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 .ظاهرةىالتحوولىبونىالنحوىالتحووليىوى
التراثىالنحويىالبالغيىالعربي ى
أ:ىىوهوبةىبوشلوق ى
جامعةىمحمدىبوضوافىـىالمسولةىــ ى
املخلص:
حاء اإلاىهج الخدىٍلي الخىلُدي بةحساءاث جدلُلُت
جخخلٍ حرزٍا كً الخدلُل البيُىي الري ٔان طائدا،
ومً خِائِه اإلاظخجدة ،الٕشٍ كً ذلٗ الجاهب
الخٌي اللمُّ للوت ،ؤو باألخسي الجاهب اللِلي ،وما
ًخللّ به مً ُظاًآِ ،ظُت الخدىالث اللمُِت التي
جصِب هـامها مٌسدة و جسُٓبها ،وداللت ما اهدزج جدتها
مً مٌاَُم ٔالخدىٍل و الخىلُد ،البيُت اللمُِت و
الظؼدُت.
وُد جإزس الىداة اللسب اإلاددزىن بهرا اإلاىهج جإزسا
بالوا ،واطخولىا ُىاكدٍ الخدىٍلُت بٖل اَخمام ،وفي
ؤزىاء مِازباتهم بحن كدد مً مٖىهاث الىـسٍت وبحن
هـائسَا في اإلاىزور الىدىي اللسبي الِدًم؛ اطدشلسوا
ؤن َىاْ الٕثحر مً هِاغ الخِاػم بحن اإلاىهجحن ،ومنها
ُظُت الخللُل والخٌظحر وَى مىهج ههجه الِدماء في
جدلُل الـاَسة اللوىٍت ،بطاًت بلى ُظاًا ًسكُت جخللّ
به " ٔاألصل و الٌسق " ،و " ُىاكد الحري" و "الخِدًم
و الـخإخحر".....الخ.

مقدمة
حاء اإلاىهج الخدىٍلي الخىلُدي بةحساءاث
جدلُلُت جخخلٍ حرزٍا كً الخدلُل البيُىي
الري ٔان طائدا ،ومً خِائِه اإلاظخجدة،
الٕشٍ كً ذلٗ الجاهب الخٌي و اللمُّ
للوت ،ؤو باألخسي الجاهب اللِلي ،و ما ًخللّ به
مً ُظاًآِ ،ظُت الخدىالث اللمُِت التي
جصِب هـامها مٌسدة و جسُٓبا ،وداللت ،و ما
اهدزج جدتها مً مٌاَُم ٔالخدىٍل و الخىلُد،
البيُت اللمُِت و الظؼدُت ،و اللملُاث
الخدىٍلُت.

وُد جإزس الىداة اللسب اإلاددزىن بهرا
اإلاىهج جإزسا بالوا ،واطخولىا ُىاكدٍ الخدىٍلُت
بٖل اَخمام ،وفي ؤزىاء مِازباتهم بحن كدد مً
مٖىهاث الىـسٍت و بحن هـائسَا في اإلاىزور
الىدىي اللسبي الِدًم؛ اطدشلسوا ؤن َىاْ
الٕثحر مً هِاغ الخِاػم بحن اإلاىهجحن ،ومنها
ُظُت الخللُل و الخٌظحر وَى مىهج ههجه
الِدماء في جدلُل الـاَسة اللوىٍت ،بطاًت بلى
ُظاًا ًسكُت جخللّ به "ٔاألصل و الٌسق" ،و
"ُىاكد الحري" و "الخِدًم و الـخإخحر".....الخ.
ًما اإلاِصىد بـاَسة الخدىٍل مً
اإلاىـىز اللظاوي الحدًث؟ و َل َىاْ حروز
للـاَسة في اإلاىزور اللوىي اللسبي الِدًم؟
ًةن ٔان لها حروزً ،ماهي ؤَم هِاغ الخِاػم ـ ـ
التي جخللّ بهرٍ اإلاِىلت اللظاهُت ـ ـ ـ بحن ما
جِدمه الخىلُدًت الخدىٍلُت و ما طجرصدٍ مً
مالخـاث مخىازسة في الٌٕس البالغي و الىدىي
اللسبُحن؟
التعزيف بالظاهزة
ًٕسة "الخدىٍل"( )Transformationبخدي ؤَم
اإلاِىالث اإلالسًُت التي حاء بها اإلاىهج الخدىٍلي،
الري ًسي ؤن ؤلاوظان ًخمخم بٌٕاءة لوىٍت
ّ
جمٕىه مً الىؼّ بما ال نهاًت مً الجمل،
ًالِىاكد والِىاهحن ملدودة مدصىزة،
واللبازاث اإلاىؼىُت كدًدة هحر مدصىزة،
ومٌهىم "الخدىٍل" ًمثل مسخلت مخؼىزة و حادة
في مظحرة البدث الللمي اإلاخىاصل لهرٍ
الىـسٍت ،وُد اجخر ؤطاطا مهما بىِذ كلُه
اإلالالجاث الىدىٍت اإلاخخلٌت ٓةحساء جؼبُِي
لخٌظحر الترآُب اإلاىؼىُت كلى مظخىي ألاداء
اللوىي.
وَرا اإلاٌهىم ًِىم كلى ؤن لٖل حملت
مىؼىُت كلى الظؼذ بىِخحن ،بخداَما "كمُِت"
وألاخسي "طؼدُت" ،و"الخدىٍل" َى وصٍ
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لللالُت الِائمت بحن َاجحن البىِخحن ،ؤو َى
كملُت حوُحر جسُٓب لوىي بلى آخس بخؼبُّ
ُاهىن جدىٍلي واخد ؤو ؤٓثرٔ ،الخدىٍل مً
حملت خبرًت بظُؼت بلى حمل بوشائُتًُٖ ،ىن
ُاهىن الخدىٍل في َرٍ الحالت "الصٍادة"،
ًالجملت الخبرًت البظُؼت جمثل "البيُت
اللمُِت"(مظىد بلُه +مظىد) (/مظىد +مظىد
بلُه) وٍؼلّ كليها مصؼلح "الجملة ألاصل"؛
والجملت ؤلاوشائُت جمثل "البيُت الظؼدُت"
وحظمى "الجملة املحىلة" .وهمثل لرلٗ بِىلىا:
ّ
ّ
مدمد؟
مدمد"(هىاة)  2 /ـ َل حاء
 1ـ حاء
ّ
(مدىلت بصٍادة " َل") ومثلها 3 :ـ ماحاء بال
ّ
مدمد.
وُد ؤخصِىا لهرا اإلاٌهىم مجمىكت مً
الخلسٌٍاث هرٓس منهاّ :
ٌلسًه "باإلاس ًساهٗ" Balmer
) )Francخظب ما ؤوزدٍ "مدمد خماطت كبد
اللؼٍُ" بإهه« :جدىٍل حملت بلى ؤخسي ،ؤو
جسُٓب بلى آخس ،والجملت اإلاُ َّ
دى٘ كنها هي ما
ٌلسي بالجملت ألاصل» .1وُد ّبِىا ػبُلت َرٍ
اللملُت ًُما طبّ مً الٕالم.
ّ
ّ
ّ
وَلسًه "مدمد صوحر بىاوي" بإهه:
«الخوحراث التي ًدخلها اإلاخٖلم كلى الىص
ّ
ًُىِل البيُاث اللمُِت اإلاىلدة مً ؤصل اإلالنى
بلى بيُاث ؿاَسة كلى طؼذ الٕالم ،وجخظم
بدوزَا بلى الصُاهت الحسًُت الىاشئت كً
الخِؼُم الصىحي».2
ي"بىاوي" َىا الًِصس كملُت الخدىٍل كلى
الجملت الىاخدة ًِؽ مىلصلت كً هحرَا ،وبهما
ًىطم مـاَس َرا الخدى٘ كلى مظخىي الىص
َّ
الري جدىىق ًُه اللملُاث الخدىٍلُت اإلاىلدة كً
ّ
واإلاىلدة بدوزَا للملنى الري
البنى اللمُِت
ِ
جدملت حمل الىص كلى اإلاظخىي الظؼحي ،ؤي
ٓما ًىؼِها اإلاخٖلم ًلال ،والبنى اللمُِت
مٕىىهت في ذًَ الٌسد وهي جمثل الجمل في

صحتها الىدىٍت ُبل ؤن ٌلتريها الخوحر الري مً
مـاَسٍ الخسوج كً الِاكدة ،وَى مً مـاَس
ؤلابداق اللوىي وؤلاهخاج ألادبي في ؤطلىبِخه
وطمُائِخه.
ّ
وَلسًه "كبد الجباز جىامت"َ« :ى هِل
اللٌف مً َُئت ؤصلُت له بلى َُئت ؤخسي
بِصد حلدًل اإلالنى ؤو حوُحرٍ ،وَى ُد ًٖىن في
ّ
صُوت الٖلمت ؤو في وؿٌُتها الترُٓبُت ؤوفي زجبتها
ؤو في خسٓتها ؤلاكسابُت».3
ومً خال٘ الخلسٌٍاث الظابِت ،وظدشٍ
ما ًإحي:
ـ مً طماث البيُت اللوىٍت الخبد٘ والخدى٘
ختى ًخم الخلبحر كً اإلاىاٍُ الخؼابُت
اإلاخخلٌت.
ـ َىاْ وشاغ ذَني ًدوز في كِل اإلاخٖلم ،وَى
طابّ في الحظىز كً ألاداء الٌللي للٕالم،
وٍمثل هـاما لوىٍا هحر ؿاَس ،له ُىاكدٍ
وُىاهِىه التي لها جإزحر مباشس في بىاء اللملُت
الٕالمُت ،بهه هـام لوت الخٌٕحر ،و ال ًمًٕ
جخؼي الحدود الٌاصلت بحن َرا الىـام
الحاطس في اللِل ،و الىـام الحاطس في الٌلل
بال باكخماد مىهج ًِدم الخصىزاث والٌسطُاث
اإلاٌظسة لللالُت بُنهم.
ـ ؿاَسة الخدىٍل ال جمع الجاهب الترُٓبي ًِؽ
(كلى مظخىي الجملت) ،وبهما ُجم ّ
ع ؤًظا
الصُوت الصسًُت ؛ؤي ؤن الخدىٍل ؿاَسة
ّ
وهدىٍتًٌ ،ي ألاولى جٖىن الصُوت
صسًُت
الصسًُت (اطمً ،لل) ؤصلُت ،وباطخخدام
اللملُت الخدىٍلُت اإلاخلددة ألادواث -وهي
بؼبُلت الحا٘ ؤدواث اشخِاُُتّ -
جدى٘ ألاصل
ّ
بالصٍادة ؤو الحري ؤو
بلى ًسق ،بما
الاطدبدا٘...الخ ،وؿىاَس ؤلاكال٘ وؤلابدا٘
ّ
والِلب اإلاٖاوي ،وحلدًت الٌلل الالشم خحر مثا٘.
ّ
ولىإخر كلى طبُل اإلاثا٘ ،الٌلل الالشم بلى ًلل
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ّ
مخلد (َرا جدىٍل ًخم كلى مظخىي الجملت
ٍ
الٌللُت)« ،وَى ًلل له ُىة واخدة ؤو مددودة
بلىصس واخد َى الٌاكلً ،مًٕ ؤن ًخدى٘ بلى
ّ
مخلد مخدٕم في كىصسًٍ َما :الٌاكل
ًلل
ّ
الخلدًت
واإلاٌلى٘ ،مً خال٘ وطائل مدددة هي
بدسي الجس ؤو الخوُحر في صُوت الٌلل ؤو
4
الخظمحن.» ..
ّ
والخوحر الري ًخم في الىؿٌُت الترُٓبُت،
ٓخدىٍل الٌاكل بلى جمُحز ٓما في قىله تعالى
ْ َ َ َ َّ ُ َ
ؤض ش ِْ ًبا﴾ [مزيم  ]40ؤي "اشخلل
﴿واشخلل الس
ُ
شِب السؤض" ،والخوُحر في زجبتهآ ،خِدًم الخبر
كً اإلابخدب ،والخوُحر في الحسٓت ؤلاكسابُت مثل:
ُ
َ
ً ِخ َذ (حملخه
ًخ َذ (حملخه مبيُت للمللىم)
مبيُت للمجهى٘).
ّ
وٍمع الخوُحر في الىؿٌُت الترُٓبُت ما
ٌظمى باإلاسٓب ؤلاًسادي ؤو الاطمي ،وُد وضح
َرٍ الٌٕسة "مدمد خماطت كبد اللؼٍُ" في
ٓخابه (مً ألاهماغ الخدىٍلُت) ،وطسب ؤمثلت
"زىب ّ
ُ
ٌ
"زىب مً
خص" ؤصلها:
جىطُدُت مثل:
َ
"طسبا ْشٍ ًدا " ؤصلهاْ " :
ً
اط ِس ْب َشٍْ ًدا "
خ ٍص"،
(ًللً +اكل).
ؿاَسة الخدىٍل بذا ؿاَسة هدىٍت،
حلٕع وشاػا ّ
ممحزا وخسٓت دائبت للىاصس
الجملت ألاصلً ،خىِلها مً كالم الخجسٍد بلى
كالم الخدِّ الٌللي ،مشٖلت كالُت وػُدة
بُنها وبحن الجملت اإلادىلت .والتي ًجدز بىا في
َرا اإلاِام الىُىي كىد خدودَا.
مفهىم الجملة املحىلة
ًجدز بىا الحدًث ؤوال كً "الجملت
ألاصل" ؤو "الىىاة" ؤو "ألاطاطُت" ،والتي ّ
خدد
لها"حشى مظٖي" ( (chomskyصٌاث منها:
ؤن« ّجخ ِصٍ ببظاػتها ،وُصسَا ،وبٖىنها ؤٓثر
ّ
الترآُب وزودا واطخلماال ،وجىؼبّ َرٍ
ألاوصاي دائما كلى الجملت ؤلاخبازٍت الخِسٍسٍت

اإلابيُت للمللىم» 5وَرا ما ذَب بلُه "مدمىد
ؤخمد هدلت" ُائال ُ «:وَ َ
شترغ ًيها ؤن جٖىن
بظُؼتّ ،
جامت ،خبرًتً ،للها مبني للمللىم بن
ْ
ٔاهذ ًللُتُ ،مث َب َخت» ،6وَرا ما ًخٌّ كلُه مً
ذَب مـرَب "حشىمظٖي" ( )Chomskyمً
اإلاددزحن الرًً جىاولىا هـسٍخه بالدزاطت ،7وبذا
ّ
ًخدِّ ًيها (ؤي الجملت) شسغ ؤو ؤٓثر مً
لم
الشسوغ الظابِتٓ ،إن جٖىن مسٓبت ،ؤو
هاُصت ،ؤو بوشائُت ،ؤو ًللها مبني للمجهى٘ ،ؤو
مىٌُتً ،هي حملت مدىلتً .8الجملت اإلادىلت بذا
حملت هىاة اكتراَا الخوحر والخدى٘ و الخبد٘
ألداء وؿائٍ ٓالمُت مخلددة ،ولِع ملنى َرا
ؤن الجملت ألاصل ؤي البيُت اللمُِت ال جسد في
الٕالم الظؼحي ؤبدا ،وبهما ٌظخلملها اإلاخٖلم
ًىمُا وهي ؤُل وزودا مً اإلاخدىلت مادام اإلاخٖلم
في بهخاحُخه للٕالم خاطم إلاا ًدُؽ به مً
ؿسوي ،ومً الىاخُت البالهُت ٓما وللم مِام
الرٓس مثال لِع َى مِام الحريًٌ ،ي مىاٍُ
خؼابُت ٓثحرة ُد هظؼس لحري ؤخد كىاصس
الجملت ٓما في الجىاب كً طاا٘ .والحري
ؤًظل مً الرٓس.
ٓما ّ
كسي "مدمد خماطت كبد اللؼٍُ"
الجملخحن بِىله  «:ؤما البيُت ألاطاطُت ًهي
الىـام الخجسٍدي الثابذ لخصىز جسُٓب الجملت
في الحالت ألاولى مً خاالجه التي ُح ِلد اإلاىؼىَ
ّ
ًىخد بحن الٌٕسة الىـسٍت والىؼّ
الري
ّ
ّ
الٌللي ...مثال :بن الجملت ألاطاطُت جخٖىن مً
(اإلابخدب والخبر)ً ،هرا خدًث كً بيُتها
ألاطاطُت ،وؤما الحدًث كً ّؤًت حملت واُلُت
مىؼىُت ؤو مٕخىبتً ،هى خدًث كً بىائها؛ َرا
البىاء حلسض له كىازض مخخلٌت جدىله مً
ملنى بلى آخس مم اإلاداًـت كلى البيُت
ألاطاطُتٔ ،الخِدًم والخإخحر ...ؤالحري ؤًظا
والىٌي والاطخٌهام والخإُٓد».9
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ؤما "خلُل ؤخمد كماًسة"ً ،حري ؤن
الجملت «هي الحد ألادوى مً الٖلماث التي
جدمل ملنى ًدظً الظٖىث كلُهُ ،وَ ِلدَا
الجملت الىىاة ؤو الخىلُدًت ،وًائدتها ؤلاخباز،
ًةذا ػسؤ كليها كىصس مً كىاصس الخدىٍل
(الترجِب ،الصٍادة ،الحري ،ؤلاكساب ،الخىوُم)،
ًةنها جصحر حملت جدىٍلُت ذاث ملنى حدًد
َ
ج َد ّى َ٘ كً ملنى الىىاة.10» ....
وٍخطح مما طبّ ؤن مً صىز الجملت
اإلادىلت في ّ
ّ
الىدى اللسبي :الحري ،الخِدًم
والخإخحرّ ،
الصٍادة ؤي شٍادة كىاصس حدًدة
للجملت ألاصلٔ :الىىاسخ ،ؤدواث الخىُٓد ،ؤو
ؤدواث الىٌي..الخ ،الجملت الشسػُت ،ؤو
اطدبدا٘ كىصس مٖان كىصس وهحرَا مً ؿىاَس
الخدىٍل؛ ًهرا ؤَمها وؤشهسَا ًِؽ.
ّ
ّ
ّ
مهم في التحليل
ظاهزة التحىيل أساس
ّ
ّ
ّ
حىيلي
النحى ّي للمنهج الت
ّ
الخدىٍل
لِد آدظب مصؼلح
( )Transformationشهسة واطلت بلد ؿهىز الىدى
الخىلُدي الخدىٍلي ،و«مدلى٘ َرا اإلاصؼلح
ٌلد ؤخد ؤَم اإلاٌاَُم ألاطاطُت في اإلادزطت
اللوىٍت وفي ػسٍِتها في جدلُل اللوت ، 11».وَرا
ّ
الخدلُل ًخخلٍ حرزٍا كما َى مىخهج في
اإلادزطت البيُىٍت الىصٌُت التي هي في زؤي
"حشىمظٖي" (« )Chomskyآخٌذ بىصٍ
ّ
الترآُب اللوىٍت وجدلُلها بؼسٍِت شٖلُت
مخجاَلت برلٗ الدوز الري ًللبه اإلالنى كلى
مظخىي اللواث ،ولم جداو٘ جددًد الِىاكد
التي ًلجإ بليها اإلاخٖلم كىد جٖىًٍ حمل هحر
الخىلُدًت ّ
بن اإلادزطت ّ
مددودة»ّ ،12
الخدىٍلُت
«لم جخىٍُ كىد وصٍ اللوت ،بل حلدجه بلى
جدلُلها وجٌظحرَا ،واطخيباغ الِىاكد اللامت
التي جدٕمها» 13ومً زمت ٔاهذ الٌٕاًت اللوىٍت
ّ
ّ
والخدلُل ،وهي جخظمً
الدزاطت
مدؽ

ّ
ُ ّ
مجمىكت الِىاكد التي حللمها الٌسد ، 14وجمٕىه
مً بهخاج كدد هحر مخىاٍ مً الجمل ،وال ٌظخول
ّ
منها بال ما ًدخاحه ؤزىاء ألاداء الٌللي للٕالم،
ومً َىا ٔان اججاٍ "حشىمظٖي" اججاَا كِلُا.
ًمصؼلح الٌٕاًت َى مٌهىم ججسٍدي صىزي
مٕىىن في ذًَ ٔل ًسد ًيخمي بلى مجخمم
مخجاوع لوىٍا ،وهي جخدِّ كىد الٌسد في
مسخلت الآدظاب النهائُت للوت ما ،خُث حلؼُه
الِدزة كلى اطخوال٘ الِىاكد الىدىٍت وهحرَا
مً الِىاكد اإلاخللِت باإلاىزًىلىحُا
والٌىهىلىحُا واإلاعجم ،في ؤلاهخاج الُىمي
للٕالم ،ؤل َرا هالخـه في ُىاكد الخِؼُم
الصىحي لٖل ماَى مىؼىَ ًلال .ووشحر َىا بلى
ؤن حشىمظٖي ؤزاد ؤن ًظم ُىاكد هدىٍت ٔلُت
(الىدى الٕلي) ًجمم بحن ؤهداء ٔل اللواث
الؼبُلُت.
ؤان مً هخائج َرٍ ؤلاحساءاث التي ُام بها
ؤصحاب الىـسٍت الخىلُدًت الخدىٍلُت ،ؤن جم
ّ
الٕشٍ ّ
ٌظمى بالبىِخحن "اللمُِت"
كما
و"الظؼدُت" ،ؤما ألاولى ًهي شٖل ججسٍدي
) (Abstractداخلي ٌلٕع اللملُاث الٌٕسٍت،
وٍمثل الخٌظحر الداللي الري وشخّ مىه البيُت
الظؼدُت مً خال٘ طلظلت مً ؤلاحساءاث
الخدىٍلُت ،15وبلبازة ؤخسي هي «جسُٓب مجسد
ّ
واًتراض يً ،خىٍُ كلُه ملنى الجملت وجسُٓبها
ّ
ؿاَسٍا» ،16وؤما البيُت
بلد ؤن ًصبذ جسُٓبا
ّ
الظؼدُت ًخمثل الجملت ٓما هي مظخلملت في
كملُت الخىاصل ؤي في شٖلها الٌحزًائي بىصٌها
مجمىكت مً ألاصىاث والسمىش.17
ومً َىا ًىؿٌُت البيُت اللمُِت ،بكؼاء
اإلالنى اإلاِصىد للجملت «واكخباز اإلالنى في جدلُل
ّ
ألابيُت والترآُب الىدىٍت ٌلد ؤصال كىد
الخدىٍلُحن».18
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اللملُت ّ
الخدىٍلُت التي جخم بحن البيُت
اللمُِت والظؼدُت ،حظحر وًّ ُىاكد حظمى
الِىاكد الخدىٍلُت(***) ،وجخمثل وؿٌُتها
ّ
الترُٓبُت في ّؤنها «جخدٕم في جدىٍل حملت ألاصل
ؤو البيُت اللمُِت »ً ، 19خىِلها مً الجاهب
اإلاىؼِي ؤو الخجسٍدي بلى الجاهب اإلاادي
الصىحي ،وشبه "مدمد كلي الخىلي" اللالُت
بحن البىِخحن بلملُت ُٓماوٍت «ًخم الخلبحر كنها
بملادلت ؤخد ػسًيها اإلاىاد ُبل جٌاكلها (،)Input
ّ
والؼسي آلاخس َى الىاجج بلد الخٌاكل
(.20»)Output
وٍآد "كبدٍ الساححي" ؤهه ًجب ملسًت
ٍُٓ ًخم جدى٘ الترُٓب الباػً بلى ٓالم كلى
الىدى ّ
الظؼذ وَرا َى ألاصل في ّ
الخدىٍليً ،هى
في زؤًه يهخم بالِىاهحن التي جددد البيُت الخدخُت
وجسبؼها ببيُت الظؼذ .21وفي الىدى الخدىٍلي
ًؼلّ كلى اإلاسخلت اإلاددد لخلٗ الِىاهحن "البنى
اإلاخىطؼت".
والِىاكد ّ
الخدىٍلُت التي ّ
خددَا "حشى
مظٖي" ٓثحرة منها :الاطخٌهام والىٌي وألامس
واإلاجهى٘ واللؼٍ ،الدمج ،ؤلاجباق ،الصمً
...الخ  ،وهي ال جخسج كً بػاز اللملُاث آلاجُت:
الحري ) ، (Délétionؤلاخال٘)،)Replacement
والخىطُم ( ،)Expansionالاخخصاز (،)Réduction
الصٍادة ( ،)Additionوبكادة الترجِب (.22)Permutation
وٍسي بلع الباخثحن ،ؤن الىـسٍت ُدمذ
ؤلىاها مً البني الترُٓبُت التي جٌخذ آًاُا حدًدة
ّ
للدزض الترُٓبي اللسبيٓ ،ترآُب اإلاصادز
الصسٍدت ،وجسآُب اإلاصادز اإلااولت ،ومسٓباث
ؤطماء الٌاكلحن واإلاٌلىلحن ،ومسٓباث ؤشباٍ
اإلاصادز ،الجمل اإلابيُت للمجهى٘ ،مسٓب طمحر
الشإن ،الجمل التي جدىي ؤًلا٘ اإلاِازبت،
(االسحاء ،والشسوق) ،وؤطالُب الىداء ،ؤلاهساء
والخدرًس ،وهحرَا مً ألاطالُب.23

ّ
بن جىاو٘ َرٍ ألاهىاق مً الجمل مً
ْ
مىىالي
مىـىز جىلُدي جدىٍلي ،ؤي باكخماد
الخٌظحر والخللُل مً خال٘ الاًتراطاث
(الخِدًساث)ًِ ،ترب ّ
مما جىاوله الِدامى اللسب
في جٌظحرَم للترآُب اإلاىؼىُت؛ و َرا ما
اطدشلسٍ الىداة اللسب اإلاددزىن في ؤزىاء
جؼبُّ الِىاكد الخدىٍلُت الخىلُدًت في الدزض
الىدىي اللسبي الحدًث24؛ ًالخىحه بلى حلل
الجملت ذاث بىِخحن :كمُِت هي ألاطاض،
وطؼدُت هاحمت كً اللمُِت بلد كملُت
ْ ٌ
الخدىٍل ؤخر بمبدؤ "ألاصل والٌسق" ،الري
هادي به ّ
الىداة اللسب الِدامىً ،25إحسوا
مِازباث بحن كدد مً مٖىهاث الىـسٍت ،وبحن
هـائسَا في اإلاىزور الىدىي اللسبي الِدًمّ ،
ألن
مىهج الِدماء ٔان ُائما كلى الخللُل ،و
الخٌظحر والخإوٍل ،وهي هِؼت ًلخِي ًيها
اإلاىهجان؛ وؤلاشٖالُت اإلاؼسوخت:
ّ
ما هي أهم مظاهز التحىيل في الدرس
ّ
النحىي العزبي القدًم ؟ وهل عزف بهذا
املصطخلح أم ال؟
ّ
ّ
ّ
ّ
التحىيل في الدرس النحىي
العزبي
ـ ظاهزة
القدًم
ّ
«بذا ٔان "الخدىٍل" في الٌٕس الىدىي
الخدىٍلي ُد ُام كلى ؤطاض ؤن لٖل حملت
ًىؼّ بها اإلاخٖلم بىِخحن بخداَما كمُِت
وألاخسي طؼدُت ،ؤان ال بد مً "الخدىٍل"
بِىاكدٍ اإلاخخلٌت لٖي ًِىم بدوز هِل البيُت
اللمُِت مً كالم الٌٕسة اإلاجسدة بلى كالم
الخدِّ الصىحيً ،ةن َرٍ الٌٕسة هٌظها التي
ؤدث بلى طسوزة "الخدىٍل" في اإلاىهج الخدىٍلي
الحدًث ُد وحدث بشٖل ؤو بأخس في الٌٕس
الىدىي اللسبي الِدًم.26».
وؤَم الِظاًا التي ُابل ًيها الباخثىن بحن
ما َى مىحىد في الىدى الخدىٍلي ،والىدى اللسبي
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«ُظُت "ألاصل والٌسق" وُظُت "اللامل" ،و"
ُىاكد الحري" ،و"ُىاكد الصٍادة ؤو ؤلاُدام"،
و"ُىاكد بكادة الترجِب" و"مٌهىم الىدى"
ّ
و"الظلُِت" ،و"ما ًىدصس وما ال ًىدصس"
"والظؼحي واللمُّ" » ، 27وبؼبُلت الحا٘
ّ
الىداة لم ّ
ٌلبروا بىٌع اإلاصؼلحاث في حمُم
ّ
وبهما ّ
كبروا كً مٌهىمها بمصؼلحاث
ألاخىا٘،
ؤخسي.
ومً الباخثحن الرًً ؤشازوا بلى َرٍ
الٌٕسة "كبدٍ الساححي"ً ،ىجدٍ ًِى٘ في ُظُت
ألاصلُت والٌسكُت« :28شول هداة اللسبُت مىر
مسخلت اليشإة بالبدث في َرٍ الِظُتّ ،
ًِسزوا
ؤن الىٕسة ؤصل واإلالسًت ًسق ،وؤن اإلاٌسد ؤصل
للجمم وؤن اإلارٓس ؤصل للماهث ...وؤن الخصوحر
29
والخٕظحر ًّسدان ألاشُاء بلى ؤصىلها وَٕرا»...
ّ
وٍِس ؤن ُظُت ألاصلُت والٌسكُت ُظُت
،
ؤطاطُت في ًهم " البيُت اللمُِت" وجدىلها بلى
بيُت الظؼذ و ًدكم ًٕسجه بما وزد في (الٕخاب)
ّ
لـظِبىٍه(ث« :)ٌ180وبهما ٔان اإلااهث بهرٍ
اإلاجزلت ولم ًًٕ ٔاإلارٓس ألن ألاشُاء ٔلها ؤصلها
الخرٓحر زم جخخص بلد ً ...الخرٓحر ّؤو٘ وَى
ؤشد جمٕىآ ،ما ؤن الىٕسة ؤشد جمٕىا مً
اإلالسًت .30» ...
وؿاَسة ّ
الخدىٍل مً ألاصل بلى الٌسق
كسًذ كىد الِدامى بـ "اللدو٘ كً ألاصل"
وذلٗ بخوُحر السجبت ،ؤو بدري كىصس ؤو
شٍادجه.31
وُد ؤومإ بلى ذلٗ "ابً ّ
حني" (ث)ٌ 392
خحن ُا٘« :مً بصالح اللٌف ُىلهمّ :
"ٓإن ْشٍ ًدا
ٌ
ْ
"شٍد
كم ُسو" ،اكلم ؤن ؤصل َرا الٕالم:
ْ
ٓلم ُسو" ،زم ؤزادوا جىُٓد الخبر ًصادوا ًُه
(بن)ًِ ،الىاّ :
ّ
"بن ً
ُ
ٓلمسو" ،زم ّبنهم بالوىا
شٍدا
في جىُٓد الدشبُهًِ ،دمىا خسًه بلى ؤو٘ الٕالم

كىاًت بهً ...لما جِدمذ الٖاي ،هي حازة لم
ًجص ؤن جباشس
( ّ
بن) ألهه ًىِؼم كنها ما ُبلها مً اللىامل
ًىحب لرلٗ ًخدها ًِالىاّ :
ً
شٍدا
"ٓإن
ُ
كمسو"».32
ُ
ًالخدىٍالث التي ؤحسٍذ كلى َرا اإلالٌىؾ،
ؤو باألخسي كلى اإلاشحر السٓني في البيُت اللمُِت،
ّ
جدبدي في :جدىٍالث بالصٍادة – جدىٍل مىُعي (
ّ
ًىهىلىجي(بن -
جِدًم و جإخحر) – جدىٍل
ّ
ؤن).33
وَىاْ كدًد مً ألامثلت ،التي ًظسبها "ابً
ّ
حني" في ٓخابه (الخصائص) ،جمثل الجملت
اإلادىلت واًتراض الترُٓب اللمُّ لها ،خاصت
ما حللّ بـاَسة الحريّ ،
وجمحزث بالؼساًت و
ؤلامخاق و شد الاهدباٍ بليها.34
وٍمثل ٓخاب "موني اللبِب كً ٓخب
ألاكازٍب" البً َشام ألاهصازي(708ـ ـ )ٌ761ـ،
وما خىي مً ُظاًا هدىٍت صىزة واضحت
لٌٕسة الخدىٍل ،وَشهد له بهرا ٓثحر مً
الباخثحنً ،الِظاًا التي جىاولها «جٖاد جِترب في
مٌاَُمها ،مما هادث به الىـسٍت الخىلُدًت
الخدىٍلُت ،مثل :مٌهىم اإلالٕت والخإدًت ،البيُت
اللمُِت والظؼدُتّ ،
الخدىٍل ....الخ ،وبن
اخخلٌذ الدظمُاث بدٕم الخماًص الصمني ،البُئي

والٌٕسيً ،الصىاكت والُِاض ًِابالن اإلالٕت
والاطخلما٘ واإلالنى ًِابالن الخإدًت ،والخِدًس
ًِابل ّ
الخدىٍل اللٕس ي ،وؿاَسة اللٌف واإلالنى
ًِابالن -كلى الخىالي -البيُت الظؼدُت
واللمُِت ،والجملت ّ
الىىاة هي اإلاظىد واإلاظىد
ّ
بلُه لِع بال».35
لِد ٔان ّ
الىداة اللسب ألاُدمىن ًدزٔىن
ّ
ّ
وٍد٘
اإلاجسد،
ذلٗ الجاهب الخٌي واللمُّ
كلى ذلٗ كدم آخٌائهم بىصٍ واطخِساء ما
ّ
طملىٍ مً ٓالم اللسب ًِؽ ،وبهما زاخىا
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ّ
ّ
ّ
ّ
وٌٍظسون ،وَرا هجدٍ
ٌلللىن للـىاَس اللوىٍت
البص ّسٍت ّ
ْ
ّ
ألن
خاصت كىد ؤصحاب اإلادزطت
الٖىًُحن لم ًيخهجىا جلٗ ّ
الظبُل ،وبهما آخٌىا
ّبما بةطىاد ما طملىٍ بلى اللسب ،ؤو الاُخصاز
ّ
كلى وصٍ الترُٓب اللوىي ،مم جددًد
الشسوغ اإلاصاخبت له.
ومبدؤ الخِدًساث والخٌظحراث ًدخل في
بػاز مٌهىم البيُت اللمُِت واللملُاث
الخدىٍلُت؛ «وُد ٔان َرا اإلاىحى واضحا في
جىاو٘ ّ
الىدىٍحن ،بذ ٔاهىا ًُساكىن دائما( البيُت
اللمُِت) ؤو ما ًِدزوهه للجملت اإلاىؼىُت،
ًهىاْ دائما " همىذج" ؤو " ملُاز" ؤو " ؤصل"
ججسٍدي في الوالبً ،داو٘ "الٕالم الحي"
جىٌُرٍ وبخساحه بلى خحز الىحىد ،وُد حمم
ّ
الىدىٍىن الِدماء بحن الىمىذج الخجسٍدي
والخلبحر الىاُعي اإلاىؼىَ».36
ٓما كبر ّ
الىدىٍىن كً مٌهىم البيُت
اللمُِت بؼسَ مخخلٌتِٓ ،ىلهم"« :ؤصله ٓرا"،
ؤو "ُُاطه ٓرا" ،ؤو َى كلى "جِدًس ٓرا" ،ؤو
"جإوٍله ٓرا" ،ؤو كلى "هُت ٓرا" ،وهحرَا مً
اللبازاث التي حلني شِئا واخدا َى ؤن َىاْ
بيُت كمُِت وزاء الظؼذ اإلاىؼىَ»37؛ ًةذا ٔاهذ
َرٍ البيُت هي مجسد جصىز اًتراض ي كِلي
لخٌظحر بلع الحِائّ اإلاخللِت بالىـام اللوىي،
ًةن الترُٓب اإلاِدز في الىدى اللسبي َى ؤًظا
جصىز اًتراض ي كِلي لخٌظحر بلع خِائّ
ّ
الـاَسة اللوىٍت؛ وألامثلت كامسة بها ٓخب الىداة
خاصت ألاوائل ،ومنهاُ :ى٘ طِبىٍهَ« :را باب
ًدري اإلاظدثنى ًُه اطخخٌاًا وذلٗ ُىلٗ:
"لِع هحر" و"لِع بال"ٓ ،إهه ُا٘" :لِع بال
ذاْ ولِع هحر ذاْ"» ،38وُى٘ ابً ّ
حني في
الحري ؤًظا ... « :وذلٗ ِٓىلهم في جٌظحر ُىلىا:
َْ
واللُل" ملىاٍَ :
"الح ّْ ْؤَ َل َٗ َُ ْب َل ْ
َ
اللُ ِل"،
"ؤَلٗ
َ
ُ
ًسبما دكا ذاْ مً ال ُد ْزَبت له بلى ؤن ًِى٘:

جِدًسٍ":الح ّْ َ
ْ
َ
واللُل َ
"ؤَ َل َٗ ْ
ًُ ُج ّس ٍُ"ّ ،
ؤَلٗ
وبهما
ِ
َ
اللُل"» ،39وُا٘ ابً َشام ألاهصازي في
وطاب ِّ
ِ
ّ
بالخِدًم
اإلادىلت
الجملت
جٌظحر
والخإخحر«:واإلالخبر ؤًظا ما َى صدز في ألاصل،
ًالجملت مً هدى ٍُٓ" :حاء ٌ
شٍد" ،ومً هدى:
ً ّ
"ًإي آًاث هللا ُج ْىٕ ُس ْ
"ًسٍِا ٓر ْب ُخم
ون" ،ومً هدى
َّ ِ
ِ
ُ
ً
ّ
وًسٍِا َج ِْ ُخلىن
ً...للُت ،ألن َرٍ ألاطماء في ّهُت
الخإخحر» ،40ومصؼلح ّ
"هُت" له كالُت بالجاهب
الرَني واللِلي.
ّ
اإلادىلت بذا ،واللمل كلى جدلُلها
ًالجملت
ٔاهذ ّ
مدل اَخمام كىد الىداة ألاوائل ،بذ ٔاهذ
لهم بشازاث خى٘ حملت الاطخٌهام والخعجب
والحري والصٍادة لوسض ي الىٌي والخىُٓد
وؤطالُب ؤلاهساء والخدرًس ...الخ.
ولم ًٕخٌىا بخِدًم الخٌظحر ًِؽ ،وبهما
ّ
زاخىا ٌلللىن لهرا الترُٓب الري ًُه خسوج
ّ
كً اإلاإلىي؛ ًهى ٌشد الاهدباٍ بٕظسٍ خاحص
اللوت وُىاهُنها ،لِد ؤكملىا ًٕسَم مً ؤحل
ججاوش الصساق الِائم بحن اإلالُاز والاطخلما٘،
ًالخسوج كً ُىاهحن اللوت وطىابؼها َى
طسوزة وله ما ًبرزٍ ،41ومً زمت خاولىا ؤن
ًجدوا َُم ؤًظا مبرزا لظالمت الِىاكد التي
وطلىَاً ،لجإوا بلى ما ٌُ ّ
ظمى باالكخداد
باألصل؛ طالٕحن مبدؤ الخٌظحر ّ
والخدلُل الري
هدا ؤصال في جدلُالتهم ّ
الىدىٍت ،وفي جىحُه
الـاَسة ّ
الىدىٍت وجخسٍجها ،والُِىد التي
وطلىَا (ؤصل الِاكدة) صالحت كىد ؤمً
اللبع بلى ؤن ٌلد٘ كنها بلى ؤهماغ ًسكُت.42
بن آلُاث اإلالالجت الىدىٍت التي جبىاَا
كلمائها ألاوائل ،والتي ٔان الهدي مً وزائها
بًجاد مبرز لظالمت الِىاكد التي وطلىَا،
جخجلى بصىزة واضحت في ؿاَسة الخإوٍل
الىدىي اإلاسجبؼت ازجباػا خمُما بىـسٍت اللامل
الىدىي الِائمت كلى ؤن "لٖل ملمى٘ كامل"،
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ًةذا هاب اللامل وحب جِدًسٍ ختى هدزْ
ػبُلت كالُت جإزحر اللىاصس في بلظها ،ودوز
جلٗ اللالُت في جددًد اإلالنى؛ وما ؤٓثر هصىص
اللوت التي حاءث مخلازطت مم ُىاهحن هـسٍت
اللاملً ،ال ًجد الىدىي ؤمامها بدا مً وطم
جصىزاث كِلُت واًتراطاث للىص اإلاىحىد
والري ال وحىد لها ًُه ،وذلٗ ختى ًدظّ
الترُٓب اإلاىؼىَ مم الِاكدة .
وذلٗ الاحظاَ ال ًٖىن كلى خظاب
اإلالنى وبهما زاعى الىداة خدود اإلالنى وُىاهحن
الخصسي ؤلاكسابي في آن واخد ،ولرلٗ هجد
"ابً حني" ٌلِد بابا في الخصائص طماٍ" :
باب في الٌسَ بحن جِدًس ؤلاكساب و جٌظحر
اإلالنى"؛ بذ ال ًيبػي ؤن ًٖىن في جإوٍل اإلالنى
للترآُب الخازحت كً طىابؽ اللوت ،حلازض
بُنها وبحن ؤلاكساب.
ّ
ًٌٕسة الخدىٍل ٓما ًبدؤ ،اهذ
َّ
مخصىزة في ؤذَانهم،
ُائمت في صدوزَم
مخخلجت في هٌىطهم ،مخصلت بخىاػسَم،
خادزت بها ؤًٖازَم ،مىحىدة ًيهم بالِىة،
وخاولىا بخساحها بلى الٌلل واإلامازطت ،وَم لم
ًٕخٌىا برٓس كملُت الخدىٍل (الحري،
الاطخٌهام ،الىٌي  ،)...وبهما ٓما زؤًىا طابِا
ًرٓسون ؤدواث الخدىٍل وخؼىاتها ،ووطُلت
الخدلُل ٓرلٗ ،وما ًىِصها بال ش يء مً
الخىـُم.
والص يء الالًذ لالهدباٍَ ،ى جِدًم ؤطباب
الخدىٍل ؤو بلبازة ؤخسي "اللدو٘ كً ألاصل"،
وهي ؤطباب هحر لوىٍتٓ ،ؼسح ًٕسة "اإلاِام"
باإلاصؼلح الحدًث ،والتي جمثل الـسوي
اإلادُؼت باإلاخٖلم واإلاخاػب ،وؤزس ذلٗ في دالالث
الجملت اإلادىلت ،مما زطم لها مىحى آخس َى
"اإلاىحى البالغي" ،وُد ُزطمذ له صىزة جدلُلُت
ائلت مم اللالم ّ
الىدىي البالغي "كبد الِاَس
ز

الجسحاوي"(400ـ ـ َ471ــ) ًٍُٕ .هـس الجسحاوي
ّ
اإلادىلت؟ وما كالُتها
بلى ؤطلىب الجملت
باإلاِام؟.
ّ
املحىلة من املنظىر البالغي
 -5-2الجملة
ًجدز بىا ُبل الاهؼالَ في كسض هـسة
البالهُحن بلى الجملت اإلادىلت ،ؤن هددد ؤوال
الٌسَ بحن هـسة الىدى ،وهـسة البالهت بلى
الترُٓب اللوىي وؤخىالهً ،األو٘ ّ
ًدبنى الىـسة
اإلالُازٍت اإلاثالُت ألوطاق كىاصس الترُٓب
اللوىي ،وهي هـسة «حللذ ّ
الىداة ًدددون
ملنى (الٕالم) بما ًسجبؽ باللبازة ؿاَسا ؤو
جِدًساً ،إما الِى٘ بـاَس اللبازةً ،هى ما
ّ
ؤَم ُهم زكاًت للظالمت ،وؤما الخِدًسً ،هى حسي
منهم وزاء َرٍ الظالمت وزكاًت لها خٌاؿا كلى
مثالُت ألاداء».43
بال ؤن َرٍ اإلاثالُت اًتراطُت ؤٓثر منها
جؼبُُِت وواُلُتً ، 44اإلاخٖلم ؤزىاء ألاداء
الٌللي والٌسدي للٕالمُ ،د ًىتهٗ َرٍ اإلاثالُت
وَلد٘ كنهاًُ ،لد٘ كً الرٓس بلى الحري،
والترجِب بلى الخِدًم والخإخحر ،وكً ؤلاؿهاز بلى
ؤلاطماز...الخ ،وَرٍ الىـسة ًخبىاَا البالهُىن،
ُ
بذ َُم -كلى خالي ّ
الىدىٍحنُ -مىٔلىن بىصٍ
الؼسَ الخاصت في اطخلما٘ اللوت التي جخجاوش
خدود ؤلابالن اللادي بلى الخإزحر في ألاشخاص،45
الصحت ّ
ػسَ حلدث مظاز ّ
الىدىٍت لخدخل
ّ
اإلادىلت
ؤلاػاز الٌني والجمالي ،وإلاا ٔاهذ الجملت
جمثل جسآُب خاصت في الاطخلما٘ اللوىي،
ًةنها حلخبر مً طمً اإلاباخث البالهُت خاصت
كلم اإلالاوي.
ّ
بن الاُخصاز كلى ّ
جدبم ُُىد الىدى
وُىاهِىه ،ال ٌظمذ باطدثماز ؤلامٖاهاث ّ
الىدىٍت
مً الىاخُت الٌىُت والجمالُت والداللُت للوت،
ولرا ًةن كلم اإلالاوي ًخجاوش ًٕسة الصحت
ّ
الىدىٍت بلى ًٕسة "اإلاِام" ،خُث ًٍِ كلى
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اإلاىٍُ الري طُِذ ًُه اللبازة ،واإلالنى
والوسض اإلاساد منها دون هحرَا.46
وَرا اإلاىهج ،هجدٍ مجظدا كىد "كبد
الِاَس الجسحاوي" ومً جبله مً البالهُحنًٌ ،ي
ّ
لخىاص الترآُب
كسطه للدزاطت الخؼبُُِت
هجدٍ ًخدبم مىاػً الجما٘ والازجِاء اللوىي،
وٍبظؽ للملاوي والدالالث اإلاخىىكت الىاججت كً
حلدد الٌسوَ والىحىٍ الخاصت بالىـم ،طىاء
ؤٔان الترُٓب ُسآهُا ؤم شلسٍا ؤم خؼابا كادًا.
وُد اطخؼاق "الجسحاوي" بإًٖازٍ اللمُِت
الٕشٍ كً ؤطساز الىـم اللسبي ،وؤلامٖاهاث
ّ
الخلبحرًت الهائلت التي ًخمخم بها ،وهي الترآُب
التي ؤدخلها في بػاز الٌظُلت واإلاصٍت ،ذلٗ ألهه
محز بحن هىكحن مً الترآُب :47جسآُب جِخصس
الصحت ّ
الصىاب ؤو ّ
ّ
كلى مظخىي
الىدىٍت،
وؤخسي جسجِي بلى مظخىي اإلاصٍت والجما٘ الٌني،
وٓالَما ال ٌلخبران هـما بال بخىخي ملاوي الىدى
الٖلم ،بذ «لِع الىـم بال ؤن جظم
بحن ملاوي ِ
ٓالمٗ الىطم الري ًِخظُه كلم الىدى،
وحلمل كلى ُىاهِىه وؤصىله».48
ّ
جخص الىحىٍ والٌسوَ
واإلاصٍّت التي
ِ
اإلاخخلٌت للىـم في هـس "الجسحاوي" جٕدظبها بذا
ما واًِذ اإلالاوي اإلاؼلىبت وألاهساض اإلاِالُت
اإلاخىىكتً ،هي جىاطب مِاما دون آخس وهسطا
دون هسض.49
ّ
بن َرٍ ألاًٖاز اإلاهمت التي ًؼسخها "كبد
الِاَس" ،وهحرَا هجدٍ ًبظؼها بالخٌصُل في
ؤبىابٓ ،باب الحري والخِدًم والخإخحر
والٌصل والىصل..الخً ،ملاوي الىدى َّ
مدددة،
والىحىٍ والٌسوَ التي جيسج كلى ؤطاطها
مخىىكت مخلددة.50
وٍٖاد ًجمم اللوىٍىن اإلاددزىن كلى ؤن
ؤًٖاز "كبد الِاَس الجسحاوي" في الىـم ،جٖاد
جِترب مً ؤًٖاز اللظاهحن وألاطلىبحن

اإلالاصسًًٌٍٕ ،سجا اإلاظخىي اللمُّ والظؼحي
التي جيخمي بلى الىدى الخدىٍلي ،هجدَا مازلت
كىدًٍ ،اإلاظخىي اللمُّ ًمثل الترُٓب اللوىي
في مسخلت الصىاب ،ؤي في الِاكدة الىدىٍت
اإلاثالُت الخاصت باللوت ،واإلاظخىي الظؼحي
ًمثل مسخلت ؤلابداق ،ؤي ببداق جسآُب
وَُئاث وجألٍُ باطخوال٘ ؤلامٖاهاث ّ
الىدىٍت
ؤلابداكُتًُ ،51إحي الترُٓب مصحىها باإلًداءاث
والدالالث.
والٌسَ الري وسجله بحن جدلُل الترُٓب
كىد "كبد الِاَس الجسحاوي" ،وكىد الىدى
الخدىٍلي َى ؤن الاججاٍ ألاو٘ اججاٍ هدىي
بالغي ،والثاوي اججاٍ هدىي بدذً ،ـ "كبد
الِاَس" ومً جبله ججاوشوا البدث في ًٕسة
ؤصل الترُٓب وؿاَسٍ مً خُث الصحت
الىدىٍت بلى الىُىي كلى اإلاِام ،بذ ال جخددد
داللت الٕالم ؤو جخجلى مصاًاٍ بال في خظىز َرا
اللىصس ،بل بن اللدو٘ كً ؤصل الترُٓب في
ؤي وشاغ لوىي ًِخظُه اإلاِام ؤو الظُاَ؛
ًِى٘ "الجسحاوي" في باب الحري« :جسْ الرٓس
ؤًصح مً الرٓس ،والصمذ كً ؤلاًادة ؤشٍد
لإلًادة.52»...
بن الدزاطت الخدلُلُت التي ُدمها
"الجسحاوي" ،والتي جخص الٕالم البلُى ٓشٌذ
كً ؤهه ال ؤدبُت ،بال بخظاًس ؤلامٖاهاث الىدىٍت
والبالهُت « ،وؤن دخى٘ الىدى بٖل خِائِه
الخدىٍلُت بلى مىؼِت ألادبُتُ ،د طاكد كلى
جدُِّ ملنى الىـم طؼدا وكمِا».53
مً خال٘ ٔل ما طبّ وظخيخج ؤن ؿاَسة
ْ
الىدىًٍ اللسبي والخدىٍلي جىبئ كً
الخدىٍل في
الجزكت اللِلُت اإلاىخهجت في ٔليهما ،وَرٍ هِؼت
الخِاء مهمت ،لٕنها ال حلني ؤن َىاْ جؼابِا في
اإلاىهج وألاَداي اإلاسحىة؛ ًةذا ٔان هسض الىدى
اللسبي مً اًتراض ألاصل اإلاِدزَ ،ى مداولت
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بكادة صُاهت الترُٓب اإلاىؼىَ لالحظاَ مم
الِاكدة ،مً خال٘ زبؽ اللىاصس الحاطسة في
البيُت الخدخُت بالحاطسة في البيُت الظؼدُت؛
ًةن َدي الىدى الخدىٍلي ؤبلد مً ذلٗ ً ،هى
ًدبنى مىهجا كلمُا مىطىكُاٌ ،لخمد كلى هخائج
الللىم الخجسٍبُتٓ ،للم الىٌع ،السٍاطُاث
وكلم الرٔاء الاصؼىاعي مً ؤحل آدشاي
ُىاكد الىدى اللالمي ،والبدث في ُظاًا
آدظاب البشس للوت ،ومنها الجاهب ؤلابداعي في
ألاداء اللوىي؛ مم ؤن ًٕسة ؤلابداق لم جًٕ
هائبت كً ؤذَان كلمائىا ،ؤان مً هخائج
اللظاهُاث الخىلُدًت الخدىٍلُت ؿهىز ما ٌظمى
باللظاهُاث اإلالسًُت وهي التي حلنى بدزاطت
طحروزة الرًَ في ملسًخه باللالم وخاصت
اإلالسًت اللوىٍت.
الهىامش

 1مدمد خماطت كبد اللؼٍُ :مً ألاهماغ الخدىٍلُت
في ّ
الىدى اللسبي ،داز هسٍب ،الِاَسة ،2006 ،ص.13:
 2مدمد صوحر بىاوي :اإلادازض اللظاهُت فـي التـرار اللسبـي
وفي الدزاطاث الحدًثت ،داز الحٕمت
طلظلت ؤَل الحٕمت ،2000ص.81 :
 3كب ــد الجب ــاز جىام ــت :ججدً ــد الىد ــى اللسب ــي وً ــّ م ــىهج
كسبي حدًد،ؤكما٘ هدوة :جِظحر الىدى-23 ،
ؤًسٍ ـ ــل .2001باإلإخب ـ ــت الىػىُ ـ ــت بالحام ـ ــت ،ميش ـ ــىزاث
اإلاجلع ألاكلى للوت اللسبُت ،الجصائس،2001،
ص.305 :
 ؤخر اإلادـدزىن َـرا الىـىق مـً الخدىٍـل بلـحن الاكخبـاز،
ًــإلٍ مدمــىد طــلُمان ًــاُىث ٓخابــا كىىهــه ب ــ :ؿــاَسة
الخدىٍل في الصُى الصسًُت طىت  ،1986وجؼـسَ مدمـد
خماط ـ ــت كب ـ ــد اللؼُ ـ ــٍ بليه ـ ــا بالش ـ ــسح ف ـ ــي ٓخاب ـ ــه :م ـ ــً
ألاهماغ الخدىٍلُت في الىدى اللسبي ،ص 41:وما بلدَا.
وَىــاْ هــىق آخــس مــً الخدىٍــل ُــا٘ كىــه كِس ـ ى شــحاجه:
« وَل ـ ــسض ؤًظ ـ ــا لـ ـ ــىاَس بط ـ ــىاد الٌل ـ ــل لوح ـ ــر الٌاك ـ ــل
الحُِِـي ،والتـي ًؼلــّ كليهـا الخدىٍـلً ،».ىـــس بلـى ٓخابــه:
اللسبُ ـ ـ ــت وال ـ ـ ــىص الِسآو ـ ـ ــي ،داز ُب ـ ـ ــاء الِ ـ ـ ــاَسة،2001،

ص ،20:وللخىطُذ ؤٓثر ًىـس الصـٌدت  523مـً اإلاسحـم
هٌظه .
ّ
 4ممدوح كبد السخمً :مً ؤصى٘ الخدىٍل في هدى
اللسبُت ،داز اإلالسًت الجاملُت ،1999 ،ص.41 :
 5ػ ـ ــاَس ط ـ ــلُمان خم ـ ــىدة :ؿ ـ ــاَسة الح ـ ــري ف ـ ــي ال ـ ــدزض
اللوىي ،الداز الجاملُت ،ؤلاطٕىدزٍت  ،1999ص. 18 :
 6مدمىد ؤخمد هدله :مدخل بلى دزاطت الجملت
اللسبُت،داز النهظت اللسبُت ،بحروث ،1998،ص. 26 :
ً 7ىـس بلى -1 :ؤخمد مىمً :اللظـاهُاث اليشـإة والخؼـىز،
دً ـ ـ ــىان اإلاؼبىك ـ ـ ــاث الجاملُ ـ ـ ــت ،الجصائ ـ ـ ــس ،2002 ،ص:
 - 2 / .207خظـ ـ ـ ــام شٔـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدًً :ؤصـ ـ ـ ــى٘ جسازُـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي
اللظ ــاهُاث الحدًث ــت ،اإلإخب ــت اللوىٍ ــت -مٕخب ــت النهظ ــت
اإلاصسٍت ،غ  ، 2005/ 3ص 229 :و.230
 8مدمىد ؤخمد هدلت :مسحم طابّ ،ص.26 :
 9مدمد خماطت كبد اللؼٍُ :بىاء الجملت اللسبُت ،داز
هسٍب ،الِاَسة ،2003 ،ص.237:
ً 10ىـس :مدمد خان :لوت الِسآن الٕسٍم ،دزاطت
لظاهُت جؼبُُِت للجملت الٌللُت في طىزة البِسة ،داز
الهدي،كحن ملُلت -الجصائس ،غ ، 2004/ 1ص:
.28هِال كً خلُل ؤخمد كماًسة ،مٕخبت اإلاىاز
الصزُاء ،ألازدن ،غ، 1998/1ص .30
 11مدمد خماطت كبد اللؼٍُ :مً ألاهماغ الخدىٍلُت،
ص.09 :
 12ؤخمد مىمً :مسحم طابّ ،ص.204 :
 13هٌظه ،ص. 204 :
 14هٌظه :ص.210 :
ً 15ىـس :ؤخمد مىمً ،مسحم طابّ ص.212 :
 - 16مدمــد كلــي الخــىليُ :ىاكــد جدىٍلُــت للوــت اللسبُــت،
داز اإلا ـ ـ ـ ـ ــسٍ  ،الظـ ـ ـ ـ ــلىدًت  -السٍ ـ ـ ـ ـ ــاض ،غَ1402 /1ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
،1981ص.22 :
 17ؤخمد مىمً  :مسحم طابّ ،ص.212 :
 18ممدوح كبد السخمان ،مسحم طابّ ،ص.47 :
 19مدمــد خماطــت كبــد اللؼُــٍ :مــً ألاهمــاغ الخدىٍلُــت
في الىدى اللسبي ،داز هسٍب ،الِاَسة ،2006 ،ص.13 :
 20مدمد كلي الخىلي :مسحم طابّ ،ص.22 :
 21كبدٍ الساححي :الىدى اللسبي والدزض الحدًث :بدث
في اإلاىهج ،داز النهظت اللسبُت ،بحروث ، 1997 ،ص:
.124
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 22ؤخمد مىمً :مسحم طابّ ،ص.208 :
 23ممدوح كبد السخمان ،مسحم طابّ ،ص . 31:
ً 24ىـس  :كبد الِادز الٌاس ي الٌهسي" في ٓخابه
ّ
(اللظاهُاث واللوت اللسبُت) ،و"مشا٘ شٓسٍا" في ٓخابه
ىلُدًت ّ
(ألالظيُت ّ
الخ ّ
الخ ّ
ّ
دىٍلُت)" ،مدمد كلي الخىلي"
في ٓخابه (ُىاكد جدىٍلُت للوت اللسبُت) ،و"ماشن الىكس"
في (هدى هـسٍت لظاهُه كسبُت خدًثت)  ،و"مدمد
خماطت كبد اللؼٍُ" في ٓخابه (مً ألاهماغ الخدىٍلُت
في الىدى اللسبي)....الخ.
 25كؼا مدمد مىس ى :مىاهج الدزض الىدىي في اللالم
اللسبي في الِسن اللشسًٍ ،داز ؤلاطساء،
كمان ،ص.238 :
 26م ّ
دمد خماطت كبد اللؼٍُ :مً ألاهماغ الخدىٍلُت،
ص.21 :
 27ممدوح كبد السخمان ،مسحم طابّ ،ص.18 :
 28لإلػالق ؤٓثر كلى َرٍ الِظُت ًُىـس بلى :جمام خظان:
ألاصى٘ :دزاطت ابظخمىلىحُت للٌٕس
اللوىي كىد اللسب -الىدىًِ ،ه اللوت ،البالهت،
كالم الٕخاب ،ؤمحرة للؼباكت .2000،و لم
ّ
ًخددر كً َرٍ الِظُت في صٌداث مدددة و بهما
ًصل الِى٘ في كدًد مً اإلاباخث.
 29كبدٍ الساححي :مسحم طابّ ،ص.144 - 143 :
 30طِبىٍه :الٕخاب ،جدُِّ :كبد الظالم مدمد َازون،
داز الجُل ،بحروث ،غ ، 241/3 ،1و ًسي ؤًظا ؤن «ؤو٘
ّ
وبهما ًدخل الىاصب و الساًم طىي
الاطم الابخداء،
مىؼلّ ،بن شئذ ؤدخلذ ( ْؤًذ)ُ
ٌ
الابخداء ()...كبد هللا
ز
َ
ْ
َ
ً
ْ
كلُه ًِل َذ :ز ْؤً ُذ َكبد هللا مىؼ ِلِا ،24 /1 ، »...وفي
َرا بشازة بلى ًٕسة ألاصل والٌسق وفي َرا بشازة بلى
ًٕسة ألاصل والٌسق.
ّ 31جم ــام خظ ــان ،مسح ــم ط ــابّ ،ص 127 :و م ــا بل ــدَا،
وَى ــا ل ــم ٌش ــس بل ــى كالُته ــا بالخدىٍ ــل كى ــد الخد ــىٍلُحن و
ّ
بهما جددر كنها ٓـاَسة هدىٍت و صسًُت.
 32اب ــً ّ
حن ــي :الخص ــائص ،جدُِ ــّ :مدم ــد كل ــي الىج ــاز،
اإلإخبت الللمُت.317/1 ،
 33ؤخمد خظاوي :الظماث الخٌسَلُت للٌلل في البيُت
الترُٓبُت ،مِازبت لظاهُت ،دًىان اإلاؼبىكاث
الجاملُت بً كٕىىن ،الجصائس ،1993 ،ص 25:ـ .26
 34كِد ابً ّ
حني بابا في الخصائص ج ،1ص 284 :و ما
بلدَا وبابا في الجصء الثاوي ّ
طماٍ

شجاكت اللسبُت؛ ٌظخدظً الاػالق كليهما.
 اإلالٕ ــت ه ــي الٌٕ ــاءة كى ــد حش ــى مظــٖي وك ــسي مص ــؼلح
اإلالٕــت ؤًظــا كىــد ابــً خلــدون ومٌهىمهــا ًِــازب مٌهــىم
الٌٕ ـ ـ ــاءة كى ـ ـ ــد حشىمظ ـ ـ ــٖي ،والخدىٍ ـ ـ ــل اللٕس ـ ـ ـ ي َ ـ ـ ــى
السحىق بلى ؤصل الترُٓب.
 35ش ــٌُِت اللل ــىي :الجمل ــت ف ــي مون ــي اللبِ ــب ك ــً ٓخ ــب
ألاكازٍب البً َشام ألاهصازي ُ ،ساءة جىلُدًت
جدىٍلُـ ــت ،مـ ــرٓسة ماحظـ ــخحر ،ملهـ ــد اللوـ ــت اللسبُـ ــت
وآدابها ،حاملت الجصائس،1998،ص431 :
(الخاجمـ ــت) .وٍىــ ــس ؤًظـ ــا بلـ ــى :كبـ ــد الحمُـ ــد الظـ ــُد :
دزاطاث في اللظاهُاث اللسبُت ،اإلاشألت
الخىوــُم -زئي جدلُلُ ــت ،داز و مٕخب ــت الحام ــد ،كم ــان،
 ،2003ص 142 -141:و  154وما
بلدَا.
ّ 36
مدمد خماطت كبد اللؼٍُ :مً ألاهماغ الخدىٍلُت،
ص.21 :
 37هٌظه ،ص.22 – 21 :
 38ط ــِبىٍه ،الٕخ ــاب ،345 – 344/1،وٍظ ــٍُ ُ ــائال« :
ولٕنهم خرًىا ذلٗ جخٌٌُا وآخٌاء بللم
اإلاخاػب ماٌلني».
 39ابً ّ
خني ،الخصائص.280 - 279 /1 ،
 40ابً َشام :موني اللبِب كً ٓخب ألاكازٍب ،جدُِّ
مدمد محي الدًً كبد الحمُد ،بحروث1996 ،
.433/2،
 41بشحر ببسٍس :مداطساث في هدى الىص و هـسٍـت الـىـم،
مِدمــت لؼلبــت الدزاطــاث الللُــا ،2006- 2005 ،حاملــت
بظٕسة.
ً 42ىـــس بلــى -1 :كبــد الحمُــد الظــُد ،مسحــم طــابّ ،ص:
 -2/.100 - 99جمام خظان ،مسحم
ط ــابّ ،ص :م ــً  23بل ــى  138 ،126وم ــا بل ــدَا ،ص:
 206وم ـ ـ ــا بل ـ ـ ــدَا ًِ .ـ ـ ــدم جم ـ ـ ــام خظ ـ ـ ــان فـ ـ ــي ٓخاب ـ ـ ــه
(ألاصــى٘) كسطــا زسٍــا ًُمــا ًخــص ألاصــل ومــا ًخللــّ بــه
م ــً ُظ ــاًا ٓإص ــل الِاك ــدة ،وؤص ــل الٖلم ــت وال ــسد بل ــى
ألاص ـ ــل ؤو الخإوٍ ـ ــل وجخسٍج ـ ــاث الىد ـ ــاة  ،والل ـ ــدو٘ ك ـ ــً
ألاص ـ ــل  ....ال ـ ــخ ،وه ـ ــي ُظ ـ ــاًا ص ـ ــسًُت وهدىٍ ـ ــت هىص ـ ــح
بـ ـ ــاإلػالق كليهـ ـ ــا ختـ ـ ــى جـ ـ ــخم الٌائـ ـ ــدةً ،مِامىـ ـ ــاال ًدظـ ـ ــم
للخٌصُل.
ّ 43
مدمد كبد اإلاؼلب :البالهت وألاطلىبُت ،مٕخبت لبىان
هاشسون ،الشسٓت اإلاصسٍت اللاإلاُت لليشس–
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لىهجمان  ،غ ،1994 /1ص.269 :
 44هٌظه ،ص.268 :
ّ 45
خمــادي صـ ّـمىد :الخٌٕحــر البالغــي كىــد اللــسب ،ؤطظــه
وجؼىزٍ بلى الِسن الظادض (مشسوق ُساءة)،
ميشىزاث الجاملت الخىوظُت ،ص.47 :
 46خظً ػبل :كلم اإلالاوي في اإلاىزور البالغي :جإصُل
وجُُِم ،مٕخبت ؤلاًمان باإلاِصىزة ،غ ،2004/2ص- 7 :
.8
 47خظً ػبل :اإلالنى في البالهت اللسبُت ،داز الٌٕس
اللسبي الِاَسة ،غ.1998 – 1418/1
 48كبد الِاَس الجسحاوي :دالئل ؤلاعجاشُ ،ساءة وحللُّ
مدمد شآس ومدمىد ؤبى ًهس ،مؼبلت
اإلادوي بالِاَسة ،داز اإلادوي ،حدة ،ص.81 :
ً 49ىـس :هٌظه ،ص.87 :
 ً 50ـ ــسي اللوىٍ ـ ــىن ؤن َ ـ ــرٍ الٌٕ ـ ــسة جخِ ـ ــازب م ـ ــم ًٕ ـ ــسة
حشىمظ ــٖي الخىلُدً ــت (الِاك ــدة ّ
الىدىٍ ــت جي ــخج ك ــددا ال
خص ــس ل ــه م ــً الجم ــل)ً .ىـ ــس بل ــى :مدم ــد كب ــد اإلاؼل ــب:
البالهت وألاطلىبُت ،ص.56 - 55 :
 51مدم ــد كب ــد اإلاؼل ــب :الباله ــت وألاط ــلىبُت ،ص– 55 :
.56
 52الجسحاوي :دالئل ؤلاعجاش ،ص.146 :
 53مدم ــد كب ــد اإلاؼل ــب :الباله ــت اللسبُ ــت ُ ،ـساءة ؤخ ــسي،
الش ـ ـ ـ ـ ــسٓت اإلاص ـ ـ ـ ـ ــسٍت اللاإلاُ ـ ـ ـ ـ ــت -لىهجم ـ ـ ـ ـ ــان -الِ ـ ـ ـ ـ ــاَسة،
غ ،1997/1ص.124:
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