسٍ غشف قيها باإلاشوهت واظدعاؾخه مً نبل ػالبه الػشب وؾحرَم

وفي جذسَغ الهىاغذ الىدىٍتً ،جذ اإلاػلمىن صػىباث بالؿت غىذ الذاسظحن في
أغمالهم الخدشٍشٍت وفي ئغشاب الٍلماث والجمل ومػشقت مىنػها وهىغها وخشيتها
()1

ًىظش :مدمذ بً غلي ابً الهاض ي مدمذ خامذ بً ّ
مدمذ صابش الكاسوقي الخىكي التهاهىي (ث َ1158ـ)،

مىظىغت يشاف اصؼالخاث الكىىن والػلىم ،جدهُو :د.غلي دخشوج ،مٌخبت لبىان هاششون ،بحروث ،غ،1
1996م ،ج ،1ص . 23
()2

ًىظش :مدمذ بً أخمذ بً ألاصَشي الهشوي ،أبى مىصىس (اإلاخىفىَ373 :ـ) ألاصَشي ،تهزًب اللؿت ،جدهُو:

مدمذ غىض مشغب ،داس ئخُاء الترار الػشبي – بحروث ،غ2331 ،1م ،ج  ،5ص 163
()3

ًىظش :غىض خمذ الهىصي ،اإلاصؼلح الىدىي؛ وشأجه وجؼىسٍ ختى أواخش الهشن الثالث الهجشي ،غمادة

شإون اإلاٌخباث ،حامػت الشٍاض 1981م ،غ ،1ص . 9
(ً )4ىظش :الشُخ أخمذ الؼىؼاوي ،وشأة الىدى وجاسٍخ أشهش الىداة ،داس اإلاػاسف ،الهاَشة ،غ ،2ص .16-13
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ؤلاغشابُت ،قمنهم مً ٌشػش بأهه مادة حاقت ،ومً ًشي أن نىاغذٍ صػبت الكهم ،ومً
ًدغ العجض غً جؼبُهها في ظهىلت .وَزٍ الظاَشة في خاحت ئلى بدث غلمي ًيخهي ئلى
مػشقت مظاَشَا ،وألاظباب الٍامىت وساءَا(.)5
الدعىة إلى التيسير والتجدًد
لهذ أدسى اللؿىٍىن الهذماء صػىبت الىدى غلى اإلاخػلمحن .ناُ بػع أَل
ألادب" :يىا هدظش غىذ زالزت مشاًخ مً الىدىٍحن؛ قمنهم مً ال هكهم مً يالمه
ً
شِئا ،ومنهم مً هكهم بػع يالمه دون البػع ،ومنهم مً ال هكهم حمُؼ يالمه ،قأما
ً
مً ال هكهم مً يالمه شِئا ،قأبى الخعً الشماوي (ث ،)ٌ384وأما مً هكهم بػع
يالمه دون البػع قأبى غلي الكاسس ي (ث ،)ٌ377وأما مً هكهم حمُؼ يالمه قأبى
ظػُذ العحرافي (ث.)6(")ٌ368
حػخبر صػىبت الىدى خالت معخمشة ئلى غصشها الخاطش .وئرا هظشها ئلى جشازىا
الىدى الػشبي ظىجذ قُه أقٍاسا ومبادب غمُهت هدخاج ئلى اظخخشاحها مً َزا الترار.
ومً أَم اإلاشٌالث الباسصة التي ًجذَا اللؿىٍىن في هظشٍت الىدى الػشبي هي

()5

ًىظش :د.يماُ بشش ،في اللؿت الػشبُت ومشٌالتها ،داس ؾشٍب ،الهاَشة  ،2312ص  .19وٍىظش :د.مدمذ

خعً غبذ الػضٍض ،الػشبُت الكصحى اإلاػاصشة ،مٌخبت آلاداب الهاَشة ،2311غ ،1ص.337-213
()6

أبى البرًاث ألاهباسي ،هضَت ألالباء في ػبهاث ألادباء ،جذ .ئبشاَُم العامشاتي ،مٌخبت اإلاىاس ،ألاسدن ،غ،3

1985م ،ص  .234وٍىظش :د.يماُ بشش ،في اللؿت الػشبُت ومشٌالتها ،ص .88-85
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"الاطؼشاب اإلانهجي ويثرة الػلل الثىاوي والثىالث أو الػلت وغلت الػلت واإلابالؿت في
هظشٍت الػامل اللكظي واإلاػىىي ويثرة الخهذًشاث والاجٍاُ غلى الػالمت ؤلاغشابُت"(.)7
وآلان ،ماصلىا وعمؼ غً دغىة ججذًذ الىدى وجِعحرٍ مً أولئَ الهاةمحن غلى
خذمت اللؿت مً غلماء الىدى والباخثحن واإلاجامؼ اللؿىٍت ،ألحل جخلُص الىدى مما
غلو به ػُلت غصىس مً الضمً .مثاُ رلَ ما صشح غىه د.غبذ الشخمً أًىب( )8في
مهذمت يخابه" :ولهذ بلؿذ الشٍىي مً الىدى الػشبي مذي أصبذ مً ؾحر اإلامًٌ أن
ًخجاَل ،ويثر خذًث الىاط غً الخاحت ئلى هدى حذًذ .وظً الٌثحر أن ألامش ال ٌػذو
ئغادة جذوًٍ الىظشٍاث الىدىٍت بأظلىب خذًث .ولًٌ ألامش غىذي أغمو مً ًل َزا،
قالىدى الػشبي -شأهه في رلَ شأن زهاقخىا الخهلُذًت في غمىمهاً -هىم غلى هىع مً
الخكٌحر الجضتى الزي ٌػنى باإلاثاُ نبل أن ٌػنى بالىظشٍت .ومً أحل َزا حهذ الىداة في
جأوٍل ما أشٍل غلى الهاغذة مً أمثلت أيثر مما حهذوا مشاحػت مىؼههم وهظشٍاتهم
غلى طىء ما ٌشٍل غليها"(.)9
هظشا ئلى اإلاشٍلت اإلاىحىدة في الىدىً ،ذغى د.مهذي اإلاخضومي ئلى ججذًذ
الىدى ،خُث ناُ" :لهذ أصبدذ الخاحت ئلى هدى حذًذ ،خلى مما غلو به في جاسٍخه
( )7د.حىان الخمُمي ،الىدى الػشبي في طىء اللعاهُاث الخذًثت ،دا الكاسابي ،بحروث  ،2313غ ،1ص .27-18
( )8خصل ديخىساٍ مً حامػت لذن في الذساظاث اللؿىٍت وًان أظخار غلم اللؿت وألاصىاث في حامػت الٍىٍذ.
( )9د.غبذ الشخمً مدمذ أًىب ،دساظاث ههذًت في الىدى الػشبي ،مإظعت الصباح 1957م ،ص (د).
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الؼىٍل مً شىاةب لِعذ مىه ،مذسوط وقو مىهج ًالةمه ،مبرأ مً َزٍ الخػلُالث
الكلعكُت التي اصؼىػها الهىم والتي أجذ غلى خُىٍت َزا الذسط اللؿىي ،قػصكذ
بها ،واهخهى ألامش بهزا الذسط ئلى أن ًٍىن مصذس بشم وطُو ال خذ لهما"( .)13وؾحر رلَ
مً اللؿىٍحن اإلاػاصشًٍ(.)11
وٍشي بػع اللؿىٍحن أنها مً الػُىب اإلاىحىدة في الخكٌحر الىدىي الخهلُذي،
يما أطاف ئلُه د.غبذ الشخمً أًىب .خُث ناُ" :ال ًخلص ئلى ناغذجه مً مادجه ،بل
ئهه ًبنى الهاغذة غلى أظاط مً اغخباساث غهلُت أخشي ،زم ٌػمذ ئلى اإلاادة قُكشض
غليها الهاغذة التى ًهىُ بها"( .)12ولػل َزا الػُب وجلَ الػلل مما ًشحؼ ئلى اإلاىهج
الزي ظلٌه الىدىٍىن ألاواةل ،وظاس غلى َذًه خلكهم مً الزًً حػانبىا غلى بىاء
صشح الىدى الػشبي.
(ً )13ىظش :د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ههذ وجىحُه ،داس الشاةذ الػشبي ،بحروث ،لبىان 1986م ،غ،2
ص .27
( )11ومً أبشص الذغىاث التي أقشد مإلكىَا يخبا حعخهل بمىطىع ججذًذ الىدى الػشبي أو جؼىٍشٍ أوجِعحرٍ أو
ههذٍ وجدلُله في الهشن الػششًٍ -1 :ئبشاَُم مصؼكى في يخابه :ئخُاء الىدى (1937م) -2 .د.جمام خعان دغا
لخجذًذ الىدى في يخابُه :الػشبُت بحن اإلاػُاسٍت والىصكُت (1958م) واللؿت الػشبُت مػىاَا ومبىاَا (1973م) -3
د.مهذي اإلاخضومي في يخابه :في الىدى الػشبي ههذ وجىحُه (1964م)  -4د.ئبشاَُم العامشاتي في يخابه :الىدى
الػشبي ههذ وبىاء (1968م)  -5غبذٍ الشاححي في يخابه :الىدى الػشبي والذسط الخذًث (1979م) -6أخمذ غبذ
العخاس الجىاسي في يخابه :هدى الخِعحر (1984م) -7د.غبذ الهادس الكاس ي الكهشي :اللعاهُاث واللؿت الػشبُت،
همارج جشيُبُت وداللُت (1985م)  -8د.أخمذ غبذ الػظُم غبذ الؿني :الهاغذة الىدىٍت ،دساظت ههذًت جدلُلُت
(1993م)  -9دً.ىظل الصُذاوي :الٌكاف (1999م)  -13د.صيشٍا أوصون :حىابت ظِبىٍه ،الشقع الخام إلاا في
الىدى مً أوَام (2332م) -11د.خلُل ًلكذ :مً أحل هدى حذًذ (2338م)  -12د.سابذ بى مػضة :جِعحر
حػلُمُت الىدى ،سؤٍت في أظالُب جؼىٍش الػملُت الخػلُمُت مً مىظىس الىظشٍت اللؿىٍت (2339م).
( )12د.غبذ الشخمً مدمذ أًىب ،دساظاث ههذًت في الىدى الػشبي ،ص (د).
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ومػلىم أن مىهج الهذماء نام غلى سيىحن أظاظُحن َما العماع والهُاط؛ قكي
العماع نام اإلاىهج غلى جدذًذ الهباةل الػشبُت التي ًدخج بلؿاتها ،قهذ اغخمذ غلى
الهباةل التي جهؼً نلب الجضٍشة الػشبُت ،واظدبػذث مً الاخخجاج الهباةل اإلاىدششة
غلى العىاخل والهشٍبت مً ألاغاحم .وأيذٍ د.غبذ الشخمً أًىب "ونذ ًٍىن مً
الصخُذ أن الىداة نذ غىىا بأخز الػشبُت مً أقىاٍ الػشب ،ولًٌ الزي ال شَ قُه
أنهم نذ خلؼىا بحن الهباةل ولم ًمحزوا بحن اللهجاث ،قُما غذا الهلُل مما خٍىٍ غً
نبُلت أو أخشي مما َى أيثر غالنت بخكاصُل اإلاىطىغاث الىدىٍت وأظعها"(.)13
وال شَ أن لؿاث الهباةل الـتي اغخمذ غليهـا الىدـاة ،ال حشـخمل غلـى حمُـؼ لؿـاث
الهباةــل ألاخــشي ولهجاتهــا ،مــً جشايُــب وأظــالُب وجصــشف فــي اظــخخذام اللؿــت .ومــً َىــا
حــاءث بػــع ألاخٍــام والهىاغــذ الىدىٍــت ناصــشة ،وحاةــذ مــً الىدــاة شــىاَذ يثُ ــشة
وأظ ــالُب غذًـ ــذة ،قصـ ــاؾىا أخٍـ ــامهم بىـ ـ ًـاء غل ــى اظ ــخهشاء ه ــانص ،و ل ــى وظ ــػىا داة ــشة
الاخخجاج ،لخؿحرث بػع جلَ ألاخٍام والهىاغذ ،وألامثلت غلى رلَ يثحرة ومخىىغت(.)14

( )13د.غبذ الشخمً مدمذ أًىب ،دساظاث ههذًت في الىدى الػشبي ،ص (د).
( )14مً رلَ ،الهاغذة التي صاؾىَا بأن الكػل اإلاعىذ للظاَش اإلاثنى أو الجمؼ ًجشد مً غالمت الخثيُت و
ُ
الجمؼً ،هىُ ابً مالََ :
"وح ّ ِشد الكػل ئرا ما أظ ِىذا  #الزىحن أو حمؼ يـ ( قاص الشهذا) " .وٍهىُ ابً غهُل في
ّ
غالمت جذُ
ظاَش  -مثنى أو مجمىع -وحب ججشٍذٍ مً
ششخه" :مزَب حمهىس الػشب أهه ئرا أظىذ الكػل ئلى
ٍ
ٍ
غلى الخثيُت أو الجمؼ ،قٍُىن يداله ئرا أظىذ ئلى مكشد " .ؾحر ّ
أن وانؼ لؿت الػشب ًخالل رلَ ،قهىاى
ظاَش  -مثنى أو مجمىع مً رلَ
شىاَذ شػشٍت غذًذة ألخهذ قيها غالمت الخثيُت أو الجمؼ للكػل اإلاعىذ ئلى
ٍ
َّ
ْ
َ
َ ُ َُ :
َ
:
اشتراء َّ
َ
الىخُـ  #ـل َأ َْليَ ،ق ٍُّلهم ٌَ ْػ ِز ُُ .ونىُ غبذ هللا بً نِغ الشنُاث جىلى ِنخ َ
اُ
نىُ الشاغش ًل
ىمىه ِني في ِ ِ
ِ ِ
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لى اػلػىا غلى يخب الترار الىدىي ،الخِعحر لم ًًٌ خذًث الػصش ،بل ظعى
ئلُه يثحر مً غلماء الىدى في ًل غصىس ،وحذ في جاسٍخ الىدى أةمت ًإلكىن صىكحن مً
الٌخب ،صىل حػلُمي مثل يخاب جلهحن اإلاخػلم مً الىدى للذًىىسي (ث)ٌ276
وصىل غلمي مثل يخب ظِبىٍه (ث ،)ٌ183ألنهم "سأو غهىُ اإلاخػلمحن ناصشة غً
ئدساى َزا الخػمو الكلعكي ،قأحجشوا الٌالم غلى ما ٌعهل غلى اإلاخػلمحن ،وَم
ٌػىىن ماريشهاٍ ،زم َم خىف الالخباط ًصشخىن في يخبهم اإلاىظػت بما َى الخهُهت،
وما ًهصذون مً جأوٍل يالمهم"(.)15
حقيقة ثيسير النحى وثجدًدو
وٍكشم بػع اللؿىٍحن بحن مصؼلحي الخِعحر والخجذًذ .قاإلاشخؿلىن بالخهل
التربىي ًشون أن الخِعحر ال ًمغ أصىُ الىدى ومصؼالخاجه ،ئهما ًهخصش غلى الخزف
والانخصاس وئغادة جشجِب ألابىاب واإلاىطىغاث .في خحن أن داسظحن آخشًٍ ٌشترػىن
أن حعبو الخِعحر خؼىة حشٍئت ،جخىخى ججذًذٍ أو ئخُاةه أو ئصالخه( .)16وبػباسة

َ َ َْ :
َ َْ
ّْ َ َ
الح ب َػاسض ي َ #ق َأ ْغ َش َ
َ َْ َ ََْ ُ ٌَُْ َ ُ
ض َغ ّني
اإلااس ِنحن ِبىك ِع ِه  #و نذ أظلماٍ مبػذ وخ ِمُم .و نىُ الػخبي َسأًً الؿىا ِوي الشِب ِ ِ ِ
ِ
ُ
َ
ىاط ِش.
بالخ ِ
ذود الى ِ
( )15مدمذ أخمذ غشقت ،الىدى والىداة بحن ألاصَش والجامػت ،مؼبػت العػادة ،مصش ،ص .84
(ً )16ىظش :د.بىبٌش خعُني ود.ظػاد ششناوي ،جِعحر الىدى وججذًذٍ طشوسة وخؼىسة ،مجلت ألازش ،الجضاةش
 ،2315الػذد  ،23ص.152
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أخشيً ،شي الباخث ئلى الخجذًذ بىصكه مهمت لؿىٍت غامت ،بِىما الخِعحر َى مهمت
جشبىٍت خالصت.
اإلاشخؿلىن بالخهل التربىي ًشون مكهىم ججذًذ الىدى ب ــخٌُُل الىدى مؼ
اإلاهاًِغ التي جهخظيها التربُت الخذًثت غً ػشٍو جبعُؽ الصىسة التي حػشض قيها
الهىاغذ غلى اإلاخػلمحن .قػلى َزا ًىدصش الخِعحر في يُكُت حػلُم الىدى ،ال في الىدى
راجه( .)17وما ًالخظ غلى الٌثحر مً دغىاتهم بالخجذًذ أنها انخصشث غلى ججذًذ الىدى
الخػلُمي وجِعحرٍ للخالمُز .وهجذ أن دغىاث ججذًذ الىدى أو جِعحرٍ جخلؽ بحن َزًً
اإلاصؼلخحن وأَذاف ججذًذ ًل منهما ،قٍل دغىة للخزف أو ؤلاًجاص أو الششح
أوالخهشٍب هي دغىة لخِعحر غملُت حػلُم الىدى ولِعذ ججذًذا في غلم الىدى راجه.
وناُ د.مهذي اإلاخضومي في َزا اإلاجاُ؛ "ظهشث مداوالث لخِعحر الىدى في
الٌخب اإلاذسظُت ،ئال أنها لم جهذم حذًذا ،ولم جكػل شِئا ٌػُذ ئلى َزا الػلم نىجه
وخُىٍخه ،ألنها لم جصدح وطػا ولم ججذد مىهجا ولم جأث بجذًذ ئال ئصالخا في
اإلاظهش ،وأهانت في ؤلاخشاج ،أما الهىاغذ قهي هي ،وأما اإلاىطىغاث قٌما وسزىاَا ،ختى
ألامثلت لم ًصبها مً الخجذًذ ئال هصِب طئُل"(.)18

( )17اهظش :د.غبذ العالم اإلاعذي ،ججذًذ الىدى؛ أبػادٍ وخذودٍ ،مجلت اإلاجمؼ الجضاةشي للؿت الػشبُت ،الجضاةش
 ،2312مج ،8ع ،16ص.13-13
( )18د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي؛ ههذ وجىحُه ،ص .15
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وناُ د.مهذي اإلاخضومي أًظا" :قالخِعحر ئرا لِغ اخخصاسا ،وال خزقا للششوح
والخػلُهاث ،ولٌىه غشض حذًذ إلاىطىغاث الىدى ًِعش للىاشئحن أخزَا واظدُػابها
وجمثلها ،ولً ًًٌ الخِعحر واقُا بهزا مالم ٌعبهه ئصالح شامل إلاىهج َزا الػلم
ومىطىغاجه أصىال ومعاةل ،ولً ًخم َزا-قُما أسي-ئال بخدهُو َاجحن الخؼىجحن":

()19

ألاولى :أن هخلص الذسط الىدىي مما غلو به مً شىاةب حشَا غلُه مىهج
دخُلَ ،ى مىهج الكلعكت الزي خمل مػه ئلى َزا الذسط قٌشة (الػامل).
الثاهُت :أن هدذد مىطىع الذسط اللؿىي ،ووػحن ههؼت البذء به ،لٍُىن
الذاسظىن غلى َذي مً أمش ما ًبدثىن قُه.
لهذ ابخذأ اللؿىٍىن بخجذًذ نظُت الىدى الػلمي مىز أن بذأ ابً مظاء
بذغىجه ئلى ئظهاغ الهىُ بالػامل ،وئظهاغ الػلل الثىاوي والثىالث ،وجماسًٍ
الصشف( .)23غلى رلَ ،قان مً أَم مداوس دغىاث ججذًذ الىدى هي ئلؿاء هظشٍت
الػامل وؤلاغشابحن؛ الخهذًشي واإلادلي(.)21

( )19د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي؛ ههذ وجىحُه ،ص .16-15
( )23

اهظش :ابً مظاء (ث ،)ٌ592الشد غلى الىداة ،جدهُو :د.مدمذ ئبشاَُم البىا ،داس الاغخصام،

الهاَشة ،ٌ1979غ ،1ص.9
(ً )21ىظش :الىدى الػشبي في طىء اللعاهُاث الخذًثت للذيخىس حىان الخمُمي ،ص.56-46
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محاوالت املعاصرين في ثجدًد النحى
العإاُ الزي البذ مً جهذًمه في َزا الصذد َىَ :ل نام اإلاػاصشون بخجذًذ
الىدى؟ وما هي وحىٍ الخجذًذ لذيهم؟ وما الزي أطاقىٍ للىدى الػشبي؟ وَل احعمذ
مداوالتهم باظخدظاس الجذًذ في الىدى أم َل بهُذ أظحرة الهشاءة الىانذة التي لم
جظل ئلى الىدى شِئا؟ وما جأزحر رلَ غلى ألاخٍام الىدىٍت؟.
 .1محاولة إبراىيم مصطفى(ت1662م)(:)22
ناُ ئبشاَُم مصؼكى" :ولهذ جمحز غىذي هىغان مً الهىاغذ :هىع ال ججذ في
حػلُمه غعشا ،وال في التزامه غىاء وال جشي خالف الىداة قُه يبحرا .وهىع آخش ال ٌعهل
دسظه ،وال ًإمً الضلل قُه ،ونذ ًٌثر غىذٍ خالف الىداة ،وَشخذ حذلهم ،يشقؼ
الاظم أوهصبه في مىاطؼ مً الٌالم"( .)23الخالف بحن الىداة خىُ الخػلُل في الشقؼ
والىصب ،وبُان غىامل رلَ .يما غاب غلى الىداة البدث وساء أواخش الٍلماث ئغشابا

ّ
( )22غالم لؿىي مصشي .دسط ألادب الػشبي في حامػت ؤلاظٌىذسٍت .جهلذ مىصب غمُذ ًلُت داس الػلىم غام
1947م.
وًان سخمه هللا حػالى أخذ أغظاء مجمؼ اللػت الػشبي بالهاَشة.
( )23ئبشاَُم مصؼكى ،ئخُاء الىدى ،مٌخبت آلاداب ،الهاَشة2313 ،م ،ص ٌ.
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وبىاء ،ولى أنهم وظػىا هظشتهم لإلغشاب ،وبِىىا داللخه غلى اإلاػنى ،وجدبػىا أظالُب
سبؼه في الٌالم وجشيُب الجمل وجىاظهها ،إلاا ًان في الىدى صػىبت وحػهُذ.
مً َزا اإلاىؼلو ،وطؼ ئبشاَُم مصؼكى ئخُاء الىدى سؾبت مىه في حؿُحر اإلاىهج
الزي اغخاد غلُه الىداة ئر أنهم ظلٍىا مىهجا شٍلُا في دساظت الىدى ،واظدبػذوا ًل
ماله صلت باإلاػنى .قاإلابذأ َىا لِغ سقع ؤلاغشاب ،وئهما حؿُحر اإلاىهج في الخػامل مػه،
وحػله هظشٍت قػالت بخؼىٍش أظالُب ألاداء الىظُكي ،وبُان ألادواس الذاللُت اإلاخباًىت.
َزا الانشاس بخؿُحر اإلاىهج الىدىي ،واظدبذاله بمىهج آخش أيثر غلمُت ودنت في مػالجت
اإلاعاةل الىدىٍت ًخأظغ غلى مبذأًً أولهما :اغخماد الشقؼ غلى ؤلاظىاد واغخماد الجش
غلى غالمت ؤلاطاقت بالخشيت أو بالخشف .وزاهيهما :ئلؿاء دوس الكخدت التي هي غالمت
الىصب ،قهي الخشيت الخكُت اإلاعخدبت .وهي بمجزلت العٍىن في اللهجاث الػامُت(.)24
قالباخث ًخكو مؼ ما ناله بػع الباخثحن بأن مايخبه ئبشاَُم مصؼكى في
يخابه لم ًًٌ مجذدا ،بل ًان مدُُا –يما ظماٍ يخابه بزلَ -لىدى نذًم وآلساء
معبىم ئليها :ؤلاغشاب والػامل ،قهذ ونل نؼشب غىذ الخشًاث ؤلاغشابُت ،يما ونل
ابً مظاء غىذ هظشٍت الػامل ودغا ئلى ئلؿائها.

( )24اهظش :ئبشاَُم مصؼكى ،ئخُاء الىدى ،ص ص.
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قمداولت الخجذًذ "ئهما جٍىن بالشأي الجذًذ وال ًمًٌ أن جٍىن بالشأي الهذًم
ألهه َى الزي ًشاد ئخذار الخجذًذ قُه"( .)25ومً زم قان معاسٍ الىهذي باخخالف في
اإلاىهج والخؼبُو وخعبىا أن وػذ مثل َزا الػمل احتهادا سٍادًا ٌعخدو الدشجُؼ
والخىىٍه .ومؼ ًىهه مجشد مداولت حشٍئت أخكهذ في جدهُو ألاَذاف التي سظمها
صاخبها في البذء ،قانها ال جخلى مً آساء ظذًذة ومالخظاث ؾاًت في ألاَمُت.
 .2د.إبراىيم أهيس (ت1677م)(:)26
لم ًٌخل د.ئبشاَُم أهِغ بالخىحُه ئلى ؤلاغشاب وئهٍاس دوسٍ في اإلاػنى ،بل الخظ
أن بػع نىاغذ الىدى جدخاج ئلى ئغادة هظش ،وجهىٍم قٌش ،أريش منها :الخىىًٍ وحمؼ
اإلازيش العالم.
أ -التنىين:
ًهل د.ئبشاَُم أهِغ غىذ ظاَشة الخىىًٍ في الػشبُت؛ ألحل الخصىُ غلى ما
ًخذم ػشخه بما حاء به الىداة الػشب ،قلم ًىل غنهم ما نالىٍ ،بل حػل مىه دلُال
( )25خلمي خلُل ،الػشبُت وغلم اللؿت البيُىي ،داس اإلاػشقت الجامػُت ،ؤلاظٌىذسٍت ،1995 ،ص .68
( )26ولذ ألاظخار الذيخىس ئبشاَُم أهِغ في الخادي والػششًٍ مً شهش ظبخمبر ظىت (1936م) بحي الذسب ألاخمش
بالهاَشة .ومشث خُاجه الخػلُمُت في معاسَا الؼبُعي ختى خصل غلى دبلىم الػلىم ظىت (1933م) .والخدو
بالخذمت ظىت (1933م)  .وابخػث ئلى لىذن للذساظت في هكغ العىت .خصل مً حامػت لىذن غلى البٍالىسٍىط
في اللؿت الػشبُت وألاسامُت والعشٍاهُت ظىت (1939م) .وخصل غلى الذيخىساٍ في اإلاهاسهاث العامُت
ظىت(1941م) .واهخهل ئلى سخاب سبه ئزش خادر ألُم ظىت (1977م).
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صىجُا ًذغم به سأًه ،ولػله ًشاٍ أنىي دلُال ألهه هابؼ مً صمُم نىاغذ الىدى،
وٍمض ي مكعشا وحىدًٍ ،هىُ" :أما الاظم اإلاىىن قُدخاج مىا ئلى جكعحرًً :أخذَا،
أؾىاها غىه الىداة خحن نشسوا أن َزٍ الىىن جخدشى خحن ًليها مباششة خشف ظايً
وظمىا َزا أًظا بالهاء العايىحن .أما الخكعحر الثاوي الزي ًدخاحه الاظم اإلاىىن ،قهى
خاص بالخشيت التي نبل هىن الخىىًٍ ،ئر ًجػلها الىداة خشيت ئغشاب حػبر غً
الكاغلُت أو اإلاكػىلُت"(.)27
قهذ سبؽ د.ئبشاَُم أهِغ الخىىًٍ بىظام اإلاهاػؼ ،خُث وحذ أن الىداة
ًدزقىن هىن الخىىًٍ اللخهاء العايىحن .وٍلخهي أهِغ مؼ ئبشاَُم مصؼكى في جكعحر
للخىىًًٍ ،هىُ" :وَعجبني جكعحر صاخب ئخُاء الىدى لظاَشة الخىىًٍ خحن بشًَ غلى
أهه غالمت جىٌحر"(.)28
ب -جمع املذكر السالم وحكمه إلاعرابي:
ًىظش د.ئبشاَُم أهِغ في حمؼ اإلازيش العالم ،وٍلخو دلُل ئغشابه بالخشوف
باإلاثنى ،وٍزيش أهه "ال قشم بحن صُؿتي الجمؼ مً الىاخُت الصىجُت"( ،)29وَعىم
شىاَذ مً الهشآن لالخخجاج به غلى أن الػشب اظخػملذ للجمؼ صُؿت واخذة مً
( )27د .ئبشاَُم أهِغ ،مً أظشاس الػشبُت ،ص .263-259
( )28د.ئبشاَُم أهِغ ،مً أظشاس الػشبُت ،ص .158
( )29د.ئبشاَُم أهِغ ،مً أظشاس الػشبُت ،ص .272
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رلَ نىله حػالى"َ :و ْاإلاُهُم َ
الض ًَ َاة"( ،)33ونىله" :ئ َّن َّالز َ
الص َال َة َو ْاإلاُ ْإ ُجى َن َّ
َّ
ًً َآم ُىىا
حن
ِ
ِ ِ
ِ
الصاب ُئى َن َو َّ
َو َّالز َ
الى َ
ًً ََ ُادوا َو َّ
ص َاسي" (.)31
ِ
ِ
ئن ما جىصل ئلُه د.ئبشاَُم أهِغ مً هخاةج ال ًمًٌ وصكها بأنها هخاةج ًاملت
ونهاةُت ،بل قيها مً الىهص والاطؼشاب ما يشل غىه مهذي اإلاخضومي وبِىه
بالىنىف غلى الشىاَذ التي ظانها لالظخذالُ غلى مزَبه قأمثلت الىنل ًاهذ ًلها
أقػاُ وال وحىد الظم واخذ ظًٌ آخش( ،)32مما ًإٍذ سأي الهذماء أن ؤلاغشاب أصل في
ألاظماء ،وأهه ظُو للذاللت غلى الكاغلُت واإلاكػىلُت.

 .3د.مهدي املخزومي (ت1664م)(: )33
غشض د.مهذي اإلاخضومي لبػع حػشٍكاث ؤلاغشاب التي أشػشجه باالججاٍ
الكلعكي ،وسأي أن أخعً حػشٍل لذًه َى ما ًهىُ قُه" :ؤلاغشاب قُما هشي ،بُان
للٍلمت أو الجملت مً وظُكت لؿىٍت ،أو مً نُمت هدىٍت يٍىنها معىذا ئلُه ،أو مظاقا
( )33ظىسة اليعاء.162 :
( )31ظىسة اإلااةذة.69 :
(ً )32ىظش :د.مهذي اإلاخضومي مذسظت الٍىقت ومىهجها في دساظت اللؿت والىدى ،داس الشاةذ الػشبي ،بحروث-لبىان
َ1436ـ ،غ ،3ص .255
(ً )33ان سخمه هللا حػالى غالم لؿت و هدى في اللؿت الػشبُت و َى أشهش غلماء اللؿت في الهشن الػششًٍ.
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ئلُه ،أو قاغال أو مكػىال أو خاال أو ؾحر رلَ مً الىظاةل التي جإديها الٍلماث في زىاًا
()34

الجمل ،وجإديها الجمل في زىاًا الٌالم أًظا".

وغالماث ؤلاغشاب غىذٍ زالر :ازيخان دالخان غلى وظاةل هدىٍت ،والثالثت
مكشؾت مً الىظُكت؛ قالظمت غلم ئظىاد ،والٌعشة غلم ئطاقت ( ،)35أما الكخدت
قلِعذ غلما لش يء خاص ( .)36والىدُجت التي وعخخلصها هي ئقشاؽ الكخدت مً داللتها
السجباػها الىزُو بالػامل" .وواضح أن َزا ؤلالؿاء ًظُؼ غلى الىاشئت مػشقت وظاةل
َزٍ الٍلماث في الصُاؾت الػشبُت مما نذ ًدذر بلبلت في جصىسٍ ألظالُبها" (.)37
ظىي د.مهذي اإلاخضومي بحن ؤلاغشاب بالخشًاث وؤلاغشاب بالخشوف؛ ئر ال قشم
بُنهما ئال في الٌم الصىحي( .)38يما بذأ في وظؽ أسًان مششوغه ،وَى ئلؿاء الػامل،
وجخلُص الىدى .مىه ،ئهه ًىاصل خشيت الخجذًذ التي أغلً غنها ابً مظاء ،وأغاد
ػشخها ئبشاَُم مصؼكى ،بهىلهَ" :زا يخاب في الىدى ،أنذمه بحن أًذي الذاسظحن مبرأ
مما غلو بالىدى ػىاُ غششة نشون مً شىاةب لِعذ مً ػبُػخه والمىهجه ،قهذ

( )34د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،ههذ وجىحُه ،ص .67
( )35د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،ههذ وجىحُه ،ص .67
( )36د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،ههذ وجىحُه ،ص .81
( )37د.شىقي طُل ،جِعحر الىدى الخػلُمي نذًما وخذًثا مؼ ههج ججذًذٍ ،داس اإلاػاسف -الهاَشة ،غ  ،2ص .29
( )38د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،ههذ وجىحُه ،ص .68
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ألؿُذ قُه قٌشة الػامل ئلؿاء جاما ،وألغي مػها ما اظخدبػذ مً اغخباساث غهلُت ال
صلت لها بالذسط الىدىي ،وأبؼلذ قُه حمُؼ الخػلُالث التي ال حعدىذ ئلى اظخػماُ،
وخزقذ مً قصىله قصىال لم جًٌ لخٍىن لىال شؿل الىداة بالجذُ الػهلي
()39

وجمعٌهم بكٌشة الػمل".

ولهذ جىصل د.مهذي اإلاخضومي ئلى ئلؿاء الػامل ويثحر مً أبىاب الىدى منها،
الخىاصع ،والاشخؿاُ ،وؤلالؿاء ،وظلب ألاقػاُ والخشوف نىتها غلى الػمل والخأزحر،
وأغاد يثحرا مً اإلاىصىباث ئلى باب الشقؼ(.)43
 .4د.شىقي ضيف (ت2005م)(:)41
وطؼ شىقي طُل مششوغه الخِعحري في زالزت يخب .ونذ مش بثالر مشاخل:
مشخلت جدهُو يخاب (الشد غلى الىداة) ظىت  ،1947زم جألُل يخابحن :ألاوُ (ججذًذ
الىدى) ظىت  1982م ،والثاوي (جِعحر الىدى الخػلُمي نذًما وخذًثا) ظىت 1986م.
ونذ بحن خؼت مششوغه التي نعمها ئلى زالر مشاخل جمذ قيها دساظت ظخت
أظغ غلى الىدى الخالي :قأما ألاظغ الثالزت ألاولى ،قٍان اإلاىؼلو قيها :ئغادة جيعُو
(ً )39ىظش :د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،نىاغذ وجؼبُو غلى اإلاىهج الػلمي الخذًث ،داس الشاةذ بحروث،
لبىان ،غَ 1436 ،2ـ.
( )43د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،ههذ وجىحُه ،ص .84
( )41أدًب وغالم لؿىي مصشي والشةِغ العابو إلاجمؼ اللؿت الػشبُت اإلاصشي.
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أبىاب الىدى( )42ويزا ئلؿاء ؤلاغشاب الخهذًشي واإلادلي( ،)43وأن ال هخجاوص ئغشاب الٍلمت
ئال بما ًصدح الىؼو( .)44وأما ألاظاط الشابؼ ،قخصه شىقي طُل لظبؽ الخذود
()46

وألابىاب الىدىٍت ( .)45وأما ألاظاظان الخامغ

()47

والعادط

 :قٍاها للخزف

والضٍادة :خزف ما ًشاٍ صاةذا ،وصٍادة هىانص طشوسٍت في الىدى الخػلُمي.
 .5د.ثمام حسان (ت2011ه)(:)48

( )42د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،داس اإلاػاسف – الهاَشة 1982م ،ص.4
( )43د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،ص .26-25
( )44د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،ص ً .29يبغي ؤلاشاسة ئلى أن ألاظغ الثالزت ألاولى وطػها د.شىقي طُل
غىذ جدهُهه لٌخاب (الشد غلى الىداة) ظىت 1947م.
( )45مً أصػب اإلاعاةل في الػلم الىنىف غلى ماَُت الش يء ،خُث هجذ اخخالقا بحن الىداة الهذامى في حػشٍل
باب مً أبىاب الىدى .ونذ إلاغ د.شىقي طُل اطؼشابا ،وغذم دنت في حػشٍكاتهم .ومً ألابىاب التي ونؼ قيها
الاطؼشاب خعب صغمه؛ اإلاكػىُ اإلاؼلو .وللمكػىُ اإلاؼلو صُـ يثحرة جىىب غىه جخمثل في :مشادقه ،اظم
ؤلاشاسة ،طمحرٍ الػذد ،آلالتً ،ل ،وبػع .ونذ ونل د.شىقي طُل غىذ حػشٍل ابً َشام -وصغم أهه ال
ًخظمً َزٍ الصُـ ،ولهزا اسجأي أن ًظؼ حػشٍكا آخش بذًال أيثر دنتً ،هىُ قُه" :اإلاكػىُ اإلاؼلو اظم
مىصىب ًإيذ غامله أو ًصكه أو ًبِىه طشبا مً الخبُحن"( .ججذًذ الىدى ،ص ).31
( )46د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،ص .33
( )47د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،ص 42-41
( )48ولذ بهشٍت الٌشهَ بمداقظت نىا بصػُذ مصشَّ ،
أجم خكظ الهشآن الٌشٍم ظىت 1929م ،زم ؾادس نشٍخه
لُلخدو بمػهذ الهاَشة ألاصَشي غام 1933م ،لُدصل غلى الثاهىٍت ألاصَشٍت غام 1935م .وبػذَا الخدو بٍلُت
داس الػلىم غام 1939م وخصل غلى دبلىم داس الػلىم غام 1943م زم ئحاصة الخذسَغ غام 1945م ،ولم ًٌذ
ًبذأ الذيخىس جمام خعان خُاجه الػلمُت ً
مػلما للؿت الػشبُت بمذسظت الىهشاش ي الىمىرحُت غام 1945م ،ختى
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اهٌب د.جمام خعان غلى الترار الىدى الػشبي ،وؾشف مً ًىابُػه ألاصُلت،
وونل غلى آساء في ؾاًت الذنت والػلمُت ،جيبع بالكٌش الخجذًذي ،وجظؼ الىدى في
معاسٍ الصخُذ.
محز د.جمام خعان بحن زالزت مػان هي :اإلاػنى الىظُكي ،واإلاػنى اإلاعجمي ،واإلاػنى
الذاللي .وٍهصذ باإلاػنى الىظُكي :اإلاػاوي الىدىٍت ًالكاغلُت واإلاكػىلُت وؤلاطاقت ،وأما
اإلاػنى اإلاعجمي :قهى رلَ اإلاػنى اإلاعخخلص مً الٍلماث اإلاكشدة ومجمىع َزًً
اإلاػىُحن ًٍىن لذًىا مػنى اإلاهاُ ،أو اإلاػنى اللكظي للعُام وبػباسة غلماء ألاصىُ
ظاَش الىص ،وجخمثل َزٍ اإلاػاوي قُما ٌعمُه د.جمام خعان باإلاػاوي اإلاهالُت التي
جشجبؽ بكىىن الٌالم ،قخٍىن جشايُب وحمال جخظؼ للخدلُل والىهذ.
قارا ًان ؤلامام الجشحاوي(ثً )ٌ471شبؽ اإلاػنى اإلاعجمي واإلاػنى الىظُكي
وٍإيذ غلى أَمُخه في ئبشاص اإلاػنى وجهىٍت الىظم( )49قان د.جمام خعان قهذ قصل بحن
اإلاػىُحن ،اإلاعجمي والىظُكي وَزا الكصل حػله ًبخػذ غً مكهىم الخػلُو وقٌشجه
غىذ الجشحاوي.
الخاثمة
خصل غلى بػثت غلمُت ئلى حامػت لىذن غام 1946م ،لُىاُ دسحت اإلااحعخحر في لهجت الٌشهَ مً صػُذ
مصش ،زم ًدصل غلى الذيخىساة في لهجت غذن.
( )49اهظش :الجشحاوي ،دالةل ؤلاعجاص ،ص.331-333 ،
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ٌعخخلص الباخث مً الٌالم العابو ،أن للىدى صىكحن؛ أخذَما الخػلُمي
وآلاخش الىدى الػلمي .قالخػلُمي ًدخاج قُه اإلاخػلم ئلى دسبت وخعً قهم ،وٍٍىن مىحشا
ؾحر حامؼ لٍل معاةل الىدى .وأما الػلمي قكُه ًخلص الىدىي ئلى وطؼ خالصت
أقٍاسٍ بذنت وغىاًت ،وَشمل خصاةص الىدى وممحزاجه.
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][166

Aang Saeful Milah

التجديد النحو عند اللغويين العرب

خلمي خلُل ،الػشبُت وغلم اللؿت البيُىي ،داس اإلاػشقت الجامػُت ،ؤلاظٌىذسٍت،
1995م.
د.مهذي اإلاخضومي مذسظت الٍىقت ومىهجها في دساظت اللؿت والىدى ،داس الشاةذ
الػشبي ،بحروث-لبىان َ1436ـ ،غ ،3ص .255
د.شىقي طُل ،جِعحر الىدى الخػلُمي نذًما وخذًثا مؼ ههج ججذًذٍ ،داس
اإلاػاسف -الهاَشة ،غ  ،2ص .29
د.مهذي اإلاخضومي ،في الىدى الػشبي ،نىاغذ وجؼبُو غلى اإلاىهج الػلمي
الخذًث ،داس الشاةذ بحروث ،لبىان ،غَ 1436 ،2ـ.
د.شىقي طُل ،ججذًذ الىدى ،داس اإلاػاسف – الهاَشة 1982م،
مدمذ بً غلي ابً الهاض ي مدمذ خامذ بً ّ
مدمذ صابش الكاسوقي الخىكي
التهاهىي (ث َ1158ـ) ،مىظىغت يشاف اصؼالخاث الكىىن والػلىم ،جدهُو :د.غلي
دخشوج ،مٌخبت لبىان هاششون ،بحروث ،غ1996 ،1م.

ALFAZ, Vol. 6, No. 2, 2018

Copyright © 2015, ISSN: 2339-2882, E-ISSN: 2620-5351

[168]

