جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة ؤلادياا باا التت

م (.)2019/1250

َّ
الخالف النحىي :نشأثه ،أصبابه ،مظاهره
م /أكرم ناصر ناصر حضين
ؾالب دٖخىساٍ ومذسط الىدى والطشٍ في ْعم اللًت الهشبُت|| ٗلُت اللًاث|| ظامهت ضىهاء|| الُمً
|| E: Al-jahfaly@hotmail.com || phone: 0096777853518
اإلاخلخ :
جىاولذ َزا الذساظت الخالٍ الىدىي ،وشإجه ،ؤظبابه مكاَشٍ ،وْذ انخمذث الذساظت نلى اإلاىهج الخاسٍخي والىضُي ،واهٓعمذ
َّ
وؤولُاجه ،وجىا و ٛاإلاؿلب الشاوي :ؤظباب الخالٍ الىدىي،
الذساظت نلت زالزت مؿالب ،اإلاؿلب ألاو :ٛجىاو ٛوشإة الخالٍ الىدىي،
ومازشاجه ،وجىاو ٛاإلاؿلب الشالض :مكاَش الخالٍ الىدىي ،وْذ ؤوضخذ الذساظت مطؿلخاث الذساظت اإلاُخاخُت ،الخالٍ ،اإلاىاقشاث،
ؤولُاث الخالٍ الىدىي الزي بذؤ باالخخماالث ،زم اإلاىاقشاثَّ ،
اإلاجالغ ،وجىضلذ الذساظت بلى :بُان َّ
وبُيذ الذساظت ؤظباب الخالٍ
الىدىي ومازشاجه اإلاخمشلت بـ :باإلاازشاث العُاظُت والبُئُت واللًىٍت والشٓاَُت ،ومازشاث العمام والُٓاطٖ ،ما ؤوضخذ الذساظت مكاَش
الخالٍ الىدىي ،اإلاىاقشاث ،اإلاعائل الىدىٍت ،وٖخب الخالٍ الىدىي ،والخالٍ الىدىي بحن هداة اإلازَبحن وهداة اإلازَب الىاخذ،
والخالٍ نىذ الىدىي هُعه ،وْذ ؤوضذ الذساظت بـ :دنىة الىداة لهذم الدشذد في اإلاعائل الخالَُت ،ال ظُما مذسسخي الىدى في اإلاذاسط،
والشظىم للٓشآن ال٘شٍم ّ
بهذٍ ال٘خاب الزي ال ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه وال مً خلُت .وألاخز بالشؤي ألاْشب بلى الُهم في ؤزىاء جذسَغ
ِ
الىدى ،والابخهاد نً آلاساء الخالَُت الخإوٍلُت التي جبهض الخهُٓذ ،وبْامت الىذواث واإلاىاقشاث الخلُضٍىهُت وؤلارانُت بحن اإلاخخططحن
للخهشٍِ بٓىانذ الىدى الهشبي وؤضىله ،وَخذ مىاْو بل٘تروهُت وْىىاث حهلُمُت ،وبوشاء مجالث مخخططت للىدى ،والذنىة بلى وغو
ٖخب في جِعحر الىدى مخجاوصة حهُٓذاث الخالٍ الىدىيٖ ،ما ًٓترح الباخض بظشاء الذساظاث خى ٛاإلاىغىناث والهىاوًٍ آلاجُت :دساظت
الخالٍ الىدىي مً اإلاىكىس العُاسخي ،ودساظت الخٓبت ألاولى للخالٍ الىدىي التي ظبٓذ خٓبت ؤي ألاظىد الذئلي ،وألاظباب التي ؤدث
بلى تهمِش الىدى الٙىفي وبنالء الىدى البطشي ،ودساظت الخالٍ الىدىي وؤظبابه نىذ الىدىي هُعه ،وَل للخالٍ الىدىي دوس في جِعحر
الىدى.

Grammar controversy: its origins, causes, manifestations
Abstract: This research deals with the grammatical disagreement, its origin, causes and manifestations. It bases on the
historical and descriptive approaches. It is divided into three sections. The first section deals with the origin of the
grammatical disagreement and its beginnings. The second section discusses the reasons behind the grammatical
controversy and its effects. The third section shows the manifestations of the grammatical disagreement. The study shows
the key terms of the research, points out the rudiments of the grammatical disagreement that was started as expectations
and then as debates. It also explains the reasons behind the grammatical disagreement and its political, environmental,
linguistic, and cultural influences as well as the influences of listening and anologies. The study also points out the
manifestations of grammatical dispute: debates, grammatical issues, the books which include the grammatical
disagreement, the grammatical controversy between grammarians of the two different doctrines and the scholars of the
same doctrine, and the disagreement of the grammarian himself. The study recommended the grammarians not to be strict
about the controversial issues, especially grammar teachers in schools. They can return to the Holy Quran as the book that
doesn't contain any mistake, and to take the closest opinion while teaching grammar. The study also, recommended the
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teachers to avoid the controversial and interpretive views. There could be television and radio seminars and debates
between specialists to introduce Arabic Grammar. In addition, to the opining of websites, educational channels, and
magazines for Grammar, and to provide books in facilitating the grammar to avoid the complexities of grammatical
controversy. This study recommends to study the grammatical controversy from political point of view as well as its first era
that preceded Abu Al-aswad Alduwali'speriod. Inaddition, it recommends the study of the reasons that led to the
marginalization of Alkufi grammar and the enhancement of Albasra grammar, the grammatical disagreement and its causes
for the grammarian himself, and whether the grammatical controversy plays a role in facilitating grammar.

اإلاقامة:
-1
ِّ

ٌهذ الخالٍ َّ
ؤَم الٓػاًا التي اسج٘ض نليها الىدى الهشبي مً بذاًت وشإجه ختى آلان ،وَى ما َّ
ُّ
الىدىي مً ُّ
مهذ
َ
َُ
لكهىس مذسظخحن ٖبحرجحن في الىدى الهشبي ،مذسظت البطـشة ومذسظت الٙىَت ،ومً ز َّم قهشث بهذ رل ٚاإلاذاسط ألاخش،
اإلاذسظت البًذادًت واإلاذسظت اإلاطـشٍت واإلاذسظت ألاهذلعُت.
لٓذ ٗاهذ ْػُت الخالٍ َّ
الىدىي وما صالذ مً ؤَم الٓػاًا التي شًلذ داسسخي الىدى الهشبي وؾالبه ،وَزٍ
الخالَاث ٖشحرة ومدشهبت في ٖخب الىدى ،ولم جبرص َزٍ الخالَاث بحن مذسظت وؤخشي ،ؤو بحن هدىي وآخش َدعب ،بل
َ َّ
بشص الخالٍ لذي َّ
الىدىي هُعه ،مما شٙل مهػلت ؤمام داسط الىدىَٙ ،ان الذاسط بداظت ماظت لخىغُذ َزٍ
ً
الخالَاث وجٓشٍب وظهاث الىكش؛ لزا ولج ال٘شُـشون باب الخالٍ َّ
الىدىي ً
َ
مىاحي
ْذًما وخذًشا ،وَزٍ الذساظاث هدذ
ُ
مخ ّ
هذدة ،منها ما سضذ معائل الخالٍ بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفي وجخشٍجها ،ؤو سضذ معائل الخالٍ بحن هدىي
ِ
وآخش ،ؤو سضذ معائل الخالٍ للىدىي هُعه ،وٗان الهذٍ مً جل ٚالذساظاث جبعُـ الشؤي ألاْشب بلى الطىاب
وجشظُده ،وبن ٗاهذ في بهؼ ألاخُان نىذ بهؼ الىداة جيخطش إلازَب نلى آخش؛ لزا سؤًىا ؤن هؿشّ َزا اإلاىغىم
لذساظخه ،خُض اهٓعم َزا اإلاىغىم نلى زالزت مؿالب ،حعبٓهما مٓذمت ،وجلخٓهما خاجمت ،جىاو ٛاإلاؿلب ألاو :ٛوشإة
الخالٍ الىدىي ،واإلاؿلب الشاوي :ؤظباب الخالٍ الىدىي ،واإلاؿلب الشالض :مكاَش الخالٍ الىدىي ،وْبل ؤن هخهمٔ
في َزٍ الذساظت ظىىضح آلاحي:
ً
أوال :مشكلة الا اصة:
ً
ؤن ْػُت الخالٍ َّ
ظابٓاَّ -
الىدىي مً ؤَم الٓػاًا التي شًلذ داسسخي الىدى الهشبي وؾالبه؛
ٖما ؤظلُىا -
َّ
ورل ٚل٘شحرة اهدشاس َزٍ الخالَاث في ٖخب الىدى وحشهبها ،ما شٙل مهػلت ؤما داسسخي الىدى في َهمهَ٘ ،ثرة آساء
الىداة الىاججت نً الخالٍ الىدىي ؤزٓلذ ٗاَل الذسط الىدىي ،الظُما نىذ ؾالب الىدى اإلابخذئحنَٙ ،ان الذاسط
ً
بداظت ماظت لخىغُذ َزٍ الخالَاث وجٓشٍب وظهاث الىكش ،ومً هاخُت ؤخشيَ ،الخالٍ ًُخذ للمخخططحن ؾشْا
لخىظُه آسائهم وجخشٍجها ،وَزا ما ظىىضخه في َزا الذساظت.
وٍمً٘ َّ
ؤن هدذد مشٙلت الذساظت نً ؾشٍٔ ألاظئلت آلاجُت التي ظخداو ٛالذساظت ؤلاظابت ننها ،وهي ٗاآلحي:
 .1متى قهش الخالٍ الىدىي ،ومتى ٗاهذ َّؤو َّلُاجه ،ونلى ًذ مً ٗاهذ بذاًاجه ووشإجه؟
 .2ما ؤظباب قهىس الخالٍ الىدىي؟
 .3ما مازشاث الخالٍ الىدىي؟
 .4ما ّ
ؤَم مكاَش الخالٍ الىدىي؟
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ً
جانيا :أهااف الا اصة:
تهذٍ الذساظت بلى:
َّ
َّ
 .1بُان جاسٍخ قهىس الخالٍ الىدىي ،وؤولُاجه ،وجدذًذ نلى ًذ مً ٗاهذ بذاًاجه ووشإجه.
 .2جدذًذ ؤظباب قهىس الخالٍ الىدىي.
 .3جىغُذ اإلاازشاث والهىامل التي ؤدث الهدشاس الخالٍ الىدىي.
 .4خطش ّ
ؤَم مكاَش الخالٍ الىدىي.
ً
جالثا :أهمية الا اصة:
ج٘مً ؤَمُت الذساظت في آلاحي:
َّ
 .1ؤلاَادة مً هخائج الذساظت في جٓىٍم ألاظالُب التي اهخهجها الىداة في بىاء الىدى ،وما ظذ بهذ نطىس الخالٍ
مً جشاُٖب ،وْبى ٛما ًصح منها ،وسَؼ ما ًخشط نً مىهج الهشبُت ،بى ًاء نلى ألاظغ التي اهخهجها الىداة
مً خال ٛالخالٍ.
ْ .2ذ حعهم َزٍ الذساظت في معانذة الباخشحن نلى الىْىٍ نلى ؤظغ الخالٍ الىدىي في الٓػاًا الىدىٍت،
واإلاُاغلت ؤو اإلاىاصهت بحن مكاَشٍ وؤظبابه.
 .3ؤلاَادة مً هخائجه في جدذًذ ألاؾش التي ال ًيبغي ؤن ًخشط ننها ؤي مىهج ،ؤو دنىة لخبجي الىظه ألاسجح في
ْػاًا الىدى ؤو جِعحرٍ.
 .4الاظخُادة مً دساظت الخالٍ الىدىي في جبُحن ؾشٍٓت الخُ٘حر الىدىي الزي جىضل بلُه الىداة ،والدجج
والبراَحن التي انخمذوا نليها في دنم آسائهم ،وبُان ألاضى ٛالتي بىىا نليها ،والىخائج التي اهتهىا بليها.
ً
ابعا :حاود الا اصة:
انخمذث الذساظت نلى ٖخب جاسٍخ الىدى وؤضىله ،وٖخب اإلاذاسط الىدىٍت ،وانخمذ نلى ٖخب الخالٍ
الىدىيَّ ،
ونشظذ الذساظت نلى بهؼ ٖخب التراظم ،وبهؼ اإلاهاظم؛ ورل ٚإلاا جٓخػُه الذساظت.
خامضا :منهج الا اصة:
َّ
وجمشل مىهج الذساظت في اإلاىهج الخاسٍخي الزي ّ
ؤضل َّ
ألولُاث الخالٍ الىدىي وبذاًاجه ووشإجه ،وبُئخه
ٗل رلَّ ٚ
البذ ؤن ٌهخمذ نلى اإلاىهج الخاسٍخي ،وٖزا اإلاىهج الىضُي الزي مً خالله َّ
ومجالغ الخالٍ ومىاقشاجهُ ،
جم
جىضُِ نىاضش الذساظت وْػاًاَا.
ً
خامضا :مصطخلحات الا اصة:
ً
أوال :الخالف:
ً
َّ
اإلاػاداة ،وْذ خالُه مخالُت وخالَا ،وجخالِ ألامشان واخخلُا،
الخالٍ في اللًت :مطذس خالِ ،والخالٍ
َ
لم ًخُٓاّ ،
ًدعاو َٓذ جخالِ واخخلِ(.)1
وٗل مالم

()1اهكش :ابً مىكىس (د.ث) :لعان الهشب مادة (خلِ).
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ً
وفي الاضؿالح :ؤن ًإخز ٗل واخذ ؾشٍٓا يحر ؾشٍٔ آلاخش في خاله ؤو ْىله( ،)2وَى مىاصنت ججشي بحن
الػذ؛ َّ
ّ
ٗل غذًً مخخلُان ،وال ُّ
ألن ّ
وهذ َّ
ٗل مخخلُحن
اإلاخهاسغحن لخدُٓٔ خٔ ،ؤو ببؿا ٛباؾل( ،)3وَى ؤن ّم مً
ِ
غذًً(.)4
ومً رل ٚوعخؿُو الٓىّ :ٛ
بن الخالٍ الىدىي َى جخالِ الىداة في جىظيهاتهم وجخشٍجاتهم وآسائَم اإلاخخلُت
واإلاخهذدة في ْػاًا الىدى وبنشابه.
ً
جانيا :اإلاناظرة:
اإلاىاقشة في اللًت :هاقشٍ مىاقشة ،بمهجى :ظادله مجادلت(.)5
ً
وفي الاضؿالح :هي الىكش بالبطحرة مً الجاهبحن في اليعبت بحن الشِئحن بقهاسا للطىاب)6( ،وهي هىم مً
الخىاس بحن ؾشَحن ؤو ؤٖثر؛ بدُض ًٙىهىن نلى مهشَت بالٓػُت اإلاؿشوخت للمىاقشة ،وجٓىم نلى ؤظاط وظىد ؾشٍ
ماٍذ للٓػُت وؾشٍ آخش مهاسع ،خُض ًٓىم ّ
ٗل ؾشٍ بمداولت بزباث صخت سؤًه(.)7
ومً رل ٚوعخؿُو الٓىّ :ٛ
بن اإلاىاقشة بحن الىداة هي مجادالتهم وخىاساتهم في ْػاًا الىدى ،ومداولت ّ
ٗل
ٍّ
بزباث حجخه ،والاهخطاس لشؤًه ؤو مزَبه.
ً
جالثا :اإلاجالط:
في اللًت :الجلىط :الٓهىد ،وظلغ ًجلغَ ،هى ظالغ ،وْىم ظلىط وظالط ،واإلاجلغ :مىغو الجلىط،
ّ
ً
والج ْلغ َ
الظاَ ،
والجلِغ :اإلاجالغ ،وَم الجلعاء،
والجلِغ
وظ
ِ
واإلاجلغ :ظمانت الجلىط ،وْذ ظالعه مجالعهِ ،
َّ
والجالط(.)8
َّ
مً رل ٚوعخؿُو حهشٍِ اإلاجالغ ؤنها :ألاماًٖ التي ًخخزَا الجالعىن والجالط في مٙان ما؛ إلداسة
اإلاىاْشاث واإلاىاقشاث َيها ،ومً رل ٚمجالغ الىدى التي ٗاهذ حهٓذ.

اإلاطل ألاول :نشأة الخالف النحىي
ً
أوال :نشأثه:
الىدىي مو بذاًت وشىء نلم الىدى مش ً
آَا له في ّ
لٓذ وشإ الخالٍ َّ
مذة همىٍ وجؿىسٍ ،وَى ما ظهل الىدى
الهشبي ًضدَش وٍدعو بلى ؤن ضاس له مذاسط ومـزاَـب ،وٍشظو ظبب خُىٍت الىدى الهشبي ويىاٍ بلى الخالٍ َّ
الىدىي،

()2اهكش :الُُىمي (د.ث) اإلاطباح اإلاىحر _ :مادة (خلِ).
()3اهكش :الجشظاوي (1996م) :الخهشٍُاث.135 :
()4اهكش :ألاضُهاوي (1992م) :مُشداث الٓشآن.294 :
()5اهكش:اإلاطباح اإلاىحر مادة (هكش).
()6اهكش :الُ٘ىي (1998م) :الٙلُاث.849 :
()7اهكش :ظالمي( :د.ث) :اإلاذخل بلى ًَ اإلاىاقشاث.44 -43 :
()8اهكش :ابً ظُذة (200م) :اإلاد٘م مادة (ظلغ).271 -270/7 :
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ولىالٍ إلاا ُنشَذ اإلازاَب َّ
الىدىٍت ،بطـشٍت وٗىَُت في ؤو ٛألامــش ،ومً زم بًذادًت وؤهذلعُت ومطـشٍت ،وإلاا وضل الىدى
بلى ما وضل بلُه مً ظهت في ْىانذٍ وؤخٙامه ومطؿلخاجه وهكشٍاجه(.)9
ٌُ ُّ
هذ الخلُل بً ؤخمذ الُشاَُذي (ثَ175ـ) ؤو ٛمً َخذ في ؤلانشاب ما ًمً٘ حعمُخه باالخخماالث ،بر هشاٍ
ً
ٖشحرا مً ألامشلت جدمل و ً
َ
ُ
والؿىٍل ،بالػم
الؿىٍل
ظىَا مخخلُت إلنـشابـهـا ،ومً رل ٚججىٍضٍ فيً :ا صٍذ
ٌهشع
ً
والىطب ،ومً رلْ ٚىلً :ٚا َزا صٍذ ،و ًا َزا صٍذا ،ونلى َزا الىدى ٗان الخلُل ً٘ثر مً الاخخماالث في وظىٍ
ؤلانشاب للطٌُ وألالُاف والهباساث ٖما ٗان ً٘ثر مً الخإوٍل والخخشٍج خحن ًطؿذم ببهؼ الٓىانذ التي ٌعخكهشَا،
ً
وَى في جػانُِ رلً ٚدلل ألالُاف وال٘الم جدلُال ٌهُىه نلى ما ًشٍذ مً جىظُه ؤلانشاب وما ًشٍـذٍ مً الخإوٍل
والخُعحر(.)10
ؤما الخالٍ َّ
الىدىي الزي ؤخز ؾابو اإلاىاقشاث َٓذ بذؤ نىــذ هدــاة الـبطــشة ،وؤولى البذاًاث للمىاقشاث
َّ
الىدىٍت ٗاهذ نلى ًذ نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشمي (ثَ117ـ) وجالمُزٍَ ،هم الزًً َخدىا بابها ونذوا خلٓاتها،
ًا ّ
ًمذ الىدى الهشبي بالهؿاء والىماء(.)11
َٙاهذ مطذس
()12
مً جل ٚاإلاىاقشاث التي نٓذَا ابً ؤ بي بسخاّ مو نلماء نطـشٍ مىاقشجه مو بال ٛبً ؤبي بشدة  ،ومىاقشة
ابً ؤبي بسخاّ ألبي نمشو بً الهالء(َ149ـ)( ،)13ومىاقـشة ابً ؤبي بسخاّ لُىوغ بً خبِب البطـشي(ثَ182ـ) .نً
ُ
ًىوغ ْا :ٛمػِذ بلى نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشميَٓ ،لذ له ُِٖ :جٓشؤَ (( :ةرا ِبش َّ
البطش)) الُٓامت ،٧ :
َٓاَ :ٛةرا َبشّ البطـش ،وَخذ الشاءَٓ ،مذ بلى ؤبي نمــشو ابـً الـهــالءَٓ ،ا :ٛمً ؤًً بٚ؟ ْلذ :مً نىذ نبذ هللا بً
ؤبي بظـدـاّ الخـػـشمـيَ ،عإلخه ُِٖ جٓشؤَ :ةرا ِبشّ البطـش؟ َٓاَ :ٛب َشّ البطــش بُخـذ ال ـشاءَٓ ،ا :ٛؤبى نمشو وؤًً ًشاد
ّ
َ
َ
َ
َبرّ ٖما ظمهىا(.)14
به؟ ًٓا :ٛبشْذ العماء ،وبشّ الىبذ ،وبشْذ ألاسعَ ،إما البطش ِ
ؤولُت للخالٍ َّ
جل ٚاإلاىاقشاث ُح ُّ
هذ همارط َّ
الىدىي ،الزي اخخذم بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،وَى اإلازَب
البطـشي ،وَزٍ اإلاىاقشاث شاَذة ودلُل ًمً٘ مً خاللها الىْىٍ نلى َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي وبذاًاث قهىسٍ
الُهلي ،الزي ؤخز شٙل اإلاىاقشاث وؾابهها ،وَى الزي ًمشل بذاًت الطـشاناث والجزاناث في اإلاعائل َّ
الىدىٍت ،وَزٍ
ٗاهذ مشخلت جالُت للمشخلت ألاولُت للخالٍ َّ
الىدىي.
ً
جانياَّ :أو َّلياثه:
الىدىي بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفيَُ ،مً٘ ّ
ؤما َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
نذ بذاًخه مً مىاقشة ظِبىٍه(ثَ180ـ)
وال٘عائي(ثَ189ـ) بر ؤسظو الذٖخىس َاوي نبذ ال٘شٍم َخشي َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي بحن اإلازَبحن بلى اإلاىاقشة بحن
الضهب َّ
ال٘عائي وظِبىٍه في اإلاعإلت اإلاهشوَت باإلاعإلت ُ
ىسٍت(.)15
وْذ اهٓعم الذاسظىن اإلادذزىن خى ٛرل ٚنلى َشٍٓحن:
الضهب َّ
()9اهكشَ :خشي (2009م) :اإلاعإلت ُ
ىسٍت ،23 :خُض جؿشّ َزا ال٘خاب للخالٍ الىدىي ونىامله ومكاَشٍ ،وَطل الٓىَ ٛزا ال٘خاب
في اإلاعإلت الضهبىسٍت ظمُو ظىاهبها.
َّ
()10اهكش :شىقي غُِ (د.ث) :اإلاذاسط الىدىٍت ،شىقي غُِ.154 :
( )11اهكش :م٘شم (1993م) :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى111 :
( )12اهكش :الضظاجي (1984م) :مجالغ الهلماء241 :ـ .242
( )13هُعه.243 :
( )14هُعه.247 :
َّ
ُ
( )15اهكش :اإلاعإلت الضهبىسٍت.27 :
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 .1ألاوً :ٛشي َّ
ؤن الخالٍ بذؤ بإبي ظهُش الشئاسخي (ث َ189ـ) والخلُل.
ؤن الخالٍ َّ
 .2والشاويً :شي َّ
الىدىي بذؤ بال٘عائي وظِبىٍه.
ؤن ؤبا ظهُش الشئاسخي َى ماظغ مذسظت الٙىَتَّ ،
ؤما نلى الشؤي ألاوَ :ٛمً الهلماء مً ًشي َّ
وؤهه ؤو ٛمً
ً
وغو ٖخابا في الىدى ،وْذ اؾلو نلُه الخلُل واهخُو به( ،)16ومً رل ٚالخحن بذؤث مذسظت الٙىَت جىاقش مذسظت
البطشة ،وقهشث َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي نلى ًذ الخلُل وؤبي ظهُش الشئاسخي ،زم اشخذث بحن ظِبىٍه وال٘عائي(.)17
وْذ رَب مدمذ الؿىؿاوي بلى َّ
ؤن الشئاسخي ؤخز نً ؤبي نمشو بً الهالء ،ويحرٍ مً نلماء الؿبٓت ألاولى في
البطـشة ،زم ُْل بلى الٙىَت واشخًل َيها بالىدى مو نمه مهار الهشاء (ثَ187ـ)َ ،خٙىهذ الؿبٓت ألاولى مً هداة
الٙىَت ،زم ضىِ ٖخابه (الُُطل)في الىدى ،وْذ بهض بلُه الخلُل ًؿلبهَ ،إسظله بلُهَّ ،
وؤن ظِبىٍه هٓل في ٖخابه
نىه ٖما هٓل نً البطـشٍحنَ ،ةلى الشئاسخي بذؤ الىدى في الٙىَت دساظـت وجـإلُ ًـُاَ ،هى سؤط الؿبٓت ألاولى ،وٖخابه
ؤن الخالٍ َّ
(الُُطل)ؤو ٛمالِ في الىدىَ ،إصخاب َزا اإلازَب ًشون َّ
الىدىي بذؤ نلى ًذ الخلُل والشئاسخي(.)18
ً
ً
والخُٓٓت َّ
ؤن َزا وَم ْذ ظشي بحن الذاسظحن ْذًما وخذًشاَ ،الٓائلىن بهزا الشؤي ؤسادوا ؤن ًشَهىا مً
ؤن َّ
شإن الٙىَُحن بمٓابلت ؤبي ظهُش الشئاسخي وشُخ الهشبُت الخلُل بً ؤخمذ ،والخُٓٓت َّ
الىدى الٙىفي لم ًبذؤ خُٓٓت
ً
هٓلت جػاهي َّ
الىدى البطشي.
بال نلى ًذ ال٘عائي الزي هٓله
ؤما الذٖخىس شىقي غَُُِ ،اٍذ ْى ٛؤبي خاجم :وٗان بالٙىَت هدىي ًٓا ٛله ؤبى ظهُش الشئاسخي ،وَى
مؿشوح الهلم لِغ بشخيء ،بهما ًبذؤ الىدى الٙىفي الخُٓٓي بال٘عائي وجلمُزٍ الُشاء (ثَ207ـ)َ ،هما اللزان سظما
َّ
وؤنذاٍ بدزْهما وَؿىتهما؛ لخٙىن له خىاضه التي ٌعخٓل بها نً الىدى البطـشي،
ضىسة الىدى ووغها ؤضىله،
()19
مشجبحن إلآىماجه ،ومذْٓحن في ْىانذٍ ،ومخخزًً له ألاظباب التي جشَو بيُاهه .
ً
َّ
ؤما نبذ الها ٛم٘شم َٓذ ّسد مٓىلت ؤبي خاجم نً الشئاسخي بلى الخعذ والخٓذ ،وؤن الهكماء دائما ال
ٌعلمىن مً ؤلعىت الخاْذًًّ ،
ورم الخاظذًً ومً َاالء الخاظذًً ؤبى خاجمَٓ ،ذ ْاٗ :ٛان بالٙىَت هدىي ًٓا ٛله
ؤبى ظهُش الشئاسخي وَى مؿشوح الهلم لِغ بشـيء ،وؤَل الٙىَت ٌهكمىن مً شإهه ،وٍضنمىن َّ
ؤن ً
ٖشحرا مً نلىمهم
وْشاءاتهم مإخىرة نىه ،وسواًت ؤبي خاجم جذ ٛنلى الخهطب اإلازَبي(.)20
الزي ًاٍذ ؤي الذٖخىس نبذ الها ٛمً َّ
ؤن ؤبا خاجم ْذ ْا ٛما ْا ٛبهما َى مً باب الخهطب والخعذ
س
َّ
والخٓذ ،بْشاس ؤبي خاجم هُعه ؤن ؤَل الٙىَت -وهي شهادة للشئاسخيٌ -هكمىن مً شإهه وٍإخزون نىه نلىمهم
وْشاءاتهم ،وٍبذو ؤن حهكُمهم بًاٍ ال ًإحي مً َشاى ،وال ًيبو مً غهِ ،بال برا ٗاهذ جل ٚالشواًاث التي جشَو مً
شإهه مشٙىٕ في صختها.
َّ
وهخخم ال٘الم في الشؤي ألاو ٛالٓائل :بيشإة الىدى الٙىفي نلى ًذ الشئاسخي ،وؤن بذاًت الخالٍ بذؤ به والخلُل
َ
بشؤي الذٖخىس َاوي َخشيَٓ ،ذ نٓب نلى رلْ ٚائال« :بن جدذًذ وشإة اإلازَب الٙىفي بالشئاسخي ومً ز َّم وشإة
الخالٍ بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفي وشإ به وبالخلُل ؤمش لم ًٓشٍ البدض الهلمي؛ َّ
ألهالشئاسخي لم جشد له آساء هدىٍت
في ٖخب الىدى ،والٓى :ٛب َّن الخلُل ؤَاد مً ٖخابه ّ
َذون مىه جلمُزٍ ظِبىٍه في ٖخابه(ال٘خاب) ؤمش ال ًمً٘ ألاخز به؛
( )16اهكش :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى 422:وألاًَاوي (د.ث) :في ؤضى ٛالىدى.176 :
( )17اهكش :ألاًَاوي (د.ث) :غحى ؤلاظالم.294/2 :
( )18اهكش :الؿىؿاوي (د.ث) :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.115 :
()19اهكش :شىقي غُِ (1968م) :اإلاذاسط َّ
الىدىٍت.154 :
()20اهكش :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى.423 :
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َّ
ألن الادناء ؤن ظِبىٍه في ال٘خاب ْذ رٖش مً خٙاًت الٙىفي ؤبي ظهُش الشئاسخي ؤمش ال ًٓشٍ ظمهشة مً الذاسظحن
اإلادذزحن الظُما بهذ الىكش في ال٘خاب»(.)21
ؤن ؤولُت الخالٍ بذؤ بعِبىٍه وال٘عائي ،هاَحن ؤن ًٙىن الخالٍ َّ
ؤما الشؤي الشاويَ:حري ؤصخابه َّ
الىدىي ْذ
بذؤ بالشئاسخي والخلُل ،وؤو ٛمكاَش رل ٚالخالٍ اإلاىاقشة الشهحرة بحن ظِبىٍه وال٘عائي ،التي داسث في مجلغ
(الضهب َّ
ُ
ىسٍت)(.)22
الششُذ في اإلاعإلت اإلاهشوَت التي حعمى اإلاعإلت

اإلاطل الثاني :أصباب الخالف النحىي ومؤجراثه
 .1مؤجرات صياصية:
َّ
ًمً٘ ّسد ؤظباب الخالٍ الىدىي بلى اإلاازشاث العُاظُتَ ،مىز ؤن وشإث البطـشة والٙىَت بإمش مً الخلُُت
الشاشذ نمش بً الخؿاب -سضخي هللا نىه -وَما ٗالبلذ الىاخذ ،ال ًُ ّ
٘ذس ضُىَما شخيء بلى ؤن خذزذ مىْهت الجمل،
ِ
َأزش ؤلامام نلي بً ؤبي ؾالب -سضخي هللا نىه -الٙىَت ناضمت له ،واهكم ؤَل البطشة بلى العُذة نائشت وؾلخت
والضبحر(.)23
ً
ونىذما اهتهذ الخشوب بحن اإلاذًيخحن جشٖذ جل ٚالخشوب هض ً
ً
وجخاضما وجىاَعا بحن ؤبىاء البلذًً ،زم
انا
ظاءث دولت بجي ؤمُتَٙ ،اهذ البطشة ؤمىٍت الاهخماء قاَشتها و هاضشتها ،والٙىَت نلى خخِ ومػؼ جخٓبل غًـ
ألامىٍحن نليها؛ لٓعىة ألامىٍت وضشامتها ،زم ظاءث الذولت الهباظُت نلى ؤهٓاغها وٗان مبذؤ قهىسَا في الٙىَت ،ومً
َ
ز َّم ما ٛؤمشاء بجي الهباط بلى الٙىَُحن(.)24
ُّ
ً
َّ
انا ونطبُت بحن اإلاذًيخحن ،وْذ َّ
امخذ َزا الجزام والخىاَغ بلى الهلماءَٓ ،ذ ؤ ِلُذ ٖخب في رلٚ
وَى ما َولذ هض
منها ٖخاب (َخش ؤَل الٙىَت نلى البطـشة)(.)25
ً
ً
واظتهادا في معائل ٖشحرة ،وَى ما ًبحن َّ
وَزا الخالٍ ْذ امخذ بلى َّ
ؤن
الىدىٍحن ًخخلُىن َُما بُنهم اججاَا
ً
دوسا في برٗاء الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن.
للهىامل العُاظُت واإلازَبُت
 .2مؤجرات البيئة اللغىية:
َّ
َّ
ؤزبدذ الذساظاث الىدىٍت ؤن البطـشة ٗاهذ ؤظبٔ مً ؤختها الٙىَت في وغو نلم الىدى وؤلاإلاام به وبٓىانذٍ،
َٓذ ب ذؤ الىدى في البطـشة بهذ اهدشاس اللخً نلى ألالعىت ،وْذ رٖش ًاْىث الخمىي سواًت ؤبي ألاظىد الذئلي (ثَ69ـ)

( )21اهكش :اإلاعإلت الض ُهب َّ
ىسٍت.29:
ً
ً
ً
( )22لٓذ بعـ الذٖخىس َاوي َخشي الٓى ٛفي َزا الشؤي ،وجىاوله مً ظمُو ظىاهبه راٖشا ومُطال ومدلال آساء الذاسظحن خىله ،اهكش:
ىسٍت ،84-55 :خُض جؿشّ َزا ال٘خاب بلى الخالٍ الىدىي ونىامله ومكاَشٍَّ ،
اإلاعإلت الض ُهب َّ
وَطل الٓى ٛفي اإلاعإلت الىىسٍت ظمُو
ظىاهبهُ ،وَ ُّ
هذ َزا ال٘خاب ؤوٖ ٛخاب ًىُشد بذساظت اإلاعإلت الضهبىسٍت ،وٍدمل نىىاهه.
()23اهكش :ابً ٖشحر (د.ث) :البذاًت والنهاًت.282/7 :
( )24اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.107 :
()25اهكش :ابً الىذًم (1978م) :الُهشظذ.145 :
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اإلاشهىسة خحن دخل نلى ؤمحر اإلاامىحن نلي بً ؤبي ؾالب ـ سضخي هللا نىه ـ وَى مؿشّ مُ٘ش بعبب جُشـي اللخً ،وبهذ
ؤن ظإله ؤمشٍ ؤلامام ؤن ًػو نلم الىدى( ،)26وَزٍ الشواًت حشحر بلى ْذم وظبٔ ؤَل البطشة في وغو الىدى.
ُ
وْا ٛابً ظالم الجمحي (ثَ231ـ)ٗ« :ان ألَل البطـشة في الهشبُت ْذمت وبالىدى ولًاث الهشب والًشٍب
ً
نىاًت ،وٗان ؤو ٛمً ؤظغ الهشبُت ،وَخذ بابها وؤههج ظبُلها ووغو ُْاظها ،ؤبى ألاظىد الذئلـي ،وٗان سظـال مً ؤَل
البطـشة ،وٗان نلىي الـشؤي.)27( » ...
وٗاهذ الٙىَت في جل ٚالخٓبت مشًىلت بشواًت ألاشهاس وألاخباس والىىادس التي جِعـشث لها ،ورٖش ابً
ظجي(ثَ392ـ) ما سواٍ خماد الشاوٍت :ؤمش الىهمان َيسخذ له ؤشهاس الهشب في الؿىىطْ ،ا« :ٛوهي ال٘شاسَغ ،زـم
َ
دَنهـا في ْطـشٍ ألابُـؼَ ،لما ٗان اإلاخخاس بً ؤبي نبُذُْ ،ل لهَ :اخخُشٍَ ،إخشط جل ٚألاشهاسَ ،مً ز َّم ؤَل الٙىَت
ؤنلم بالشهش مً ؤَل البطشة»(.)28
ونىذما ؤدسٕ ؤَل الٙىَت َّؤنهم ْذ ُظبٓىا بلى نلم الىدى ،ظاسنىا بلُه وشاسٗىا البطـشٍحن في ألاخز بإظبابه،
َ
وقهش في الٙىَت نلماء في الىدى ،حهلمىا ؤضىله ودسظىا ؤبىابه ،وؤسادوا مػاسنت نلماء البطـشة َُه ،ومً ز ّم ٗان
َىإ مزَبان في الىدى بطشي وٗىفي.
َالىدى ْذ وشإ في الهشاّ؛ َّ
ألن الخاظت بلُه في الهشاّ ٗاهذ ؤشذ الخخالؽ الهشب بًحرَم ،وؤو ٛلخً ظمو
بالهشاّ َزٍ نطاحي( ،)29والطىاب َيها ْىلىاَ :زٍ نطايَ ،ضٍادة الخاء ْبل ًاء اليعب لخً.
ً
ً
لٓذ ٗان مبذؤ الهلم في البطـشة ،وهي التي مهذث ظبُله ،وخذدث مهاإلاه واجخزث لها ؤظلىبا ضاسما للخُاف
ً
ً
نلى اللًت الهشبُت :ظلُمت هُٓت مً الاغؿشاب ،زم شاسٖتها الٙىَت َُه ،واجخزث لها مىهجا مخخلُا-ظاسث نلُه-
الىدىٍت واللًىٍت ،وْذ ظانذ رل ٚنلى قهىس الخالٍ َّ
ًخخلِ في د اظخه وجىاوله للٓػاًا َّ
الىدىي ،وٗاهذ البطشة جٓو
س
نلى ؾشّ البادًت ،وْذ ظانذ رل ٚنلى سخلت الهلماء بلى البادًتٖ ،ما ظانذ رل ٚؤنشاب البادًت نلى ْذومهم بلى
البطشة(.)30
ً
ٗاهذ البطـشة جػم ؤٖثر الٓبائل الهشبُت التي بُٓذ نلى هٓاء لًتها وظالمتها ،وٗاهذ لًاث َزٍ الٓبائل مجاال
ً
خطبا للىداة ٌعدشهذون ب٘المهم وٍدخجىن بإشهاسَمَٙ ،اهذ جػم ؤٖثر الٓبائل الهشبُت الُطُدت منها ِْغ
وجمُم ،وبلى ظاهب رلٗ ٚاهذ جػم ً
بهػا ممً ًيخمىن بلى ؤضى ٛيحر نشبُت ،وَم الزًً نشَىا باإلاىاليَٙ ،ان منهم َم ًْ
لًخه َطُدت ،ومنهم َم ًْ لًخه يحر َطُدت(.)31
وٗان في البطـشة ظىّ اإلاشبذ ،وهي ظىّ مشهىسة ًامها الىاَذون مً وظـ الجضٍشة ،وٍامها الٓشاء
والُصخاء(.)32
وفي البطـشة مسجذَا الزي ٗاهذ حهٓذ َُه خلٓاث الهلم ومجالغ الىنلً ،ام جل ٚاإلاجالغ ؤَل البطـشة
مً الهشب والُشط ،وبهؼ ألانشاب الىاَذًً مً البادًت ،وْذ ؤوسد ألاضُهاوي ْطت ألانشابي الزي دخل اإلاسجذ

()26اهكش :جُاضُل الشواًت في مجالغ الهلماء9 :ـ 19ومعجم ألادباء.177/4 :
()27اهكش :الجمحي (د.ث) :ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء.12/1 :
()28اهكش :ابً ظجي (د.ث) :الخطائظ.387/1 :
( )29اهكش :ابً العُ٘ذ (د.ث) :بضالح اإلاىؿٔ.297 :
( )30اهكش :الخمىي (د.ث) :معجم البلذان.432/1 :
( )31اهكش :ابً خلٙان (1948م) :وَُاث ألانُان.70/1 :
( )32اهكش :ألاًَاوي (1981م) :ضبذ ألانشخى.337/4 :
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بٓىله :دخل ؤنشابي مسجذ البطـشةَ ،اهخهى بلى خـلٓـت ًخزاٖـشون َيها ألاشهـاس وألاخبـاس ،وَى ٌعخؿُـب ٖالمهم ،زم
ً
ؤخزوا في الهشوع ختى برا ظمو اإلاُانُل واإلاُهى ،ٛوسد نلُه نلم ال ٌهشَهَ ،كً َّؤنهم ًإجمشون بهَٓ ،ام معـشنا
وخشط ،وْا:ٛ
ختى حهاؾىا ٖالم الضهج والشوم
ْذ ٗان ؤخزَم في الشهش ٌعجبجي
ً
َّ
ٖإهـه صظـل الًـشبـان والـبـىم
إلاا ظمهذ ٖـالمـا لعذ ؤنـشَـه
وفي البطـشة مجلغ خماد بً ظلمت ،وْطخه اإلاشهىسة مو ظِبىٍه ،التي ظهلخه ٌهضم نلى ؾلب نلم
الىدى(.)33
ومً ؤشهش اإلاجالغ مجلغ الـدعً البطـشي ،وْطخه مو واضل بً نؿاء مشهىسة ،التي بعبب جل ٚالٓطت
ُظ ُّمى باإلاهتزلت(.)34
ومً ؤٖبر مجالغ البطـشة مجلغ الخلُل بً ؤخمذ ،وٗان ًػم ؾائُت ٖبحرة مً الذاسظحن ضاسوا َُما بهذ
مً ؤئمت اللًت ،ولهل مً ؤشهشَم ظِبىٍه بمام هداة البطشة(.)35
ً
ؤما الٙىَت َٓذ ٗاهذ مهبـ ظبهحن سظال مً صخابت سظى ٛهللا (ﷺ) ،والهشب ألاولىن ٗاهىا مً ألاششاٍ
وظشاة الٓبائل ،وٗان مً هاصلتهم اإلاىالي(.)36
ُ
ً
َ
وْذ ؤوشئذ الٙىَت نلى َم ْذوى مً الخُـشة ْانذة اإلاىارسة ْذًما ،وفي ضُٓو ٗان جدذ بششاٍ ألاٗاظشة
خاغها إلمشتهم ،دبذ بلُه الشوح الُاسظُت في نلىمها وؤهكمتها مً خشٍت الخُ٘حر والهىى لعلؿان الهٓل ،والذؤب نلى
الخىظو في الابخٙاس(َ .)37الٙىَت ٗاهذ ال جُطلها بال بػهت ؤمُا ٛنً الخـحرة ،دًاس اللخمُحن الزًً ٗاهىا جدذ العُؿشة
الُاسظُتً ،خإلُىن مً الهشب الزًً ؤظعىَا ،ومً يحر الهشب الزً ً وَذوا بليها مً بالد الىبـ والُشط وألاَىاص
وخشظان(.)38
وٗان هدُجت امتزاط الهشب بًحرَم مً يحر الهشب باإلاطاَشة ؤن قهش ظُل ظذًذ ُنشٍ بجُل اإلاىلـذًً ،ولهـزا
الجـُل مُـضاث خـاضـت ظـىاء في لـًخـه ؤو َـي بُئخه(.)39
اشتهشث الٙىَت ب٘شـشة الٓشاءَٓ ،ذ قهش َيها زالزت مً َّ
الٓشاء العبهت اإلاشهىسًٍ ،وَم خمضة(ثَ156ـ)
وناضم(ثَ127ـ) وال٘عائي ،لزلً ٚدخُل الٙىَُىن ٖشحرا بالعمام والشواًت ،وٍ٘ثر نىذَم الُٓاط نلى اإلاعمىم.
وفي الٙىَت ظىّ ال٘ىاظت ،وهي جداٗي مشبذ البطـشةَّ ،
ول٘نها لِعذ في شهشتها وال مٙاهتها(.)40
ً
ُ
جل ٚهي البِئت التي قهش َيها الىدى الزي شخً بالخالٍ مخإزشا بخل ٚالبِئت.

( )33اهكش :جُطُل الٓطت في الخمىي (د.ث) :معجم ألادباء.245/3 :
( )34اهكش :معجم ألادباء.568/5 :
( )35هُعه.505/4 :
( )36اهكش :الؿبٓاث ال٘بري.4/6:
( )37اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.127 :
( )38اهكش :ابً ألازحر (َ1348ـ) :الٙامل في الخاسٍخ.485/1 :
( )39اهكش :دًشٍ (2003م) :دساظت في الىدى الٙىفي مً خال ٛمهاوي الٓشآن للُشاء.32 :
( )40اهكش :في ؤضى ٛالىدى.199 :
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 .3اإلاؤجرات الثقافية والعلمية:
ٗان لإلظالم ؤزش ٖبُـش في برٗاء سوح الهلم واإلاهشَت نىذ الهشبَ ،لم ً٘ذ ُّ
ًمش ْشن مً الضمً ختى ؤخزث
الهلىم اإلاخخلُت جخدذ ؤضىلها وجخطح مهاإلاها ،وؤخز الهشب ٌعخُُذون مً الشٓاَاث ألاظىبُت التي ٗاهذ جدُـ بهم
وجُذ بليهمَٙ ،ان الهشب ًنهلىن مً الهلىم اإلاخخلُت وٍىٓلىنها بلى لًتهم(.)41
وٗان لزل ٚؤٖبـش ألازش في اصدَاس الخشٖت الهلمُت والشٓاَُت ،واهدشاس الخهلُم بحن ؤبىاء الهامت والخاضت،
َُ
َنهػذ الهلىم الذًيُت واللًىٍت َّ
والىدىٍت ،وقهش الانتزا ٛونلم ال٘الم واإلاىؿٔ والجذ ،ٛويحرَا مً الهلىم ألاخش.
ً
ً
وْذ ٗان نلماء البطـشة ؤٖشـش جإزشا مً نلماء الٙىَت بالُلعُت واإلاىؿَٔٓ ،ذ ٗاهذ البطشة مُذاها للشٓاَاث
الىاَذة؛ َّ
ألنها ؤْشب بلى ظىذٌعابىس الُاسظُـت التي ٗاهذ جذسط َيها الشٓاَـاث الُىهاهُت والهىذًت والُاسظُت ،ما ظهل
ً
ظذاو ٛالشٓاَاث جطب َيها ،وؤَل الٙىَت ؤصخاب َٓه وخذًض وْشاءة ،وَم ؤٖشـش جدشظا مً ؤَل البطـشة في ألاخز
بالشٓاَاث ألاظىبُت؛ ل٘شـشة َم ًْ َيها مً الصخابت والخابهحن ،ومً الُٓهاء والٓشاء وؤَل الذًً(.)42
ً
َعىّ اإلاشبذ ٗان مٙاها للٓاء الُصخاء مً ألانشاب والخدذر بليهم والتزود مً ظلُٓتهم ،وٖزا مسجذ
ً
ً
البطـشة لم ًً٘ داس نبادة َدعب ،وبهما مٙاها للخهلُمَٙ ،اهذ جٓام َُه خلٓاث الهلم ،وٖشحرا ما ٗاهذ جذاس َُه
ً
ً
مىاقشاث نلمُت ًدػـشَا ٖشحر مً الىاط ،وٖزا مجالغ الخلُاء ،التي ٗاهذ مُذاها واظها للجذا ٛواإلاىاقشاث ،وٗاهذ
حهٓذ َيها الىذواث واإلاداغشاث الهلمُت.
ً
ٖال اإلاذًيخحن جإزشث بالشٓاَاث ألاظىبُت ،بال بن البطشة ٗاهذ ؤٖثر جإزشا مً الٙىَت بالُلعُت واإلاىؿٔ ،ؤما
الٙىَُىن َٓذ قهش جإزشَم بالشٓاَاث ألاظىبُت في الهىى لعلؿان الهٓل ،والذؤب نلى الخىظو في الابخٙاس،
َهزٍ الهىامل ويحرَا ؤرٖذ ؤظباب الاخخالٍ والخىاَغ بحن اإلاطـشًٍَٙ ،ان مً هخائج َزا الخىاَغ ؤنَّ
ً
الهلماء ٗاهىا ًدىاقشون في مجالغ الخلُاء ،وٗان الخلُاء ًدػشون اإلاىاقشاث ،بل سبما ًكاَشون َشٍٓا نلى َشٍٔ(.)43
َٓذ ٗان لهزٍ البِئت ؤزش في الخالٍ َّ
الىدىيَٓ ،ذ اخخلِ اإلاإخز وجىىنذ الشٓاَت للمطـشًٍَٙ ،ان البذ ؤن
ًخخلِ اإلاىهج الخخالٍ اإلانهل ،وٍكهش الخالٍَٙ ،ان هدى البطـشة ًخػو للٓىاهحن الطاسمت والػىابـ اإلاد٘مت ،وَى
في الٙىَت ؤٖثر مشوهت وؤْل ضشامت؛ َّ
ألهه ًٓىم نلى العمامَ ،إٖثر الهلماء مً ؤصخاب الٓشاءاث ،باإلغاَت بلى ٖثرة
الشهش والشواًت نىذَم(.)44
 .4العىامل الشخصية:
َّ
مً الهىامل التي ٗان لها ؤزش بالٌ في بشها ٛظزوة الخالٍ الىدىي الخىاَغ الهلمي بحن الىداة والخشص نلى
الخُىّ والخٓذم ،خُض ٗان الخلُاء ًدشضىن نلى مجالعت الهلماء واإلاادبحن الزًً رام ضُتهم واهدشـش نلمهم
وَػلهم ،ومً َاالء الهلماء الزًً اهدشـش ؤمشَم ال٘عائي خحن وضل رٖشٍ معمو الخلُُت اإلاهذيَ ،اظخٓذمه بلُه
ً
ً
لُٙىن مادبا ولذٍ؛ الششُذ ،زم نهذ بلُه الششُذ بهذ ؤن ولي الخالَت ؤن ًٙىن مادبا ولذًه؛ ألامحن واإلاإمىن ،وإلاا
مشع ال٘عائي ؾلب الخلُُت مىه اخخُاس مهلم ًىىب نىهَ ،اخخاس ؤبا الخعً نلي بً اإلاباسٕ اإلالٓب باألخمش(.)45

( )41اهكش :ألاًَاوي (1975م)َ :جش ؤلاظالم.142 :
( )42اهكش :اإلاخضومي (د.ث) :مذسظت الٙىَت ومىهجها.66 :
( )43اهكش :الضظاجي (1987م) :ؤمالي الضظاجي.240 :
َّ
( )44اهكش :خامذَ ،اؾمت (َ1430ـ) :ؤظغ الترظُذ الىدىي.25 :
( )45اهكش :العُىؾي (د.ث) :بًُت الىناة.158/2 :
حضين ،أكرم ناصر ناصر

()164

َّ
الخالف النحىي :نشأثه ،أصبابه ،مظاهره

مجلة مركس جسيرة العرب للبحىث التربىية وؤلانضانية ـ اإلاجلا ألاول -العاد ألاول -مضان1440 /هـ  -ماديى2019 /م

ً
وٗاهذ شهشة ال٘عائي واجطاله بالخلُاء داَها لخشص الهلماء نلى الاجطا ٛبالخلُاء وهُل الهؿاء ،وٗان
ممً لخٔ به مً الٙىَُحن الُشاء الزي اجطل باإلاإمىن(.)46
وَ٘زا ٗان لخلُاء بجي الهباط الذوس الباسص وألازش ألاٖبر في دنم اإلازَب الٙىفي وجٙازش ؤجبانهَٙ ،اهىا ًٓشبىن
نلماء الٙىَت وٍيخطـشون لهم نلى البطشٍحنٖ ،ما جٓذم مً خبر ال٘عائي وظِبىٍه.
وْذ ٗاهذ اإلاىاقشاث شهلت جىحر ؾشٍٔ الاظتهاد والخشص والذؤبَُ ،دشذ ٗل مً اإلاخىاقشًٍ حججه وؤدلخه
للشد نلى مىاَعه ،وبزل ٚج٘ثر الُىاسّ وٍكهش الخالٍ بحن اإلازَبحن(.)47
 .5مؤجرات الضما :
لٓذ خشص نلماء البطـشة نلى اهخٓاء ألاظالُب الُطُدت والشىاَذ الصخُدتَٓ ،ذ ظمهىا نً الهشب
ً
ٖشحرا ،ول٘نهم لم ًٓبلىا َّ
ٗل ما ظمهىا ولم ٌهخمذوا ٗل ما سوي لهم ،ولم جٓم ْىانذَم نلى الشواًت الهابشة ،ؤو البِذ
الـىادس ،ؤو الٓـىلت الىابُتَّ ،بنهم ؤسادوا ؤن ًػهىا ؤظغ نلم خُٓٓي ،وؤسادوا لهـزٍ ألاظغ ؤن جٙىن ْـىٍـت مخُـىت،
َشىاَذَا ال بذ ؤن جٙىن مخىاجشة ،ؤو ْشٍبت الخىاجش ختى جشسخ ْىانذَا َال جتزلض ،ٛوٍٓىي ؤظاظها َال ًلحن(.)48
ُ
ؤما هداة الٙىَت َٓذ جىظهىا في العمام ،وْبلىا ظمُو ما سوي مً الشهش ،وما ؤزش مً ٖالم الهشب ،وظمهىا
ُ
مً الٓبائل التي ؤخز ننها البطـشٍىن ،وظمهىا ْبائل ؤخش سَؼ البطشٍىن ألاخز ننها(.)49
َخل ٚالػىابـ الطاسمت والٓىاهحن اإلاد٘مت نىذ البطـشٍحن ،وما ًٓابلها مً جىظو ولُىهت نىذ الٙىَُحن في
ً
العمام هخج نىه بشوص الخالٍ َّ
الىدىي ،الزي ججعذ خالَا بحن اإلازَبحن.
 .6القياش:
ّ
ً
ً
قهش الُٓاط نىذ هداة البطـشة ؤوالَٓ ،ذ وظذ الىداة ؾشٍٔ الُٓاط ؤمامهم ممهذآَ ،ذ رلل الؿشٍٔ لهم
ومهذٍ الُٓهاء الزًً ؾشْىا باب الُٓاط ْبل الىداة ورللىٍَ ،عاس الىداة نلى ؾشٍٓهمً :دزون خزوَم وٍيسجىن
ً
نلى مىىالهم؛ لزا قهش الُٓاط نىذ هداة البطـشة ؤوال(َٓ ،)50ذ اَخم بالُٓاط ؤوائل هداة البطـشة مشل ؤبي ألاظىد
الذئلي الزي ؤظغ الهشبُت وَخذ بابها ،وؤههج ظبُلها ،ووغو ُْاظها ،ونبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشمي الزي ٗان
ً
ؤو ٛمً َب َعج الىدى َّ
ججشٍذا للُٓاط
ومذ الُٓاط والهلل ،وٗان مهه ؤبى نمشو بً الهـالء( ،)51وٗان ابً ؤبى بسخاّ ؤشذ
مً ؤبي نمشو ،وٗان ؤبى نمشو ؤبشم في اللًت(َٙ ،)52ان هداة البطـشة خشٍطحن في ؤِْعتهم َّ
الىدىٍت ،وَزٍ البرانت ٗان
غابؿها خشضهم الشذًذ في حهاؾيهم الُٓاط ونذم الخىظو َُه.
ً
ؤما هداة الٙىَت َٓذ ٗان لهم -ؤًػا -اَخمام بالُٓاط ،ول٘نهم جىظهىا في اإلاعمىم نىذ الهشب ،وَزا ؤدي
بلى جىظههم في الُٓاطَ ،ةمام الٙىَت ال٘عائي ًٓى:)53(ٛ

( )46اهكش :معجم ألادباء.620/5 :
( )47اهكش :ؤظغ الترظُذ َّ
الىدىي.30 :
( )48اهكش :العُذ (1968م) :مذسظت البطـشة َّ
الىدىٍت.146 :
( )49اهكش :مذسظت الٙىَت ومىهجها.331 :
َّ
( )50اهكش :الؿىٍل (1985م) :الخالٍ بحن الىدىٍحن.٦٣١ :
( )51اهكش :ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء.12/1:
( )52هُعه.14 /1 :
( )53اهكش :معجم ألادباء.99/4 :
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ّ
بهما الىدى ُْاط ًدبو وبه في ٗل ؤمش ًُيخُو
َٓذ جىظو ال٘عائي في الُٓاط ،ولم ًِٓ نىذ اإلاعخهمل الشائو نلى ألالعىت ؤو نىذ ؤنشاب البذو اإلاىزىّ
في ظالمت لًتهم ،بل َّ
مذٍ لِشمل ما ًىؿٔ به الهشب اإلاخدػـشونَٙ ،ان ٌعمو الشار والشهش يحر الُطُذ
ً
والػـشوساثَُ ،جهل رل ٚؤضال ًِٓغ نلُه(.)54

اإلاطل الثالث :مظاهر الخالف النحىي

مً خال ٛخذًصىا العابٔ نً الخالٍ َّ
الىدىي َّ
وؤو َّلُاجه وؤظبابه جخطح مكاَشٍ ،التي جخمشل في:

اإلاناظرات:
ً
ً
ُ
َّ
ُّ
ؤخزث اإلاىاقشاث الىدىٍت بحن الىداة اإلاخىاصنحن واإلاخخاضمحن ؤشٙاال مخهذدةَٙ ،اهذ ؤخُاها جيشب بحن هداة
ً
اإلازَب الىاخذ ،وْذ جؿشْىا ظابٓا بلى همارط منها ،وهي جل ٚاإلاىاقشاث التي داسث بحن ابً ؤبي بسخاّ وجالمزجهَٓ ،ذ
ً
ً
ٗاهذ اإلاىاقشاث جيشب بحن هداة اإلاطـشًٍ ،وَزٍ اإلاىاقشاث ٗاهذ ؤخُاها جيشإ بحن الىداة والشهشاء ،وؤخُاها بحن الىداة
وسظا ٛالذًً ،ومً رل:ٚ
اإلاناظرة بين التضائي وصيبىيه:
ً
ؾمدذ هُغ ظِبىٍه بلى الصخىص في بًذاد ؤمال في الخكىة نىذ الخلُاء وألامشاءَ ،اسجدل بليها وَى ال
ً
ًذسي ما خبإٍ الًُب لهَ ،جز ٛغُُا نىذ ًدحى بً خالذ البرمٙي وصٍش َاسون الششُذَ ،هضم ًدحى الجمو بِىه وبحن
ً
ً
نشٍ الششُذ ظلُت ألامشَّ ،
ال٘عائي ،بهذ ؤن ّ
ونحن لزلً ٚىما في داس الششُذَ ،دػـش ظِبىٍه ؤوال ،وجالقى مو الُشاء
وألاخمش(ث َ194ـ) جلمُزي ال٘عائيَ ،عإالٍ وخؿأٍ ،وؤيلكا له في الٓىَٓ ،ٛا :ٛال ؤٗلم٘ما ختى ًإحي ضاخب٘ما .ظاء
ال٘عائي ويطذ الذاس بالخػىس نلى مشهذ مً ًدحى وابىه ظهُش ،زم بذؤ ال٘عائي في الخذًض ،وْا ٛلعِبىٍه:
حعإلجي ؤو ؤظإلٚ؟ ْا ٛظِبىٍه :ظل ؤهذَٓ ،ا ٛلهَ :ل ًٓاٖ ٛىذ ؤقً الهٓشب ؤشذ لعهت مً الضهبىس َةرا َى هي،
ُ
الٓائم ؤو
ؤوَةرا َى بًاَا؟ َٓا ٛظِبىٍهَ :ةرا َى هي وال ًجىص الىطبَ ،عإله ؤمشا ٛرل ٚهدى :خشظذ َةرا نبذ هللا
ً
َ
الٓائمَٓ ،اٗ ٛله بالشَوَٓ ،ا ٛال٘عـائي :الهشب جشَو رل ٚوجىطبه ،واخخذم الخالٍ بُنهما ؾىٍالَٓ ،اً ٛدحىْ :ذ
اخخلُخما وؤهخما سئِعا بلذً٘ماَ ،مً ًد٘م بِى٘مآَ ،ا ٛال٘عائيَ :االء الهشب بباب ٚوَذوا نلُ ٚمً ٗل ضٓو،
وْذ ْىو بهم ؤَل اإلاطـشًٍ ًدػـشون وَعإلىنَٓ ،اً ٛدحىْ :ذ ؤهطُذ ،واظخذناَمَ ،خابهىا ال٘عائيَ ،إْبل
ال٘عائي نلى ظِبىٍه وْا ٛلهْ :ذ حعمو ؤيها الشظلَ ،اظخٙان ظِبىٍه ،واهٓبؼ خاؾشٍَٓ ،ا ٛال٘عائي لُدحى:
ً
َّ
ايباَ ،ةن ؤسدث ال جشدٍ ً
خائباَ ،شّ له ًدحى وظبر ٖعشٍ(.)55
ؤضلـذ هللا الىصٍش ،بهه ْذم بلُ ٚس
وٗاهذ يلبت ال٘عائي نلى ظِبىٍه في َزٍ اإلاىاقشة ظببها العُاظت ،ورل ٚلٓشب ال٘عائي مً الخلُُت()56ال
لطىاب سؤًهَٓ ،ذ ؤزبدذ الشىاَذ الٓشآهُت صخت سؤي ظِبىٍهٖ ،ما ؤزبدذ اللًت ضىاب سؤًه(.)57

( )54اهكش :معجم ألادباء.95/4:
( )55اهكش :مجالغ الهلماء9 :ـ.10
( )56اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.54 :
َّ
َّ
ُ
( )57لالؾالم نلى مىاْشت َزٍ اإلاعإلت وجىظيهها الىدىي ،اهكش :اإلاعإلت الضهبىسٍت.222-195 :
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اإلاناظرة بين ابن أبي إسحاق والفرزدق:
نً ألاضمعي َّ
ؤن الُشصدّ خػـش مجلغ ابً ؤبي بسخآَّ ،ا ُِٖ :ٛجيشذ َزا البِذ:
َهىالث باأللباب ما جُهل الخمش
ونُىان ْا ٛهللا ٗىوي َٙاهخا
ْا ٛالُشصدّٖ :زا ؤوشذٍَٓ ،ا ٛابً ؤبي بسخاّ الخػـشمي :ما ٗان نلُ ٚلى ْلذَ :هىلحنَٓ ،ا ٛالُشصدّ،
لى شئذ ؤن ؤظبذ لعبدذَٓ ،ا ٛابً ؤبي بسخاّ :لى ْاَ ٛهىلحن؛ ألخبر َّ
ؤن هللا خلٓهما وؤمشَما ،ول٘ىه ؤسادَ :ما
ًُهالن باأللباب ما جُهل الخمش(.)58
مناظرة أبي عمرو ابن العالء مع أبي حنيفة:
َّ
نً ظالد بً ًضٍذ ألاسْـ نً ؤبي نمشو ابً الهالء ؤهه ظمو ؤبا خىُُت ًبؿل الٓىد بال ما ٗان ْخال بدذًذ،
َٓا ٛؤبى نمشو :ؤسؤًذ بن غشبه ب٘زاْ ،ا ٛؤبى خىُُت :ختى ولى غشبه بإبى ْبِغ( ،)59لم ًً٘ نلُه ْىدَٓ ،ا ٛؤبى
ً
نمشوَ :زا ٖالم شيُوْ ،ا :ٛوما الشيُو؟ ْا :ٛوال حهشٍ الشىو ؤًػا؟
وٍٓى ٛؤبى نمشو بً الهالء في ؤبي خىُُت إلاا ظمو ٖالمه في الُٓهَّ :بهه لخؿاب لى ظانذٍ ضىابه ،وْا ٛله
مشة :به ٚألخىط بلى بضالح لعاه ٚمً ظمُو الىاط(.)60
ومً مكاَش اإلاىاقشاث اخخُاء اإلاجالغ بةْامتها ،مجالغ الخلُاء والهلماء واللًىٍحن ،وَزٍ اإلاجالغ خاَلت
ً
في ٖخاب (ؤمالي الضظاجي)و(مجالغ الهلماء) ،وْذ جٓذم رٖش َزٍ اإلاجالغ ،ومً َزٍ اإلاجالغ ؤًػا :مجلغ الششُذ
ومجلغ ألامحن ومجلغ بال ٛبً ؤبي بشدة ومجلغ ابً ؤبي بسخاّ ومجلغ الخعً البطـشي ومجلغ الخعً بً
ْدؿبت ،ومجلغ الخلُل ،ومجلغ خماد بً ظلمت ،وؤشهش جل ٚاإلاجالغ ،وهي:
 .1مجلغ ال٘عائي مو ألاضمعي نىذ الششُذ.
 .2مجلغ ال٘عائي مو ؤبي مدمذ الحزًذي.
 .3مجلغ ال٘عائي مو ًىوغ.
 .4مجلغ ؤبي نبُذة مو ؤبي نشمان اإلااصوي.
 .5مجلغ سهلب مو الشٍاشخي(.)61
اإلاضائل الخالفية:
َّ
َّ
ُّ
ُ
ٗان مً مكاَش الخالٍ الىدىي خمل اإلاعإلت نلى ؤوظه مخخلُت ،وَهذ َزا ضلب الخالٍ الىدىيَ ،الىدى
الهشبي اهبيذ ْىانذٍ وجإظعذ ؤسٗاهه نلى الخالٍ َّ
الىدىي ،وَزٍ اإلاعائل َح ُّ
عج بها ٖخب الىداة ظىاء ٗاهذ َزٍ
اإلاعائل بحن هداة اإلازَبحن ،ؤو بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،التي جشبذ وشىء الىدى نلى الخالٍ.

( )58اهكش :مجالغ الهلماء.234 :
( )59ظبل مً ظبا ٛم٘ت.
( )60اهكش :مجالغ الهلماء.337 :
َّ
ُ
( )61ساظو ؤخباس َزٍ اإلاجالغ وجُاضُلها :اإلاعإلت الضهبىسٍت199 :ـ.124-
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َّ
كت الخالف النحىي:
بن مً ؤبشص مكاَش الخالٍ َّ
َّ
الىدىي الخالٍ بحن اإلازَبحن ،البطـشي والٙىفي ،ومً شىاَذٍ وبذاًخه اإلاىاقشة
الشهحرة بحن ال٘عائي وظِبىٍه ،وفي َزا العُاّ ُؤ ّلُذ ٖخب مخهذدة ،مشل( :اإلاعائل نلى مزَب َّ
الىدىٍحن مما اخخلِ
ِ
َُه البطـشٍىن والٙىَُىن) ألبي الخعً مدمذ بً ؤخمذ بً ِٖعان(ث َ299ـ) ،و(اإلآىو في اخخالٍ البطـشٍحن
والٙىَُحن) ألبي ظهُش ؤخمذ بً مدمذ الىداط(ث َ338ـ) ،و(ؤلاهطاٍ في معائل الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن البطـشٍحن
والٙىَُحن) ألبي البرٗاث نبذالشخمً بً ألاهباسي(ثَ577ـ) ،وٍدىي مئخحن وبخذي ونشـشًٍ معإلت ،و(الخبُحن نً
مزاَب َّ
الىدىٍحن البطـشٍحن والٙىَُحن) ألبي البٓاء اله٘بري (ثَ616ـ) ،وٍدىي خمعا وزماهحن معإلت ،و(ائخالٍ
الىطـشة في اخخالٍ هداة الٙىَت والبطـشة) ،ألبي نبذهللا نبذ اللؿُِ بً ؤبي ب٘ش الشـشجي (ثَ805ـ) ،وٍدىي مئخحن
ُ
ً
ً
خذًشا(الخالٍ َّ
الىدىي بحن البطـشٍحن والٙىَُحن وٖخاب
وزالزا ونـششًٍ معإلت ،ومً ال٘خب الخذًشت التي ؤلُذ
ؤلاهطاٍ) إلادمذ خحر الخلىاوي ،و(زمشة الخالٍ بحن ا َّلىدىٍحن البطـشٍحن والٙىَُحن) للذٖخىس مدمذ خعىحن ضبرة،
ويحرَا ٖشحر.
الخالف بين نحاة اإلاذه الىاحا:
لٓذ َّبِ َّىا -مً خال ٛنشغىا للمىاقشاث واإلاجالغ التي خُلذ بخل ٚاإلاىاقشاث -الخالٍ بحن هداة اإلازَب
الىاخذ ،وفي َزا اإلاجاُ ٛؤ ّلُذ مالُاث ُ
مخ ُّ
هذدة ،منها( :الاه خطاس لعِبىٍه نلى اإلابرد) ألبي الهباط مدمذ بً والد(ث:
ِ
َ332ـ) ،و(الخالٍ بحن ظِبىٍه واإلابرد) ألبي الخعً الشماوي(ثَ384ـ) ،وخذًشا( :معائل خالَُت بحن الخلُل وظِبىٍه)
لُخش ضالح ْذاسة ،و(معائل الخالٍ َّ
الىدىي بحن ال٘عائي والُشاء) الخعُجي مدمذ الٓهىجي ،و(خالٍ ألاخُش
ألاوظـ نً ظِبىٍه) لهذي ظُىىٍدشـي.
َّ
الخالف عنا النحىي نفضه:
ؤن َّ
الىدىي َّ
مً مكاَش الخالٍ َّ
الىدىي هُعه ٌهاسع آساءٍ وٍخالُها في ظملت مالُاجه؛ ورل ٚهاجج –سبما-
نً الهامل الضمجي وجضودٍ باإلاهشَت الجذًذة مً خحن آلخش ،ؤو الهامل اإلاٙاوي ،ورل ٚمً خال ٛجىٓله مً مٙان بلى
آخش ،ؤو ًيخج رل ٚالخهاسع مً جخلمزٍ نلى ؤٖثر مً هدىي :ما ًجهله ٌهاسع هُعه ،وْذ ًٙىن رل ٚالخالٍ نً
نذوله نً سؤًه العابٔ بن سؤي يحرٍ ؤسجح مىه في مالِ آخش ،ومما ُؤ ّلِ في رل( :ٚمعائل الخالٍ َّ
الىدىٍت والطـشَُت
ِ
َّ
في ٖخاب ألاضى )ٛإلبشاَُم بً ضالح الخىذود ،م٘خبت اإلالَ ٚهذ الىؾىُت1990 -م ،و(الخالٍ الىدىي في الخبُان ألبي
البٓاء اله٘بري) لعيُت بيذ نبذالشخمً اله٘ش ،سظالت مسجلت في ظامهت ؤم الٓشيَ1422 -ـ ،و(دساظت هدىٍت في
نالْت بهؼ اإلاعائل الخالَُت ب٘خاب ظِبىٍه) لهبذال٘شٍم ظىاد ٗاقم الضبُذي ،داس البُان الهشبي-ظذةَ1403 -ـ،
و(ْػاًا الخالٍ َّ
الىدىي في َمو الهىامو للعُىؾي) لهلي ؤخمذ ال٘بِعـي .ؤؾشوخت دٖخىساٍ-ظامهت الٓاَشة1987 -م.

الخاثمة:
جىاولذ َزا الذساظت الخالٍ الىدىي :وشإجه ،ؤظبابه ،مكاَشٍ ،وْذ ؤَػذ بلى الىخائج آلاجُت:
 َّبُيذ الذساظت َّؤولُاث الخالٍ الىدىي ،الزي بذؤ بالخلُل ،والبذاًت الخُُٓٓت للخالٍ الىدىي الزي ؤخز
ؾابو اإلاىاقشاث ،نلى ًذ نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػشمي وجالمزجه الزًً َخدىا بابها ُّ
ونذوا خلٓاتهاَّ ،
وبحن
ٖزلَّ ٚ
ؤولُاث الخالٍ بحن البطشٍحن والٙىَُحن ،الزي بذؤ باإلاىاقشة بحن ظِبىٍه وال٘عائي.
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ّبُيذ الذساظت ؤظباب الخالٍ الىدىي ومازشاجه ،وؤَمها؛ مازشاث جخهلٔ بـ(:ظُاظُت ،والبِئت اللًىٍت،
والشٓاَت الهلمُت ،والهىامل الصخطُت ،ومازشاث العمام ،والُٓاط.
ؤوضخذ الذساظت مكاَش الخالٍ الىدىي اإلاخمشلت في اإلاىاقشاث ،واإلاجالغ التي داسث َيها اإلاىاقشاث
الخالَُت ،وٖخب الخالٍ الىدىي ،والخالٍ بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،والخالٍ نىذ الىدىي هُعه.
نشغذ الذساظت بلى ؤَم اإلاجالغ التي داس َيها الخالٍ الىدىي ،وؤَمها مجالغ :ألامحن ومجلغ بال ٛبً
ؤبي بشدة ،ابً ؤبي بسخاّ ،الخعً البطشي ،الخعً بً ْدؿبت ،الخلُل ،خماد بً ظلمت ،وٖزل ٚمجلغ
ال٘عائي مو ألاضمعي نىذ الششُذ ،ال٘عائي مو ؤبي مدمذ الحزًذي ،ال٘عائي مو ًىوغ ،ؤبي نبُذة مو ؤبي
نشمان اإلااصوي ،سهلب مو الشٍاشخي.

ثىصيات الا اصة ومقترحاتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دنىة الىداة لهذم الدشذد في اإلاعائل الخالَُت ،ال ظُما مذسسخي الىدى في اإلاذاسط.
الشظىم للٓشآن ال٘شٍم ّ
بهذٍ ال٘خاب الزي ال ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه وال مً خلُت.
ِ
ألاخز بالشؤي ألاْشب بلى الُهم في ؤزىاء جذسَغ الىدى ،والابخهاد نً آلاساء الخالَُت الخإوٍلُت التي جبهض الخهُٓذ.
بْامت الىذواث واإلاىاقشاث الخلُضٍىهُت وؤلارانُت بحن اإلاخخططحن للخهشٍِ بٓىانذ الىدى الهشبي وؤضىله.
َخذ مىاْو بل٘تروهُت وْىىاث ،وبوشاء مجالث مخخططت للىدى.
الذنىة بلى وغو ٖخب في جِعحر الىدى بهُذة نً حهٓذاث الخالٍ الىدىي.

كما ديقترح الباحث إجراء الا اصات حىل اإلاىضىعات والعناوين آلاثية:
 .1دساظت الخالٍ الىدىي نلى ؤَ اإلاىكاس العُاسخي ،ودوس العُاظت في جىظُه الخالٍ الىدىي.
 .2دساظت الخٓبت ألاولى التي ُج ُّ
خهذ اللبىت ألاظاط للخالٍ الىدىي ،وهي الخٓبت التي ظبٓذ خٓبت الخلُل بً ؤخمذ.
 .3دساظت ألاظباب في الخالٍ الىدىي ،التي ؤدث بلى تهمِش الىدى الٙىفي وبنالء الىدى البطشي.
 .4دساظت الخالٍ مً وظهت هكش الىدىي هُعه ،وبُان ألاظباب التي ظهلذ الىدىي ًخالِ هُعه.
 .5الخالٍ الىدىي ودوسٍ في جِعحر الىدى وجبعُؿه.

مصاد البحث ومراجعه
-

ببشاَُم ،مدمذ ؤبى الُػل(د.ث) :جدُٓٔ بًُت الىناة في ؾبٓاث َّ
الىدىٍحن واللًىٍحن ظال ٛالذًً العُىؾي،
اإلا٘خبت الهطشٍت ،د.ؽ ،ضُذا وبحروث.
ألاضُهاوي ،الشايب ( :)1992مُشداث ؤلُاف الٓشآن ، ،ؽ ،2داس الٓلم -دمشٔ.
ألاًَاوي ،ظهُذ (د.ث) :في ؤضى ٛالىدى ،د.ؽ ،داس الُ٘ش ،بحروث.
ؤمحن ،ؤخمذ (َ :)1975جش ؤلاظالم ،ؤخمذ ،ؽ ،11داس ال٘خاب الهشبي ،بحروث.
ؤمحن ،ؤخمذ( د.ث) :غحى ؤلاظالم ،ؽ ،1داس ال٘خاب الهشبي ،بحروث.
الجشظاوي ،نلي مدمذ ( :)1996الخهشٍُاث ، ،داس ال٘خب الهلمُت – ؽ ،1بحروث.
خامذَ ،اؾمت ؾاَش ( :)ٌ1430ؤظغ الترظُذ َّ
الىدىي ،ؤؾشوخت دٖخىساٍ ،مٓذمت بلى ٗلُت اللًت الهشبُت
وآدابها؟؟ ٗلُت-ظامهت ؤم الٓشي.
الخذًثي ،خذًجت (ـ  :)2001اإلاذاسط َّ
الىدىٍت ،ؽ ،3داس ألامل – بسبذ.
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الخمىيً ،اْىث (  :)1936معجم البلذان ،د.ؽ ،داس ضادس ،بحروث.
الخمىيً ،اْىث ( :)1965معجم ألادباء ،د.ؽ ،داس ضادس ـ بحروث.
دًشٍ ،مخخاس ؤخمذ ( َ1424ـ  :)2003دساظت في الىدى الٙىفي مً خال ٛمهاوي الٓشآن للُشاء ،ؽ ،2داس ْخِبت،
ظىسٍا.
َّ
صٗاس ،نبذ الٓادس ( :)1981جدُٓٔ ضبذ ألانشخى في ضىانت ؤلاوشاء ،للٓلٓشىذي ،ؽ ،1وصاسة الشٓاَت ،دمشٔ.
ظالمي ،نبذ اللؿُِ (د.ث) :اإلاذخل بلى ّ
ًَ اإلاىاقشاث ،ؽ ،1داس بلىمضبشيْ -ؿش.
العُذ ،نبذ الشخمً :)1968( ،مذسظت البطـشة الىدىٍت ،وشإتها وجؿىسَا ،ؽ ،1مؿابو سجل الهشب ،الٓاَشة.
شاٖش ،ؤخمذ مدمذ ،وَاسون ،نبذالعالم ،جدُٓٔ بضالح اإلاىؿٔ (د.ث) :ابً العُ٘ذ ،ؽ ،4داس اإلاهاسٍ،
الٓاَشة.
شاٖش ،مدمىد ؤخمذ (د.ث) :جدُٓٔ ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء ،مدمذ بً ظالم الجمحي ،ؽ داس اإلاذوي ،ظذة.
شحري ،نلي :)1988( ،جدُٓٔ البذاًت والنهاًت البً ٖشحر ،ؽ ،1داس بخُاء الترار الهشبي.
غُِ ،شىقي (د.ث) :اإلاذاسط الىدىٍت ،شىقي غُِ ،ؽ ،7داس اإلاهاسٍ ،الٓاَشة.
الؿىؿاوي ،مدمذ (د.ث) :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش ُّ
الىداة ،ؽ ،2داس اإلاهاسٍ ،الٓاَشة.
الؿىٍل ،العُذ سصّ ( :)1985الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن ،دساظت -جدلُل -جٓىٍم ،ؽ ،1اإلا٘خبت الُُطلُت.
نبذ الخمُذ ،مدمذ مدحي الذًً ( ـ1948م ) :جدُٓٔ وَُاث ألانُان ،ابً خلٙان ،ؽ ،1م٘خبت النهػت الهشبُت،
الٓاَشة.
الهعٓالوي ،ابً حجش الهعٓالوي الؿبٓاث ال٘بري ،ؾبهت لُذن.
َّ
ىسٍت َّ
الضهب َّ
َخشيَ ،اوي نبذ ال٘شٍم (  :)2009اإلاعإلت ُ
وؤو َّلُاث الخالٍ الىدىي ،ؽ ،1مشٖض اإلاخُىّ للؿبانت
واليشش ،ضىهاء.
الُُىمي ،ؤخمذ بً مدمذ ،اإلاطباح اإلاىحر في يشٍب ششح الىظحز ،اإلا٘خبت الهلمُت -بحروث.
ال٘بحر ،نبذهللا نلي ،والشارلي ،مدمذ ؤخمذ خعب هللا ومدمذَ ،اشم ،جدُٓٔ لعان الهشب ،ابً مىكىس،
ؾبهت ظذًذة ومشٙىلت ،ـ د.ؽ ،داس الهاسٍ ،الٓاَشة ،د.ؽ.
الُ٘ىي ،ؤبى البٓاء (1998م ) :الٙلُاث ،ماظعت الشظالت -بحروث.
ُّ
اإلاخضومي ،مهذي (د.ث) :مذسظت الٙىَت ومىهجها في دساظت اللًت والىدى ،ؽ ،2مؿبهت الباب الخلبي ،مطش.
م٘شم ،نبذ الها ٛظالم (  :)1993الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى الهشبي ،ؽ ،1ماظعت الشظالت ،بحروث .
مىحر ،مدمذ ( َ1348ـ) :جدُٓٔ الٙامل في الخاسٍخ ،ابً ألازحر.
الىجاس ،مدمذ نلي (د.ث) :جدُٓٔ الخطائظ ،ؤبى الُخذ نشمان بً ظجي ،ؽ ،1اإلا٘خبت الهلمُت ،مطش.
الىذًم ،مدمذ بً بسخاّ (ـ :)1978الُهشظذ ،داس اإلاهشَت ،د.ؽ ،بحروث .
َّ
َاسون ،نبذ العالم مدمذ ( :)1987جدُٓٔ ؤمالي َّ
َّ
الض َّظاجي ،ؤبى الٓاظم نبذ الشخمً الضظاجي ،ؽ ،2داس الجبل،
بحروث.
َّ
َّ
َشون ،نبذ العالم مدمذ ( :)1984جدُٓٔ مجالغ الهلماء ،ؤبى الٓاظم نبذ الشخمً بً ؤبي بسخاّ الضظاجي،
ؽ ،2وصاسة ألانالم ،الٙىٍذ.
َىذاوي ،نبذ الخمُذ (2000م) :جدُٓٔ اإلاد٘م واإلادُـ ألانكم ،ؤبى الخعً بظمانُل بً ظُذة ،ؽ ،1داس
ال٘خب الهلمُت -بحروث.
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