من زمن التوهج
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد ( )4532السنة السابعة عشرة -
الخميس ( )24تشرين األول 2019

WWW. almadasupplements.com

5

المخزومي العالم القريب
من طبيعة اللغة
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من زمن التوهج

س�����ت�����ار ال���ح���س���ي���ن���ي
عبد الحميد الرشودي

باحث راحل
ا�ست�أث ��رت رحم ��ة الله ظه ��ر يوم اجلمع ��ة ال�ساد�س
م ��ن �آذار  1993باال�ست ��اذ مه ��دي املخزوم ��ي ف�شق
نعي ��ه على عاريف ف�ضله وطالبه الذين ت�أدبوا بادبه
وتلم ��ذوا له خ�ل�ال اكرث من اربعة عق ��ود.وكان من
غرائ ��ب االتف ��اق ان يلف ��ظ انفا�س ��ه االخ�ي�رة وهو
يجيب عن �س�ؤال طرحه عليه احد زواره
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يف ذلك اليوم هو الدكتور زهري غازي زاهد وبينما
كان املخزوم ��ي م�ستغرقا يف االجابة اذا به يتوقف
فج� ��أة ع ��ن ال ��كالم وي�سند ر�أ�س ��ه اىل ع�ص ��اه فظن
زواره ان ��ه ق ��د اغمي علي ��ه ف�سارع ��وا اىل الطبيب
ي�ستنجدونه فلما ح�ضر وجده قد فارق احلياة.
ول ��د الفقيد يف مدينة النج ��ف اال�شرف �سنة 1919
يف ا�س ��رة عربية نزح ��ت من العم ��ارة والقت ع�صا
ترحاله ��ا يف النج ��ف اال�ش ��رف واتخذته ��ا م�ستقرا
ومقام ��ا وينت�س ��ب افراد اال�س ��رة اىل جدهم االدنى
زاي ��ر دهام وبع�ض منهم ينت�سب اىل اجلد االو�سط
كال�شي ��خ عل ��ي اخلالدي اخ ��ي الدكت ��ور مهدي وقد
اخت ��ار الدكتور مه ��دي االنت�س ��اب اىل اجلد االعلى
فعرف باملخزومي.
ن�ش ��ا املخزومي يف بيئة علمية ادبية فوالده ال�شيخ
�صالح كان من الفقه ��اء وخاله ال�شيخ حممد ح�سني
( )1937-1878كان فقيه ��ا ا�صولي ��ا عرو�ضي ��ا
خطاط ��ا وق ��د اورد املرحوم علي اخلاق ��اين مناذج
م ��ن �شعره يف �شعراء الغ ��ري ا�ستغرقت ال�صفحات
( )86-6م ��ن اجل ��زء الثام ��ن املطب ��وع يف النج ��ف
�سن ��ة  1955ولل�شي ��خ حمم ��د ح�س�ي�ن ارجوزة يف
العرو� ��ض �شرحه ��ا ون�شره ��ا املرح ��وم ال�سيد عبد
احلمي ��د الرا�ضي بعن ��وان �شرح حتف ��ة اخلليل يف
العرو�ض والقافية ( بغداد . )1968
انتظ ��م فتان ��ا يف حلق ��ات الدرو� ��س الديني ��ة ولكن
االدب كان هاج�س ��ه فانت�س ��ب اىل جمعي ��ة الرابطة
العلمي ��ة االدبي ��ة يف النجف وكان ��ت تهدف اىل بث
ال ��روح العربية وتنمي ��ة ال�شع ��ور القومي وخدمة
اللغ ��ة العربي ��ة وادابه ��ا وكان رئي�سه ��ا اخلطي ��ب
ال�شاع ��ر حمم ��د عل ��ي اليعقوب ��ي وم ��ن اع�ضائه ��ا
البارزي ��ن ال�شاع ��ر حمم ��ود احلبوب ��ي –ابن اخي
ال�سيد حمم ��د �سعيد -وحممد علي البالغي �صاحب
جمل ��ة الب�ل�اغ .وق ��د ت�ش ��رب املخزوم ��ي مبب ��ادئ
ه ��ذه اجلمعي ��ة ونهل م ��ن معناها االدب ��ي م�ستفيدا
توجيهات وار�ش ��ادات ال�شيخ اليعقوبي والبارزين
م ��ن اع�ض ��اء ه ��ذه اجلمعية ف�ل�ا عجب اذا م ��ا ر�أينا
اك�ث�ر اال�سماء االدبية التي ملعت يف افقنا االدبي قد
درج ��ت من ع�ش هذه اجلمعي ��ة كعبد الرزاق
حميي الدي ��ن وابراهي ��م الوائلي ومهدي
املخزوم ��ي وه ��ادي حم ��ي اخلفاج ��ي
وغريه ��م مم ��ن يخطئه ��م الع ��د ويفوتهم
احل�صر.
ر�شح املخزومي للبعثة العلمية العراقية
اىل م�ص ��ر �سن ��ة  1938فقبل بعد اختبار
اجتازه بتفوق يف كلية االداب -بجامعة
ف� ��ؤاد االول وم ��ن زمالئ ��ه م ��ن الطالب
العراقي�ي�ن يف ه ��ذه ال ��دورة املرح ��وم
م�شكور اال�سدي واال�ستاذ حممد �شيت
�صال ��ح احلي ��اوي �صاح ��ب املباح ��ث
اللغوية العديدة.
وق ��د انتف ��ع املخزوم ��ي م ��ن درو� ��س
وحما�ض ��رات خ�ي�رة اال�سات ��ذة ويف

طليعته ��م عمي ��د االدب العربي الدكت ��ور طه ح�سني
وابراهي ��م م�صطف ��ى وق ��د ح�ص ��ل يف درا�سته على
جوائ ��ز ت�شجيعية رمزية لنبوغه وتفوقه ومن هذه
اجلوائ ��ز ما كان هدي ��ة من امللك ف ��اروق االول ملك
م�صر اال�سبق.
وبع ��د ان انه ��ى درا�ست ��ه وح�ص ��ل عل ��ى درج ��ة
البكلوريو� ��س يف االداب ع ��اد اىل بغ ��داد فن�س ��ب
للتدري� ��س يف دار املعلم�ي�ن الريفي ��ة يف الر�ستمي ��ة
وتنق ��ل يف ع ��دة مدار�س غريه ��ا وكان طموحه يف
موا�صلة درا�سته العليا.
حالته االجتماعية
ت ��زوج مه ��دي املخزومي �سن ��ة  1945مقرتنا ب�إبنة
خاله ال�شيخ حممد ح�سني واجنبت له ولدين.
عودته اىل البعثة
وبع ��د �سنوات من مزاول ��ة املخزوم ��ي التعليم عاد
املخزوم ��ي اىل البعث ��ة العلمي ��ة العراقية اىل م�صر
ملوا�صل ��ة درا�سته العليا واحل�صول على املاج�ستري
وكان ا�ستاذيه يف هذه املرحلة ال�شيخ امني اخلويل
وابراهي ��م م�صطف ��ى فانتف ��ع م ��ن درو� ��س االخ�ي�ر
وتوجيهات ��ه وا�شراف ��ه عل ��ى ر�سالت ��ه ع ��ن اخلليل
بن احم ��د الفراهيدي :اعمال ��ه ومنهجه وقد طبعت
الر�سال ��ة يف بغ ��داد �سن ��ة  1960ثم اع ��ادت طبعها
وزارة الثقاف ��ة واالعالم �سن ��ة  1986اعادت طبعها
دار الرائد العربي م�صورة عن الطبعة االوىل.
ث ��م وا�ص ��ل املخزوم ��ي درا�ست ��ه العلي ��ا للح�ص ��ول
عل ��ى درجة الدكتوراه عن ر�سالت ��ه «مدر�سة الكوفة
ومنهجه ��ا يف درا�س ��ة اللغ ��ة والنح ��و» با�ش ��راف
اال�ستاذ م�صطف ��ى ال�سقا ..وقد طبعت هذه الر�سالة
ث�ل�اث طبعات كان ��ت االوىل يف بغ ��داد �سنة 1955
والثاني ��ة يف القاه ��رة �سنة  1958مبطبع ��ة �شركة
مكتب ��ة ومطبع ��ة م�صطفى الباب ��ي احللبي واوالده
بالقاهرة وق ��د �صدرت هذه الطبع ��ة م�صدرة بكلمة
اال�ست ��اذ امل�ش ��رف م�صطف ��ى ابراهي ��م ال�سق ��ا الذي
ت ��وىل ت�صحي ��ح جت ��ارب الكت ��اب نيابة ع ��ن م�ؤلفه
وكان معجب ��ا بطالب ��ه املخزومي فقد ق ��ال يف كلمته
منوها ببحث تلميذه.
«واين اذ اق ��دم ه ��ذا البحث به ��ذا الت�صدير املوجز
ا�شع ��ر باين اق ��دم للعامل العرب ��ي اث ��را نفي�سا جدا
م ��ن اث ��ار ا�ستاذ عامل حمق ��ق �شاب اجنبت ��ه العراق
و�شارك ��ت م�صرن ��ا العزي ��زة يف تثقيف ��ه وتخريجه
عل ��ى اح ��دث املناه ��ج العلمي ��ة وادقه ��ا وارجوا ان
يكتب بذلك يف اخلالدين».
ويف �سن ��ة  1986قام ��ت دار الرائ ��د العرب ��ي يف
عن الطبعة
بريوت باع ��ادة طبعه م�صورا

الثانية.
ه ��ذا بخ�صو� ��ص ر�سالت ��ه اجلامعي ��ة ام ��ا م�ؤلفاته
االخرى والتي تك�ش ��ف عن وجوده وفقهه النحوي
واللغوي فهي:
 -1النح ��و العرب ��ي :قواع ��د وتطبيق ع ��ىل �ضوء
املنهج العلمي احلديث.
وق ��د �صدرت طبعت ��ه االوىل �سنة  1966عن مطبعة
م�صطف ��ى الباب ��ي احللب ��ي وق ��د ق ��دم ل ��ه اال�ست ��اذ
م�صطف ��ى ال�سق ��ا اال�ست ��اذ بكلي ��ة االداب جامع ��ة
القاه ��رة قائال« :ومتت ��از كتب الدكت ��ور املخزومي
عامة نظرية تطبيقية بعمق البحث وو�ضوح املنهج
و�سهولة الرتتيب واالعتم ��اد على اراء ائمة النحو
وا�ستخال� ��ص اه ��م العنا�ص ��ر واالراء الت ��ي ت�صلح
القام ��ة �ص ��رح النح ��و احلديث ع ��ن ا�ص ��ول علمية
خالية من الت�أثر بالفل�سة واملنطق».
وق ��د ت�أث ��ر املخزوم ��ي بكتابة ه ��ذا النح ��و الكويف
وم�صطلحات ��ه م ��ن جهة وبكتاب «ال ��رد على النحاة
الب ��ن م�ض ��اءة القرطب ��ي» من جهة اخ ��رى ولكنه مل
يقف عند هذا الت�أثر فا�ستحدث امورا ا�ستفادها من
جتارب ��ه العلمية وق ��د عده اال�ست ��اذ ال�سقا اخلطوة
الوا�سع ��ة االوىل يف تي�س�ي�ر النح ��و عل ��ى ط�ل�اب
املدار� ��س واملعاه ��د ..وح�سبه انه ابط ��ل كثريا من
م�ش ��كالت الت�أوي ��ل والتقدي ��ر واال�ضم ��ار والعل ��ل
الث ��واين والثوالث واالقيي�سة البعيدة هذا ما يراه
اال�ستاذ ال�سق ��ا اما من الناحي ��ة العلمية فان وزارة
املعارف قب ��ل اكرث من ثالثني �سن ��ة حاولت تطبيق
نظري ��ة الغ ��اء العام ��ل الت ��ي دع ��ا اليها اب ��ن م�ضاء
القرطبي وتغيري امل�صطلح النحوي واحالل امل�سند
الي ��ه (املبتد�أ والفاع ��ل ونائب الفاع ��ل )...وامل�سند
ب ��دال م ��ن اخلرب فل ��م يكتب له ��ذه املحاول ��ة النجاح
ومل جت ��د اىل املنه ��ج القدمي من قب ��ل املدر�سني وال
م ��ن الطالب فا�ضط ��رت اىل العدول عنه ��ا والعودة
اىل املنه ��ج القدمي من قبل املدر�سني وال من الطالب
فا�ضط ��رت اىل الع ��دول عنه ��ا والع ��ودة اىل املنهج
القدمي املبني على نظرية العامل.
 -2يف النح ��و العرب ��ي :نق ��د وتوجي ��ه -ب�ي�روت
.1964
 -3الدر�س النحوي يف بغداد -دار احلريج -بغداد
.1975
وه ��و ي ��رى يف كتاب ��ه ه ��ذا ان ��ه مل تظه ��ر مدر�س ��ة
بغدادي ��ة له ��ا م ��ا مييزها ع ��ن �سواها م ��ن املدار�س
النحوي ��ة االخ ��رى وامنا ه ��ي يف احلقيق ��ة امتداد
للمذهب الك ��ويف الن اكرث رجاله ��ا كوفيون قنطوا
بغداد.

 -4اعالم يف النحو العرب ��ي -املو�سوعة ال�صغرية
(رقم  )60بغداد .1980
 -5دي ��وان اجلواه ��ري يف �سبع ��ة اج ��زاء جم ��ع
وحتقيق وا�شراف ،بامل�شاركة مع الدكتور ابراهيم
ال�سامرائ ��ي والدكت ��ور على ج ��واد الطاهر ور�شيد
بكتا�ش وزارة االعالم (.)1980-1973
 -6كتاب العني للخليل بن احمد الفراهيدي بثمانية
اج ��زاء حقق ��ه بامل�شارك ��ة م ��ع الدكت ��ور ابراهي ��م
ال�سامرائ ��ي .وزارة الثقاف ��ة واالع�ل�ام (-1980
 )1985طب ��ع يف دار احلري ��ة ببغداد عدا االول فقد
طبع يف الكويت.
لق ��د ت ��وىل املرح ��وم الدكت ��ور مه ��دي املخزوم ��ي
التدري� ��س يف كلية االداب والعلوم ببغداد ثم ا�سند
تالي ��ه عمادتها وبعد احالته اىل التقاعد �سنة 1963
انتدب للتدري�س يف اململكة العربية ال�سعودية فعني
رئي�سا لق�سم اللغة العربية بجامعة الريا�ض.
وبع ��د انته ��اء عقده ع ��اد اىل بغ ��داد وع�ي�ن ثانية-
ا�ست ��اذا يف كلي ��ة االداب وق ��د ت ��وىل اال�شراف على
ع�شرات الر�سائل اجلامعية وابداء امل�شورة والر�أي
وقد كانت داره مثابة لطلبة الدرا�سات العليا يلمون
به لالف ��ادة من علم ��ه الغزير وتوجيهات ��ه ال�سديدة
الر�شي ��دة وكان ي�ستقبله ��م يف داره مرحب ��ا متهل ��ل
اال�ساري ��ر ليزي ��ل وح�شته ��م ث ��م ينب�س ��ط معهم يف
احلديث م�ؤان�سا لقد كان املخزومي رحمه الله على
جان ��ب كبري من دماث ��ة اخللق وطيب ��ة القلب وكرم
النف� ��س وق ��د بو�أته ه ��ذه اخل�ص ��ال مكان ��ا مرموقا
ب�ي�ن طالبه ومريديه ومعارف ��ه وزمالئه فكان لنعيه
رن ��ة ا�سى وا�سف يف قلب كل م ��ن قد له االت�صال به
ومعرفته من قريب او بعيد وقد �صدق �شاعر العرب
حممد مهدي اجلواهري حني قال فيه:
ابا مهند ال انتك نازلة والتخطت اىل علياك العلل
وال خلت �سوح العلم عامرة بها اذا غبت عنها �ساعة
خلل
وظلت كالفجر �ضوء من ��ك منطلق يهدي الع�صفور
وهدي منك م�ستقبل
ي ��ا كاي اجلي ��ل م ��ن اف�ضال ��ه منن ��ا منها تتي ��ه على
اكتافه حلل
وحا�ضن «اللغ ��ة الف�صحى» وقد عبتثت بها اجلهالة
واالخطاء والزلل
ومطل ��ع الفكر يف ظلمائها قب�س ��ا كما يحول رو�ضا
يانعا طلل
يهين ��ك ان ربوع العل ��م نحتفل ب ��ان �سلمت و�سوح
املجد تبتهل
رحم الله الدكتور مهدي املخزومي وجعل يف طلبه
النجب ��اء من ي�سد ه ��ذه الثغرة الت ��ي ا�صابت
الدرا�س ��ات النحوية واللغوي ��ة فقد عا�ش يف
حدم ��ة اللغ ��ة العربي ��ة ون�صرتها وم ��ات تلك
امليتة ال�شاعرية وهو ي�شرح م�س�ألة �س�أله عنها
تلمي ��ذه الدكتور زهري غازي زاه ��د فكان اخر
كالم ��ه فيه ��ا ار�أيت �شه ��ادة يف �سبي ��ل العربية
اروع وان�ص ��ح م ��ن ه ��ذه ال�شهادة ورح ��م الله
الر�صايف
ان الدف�ي�ن م�ضمخ ��ا بحنوط ��ه دون الدف�ي�ن
م�ضمخا ب�شعوره
مام ��ات ..من تركت لنا اقالم ��ه �صورا خوالد من
بنات �ضمريه.

هذه املادة من ار�شيف الراحل
عبد احلميد الر�شودي

من اين ابدا بالكتابة عن عامل جليل ال ح�صر جلهوده
واثاره النحوية واللغوية من اين ابدا با�ستاذ كان
يع ��اين ويتامل يف نهايات عمره  ,اذ �آملتني زيارتي
االخ�ي�ره له قبيل ان يودعن ��ا يف ت�سعينيات القرن
املا�ض ��ي  .....وهو من القل ��ة القليلة الباقية انذاك
والتي كانت تنري دروب الباحثني يف م�سالك العلم
 ,ويف كل لقاء كنت التقيه اعرب له عن خجلي من
ن�سيان ��ه م ��ن غري ذن ��ب  ,فهذا ال�شي ��خ العامل الذي
الي�ستغني عنه باح ��ث يف تخ�ص�صه او اال�ستعانة
باث ��اره يف النحو كان االج ��دى باملتخ�ص�صني يف
ميدان التعليم ان يذك ��روه ونرتك االمر اىل وقت
يحني به ذكر العلماء
فذات م�ساء ذهبت مبعية م ��ن االقارب واال�صدقاء
م ��ن حمب ��ي الدكت ��ور مه ��دي املخزوم ��ي لزيارت ��ه
يف بيت ��ه الواق ��ع يف ح ��ي ال ��داوودي يف �ضاحية
املن�ص ��ور بع ��د ان بلغن ��ا تدهور واعت�ل�ال �صحته
ومراجعت ��ه لعي ��ادات اطب ��اء ق ��د ال يعرف ��ون قدره
 ,ا�ستقبلن ��ا اب ��و مهن ��د بحف ��اوة  ,وه ��دوء نف�سي
ودماث ��ة ا�ست ��اذ مرب ��ي الجي ��ال تع�ت�رف الجي ��ال
واجي ��ال بف�ضله  ,وهو اليق ��وى على ال�سري مبفرد
قدمي ��ه  ,اال على ع ��كاز وهذا العكاز ت ��اكل م�سنده
يف االر� ��ض فبات يرجتف ب�ي�ن يديه وبالكاد يثبته
ليخط ��و باجتاه �ضيوف ��ه  ,ا�ستقبلن ��ا وهو يفي�ض
حبا مبقدمن ��ا فبيننا طالب علم نهل ��وا من مدار�س
علم ��ه وجامعاتها وه ��م االن ا�سات ��ذة ودكاترة يف
اجلامعات ومنهم م ��ن كان على توافق او اختالف
فكري معه او �ضده بيد ان ظرف تلك ال�سنني كانت

جتمعهم بر�ؤيا واحدة .
يف ه ��ذه اجلل�س ��ة كن ��ت ارن ��و ونح ��ن يف �ضيافة
ج ��ل علماء النحو وفقه اللغة ع�ب�ر كتب وجملدات
كان ي�سن ��د بع�ضها االخر وقد ترا�صفت على حائط
�ض ��اق ومل ي�ض ��ق به ��ا ه ��ذه الكت ��ب كان ا�ستاذن ��ا
ق ��د الته ��م �صفحاته ��ا بول ��ه �شدي ��د اي ��ام درا�ست ��ه
للماج�ست�ي�ر يف القاهرة فدر� ��س اخلليل بن احمد
الفراهي ��دي و�سيبوي ��ه الذي انته ��ى اىل انه را�س
مدر�سة نحوية �سمي ��ت فيما بعد مبدر�سة الب�صرة
ث ��م مالب ��ث ان وا�ص ��ل درا�ست ��ه للدكت ��وراه فدخل
الكوف ��ة م ��ن او�س ��ع ابوابه ��ا وبح ��ث يف علي بن
حم ��زة الك�سائ ��ي ال ��ذي ر�آه ير�سم ح ��دود مدر�سة
اخ ��رى كان له ��ا ان�صار وتالميذ وه ��و اي�ضا را�س
مدر�سة نحوي ��ة �سميت فيما بع ��د مبدر�سة الكوفة
ه ��ذه الكوف ��ة التي تبع ��د امياال عن �ضري ��ح االمام
علي بن ابي طال ��ب وبظاهرها منازل النعمان ابن
املن ��ذر واحلرية واخلورن ��ق وال�سدي ��ر والغريان
وما هنالك من متنزهات واديرة كثرية والتي حلم
به ��ا معن ابن زائدة ال�شيباين اذ �ضمت تلك البقعة
من الكوفة دير هند فقال فيها
اال ليت �شعري هل ابينت ليلة
لدى دير هند واحلبيب قريب
فنق�ضي لبانات ونلقى احبة
ويورق غ�صن لل�سرور رطيب
وغ�ي�ر هذا الدي ��ر فهنالك دير اجلماج ��م ودير اللج
ودير احلب واديرة كثرية .

وجند رملة حمراء تخالطها ح�صاء �سميت ب�سببها
الكوف ��ة ح�سبم ��ا قال ياقوت احلم ��وي يف معجمه
للبل ��دان  ,اظنن ��ي ابتعدت كثريا ع ��ن هذه اجلل�سة
اجلميلة ورح ��ت بعيدا  ,لكني كن ��ت اقر�أ عناوين
ه ��ذه املجل ��دات وا�شعر برحل ��ة العلم الت ��ي ركبها
ا�ستاذن ��ا املخزوم ��ي واب ��دع فيها امي ��ا ابداع عرب
م�ؤلفات واث ��ار غزيرة  ,بل قدم للعامل العربي اثرا
نفي�س ��ا من اث ��ار ا�ستاذ عامل فا�ض ��ل اجنبته مدينة
النج ��ف يف العراق كم ��ا قال عنه ا�ست ��اذه امل�شرف
عل ��ى ر�سالته للدكت ��وراه اال�ست ��اذ م�صطفى ال�سقا
كم ��ا اجنب ��ت �شاعرن ��ا الكب�ي�ر مه ��دي اجلواهري
وم�صطف ��ى جمال الدين واخري ��ن بعقول منفتحة
على العلم واحلياة
ويف هذه اجلل�س ��ة كان ا�ستاذن ��ا املخزومي يتابع
وي�سمع ويجيب وي�سال عل ��ى �سائله بدقة وهدوء
متناهي�ي�ن ث ��م �سال ��ت بجانب ��ي �صديق ��ي الدكتور
الع ��امل ( ع .ع ) .ال ��ذي اق�ص ��ي من عم ��ادة احدى
كلي ��ات االداب يف ال�سن�ي�ن االخ�ي�رة � ,سالت ��ه ع ��ن
ا�ستاذة وهل اثقل الزمن ذاكرته وفكره وعلمه وهو
ي�صل للثمانني من عمره فاخربين ان كل �شيء يف
ج�سد هذا العامل معر�ض للتلف واالعتالل ال�سمح
الل ��ه بذلك – اال فكره الثاق ��ب وذاكرته املتوقدة
بالعلم وعقليته الالمعة دائما .
حدثن ��ا اال�ست ��اذ املخزومي ع ��ن التعب الذي
ب ��دا يظهر على ج�س ��ده نتيجة ثق ��ل ال�سنني
االخرية عليه – طبعا هذه الزيارة كانت يف
نهاي ��ة ع ��ام  – 1992وع ��ن الفطريات التي

من زمن التوهج

الدكتور مهدي المخزومي وجهوده
في الدراسات النحوية واللغوية

مهدي المخزومي في فردوسه المفقود
اح ��دث خط ��ا ت�شخي�صه ��ا قلقا واملا ب ��دا يخف بعد
اخذه جرعات من الدواء املركز ثم ذكر �سلوته التي
تبعده ع ��ن النكد امل�ستم ��ر وغري امل�ستم ��ر وغابته
العذراء التي يعي�ش فيها او التي دا�سها عرب نظره
وفكره هذه الغابة امل�شر�أبة اليه والتي افنى زهرة
�شباب ��ه فيها هي املكتبة فالف وق ��ر�أ وكتب ومازال
يقر�أ وقتها ( والقراءة مالذي ) الغري كما يقول .
ان ا�ست ��اذا جامعي ��ا وباحث ��ا لغوي ��ا ل ��ه م ��ن الدقة
واالن ��ات وط ��ول التتب ��ع وا�صال ��ة الفك ��ر وغزارة
املنهج ما يجعلنا نفخ ��ر به وننحني اجالال ملكانته
العلمية الرفيعة اقول هذا وقد تعاىل غبار الن�سيان
على ا�س ��وار بيته ومكتبت ��ه ومل يذكره اال حمبوه
وبع� ��ض مم ��ن يق ��در العل ��م والعلماء واه ��ل العلم
قليل ��ون وه ��و يف كل هذا وبروح ��ه يف الفردو�س
كان ومازال زاهدا .

المخزومي واصالح مناهج النحو
د  .زهير غازي زاهد
كان الأ�سات ��ذة يف كلي ��ة الفق ��ه يف النج ��ف دع ��اة
حتدي ��ث مناه ��ج الفق ��ه والأ�ص ��ول واملنط ��ق ويف
مقدمتهم ال�شيخ املظفر قد طبقوا دعوتهم يف و�ضع
كتب يف هذه العلوم مبناهج جديدة لطلبة الكلية،
وكان �أث ��ر ذلك يف م ��ن تخ ��رج يف دوراتها الأوىل
ومنهم من كان ي�ش ��ارك �أ�ساتذته قبل �أجازة الكلية
مثل ال�سيد م�صطفى جمال الدين الذي و�ضع كتاب ًا
مبنه ��ج جديد يف العرو�ض هو (الإيقاع يف ال�شعر
العرب ��ي من البيت �إىل التفعيل ��ة) ،كما كان له جهد
يف النحو يف ر�سالته للدكتوراه (البحث النحوي
عند الأ�صوليني) ،ب�إ�شراف العالمة الدكتور مهدي
املخزوم ��ي �صاح ��ب نظري ��ة يف تي�س�ي�ر النح ��و،
وك ��ذا م ��ا كان ل ��دى الدكت ��ور �صال ��ح الظامل ��ي يف
ر�سالته للدكت ��وراه �أي�ض ًا (تط ��ور اجلملة العربية
بني النحوي�ي�ن والأ�صولي�ي�ن) ب�إ�ش ��راف الدكتور
عبد احل�س�ي�ن الفتلي رحمه الل ��ه �صاحب التجربة
الطويل ��ة يف تدري�س النحو ،وكذل ��ك الدكتور عبد
اله ��ادي الف�ضلي وجه ��وده يف النح ��و والقراءات
القر�آني ��ة وت�أليف ��ه فيها ،وجهود الأ�ست ��اذ �إبراهيم
الوائلي يف تدري�س اللغويات يف جامعة بغداد.
�أم ��ا االجت ��اه الآخ ��ر يف الدر� ��س النح ��وي فه ��و
الدع ��وة �إىل �إ�ص�ل�اح منهج النح ��و ال الكتاب فقط،
وق ��د ات�صل ��ت ه ��ذه الدع ��وة يف مبدئه ��ا بدع ��وة
اب ��ن م�ض ��اء القرطب ��ي املتوف ��ى 592ه� �ـ يف كتابه
(ال ��رد عل ��ى النح ��اة) الت ��ي دع ��ا فيه ��ا �إىل �إ�سقاط
م ��ا ال �صل ��ة ل ��ه بالدر� ��س اللغ ��وي كفك ��رة العامل
واملعم ��ول التي �شغلت النحوي�ي�ن طوي ًال ،كما دعا
�إىل �إ�سق ��اط القيا� ��س املنطقي و�إقام ��ة النحو على
�أ�س� ��س جديدة تت�صل مبنابعه الأوىل .و�أول كتاب
�ص ��در يف الع�صر احلديث �سن ��ة 1937م يف م�صر

ين ��ادي بتي�س�ي�ر املنهج النحوي هو كت ��اب (�إحياء
النح ��و) للأ�ست ��اذ �إبراهيم م�صطفى ،دع ��ا فيه �إىل
�إقام ��ة النحو عل ��ى �أ�س�س لغوية و�إبع ��اده عن �آثار
املنطق العقلي ،وكان لهذا الكتاب �أثر يف الأو�ساط
اللغوي ��ة فقد �أثار ح ��وارات ونقا�ش ��ات وجدل يف
م�ص ��ر ووقف من ��ه �أ�صح ��اب الثب ��ات يف منهجهم
موقف ًا �شديد الرف�ض والنقد.
يف بداي ��ة الأربعيني ��ات ح�صل اب ��ن النجف مهدي
املخزومي عل ��ى بعثة �إىل القاه ��رة للح�صول على
ال�شه ��ادة اجلامعية م ��ن (جامع ��ة ف�ؤاد)(القاهرة)
وح�صل عليها بجدارة ،وع ��اد حام ًال فكرة الدعوة
لتحدي ��ث الدر�س اللغوي الت ��ي كان مييل �إليها مع
املجددي ��ن .ث ��م ع ��اد �إىل القاهرة يف ع ��ام 1951م
وح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر ومو�ضوع ��ه
(اخللي ��ل ب ��ن �أحمد الفراهي ��دي �أعمال ��ه ومنهجه)
بتف ��وق م ��ع �إعج ��اب �أ�ساتذت ��ه ،ويف مقدمته ��م
�إبراهي ��م م�صطف ��ى �صاحب كتاب (�إحي ��اء النحو)
ف ��كان االن�سجام م ��ع تيار التجديد لدي ��ه ،وا�ستمر
يف حت�صلي ��ه عل ��ى ال�شه ��ادة العلي ��ا (الدكت ��وراه)
فاختار (مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة اللغة
والنح ��و) ب�إ�شراف الأ�ستاذ م�صطف ��ى ال�سقا الذي
كان معجب� � ًا بذكائ ��ه وبحوثه ،فح�ص ��ل عليها �سنة
 1953وكان ق ��د امتاز باجلد يف البحث والتحليل
ويف اختيار مو�ضوعه.
وعند عودته �إىل بغداد �أخذ ين�شر �أبحاثه ومقاالته
مط ّب ًقا �أف ��كاره يف تي�سري النحو و�إ�صالح منهجه،
وكان ذل ��ك يف ت�أليفه كتاب�ي�ن� :أحدهما (يف النحو
العرب ��ي نقد وتوجي ��ه) عر�ض يف مباحث ��ه �أ�س�س ًا
نظري ��ة للدر�س النح ��وي وما ينبغي ل ��ه �أن يكون
علي ��ه ،ب ��دء ًا بتعريف ��ه وظيف ��ة النح ��وي وانته ��اء

بدرا�ست ��ه �أ�سالي ��ب التعب�ي�ر الت ��ي هي م ��ن �صميم
الدر� ��س النح ��وي ،وكان ��ت كت ��ب النح ��و تبعدها
ع ��ن هذا الدر� ��س لتكون يف علم املع ��اين الذي هو
ق�سم من �أق�سام البالغ ��ة ،لكن املخزومي جعل هذا
الق�سم جزء ًا مهما يف الدر�س النحوي كما كان عبد
القاهر اجلرجاين ينظر �إىل معاين النحو �أهميتها
يف فه ��م الكالم والرتاكيب .وعرف فيه النحو ب�أنه
عار�ض ��ة لغوي ��ة يخ�ض ��ع ملا تخ�ض ��ع ل ��ه اللغة من
عوام ��ل احلي ��اة والتطور بينما ه ��م يعرفونه ب�أنه
اختالف حركات الإعراب الختالف العوامل.
كما ح� �دّد وظيفة النح ��وي يف ت�سجيل مالحظاته
ونتائ ��ج اختبارات ��ه يف �ص ��ورة �أ�ص ��ول وقواع ��د
متليها عليه طبيعة اللغة.
�أما تي�سري هذا العل ��م فهو يف ر�أيه لي�س اخت�صار ًا
وال حذف� � ًا لل�ش ��روح والتعليق ��ات كم ��ا ذه ��ب �إلي ��ه
�أ�صح ��اب االجت ��اه الأول يف التي�س�ي�ر ،و�إمنا هو
عر� ��ض جديد ملو�ضوع ��ات النحو بي�س ��ر .وي�سبق
ذلك �إ�صالح �شامل ملنهج هذا الدر�س ومو�ضوعاته
�أ�ص ��و ًال وم�سائ ��ل ،وق ��د ح ��دد مو�ضوع�ي�ن مهمني
ينبغ ��ي للدر�س النحوي �أن يعاجلهما وقد �أهملهما
النحويون:
الأول :اجلمل ��ة م ��ن حي ��ث ت�أليفه ��ا ونظامها ومن
حيث �أجزا�ؤها وما يطر�أ على �أجزائها من تغيري.
الث ��اين :ما يعر�ض للجملة من مع ��ان عامة ت�ؤديها
�أدوات التعب�ي�ر الت ��ي ُت�ستخ� �دَم له ��ذا الغر� ��ض
كالتوكي ��د و�أدوات ��ه والنفي و�أدوات ��ه واال�ستفهام
و�أدواته … �إلخ.
عل ��ى هذه الأ�س�س الوا�ضح ��ة والتفكري البعيد عن
التعقيد ت�ستمر مباحثه يف الكتاب.
و�أم ��ا الكتاب الث ��اين( :يف النح ��و العربي قواعد

وتطبيق)
فهو اجلانب
التطبيق ��ي لنظريت ��ه
يف �إ�ص�ل�اح النح ��و ،وفيه ر�سم منه ��ج كتاب جديد
للنح ��و املدر�س ��ي جامع لأ�صول ��ه و�أبواب ��ه ،وهو
خ ��ال م ��ن النظري ��ات التع�سفي ��ة املعق ��دة كنظرية
العام ��ل و�أثره ��ا يف خل ��ق �أب ��واب يف النحو تزيد
كبابي اال�شتغ ��ال والتنازع وكذا نائب
يف تعقي ��ده
ّ
الفاعل وغريها.
لقد كان لأف ��كار املخزومي و�آرائه يف اللغة �أثر يف
الو�س ��ط اجلامعي ويف دار�سي كتب ��ه ،لذلك واجه
كل دعاة الإ�صالح من حق ��د ح�ساده �أ�شباه الأميني
الكاره�ي�ن للجدي ��د ،فق ��د ا�ستعان ��وا ملحاربته بكل
الو�سائل غري امل�شروعة.
وال عج ��ب �أن يك ��ون يف حي ��اة العلم ��اء الكب ��ار
مناف�س ��ون وحا�س ��دون كم ��ا يك ��ون له ��م معجبون
ومريدون.
لق ��د كان املخزومي واح ��د ًا من الأ�ص ��وات العالية
امل�ؤث ��رة يف الق ��رن الع�شري ��ن ،فاملخزوم ��ي يف
الدر�س اللغ ��وي ،واجلواه ��ري يف ال�شعر ،وعلي
جواد الطاه ��ر يف النقد ،وجواد علي يف التاريخ،
وم�صطفى جواد يف اللغة والتاريخ ،وهالل ناجي
يف حتقيق الرتاث.
والنج ��ف مدين ��ة ول ��ود وه ��ي مرك ��ز املرجعي ��ة
واحل ��وزة الك�ب�رى يف تخري ��ج العلم ��اء والفقهاء
على مدى �ألف عام .ف� ��إذا �أخذنا القرنني الأخريين
فق ��ط فهي ق ��د خرج ��ت علم ��اء وفقه ��اء ومف�سرين
ق ��ادوا احلرك ��ة العلمي ��ة يف الع ��امل الإ�سالم ��ي بل
وحتى ال�سيا�سية واالجتماعية.
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الدكتور مهدي المخزومي
والمدارس النحوية

طبيعة اللغة

الحبوبي
فاروق محمود
ّ

د  .ري����اض ال��س��واد

حظي ��ت �آراء املخزوم ��ي باالهتم ��ام الوا�س ��ع
يف الأو�س ��اط الثقافي ��ة  ،وانت�ش ��رت انت�ش ��ارا
وا�سع ��ا  ،لب� ��س يف الع ��راق فح�س ��ب ب ��ل ويف
�أرجاء �أخرى اهتمت ب�ش� ��ؤون العربية .وكان
م ��ن الطبيع ��ي �أن تواج ��ه ه ��ذه الآراء كما هو
ح ��ال الآراء التجديدي ��ة الأخ ��رى  ،ردود فع ��ل
الدار�سني �سلبا و�إيجابا  ،وان تنربي لدا�ستها
�أقالم �أن�صف بع�ضها وفات بع�ضها الآخر ذلك .
وق ��د يكون من الع�سري الإملام بتلك الآراء التي
قيلت بحق هذه النظرية يف ف�صل بعينه .
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ي�أخ ��ذ �إبراهي ��م ال�سامرائ ��ي عل ��ى املخزوم ��ي
مذهب ��ه يف وجود املدر�س ��ة الكوفية �أو املذهب
الك ��ويف  .وقد ا�ستند الأ�ست ��اذ ال�سامرائي يف
�إثب ��ات زعمــ ��ه هـــ ��ذا �إىل �أمــــ ��ور كان �أهمه ��ا:
� .1إن الكوفي�ي�ن كالب�صري�ي�ن يف �شغفه ��م
بالتعلي ��ل  ،ال ��ذي ال يت�ص ��ل بالعل ��م اللغ ��وي
.ولع ��ل الذي ذه ��ب �إلي ��ه الأ�ست ��اذ ال�سامرائي
يف ه ��ذا املجال  ،ت�أثر مبا جــ ��اء فـــــي كتــــــاب «
الإن�ص ��اف يف م�سائل « للأنبا ري  ،من دون �أن
يعل ��م �أن الذي ورد يف هذا الكتاب من تعليالت
وت�أويالت  ،هي من و�ضع �أبي الربكات نف�سه ،
بدليل عدم �إمكانية �إرجاعها �إىل �أ�صحابها  .ثم
�أمل ينت ��ه للأ�ستاذ ال�سامرائ ��ي �أن ال�سج�ستاين
ر�أ� ��س املتع�صبني عل ��ى الكوفي�ي�ن  ،كان يقول
يف حقه ��م  « :يتحف ��ظ احده ��م م�سائ ��ل م ��ن
النح ��و بال علل وال تف�سري «وميثل هذا و�صف
الك�سائ ��ي  ،وان علم ��ه خمتل ��ط ب�ل�ا حج ��ج.
� .2إن م�صطلح ��ا ته ��م متذبذب ��ة رجراج ��ة غري
م�ستق ��رة  .ولع ��ل ه ��ذا الدلي ��ل ال ��ذي �أثبت ��ه
الأ�ست ��اذ ال�سامرائي  ،عليه ولي�س له  .فوجود
م�صطلحات كوفية تقابل امل�صطلحات الب�صرية
يوم ��ئ �إىل ا�ستق�ل�ال الدر�س النح ��وي عندهم
 ،ومل ��ا ا�صط ��دم الأ�ست ��اذ بهذه احلقيق ��ة  ،راح
يبحث عن خمرج ملا تورط به  ،فقال بالتذبذب
وع ��دم اال�ستقرار  .ومن ثم ف�أن التذبذب وعدم
اال�ستقرار  ،مزية من مزايا امل�صطلح النحوي
قدميا  ،ولي�س عند الكوفيني فح�سب  ،بل حتى
عند الب�صريني  ،ذل ��ك �أن امل�صطلح النحوي مل
يكن مق�صودا لذاته  ،وانه مل ي�ستقر �إال مت�أخرا .
و�أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص الدر� ��س النح ��وي يف
بغ ��داد  ،فق ��د ذه ��ب الدار�س ��ون �إىل كون ��ه
ي�ش ��كل مدر�س ��ة بعينه ��ا تقاب ��ل املدر�ست�ي�ن
الكبريت�ي�ن الب�ص ��رة والكوف ��ة  .ولق ��د �صحح
املخزومي موق ��ف الدار�سني من ه ��ذه امل�س�ألة
يف كتاب ��ه « الدر� ��س النح ��وي يف بغ ��داد «.
وترى خديجة احلديث ��ي يف كتابها « املدار�س
النحوي ��ة « �أن املخزومي وق ��ع يف التناق�ض ،
فهو تارة يق ��ول باملذهب البغدادي �أو املدر�سة
البغدادي ��ة ( والقول يف كتابه مدر�سة الكوفة)
وت ��ارة �أخ ��رى ينك ��ر ذل ��ك ويذه ��ب �إىل ع ��دم
ح�صوله يف كتابه « الدر�س النحوي يف بغداد
«  ،ويق ��وم هذا االجت ��اه على الرتخ�ص بالأخذ

من زمن التوهج

المخزوم��ي العال��م القريب من

م ��ن �آراء �أ�صح ��اب املدر�ست�ي�ن املذكورت�ي�ن ،
وال ميك ��ن حم ��ل ذل ��ك الرتخ� ��ص بالأخ ��ذ م ��ن
�آراء الطرف�ي�ن عل ��ى كون ��ه مدر�س ��ة بعينه ��ا ،
ت�ض ��ع من امل�سائ ��ل النحوي ��ة م ��ا مل يذكر عند
ال�سابقني  ،بقدر ما ي�شكل من اجتاه ال يختلف
عم ��ا �س ��اد م ��ن اجتاه ��ات �سابق ��ة  ،فالك�سائي
كان ي�أخ ��ذ ع ��ن الب�صري�ي�ن  ،كموقف ��ه م ��ن
اال�ست�شهاد باحلديث النب ��وي ال�شريف  ،ومع
ذل ��ك فلم يق ��ل عنه اح ��د انه ب�ص ��ري االجتاه .
ففكرة املخزومي �إذن  ،هي تو�ضيح ذلك االجتاه
اجلديد  ،الذي حمل على كونه مدر�سة بعينها مما
مل ميكن تو�ضيحه يف كتابه « مدر�سة الكوفة «.
1ـ مه ��دي املخزوم ��ي واالجت ��اه الك ��ويف .
�س ��اد عند م ��ن ق ��ر�أ للمخزوم ��ي �أو �سم ��ع به ،
�أ ّن ��ه ك ��ويف املذه ��ب  ،وان ��ه ي ��رى يف النح ��و
الك ��ويف نح ��وا مثالي ��ا ويج ��ب �إتباع ��ه .
ولع ��ل الأ�ست ��اذ �إبراهي ��م ال�سامرائ ��ي واح ��د
م ��ن ه� ��ؤالء الذي ��ن ذهب ��وا ه ��ذا املذه ��ب.
ويف ر�أي ��ي � ،إن ال ��ذي ذه ��ب �إلي ��ه الأ�ست ��اذ

ال�سامرائ ��ي  ،ال وجود له يف �أقوال املخزومي
 ،ب ��ل �أن املخزومي كان يرى � :إنن ��ا « �إذا �أردنا
نح ��وا مثاليا تتمثل فيه العربي ��ة متثال �صادقا
 ،فينبغ ��ي �أال نقت�ص ��ر عل ��ى مذه ��ب بعين ��ه «
وان النح ��و الك ��ويف عن ��ده ( املخزوم ��ي ) مل
ي�سل ��م م ��ن الع�ث�رات  ،ومل يخ ��ل منهج ��ه م ��ن
الهن ��ات لأن ��ه كان مقي ��دا بال�ش ��وط املح ��دود
ال ��ذي قطعه التط ��ور العقلي يف تل ��ك احلقبة.
ا ال �أن ��ه وج ��د يف كث�ي�ر م ��ن م�سائل ��ه اللغوية
م ��ا ي�ص ��ح لدرا�س ��ة جدي ��دة � ،إذا م ��ا �أح ��ذت
بنظ ��ر االعتب ��ار املذاه ��ب النحوي ��ة الأخرى ،
وم ��ا تو�ص ��ل �إليه البح ��ث اللغ ��وي احلديث .
2ـ مه ��دي املخزوم ��ي وكت ��اب “ نح ��و الفعل “
للدكت ��ور احمد عبد ال�ستار اجل ��واري .حينما
�ص ��در كتاب « نحو الفع ��ل « للدكتور اجلواري
 ،اعرت� ��ض املخزومي على عن ��وان هذا الكتاب

 ،ورج ��ح ( املخزوم ��ي ) �أن ي�سمى ب� �ـ (مبحث
الفعل ) وذلك لعدم �صحة درا�سة الفعل مبعزل
ع ��ن فروع الدرا�س ��ة النحوية الأخ ��رى ،ولأنه
كت ��اب يبح ��ث يف �أغل ��ب ف�صول ��ه ع ��ن جم ��ود
الفع ��ل وت�صرف ��ه  ،ويف �صيغة الفع ��ل وداللته
على معناه  ،وبنائ ��ه للمجهول  ،وغري ذلك من
املباح ��ث الت ��ي تخت�ص بالفعل دومن ��ا �سواه .
وي ��رى الدكت ��ور حمم ��د ح�س�ي�ن ال�صغ�ي�ر
� ،أن ت�سمي ��ة اجل ��واري لكتاب ��ه ب� �ـ ( نح ��و
الفع ��ل) �صحيح ��ة ال �ض�ي�ر عليها م ��ن وجوه :
�أ ـ �أن اجل ��واري مل يبح ��ث الفع ��ل م�ستق�ل�ا
بذات ��ه  ،ب ��ل بحث ��ه م ��ن خ�ل�ال اجلمل ��ة ،
والبح ��ث يف اجلمل ��ة ه ��و النح ��و بعين ��ه .
ب ـ �أن االجت ��اه ( نح ��و الفع ��ل ) وق�ص ��د
ال�سبي ��ل �إلي ��ه ( بفتح ��ة عل ��ى واو نح ��و )
تغن ��ي ع ��ن الدف ��اع لإثب ��ات �صح ��ة الت�سمية .
ج ـ �أن امل�ؤل ��ف �أراد الإتب ��اع لنح ��و التي�س�ي�ر
ونحو القر�آن .
و�أق ��ول � :أن املخزومي �أراد عدم �صحة ت�سمية
الكت ��اب بـ « نحو الفعل «  ،وان كان ذلك الكتاب
ي�شتم ��ل على درا�سة الفعل م ��ن خالل اجلملة ،
فدرا�س ��ة الفع ��ل عن ��د املخزوم ��ي منف�صلة عما
�سواها من مباح ��ث النحو الأخرى � ،أمر بعيد
ع ��ن الدر�س النح ��وي  ،الذي يبن ��ى على فكرة
ال�شم ��ول  .ث ��م �أن الدكت ��ور اجل ��واري جع ��ل
عن ��وان كتاب ��ه « نحو الفع ��ل « ب�ضمه على واو
نح ��و  ،ومل يجعل عنوانه باحلركتني ( ال�ضمة
والفتح ��ة ) كم ��ا ه ��و احل ��ال يف كتاب ��ه « نحو
التي�سري « على �سبيل املثال  ،مما ال ميكن حمله
عل ��ى �أن اجلواري �أراد معن ��ى االجتاه وق�صد
ال�سبي ��ل لدرا�س ��ة الفع ��ل  .ويب ��دو �أن �أ�ستاذنا
ال�صغري ح ��اول �أن يجد م�سوغا للعنوان الذي
اعرت�ض عليه املخزومي .

وف ��اء ل ��روح �أ�ستاذي الكب�ي�ر املرح ��وم الدكتور
مه ��دي املخزوم ��ي – رحم ��ه الل ��ه – ا�ستذك ��ر
حما�ضرات ��ه و�آراءه يف نب ��ذ العل ��ل الفل�سفي ��ة
والعقلي ��ة البعي ��دة ع ��ن حري ��ة اللغ ��ة وتكيفه ��ا
وحتديثها وحلولها اللغوية اخلال�صة.
لق ��د وجدته العامل القريب م ��ن طبيعة اللغة دون
النظ ��ر �إىل مذهب القائ ��ل ب َْ�صري� � ًا كان �أم كوفي ًا
�أم بغدادي� � ًا �أم اندل�سي ًا ،متقدم� � ًا كان �أم مت�أخر ًا،
ب ��ل يتاب ��ع وينت�ص ��ر لل ��ر�أي احل�صي ��ف املختار
املنا�سب ،معطي ًا ر�أيه الدقيق يف ذلك.
و�أجدين الفقري �إىل الله واليكم والتلميذ ال�صغري
ب�ي�ن ظهرانيكم ال ارغب يف الدخول والكتابة يف
جمال انتم � ّ
أحق به و�أخ� �ّ�ص و�أ�سمى به و�أَ َم ّ�س.
ٍ
�س ��وى ماعُرف ��تُ ب ��ه م ��ن جم ��ال النق ��د ودرا�سة
الأ�سل ��وب .و�س�أتن ��اول القي ��م النقدي ��ة املرتبطة
ب�أ�سالي ��ب التعبري �شك ًال توجيهي� � ًا ونقدي ًا ،وهو
ما ميثل �آراءه يف بع�ض قيم علم املعاين.
اجلملة يف اللغة:
�أ�ش ��ار املرح ��وم الدكت ��ور مه ��دي املخزومي �إىل
(الجْ ُ ملة) مع ّرف ًا(:هي ال�صورة اللفظية ال�صغرى
للكالم املفيد يف �أية لغة من اللغات ،وهي املر ّكب
الذي يب�ّي�نّ املتكلم به �أن �ص ��ور ًة ذهني ًة كانت قد
ت�أ ّلفت �أجزا�ؤه ��ا يف ذهنه ،ثم هي الو�سيلة التي
ذهن ال�سامع).
تنقل ما جال يف ذهن املتك ّلم �إىل ِ
فلهذه الوحدة الكالمي ��ة ال�صغرى (�أهمية كربى
يف التعبري والإف�صاح والتفاهم)[ .]2حيث جعل
تلك الأهمية يف ثالثة مفا�صل ،هي:
 .1التعبري.
 .2الإف�صاح.
 .3التفاهم.
وانّ اب ��ن ه�ش ��ام النحوي يف مغن ��ي اللبيب هو
�أوّ ل َمن ُعنِي باجلملة و�أنواعها و�أق�سامها وكان
َم ��ن �سبقه من النح ��اة ُي ْع َنون بظاه ��رة الإعراب
وتف�سريه ��ا واالهتم ��ام بالكلم ��ات بو�صفه ��ا
معم ��والت ،واجلم ��ود عل ��ى ذل ��ك ،م ��ع احلرمان
م ��ن م�ص ��ادر حيويتها وتن ��وّ ع �أ�ساليبه ��ا .وعدا
م ��ا و�صل �إلينا م ��ن درا�سات ابن ج ّن ��ي وال�شيخ
ال ّر�ض ��ي �ش ��ارح الكافي ��ة .وينتق ��ل الدكت ��ور
املخزومي بالدر�س اللغوي عرب املراحل �آالتية:
 .1الدرا�س ��ة ال�صوتي ��ة ،بخوا�صه ��ا ومتازجه ��ا
و�صف ��ات خم ��ارج حروفه ��ا وتاٌل ��ف بع�ضه ��ا مع
بع�ض.
 .2الكلم ��ة املف ��ردة ،وم ��ا يراف ��ق ذلك م ��ن بنائها
وتغيرّ ٍ يف داخلها �أو ا�شتقاقها.
 .3العناي ��ة بالكلمة م�ؤ ّلف ًة مع غريها يف اجلملة.
التي هي ا�صغر �صورة من �صور التعبري.
وهذه املرحلة الأخرية املرتبطة ب�أ�ساليب التعبري
جدي ��رة بالدرا�س ��ة امل�ستفي�ض ��ة الت ��ي تعر� ��ض
للجمل ��ة �أو لأجزائه ��ا م ��ن �أحوال تتعل ��ق بالذِ كر
واحل ��ذف �أو بالتق ��دمي والت�أخ�ي�ر �أو غ�ي�ر ذلك،
مم ��ا �أفا�ض فيه نحاة حقيقيّون هـم �أهـل املعاين،
وال�سكاك ��ي
كالجْ رج ��اين يف (دالئ ��ل الإعج ��از) ّ
يف (مفت ��اح العل ��وم) واخلطي ��ب يف (الإي�ضاح)
والتفت ��ازاين يف �شروح ��ه عل ��ى التلخي� ��ص يف
ّ
(املطول) .وه�ؤالء بالغيّون برمّتهم.
ّ
�أن ه ��ذه املرحل ��ة ه ��ي ما�سن�سل ��ط ال�ض ��وء عليه
م ��ن خالل فكر املخزومي فيم ��ا يتع ّلق الأمر بعلم

املعاين.
�أ�ساليب التعبري:
تو�صل الدكتور املخزومي �إىل �أنّ اجلملة �أ�سا�س
ّ
التعبري وهي خا�ضعة ملنا�سبات القول ،وللعالقة
بني املتك ّلم واملخاط ��ب ،ولن يكون الكال ُم مفيد ًا،
رب م�ؤدّي ًا َ
غر�ضه ما مل يكن حا ُل املخاطب
وال اخل ُ
أ�صحاب علم املعاين يف
أ�سهب �
ُ
ملحوظ� � ًا .ولذلك � َ
مقت�ض ��ى احلال .يف ح�ي�ن �أهمل النح ��اة درا�سة
املعاين.
وكان للمخزوم ��ي ر�أي ��ه يف توحي ��د درا�ست ��ي
النح ��و واملع ��اين للجمل ��ة[ ،]5دون النظ ��ر �إىل
امل�صطلحات والتعبريات امل�صطنعة( :ال�صحيح
والف�صي ��ح) ح�ي�ن ق�ص ��د البع� ��ض بال�صحي ��ح:
م ��ا كان �صحيح� � ًا نحو ّي� � ًا ،وبالف�صي ��ح معن ��ى
يزي ��د على ال�صح ��ة النحوية م ��ن مطابقة الكالم
ملقت�ض ��ى احل ��ال� ،أو مطابقته ملنا�سب ��ات القول.
ق ��ال( :والذي �أزعم ��ه هو �أن اجلمل ��ة ال�صحيحة
لغو ّي� � ًا ونحو ّي� � ًا هي اجلملة َالف�صيح ��ة عند �أهل
املعاين ...الن ال�شرط ال ��ذي اخذ به يف ف�صاحة
اجلمل ��ة �ش ��رط ي�ؤخذ به يف �صحته ��ا ،ف�إذا كانت
اجلملة م�ؤلفة من كلمات �صحيحة م�ستوفية لكل
م ��ا يتطلبه (ال�صرف) .و�إذا كانت الكلمات م�ؤلفة
م ��ن �أ�ص ��وات م�ؤتلفة خلو من كل م ��ا ي�سيء �إىل
ف�صاحته ��ا من تناف ��ر ب�ي�ن الأ�ص ��وات ...،بقيت
ال�صحة،
اجلملة مع ذل ��ك تفتقر �إىل �أهم مقوّ مات
ّ
وهو مطابقته ��ا متطلبات املنا�سبات ومقت�ضيات
الأحوال).
فتوحي ��د �شطري الدرا�سة دع ��وة لتطوير النحو
وحتديثه وهو ر�أي �سليم لدرا�سة النحو العربي
عل ��ى طري ��ق الأ�سلوبي ��ة والل�ساني ��ات احلديثة،
وه ��ي دع ��وة مبارك ��ة� ،أطلقها بعد درا�س ��ة دقيقة
للغة العربية والغو�ص يف خ�صائ�صها وقد باركه
عليه ��ا �أ�ساتذته من �أمث ��ال� :إبراهيم م�صطفى ،و
د.م�صطفى ال�س ّقا.
ولك ��ن الإ�ش ��كال ي ��دور يف اعتب ��اره م�صطلحي:
ال�صحي ��ح والف�صي ��ح من التعب�ي�رات امل�صطنعة
ال�صح ��ة اللغوية
وه ��ذا �أم ��ر يجان ��ب الد ّق ��ة الن
ّ
والنحوية �شرط من �ش ��روط الف�صاحة عند �أهل

املع ��اين .وال�صحي ��ح يعن ��ي املوافقة م ��ع قواعد
اللغة نحو ًا و�صرف ًا و�أ�ص ��و َل ت�أليف ،الن �سالمة
و�صحة تركيبه،
لغة ال ّن�ص م ��ن �سالمة قواع ��ده
ّ
فالقيا�س اللغوي عن�صر �ضروري لتثبيت املعنى،
فال يجوز الإخالل بقواعد النحو لئال يقع العيب
واملخالفة ونفور الذوق وخمالفة امل�ألوف.
يف ح�ي�ن �أن الف�صاح ��ة تتعدى ه ��ذا ال�شرط �إىل
�شروط �أخ ��رى كالتالف واالن�سج ��ام يف تركيب
الألف ��اظ ،بحي ��ث يتقبله ��ا ال ��ذوق ،وتتناغ ��م يف
ال�سم ��ع ،وت�سه ��ل يف ال ّنط ��ق .وكذل ��ك و�ض ��وح
ّ
املعن ��ى ال ��ذي يعط ��ي للمتل ّقي طاب ��ع �صفاء ذهن

الباث .ف�ض ًال عن ق ��وة ال�سبك التي مت ّثل متا�سك
العبارة وجزال ��ة �أ�سلوبها وفنيّة طريقتها بحيث
�ص بع�ضه ��ا ببع�ض
ميك ��ن �أن تتعل ��ق كلم ��ات ال ّن ّ
دون انف�ص ��ال وك�أ ّنه ��ا ق ��د بُني ��ت بن ��اء حمكم� �اً
مرتا�ص ًا.
ّ
كم ��ا �أ�شار الدكتور املخزومي �إىل �ضرورة �إعادة
در� ��س املع ��اين �إىل الدر� ��س النح ��وي ومعاجلة
�أ�ساليب التعبري املختلفة مبا لأدواتها من دالالت
�ان عامّة ت�ؤدي وظائفه ��ا اللغوية مِ ن توكيد
ومع � ٍ
ونفي وا�ستفهام و�شرط ونداء ونحوها.
و�سنتع� � ّرف عل ��ى القي ��م �ألنقدية املرتبط ��ة بعلم
املع ��اين مم ��ا �أف ��رزه فك ��ر املخزوم ��ي يف ه ��ذا
املجال.
�إنّ املنه ��ج الذي �س ��ار وفقه املخزوم ��ي �أ�سلوبي
بح ��ت يتناغم م ��ع النح ��و �أكرث مما ي�س ��اور علم
املعاين البالغي .فهو مل ي�أخذ تق�سيم اجلملة من
حي ��ث الغر�ض ال ��ذي يرمي �إليه ال ��كالم (خربية
و�إن�شائي ��ة) وتق�سيم ��ات ذل ��ك ،ب ��ل م ��ن حي ��ث
الأ�ساليب والأدوات.
لق ��د تن ��اول الدكت ��ور املخزوم ��ي ه ��ذا الأ�سلوب
معاجل ًا �أدواته بدالالتها وا�ستعماالتها ووظائفها
جمتمع ًة و�صل َة بع�ض �أجزائها ببع�ض.
وعال ��ج من خالله ��ا ثالثة مو�ضوع ��ات من �صلب
مباحث علم املعاين ،وهي:
�أ .اخلرب �ألطلبي والإنكاري.
ب� .أ�سلوب الق�صر.
ج .التقدمي والت�أخري.
وبد�أ مبحث ��ه بتعريف التوكي ��د( :تثبيت ال�شيء
يف النف�س ،وتقوية �أمره) .ثم �أ�شار �إىل الغر�ض
من ��ه ،قائ ًال�( :إزالة ما علق يف نف�س املخاطب من
�شكوك،
و�إماطة ما خاجله من �شبهات).
وذكر م ��ا للت�أكي ��د من طرائ ��ق خمتلف ��ة و�أدوات
متنوعة ،كان جدير ًا بالنحاة �أن يولوها عنايتهم
ويدر�سوه ��ا درا�س ��ة �شامل ��ة فاح�ص ��ة ،ع ��دا م ��ا
ق�ص ��روا اهتمامه ��م على جانب م ��ن جوانبه غري
امله ّم ��ة وغ�ي�ر احليوي ��ة ،وقد فاتهم م ��ن جوانب
التوكيد الأكرث ق ��و ًة وحيا ًة ،قال(:وكان اجلانب
ال ��ذي عن ��وا به يق ��وم عل ��ى �أ�سا�س م ��ن التكرار
واللف ��ظ� ،أو التك ��رار ب�إي ��راد كلم ��ات له ��ا معنى
امل�ؤك ��د ،وه ��ي �ألفاظ التوكي ��د امل�ألوف ��ة للنحاة:
النف� ��س والع�ي�ن وكال وكلت ��ا ،و�أمثاله ��ا) .وه ��و
ي�ؤمن ب ��ان التوكي ��د بالتكرار �ص ��ورة من �صور
التعب�ي�ر ولك ��ن هنالك من ال�ص ��ور االخرى التي
لها املجال الأو�سع ،قال( :فهناك التوكيد بالق�سم
والتوكي ��د بالق�ص ��ر والتوكيد بالتق ��دمي وهناك
�أدوات كث�ي�رة مف ّرق ��ة مبثوث ��ة هن ��ا وهن ��اك من
�أب ��واب النحو ي�ؤك ��د بها اجلم ��ل الفعلية وي�ؤكد
به ��ا اجلم ��ل اال�سمي ��ة ،وهن ��اك �ص ��ور �أخرى ال
ازع ��م �أنهم كان ��وا يجهلونها ،ولكن ��ي ازعم �أنهم
جتاهلوها ،لأنها ال حتقق لهم هدف ًا وال تظهر لهم
براعة ،ولي�س لها �صلة بالعامل الذي كان له نفوذ
ال يقاوم على �أ�ساليب تفكريهم .

عن مبحث (�أ�ساليب التعبري يف علم املعاين عند
الدكتور مهدي املخزومي) من�شور يف :جملة �أهل
البيت عليهم ال�سالم العدد .4
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من زمن التوهج

قد وقعا فاذا الصحب يف حرية من االمر ،ويف حزن لالمر ،يف حرية وحزن
ودم��وع وضياع ال يدرون م��اذا يقولون ،وماذا يفعل��ون .وكلام انترش الخرب
انت�شر معه الحزن واالىس واالس��ف .فاذا كان فقد االنس��ان مجلبة للحزن،
فكيف بفقد انس��ان ع��امل ادى لالمة يف خدمة لغتها الكث�ير الكثري ،وله مع
خدم��ة اللغة ،خدمات اعم واخالق ادل! وكيف بانس��ان ع��امل عامل عزيز،
وصديق صدوق؟ كيف؟ وكيف؟!!
كان ذلك بعيد ظهر الجمعة يف الثاين عرش من رمضان لعام اربعة
ع�شر وارب��ع مئة والف املواف��ق للخامس م��ن اذار لعام ثالثة
وتسعني وتسع مئة والف وينترش الخرب.
ومت��ر خالل ذل��ك بالصديق فه��م طيوف ،متباع��دة حينا،
ومتقارب��ة حينا ،ولكنه��ا يف جوهرها مثرة طيبة لعمر من
الصداقة زاد عىل خمسة وثالثني عاما من الوئام النادر
يف زم��ن حال فيه الخصام ،وغلبت املطامع ،ووجد
الرش سبيله ال حبا..

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

علي جواد الطاهر

كاتب وناقد راحل

انا واستاذي المخزومي
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يرجع تاريخ هذا الوئام اىل اوائل عام  1954وقد
عاد من القاهرة ومعه الدكتوراه بر�سالته «مدر�سة
الكوف ��ة» واملاج�ست�ي�ر بر�سالته اخللي ��ل بن احمد
الفراهي ��دي وبلي� ��س �سه�ل�ا ان يج ��ر�ؤ طالب على
هذي ��ن املو�ضوعني ،وهم ��ا ما هما من ق ��وام اللغة
العربي ��ة يف نحوه ��ا و�صرفه ��ا وفقهه ��ا وحجمه ��ا
وملن ��ه كان امل�ؤهل ،وكان املت ��وج والر�سالتان رمز
ل�سع ��ة العقل ،و�سمر عن ان يجد املرء نف�سه بكوفة
او ب�صرة ،ومنهج يف الرجوع بالدر�س اىل منابعه
اال�صلية ..وكان يجب ان يكون قدوة ملن يقتدي.
كان اللق ��اء يعقد يوميا ،ومرارا يف اليوم الواحد،
ومت�ص�ل�ا يف غرف ��ة كبرية م ��ن غرف كلي ��ة االداب
(والعل ��وم) ت�سم ��ى غرف ��ة اال�سات ��ذة .واال�سات ��ذة
يف عرفه ��م ه ��ذه يتناق�ش ��ون وي�صبخ ��ون ،ولك ��ن
ا�ست ��اذا واح ��دا بينهم ي�ل�ازم اله ��دوء او ال�صمت،
ف�ل�ا يتكل ��م اال ح�ي�ن ي�صل ال ��كالم الي ��ه ،واذا تكلم
تكلم بقدر وميزان وب�صرامة العامل املطمئن الذي
ا�صغ ��ى طوي�ل�ا ،و�صم ��ت طوي�ل�ا ،وكان ا�صغا�ؤه
مناظ ��رة ،و�صمت ��ه مناق�شة ...وكالم ��ه جوابا عن
�س� ��ؤال وح�ل�ا مل�شكل ��ة وه ��و ب�ي�ن �صمت ��ه وكالمه
وج ��ود را�سخ ،وكي ��ان يح�سب ح�ساب ��ه .وال ينفك
الطلب ��ة واملدر�س ��ون يتوجهون اليه به ��ذا ال�س�ؤال
م ��ن م�سائ ��ل النحو ،وبه ��ذه امل�شكلة م ��ن م�شكالت
اللغ ��ة ،ثقة به ،واعتم ��ادا عليه وه ��و امل�ؤهل الذي
امتل ��ك ذخرية م ��ن امل ��ادة الت ��ي ح�صله ��ا باجتهاد
و�سه ��ر بني النج ��ف والقاهرة ،وجمع ��ت اىل اراء
االقدمني وفيهم اخللي ��ل والك�سائي اراء املحدثني
وعل ��ى ر�أ�سه ��م ا�ست ��اذه ابراهيم م�صطف ��ى حامل
لواء احياء النحو وا�ست ��اذه م�صطفى ال�سقا الذي
ا�ستوعب القدمي ومل ينغلق عليه.
وق ��دمي املخزوم ��ي ق ��دمي ال ��رواد ،ق ��دمي االوائل
املبدعني يف اجلمع والر�أي واالخال�ص واحلر�ص
عل ��ى احلقيق ��ة ...فيم ��ا كان يف الب�ص ��رة والكوفة
ويف اال�شعة التي امتدت اىل بغداد.
وما كان قدميه ق ��دمي املت�أخرين الذين كانوا �سببا

يف �ضيق يف �ضيق النحو وجفافه ،وموته احيانا،
ومن الفوا ما الفوا يف ع�صر اجلمود حتت �سلطان
اجلم ��ود بعيدا ع ��ن احلياة ،بعيدا ع ��ن ال�شخ�صية
واي ��ن ال�شخ�صي ��ة منه ��م وق ��د �شغل ��وا بالتعقي ��د
والتك ��رار والنق ��ل وتكدي� ��س القواع ��د وف ��روع
القواعد ،و�شواذ القواعد.
اذا اراد الطالب احلديث ان ي�أخذ النحو من مظانه
فم ��ا علي ��ه اال ان يرج ��ع اىل اال�ص ��ل ،اىل ال ��رواد
وامل�ؤ�س�س�ي�ن ،وهذا ما فعل ��ه املخزومي ،ودعا اليه
مرتفعا عن االجرتار داعيا قومه اىل الرتفع معه.
وح�ي�ن تكون اللغة وج ��ودا ،فانه ��ا ال تقت�صر على
التق ��دمي الذي فرغ من ��ه ،وامنا ه ��ي يف املعا�صر،
ولي� ��س ا�ستاذا للغة من مل يعا�ص ��ر امته ،ويعا�صر
م ��ا تقول ��ه وما تكتبه ،وم ��ا تبدع ��ه يف ر�أي وذوق
ولي� ��س ا�ستاذا للغة من وقف عن ��د الدر�س اللغوي
ال ميتد اىل االبداع قدميا وحديثا ،ابداع ال�شعراء
والكت ��اب عل ��ى م ��دى التاري ��خ واب ��داع املقالة يف
جملتي «الر�سالة والثقافة».
اج ��ل واملخزوم ��ي يف ه ��ذا كم ��ا يج ��ب ان يك ��ون
العامل ��ون يف احلق ��ل اللغ ��وي ،ف�ل�ا يغرق ��ون يف
الق ��دمي وح ��ده ،وي�شغله ��م القدمي وح ��ده عما لغة
م ��ن جدي ��د ومعا�ص ��ره .واح�س ��ب ان ه ��ذا ال ��ذي
تهي� ��أ للمخزومي ،ل ��و تهي�أ للآخري ��ن ،وعملوا به،
و�س ��اروا علي ��ه ال ت�س ��ع االف ��ق وحل ��ت امل�شكالت،
وط ��اب الدر� ��س ،و�صح ��ت الق ��دوة احل�سن ��ة مل ��ن
يقتدي.
ولي�س ��ت اللغة علما فقط ،وحي ��اة فقط ،وامنا هي
عل ��م وعمل وحي ��اة تن�س ��اب من قلم �سم ��ح ،وعلى
االن�سي ��اب م�سح ��ة الب ��د منه ��ا حت ��ى يف البح ��ث
العلم ��ي -م ��ن جم ��ال تغ ��ري باملتابع ��ة وت�ؤن� ��س
ل ��دى الق ��راءة ،وتدل على ان اللغ ��وي ميتلك اللغة
ويح�سن الت�صرف به ��ا ،ويتح�س�س جمالها مفردة
ومركبة هي على قلمه كما هي على اقالم املبدعني،
ف ��اذا ه ��و اديب متمك ��ن ،واذا الذي تق ��ر�ؤه له ادب
رائق.

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

ذكرياتي مع المخزومي
.د.عناد غزوان إسماعيل

واملهم ��ة لي�ست مي�سرة الي رامها ،النها ت�شرتط ما
توف ��ر للمخزومي من ذوق و�شاعرية ونقد .ولو مل
يك ��ن املخزومي نحوي ��ا لكان �شاع ��را ،ولو مل يكن
�شاعرا لكان مقاليا ولو مل يكن مقاليا لكان ناقدا.
وه ��ا هي ذي كتبه ب�إزائنا تت ��واىل ،قد تكون قليلة
العدد ،فما كان الرجل ليعنى بالكم ،وما كان يكتب
ليق ��ال ان ��ه كتب ،ف�ص�ل�ا ع ��ن ترفعه ع ��ن االرتزاق
بالت�أليف وهو املرتيث املت� ��أين املت�أنق الزاهد مبا
يق ��ع فيه غريه من اه ��ل الكم ولطلب ��ة «املادة» واذا
مل نق ��ر�أ له «الدر�س النحو» و»عبقري من الب�صرة»
فاق ��راء له كتاب ��ا �صغ�ي�را يف �سل�سل ��ة «املو�سوعة
ال�صغرية» بعنوان «اع�ل�ام يف النحو» اقرا ،لرتى
كيف يتحدث نح ��وي مقايل �شاعر عن نحاة نحاة،
وكيف ي�ستل مواطن نبوغه ��م لي�ضوع عبقه خالل
كلمات ��ه وهك ��ذا يح�سن او يج ��ب ان يكون اللغوي
ليكون قدوة ملن يقتدي.
املزي ��د املزي ��د يا اب ��ا مهن ��د ..القارئ يطل ��ب املزيد
ولكن ابا مهند ال يريد ان يخرج عن �سمته ،ويكفيه
ما اتانا به من قدمي وجديد ،فكان مما كان رجوعه
اىل اخللي ��ل والكوف ��ة ،وكان اول م ��ن �سمعنا منه
مبح ��ث «اال�ص ��وات» يف العربي ��ة ،وم ��ن جدي ��د
جديد ي�سع ��ى اىل التي�سري ،وبني ه ��ذا وهذا ذوق
ونظر واف ��ق وقلم يف مي ��دان التخ�ص�ص العلمي،
واجتماعية طبيعية يف ال�صداقة وال�صديق.
وين�سج ��م االت ��زان من ��ذ تعارفهم ��ا يف اوائل عام
 ،1954وك�أنهم ��ا خلف ��ا �صديق�ي�ن ،وان تعارفهم ��ا
يعود اىل ما قبل ذلك كثريا كثريا.
يلتقي ��ان يف كلي ��ة االداب ،وخ ��ارج كلي ��ة االداب،
وح�ي�ن كان من ر�أي املخزومي اعادة «علم املعاين»
اىل النح ��و ،كان ��ت فر�ص ��ة الن يحا�ض ��ر طلبة دار
املعلم�ي�ن العالي ��ة اىل جوار �صديق ��ه الذين يدر�س
«البيان» و»البديع» يف هذه املادة من در�س البالغة
وكان ��ت فر�صة لل�صديق�ي�ن يف ان يلتقيا ع�صرا يف
«دار املعلمني العالية».
ومتت ��د الفر�ص ��ة لت�سه ��م فيم ��ا عرفت ��ه ال ��دار يف

مو�سمها االبداعي با�س ��م «جماعة االن�شاء االدبي»
وتذكر اجلماعة ذوقه النقدي ال�سليم.
ث ��م كانت فر�ص ��ة «املعل ��م اجلديد» ومول ��د �سل�سلة
«اع�ل�ام يف النحو» ،وحمام ��د املخزومي االن�سان،
كث�ي�رة فهو �صدي ��ق ا�صيل يحر� ��ص طواعية على
ا�ص ��ول ال�صداق ��ة كامل ��ة مب ��ا ي�ستدع ��ي «عقده ��ا
االجتماع ��ي» م ��ن ت�ضحيات ،وما ي�ستل ��زم دوامها
من «روحانيات» ليكون فيها قدوة ملن يقتدي.
واح�سبت ان حمك ال�صداق ��ة ،ال�سفر ،ولقد جربت
املخزوم ��ي يف ا�سف ��ار بعي ��دة ،متك ��ررة ،رمبا عاد
منها غرين ��ا متباعدين ،متفارقني ،ولكننا كنا نحيا
ال�سف ��ر يف وئ ��ام ،ونع ��ود من ��ه ونحن ام�ت�ن �صلة
وا�ش ��د عودا وا�س ��د ر�أيا ،وينطل ��ق املخزومي يف
ذلك من مفهوم ��ه العايل لل�صداقة فطرة واكت�سابا،
ومن خلقه العايل يف املواءمة واملوافقة وامل�سابقة
يف الف�ضل.
واذا ا�ستدعت ال�صداقة �صربا فان �صرب املخزومي
خارجه ��ا اعج ��ب واغ ��رب ،ومن ه ��ذا اخل�صو�ص
ال ��ذي يكت�س ��ب �صفة العم ��وم ان ي�شغل املخزومي
عم ��ادة كلي ��ة االداب ومي�ض ��ي عمرا م ��ن عمره يف
خدمتها.
وا�شهد انه لن يفد من العبادة اي جدوى �شخ�صية
م ��ن ابه ��ة ،وم ��ا كان طال ��ب ابه ��ة ،ومن جم ��د فما
كان ��ت العم ��ادة لتفوق جم ��ده النح ��وي ،وما كان
جم ��ده النحوي ليقوم �شاخما لو ام يقرتن بالعمل
واحلياة ،وم ��ا العمادة اال مظه ��ر للعمل واحلياة،
ولو مل يقرتن باالديب ملا جاءته نيابة الرئا�سة يف
احتاد االدب ��اء العراقيني ،ورئا�سة حترير «االديب
العراقي».
اري ��د ان اق ��و الن جم ��ده النحوي مل يق ��م عزلة او
عل ��ى اج�ت�رار مل ��ادة م�ستهلك ��ة وامن ��ا يق ��وم على
العم ��ل واحلياة ،واري دان اك ��رر ان املجد ال ي�أتي
النحوي اذا مل مياري الن�ص االدبي ر�أيا وت1وقا
وقلما مدركا �سحر الكلمة منفذا �سحر الكالم .
عن كتاب ا�ساتذتي �صدر عام 1988

كاتب وناقد راحل
يف �أح ��د �أي ��ام ع ��ام  1955ويف اح ��د �أروق ��ة دار
املعلم�ي�ن العالي ��ة يف بغ ��داد التقيت ��ه �أول م ��رة،
مت�أبط ًا حقيبته ال�صغرية التي مل تفارقه قط ويف
بدلت ��ه ال�سوداء املتوا�ضعة التي كان يف�ضلها على
غريها...
وتكرر اللقاء حي ��ث كان من رواد ندوات (جماعة
الإن�ش ��اء الأدب ��ي) الت ��ي كان يرعاه ��ا يف ال ��دار،
�أ�ستاذن ��ا اجللي ��ل املرح ��وم الدكت ��ور عل ��ي جواد
الطاه ��ر ،رعاية ق ��ل نظريها ومثيله ��ا عند غريه،
وق ��د جمعت بع� ��ض مواهب طلبة ال ��دار من ق�سم
اللغ ��ة العربي ��ة ،يف ال�شع ��ر والق�ص ��ة والإن�ش ��اء
واخلطابة..
�أق ��ول التقيت ��ه عامئ ��ذ وجه� � ًا هادئ� � ًا� ،سمح� � ًا
ومتوا�ضع� � ًا ،يطف ��ح الب�شر على حمي ��اه ،موحي ًا
بوق ��ار الع ��امل اجلليل ،وحي ��اء الإن�س ��ان النبيل،
وطلع ��ة املثقف الأ�صي ��ل ،عينان �شديدت ��ا العمق،
جت ��د ال�شم�س فيه ��ا مر�آتها ...وحمي� � ًا ت�أتلف فيه
الآم ��ال ...وتتطل ��ع �إلي ��ه ب�شغف وح ��ب وحياء..
�ار م ��ن الرثث ��رة ،غن ��ي بالر�أي
حديث ��ه حديث ع � ٍ
ودماثة اخللق ...وعرفت و�أدركت فيما بعد �إنني
�أم ��ام نحوي بارع ولغوي المع و�أ�ستاذ جليل ذي
هيبة ،ه ��ي هيبة العل ��م ،وذي طم ��وح هو طموح
املب ��دع وذي ج�ل�الٍ ه ��و ج�ل�ال احلقيق ��ة العلمية
والروح الأكادميي املح�ض...
وعرفت انه كتب عن اخلليل بن احمد الفراهيدي،
�أعماله ومنهجه ،ر�سالة لنيل �شهادة املاج�ستري يف
اللغ ��ة العربية و�آدابها من جامعة القاهرة بتقدير
ع ��الٍ  ،ب�إ�شراف �أ�ست ��اذه الذائ ��ع ال�صيت املرحوم
�إبراهي ��م م�صطف ��ى �صاح ��ب (�إحي ��اء النح ��و)
و�أ�ست ��اذه املرح ��وم �أمني اخل ��ويل� ،أب ��ي الأمناء
واملج ��دد يف فن القول والبالغ ��ة� ..أقول كتب عن
اخلليل ب ��ن احمد الفراهيدي ال ��ذي كان يرى فيه

�شخ�صي ��ة من املع ال�شخ�صي ��ات العلمية و�أقواها
�أث ��ر ًا يف تاري ��خ الع ��راق العرب ��ي الإ�سالم ��ي،
و�أغزره ��ا نتاج� � ًا ،و�أدقه ��ا فك ��ر ًا ،و�أعمقه ��ا عق ًال،
و�أكرثها جترد ًا لطلب العلم والإبداع يف جوانبه
املختلف ��ة ومو�ضوعات ��ه املتعددة�...شخ�صي ��ة
ان�صرف ��ت �إىل تثبيت قواع ��د را�سخة حلياة امتنا
العقلية واىل الإب ��داع يف كل ما كانت ت�صبو �إليه
حي ��اة فتية ،هي حي ��اة امتنا ال�صاع ��دة ،املتطلعة
�إىل الإ�سه ��ام يف النهو�ض باحل�ض ��ارة الإن�سانية
ودفعه ��ا �إىل طري ��ق تطـــوره ��ا وازدهاره ��ا...
كان عل ��ى ر�أ� ��س الطليع ��ة التي مه ��دت للإن�سانية
طري ��ق التطور العظيم ...هكذا كان يرى �أ�ستاذنا
املرح ��وم الدكت ��ور مه ��دي املخـــزوم ��ي� ،صاحبه
اخللي ��ل الفراهي ��دي وق ��د كان ي ��رى نف�س ��ه في ��ه
متوا�ضع ًا ،و�إباءً ،وعلم ًا و�إبداع ًا ،وحب ًا و�سخاءً،
و�سعي� � ًا خمل�ص ًا نح ��و احلقيق ��ة و�إحي ��ا ًء �أ�صي ًال
للنح ��و العرب ��ي ال ��ذي وجد يف نف� ��س املخزومي
م�ستق ��ره ومنتهاه ،علم� � ًا يقوم الل�س ��ان ويف�صح
عن البيان� ،إذ حاول يف درا�سته وتدري�سه ،النظر
�إلي ��ه �أ�سلوب� � ًا عربي� � ًا رائع� � ًا ،و�صافي ًا بعي ��د ًا عن
ال�شوائ ��ب والتفل�سف والعلل ،م ��ع اجتهاد علمي
�أ�صاب فيه اجـــرين...
وكت ��ب ر�سالته للدكت ��وراه عن (مدر�س ��ة الكوفة)
ب�إ�ش ��راف �أ�ست ��اذه النح ��وي واملحق ��ق اجللـــي ��ل
املرح ��وم م�صطف ��ى ال�سق ��ا ...وكت ��ب (يف النحو
العرب ��ي نق ��د وتوجي ��ه) و(الدر� ��س النحوي يف
مقاالت
بغداد) و(عبق ��ري من الب�ص ��رة) ..وكتب
ٍ
و�أبحاث ًا وتعليقات وتعقيب ��ات كثرية ،كلها تدور
حول مو�ضوع تخ�ص�ص ��ه (النحو العربي واللغة
العربي ��ة) ..وكان يف كل م ��ا كت ��ب و�أل ��ف املهدي
املخزوم ��ي الذي ال يكـــذب �أهل ��ه ..رائد ًا من رواد
الدر�س الأكادميي ،ومربي ًا فا�ض ًال جلي ًال ...هــــذا

هو املخزومي الذي عرفته �أ�ستاذ ًا و�صديق ًا و�أخ ًا
و�إن�سان� � ًا� ،أقول هذا هو املخزوم ��ي (�صحو يكاد
م ��ن الغ�ض ��ارة ميط ��ر)� ..أقول قلم ��ا وجد جمل�س
نحوي -لغوي �أو �صف جامعي� ،أو منتدى �أدبي،
�إال ارت ��وى منه ،فهو حا�ضــر فيه متحدث ًا �أو معلق ًا
�أو �صاح ��ب ر�أي ح�صي ��ف ...في ��ه يفتخ ��ر النحو
ويبته ��ج ،وبه جتد النف� ��س يف �س�ؤاله ��ا مبتغاها
دومنا تردد� ،إذ انه مينح �ســـائله دم قلبه وع�صارة
ذهنه م�ؤمن ًا الإميان كل ��ه �أن اجلواب ال�سليم عهد
ووع ��د ي�ستوجب ��ان الوفاء واحلري ��ة لأنهما بعث
للحقيقة العلمي ��ة وح�صن ح�صني له ��ا ..احلقيقة
الت ��ي الت�شوبها روح املجامل ��ة وال روح الت�سطح
واال�ستعالء ،غري احللم و�س ��داد الر�أي واالبتعاد
عن العقم واجلفاء...
لق ��د رحل ��ت يا �أب ��ا مهن ��د ...رحلت وذرفن ��ا عليك
الدم ��وع وودعن ��اك واهتاج ��ت يف نفو�سن ��ا
احل�س ��رات ..وا�ستيق ��ظ يف �ضـــمائرن ��ا احلن�ي�ن
�إلي ��ك ،حن�ي�ن لطيم ،يانق ��ي ال�ضمري ،وي ��ا �صادق
الكلمة وي ��ا با�سق الفعل والعم ��ل ،فال�شجا يبعث
ال�شج ��ا ،والأ�س ��ى يخلق الأ�سى ،والف ��راق ي�ؤرقه
امل ��دى ...،فهاهي دارك العام ��رة ثكلى وقد رحلت
عنه ��ا ج�ســـ ��د ًا ولكن ��ك مقيم فيه ��ا روح� � ًا متجدد ًا
وذك ��رى مت ��وردة تتح ��دى ري ��ب الزم ��ان وتبقى
تنه ��ل مما تركته من �آثــ ��ار علمية و�أخالق حميدة
و�س�ي�رة طاهرة عفيف ��ة � ،أبية� ،سخي ��ة ،نقية ،فقد
يتف ��رد ال�س�ؤدد بالأ�سى وال�شج ��ا وحوادث الأيام
كرث...
فمكان ��ك هن ��ا �أمامنا قائ ��م يذكرنا بك نحوي� � ًا فذ ًا،
ولغوي� � ًا ر�صين ًا و�أديب ًٍا مبدع ًا ...فلن يخلو مكانك
 ...و�سـالم عليك.

املقال كتب بعد رحيل املخزومي
بغداد يف 1999 /3 /5م
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شكوى الجواهري الى المخزومي

(أأبا مهند)

�أ�أبا مهند واجلراح َف ُم
وعلى ال�شفاه من اجلراح دمُ

�ضيء �شم َعتنا ُفيطفئها
َو ُت
ُ
در ِب ُك ُ
ظلم
له ُ
ُم ْغ ٌ
رب ْ

طاغية
وعلى ال�شفاه متور
ٍ
ُح ٌ
رق ُت�صعد ثم تنهزمُ

�أ�أبا ُم َهندَ
فم
ُ
واجلراح ُ
َ
به ْ
من ُجرحه َو َرمُ
وفمي ِ

ْ
ل�صت
�أ�أبا ُمهندَ يا �أخا َخ
ُ
ال�شيم
الطباع وطابت
م ْنه
ُ

ْ
جبت
المريءح
ماذا �سيبقى
ُ
َع ُ
والكلم
الر�ؤى-والر�أي-
ُ
نه ُ

ُتعلى الف�صاحة من �صباحته
َ
ُ
لطفه ال َّث َم ُم
رقة
يزين
َو
ِ

�أ�أبا ُم َهند ُر َّب َع ِ َ
ية
اف ٍ
ال�سقم
خر�ساء يحمد ُ عندها
ُ

� ُ
أ�شكو� َ
إليك وانْ َز َوى �أملي
َغ َ
تقا�صر دُ ُ
ونه الأل
ب
�ض ٌ
َ

أظلم الت�سعني ْي ُ
عوزها
ال � ُ
ُ
�ست �سيطبق َبعدها العدم ُ

�أر�ض ًا تنا�سخت ُّ
ال�شرور بها
وتهاوت ال
ُ
أقدار والقيم ُ

فلطاملا ُ�ش ْ
ُ
نواب�ضها
دت
�ضرمُ
بالأربعني َ َو ُكلها َ

يا�صائغ البدع احل�سان ِ
والنغم
�سا�س
بها
ُ
ُ
يتجاوب ال ْإح ُ

َ
لكن مبا ْ
ْ
مدت جمرتها
اخ

بيني وبينك يف الهوى �صلة ٌ
رحم
يجيء بها
ما �إن
ُ
ُ
حجج ُ
ُ
فم
تخ ُّب بنا
ٌ
ونحن ٌ
نعت�صم
لفم بحبل ال�صرب
ُ
نتقا�سم ُ الآهات يجمعنا
هم ُم
يف
النائبات ُ
ِ
الهم وا ْل َ
ُ
ن�سجم الهوى �شرق ًا
ن�شدو ف َي
ُ
ُ
ونن�سجم
باحل ِّب والنجوى
ُ

فيما
أ�س وال�س�أمُ
ُ
ي�شبع ال َي� ُ
ا�س َتحكما �صنعا
ان �إما ْ
د َ
َاء ِ
بالنف�س ما ال ي�صنع ُ الهرمُ
ُ
كفرت لهزين ندمي
لو
بل ْ
لو جاز عن خري م�ضى ندمُ
ْ
�أ�أبا ُم َهند م�سني برمُ
ُ
ورديف كل فجيعة ٍ َب َرمُ
ت�ستقر دَمي
لواعج
عندي
ُ
ُ
ُ
وتقتحم
جلدي
من
وحتز
ُ

�أبداً ُتعاودين و�ساو�سها
اليقظة ُ
َ
لم
ويرجُ فيها
احل ٌ
حتى �إذا حاولت �ألفظها
والقلم
عا�صي بها القرطا�س
ُ
ْ
وال�شجو يخنقني
وتيب�ست
ُ
ينثلم
يوم
كال�سيف َ
ُ
ْ
الروع ِ
ُ
مانحن ما دُ نيا ُم�صعد ة
غر ال ُن ُجوم لأر�ضها خدمُ
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ما حرمة ُ
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من �سنه ُ
�شر من حكموا
�أ�أبا مهند ُّ
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ما كان لو ال ذل من ُحكموا
ماذا على الراعي اذا اغت�صبت
الغنم
ُ
عنز ُ ومل يتمرد ِ
ياايها (الطاعون) ُحل بنا
ومبثل وجهك ُت ُ
الغمم
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