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محاولة وضع اليد عمى األثر النظري لممنهج المساني في كتابات مهدي المخزومػي

تشػػكؿ هػػدفاً مرسػػوماً لهػػحا البحػػثا ولػػد بػػدا حلػػؾ األثػػر واضػػحاً مػػف خػ ؿ تشػػخيص ا طػػار

العػػاـ الػػحي تحػػرؾ فيػػا خطابػػا النحػػوي الػػحي اسػػتمد رسسػػا مػػف ميػػو ت مدرسػػة فردينػػاف دي

سوسػػيرا فكػػاف ثمػػة تو ػػا نحػػو تحديػػد موضػػوع عمػػـ النحػػو ومهمتػػا ا

ار يػػة وضػػبط ربعػػاد

الكمية وعزؿ المؤثرات غير المغوية التي تدخؿ بػالمنهج النحػوي اليػحين مػف خػ ؿ اعتمػاد

المغة وطبيعتها معيا اًر كاشفاً عما هو خارج دا رة المتف المدروس ا وفي ضوء حلػؾ يمكػف

فهـ ت ربة ا ي ح المنه ي عند المخزومي بمعزؿ عف تشخيص األثر العممي لديا الحي

استند إلى رنموحج لساني واضػن المعػالـ كػاف لػا األثػر المحمػود فػي تو يػا ه ار ػاا ومػف هنػا
برزت في هح الدراسة خيوط الربط الموضوعي والمعرفي التي معت بػيف رؤيتػا المنه يػة

والتيور المساني الحديث .

Abstract :
Try to put a hand on the impact of the theoretical approach lingual
in the writings of Mehdi Makhzmi constitute a target decree to this
research, it seemed that the effect is chear through the dianosis of the
general framework, which move the speech grammar which is derived
foundations of arguments school Ferdinand de Saussure, was there
directed towards identifying the subject of science grammar, mission
procedure and adjust the dimensions of the college and isolate the effects
non- linguistic prejudice curriculum proper grammar through the
adoption of the language and nature of the standard, revealing what is
outside the circle of Metn studied, and in light this, can not understand
the experience of reform methodical when Makhzmi isolation from the
diagnoisis of the imact of scientific has, which was based on a specimen
my tougue and had a cjear- cur effect Mahmood in directing his views,
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hence emerged in this study filaments linking objective and cognitive
collected between vision and visualization methodology lingual talk.

مدخل:
ينظػػر إلػػى كتابػػات مهػػدي المخزومػػيا عمػػى رنهػػا محاولػػة مهمػػة مػػف محػػاو ت
الت ديػػد فػػي الػػدرس النحػػوي العربػػيا ولػػيس خافي ػاً رف كتابػػا فػػي النحػػو العربػػيا نيػػد

وتو يا) المطبوع في بيروت عػاـ 4964ـا لػد تضػمف رسػس حلػؾ الت ديػد التػي يمكػف
رف تشكؿ ريوؿ الخطاب النحوي العربي الحديث (.)1

لـ ينهض هحا الخطاب عمى رساس ت اهؿ التراث العربي فػي معادلػة الت ديػدا
ولػػـ يكػػف و هػػات نظػػر م ػػردة لػػد نختمػػؼ معهػػا رو نتفػػؽا بػػؿ إنهػػا لػراءة عمميػػة تعتمػػد
ردوات ا ار ية فاعمة مما رعطاها بعداً نيدياً يعتمد التشخيص والمعال ة.

وعمػى هػحا كػاف لممخزومػػي مولػؼ نيػدي ت ػا المػػتف النحػويا ولممػا خػ بحػػث

مػف بحوثػػا رو كتػاب مػػف كتبػػا .مػف نتػػا ج هػحا المولػػؼا ويسػػتطيع الباحػث المنيػػب فػػي
هثار رف يعثر عمى نظرٍة متكاممة في هحا ا طار.

َّ
إف عمميػػة تحػػديث المياربػػات لممتػػوف اليديمػػةا وت ديػػد هلياتهػػاا بػػد رف تيػػدر

عف رؤية رو نظرية راسخةا

في المنهج (.)2

يمكف مف دونها رف نحيؽ حداثةً في التفكيػر رو ت ديػداً

ويبػػدو َّ
رف تطػػور المعرفػػة بحكػػـ مػػا اسػػت د فػػي البحػػث العممػػيا وتطعػػيـ الػػدرس

المغػػوي بمعطيػػات العمػػوـ الت ريبيػػة مثػػؿ عمػػـ الػػنفس وعمػػـ ا

تمػػاع فػػي التعامػػؿ مػػع

كثير مف الظواهر التي تتحرؾ في دا رة المغة ردى إلى ت ػاوز رطػر اليػراءات التيميديػة
إلػػى منػػاهج رخػػرىا نظ ػ اًر لمػػا ت ػوافر لهػػا مػػف تراكمػػات معرفيػػةا وردوات ا ار يػػة حولػػت

كثي اًر مف المفاهيـ النظرية التي تفرعت عف البي ات العممية إلػى ردوات منه يػة تضػبط
مهمة الدرس المغوي وتحدد رهدافا.

ولػػد فػػتن المخزومػػي نافػػحة عمػػى هػػح الثيافػػة حات الػػروح العمميػػة مسػػتعي اًر منهػػا

إحػػدى ردواتهػػا المهمػػة وهػػي المسػػانيات التػػي تشػػكمت فػػي ال امعػػات المي ػرية بت ػ ثير
الروافد العممية المؤهمة في الغرب (.)3

وواضن رف انشداد المخزومػي إلػى المحػور العممػي هػو الػحي منحػا هػحا العمػؽ
المطموب مف التراث النحويا عمى رف هػحا التيػور
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يمنػع مػف اليػوؿ إنػا ظػؿ ينظػر

إلػى المنه يػة المسػػانية مػف خػ ؿ لناعػػة يمػا مػػف العممػاء الػحيف وضػػعوا هػحا النمػػوحج
ار داً في التيويـ والحكـا وهحا ما ي عمػا باحثػاً عارفػاً لػوانيف الت ديػد المنه ػي الػحي لػـ

ينطمؽ مف فراغا وربما

يغير هح الحييية رف المخزومي ت اهؿ توثيؽ تمػؾ المفػاهيـ

التي رفادها مف الميادر المسانية.
وربمػػا ييػػن لنػػا اليػػوؿ إف محاولػػة المخزومػػي فػػي هػػحا الم ػػاؿ لػػـ تكػف مغػػامرة
غير محسوبةا بؿ إنا اختار الت ديػد المحسػوب النتػا جا المػدروس الػحي مػف شػ نا رف
يبيى ويرسخ و يتبدد سريعاًا ولحا شكؿ هحا األمر عند تو هاً ترتكز رسسا عمػى هػحا
الوعي الناضج ألثر المسانيات في التحميؿ العممي لمغةا وتمؾ حيييػة بوسػعنا رف نػدرؾ

عميهػػا مػػف خػ ؿ متابعػػة بعػػض م حظاتػػا وه ار ػػاا إح دعػػا إلػػى تشػػحيب المػػتف النحػػوي
مف مخمفات ال دؿ العيميا مف خ ؿ معادلة منه ية تتطمب خطوتيف ا ار يتيف:
األولى :رف نخمص الدرس النحوي مما عمؽ با مف شوا ب رها عميا مػنهج
دخيؿا هو منهج الفمسفة الحي حمؿ معا إلى هحا الدرس فكرة العامؿ).
والثاني ػػة :رف نح ػػدد موض ػػوع ال ػػدرس المغ ػػويا ونع ػػيف نيط ػػة الب ػػدء ب ػػاا ليك ػػوف

الدارسوف عمى هدى مف امر ما يبحثوف فيا))(.)4

واضػ ػػن َّ
رف هػ ػػح الرؤيػ ػػة العمميػ ػػة لػ ػػدى مهػ ػػدي المخزومػ ػػي تشػ ػػكمت فػ ػػي ضػ ػػوء

المن ػػاهج الحديث ػػةا ويمك ػػف رف نمم ػػن حل ػػؾ عم ػػى نح ػػو م ػػيا ح ػػيف ي ػػرح بػ ػ ف الحا ػػة
ريػػبحت ماس ػةً إلػػى نحػ ٍػو ديػ ٍػد يفػػؾ ا شػػتباؾ بػػيف الموضػػوعات ()5ا حتػػى يعػػرؼ

الػػدارس موض ػع لدمػػاا ليكػػوف درسػػا روضػػن حػػدوداًا ورعػػـ فا ػػدةًا كوالػػى رف ينبػػري لكػػؿ
موضػػوع دارسػػوف مختيػػوفا يتنػػاوؿ كػػؿ فري ػ ٍ
ؽ مػػنهـ موضػػوعا باحاطػ ٍػة وعمػػؽا لكػػي
يتع ػػاوف الدارس ػػوف ميعػ ػاً ف ػػي تي ػػديـ م ػػا يحي ػػموف عمي ػػاا لي ػػتـ لمد ارس ػػيف بح ػػث لغ ػػوي

ناضج))(.)6

و يكتفي المخزومي بهح ا شارات العامةا بؿ يدعو إلى ضػبط هيكػؿ الػدرس
المغػػوي عبػػر تحديػػد مسػػتوياتا المسػػانية المعروفػػةا متحريػاً األسػػباب التػػي ت عمهػػا ػػديرةً
بالكشؼ عف نيطة الشروع في مسار البحث النحوي الحي كاف يعػاني خمػ ً فػي تحديػد
موضوعاا إح ييوؿ :لف تتبيف لنا خطوط إحدى الدراسات المغويػة إ بتحديػد الحػدود
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التػػي تيػػؼ عنػػدها ...يبػػدر الػػدرس المغػػوي بد ارسػػة ا ي ػوات المغويػػةا ويتنػػاوؿ فػػي هػػح
الدراسة:
 -4مخارج الحروؼ.
 -2ويفاتها.
 -3وتآلفها بعضها مع بعض.
ولف تكوف هح الدراسة م دية لو التير الدارس عمى د ارسػة المخػارج وحػدهاا
رو معرفة اليػفات وحػدهاا فثمػرة هػح الد ارسػة هػي هػح النتػا ج العمميػة التػي تػتمخض
عنها مرالبة تآلفها بعضػها مػع بعػضا وم حظػة مػا ينشػ مػف هػحا التػآلؼ مػف ظػواهر
لغويػ ػػة درج النحػ ػػاة عمػ ػػى د ارسػ ػػتها عمػ ػػى رنهػ ػػا لواعػ ػػد مسػ ػػتيمةا منفيػ ػػمةً عػ ػػف د ارسػ ػػة
األيوات كظاهرة ا دغاـا وظاهرة ا بداؿا وظاهرة ا ع ؿا وغيرها.

فػاحا رنتهػى الػدارس مػف د ارسػػة األيػواتا مخار هػا ويػفاتهاا وع لػة بعضػػها
بػػبعضا كػػاف الػػدارس المغػػوي لػػد انتهػػى مػػف مرحمتػػا األولػػىا ليػػؤحف بمرحمػ ٍػة ديػػدة لهػػا
مختيػػوف هخػػروفا ودارسػػوف ػػدد هػػؤ ء الدارسػػوف

يعنػػوف بد ارسػػة اليػػوتا ألف

دراستا لد استوفيتا ولكنهـ يعنوف بالكممة مف حيث د لتهػا عمػى معناهػاا ومػف حيػث
بناؤها ووزنهاا ومف حيث ارت الها واشتيالهاا ويعنوف بالكممة ليرسموا خطوط مسػيرتها
في مسالؾ ا ستعماؿا ويعنوف بها مف حيث ما ط رر عميها مػف زيػادة التضػتها حا ػةا
ومطمػػب ديػػد مػػف مطالػػب التفػػاهـ ...ثػػـ ينتيػػؿ الػػدرس المغ ػوي إلػػى مرحمػػة ديػػدةا
تعنى باأليػوات وخوايػها وتماز هػاا و بالكممػة المفػردة وبنا هػا ومػا يعػرض لهػا مػف
تغيػر فػػي داخمهػػا رو اشػػتياؽا كوانمػػا تعنػػى بالكممػػة مؤلفػةً مػػع غيرهػػا فػػي ريػػغر يػػورة
مػػف يػػور التعبيػػرا وهػػي ال ممػػةا وحػػدة الك ػ ـ اليػػغرىا والمركػػب الػػحي يحمػػؿ فػػي

ثنايا فكرة تامةًا والحي با يعبر المتكمـ عما ينشػ فػي نفسػا مػف رفكػارا وبػا تنيػؿ هػح
األفكار إلى السامع رو المخاطب))(.)7

كواحا لػػـ يخيػػص المخزومػػي مسػػاحة محػػدودةً ضػػمف المػػتف الػػحي اشػػتغؿ عميػػا
لممناهج المسانية وتاريخ تشكمها رو رفكارها ورسسػهاا فانػا لػـ يتػرؾ فريػةً إ اسػتثمرها

لتوظيؼ مفاهيـ تمؾ المناهج في تحديد مسار البحث النحوي العربي الحػديثا إح كػاف
يتخح منها ردو ٍ
ات لبياف ه ار ا والدفاع عنها.
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ول ػػد و ػػدت رف رث ػػر المس ػػانيات ف ػػي تو ي ػػا الخط ػػاب النح ػػوي عن ػػد المخزوم ػػي
يتحػػرؾ فػػي إطػػار ميػػو ت المدرسػػة األوربيػػة بزعامػػة مؤسسػػها فردنيانػػدي سوسػػيرا إح
و ػػد فيهػػا  -عمػػى مػػا يبػػدو – معػػاد ً موض ػػوعياً لمػػا يتطمػػع إليػػا مػػف منه يػػة تخ ػػدـ
الرؤية ا ي حية التي يطمن إليهاا وفي هحا السياؽ الت ييمي ريد البحث عناير

التيػػارب والتشػػابا بػػيف الميػػو تا ولػػـ يكػػف هػػحا عمػػى نحػػو الميارنػػةا بػػؿ عمػػى سػػبيؿ
تشخيص األثر العممي لمسانيات في الخطاب النحوي لدى المخزومي.
إف فكػ ػرة ي ػػياغة المش ػػروع النح ػػوي ال دي ػػد عن ػػد المخزوم ػػي عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف
الم حظػػات التػػي رثيػػرت بش ػ نا

()8

تحمػػؿ طابع ػاً حيوي ػاً يػػنـ عػػف رثػػر التفكيػػر المسػػاني

الح ػػديث ف ػػي الكتاب ػػات المغوي ػػةا وت ػػدلؿ عم ػػى َّ
رف البح ػػث النح ػػو ل ػػد ب ػػدر يس ػػمؾ مس ػػار
اليحين بيف المياربات المنه ية األخرى.

األثر المساني في منهج المخزومي:

َّ
إف الناظر في منهج المخزومي مؤهؿ لميوؿ ب ف اثر المسانيات عند مكنػا مػف

السػ ػػمو فػ ػػوؽ النظػ ػػر المتع ػ ػػؿ إلػ ػػى المػ ػػتف النحػ ػػوي اليػ ػػديـ وتيديمػ ػػا بيػ ػػورة ػ ػػداوؿ
وتوضيحات تعميمية

تعػالج منه ػاًا ولػحلؾ كػاف المخزومػي حرييػاً عمػى الػربط بػيف

المنيود بالشكؿ الحي

تيؼ ليمتا المنه ية عند عتبة الت ليؼ فحسب (.)9

البع ػػد العمم ػػي الموض ػػوعي ال ػػحي ت ػػوفر المنه ي ػػة المس ػػانيةا والتو ي ػػا ا

ار ػػي لمم ػػتف

والحي يخيؿ إلي رف الػحي يكمػف وراء هػحا الػنمطا التحػوؿ الثيػافي الػحي شػهدتا

السػػاحة ا كاديميػػة العربيػػة مػػع بدايػػة النيػػؼ الثػػاني مػػف اليػػرف العش ػريف ( .)10حتػػى
كػػاف عمػػى المخزومػػي و يمػػا رف يتػ مموا هػػح النمطيػػة المنه يػػةا ورف يمعنػوا النظػػر فػػي
مدى لربها رو بعدها عػف الػدرس النحػوي المػوروث ليتممسػوا عمػؿ التحػوؿ والتبػايف بػيف
األنماط.
وعمػػى رسػػاس هػػحا شػػخص البػػاحثوف فرول ػاً بػػيف نمطػػيف مػػف التعػػاطي النحػػوي:

رحػػدهما تعميمػػيا واألخػػر عممػػيا وهػػحا التفريػػؽ تيضػػي بػػا طبيعػػة اخػػت ؼ المػػنهج
بينهم ػػاا ف ػػالنحو التعميم ػػي يعط ػػي اليواع ػػد ويح ػػتـ مراعاته ػػاا والنح ػػو العمم ػػي يس ػػتيري
األمثم ػػة ويس ػػتنبط منه ػػا اليواع ػػدا ف ػػاألوؿ لياس ػػيا والث ػػاني اس ػػتي ار يا واألوؿ معي ػػاريا
5

والثاني ويػفيا واألوؿ لاعػدة ت ارعػىا والثػاني بحػث يسػ ؿ ويػؼ المغػة رثنػاء عممهػا
ٍ
مرحمة مف مراحؿ و ودها))(.)11
في
ويمكػػف رف نحػػيط ب ػ ثر هػػح الحيييػػةا بشػػكؿ رلػػدر مػػف خ ػ ؿ كشػػؼ التيػػور
الػواعي لهػػا عنػػد المخزومػػيا إحا ت ممنػػا رثرهػػا لديػػا فػػي تحديػػد النحػػو) وتوضػػين مهمػػة
المشػػتغميف فػػي دا رتػػاا إح ييػػوؿ :لػػيس مػػف وظيفػػة النحػػوي الػػحي يريػػد رف يعػػالج نحػواً

لمغػػة مػػف المغػػات رف يفػػرض عمػػى المتكممػػيف لاعػػدة .رو يخطػ لهػػـ اسػػموباً ألف النحػػو

دراسة ويفية تطبييية

تتعدى حلؾ بحاؿ))(.)12

َّ
إف تش ػ ػػخيص المض ػ ػػاميف عم ػ ػػى تمخ ػ ػػض عنه ػ ػػا ال ػ ػػنص كفي ػ ػػؿ بػ ػ ػ ف يي ػ ػػرر رف

المخزوم ػػي ك ػػاف ي ػػؤوؿ إل ػػى مول ػػؼ نظ ػػري مفت ػػرض ف ػػي تعامم ػػا م ػػع النح ػػوا و َّ
رف ه ػػحا
التعامؿ كػاف لا مػاً عمػى مرتكػزات معرفيػة تتخػح ابعادهػا مػف النظريػة المسػانية الحديثػة.
مما يدلؿ عمى تبمور رسس منه يػة نظريػة مػ خوحة مػف المػتف المسػاني الت سيسػي الػحي
اكتمػػؿ عمػػى يػػد العػػالـ السويسػػري فردينانػػد دي سوسػػير الػػحي خػػرج بيناعػ ٍػة مفادهػػا َّ
رف
النحو التيميدي يهمؿ ر زاء كاممة مػف المغػة ...وهػو معيػاري يتخػح لنفسػا دور فػرض

اليواعدا وليس تس يؿ الحيا ؽا وهو يفتير إلى نظرة عامة شاممة))(.)13

ولعػػؿ التيابػػؿ بػػيف النيػػيف المػػحكوريف يفػػرز رم ػريف :األوؿ التنبيػػا عمػػى البعػػد
الكمي لدراسة المغةا والثاني :البعد المنه ي المحيور في إطار تس يؿ الحيا ؽ عبػر
الويؼ الم رد.
ومهمػػا بػػدا المخزومػػي ػػاداً فػػي تيػػديـ هػػح األسػػسا فػػاف خطابػػا كػػاف مشػػوباً

بػػالتممين إلػػى ا فت ػراؽ عػػف المعال ػػات اليديمػػة لممػػتف النحػػوي العربػػيا مفترض ػاً تبػػايف
الػػوعي المنه ػػي وال ػرري واخػػت ؼ اليناعػػاتا ممػػا اسػػتدعى لديػػا الم ػػوء إلػػى التحديػػد
المشار إليا ا وعرض بعض الميطمحات الر يسةا وايضػاح المنظػور المنه ػي الػحي
يحتضنها.
كواح تبػػدو هػػح الميػزات المسػػانية حات ا نعكاسػػات الواضػػحة عمػػى تفكيػػر مهػػدي
المخزومػػيا إ رف حلػػؾ يعفينػػا مػػف رف نتػػابع رثارهػػا عنػػد مؤسػػس المسػػانياتا ألنهػػا
تشكؿ عند المخزومي بعضاً مف فمسفة الت ديد الحي
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ي تي معزو ً عف ا ي ح.

ومػػف هنػػا سػػن تي عمػػى مػػا ي ػػب رف نشخيػػا مػػف مػػؤثرات لسػػانية فػػي الخطػػاب
النحػػوي عنػػد المخزومػػي الػػحي عمػػد إلػػى ابػراز البعػػد الكمػػي لمنظريػػة النحويػػةا ولػػـ يكػػف
حلػػؾ بعيػػداً عػػف التيػػورات المسػػانيةا فهػػا هػػو دي سوسػػير لػػد نبػػا عمػػى رف إحػػدى رهػػـ

وظ ػػا ؼ األنس ػػاؽ المنه ي ػػة الت ػػي تتي ػػدى لد ارس ػػة المغ ػػة تحدي ػػد الي ػػوى الت ػػي تعم ػػؿ

بيػػورة دا ميػػةا وعامػػة فػػي ميػػع المغػػاتا واسػػتنتاج الولاعػػد العامػػة)14())...ا بػػؿ رف
سوسػػير يمػػن عمػػى ابػراز البعػػد الكمػػي فػػي المغػػةا بيولػػا :عمينػػا رف نػػدرس لغػ ٍ
ػات ولػػيس
لغػةً واحػػدةًا لػػحا يضػػطر المغػػوي إلػػى رف يمػػـ بػ كبر عػ ٍ
ػدد ممكػػف مػػف المغػػاتا كػػي يحػػدد
العناير العامة المشتركة بينها))(.)15
وبػػحلؾ يتضػػن رثػػر المسػػانيات عنػػد المخزومػػي فػػي إثػراء الطػػرؽ العامػػة لمتفكيػػر
ف ػػي المغ ػػةا وتحفي ػػز ال ػػدوافع الموض ػػوعية لمتحمي ػػؿ النح ػػويا وب ػػحلؾ ت ع ػػؿ ه ػػح الرؤي ػػة
البحث النحوي يكتسب ليمتا مف خ ؿ ع لتا بهػحا الػوعي العممػي ولػيس بمعػزؿ عنػا

وهػ ػػحا مػ ػػا تؤكػ ػػد النظريػ ػػات المسػ ػػانية المعاي ػ ػرة التػ ػػي ي معهػ ػػا إطػ ػػار الفكػ ػػر البنيػ ػػوي
العاـ(.)16

وهػػحا الطػراز مػػف التفكيػػر ره المخزومػػي ركثػػر م ءمػةً مػػف سػوا لممػػتف النحػػوي

العربي الحي تكمفتػا خػواطر مثيمػة بػالييود المنطييػة والفمسػفية البعيػدة عػف منطػؽ المغػة

نفسها (.)17

كواحا كانػػت المدونػػة النحويػػة فػػي نظػػر المخزومػػي بعيػػدةً عػػف هػػحا الطػػابع مػػف
ا سػ ػػتيعاب المنه ػ ػػي اليػ ػػحينا فػ ػػاف حلػ ػػؾ ينفػ ػػي حيييػ ػػة رف ا شػ ػػتغا ت العربيػ ػػة
اليديم ػػةا ل ػػد رف ػػرزت رهتمامػ ػاً بد ارس ػػة الظػ ػواهر المغوي ػػة ومعارفه ػػا الي ػػوتية والي ػػرفية

والنحويػػة والد ليػػةا غيػػر َّ
رف هػػحا التطػػور المعرفػػي فػػي هػػحا الش ػ ف كػػاف متفاوتػاً فض ػ ً
عمػى رف هػػح الد ارسػػات لػـ تيػػدر عػػف فكػر يػػنظـ ويضػػبط هػح الم ػػا ت ضػػمف بنػػاء

منه ػي متماسػػؾا وفػي هػػحا السػػياؽ ن ػد المخزومػي يشػػخص حضػور العامػػؿ الفمسػػفي
في تحميؿ بعض التراكيب النحويةا وتفكيكها خارج حدود المغةا فهػا هػو حا ي خػح عمػى
()18

مػػا رسػػماهـ النحػػاة المناطيػػة)

مثػػؿ ابػػف األنبػػاري فػػي رسػرار العربيػػة) وابػػف يعػػيش

في شرح المفيؿ)ا عدـ واز تيديـ المسند إليا بويػفا فػاع ً عمػى المسػند الفعػؿ)
في مثؿ :طمع البدر) و البدر طمع) :إح يورد نياً بف ا نباري ييوؿ فيػا :الفاعػؿ
7

تنػػزؿ منزلػػة ال ػػزء مػػف الكممػػةا وه ػو الفعػػؿ))( .)19وكػػحلؾ ابػػف يعػػيشا إح لػػاؿ :إنمػػا
و ػػب تيػػديـ خبػػر الفاعػػؿ -يعنػػي الفعػػؿ -ألمػػر وراء كونػػا خب ػ اًرا وهػػو كونػػا عػػام ًا
ورتبة العامؿ رف يكوف لبؿ المعموؿا وكونا عام ً فيا سبب رو ب تيديما))(.)20

وهنا بػدا المخزومػي ركثػر وضػوحاً فػي تحديػد ألثػر الظػرؼ اليػولي فػي تشػكيؿ

ال ممػةا عنػدما تنػػاوؿ مسػ لة تيػديـ الفاعػػؿا ولػد عبػر عػػف هػح الرؤيػة حػػيف حهػب إلػػى

َّ
رف المعػػاني التػػي يعمػػـ بهػػا المتكممػػوف فػػي لغػػتهـ تػػؤدي إلػػى ضػػبط األسػػاس الحيييػػي

لنظاـ ال ممةا إح لػاؿ :ومعنػى هػحا َّ
رف كػ ً مػف لولنػا :طمػع البػدر والبػدر طمػع ممػة
فعميةا رما ال ممة األولى فػاألمر فيهػا واضػنا ولػيس لنػا فيػا خػ ؼ مػع اليػدماءا ورمػا

ال ممػة الثانيػة ف سػػمية فػي نظػر اليػػدماءا وفعميػة فػي نظرنػػاا ألنػا لػـ يطػ رر عميهػا ديػػد
يغيػر مػف طبيعػة ال ممػة ...إف اليػوؿ بػ ف

إ تيديـ المسند إلياا وتيديـ المسػند إليػا

ممػػة البػػدر طمػػع) فعميػػةا ي نبنػػا الولػػوع فػػي كثيػ ٍػر مػػف المشػػك ت التػػي رولػػع النحػػاة

اليدماء انفسهـ فيهاا رو رولعهـ فيها منه هـ الفمسفي.
إف اليػوؿ ب نهػا رسػمية يحممنػا عمػى الػحهاب إلػى اعتبػار ا سػـ المتيػدـ مبتػػدر

فػػاع ًا كواحا ريػػبن مبتػػدرً خػ الفعػػؿ مػػف الفاعػػؿا واضػػطر الػػدارس إلػػى تيػػدير فاعػ ٍػؿا
ولد لدرو ضمي اًر يعود عمى المبتػدرا ويحممنػا عمػى اعتبػار هػح ال ممػة البسػيطة ممػة
مركب ػةً ...والػػحي دعػػاهـ إلػػى هػػح التخري ػػات والت ػ وي ت فػػي المثػػاؿ السػػابؽ هػػو مػػا
رلزم ػوا بػػا رنفسػػهـ .ورلزم ػوا بػػا د ارسػػتهـ مػػف مػػنهج لػػيس مػػف طبيعػػة المغػػة فػػي شػػيءا
ف ممػػة :البػػدر طمػػعا هػػي ال ممػػة الفعميػػة :طمػػع البػػدر نفسػػهاا ولػػـ يط ػ رر عميهػػا تغييػػر
سػػوى تيػػديـ السػػند إليػػا الػػحي نسػػميا فػػي ال ممػػة الفعميػػة فػػاع ًا ولكػػنهـ منع ػوا تيػػديـ

الفاع ػػؿ ...باس ػػتد

ت متكمف ػػة س ػػيطر عميه ػػا الم ػػنهج العيم ػػي س ػػيطرةً ربع ػػدت ال ػػدرس

النحوي عف و البحث المغوي))(.)21

وهنػػا يضػػع المخزومػػي يػػد عمػػى ػػوهر المس ػ لة حػػيف شػػخص غيػػاب الطبيعػػة
ا ار يػػة لممػػنهج النح ػػوي المطمػػوبا كواحا كػػاف الم ػػنهج هػػو الطريػػؽ ال ػػحي ييػػؿ في ػػا
الباحػػث إلػػى الهػػدؼا ورنػػا يسػػتخدـ فػػي الويػػوؿ إليػػا وسػػا ؿ معينػػة ييػػؼ بهػػا عمػػى
حيا ؽ األمورا فػاف المخزومػي تويػؿ بشػغفا العممػي ونظرتػا الموضػوعية إلػى الحكػـ
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ب ف المنهج اليديـ لـ تتوافر فيا رؤية عممية تنطمؽ مف موضوع العمػـ نفسػاا وفػي هػحا
الم اؿ يؤكد لا ً:

كػػؿ حلػػؾ ألنهػػـ لػػـ ينه ػوا فػػي د ارسػػتهـ النحػػو منه ػاً لغوي ػاًا ولػػـ يػػدركوا رف

األحك ػػاـ النحوي ػػة

تس ػػتنبط م ػػف خ ػػارج ال ػػدرس النح ػػويا ولكنه ػػا تس ػػتنبط م ػػف ال ػػدرس

النحوي نفساا ومف ا ستعما ت التي تو ا النحػو تو يهػاً لغويػاً

العيؿ))(.)22

ينبنػي عمػى منطػؽ

ولػػيس يػػعباً ربػػط هػػحا التيػػور بمػػا لالػػا دي سوسػػير فػػي هػػحا السػػياؽا إح لػػـ

تكػػف مآخػػحة التػػي سػ مها عمػػى مرحمػػة اليواعػػد) مػػف رطػوار التفكيػػر المغػػوي بعيػػدةً عػػف
هحا الموضوعا إح ويػؼ معطياتهػا ب نهػا تفتيػر إلػى النظػرة العمميػة و تػرتبط بالمغػة

نفسػػها ولػػيس لهػػا مػػف هػػدؼ سػػوى وضػػع اليواعػػد التػػي تميػػز بػػيف اليػػي اليػػحيحةا
وغير اليحيحةا فهػي د ارسػة معياريػةا تبتعػد كثيػ اًر عػف الم حظػة اليػحيحة لمحيػا ؽ
()23

وم الها محدود ضيؽ))

.

َّ
إف اليراءة المسانية لمحدث المغوي نبهت بيوٍة إلى رهمية تشخيص ما هػو خػارج

المغةا واستيعاب سيالاتاا حتػى

يكػوف ثمػة خمػط فػي الحػدود الفايػمةا بػيف موضػوع

الدرس المغوي المراد فحياا وموضوعات بعيدة عنا (.)24

ومػػف هنػػا حػػاوؿ المسػػانيوف بريػػادة سوسػػير الػػتخمص مػػف المفػػاهيـ والتيػػورات
غيػػر المغويػػة التػػي سػػيطرت عمػػى د ارسػػة المغػػة لبػػؿ ظهػػور الفكػػر المسػػاني الػػحي رعػػاد
النظػػر فػػي سػػيالات الػػدرس المغػػوي ووضػػع ا سػػاس التػػي يعتمػػد عميهػػا التعامػػؿ العممػػي

مع الظواهر المغوية (.)25

كواحا كانت المغة نظاـ مف الييـ يححوها ترتيب عنايرها في لحظػة معينػةا فػاف
ا ش ػػارات الت ػػي تتػ ػ لؼ منه ػػا المغ ػػة ليس ػػت رش ػػياء م ػػردة ب ػػؿ رش ػػياء حيييي ػػةا وه ػػح

ا شارات والع لات بينها هي موضوع عمـ المغة))(.)26

َّ
إف حرص سوسير عمػى تحديػد موضػوع المسػانيات لبػؿ تشػخيص المػنهج الػحي

ي مػػا ينطمػػؽ مػػف رؤيتػػا رف يكػػوف هػػحا المنح ػى ا شػػتغالي عمم ػاً يشػػترؾ مػػع العمػػوـ
األخػػرى فػػي ممػػة محػػددات لعػػؿ رهمهػػا رف ميػػع العمػػوـ تسػػتفيد مػػف التحديػػد الػػدليؽ
لإلحداثيات التي ييوـ عميها موضوعها))(.)27
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وتيتػػرب مػػف هػػحا المنح ػػى رؤيػػة مهػػدي المخزومػػي ال ػػحي اهػػتـ بػػالتركيز عم ػػى
موضوع الدرس النحوي إح عد معيا اًر مهماً يدخؿ في رسػس النظػر والتيػويـا ومػف هنػا
ررى رف ربػػرز رركػػاف ا ي ػ ح المنه ػػي لمػػدرس النحػػوي مػػف خ ػ ؿ تحديػػد موضػػوعا
ال ػػحي ل ػػـ يض ػػع الي ػػدماء ل ػػا ح ػػدوداً ()28ا وك ػػاف النح ػػاة ف ػػي ع ػػدـ تحدي ػػدهـ موض ػػوع

دراستهـ لد خمطوا خمطاً ع يباًا فيد ردخمػوا فػي هػحا البػاب مػا لػيس منػاا ورخر ػوا مػف

حلػػؾ البػػاب مػػا هػػو منػػاا مػػا كػػاف ينبغػػي رف يكػػوف م معػاًا و مع ػوا مػػا كػػاف ينبغػػي رف

يكوف مفرلاًا ورهمموا مف موضػوعات الػدرس ال حيػة بػا مػا ينبغػي رف يهممػو ا كػ حواؿ
المسند إليا ورحواؿ المسندا ورحواؿ متعميػات الفعػؿا وكػ حواؿ التيػديـا ومػا يهػدؼ إليػا

هػػحا التيػػديـ مػػف رغ ػراضا ثػػـ كػػوف المسػػند فع ػ ً رو اسػػماًا ومػػا يعنػػي كونػػا كػػحلؾا ثػػـ
ال ػػحكر وا ض ػػمار الم ػػحيف يعرض ػػاف أل ػ ػزاء ال مم ػػة وغيره ػػاا مم ػػا يكش ػػؼ ع ػػف رسػ ػرار

الت ػ ليؼا وعػػف حركػػات الكممػػات ضػػمف ال مػػؿا ومػػا تػػتمخض عنػػا مػػف د

تا كػػؿ

رول ػػؾ ممػػا لػػـ ي ػوؼ حيػػا فػػي الػػدرس النحػػويا وهػػو منػػا ولػػـ يمتػػؼ النحػػاة إلػػى يػػمتا

بموضوع دراستهـ))(.)29

إف المخزومػػي -هنػػا -يسػػتوحي البعػػد العممػػي فػػي النظػػر النحػػوي اعتمػػاداً عمػػى

رؤية متسية مع الرؤية المنه ية الحديثة كونها الوسيمة اليػادرة عمػى تنظػيـ البحػث مػف
خ ؿ ا ػراءات محػددةا وعمػى وفػؽ ط ار ػؽ خايػة

يسػع الباحػث رف يغػض الطػرؼ

عنهػػا إحا مػػا رراد رف يكػػوف عممػػا ػػاداً تػػؤطر نظريػػة واضػػحة المعػػالـ وت نبػػا الم ازلػػؽ
والعثػراتا وهػػحا مػػا دعػػا إلػػى اليػػوؿ َّ
إف وراء حلػػؾ غيػػاب تحديػػد موضػػوع الػػدرسا ومػػف
ث َّػـ تعثػػر تحديػػد المنطميػات التػػي تػػؤطر ا فكػار عمػػى نحػ ٍػو م ٍػي واضػػنا ممػػا ردى إلػػى
مماحك ػػات) لفظي ػػة واهيػ ػة األس ػػس عديم ػػة ال ػػدوىا وه ػػو ل ػػوؿ ي ػػحينا ألف النظ ػػر

المنه ػػي يػػؤدي إلػػى ا هتمػػاـ بػػاألمور ال وهريػػةا ورط ػراح كػػؿ مػػا مػػف ش ػ نا رف يكػػوف
خار ػاً عنهػػا :ومػػف ر ػػؿ رف طبيػػات النحػػوييف الػػحيف ػػاؤوا بعػػد الخميػػؿ والف ػراء لػػـ

يػػدركوا موضػػوع د ارسػػتهـا و عرفػوا حػػدود تخييػػهـا فػاتهـ كثيػػر مػػف األيػػوؿ التػػي

هػػي مػػف يػػمب موضػػوع الد ارسػػةا ولػػـ يمتفت ػوا إلػػى رهميتهػػاا كوالػػى عمػػؽ اليػػمة بينهػػا
وبينػػاا والتيػػروا فػػي د ارسػػتهـ عمػػى مػػا شػػغفوا بػػا مػػف فكػرة العمػػؿ والعامػػؿا وليػػروها
عمػػى مػػا كػػانوا ي حظػػوف مػػف ت ػ ثير لػػبعض الكممػػات فػػي بعػػضا كت ػ ثير الحػػرؼ فػػي
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ا سػـ والفعػؿا فيمػػا كػانوا يزعمػوفا وتػ ثير الفعػؿ فػػي ا سػـا وتػ ثير ا سػػـ فػي ا سػػـا
و يمثػػؿ حلػػؾ إ

انب ػاً ض ػ ي ً مػػف وانػػب الػػدرس النحػػوي الحػػؽ ...كػػؿ هػػحا -فيمػػا

رظف -إنما نتج عف هؿ اليوـ بموضوع دراستهـا وبما كاف ي ب رف سػيكو مػف نهػج
ي ـ طبيعة موضوعهاا ولو كانوا عرفوا هحا وحاؾ إحف لتغيرت م مػن الػدرس المغػوي
ولكاف النحو خمياً هخػر ...ولمػا كػاف موضػوع الػدرس النحػوي هػو ال ممػة يػدرت هػح

الفيوؿ بفيؿ في ال ممة تثبيتاً لو هة النظر هح ا كواشعا اًر ب همية ال ممة في الػدرس

النحوي الحديث))(.)30

ولنػػا رف نطمػ ف بعػػد حلػػؾ بػ ف هػػحا التو ػػا الحػػديث الػػحي رشػػار إليػػا المخزومػػي
زء مف مسار ت ديدي تميا ي رخح يفرض نفسا عمى األنمػاط المنه يػة التيميديػة التػي
باتػػت تسػػتدعي نظ ػ اًر نيػػدياً مػػؤه ً لمتمييػػز بػػيف المػػنهج الكاشػػؼ عػػف خيػػا ص المػػتف
الم ػػدروس والم ػػنهج ال ػػحي

يمتم ػػؾ الي ػػدرة عم ػػى حل ػػؾا وم ػػف هن ػػا ررى المخزوم ػػي رن ػػا

بػػد مػػف رف نيػػحن نهػػج اليػػدماء ونعيػػد إلػػى هػػح الد ارسػػة اعتبارهػػا الػػحي ػػار عميػػا
تعنػػت النحػػاة وتمحمهػػـ و همهػػـ موضػػوع د ارسػػتهـا وانته ػا هـ منه ػاً غريب ػاً بعيػػداً كػػؿ
البعد عف منهج هح الدراسة))(.)31

وبحلؾ يتضن رف ت ربػة المخزومػي فػي هػحا المسػار لػد وضػعت الفكػر النحػوي
ف ػػي س ػػياؽ دي ػػدا ل ػػيس ألنه ػػا تي ػػدت إل ػػى ني ػػد البع ػػد األبيس ػػتيمي ف ػػي الم ػػنهج الي ػػديـ
فحسػػبا بػػؿ ألنهػػا كرسػػت رؤيػػة عمميػػة تعتمػػد عمػػى ممػػة مػػف الفرضػػيات فػػي د ارسػػة
مشك ت النحو العربي واستي ار ها.
كػاف ثمػػة بػػاحثوف لبػؿ المخزومػػي لػػد رمعنػوا النظػػر فػػي طبيعػة الػػدرس النحػػويا
إ رف إمعػػانهـ هػػحا بػػدا حا منحػػى انطبػػاعي يفتيػػر إلػػى ريػػوؿ البحػػث العممػػيا ناهيػػؾ
ع ػف رنهػػا لػػـ ت ػ ِت ضػػمف مشػػروع متكامػػؿ الرؤيػػة ()32ا وهػػو مػػا ل ػ إليػػا المخزومػػي
ضػػمف مػػا تبنػػا مػػف ميػػاو ت فػػي كتاباتػػا التػػي يمكػػف رف يخػػرج لار هػػا بتيػػور شػػبا
متكامػ ػػؿ األ ػ ػزاء عػ ػػف طبيعػ ػػة الخطػ ػػاب النحػ ػػوي الحػ ػػديث بغػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف ليمػ ػػة
ا خت ؼ مع الرؤى التي رطميها.
إف األثر المساني الحديث في ت ربة المخزومي كػاف حاضػ اًرا ولػد ظػؿ يمػارس

فػػي كػػؿ المياربػػات التػػي لػػدمها ت ػ ثي اًر تفاعميػاً ت ػػاوز حػػدود التويػػيؼ الم ػػرد لمظػػاهرة
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المدروسةا إلى إعػادة بنا هػا عمػى وفػؽ رؤيػة منه يػة إيػ حية تنػالش اليضػايا وتعيػد
ابتداء مف إعادة النظر بموضوع العمـ نفسا ويو ً إلى تشخيص محدداتا.
تشكيمهاا
ً
فػػي ضػػوء حلػػؾ لػػرر المخزومػػي رف الػػدرس النحػػوي يعػػالج موضػػوعاً ر يسػاً هػػو
ال ممػػة مػػف حيػػث ت ليفهػػا ونظامهػػاا ومػػف حيػػث طبيعتهػػاا ومػػف حيػػث ر زاؤهػػاا ومػػف

حيػ ػػث مػ ػػا يط ػ ػ رر عمػ ػػى ر از هػ ػػا فػ ػػي رثنػ ػػاء الت ػ ػ ليؼ مػ ػػف تيػ ػػديـ وت ػ ػ خيرا ومػ ػػف إظهػ ػػار
كواضمار))(.)33

وتبػػدو إشػػارة المخزومػػي إلػػى ميولػػة النظػػاـ) ركثػػر وضػػوحاً مػػف س ػواها عمػػى

يعيد الربط بيف منهج المخزومػي والػنمط المسػاني الحػديث الػحي انػتج هػحا الميػطمن
الػػحي يػػنص عمػػى واحػػد مػػف رهػػـ رسػػس النظريػػة المسػػانية الحديثػػة .والػػحي ينظػػر إلػػى
ميػػو ت دي سوسػػير لػػادر عمػػى رف يكتشػػؼ بيسػػر حلػػؾ الػربط ا بسػػتمولو يا إح نػػص
سوسير في ركثر مف موضوع في محاضراتا عمى حلؾ لا ً:

 المغ ػػة ...نظػ ػػاـ م ػػف ا شػ ػػارات ػػوهر الوحيػ ػػد الػ ػربط بػ ػػيف المع ػػاني واليػ ػػورةاليوتية) (.)34

 المغة نظاـ مف ا شارات  System of signsالتي تعبر عف األفكار)(.)35 اليفة التي تميػز نظػاـ ا شػارات عػف األنظمػة األخػرىفي المغة)(.)36

تظهػر بوضػوح إ

 النظػاـ المغػػوي  ...سمسػػمة مػف الفػػروؽ اليػػوتية تػرتبط بسمسػمة مػػف الفػػروؽ فػػياألفكار)(.)37

 المغة نظاـ يعتمد عمى التيابؿ العيمي لألنطباعات السمعية)(.)38 -المغة خير ممثؿ لنظاـ ا شارات)(.)39

 المغة نظاـ مف العناير المعتمد بعضها عمػى بعػضا تنػتج ليمػة كػؿ عنيػرمف و ود العناير األخرى في ولت واحد)(.)40

 المغ ػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػػاـ ا تم ػ ػ ػػاعي ت ػ ػ ػػتحكـ في ػ ػ ػػا مع ػ ػ ػػايير ش ػ ػ ػػبيهة بتم ػ ػ ػػؾ الت ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػتحكـبالم تمعات(.)41
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كواحا ما ت ممنا الميولة األخيرة فانا ن د لها يدى يريحاً لدى المخزومي الػحي
نػػص عمػػى رف المغػػة ظػػاهرة ا تماعيػػة تخضػػع لمػػا يخضػػع لػػا الم تمػػع مػػف رحكػػاـ

تستند إلى عيؿ الم تمع نفسا))(.)42

واضػػن مػػف هػػح الدلػػة فػػي اسػػتخداـ المفػػاهيـ المسػػانيةا رف مػػا يريػػد المخزومػػي
توظيؼ الييمة العممية لممنهج الحديث في بناء رؤيتا ا ي حية.
سػػوغت هػػح المعطيػػات لممخزومػػي ت سػػيس ميػػو ت ديػػدة فػػي النحػػو العربػػي
انطم ػػؽ فيه ػػا م ػػف فمس ػػفة عممي ػػة ودع خ لهػ ػا الميارب ػػات اليديم ػػة حات المنح ػػى العيم ػػي
الفمسػػفي وفػػتن هفال ػاً عمػػى الوالػػع المغػػوي عمػػى وفػػؽ مػػنهج محػػدد بعػػد رف كانػػت طػػرؽ
المعال ة متنوعة المشارب والمسارات.

كواحا ك ػ ػ ػ ػػاف سوس ػ ػ ػ ػػير ل ػ ػ ػ ػػد اعتم ػ ػ ػ ػػد مب ػ ػ ػ ػػدر التػ ػ ػ ػ ػزامف رو م ػ ػ ػ ػػا يي ػ ػ ػ ػػطمن عمي ػ ػ ػ ػػا
 )Synchroniceالػػحي يخػػتص بالع لػػات التػػي تػربط الوحػػدات المغويػػة رو العنايػػر

المتزامن ػػة الت ػػي تش ػػكؿ نظامػ ػاً ف ػػي العي ػػؿ ال م ػػاعي لممتكمم ػػيف ()43ا ولػ ػ ف ك ػػاف ه ػػحا
التحديػػد يشػػكؿ ا طػػار العػػاـ لممشػػروع المسػػاني الهػػادؼ إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي طرييػػة

البحث المغوي التيميدي وتفكيؾ عناير المتداخمػة التػي ت عػؿ د ارسػة المغػة تتسػـ بعػدـ

الوض ػػوح ()44ا ف ػػاف المخزوم ػػي و ػػدنا يتح ػػرؾ ف ػػي ه ػػح ال ػػدا رة ح ػػيف وي ػػؼ م ػػنهج
النحوييف اليدماء ب نا بعيد عف طبيعة المغة (.)45

وف ػػي ض ػػوء ه ػػحا المعط ػػى ف ػػاف المخزوم ػػي ي ػػرى رف د ارس ػػة النح ػػو عم ػػى وف ػػؽ
المنهج المغوي اليحين ي ب رف ينطمؽ مف المغة نفسػهاا ويتػرؾ كػؿ ا عتبػارات التػي
تمت إلى الطبيعة المغوية بيمة (.)46

وهحا يحكرنا بما نص عميا سوسير ب ف الهدؼ الحيييي الوحيد لعمـ المغة هػو
الحياة الطبيعية ا عتيادية ٍ
لمغة لها و ود))(.)47
كواحا كػػاف سوسػػير لػػد انتيػػد المفػػاهيـ التػػي يػػاغها النحويػػوف بخيػػوص السػػاـ

الك ػ ـ التػػي تشػػبا ميػػو ت عمػػـ المنطػػؽا ودعػػا إلػػى تشػػخيص مكونػػات النظػػاـ المغػػوي

مف خ ؿ منظػور المغػة الوالعيػة ()48ا حتػى ريػبن حلػؾ مبػدر ر يسػاً اعتمػد المسػانيوف

وعػػدو مػػدخ ً مهمػاً يتعػػيف عمػػى الباحػػث رف يسػػمكا ويحػػدد رركانػػا لبػػؿ الشػػروع بد ارسػػة

تراكي ػػب المغ ػػة ومكوناته ػػا ()49ا ف ػػاف المخزوم ػػي ل ػػد ح ػػحا ه ػػحا الح ػػحو ح ػػيف ل ػػـ يستسػ ػ
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المفاهيـ والتينيات الموروثة أللساـ الكممػة فػي المػتف النحػوي اليػديـا مؤكػداً رنهػا رربعػة

رلساـ :الفعؿ وا سـ واألداة والكنايات (.)50

و شػػؾ رنػػا ينطمػػؽ فػػي حلػػؾ مػػف الوالػػع المغػػوي) رو الطبيعػػة المغويػػة) التػػي

رشار إليها وكررها كثي اًر (.)51
ومػػف هنػػا فان ػا

يبػػدو يػػحيحاً مػػا حهػػب إليػػا فاضػػؿ السػػالي حػػيف لػػرر رف

تيسيـ المخزومي لمكممة لـ يتضن فيا األساس الحي اسػتند إليػا فػي حلػؾ ()52ا بػؿ إنػا
كػاف إزاء توظيػؼ إطػػار مفػاهيمي لػػيس ديػداً فػي مر عياتػػا األيػؿا بػػؿ فػي توظيفػػاا

و ريػػب رف هػػحا التوظيػػؼ لػػد فػػتن هفال ػاً ديػػدة ل شػػتغاؿ ا ي ػ حي المنه ػػيا وفػػي
كػػؿ حلػػؾ وضػػعنا المخزومػػي عنػػد عتبػات ديػػدة لمكشػػؼ عػػف ربعػػاد ثانويػػة غيػػر مفعمػػة
فػػي فضػػاء البحػػث النحػػوي العربػػي الحػػديثا وعمػػى هػػحا فانػػا رثػػرى الخطػػاب النحػػوي
وخرج مف سياؽ الرؤى التيميدية عمى الرغـ مف ريادتهاا إلى رؤية ديدة تعتمد الػوعي
العممػػي الػػحي سػػدتا المسػػانيات بويػػفها حػػدثاً عممي ػاً يحمػػؿ خيويػػية عمػػى يػػعيد

الخطاب والمنهج (.)53

ولػػيس ثمػػة شػػؾ فػػي رف الظػػرؼ العممػػي الشخيػػي الػػحي عاشػا المخزومػػي فػػي
ػداء مػػف عػػاـ  4934حػػيف كػػاف طالب ػاً فػػي لسػػـ المغػػة
كميػػة ااداب ب امعػػة اليػػاهرة ابتػ ً
العربي ػػةا وي ػػو ً إل ػػى ع ػػاـ  4953ال ػػحي رنه ػػى في ػػا مرحم ػػة ال ػػدكتو ار ()54ا ل ػػد تحك ػػـ
بكتاباتػػا وتو هػػا الػػحي كػػاف يسػػتمد تفايػػيما مػػف ميػػداف الثيافػػة العربيػة الػػحي رفػػاد مػػف
ال هػػد ا ستش ػرالي فػػي ث ثينيػػات اليػػرف المنيػػرـ ومػػا رعيبػػا مػػف انفتػػاح عمػػى الغػػرب
عبر بوابة ا بتعاث العممي ل يؿ مف المسانييف العرب الحيف كاف ربرزهـ ابػراهيـ رنػيس

وعبػػد الػػرحمف ريػػوب وتمػػاـ حسػػاف وكمػػاؿ بشػػر ومحمػػود السػػعراف ()55ا إح اسػػهـ هػػؤ ء
في تحريؾ ع مة التحديث مف خ ؿ إي اد مياربات عممية ديدة في الػدرس النحػوي
رفرزت ث ثة ات اهات:
 الويفية ونيد التراث المغوي العربي. -التحميؿ البنيوي لمغة.

 تطبيؽ النظرية الحديثة عمى المغة العربية (.)5614

ولعػػؿ ايػراد بعػػض هػػؤ ء البػػاحثيف فػػي كتابػػات المخزومػػي وبعػػض ميػػو تهـ فػػي
كتاب ػػات المخزومػ ػػي

()57

يؤشػ ػػر حلػ ػػؾ التفاعػ ػػؿ والتعػ ػػاطي مػ ػػع المػ ػػنهج الحػ ػػديث ل ػ ػراءة

وتحمي ًا حتى غدا واحداً مف األسس التي تدخؿ في عممية النظر والتيويـ النحوي.
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ينظر  :درس ا بيستيمولو يا رو نظرية المعرفة58 :ا 59ا ونظرية النص434 :ا 432ا

)3
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ينظر  :عمـ المغة العاـ.429 :

)45
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17
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ينظر  :دراسات في تحميؿ الخطاب غير األدبي246 :ا ومباحث ت سيسية في المسانيات 8ا
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المصادر
 ا تهادات لغويةا تماـ حسافا ط4ا الياهرةا 2007ـ.18

 رس ػ مة المغػػة ورس ػ مة المسػػانياتا حػػافظ اسػػماعيمي عمػػويا وليػػد رحمػػد العنػػاتياط4ا بيروتا 2008ـ.
 رسرار العربيةا ربو البركات األنباريا تحييؽ :محمد به ة البيطػارا مطبوعػاتالم مع العممي العربي بدمشؽا د .ت.
 رلس ػػاـ الكػ ػ ـ العرب ػػيا م ػػف حي ػػث الش ػػكؿ والوظيف ػػةا فاض ػػؿ الس ػػاليا الي ػػاهرةا4977ـ.
 األلسػػنية عمػػـ المغػػة الحػػديث) المبػػادئ واألعػ ـا ميشػػاؿ زكريػػاا ط2ا بيػػروتا4983ـ.
 األلسػػنية المعاي ػرة والعربيػػةا رشػػيد العبيػػديا م مػػة الػػحخا را ع4ا 4420ه ػػا2000ـ.
 دراسات في تحميؿ الخطاب غير األدبيا بشير إبريرا ط4ا إربدا 2040ـ. د ارسػ ػػات فػ ػػي نظريػ ػػة النحػ ػػو العربػ ػػي وتطبيياتهػ ػػاا يػ ػػاحب ابػ ػػو نػ ػػاحا ط4ااألردفا .4998
 درس األبيسػػتيمولو يا رو نظريػػة المعرفػػةا عبػػد الس ػ ـ بػػف عبػػد العػػاليا وسػػالـيفوتا ط2ا بغدادا 4986ـ.
 شرح المفيؿا ابف يعيش ا طبعة ح ريةا ميرا د .ت . العربيػػة وعمػػـ المغػػة البنيػويا حممػػي خميػػؿا دار المعرفػػة ال امعيػػةا ا سػػكندريةا4988ـ.
 عمـ المغة العاـا فرديناف دي سوسيرا تر مة :يو يػؿ يوسػؼ عزيػزا مطبوعػاتهفاؽ عربيةا بغدادا 4985ـ.
 في إي ح النحو العربيا عبد الوارث مبروؾ سعيدا ط4ا الكويتا 4985ـ. في حركة ت ديد النحو وتيسػير فػي العيػر الحػديثا نعمػة رحػيـ العػزاويا دارالشؤوف الثيافية بغدادا 4995ـ.
 -في النحو العربيا لواعد وتطبيؽا مهدي المخزوميا ط4ا ميرا 4966ـ.
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 فػػي النحػػو العربػػيا نيػػد وتو يػػاا مهػػدي المخزومػػيا المكتبػػة العيػريةا يػػيداابيروتا د .ت.
 فهػػـ المغػػةا نحػػو عمػػـ المغػػة لمػػا بعػػد مرحمػػة ومسػػكيا تي ػرنس مػػور كريسػػتفكارلن ا تر مة :حامد حسيف الح اجا ط4ا بغدادا 4988ـ.
 اليراءة النسييةا احمد يوسؼا ط4ا بيروتا 2007ـ. المسانيات في الثيافة العربيػة المعايػرةا حػافظ إسػماعيمي عمػويا ط4ا بيػروت2009ـ.
 المسانيات والد لةا منحر عياشيا ط2ا مركز ا نماء الحضريا 2007ـ. مباحث ت سيسية في المسانياتا عبد الس ـ المسديا ط4ا بيروتا 2040ـ. مداخؿ إلى المدارس المسانيةا السعيدة شنولةا ط4ا الياهرةا 2008ـ. منػػاهج الػػدرس النحػػوي فػػي العػػالـ العربػػيا عطػػا محمػػد موسػػىا ط4ا األردفا2002ـ.
 النحو العربي بيف التيميد والمناهج المسػانية الحديثػةا بمياسػـ دفػاا م مػة اادابوالمغاتا م مة لايدي مرباح ورلمةا ال از را ع5ا 2006ـ.
 النح ػ ػػو العرب ػ ػػي وال ػ ػػدرس الحديث ػ ػػةا عب ػ ػػد ال ار ح ػ ػػيا دار المعرف ػ ػػة ال امعي ػ ػػةااسكندريةا 4988ـ.
 نشػ ة الػػدرس المسػاني العربػػي الحػػديثا فاطمػة البكػػوشا رسػالة ما سػػتيرا كميػػةاادابا امعة بغدادا 4999ـ.
 -نظرية النصا حسيف خمريا ط4ا بيروتا 2007ـ.
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