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قواعد النشر 
بمنهجية  امللتزمة  األصيلة  البحوث  املجلة  1.تنرش 
عامليًا  عليها  املتعارف  وخطواته  العلمي  البحث 
يف  واإلنكليزية  العربية  اللغتني  بإحدى  واملكتوبة 

املجاالت اللغوية والرتبوية. 
2. يقدم األصل مطبوعًا عىل ورق )A4( بثالث نسخ 
مع قرص مدمج )CD(بحدود)10000ـ1500 ( 
أن  )simplified Arabic(عىل  وبخط  كلمة 
 2007( بنظام  متسلساًل  ترقياًم  الصفحات  ترقم 

WORD(.
،وأخر  العربية  باللغة  للبحث  ملخص  3.تقديم 
باللغة اإلنكليزية ،كل يف حدود صفحة مستقلة عىل 

أن حيتوي امللخص عنوان البحث باللغتني.  
البحث  ــن  م األوىل  الــصــفــحــة  ــوي  حتــت إن   .4
وجهة  الباحثني  أو  الباحث  ــم  واس عــنــوان  عــىل 
ــد  ــري ــف،وال ــات الــعــمــل،والــعــنــوان،ورقــم اهل
أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  االلكرتوين،مع 
ذلك  إىل  إشارة  أية  البحث،أو  صلب  يف  الباحثني 

باللغتني العربية أو االنكليزية.
التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار   .5
العلمية  األصول  وتراعى  البحث،  أواخر  يف  تنرش 

املتعارفة يف التوثيق . 
عن  منفصلة  املــصــادر  بقائمة  البحث  ــزود  ي  .6
تضاف  أجنبية  مصادر  وجود  حالة  اهلوامش،ويف 

العربية  املــصــادر  قائمة  عــن  منفصلة  هبــا  قائمة 
ألسامء  بائي  األلف  الرتتيب  إعدادها   يف  ،ويراعى 

الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  7.تطبع 
مصدره،أو  إىل  الشكل  أسفل  يف  وُيشار  مستقلة، 

مصادره،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8. إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث 
يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، وعليه أن ُيشري فيام 
مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قدم  قد  البحث  كان  إذا 
ينرش ضمن أعامهلا ، كام ُيشار إىل اسم اجلهة العلمية 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  التي  العلمية  غري  أو   ،

املساعدة يف إعداده . 
أو  مــن)رســالــة  مستاّل  البحث  يكون  ال  إن   .9
أطروحة ( جامعية ، ومل يسبق نرشه، وليس مقدما 

إىل أي وسيلة نرش أخرى .
عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعر   .10
نظر  وجهة  عن  بالرضورة  تعّر  وال  كاتبيها،  أراء 
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة 

ملوجهات فنية وعلمية . 
11. ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحيتها 
للنرش، وال تعاد البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبلت 
البحوث للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية : 

أـ يبّلغ الباحث بتسلم املادة املرسلة للنرش. 
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ب ـ خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد نرشها املتوقع. 
جـ ـ البحوث التي يرى املقّومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا 

،مع املالحظات املحددة ، كي يعملوا عىل أعدادها هنائيًا للنرش. 
دـ البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

املنشورة  املادة  ثالثة مستالت من  بحثه مع  فيه  الذي نرش  العدد  باحث نسخة واحدة من  يمنح كل  ـ  هـ 
،ومكافأة مالية. 

12- يراعي يف أسبقية النرش : 
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 

ب ـ تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث. 
ج ـ تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

13. ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير إال ألسباب تقتنع هبا هيأة 
التحرير عىل أن يكون ذلك يف مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه. 
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           احلمد هلل وحده وصلِّ اللهمَّ عىل حممٍد وآله الطيبني الطاهرين،وبعُد
األمم  اهتامم  مدار  بالقصري  ليس  زمن  منذ  أضحت  اللغة  إنَّ  القول  تكرار  يستلزم  املقاَم  فإنَّ 
أنَّ  واالجتامع  النفس  علوم  يف  واالختصاص  اخلرة  ذوي  عند  ثبت  فقد  وتكريمها.  املتحرضة 
وهي  اآلخر،  بعضها  إىل  بعضها  اإلنسانية  العواطف  ُعرى  شدِّ  يف  األقوى  اآلرصة  هي  اللغة 

العنوان األبرز هلوية اإلنسان العامة مهام تعددت هوياته الفرعية.
وبقدر ما يتعلق األمر باللغة العربية فإهنا من أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطًا بجوهر هوية أبنائها، 
وهي اللغة الوحيدة التي ما تزال منذ أكثر من مخسة عرش قرنًا عامرًة باحليوية والعافية بفضل 
التعبري  مع مجال  اللغوية  املستجدات  استيعاب  فريٍد ومرونٍة يف  وتوازٍن  ثرٍّ  إرٍث  من  متتلكه  ما 
ومنطقيته. وعىل الرغم من ذلك فإنَّ هذه اللغة الكريمة ما برحت تتعرض إىل هجامت مستمرة 
ترمي إىل النيل من كرامتها والتقليل من خطرها وأثرها، والشواهد عىل ذلك يف الزمن املعارص 
ال ختفى عىل ُمتابع، ابتداًء من النظر إليها بدونيٍة مرورًا بتقليص فرص العمل حلاميل شهاداهتا 
العلمية وليس انتهاًء بدعوات إحالل العامية حملها بل حظر تعليمها، وتعلُِّمها يف بعض الدول 

بزعم مكافحة اإلرهاب !.
طوعت  التي  العوملة  بأيدلوجية  ُيعرف  فيام  فاعٍل  سالح  إىل  عدة  عقود  منذ  اللغة  حتولت  وقد 
كرى وسائل االتصال حلمل رسائلها املغرضة سعيًا لصهر اهلويات اإلنسانية املختلفة يف بوتقة 
ثقافية واحدة. وكام هو معلوم فقد فتحت هذه األيدلوجية الضارية ميادين حرب مع كثري من 
الوعاء  أهنا  أبرزها  ؛ ألسباب من  وافرًا  العربية من هذه احلرب سهاًم  العامل وكان سهم  لغات 
ل يف حفظ هيكلها املعامري  احلافظ لكتاب اإلسالم )القرآن الكريم( ، هذا الكتاب الذي  تكفَّ

العام طيلة تلك القرون املتطاولة.
إن جملة )دواة( مثلام جتاهر بسعيها لنرصة اللسان العريب يف املواقع الفكرية التي تناصبه العداء 
اللغات احلية والسيام  بقية  انفتاحها عىل  ُح بحقيقة  فإهنا كذلك ترصِّ قناته  الغمز من  أو حتاول 
اللغة االنكليزية التي قيضت هلا ظروف هذا العرص من الفرص أوسعها يف نرش خمتلف العلوم 

واآلداب .
بمداد  احلصيفة  أقالمهم  بغمس  يتفضلوا  أن  كافة رجاَء  اللغة  عامة ألهل  دعوة  فهذه  وختاما 

دواتنا هذه. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

كلمة العدد

رئيس التحرير
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السياسة اللغوية والتخطيط 
اللغوي وأثرهما في الحفاظ 

على سالمة اللغة العربية

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية
قسم اللغة العربية

أ.د. أحمد جواد العّتابّي

السياسة  أمهية  إىل  البحث 
اللغوي  والتخطيط  اللغوية 
اللغة  عىل  احلفاظ  يف  وأثرمها 
وسالمتها ؛ فقد تنبهت الدول واملجتمعات إىل ما 
يعرض للغة من اخرتاق وعشوائية وسوء استعامل، 
قد  التي  خطورته  مدى  يف  يتفاوت  اللغة  وهتديد 
أو   ، استعامهلا  وانحسار  اللغة  تقويض  إىل  تصل 
واملجتمعات  الدول  عملت  وقد  انقراضها.  حتى 
التي حترص عىل سالمة لغاهتا وتسعى إىل احلفاظ 
)السياسة  عليها  أطلقت  سياسة  باتباع  عليها 

فهي   ، اللغوي  التخطيط  عىل  القائمة  اللغوية( 
مثيل للسياسة االقتصادية والتخطيط االقتصادي ، 
وهكذا.  العسكري  التخطيط  العسكرية  والسياسة 
أي إهنا نظرت إىل اللغة باألمهية نفسها التي نظرت 

هبا إىل السياسة واالقتصاد والصحة واإلسكان.
السياسة  مفهومي  توضيح  عىل  البحث  وحيرص 
تقومان  اللتني  واألسس  والرشوط  والتخطيط 
هلام  كان  وما  املبدأين  هذين  عن  فضال  عليهام. 
التطبيق  حيث  من  اللغوي  الواقع  عىل  آثار  من 

واالستعامل.

ملخص البحث:

يعرض



12

� مفهوم التخطيط والسياسة اللغوية:
شاع هذا املفهوم يف نتصف القرن املايض يف كتابات اللساين االمريكي )اوكن( يف العام 1959م يف بحث 
عرض فيه للمشكالت اللغوية يف النرويج، ويف العام 1968م قام كل من فركسون لق وكريتا بنرش كتاب 
العام 1968_1969م اجتمع أربعة لسانيني يف مدينة  النامية. ويف  البلدان  اللغوية يف  خمصص للقضايا 
اللغوي ؛ حرضه باحثون ومتخصصون يف االنثروبولوجيا واالجتامع  التخطيط  للنظر يف طبيعة  هاواي 
 can language be( واللسانيات واالقتصاد، وقد كان من ثمرة هذا االجتامع صدور كتاب بعنوان
فيشامن؛  اللساين  احلقل هو  هذا  نشاطا يف  اللسانيني  أكثر  ، وكان  اللغة(  يمكن ختطيط  planed( )هل 
إذ كان يرشف عىل سلسلة دراسات سوسيو لسانية وأصدر جمموعة من الكتب بشأن التخطيط اللغوي 
والسياسة اللغوية شملت حاالت لغوية يف بعض البلدان غري األوربية )البانيا _ اندونيسيا _ ماليزيا _ 

فيتنام()1( .
إن العالقة بني التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية هي عالقة تالزمية ، إذ ال يمكن أن تقوم سياسة لغوية 

من غري أن ُتسبق بتخطيط لغوي.
هذه  يف  التدخل  من  نوع  وبلورة  لسانية  السوسيو  لألوضاع  علمي  تناول  العالقة  هذه  عىل  يرتتب  إذ 

األوضاع.
يعّرف التخطيط اللغوي)2( بأنه: " تقويم للتغري اللغوي" ، ويفهم عىل أنه نشاط إنساين مصدره احلاجة 

إىل إجياد حل ملشكلة لغوية ويكون منظام وواعيا، وعىل مراحل والبد للتخطيط من)3( :
تشخيص املشكل، كأن يعتمد املتكلمون صورا خمتلفة للغة نفسها أو ال يعتمدون اللغة نفسها.  .1

تصور احللول املمكنة.  .2
تقويم احلل املختار.  .3

والتخطيط عىل أنواع، إذ خيتلف بحسب الزاوية التي ينطلق منها، فإذا انطلق من زاوية القوى االجتامعية 
فهو عىل نوعني:

ختطيط حتفيزي يقوم عىل التشاور بني القوى االجتامعية.  .1
األوربية  البلدان  يف  معتمد  األول   socialsation الوسائل  جتميع  عىل  يقوم  إجباري  ختطيط   .2

الغربية، والثاين اعتمد ف البلدان األوربية الرشقية واليشء املشرتك بني النوعني أن كليهام وطني )4(.
أما إذا كان التخطيط ينطلق من زاوية االستعامل فهو ينقسم عىل قسمني بحسب )املتن( و)املنزلة(؛ فالذي 
خيص املتن يقوم عىل التدخالت التي تعرض لصورة اللغة التي منها )ابتكار الكتابة، التوليد املعجمي، 
األبجدية ...( اما الذي خيص املنزلة فيقوم عىل التدخالت التي تعرض لوظائف اللغة ومنزلتها االجتامعية 
وعالقاهتا باللغات األخرى، التي منها تغري منزلة اللغة وترقيتها إىل لغة رسمية أو لغة تعليم يف املدرسة )5(.
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فكل ختطيط لغوي يفرض وجود سياسة لغوية ؛ إذ من الصعوبة أن جتد بلدا توصف فيه اللغة الرسمية 
عىل أهنا اللغة األوىل ، أي إهنا لغة الطفل التي يكتسبها يف بيئته وأرسته .

يف حني انه يمكن أن جتد أن املسافة بني اللغة الرسمية واللغة األم ليست واحدة يف مجيع البلدان ، أي إن 
املسافة بني اللغة الرسمية )الفصيحة( يف جمتمعاتنا العربية ليست بقدر املسافة التي بني اللغة االنكليزية 

الرسمية واللغة األم.
وهذا هو احد األهداف املهمة التي يسعى التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية إىل التقريب بني املستويني 

وتقليل املسافة إىل اقرب ما يمكن.
يقوم التخطيط اللغوي عىل وسائل أمهها:

إصدار القوانني والتوصيات والتعليامت ، إذ يعد ذلك األساس الذي يقوم عليه عملية التخطيط   .1
اللغة  عن  الدفاع  خيص  فبعضها  التخطيط  هلا  يعرض  التي  املشكالت  بحسب  القوانني  هذه  وتكون   ،

برتقيتها أو محايتها ، وبعضها خيص االستعامل وبعضها خيص جوهر اللغة وصورهتا)6( .
الوصف الدقيق لألوضاع اللغوية والواقع اللغوي.  .2

اجلهد اللساين الذي ينهض باجلانب التقني من جهة واجلانب النفيس من جهة أخرى.  .3
لسانيا  توصيفا  نضع  ان  يمكن  اللغوي  واقعنا  ففي  املجتمع،  واختبارات  التدخل  تقنيات   .4

لالستعامل اللغوي من خالل املستويني الفصيح والعامي، وعىل النحو اآليت:

وفكرة التخطيط اللغوي تعتمد عىل ثالثة أمور يمكن أن تكون عىل النحو اآليت:

فكرة التخطيط

أمر خيص اللغة يف أهنا 
قابلة للتغيري

أمر خيص العالقة بني 
اللغات يف أهنا قابلة للتغيري

أمر خيص اإلنسان يف أنه قادر 
عىل التدخل بني األمرين
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العام يف االقتصاد والسياسة واملعرفة  الوعي  اتساع اهلوة بني  العريب يعاين من  اللغوي  الواقع  ويبدو أن 
وغياب الوعي باملسألة اللغوية، وان هذه اهلوة بلغت من االتساع درجة مل تعرفها املجتمعات االخرى ، إذ 

ان اللغة يف املجتمع العريب تتعرض لإلمهال واإلساءة واالخرتاق بوعي أو بغري وعي.
يقول الدكتور املسدي: ان "التناقض بني ما يقال عن احلفاظ عىل اللغة وسالمتها وأمهيتها ومكانتها وبني 
السلوك الواقعي واملامرسة التي تكون بالضد مما يقال عىل السنة العرب حكاما وشعوبا ومؤسسات")7( .
إن اخلطر الذي حييط بالواقع اللغوي قد يكون من أصحاب القرار والقيمني عىل أمور األنظمة السياسية 
، فهم ال ينظرون إىل اللغة بوصفها أداة ثقافية متثل السيادة الثقافية اللغوية حاملة البعد احلضاري ورمزا 
للهوية الوطنية والقومية ، إذ إننا ال نعرف بلدا عربيا انتهج سياسة لغوية أو أسس للتخطيط اللغوي ، 
ومل ختصص قمة من قمم العرب وهي كثرية لتبحث يف شأن اخلطر الذي هيدد لغتهم _ أصحاب السمو 

واجلاللة _ وكأن األمر ال يعنيهم ال من قريب وال من بعيد .
إن املتتبع للمشهد الرسمي العريب يستطيع أن يقرر بأن األنظمة العربية متيل إىل تفضيل اللهجات العامية 
املجاالت  املختلفة وكذلك يف  بأنواعه  اإلعالم  املتنوعة والسيام يف  احلياة  األجنبية يف جماالت  واللغات 

األخرى كالندوات واملؤمترات والتعليم اخلاص.
ما  حققت  املبدأين  هذين  بواسطة  إذ   ، والسياسة  التخطيط  بمبدأي  أخذت  وجمتمعات  أمم  سبقتنا  لقد 

العاميةالفصيحة

يف االستعامل:
تستعمل يف املكتوب واملقروء 

ونادرا يف املنطوق 

ال تستعمل يف املكتوب وال 
املقروء، وتستعمل كثريا يف 

املنطوق

فيها عجز اتصايل تواصيليف االتصال:
وفرة اتصالية تواصلية

منزلتها:
رسمية: تعليم، إدارة، 

مؤسسات
وطنية: محيمية، تفاهم، اتصال

تنوع رفيعاملستوى:
تنوع وضيع

استقاللية، تارخييةالنمط:
تارخيية، محيمية
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كانت تصبو إليه يف جعل لغاهتا حمصنة قوية معافاة ، وكان للحكام والقادة اثر واضح يف تطوير الواقع 
اللغوي متنا ومنزلة ، فهذه فرنسا وهذه الصني وهذه تركيا وهذه اندونيسيا وهذه تنزانيا وهذه إرسائيل 
التي استطاعت أن تبعث احلياة بلغتها امليتة عن طريق التخطيط والسياسة اللغوية ، فام الذي يمنعنا من أن 

نخطط مثلام خيطط اآلخرون.
اخلامتة:

حرص البحث عىل أن يكشف عن طبيعة الواقع اللغوي العريب وما يعرض للغة من انكسار وانحسار، 
وان اخلطر الذي هيدد لغتنا يضعنا أمام منعطف خطر تدفع اللغة ثمنه وتتحمل عواقبه ما مل نتنبه ونأخذ 

األمور عىل حممل اجلد . 
إن إصالح شأن اللغة ليس باألمر الصعب أو املستحيل ، فأمامنا جتارب للغات كادت تنقرض ومتوت 
لوال أن هب أبناؤها فاختذوا من التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية سبيال للحفاظ عىل لغاهتم وسالمتها.

إن تنظيم العالقة بني اللغة واحلياة االجتامعية ينهض هبا التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية.

  )1(ينظر: السياسات اللغوية: 8.
  )2( السياسات اللغوية: 16.

) 3( ينظر: السياسة اللغوية يف التعليم: 5_6.
) 4( ينظر: السياسات اللغوية: 15_18.

 ) 5(السياسات اللغوية: 23.
) 6( ينظر: السياسات اللغوية: 35.

) 7( العرب واالنتحار اللغوي: 20.

الهوامش
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ْحِو اْلَعَرِبيِّ َتْعِليُم النَّ

ِة ِلْلُعُلوِم اإلنسانية   ْرِبيَّ ِة التُّ يَّ بَكلِّ
َجاِمَعِة كربالء

ْحِو( ٍة ِفي َتْدِريِس النَّ ) َنْحَو َطِريَقٍة ِاْسِتْدالَِليَّ

َساِنَياِت اْلُمَساِعُد أستاذ اللِّ
د . َحَسن عبدالغني األسدي

النَّْحِو  بَِتْدِريِس  امْلَْعنِيَّنْيَ  يدّي  َبنْيَ 
اِْقرِتاَحا  اْلَعايِل  التعليم  يِف  اْلَعَريِبِّ 
َيْعَتِمُد  َتْدِريِسِه  َعَمِليَّة  يِف  َجديَدا 
َكْيِفيَِّة  َنْحَو  الطَّالِِب  ِحسِّ  َتنِْمَيِة  َعىَل  ْقرِتاُح  ااْلِ َهَذا 
قواعد  نشأة  َوَكْيِفيَِّة  اْلَكاَلِم  لَِطبِيَعِة  وادراكه  َفْهِمُه 
َتَراُبِط  َكْيِفيَِّة  ولَِفْهِم  الرتكيبيةللكالم  الصياغة 
امْلُْفَرَدة  األلفاظ  متثلها  التي  ْغَرى  َوْحَداتِِه:الصُّ
وُمْلَحَقاهتا،   ) فِيَُّة  ْ الصَّ املورفيمية)  والتشكيالت 
باجْلُْمِل،  ِئيَسُةاملتمثلة  ِوْحَداهُتالرَّ وهي  والكربى: 
والنّص.  اجلملية  فوق  تركيبات  من  جاوزها  وما 
النَّْحِو  َتْعِليِم  يف  امْلَنَْحى  َهَذا  َعىَل  َنْطَلَق  َأْن  َوُيْمِكُن 
ْستِنَْباطِيََّة لِتِْلَك اْلَقَواِعِد  َأِو ااْلِ ْستِْدالَلِيََّة  ِريَقَة ااْلِ الطَّ
أول  حيوز  أن  باملتلقى  تسلك  ألهنا  واألحكاِم؛ 
والتفتيش  الكالم  يف  للنظر  تأهله  معارف  األمر 

تلك  عن  الذايت  كشفه  وثانيا  وقواعد،  اصوله  عن 
القواعد والتأّكد من صحتها ومعرفة وجه خطئها، 
أداء  سبيل  يف  تنتجها  التي  النحوية  واملجاالت 
الكالم  طريف  بني  التواصل  عملية  يف  الدالالت 

املتكلم واملخاطب.
هو  العربية  عريقفي  إرث  تستندإىل  الطريقة  وهذه 
كتاب سيبويه الذي نزعم أّنه قائم عىل نحو للكالم، 
ال  علمّيا،  نحويا  درسا  تعرض  حتليلية  وطرائق 
الدرسني  هذين  بني  ونفرق  تعليميا،  نحوّيا  درسا 
آليات  عن  للكشف  بحث  هو  سيبويه  نحو  بأّن 
استعامهلا  ووجوه  تركيباته   تفسري  وطرائق  الكالم 
اجلملة،  الصحيحة لصياغة  القاعدة  يذكر  نحوًا  ال 
ويرسد أصناف الفعل ووظائف االسم يف اجلملة، 
وما تقوم به حروف املعاين بينهام وأحكام كل ذلك.

ملخص البحث:

َنَضُع
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تدريس النحو معضلة كبرية عىل 
مىض  فيام  وحسبك  عصوره،  مّر 
الكالم  من  امل��واض��ع  بعض  أن 
رصح بعض العلامء أّن مل يفهمها إاّل اخلليل وسيبويه 
وقارئه  سيبويه  كتاب  راوي  األخفش  وهذا   ،  )1(

 (( اخلليل  تالمذة  من  وكان  واجلرمّي،  املازيّن  عىل 
اخلليل  فسأل  إذ جاء سيبويه  اخلليل  عند  فبيبنا هو 
عن مسألة ففرّسها له؛ يقول األخفش)) فلم أفهم 
يعني: لسيبويه( يف   ( له  ، فقمت وجلست  قاال  ما 
الطريق. فقلت له: جعلني اهلل فداءك، سألَت اخلليَل 
منيه. فأخربين  عن مسألة، فلم أفهم ما رّد عليك ففهِّ
هبا، فلم تقع يل وال فهمتهام. فقلت له: ال تتوهم أيّن 
يل:  فقال  يل.  تقع  ومل  أفهمها  مل  فإيّن  اعناتًا  أسالك 
تعنتني. ثم  أّنَك  أتوّهُم  أننّي  ويلك، ومتى تومهت 
زجرين وتركني ومىض(()2(. وهناك كثري من هذا، 
بل لعل مسلك بعض العلامء كان يتعمد اإلتيان بام 
يتعلمونه منهفينال  له  يصعب فهمه، ليكون طريقا 

منهم بعض املال.
نَضَع  َأْن  البحثّية إىل  اْلَوَرَقُة  َهِذِه  َنْسَعى عرب  ونحن 
التعليم  يِف  اْلَعَريِبِّ  النَّْحِو  بَِتْدِريِس  امْلَْعنِيَّنْيَ  يدّي  َبنْيَ 
ْقرِتاُح  ااْلِ َهَذا  َيْعَتِمُد  َجديَدًالَتْدِريِسِه  اِْقرِتاَحًا  اْلَعايِل 
َعىَل َتنِْمَيِة ِحسِّ الطَّالِِب بَكْيِفيَِّة َفْهِمُه لَِطبِيَعِة اْلَكاَلِم 
املؤيدة  َْقَواِعِده  عن  الكشف  َوَكْيِفيَِّة  إياها  وادراكه 
ْغَرى:  الصُّ بَوْحَداتِه  إبتداء   وحداته  َتَراُبِط  لَفْهِم 
 ( املورفيمية  والتشكيالت  امْلُْفَرَدُة  األلفاُظ  وهي 
اْلُكرْبَى  ِوْحَدتِِه  إىَل  ُوُص��واَل  امْلُْلَحَقُة   ) فِيَُّة  ْ الصَّ
َنْطَلَق  َأْن  َوُيْمِكُن  اجْلُْمَلُة.  َدْرِسِه وهي  يِف  ِئيَسِة  َوالرَّ
ْستِْدالَلِيََّة  ِريَقَة ااْلِ َعىَل َهَذا امْلَنَْحى يف َتْعِليِم النَّْحِو الطَّ

ْستِنَْباطِيََّة لِتِْلَك اْلَقَواِعِد واألحكاِم. َأِو ااْلِ
اِئَد يِف َتْعِليِم النَّْحِو املؤسس  اَه السَّ َ جتِّ إذُياَلَحُظ َأنَّ ااْلِ
يَها  َوَتَلقِّ اْلَقَواِعِد  َتْقريِر  َطِريَقَة  َيْعَتِمُد  ُقُروٍن  ُمنُْذ 
َوِهي  لَِذلَِك؛  ُجْهَدَها  َرَص��َدْت  َقْد  َفاٍت  ُمَؤلِّ ِعرْبَ 
واِْبِن  َمالٍِك  َأْمَثاِل)اِْبِن  ِمْن  النَُّحاِة  متأخري  ُكُتُب 
امْلُْجَمَلُة  َواِْبِن عقيٍل، وغريهم(  َواِْبِن أجروٍم  هشاٍم 
من  الرغم  وعىل  َعَليَها.  ُعلَِّق  َوَم��ا  ��ا،  وَح��اهُتَ َوُشُ
أن  إالّ  املجملة  وأحكامها  القواعد،  تلقي  سهولة 
َواِقٍعرياه  يِف  َيِعيُش  َزاَل  َما  النحو  هذا  يتلقى  من 
بل يف  العربية وتعليمها  تعّلم  نكوصًا يف  الكثريون 

جممل دراستها العلمية!.
ووضع  ُحُلوٍل  اج��رتاِح  إىل  َكثرٌِي  َنْفٌر  َسَعى  َوَق��ْد 
مقرتحات تكون السبيل لالنتقال بالنحو وتدريسه 
يف  الناجحة  صاحبها  رؤية  متثل  جديدة  مرحلة  اىل 
هذا السبيل؛ وقد تّم ادراج هذه املحاوالت يف إطاِر 
الرغم  عىل  الذي  النَّْحِو(.  َتْيسرَي   ( عليه  أطلق  ما 
بله  َحَرَكته-  بدايِة  عىَل  ِمائِةَسنٍَة  من  أكثَر  من ميضِّ 
اْلَواِقُععىل ما  َي  َبقِّ أن تكون أقدم من ذلك بكثري - 
َياِت  جَمَرِّ اِْزِدَياِد ترّدي  َمَع  كان عليه؛ بل ازداد ُسوًء 
املعنية  البلدان  معظم  يف  َواْلَعايِل  األويل  التعليمني 
ما  س��وءًا  األمر  وزاد  ؛  خمرجاهتام  وكذا  بالعربية، 
اللغة وال سيام من  نراه من جفاء واضح جتاه هذه 
أبنائها. وحسبك ما نراه يف بلدننا العراق وما نعيشه 

منذ سنوات مضت.
مشكلة  طرح  اىل  نسعى  اْلَوَرَقِةالبحثّية  هَبِذِه  َونحن 
مغايرًا  ن���راه  نحو  ع��ىل  ال��ع��ريب  النحو  ت��دري��س 
لتواجهات دعاة التيسري، فِفي الَظنَِّأنَّ َمْسَأَلَة صعوبِة 
إّنام  املشكلَةاحلقيقّيَة؛  هي  ليست  ِه  ُي��رْسِ أو  النَّحِو 

مهاد البحث:

يمّثل
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تكمن املشكلُة يف مغادرتنا لتلك اللغة التي ُيدرس 
الفاعلة  احلياة  عىل  بقدرهتا  اإليامن  وعدم  نحوها، 
واملؤثرة يف ابنائها ويف العامل. لذا أعتقد أّن أّول لبنة 
يف إحياء هذه اللغة يكمن يف إحساس املتلقي أّنه غرُي 
بعيٍد عن اللغة التي هو بصددها، ويمكن تنمية هذا 
اإلحساِس بأْن ُيستدَعى ذلك املتلقي اىل عامل تلك 
اللغة فيدخله كام دخله العلامء السابقون املستنبطون 
لَُكمْ  لِيُبَيِّنَ  الّلهُ  ﴿يُِريدُ  تعاىل:  قال  آثارهم؛  مقتفيا 
عَلَيُْكمْ  وَيَُتوبَ  قَبْلُِكمْ  مِن  الَّذِينَ  سُنَنَ  وَيَهْدِيَُكمْ 

وَالّلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾}النساء26{.
فأن ُتعتَمد طريقة الكشف عن مكونات تلك اللغة 
رصده  تّم  ما  لكل  ليعلل  الفصيحة  نصوصها  عرب 
فيها، ولتكن جهات التعليل مما خيتاره املتلقي لكن 
قد يعتمد يف ذلك جمموعة من تلك اجلهات ؛ لكن 
والضبط عىل  االطراد  القائم عىل  العلم  عىل شط 
َلُدْن  ِمْن  االستنباط  باِْعتاِمدطريقة  أشبه  هو  نحو 
ُمَتَكلََّمي اْلَعَربِيََّة أو علامئها يِف اْلَعصوِر التي شهدت 
والدة قواعد العربية، األمر الذي َسُيْسِهُم عىل الظن 

الغالب يِف حُمَاِوِر ُمِفيَدٍة :
التحليل  َعَملِيٍَّة  يِف  اْلَكاِمنَِة  ــْدَرِة  ــِق اْل َتنِْمَيِة   -1

واالستنباط َوالتَّْوِجيه . 
إلدراك  َعَليَها  َوالتَّْعِويِل  ِة  ْغِويَّ اللَّ اْلِقْدَرِة  َتنِْمَيِة   -2
َمِل َواِْقرِتاِح  َفِة االخطاء يِف اجْلُ اْلَكاَلم اْلَفِصيح، َوُمَعرَّ

ا . اهِتَ ُمَعاجِلَ
األساس  َناِت  امْلَُكوِّ َتَراُبِط  َوفِْكَرة  النَّْحِو  َجَعِل   -3

احْلارِضِ يِف َكْيِفيَِّة َفهم النَّْحو.
4- اْلِعَوَدِة اىل اِْستِْثاَمِر َطِريَقِة سيبويه) َوُهَو َصاِحُب 
َأمَحْد  ُبن  لِيِل  اخْلَ استاذه  َمَع  النَّْحِو  يِف  اْلُعْلَيا  امْلَنِْزَلِة 
َل َعَليَها يِف انجاز كَِتابه وتقييد  الفراهيدي( الَّتِي َعوَّ

َمَسائِله.
ْعتاِمِد َعَليَها يِف َفُهْم  5- َتنِْمَيِة روِح الثَِّقِة بِالنَّْفِس َوااْلِ

َبْعِض ُمنِْجَزاهِتَا وهو الكالم  .
من  طرحه  يستمد  االقرتاح  هذا  أّن  نقول  البدء  يف 
نحوه  إنشاء  يف  عليها  ع��ّول  التي  سيبويه  طريقة 
وتدوين  كتابه  أبواب  نسج  يف  بله  مسائله،  وفهم 
كيفية  هي  سيبويه  عند  املشكلة  كانت  إذ  مادته، 
فهم كالم العرب، واآلليات التي نسج عىل وفقها، 
 ( الكربى  وح��داتِ��ه  من  جتعُل  التي  والعالقات 
بوصفها  تدرك   ) املمتدة  والكبرية  الصغرية  اجلمل 
الكيّلّ أْي: كوهُنا ُكالاًّ واِحدًا، وبناًء متَِّصاًل؛ اللفظة 
ذلك  سبيل  يف  قّدم  سيبويه  أن  نرى  ولذا  باللفظة. 
طائفة من النظريات اللغوية النحوّية الّتي صّدرها 
املجملة  القصرية  األبواب  وهي   ( كتابه  مفتتح  يف 
أّن  كثريون  قدتوهم  التي  الكتاب،  مقدمة  وهي 
القدماء  بعض  أّن  علام  منها،  خال  سيبويه  كتاب 
التي  القصرية  األب��واب  هذه  خصوصّية  أدرك  قد 
تصدرت الكتاب فُأطلق عليها رسالة كتاب سيبويه 

.) 3()
وأبواب مقدمة سيبويه املوجزة هي ما يأيت)4 (:

العربية((ماز  من  الكلم  ما  علم  باب  ))ه��ذا   .1
الثنائية  أّن  سيبويه فيه أصناف الكلم عىل ثالثة إال 
احلرف(عىل  الصنف)الثالث  محل  عندما  واضحة 
فيه:  وحرف  بقوله  فقد وصفه  األثنني األساسيني 

جاء ملعنى ليس باسم وال فعل.
العربية(( من  الكلم  أواخر  جماري  باب  ))هذا   .2
باألسامء  املتعلقة  االعراب  وآلية  العامل  باب  وهو 
ههنا  الفاعلني،وتظهر  ألسامء  املضارعة  وباألفعال 
فكرة البناء املقابلة لإلعراب،والعالمات االعرابية 
اللغوية.ومنها  األصول  ونظرّية  والنائبة  االساسية 
لقوانني  اخلضوع  يف  التامم  عىل  االسم  محل  يظهر 

العربّية فيكسع بالتنوين أو ال خيضع فيحرم منه.
3. ))هذا باب املسند واملسند إليه((ومها ُركنا البنية 
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االساسّية للكالم.
4. ))هذا باب اللفظ للمعاين((وفيه بيان العالقات 

الداللية بني املفردات اللغوية.
5. ))هذا باب ما يكون يف اللفظ من األعراض((

وفيه تقرير واضح لنظرّية االصول اللغوية.
واإلحالة(( الكالم  من  االستقامة  باب  ))هذا   .6
بسامته  للفعل  ال��داليل  املحتوى  هيمنة  بيان  وفيه 
املعجمّية  lexical features عىل تكوين اجلملة 
فيحكم عىل اجلملة بالصحة النحوّية أو الداللّية أو 

باخلطأ فيهام.
7. ))هذا الباب ما حيتمل الشعر((وهو باب متمّيز 
مستوى  يف  واللغوي  النحوي  التسامح  فيه  يقرر 

اللغة الشعرية(()5 (.
فهذه األبواب يمكن أن نفهمها كام نفهم النظريات 
اللغوية املقرتحة يف إطار نظرية كلية لفهم اللغة أو 
الفرعية  النظريات  تلك  هبا  يشء  أشبه  لتفسريها؛ 
التوليدية  نظريته  إطار  يف  تشومسكي  قّدمها  التي 
اللغوية  امللكة  تفسري  اىل  هبا  سعى  التي  التحويلية 
اللغوية،  اجلامعة  أفراد  من  فرد  كل  يمتلكها  التي 

ومن َثمَّ سعيه نحو رسم خيوط النحو الكيل)6 (.
ال��درس  ه��ذا  يف  املهمة  النظريات  تلك  وم��ن 
التي  وه��ي  النحوي،  العامل  نظرية  السيبوهيي 
نظرية   ( هي  أخرى  تسمية  عليها  نطلق  أن  يمكن 
يندرج  العامل  مفهوم  إذ  (؛   7() النحوية  املجاالت 
طائفة  به  تتسم  توليدي  أو  تكويني  مفهوم  ظل  يف 
البنى املوّلدة يف اجلمل العربية. ونرى أن اعتامد هذه 
النظرية كان بدافع من حماولة تفسري عالقات الرتابط 
بني األلفاظ داخل اجلمل؛ لذا وسمنا هذه النظرية 
 ) تفسريّية)9  نظرّية  بأهّنا   ) العامل()8  نظرية  أعني   (
سعى عربها سيبويه لتفسري تلك العالقات، وقدرة 

معينة  حدود  عند  والتوقف  االمتداد،  عىل  اجلمل 
تفرضها عليه مجلة أمور بعضها من داخل األلفاظ، 
بمعنى أن لتلك األلفاظ ما يمكن أن نسمه بالقوة 
سياقات  يف  معا  وربطها  معينة  ألفاظ  جلب  عىل 

الكالم املختلفة، ألداء أغراض حمددة.
وكان التوليديون املحدثون قد أدركوا آثارها املهمة 
التصنيف  قواعد  عليها  فأطلقوا  اجلمل  تكوين  يف 
وتستمد  األساس  املكون  من  جزء  وهي  اجلزئّي، 
سميت  أولية  مكونات  عرب  تلك  قدرهتا  األلفاظ 

سامت األلفاظ، وسّمها سيبويه دلياًل )10 (.
وبعض تلك القوة تتأتى لأللفاظ من حميطها اّلذي 
وقصد  والنية  واحل��ال  املوقف  به  ونعني  فيه  ترد 
اللغوّي.  التحليل  البعد اخلارجي يف  املتكلم، وهو 
وعىل العموم فان ذلك ال خيرج عن استثامر لبعض 
داخلها عىل  األلفاظ يف  متتلكها  التي  السامت  تلك 

نحو خاص!.
عرب  املقرتح  هذا  تنفيذ  فعاليات  جُتَرى  أن  ويمكن 
وجود  عىل  األس��اس  يف  ترتكز  مسبقة  إع��دادات 
جمموعة من التدريسيني املطلعني واملدركني لكيفية 
هذا  ضوء  ويف  العرب،  لكالم  سيبويه  معاجلات 
يمكن أن خيضع هؤالء املتخصصون لدورة تطويرية 
يف هذا املجال؛لتنمية توجهاهتم نحو كتاب سيبويه 
برتكيز  نقرتحها)11(  التي  الطريقة  بحسب  ونحوه 

مّوجه وحمدد املعامل، وعىل وفق خطة معدة مسبقا.

تتّم  الــتــي  العمل  خطة  ــك  ذل يــيل  ــّم  ث
بمرحلتني:

كتاب  من  منتقاة  نامذج  اختيار  األوىل:  املرحلة 
التحلييّل  املنحى  فيها  ي��ربز  التي  تلك  سيبويه، 



21

االستنباطي بوضوح؛ والسيام ما يشتمل منها عىل 
املواضع  وكذا  اخلليل  ألستاذه  سيبويه  س��ؤاالت 
هذا  يف  اخلطأ  مكمن  اىل  سيبويه  فيها  يشري  التي 
الكالم وكيفية معاجلته بالصحيح من الكالم؛ ويف 
هذا الصدد يمكن القول بأّن حتليل سيبويه اشتمل 
التحليل  جماالت  هي  حتليلية  مسارات  مخسة  عىل 
النحوي عند سيبويه، ويمكن أن يكتفى يف البداية 

بأقل ذلك وأيرِسِه فهام .

األه��داف)  حتصيل  يتّم  أن  بعد  الثانية:  املرحلة 
املرحلة  ه��ذه  ت��أيت  األوىل  املرحلة  من  املتوقعة( 
أْن  لسيبويه  سبق  ما  الطلبة  ه��ؤالء  فيها  ليامرس 
مارسه يف كتابه عرب ما يمكن أن يكونوا قد أملوا به يف 
املرحلة األوىل. فهذه املرحلة مرحلة إجرائية وتقوم 
تشتمل  أن  يمكن   ، قصرية  نصوص  اختيار  عىل 
عىل مجل طويلة وقصرية وفيها ما فيها ممّا يطرأ عىل 
الكالم من تقديم وتأخري وبناء للمجهول وحذف 
وإخبارية  إنشائية  حاالت  من  أخرى  وحتويالت 

وترابط مجلتني واكتناف بعضها عىل بعض .
من  مرحلة  كل  تستغرقها  التي  الزمنّية  امل��دة  أّم��ا 
كل  تشمل  أن  فيمكن   ، املقرتح  تنفيذ  مرحلتي 
يتّم  أن  واألفضل  واحد  درايّس  فصل  عىل  مرحلة 
البكلوريوس  مرحلة  من  األوىل  السنة  اشغال 
بذلك  فيضم  املقرتح  ه��ذا  من  األوىل  باملرحلة 
تعليم الطلبة األدوات النظرية يف التحليل النحوي 
التالية بتطبيق املرحلة  بينا تتكفل السنوات  للكالم 
استفاذ  هبا  يتم  التي  اإلج��راء  مرحلة  وهي  الثانية 
من  الرئيسة  املجاالت  معظم  لتشمل  التطبيقات 

متطلبات النحو العربية هلذه املرحلة .
جيب  بفاعلية  املقرتح  هذا  تطبيق  يتّم  أن  وألجل 

املقرتح  هذا  لتنفيذ  الفصول  تعدد  فيه  يراعى  أن 
النامذج  تعدد  مع  دراسية  صفوف  عدة  وليشمل 
املختارة ومواضع تطبيقاهتا ، والسعي نحو مراجعة 
فصول  من  فصل  كل  من  االنتهاء  عند  النتائج 

الدراسة.

�  النص السيبوهيي املختار :
سيبويه  مقدمة  وهي  السبعة  األوىل  األبواب    -1
ومعرفة  إليها  االنتباه  من  فالبّد  ومنهجه  لكتابه، 
عليها  نّص  وقد  سيبويه  تبنّاها  التي  التوجهات 
بأّن  له ووصفها  للكالم ومعاجلته  سيبويه يف فهمه 
بذلك  يشري  أّنه  ونرى  مُجَل  موضع  هذا  موضعها 
إىل أن هذه األبواب هي األسس التي جتمل طرائق 
حتليله بل نظرياته يف تناول كالم العرب وحتليله، ال 

أّنه يشري إىل كوهنا مواضع خمتصة، فحسب.
2-  إّن الرتكيز عىل منهج سيبويه يف كتابه واالعتامد 
هذا  يف  يشء  كل  ه��ذا  أن  يعني  ال  نصوصه  عىل 
املقرتح ؛ ألّن األمر جيب أن يسبق بإعداد ختصيّص 
وثقايّف للكادر الذي سيقوم هبذه املهمة، الذي جيب 
أن يكون متفتحا لتلقي أطرًا جديدًة يف فهم اجلملة، 
اجلمل  تفسري  يف  وتوجهاته  سيبويه  كالم  وفهم 

وتوضيح عالقات األلفاظ فيام بينها.

الكشف  وآليات  اجلمل  فهم   �
عنه:

عىل  املوضع  هبذا  اخلاصة  سيبويه  نصوص  تنقسم 
رضبني:
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ال��ت��ي حت��ك��ي وق���ائ���ع ح��دث��ت  ال��ن��ص��وص   .1
بعض  وقعت،مع  كام  بنقلها  ال��رواة  بالفعل،وقام 
مالبساهتا اللغوية وغري اللغويةوكان سيبويه واحدًا 
مفهوم  النصوص  هذه  ال��رواة.وُت��ربز  ه��ؤالء  من 
يف  اجلملة  والدة  تصّور  العام،فهي  بمعناه  السياق 
بيئتها اللغوية وغري اللغوية.ومنها نصوص األمثال 
الرتكيبات  امتاز من  العرب وما  أقوال  وطائفة من 

عن غريه.
2. النصوص التي تتناول الكالمعرب وضعه يف سياق 
مفرتض، واملعّول عليه ههنا هي مقدرة النحوّي ) 
االختيارات  بمواضع  إحساسه  (وم��دى  املعلم 
حتديد  يف  النحوي  ويستند  للمتكلِّمني.  العرفية 
أطراف هذا السياق، وجوانبه إىل مايمكن أن متّده 
األخذ  مع  ملكوناهتا  وظيفّية  دالالت  من  اجلملة 
وقد  العربية  للجملة  األصل  البنية  االعتبار  بنظر 
ب�)املحتوى  االفرتايّض  السياق  هذا  عىل  اصطلحنا 
إىل  اجلملة  داخل  من  نظرة  وهو  للجملة(  الداليل 
من  يفرتض  أن  يمكن  ما  كل  اخلارجي  سياقها 
بمعنى  كنفه  يف  اجلملة  تولد  أن  يمكن  مقام  سياق 
إمهاهلا ههنا-هو  ينبغي عدم  التي  الفكرة  ان   ..  ((
أعني  السابقني  املصطلحني  يف  االختالف  جهة 
املحتوى الداليل للجملة والسياق-فعىل الرغم من 
أهنام خيتلفان  هذا االتفاق يف داللة املصطلحني إالّ 
الداليّل  املحتوى  عىل  املبحث  فبناء  النظر  زاوية  يف 
يف  فهمها  سيتم  اجلملة  أّن  ببساطة  يعني  للجملة 
اللغوية  غري  اخلارجية  ال��دالالت  من  إطار  ضوء 
التي ستّمدنا  الوحيدة  الوسيلة  اجلملة هي  وتكون 
اللغوية. أو  اخلارجّية  بيئتها  يف  لفهمها  نحتاجه  بام 
أّما يف حالة بنائها عىل السياق فهذا يعني أن السياق 
فيطبعها  كنفه  يف  تولد  اجلملة  بل  للجملة  سابق 

احلاصلة  النتيجة  السياق.إن  بنت  فاجلملة  بطابعه 
للسياق  نشأهتا  عند  بخضوعها  اجلملة  أن  هذا  من 
م  تقدِّ أن  اللغوي  التحليل  وعرب  بعد  فيام  تستطيع 
ذلك السياق ألّنه سيكون حمتواها الداليل.فالسياق 
اذن نظرة خارجية للجملة أما املحتوى الداليّل فهو 

نظرة من داخل اجلملة(()12(.
به  سيبويه  ماحّدث  األول  الرضب  نصوص  فمن 
اخلطاب:أّنه  أبو  قال:))حدثنا  إذ  اخلطاب  أيب  عن 
مكاَنكم  َأفسدُتم  له.مِلَ  العرب،وقيل  بعض  سمع 
سيبويه  ب���أيب(()13(وف���رسه  هذا؟فقال:الصبياَن 
بقوله:))كأّنه َحِذر أْن ُيالَم فقال:مُلِ الصبياَن(()14(.
وقعت  حادثة  روى  اخلطاب  أبا  أّن  الواضح  فمن 
بأهنم  العرب  عند  اللغوي  السلوك  فيها  بنّي  أمامه 
يعمدون اىل االستغناء عن النمط األسايس للجملة 
بإسقاط بعض مكوناهتا تعوياًل عىل املوقف واملقام 

الضامن لبقاء املستغنى عنه دالليًا.
وقد يكون الراوي يف هذه النصوص سيبويه نفسه 
من ذلك قوله:)) وسمعنا بعَض العرب املوثوَق به 
يقال له: كيف َأصبحَت ؟ فيقوُل محُد اهللِ وثناٌء عليه 
كَأنَّه حَيمله عىل مضَمٍر يف نّيته هو املظَهُر كَأّنه يقول 
َأمري وشأين محُد اهلل وثناٌء عليه؛ ولو َنَصَب لكان 
الذي يف نفسه الفعَل، ومل يكن مبتدًأ لُيْبنَى عليه، وال 

ليكوَن مبنياًّا عىل يشٍء هو ما َأْظَهَر (() 15(.
واضحًا  فهاًم  له  قّدم  سيبويه  شهده  الذي  فاملوقف 
لقول القائل: محُد اهلل وثناء عليه بحمله عىل مبتدأ 
ينّوه  أن  سيبويه  عن  يغيب  وال  معنًى.  اخلرب  هو 
الذي  النصب  حالة  بافرتاض  التعبريية  السعة  اىل 
سيكون محاًل عىل فعل مفرتض. كام نرى فإن فهم 
البنائي)  نمطها  بمعزل عن  يتم  املتحققة ال  اجلملة 
وظيفة  وتكون   .)16() اخلطي  تكوينها  كيفّية 
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الذي  العامل  الكشف عن هوية  االعرابّية  العالمة 
الداليّل  املحتوى  بأن  القول  إىل  يدعو  ما  جلبها، 
أنه جمال واحد من  إليه عىل  ينظر  أن  للجملة جيب 

املجاالت اّلتي تفهم اجلملة به.
أّن  العرب  بعُض  وحّدثنا  ايضًا:))  سيبويه  وذكر 
َبِعرٌي  واسَتقبله  َجَبَلَة  يوَم  قال  َأَسٍد  بنى  من  رجاًل 
وذا  َأْع���َوَر  أس��د،  بني  يا  فقال:  منه   َ فَتَطريَّ َأْع���َوُر 
ناٍب؟! فْلم يرد أن َيسرتشدهم لُيخرِبوه عن َعَوِره 
َأْعَوَر  َأَتستقبلون  قال:  كَأنه  َنبََّههم  وصّحته؛ ولكنه 

وذا ناب!...(()17 ( . 
فهذه قصة املثل املشهور: أعور وذا ناب. التي تبنّي 
قصد القاِئل اإلخباري بتنبيه قومه إىل تشاؤمه مع أّن 

التقدير يفرتض وجوه أداة االستفهام قبل الفعل.
أما الرضب الثاين من النصوص- وهو األكثر- فمن 
املرجح أّن ما يشتمل عليه من منهج تأميل يعّد من 
ابتكارات اخلليل ففي تناوله لقوهلم : مرحبًا وأهاًل 
؛ ذكر سيبويه ما نصه : )) ولكنّهم حذفوا ذا لكثرة 
هبذا؛  عنه  استَغنوا  حتى  وتصفُّهم  إّياه  استعامهلم 
فَأْهَل  تأتِني  وإن   ، وَأهاًل  َمْرَحبًا  قوهلم  ذلك  ومن 
اللَّيل والنهاِر. وزعم اخلليل رمحه اهلل حني مّثله إّنه 
د سهمه فقلَت الِقرطاَس  بمنزلة َرُجٍل رأيَته قد سدَّ
أي َأَصبَت القرطاَس أي أنت عندي ممن سُيِصيُبه؛ 
اسَتحقَّ  قد  أي  القرطاَس  قلت  سهَمه  َأْثبَت  وإن 
إىل  قاصدًا  رجاًل  رَأي��َت  فإنَّام  بالقرطاس.  وقوَعه 
مكاٍن أو طالبًا أمّرا فقلَت َمْرَحبًا وَأْهاًل أي أدركَت 
ذلك، وُأصبَت فحذفوا الفعَل لكثرة استعامهلم إّياه 
وكَأّنه صار بدالً من َرُحَبْت بالُدك وَأِهَلْت كام كان 
وَأْهاًل  وبَك  الرادُّ  ويقول  اْح��َذْر،  من  َبَدال  احلَ��َذَر 
وَسْهاًل وبك َأْهاًل؛ فإذا قال: وبك وأهاًل ، فكَأّنه قد 
َلَفَظ ب�) مرحبًا بك وأهال (. وإذا قال وبك أهال فهو 

ْحُب والسعُة؛  يقول ولك األَْهُل إذا كان عندك الرُّ
فإِذا رددَت فإِنَّام تقول: أنت عندي ممّن يقال له هذا 
ما  بعد  َتعني  َمن  لتبنيَّ  بِبَِك  وإنَّام جئَت  لو جَئتني؛ 
قلَت مرحّبا كام قلَت لك بعد َسْقيًا. ومنهم من َيرفع 

فيَجعل ما ُيضِمُرُه هو ما َأْظَهَر (() 18(.
الرواية  فابتكار اخلليل يتمّثل يف اإلفادة من طريقة 
وفق  عىل  تأِت  مل  التي  اجلمل  من  جمموعة  فهم  يف 
سيبويه  أفاد  وقد  العربية.  للجملة  املتعارف  النمط 
وقد  أقائاًم  قوهلم:  ففي  واضحة  بصورة  ذلك  من 
 ...(( قال:  الركب  سار  وقد  وأقاعدًا  الناس،  قعد 
ُقعوٍد  حال  أو  قياٍم  حال  يف  رجاًل  رأى  أّنه  وذلك 
فأراد أن ينبَّهه فكَأّنه َلَفَظ بقوله: أتقوُم قائاًم وَأَتُقعد 
احلال،  من  يرى  بام  استغناًء  حذف  ولكنَّه  قاعدًا، 

وصار االسُم بدالً من اللفظ بالفعل...(() 19(.
ل يف الظاهرة النحوّية  ويف احلق فإّن هذا املنهج املتأمِّ
يبحث عاّم تشتمل عليه اجلملة من دالالت مقالّية 
جديدًا  منهجًا  يكون  أن  يمكن  لغوّية  ومقامّية غري 
مل يسبق أحٌد إليه اخلليَل وسيبويه. وهو األمر الذي 
يصور بروز اجتاٍه حديث يف فهم النصوص اللغوّية، 
املفرسين يف  تبنّى طريقة  أّنه  ما يكون  أقرب  ولعله 
فهم  وراء  سعيًا  النزول)20(  أسباب  عن  بحثهم 
النص اإلهلّي املبارك. وما ذلك عليهام ببعيٍد خاصة 
بعد ما سبقت اإلشارة إليه من تبنّي سيبويه املنهج 
التفسريي لفهم كالم العرب اذ )) مل يكن سيبويه... 
للغة  الكلية  والقوانني  النظرّي  البناء  يضع  وهو 
والقراء  الفقهاء  ان��ج��ازات  عن  معزوالً  العربية 

واملحدثني واملتكلمني...(()21(.
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� مصطلح اخللف:
يمكن يف هذا الصدد اإلفادة الكربى من جمرى آخر 
ما  بكل  العناية  النحوي وهو  التحليل  من جمريات 
يتعلق ب�)) توجهات املتكلمني واملخاطبني وغائبني 
أثره  فلكلٍّ  وظالهلا،  اجلملة  يف  مالحظتهم  يمكن 
إبرازها  املطلوب  والوظائف  وأنامطه  الكالم،  يف 
إىل  ه  يتوجَّ علم  )سيبويه(  عنده  فالنحو  اجلملة،  يف 
الكالم بوصفه تداوالً، وإّن لأللفاظ وعالقاهتا أثرًا 
واضحًا يف الكشف عن سامت هذا التداول. ويبدو 
اللغة  من  األساس  اجلانب  إىل  تنّبه  قد  سيبويه  أّن 
يؤديه  انجاز  الكالم  أّن  عنه  يغب  ومل  الكالم  وهو 
املتكلم يف إطار من املؤثرات اخلارجية التي تتحكم 
باحلدث  تتحكم  لذلك  وتبعا  املتكلم  بتوجهات 
الدؤوبة  بمحاوالته  وذل��ك  ال��ك��الم(؛  اللغوي) 
العملية  فيها  ُولِ��دت  التي  السياقات  الستعادة 
ووحداته  الكالم  خارج  عنارص  وهي  الكالمية؛ 
أن  يستطيع  الكالم  لكن  الكربى  أو  الصغرى 
خيتزن داخله تلك العنارص اخلارجية... ولقد متّثل 
وعي سيبويه يف أرقى أمثلته أْن استعمل مصطلحا 
خاصا هلذا اجلانب من فهم الكالم، وهو مصطلح) 
اخلُْلف( ولكننا مل نجد أّن هذا التوّجه السيبوهيّي قد 
حظَي عند اخلالفني باهتامم يوازي أمهيته وفاعليته يف 
فهم النحو العريب. وكان سيبويه قد ذكر) اخلُْلف( 
يف موضعني من كتابه، مع مواضع أخرى طّبق فيها 

سيبويه مفهوم مصطلحه(()22 (.
يمكن  ما  املوضعني  هذين  يف  لنا  سيبويه  قّدم  وقد 
صورة  لنا  ترسم  التي  األوىل  اإلش��ارة  نعّدمها  أن 
احلال  يشبه  ما  هبيمنة  أيامه،  يف  التعليمي  للدرس 
إع��راب  بمعرفة  تكتفي  التي  اآلن  نعيشها  التي 

املفردات وعالمات هذا اإلعراب ونحو ذلك من 
سيبويه  دعا  ما  الكالم؛  دراسة  يف  الشكلية  املظاهر 
ينحط  ال��ذي  االكتفاء  ه��ذا  عليهم  يعيب  أن  اىل 
ولقد  حتليله.  وآليات  الكالم  فهم  عن  درج��ات 
املجال وذلك عندما  مهاًم يف هذا  نصًا  قّدم سيبويه 
لرّبه،ثم  نفسه  رًا  عبُداهلل؛ُمصغِّ قال:))وتقول:إين 
العبيد. تأكل  كام  فتقول:آكاًل  العبيد  حال  تفرس 
التي هي عالمة  وإذا ذكرَت شيئًا من هذه األسامء 
للمضمر فإنه حمال أن يظهر بعدها االسم اذا كنت 
خترب عن عمل،أو صفة غري عمٍل،وال تريد أن تّعرفُه 
بأّنه زيٌد أو عمرو.وكذلك إذا مل ُتْوِعد ومل َتفخر أو 
ف ماَترى  ر نفسك؛ألّنك يف هذه األحوال تعرِّ تصغِّ
أنه قد ُجهل،أو ُتنِزل املخاطب منزلة من جيهل فخرًا 
دًا أو وعيدًا،فصار هذا كتعريفك إياه باسمه. أو هتدُّ
حُيال  ما  لتعرف  اهلل-ه��ذا  اخلليل-رمحه  ذكر  وإّنام 
باخلُْلف  يتهاونون  النحويني مما  منه وما حيسن؛فإّن 
إخوانك  من  رجاًل  أّن  اإلعراب.وذلك  عرفوا  إذا 
ومعرفتك لو أراد أن خُيربك عن نفسه أو عن غريه 
بأمٍر فقال: أنا عبداهلل منطلقًا،وهو زيٌد منطلقًا،كان 
يقل  ومل  باالنطالق  خيربك  أن  أراد  إّنام  حماالً؛ألّنه 
التسمية،ألّن  عن  أنت  استغنيت  حتى  أنا  هو،وال 
َعِلم  إذا  ُيضِمر  للمضمر،وإّنام  عالمتان  وأنا  هو 
كان  لو  رج��اًل  أن  يعني.إالّ  من  عرفت  قد  أّن��ك 
فقلت:من  فيه  جتهله  موضٍع  يف  حائط،أو  خلَف 
كان  حاجتك  يف  منطلقًا  عبُداهلل  أنت؟فقال:أنا 

حسنًا(()23 (.
إليضاح  يرجى  ما  بمكان  االمهية  من  فيه  فالنص 
اللساين  ال��درس  يف  اخلليل  أحدثه  ال��ذي  الّتطور 
وهو  والسياق  ال��داليل  املحتوى  اعتبار  يف  العريب 
وصلت  (الذي  سيبويه)باخلُْلف()24  أصطلح  ما 
اجلملة  عىل  احلكم  إىل  النحوي  التحليل  يف  أمهيته 
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هذا  طبيعة  بحسب  النحويني  باخلطأ  أو  بالصحة 
اخلُْلف.

 (( قوله:  ثاٍن  موضع  يف  اخلُلف  سيبويه  واستعمل 
أو  أمرًا  أْوَق��َع  قد  رجاًل  ترى  أن  أيضًا  ذلك  ومن 
َيْعنِه أي دنا من  لَعنَِن مل  ضًا  لِه فتقول متعرَّ ض  تعرَّ
الفعل  ذكَر  وَتَرَك  َيعنِه  مل  لَعنٍَن  ضًا  متعرَّ األمر  هذا 
ملا َيرى من احلال ومثله َبْيَع امَلَلَطى ال عهَد وال عَقَد 
فَتَدُع  بيٍع  وحاِل  مساومٍة  حال  يف  كنَت  إْن  وذلك 
َمواعيَد   ( ومثله  احلال  من  فيه  ملا  استغناًء  ُأباِيُعك 
َبيْثِرِب( كَأنه قال: واَعْدَتني َمواعيَد  ُعْرقوٍب أخاه 
عرقوٍب أخاه ولكنه ترك واعدَتني استغناًء بام هو 
فيه من ذكر اخلُْلِف واكتفاًء بعلم من يعني بام كان 

بينهام قبل ذلك(()25 (.
العالمات  مالحظة  جم��رد  أّن  ال��واض��ح  وم��ن 
يف  العمق  بذلك  متّدنا  االعرابية)أي:االعراب(ال 
يف  السطحّية  هذه  النحوية.ولعل  الظاهرة  حتليل 
التعامل مع اجلملة هي التي حدت ببعضهم إىل أْن 
يسأل اخلليل مستغربًا، ورّبام مستنكرًا-كام هي عادة 
الناس مع كّل جديد-وذلك فيام ذكره أبو القاسم 
اإليضاحألرسار   : كتابه  الزجاجي)ت337ه�(يف 
بن  اخلليل  أّن  قال:))ذكر بعض شيوخنا  إذ  النحو 
يف  هبا  يعتل  التي  العلل  عن  اهلل-ُسئل  أمحد-رمحه 
اخرتعتها  أم  أخذهتا  العرب  له:عن  النحو،فقيل 
سجيتها  عىل  نطقت  العرب  نفسك؟فقال:إن  من 
وطباعها،وعرفت مواضع كالمها،وقام يف عقوهلا 
بام  أن��ا  عنهم.واعتللت  ذل��ك  ينقل  مل  علله؛وإن 
فهو  اصبت  أكن  منه.فإن  عللته  ملا  عّلة  أّنه  عندي 
الذي التمست.وإن تكن هناك علة له فمثيل يف ذلك 
البناء،عجيبة  حمكمة  دارًا  دخل  حكيم  رجل  مثل 
بانيها  حكمة  عنده  صّحت  واألقسام؛وقد  النظم 
واحلجج  الواضحة  بالرباهني  أو  الصادق  باخلرب 

الالئحة،فكلام وقف هذا الرجل يف الدار عىل يشء 
منها قال:إّنام فعل هذا هكذا لعلة كذا كذا،ولسبب 
لذلك. بباله حمتملة  له وخطرت  كذا كذا.سنحت 
فجائز ان يكون احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة 
التي ذكرها هذا الذي دخل الدار،وجائز ان يكون 
هذا  ذك��ره  ممّا  ذلك  ان  العلة؛إال  تلك  لغري  فعله 
الرجل حمتمل ان يكون عّلة لذلك فإن سنح لغريي 
باملعول  أليق مما ذكرته  النحو هو  علة ملا عللته من 

فليأِت هبا(() 26(.
تبحث عن علل  التي  املنهجية  فالنص يصور هذه 
البناء وأسباب مكوناته وهيئاهتا وهو ما هتاون فيه 
موضعًا  كان  ثمَّ  سيبويه(فمن  قال  النحويون)كام 

لسؤاهلم اخلليل عنه) 27(،

� اجلملة واملحتوى الداليل:
خّط اخلليل وسيبويه للنحو العريب ما نذهب إىل أّنه 
رؤية جديدة يف فهم اجلملة وحتويالهتا متثلت يف طائفة 
النصوص التي تتم دراسة الظاهرة النحوية عىل وفق 
ما يمكن ان حتيل إليه من اعتبارات املكان والزمان 
وطريف عملية التخاطب)املتكلم واملخاطب(الَلذْين 
واملجيب(،وهي  وظيفتي)السائل  يتخذان  ما  غالبًا 
االعتبارات التي يتبناها الوظيفيون املعارصون عىل ما 
سبق. ولقد)) خّط اخلليل وسيبويه للنحو العريب ما 
نذهب إىل أّنه رؤية جديدة يف فهم اجلملة وحتويالهتا 
الظاهرة  دراسة  تتم  التي  النصوص  متثلت يف طائفة 
النحوية عىل وفق ما يمكن أن حتيل إليه من اعتبارات 
التخاطب)املتكلم  عملية  وطريف  والزمان  املكان 
واملخاطب(الَلذْين غالبًا مايتخذان وظيفتي)السائل 
واملجيب(،وهي االعتبارات التي يتبناها الوظيفيون 

املعارصون(() 28(. 
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التوجه نحو  النحو عند سيبويه يف ظل هذا  إّن   ((
فهم اجلملة هو نحو أداء وانجاز، ونحو حدث يقع 
النحو خمتصا عىل كونه  يف عملية ختاطب؛ وليس 
نحو تعلق وبناء وتركيب، أو نحو أصول وأقيسة. 
ولقد عمد سيبويه ههنا إىل توثيق مأخذه عىل نحويي 
عصه الذين – عىل ما يبدو- انصب جهدهم عىل 
معرفة اإلعراب، وهو املظهر الشكيل للكالم. عىل 
عرب  سيبويه  عند  الوظيفي  التوجه  هذا  صّور  حني 

تعلقه بعنارص من خارج اجلملة  رضورة منهجّية يف 
وقد  جماالت حتليلها.  وتكامل  اجلملة  فهم  تكامل 
كان ظهوره فّعاالً يف طائفة من الرتكيبات املتداولة 
نحو:  من  بنائها  يف  ما  نقص  عىل  اشتملت  التي 
القرطاَس واهلل، وحديَثك، وغريها. ولقد أتاح هذا 
عرب  البصية  البيئة  إلشاك  حتليلية  فرصة  املوضع 

مظاهر متعددة استوحاها سيبويه منها(() 29(.

خالصة البحث:

إّننا يف هذه الورقة البحثية نرى أن تدريس النحو ال 
ينبغي النظر اىل مشكلته الراهنة من جهة الصعوبة 
والسهولة ، بل من جهة منهجية تناوله، وقد تبنى 
البحث أن ترتكز تلك املنهجية عىل ادخال املتلقي 
اىل عملية الكشف عن قواعد الكالم أو االستدالل 

عليها، ال أن يكتفى بتلقينه تلك القواعد .
ونرى هبذا الصدد ان نسرتجع الطريقة التي تعامل 

الطريقة  وهي  العرب،  كالم  فهمه  يف  سيبويه  هبا 
العلمية يف فهم النحو واكتسابه ال الطريقة التعلمية 
السائدة. تلك الطريقة التي اعتمدت عىل خلفيات 

نشوء اجلملة وسياقها الذي ولدت فيه. 
للجهد  استيعابنا  بمدى  معلقة  املسألة  هذه  وتبقى 
املقدم يف كتاب سيبويه ليكون لنا معينا نحو تطوير 

عملية تدريس النحو وسائر علوم العربية.
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)1 ( ذكر ذلك السريايف عن .....
)2 ( من أعالم البصة سيبويه : 38.

)3( منهم الزجاجي، فمن كتبه التي رصدها حمقق 
االيضاح يف علل النحو: ص7  ومن كالم املحقق.
تباعًا  اآلتية  املواضع  املقدمة  ألبواب  ينظر   )4  (

الكتاب: 12/1 و 13 و 23 و 24 و 25 و 26.
)5 ( مفهوم اجلملة عند سيبويه:47-46.

التطوراتالنظريةواملنهجيةللنظريةالتو ينظر:   )6(
رضوان  د.محدان  ص145  قرن:  نصف  يف  ليدية 
تطور  مراحل  من  الثالثة  املرحلة  ففي  عايص  أبو 
نظرية  مرحلة  وهي  التحويلية  التوليدية  النظرية 
العمل والربط، أو املبادئ والوسائط، وهي تشتمل 

عىل النظريات الفرعية اآلتية:
1- نظريةالسينالبارية.

2- نظريةاملحورأونظريةالثيتا.
3- نظريةاحلدود.

4- نظريةاحلالة.
5- نظريةالعمل.
6- نظريةالربط .

السيبوهيية  النظرية  هذه  إىل  نّوهنا  قد  كنا   )7  (
عملني  يف  سيبويه  به  جاء  ما  عرب  معاملها  ورسمنا 
سيبويه:  عند  اجلملة  مفهوم  ينظر:  سابقني، 
الثاين(،  املبحث  الثالث  )الفصل  154ومابعدها 
سيبويه،  عند  النحوي  للعامل  التكويني  واملفهوم 

حتليل وتوجيه.

الذي  التعقري  جممل  عن  النظرية  هبذه  ننأى   )8(
فهم  يف  ب��االجت��اه  ال��ع��ريب،  النحو  وط���ال  ط��اهل��ا 
عقلية  طرق  اىل  اجلمل  داخل  اللفظية  العالقات 
بعَض  قاد  الذي  األمر  فلسفية؛  بتوجهات  متأثرة 
تيسري  يف  الراغبني  املحدثني  من  وكثريًا  القدماء 
النّحو  ليسلم  النظرية  هذه  إلغاء  تبنِّي  اىل  النحو 
ِره. وهو - كام نرى - فيه جهل  من صعوباته وتقعُّ
النحو  عليه  بني  ال��ذي  األول  باألساس  واض��ح 
العريب عند عامله الكبري سيبويه وأستاذه اخلليل بن 

أمحد.
إّن وعي سيبويه لعمله  ) 9( يف هذا الصدد نقول 
النحوي ، ولكل نظرياته داخل هذا املجال ما هو 
إال منحى تفسريّي وتعلييّل لكالم العرب للكشف 
عن آليات فهمه، والقول بصحة ما تّم طرحه منها 
بسبب من النتائج التي تّم التوّصل إليها وجتىل هذا 
الوعي عند سيبويه يف أوىل مظاهره باستعامل مفردة 
يف  مرة   )150( عىل  يزيد  ما  يف  وأخواهتا  التفسري 
كتابه جاء أكثر ذلك يف القسم األّول من الكتاب.
يف  الكتاب  يف  املفرسين   مصطلح  سيبويه  وذكر 
ينظر   .242  ،  138/3  ،127/3  ،154/2  :

مفهوم اجلملة عند سيبويه:35.
)10 ( ينظر : كتاب سيبويه: 34/1.

)11( ويمدنا عملنا يف الدكتوراه وبعض البحوث 
أو  املنهجي)  اإلط��ار  يمّثل  أن  يمكن  ما  امللحقة 
وكيفية  النحو  تدريس  خطة  وضع  يف  التنظريي( 

الهوامش
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إدارة معلوماته عىل نحو حيقق النتيجة املتوخاة.
)12 ( مفهوم اجلملة عند سبيويه:195.

) 13( الكتاب:255/1.

)14 ( الكتاب:255/1.

)15 ( الكتاب:320/1.
العربية  اجلملة  اىل  النظر  يف  سيبويه  آليات   )  16(
يف  تندرج  التي  نظرته  أمهها  من  ولعل   ، متعددة 
كيفية فهم تكوين اجلملة وامتدادها؛ ومّلا كان هذا 
وهو  والّتخصص،  الّدقة  اىل  فيه  حيتاج  ممّا  املوضع 
التعرض  التعليمية فقد أمهلنا  أمر متعرسِّ للمرحلة 
يف  مفيد  مما  يسريا  شيئا  إال   ، هذا  مقرتحنا  يف  له 

موضعه أن نذكره. 
) 17( الكتاب:343/1.
) 18( الكتاب:295/1.

) 19( الكتاب:341-340/1.
م��ع��ن��اه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  (ي��ن��ظ��ر:ال��ل��غ��ة   20(  

ومبناها:348ومابعدها.
)21 ( اشكاليات القراءة وآليات التأويل:5

) 22( اثر املكان يف فهم اجلملة عند سيبويه: 91-
.92

) 23( الكتاب:81-80/2.
 ) 24( استعمل املصطلح أيضًا يف الكتاب:272/1.
الشكل  ه���ذا  ع���ىل  ال��ك��ل��م��ة  ك���ون  وال��ظ��اه��ر 
اللغوي  املثلث  من  ألهنا  املرادة  أعني)اخلُْلف(هي 
للبطليويس:476/1))اخلُلْف:مجع  املثلث  ويف 
)َخْلف( اجلبل((،أما  َخْلَف  الطريق  وهو  َخليف 
فيه)ينظر  الخ��ري  ال��ك��الم  أو  فيه  الخ��ري  ف��ال��ذي 
استعمل)َخْلف  قد  سيبويه  املثلث484/1(.وكان 
يف الكتاب 316/2و317(. وممّا جيدر ذكره يف هذا 
القدماء واملحدثون وتعد  إليه  يتنّبه  مل  أنه  املصطلح 
إشارتنا يف أطروحة الدكتوراه: مفهوم اجلملة عند 

وإبراز هلذا  إشارة  أول  استعامله  إىل  سيبويه:199؛ 
املصطلح.  

) 25( كتاب سيبويه:272/1.
)26 ( االيضاح يف علل النحو:66-65.

سيبويه  من  هلم  ي��رق  مل  ذل��ك  أّن  ويبدو   )27  (
وجه  فقد  اخلليل  شيخه  منهج  تبنّى  ال��ذي  ايضًا 
له  نقدًا  وقته  يف  الكوفيني  ثعلب)ت291ه�(زعيم 
اهيامنا  أراد  بل  املنهج عيبًا عىل سيبويه  فجعل هذا 
إياه  لتبنيه  الفراء  عن  العلمية  سيبويه  منزلة  بتأّخر 
للفراء  ترمجته  يف  الزبيدي  بكر  ابو  نقله  فيام  وذلك 
حييى:العرب  بن  أمحد  العباس  ابو  قال:))قال  اذ 
يفسد  املعاين،وال  دون  اللفظ  عىل  اإلعراب  خترج 
املعنى  ُيفسد  االع��راب  كان  املعنى،فإذا  االع��راب 
فليس من كالم العرب؛واّنام صح قول الفراء ألّنه 
كل  العرب.فقال  كالم  عىل  والنحو  العربية  عمل 
فهو  إعراهبا  ومعناها  معناها  إعراهبا  وافق  مسألة 
الصحيح،وإّنام حلق سيبويه الغلُط ألنه عمل كالم 
يوجد  األلفاظ،ومل  عن  وخىّل  املعاين  عىل  العرب 
فيه  املعنى  إالّ  الفحول  أشعار  العرب وال  يف كالم 
مطبِّق لإلعراب واالعراب مطّبق للمعنى.وما نقله 
فقد  قاسه  فيه،وما  مطعن  فال  الكسائي  عن  هشام 
الغمز،ألنه سلك بعض سبيل سيبويه،فعمل  حلقه 
مجل  االلفاظ،والفراء  وت��رك  املعاين  عىل  العربية 
فربع،واستحق  وامل��ع��اين  األل��ف��اظ  ع��ىل  العربية 

التْقِدمة...((.
باملعاين  سيبويه  اهتامم  رأى  ثعلبًا  أّن  الواضح  فمن 
أن  الغلط.ويبدو  وقوع  يف  له  مطعنًا  للكالم  اخللفية 
هذا  إليه  ُيوّجه  موضع  أصّح  لسيبويه  السابق  النص 

النقد من ثعلب.
) 28( مفهوم اجلملة عند سيبويه:201.

)29 ( أثر املكان يف فهم اجلملة عند سيبويه:95-94.



29

1(  أثر املكان يف فهم اجلملة عند سيبويه/د.حسن عبدالغني األسدّي/ جملة كلية الرتبية/ جامعة واسط/ 
عدد خاص ببحوث املؤمتر اخلامس لكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ نيسان2012م/ ص101-77.

2( اشكاليات القراءة وآليات التأويل/د.نص حامد أبو زيد/املركز الثقايف العريب/املغرب/ط1996/4.
3( االيضاح يف علل النحو/ابو القاسم الزجاجي)337ه�(/حت�:د.مازن املبارك/دار النفائس/مؤسسة 

مطابع معتوق/بريوت/ط1393/2ه�-1973م.
4(  التطوراتالنظريةواملنهجيةللنظريةالتوليدية يف نصف قرن:ص145 د.محدان رضوان أبو عايص/جملة 

جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واالنسانية/مج4/ع3.
الفضل  أبو  الزبيدي)ت379ه�(/حت�:حممد  بن احلسن  بكر حممد  واللغويني/ابو  النحويني  5(  طبقات 

إبراهيم/دار املعارف بمص/د.ت
6(  الكتاب-كتاب سيبويه/أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب)ت185(/حت�:عبدالسالم حممد هارون/

عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع/بريوت)د.ت(/
7(  اللغة العربية معناها ومبناها/د.متام حسان/اهليئة املصية العامة للكتاب/1979.

8(  املثلث/ابن السيد البطليويس)444ه�-521ه�(/حت� ودراسة:صالح مهدي الفرطويس/دار الرشيد 
للنرش/دار احلرية للطباعة/بغداد/1401ه�-1981م.

لبنان/  بريوت/  العلمية/  الكتب  دار  األسدي/  عبدالغني  سيبويه/د.حسن  عند  اجلملة  مفهوم    )9
.2007

10(  املفهوم التكويني لنظرية العامل النحوي عند سيبويه، حتليل وتوجيه/ أ.د.غالب املطلبي ود.حسن 
عبدالغني األسدي/ جملة املورد العراقية/ ع3 / 1999م.

11(  من أعالم البصة سيبويه هوامش ومالحظات حول سريته وكتابه/د.صاحب جعفر ابو جناح/
منشورات وزارة االعالم العراقية/دار احلرية للطباعة/بغداد/1394ه�-1974م

ثبت المظان :
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الميزان الّصرفي 

جامعة كربالء - كلية التربية للعلوم 
اإلنسانية - قسم اللغة العربية

)من مصاديق االفتراض في الّصرف العربِي(

د.حيدر عبد علي حميدي

امليزاُن الّصيف ركنًا مهاماًّ من أركاِن 
الّصِف العريب ، و ُيعُد واحًدا من 
مصاديِق االفرتاِض يف هذا العلِم ، 
العربيِة عن األعراِب يف  إذ مل يكن ممّا سمَعه علامُء 
علِم  الكثريِة يف  افرتاضاهِتم  إّنام هو من  و   ، الباديِة 
الوحدِة  دراسِة  من  العلامُء  متّكَن  به  و   ، الّصِف 
حالِة  يف  دراستِها  و   ، املزيدِة  و  املجّردِة  الّلغويِة 
 ، املكاين  القلِب  و  االبداِل  و  االعالِل  و  االدغاِم 

 ، أرقاٍم  العربيِة عىل شكِل  زيادًة عىل حِص كلامِت 
الّرباعيِة  الكلامِت  عدِد  و  الّثالثيِة   الكلامِت  كعدِد 
امليزاِن  بافرتاِض  العلامُء  يكتِف  مل  و   . ...الخ   ،
الّصيف لوزِن الكلمِة ، بل راحوا يفرتضوَن موازيَن 
متعّددَة للكلمِة الواحدِة ، منها ما أعتمَد عىل املعنى 
أعتمَد  ما  منها  و   ، الكلمِة  وزِن  إىل  الوصوِل  يف 
يف  الكثرِة  عىل  أعتمَد  ما  منها  و   ، االشتقاِق  عىل 

االستعامِل .

ملخص البحث:

ُيشّكُل
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� امليزان لغًة :
قدُر وزِن   : نُة  الزِّ و   ، اليّشَء وزًنا  " وزنُت  هو من 
اليّشِء ، و األصُل َوْزَنٌة " )1(  ، قاَل اخلليُل : " الوزُن 
وُيقاُل   ، الّدراهِم  كأوزاِن  مثِله  بيشٍء  يشٍء  ثَِقُل   :
 " به  وزنَت  ما  وامليزاُن   ... قّدَره  إذا  اليّشَء  َوَزَن   :
" ُيقاُل لآللِة اّلتي ُيوزُن هبا األشياُء ميزاٌن  )2(  ،  و 

أيًضا ، قاَل اجلوهريُّ : أصُله ِمْوزاٌن انقلبْت الواُو 
ياًء لكرسِة ما قبَلها و مجُعه : موازيُن ... و امليزاُن : 
العدُل ،       و وازَنه : عادَله و قابَله " )3(  ، و " الوزُن 

أصُله مثقاُل كلِّ يشٍء وزُنه " )4(  .

� امليزان اصطالًحا :
 

ملعرفِة  املتّصفُة  األلفاُظ  هبا  ُتوَزُن  ُمفرَتضٌة  آلٌة  هو 
أصواهِتا األصليِة من الّزائدِة ، و جعلوا هلا مكّوناٍت 
هي )الفاء و العني و الاّلم( ، و كلُّ ما زاَد عىل هذه 
املكّوناِت من حروِف الكلمِة و مل يكْن تكراًر لألصِل 

حكموا بزيادتِه )5(  .
هلذه  االصطالحي  املعنى  أن  لنا  يتبنّيُ  ه��ذا  من   

الّلفظِة مل يبتعْد عن املعنى الّلغوي . 
و قد ساّمه القدماُء بمسّمياٍت أخرى منها : )تقدير( 
)6(  ، و )مثال( )7 ( ، و)صورة، وِمثل، و بِناء ، وَلفظ( 

)8( ، و )متثيل( )9(   .

 ، العرِب  عن  ُيسمْع  مل  ال��ّصيّف  امليزاُن  و   
و مل ُيقْس عىل ما ُسِمَع عنهم ، بل هو من افرتاِض 
الكلمِة  ح��روِف  ضبِط  أج��ِل  من  ؛  العربيِة  علامِء 
الباحثنَي  أحُد  يصُفه  و   ، داللتِها  حتديِد  و  العربّيِة 
َة الّصِف العريب هذا  النّموذُج  بقولِه : " كام ُيعدُّ درَّ
عىل  أساِسه  يف  القائِم  ال��ّصيف  امليزاِن  نموذُج   ،

عىل  و   ، جهٍة  من  واحلركاِت  احلروِف  بني  الّتمييِز 
الّزياداِت  ح��روِف  و  االصلّيِة(  )احل��روِف  اجل��ذِر 
الّصفّيِة من جهٍة أخرى ، و هو يمثُِّل عماًل عربياًّا 
مّثَل  بل   ، أح��ٌد  فيه   معهم  يشرِتُك  ال   ، خالًصا 
يف  تألْف  مل  اّلتي  الغربّيِة  للعقلّيِة  ًيا  حتدِّ هذا  عمُلهم 
الّصِف هذا النّمَط من الّتجريِد " )10( . فبذلك يكوُن 
يف  الكلمِة  أصواِت  لضبِط  معياًرا  الّصيف  امليزاُن 
تلك  ترتيِب  و   ، زوائِدها  و  أصوهِلا  معرفِة  ضوِء 
داللِة  بني  للّتفريِق  و   ، الكلمِة  بنيِة  يف  األص��واِت 
املفعوِل  اسِم  و  الفاعِل  كاسِم  و حتديِدها  الكلامِت 
و   ، األمِر  و  املضارِع  و  املايض  الفعِل  و  املصدِر  و 
أختصوا كلَّ ذلك يف ماّدٍة ثالثّيِة األصوِل ، توزُن 
هبا مجيُع الكلامِت و هي :)ف ع ل( )11( ، و وضعوا 
أّن  رَأوا  ألهّنم  ؛  أحرٍف  ثالثِة  عىل  الّصيف  امليزاَن 
لذلك   ، األصوِل  ثالثّيُة  العربّيِة  الّلغِة  كلامِت  أكثَر 
امليزاِن ، و إذا زادْت  قابلوا أصوَل الكلمِة بأصوِل 
يف  ِزيَدْت   ، أصلّيًة  زيادًة  أصوٍل  ثالثِة  عىل  الكلمُة 
وزهِنا الًما أخرى ، فُيصبُح امليزاُن )فعلل( ، و كذا 
ثالثًة  ِزَدْت الًما  الكلمُة مخاسّيَة األصوِل  إذا كانت 
أّما   ، )سفرجل(  مثُل   ، )فعّلل(  امليزاُن  فُيصبُح   ،
أصلّيٍة  غرُي  الكلمِة  عىل  الّزائدُة  احلروُف  كانت  إذا 
فإّننا ُنضيُفها عىل امليزاِن الّصيف . و حروُف الّزيادِة 
جمموعٌة يف عبارِة )سألتمونيها( ، و إذا كانت الّزيادُة 
يف الكلمِة ناجتًة عن تكراِر أصٍل من ُأصوهِلا ، فإّننا 
امليزاِن ، مثل : )علََّم  يقابُله يف  اّلذي  نكّرُر األصَل 
َل( )12( ، و هناك ملحٌة ذكّيٌة ُترَصُد للقدماِء يف  = فعَّ
افرتاِضهم )امليزاَن الّصيف( ،  و هي أهّنم وضعوه 
؛  أحرٍف  أربعِة  عىل  جيعلوه  مل  و  أحرٍف  ثالثِة  عىل 
ألّننا إذا قابلنا كلمًة مكّونًة من ثالثِة أصوٍل ، و هو 
األكثُر يف الّلغِة  العربّيِة )13( ، فإّننا سنضطرُّ إىل حذِف 
اّلذي  الوقِت  امليزاِن الّصيف ، يف  أصٍل من أصوِل 
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يف  و   ،  )14( تقابُله  اّلتي  الكلمِة  يف  حذٌف  يوجُد  ال 
هذه احلالِة ال تكوُن عمليُة الوزِن مضبوطًة و دقيقًة 
حركاِت  يمثَِّل  أن  جيُب  العام  بمفهومه  فامليزاُن   ،
تغيرٍي  من  ُيصيُبها  ما  و  سكناهِتا  و  املوزونِة  الكلمِة 
، فلكي يكوَن امليزاُن الّصيف معياًرا أو ميزاًنا حُمَْكاًم 
جيُب أن يصّوَر لنا الكلمَة املوزونَة تصويًرا دقيًقا ، 
جاَء  لذلك   ، ُتصيُبها  اّلتي  الّتغيرياِت  كلَّ  يرصَد  و 
امليزاَن  أّن  ذلك  عىل  ِزْد   . أصوٍل  ثالثِة  عىل  امليزاُن 
فإّن   " العربّيِة  الّلغِة  يف  اختصاٍر  سمَة  ُيعدُّ  الّصيف 
قوَلَك : وزُن استخراج    )ا س ت ف ع ا ل( أخُص 
من أن تقوَل : اهلمزُة ، و الّسنُي ، و الّتاُء ،   و االلُف 
، يف )استخراج(   زائدٌة " )15( ، و هذا االختصاُر هو 

تيسرٌي و تسهيٌل للمتعّلِم .
العلامُء  استطاَع  ملا  الّصيف  امليزاُن  لوال  و   
)515ه(  القّطاِع  ابُن  فهذا   ، الّلغِة  أبنيَة  حيصوا  أن 
بعَد  مثاٍل(  مخسامئَة  و  مثاٍل  )ألَف  كتابِه  يف  ذكَر  قد 
أن ذكَر أقواَل العلامِء الّسابقنَي عليه يف أعداِد أمثلِة 
الكلامِت )16( . و بذلك يكوُن امليزاُن الّصيف طريقَة 
تيسرٍي عمليًة ،   و ال سيام يف إحصاِء جذِر الكلامِت 

و تصيفاهِتا .
موا كلامِت  يقدِّ أن  العلامُء  الّصيف استطاَع  فبامليزاِن 
و   – اآلن  إىل  و   ، خمتصٍة  أرق��اٍم  شكِل  عىل  الّلغِة 
أن  الّلغوي  ال��ّدرُس  يستطْع  مل   – علمي  بحسب 
خيرتَع طريقًة أكثَر دّقٍة من )امليزاِن الّصيف( إلحصاِء 
الكلامِت و متابعِة الّتغيرياِت اّلتي تطرُأ عليها ، عىل 
منهَج  أوجَد  الغريب  الّلغوي  الّدرَس  أّن  من  الّرغِم 
وخمتُصه   )Item-Proces( )الوحدة-العملية( 
يقابُل  اّل��ذي  و   ، عرش  الّتاسِع  ال��ق��رِن  يف   )IP(
لقَي هذا  قد  و   ، العربّيِة  الّلغِة  الّصيف( يف  )امليزاَن 
و   ، الّتوليديني  النّحاِة   بني  تأييًدا  و  قبواًل  املنهُج 
هذا املنهُج يرصُد العملياِت الّصفّيَة اّلتي تقوُم يف 

خمتلِف أنواِع الكلامِت ، مثُل : عملّيُة توليِد الكلامِت 
و   ، العربّيِة  الّلغِة  يف  )االشتقاُق(  يقابُلها  اّلذي   ،
و   ، الواحدِة  الكلمِة  ص��ورِة  تعّدِد  عملّيُة  كذلك 
اّلتي  الّتصيفاُت  العربّيِة  الّلغِة  يف  يقابُلها  اّلتي 
تنتقُل هبا الكلمُة من وجِه الّتذكرِي إىل وجِه الّتانيِث 
 ، اجلمِع  و  الّتثنيِة  وجهي  إىل  اإلفراِد  وجِه  من  و   ،
اّلذي  و   ، رصفياًّا  الكلامُت  هبا  تتكّيُف  عملّياٌت  و 
 ،   )17( العربّيِة  الّلغِة  يف  االبداُل  و  االعالُل  يقابُلها 
)الوحدِة-العملّيِة  منهُج  به  يقوُم  ممّا  الّرغِم  عىل  و 
العربّيِة  الّلغِة  يف  الّصيف  للميزاِن  املقابُل   ،  )"IP"
الّدراساِت  يف  الّدقِة  مستوى  إىل  يرقى  ال  أّنه  إاّل   ،
الّصفّيِة ، اّلتي اّتصَف هبا امليزاُن الّصيف ، إذ سّجَل 
 )18( املنهِج  هذا  يف  الّثغراِت  بعَض  الباحثني  بعُض 
، و قد رّصَح بعُض الّلغويني الغربيني بدّقِة امليزاِن 
القرن  " أّسَس يف   : بقولِِه  العربّيِة  الّلغِة  الّصيف يف 
الّثامن سيبويه مؤلُف أّوَل نحٍو تامٍّ لّلغِة )الكتاب( 
الوصَف الّصيف هلا اّلذي بقَي فعليًا منذ ذلك احلني 
الّثالثّيِة  املعجمّيِة  اجل��ذوِر  حتديِد  إىل  يؤدي  هو  و 
غالًبا لألفعاِل ، مثبتًا أهَنا متثُِّل أساَس جمموعٍة كبريٍة 
من صيِغ االشتقاِق و الّتصيِف )ك ت ب( واجَه 
هذا وحَده االورّبيون ألّوِل مّرٍة بمفهوٍم رصيفٍّ ذي 
مستوى جتريدي أعىل كثرًيا من نموذِجهم الّتقليدّي 
الّتصيِف  و  الكلمِة  يف  اآلَن  حّتى  تصّوروه  اّلذي 

كلّيًة " )19( .
ال��ّصيف(  )امل��ي��زاِن  اف���رتاض  فبوساطِة   
املجّردِة  الّلغوّيِة  الوحدِة  دراس��َة  العلامُء  استطاَع 
االدغاِم  حالِة  يف  دراسَتها  و   ، النّاقصِة  و  املزيدِة  و 
، فلوال   )20( املكاين  القلِب  و االعالِل و االبداِل و 
هذه  ي��درس��وا  أن  استطاعوا  ملا  ال��ّصيف  امل��ي��زاُن 
و   ، الكلمِة  يف  حتدُث  اّلتي  الّتغيرياِت  و  االح��واَل 

صياغَة القواننِي الّصفّيِة اخلاّصِة هبا .
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امليزاِن  بافرتاِض  الّصفيوَن  يكتِف  مل  و   
الّصيف ، بل راحوا يفرتضوَن للكلمِة الواحدِة أكثَر 

من وزٍن واحٍد ، مثاٌل عىل ذلك الكلامُت اآلتيُة :

1-إنسان :
افرتَض الّصفيوَن هلذه الكلمِة وزننِي :  

أ-)فِعالن( : ذهَب البصيوَن إىل أنَّ اهلمزَة يف كلمِة 
ألنَّه  ؛  زائدتاِن  النّوُن  و  واأللُف   ، أصلّيٌة  )إنسان( 
، و هو خالُف  الّطمأنينِة(  و  )اإليناِس  مأخوٌذ من 
اإلحياِش ،  أو من )آنَس اليّشَء : إذا أحّسه و أبَص( 
ي 

ِّ
إِن لَِهْلِهِ  مُوسَى  قَ��اَل  ﴿ِإْذ   : تعاىل  قوُله  منه  و   ،   )21(

آنَسْتُ نَارًا﴾]النمل/7[ .

يف  اهلمزَة  أنَّ  إىل  الكوفّيوَن  ذهَب   : ب-)إفعان( 
 ، النّوُن  و  األلُف  كذلك  و   ، زائدٌة  )إنساٍن(  كلمِة 
فهو مشتقٌّ من )النّسياِن( ، و األصُل فيه )إنِسياٌن( 
الياُء  فتعوُد   ، )ُأَنيِسياٍن(  عىل  تصغرِيه  بدليِل   ،
ُحِذفت من األصِل  أهّنا  إاّل   ، الكلمِة  إىل  املحذوفُة 

بسبِب كثرهِتا يف كالِمهم )22(  . 

2-الياس :
افرتَض الّصفيوَن هلذه الكلمِة ثالثَة أوزاٍن هي :

أ-)إْفَعال( : مهزُته زائدٌة و ياؤه أصليٌة ، و هو مصدٌر 
َي به ، مشتقٌّ من )األليس( و هو الّشجاُع )23(  . ُسمِّ

الفّراُء إىل أنَّ )الياَس( مشتقٌّ  ب-)الَفْعل( : ذهَب 
: ﴿َوإِنَّ  تعاىل  قراءًة يف قولِه  ، و ذكَر  )اليأِس(  من 
إِْلَياَس مَلِْن امْلُْرَسِلنَي﴾]الصافات/123[ ، فقرأها : 
الاّلُم  و  األل��ُف      تكوُن  فبذلك   ، اليأَس(  إنَّ  )و 

زائدتنِي ، و الياُء و األلف الّثانيُة أصليتنِي )24( .   

االنباري )328ه(  بن  بكٍر  أبو  أجاَز   : ج-)فِْعيال( 
من  مشتقٌّ   ، )فِْعياٍل(  وزِن  عىل  )إلياس(  يكوَن  أن 
)األلِس( و هو احلمِق و اجلهِل )25(  ، و بذلك تكوُن 
األلُف  و  الياُء  تكوُن  و   ، أصليتنِي  الاّلُم  و  اهلمزُة 

زائدتنِي ، و قد استشهَد بقوِل الّشاعِر )26(  :
فاسمْع ألمثاٍل إذا ُأنِشَدْت       ذّكرِت العلَم و مل تنسه
سوائر لــم يـُك حتبيـُرها   عن فّهِة العقِل و األلسه

3-مسيح :
َض يف هذه الكلمِة وزناِن : و افرُتِ  

أ-)َفِعيل( : ذهَب أبو العّباِس ثعلب )291ه( إىل أنَّ 
وزَن هذه الكلمِة )َفِعيٌل( ، و هو مأخوٌذ من )مسِح 
من  مأخوٌذ  هو   : قيَل  و   ، قطعها   : أي   ، األرِض( 
)األمسِح( ، أي : ليس لرجِله أمخٌص )27(  ، فامليُم 

أصٌل و الياُء زائدٌة .

أّن   : األنباري  الربكاِت  أبو  نقَل  و   : ب-)َمْفِعل( 
 ، َمْسِيٌح   : أصُله  و   ، )َمْفِعٍل(  وزِن  عىل  )مسيًحا( 
لت كرسُة الياِء إىل الّسنِي فصارت )َمِسيًحا( ،  فُحوِّ
فامليُم زائدٌة و الياُء أصليٌة ، و هو مشتقٌّ من الّسياحِة 

يف األرِض )28(  .

4-موسى :
َض فيه وزناِن أيًضا مها : و افرُتِ  

عىل  )موسى(  أّن  إىل  الكسائي  ذهَب   : أ-)ُفْعىل( 
وزِن )ُفْعىل( ، و هو من )ماَس يميُس( : إذا تبخرَت 

يف ِمْشَيتِه ، و هو مؤّنٌث )29(  . 

)موسى(  أّن  إىل  البصيوَن  ذهَب   : ب-)ُمْفَعل( 
هي  و   ، زائ��دًة  امليُم  فتكوُن   ، )ُمْفَعٍل(  وزِن  عىل 
هو  و   ، حلْقُته   : أي   ، رأَسه(  )أوسيُت  من  مشتّقٌة 
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مذّكٌر )30(  ، و ذهَب الّسريايف إىل جواِز اشتقاِقه من 
)أسوُت اجلرَح( ، أي : أصلحُته ، فأصُله : مؤسى 
ابُن  جّوَزه  كام  )األس��وِة(  من  أو   ،   )31( الفاِء  هبمِز 
خالويه )370ه( )32(  ، قد عّلَل ابُن جني زيادَة امليِم 
إذا حّصلَت  أّنك  اعلْم  " و  بقولِه:  الكلمِة  يف هذه 
حرفنِي أصلنِي يف أّوهِلام ميٌم أو مهزٌة ، و يف آخِرمها 
ألٌف فاقِض بزيادِة امليِم  و اهلمزِة ؛ و ذلك أّنا اعتربنا 
الّلغَة فوجدنا أكثَرها عىل ذلك ، إاّل أن جتَد َثَبًتا ترتُك 
هذه القضيَة إليه ، و ذلك نحو : موسى و أروى و 
أفعى مثاهُلام )ُمْفَعٌل و أْفَعٌل( و ذلك انَّ )ُمْفَعاًل( يف 
الكالِم أكثُر من )ُفْعىل( ، و )أْفَعٌل( أكثُر من )ُفْعىل( 
، أال ترى أنَّ زيادَة امليِم أّواًل أكثُر من زيادِة األلِف 

رابعًة " )33(   .
اختلَف  اّلتي  الكلامِت  من  كثرٌي  هناك  و   
متعّددًة  أوزاًن��ا      هلا  فافرتضوا   ، العلامُء يف وزهِنا 
)34( ، و هذه االفرتاضاُت منها ما اعتمَد عىل املعنى 

اعتمَد  ما  منها  و      ، الكلمِة  إىل وزِن  الوصوِل  يف 
يف  الكثرِة  عىل  اعتمَد  ما  منها  و   ، االشتقاِق  عىل 

االستعامِل .
أوزاٍن  اف���رتاِض  من  نستفيُده  اّل��ذي  و   
للكلمِة  يكوَن  أن  هو  الواحدِة  للكلمِة  متعّددٍة 
أكثُر من معنًى تبًعا لشكِل امليزاِن الّصيف املفرتِض 
-و هذا ما أشاَع معاين األبنيِة- كام مرَّ بنا يف كلمِة  
من  فهي  )فِْعالن(  وزِن  كانت عىل  فإذا   ، )إنساٍن( 
األنِس و الّطمأنينِة اّلتي هي ضدُّ   اإلحياِش ، و إذا 
كانت عىل وزِن )إفعان( فهي من النّسياِن ، و هكذا 

بقيُة الكلامِت .
أّن هذه االفرتاضاِت يمكُن  ِزْد عىل ذلك   
الكلمِة  وزِن  كيفيِة  ملعرفِة  عملياًّا  ميداًنا  تكوَن  أن 
هبذا  فهي   ، الّزوائِد  و  األص��وِل  حروفِها  حتديِد  و 
الوصِف أشبُه ما تكوُن بوسيلٍة تعليمّيٍة ُيستفاُد منها 

يف تعليِم الّصِف العريب .  
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)1( مقاييس اللغة : 107/6 .
)2 ( العني : 386/7 .

)3 ( لسان العرب : مادة )وزن( .
)4 ( مجهرة اللغة : 21/3 .

)5 ( ينظر : الترصيف امللوكي : 5-6 ، و رشح شافية ابن احلاجب : 12/1 ، و املغني يف ترصيف االفعال 
. 35 :

)6 ( ينظر : العني : 216/7 ، و هتذيب اللغة : 338/12 .
، و 85/4 ، 337 ، و رس صناعة  ينظر : 3 / 258،  و 641  ، و  الكتاب: 4 /79-78   : ينظر   )7(

االعراب : 428/2 .
)8 ( ينظر : معاين القرآن للفراء: 190/1-373-436 ، و 151/2-245-337 ، و 125/3 

) 9( ينظر : نزهة الطرف:74ـ- 75 ، و ينظر : أوضح املسالك : 363/4 .
)10 ( نظرية الرصف العريب : 47 .

 )11( ينظر : الرصف التعليمي و التطبيق يف القرآن الكريم : 43 .
 )12( ينظر : التطبيق الرصيف : 10-11 ، و الصيغ الرصفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعارص : 31 

و ما بعدها .
 )13( ينظر : دراسات يف علم الرصف :421 .

 )14( ينظر : الرصف : 20 .
 )15( ترصيف االفعال و االسامء يف ضوء اساليب القرآن : 29 ، و ينظر : مهع اهلوامع : 236-232/6 .

 ) 16( ينظر : أبنيية االسامء و االفعال و املصادر : 92-90-89 .
 ) 17( ينظر : نظرية الرصف العريب : 49-48 .

 )18 ( ينظر : نفسه : 55-52 .
 )19 ( ترمجة النص مأخوذة من )نظرية الرصف العريب/47( ، و اّلذي ُيفهُم من النص أن العامل الغريب 
أشاَد بامليزان الرصيف ، و ذكر أّنه ذو مستوى أعىل كثريًا من النموذج )الوحدة-العملية( اّلذي يسري عليه 

اللغويون الغربيون يف الكلمة و الترصيف .
)20 ( ينظر : رشح الشافية : 13-12/1 .

القرآن البن قتيبة : 22 ، و املقتضب : 13/4 ، و  الكتاب : 259/4 ، و تفسري غريب  ) 21( ينظر : 
االنصاف يف مسائل اخلالف : 809/2 ، و لسان العرب : مادة )أنس( .

)22 ( ينظر : االنصاف يف مسائل اخلالف : 809/2-811  ،  و لسان العرب : مادة )أنس(. 

هوامش البحث :
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المصادر و المراجع :

) 23( ينظر : معاين القرآن للفراء : 3391/2 ، و لسان العرب : مادة )ألس( .
) 24( ينظر : معاين القرآن للفراء : 392/2 .

)25 ( ينظر : الصحاح : 904/3 ، و لسان العرب : مادة )ألس( .
)26 ( ينظر : الزاهر يف معاين كلامت الناس : 132/2 .

) 27( ينظر : االضداد اليب بكر االنباري : 361 ، و الزاهر يف معاين كلامت الناس : 493/1
) 28( ينظر : نفسهام ، و الصحاح : 377/1 .

) 29( ينظر : ادب الكاتب : 288 ، و هتذيب اللغة : 120/13 ، و االقتضاب يف رشح ادب الكّتاب : 
. 130/2

) 30( ينظر : الكتاب : 272/4 ، و اصالح املنطق : 359 ، و الصحاح : 2524/6 ، و اللباب يف علل 
البناء و االعراب : 247/2 .

)31 ( ينظر : رشح الشافية : 348/2 .
)32 ( ينظر : اعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم : 64 .

)33 ( رس صناعة االعراب : 428/2 .
) 34( ينظر : الكتاب : 195/3 ، و معاين القرآن للفراء : 237/2 ، و اصالح املنطق : 222 ، و ادب 
الكاتب : 610 ، و ديوان املفضليات : 615 ، و الزاهر يف معاين كلامت الناس : 482/1 ، و املنصف : 
116/1 ، و اخلصائص : 291/3 ، و االقتضاب : 342/2 و البحر املحيط : 342/4 ، و الدر املصون 

يف علوم الكتاب املكنون : 413/5 .

1- أبنية االسامء واالفعال واملصادر ، ابن القطاع الصقيل )ت515ه( ، حتقيق: د.امحد حممد عبد الدايم ، 
مطبعة دار الكتب املرصية ، القاهرة –مرص ، 1999ه .

2- ادب الكاتب ، ابو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )276ه( ، حتقيق: حممد الدايل ، د.ط. ، مؤسسة 
الرسالة ، بريوت ، د.ت.

3- اصالح املنطق ، ابن السكيت )244ه( ، حتقيق: امحد حممد شاكر و عبد السالم حممد هارون ، د.ط. ، 
دار املعارف ، مرص ، د.ت.

املكتبة   ، د.ط.   ، ابراهيم  الفضل  ابو  ، حتقيق: حممد  االنباري )328ه(  القاسم  بن  ، حممد  االضداد   -4
العرصية ، صيدا-بريوت ، 1407ه-1987م .

5- اعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم ، ابو عبد اهلل احلسني بن امحد املعروف بابن خالويه )370ه( ، 
تصحيح: عبد الرحيم حممود ، دار الكتب املرصية ، القاهرة ، 1360ه-1941م .
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االقتضاب يف رشح ادب الكّتاب ، ابو حممد عبد اهلل بن حممد بن السيد البطليويس )521ه( ،   -6
حتقيق: مصطفى السقا و د.حامد عبد املجيد ، د.ط. ، دار الكتب املرصية ، القاهرة ، 1996م .

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني و الكوفيني ، الشيخ االمام كامل الدين ابو   -7
الركات عبد الرمحن بن حممد بن ايب سعيد االنباري النحوي )577ه( ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد 

احلميد ، ط4 ، دار احياء الرتاث العريب ، مرص ، 1380ه - 1961م .
 ، االنصاري  ابن هشام  يوسف  بن  الدين  أبو حممد مجال   ، مالك  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح   -8

حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، د.ط. ، املكتبة العرصية ، بريوت-لبنان ، د.ت.
البحر املحيط ، حممد بن يوسف الشهري بايب حيان االندليس )745ه( ، حتقيق: الشيخ عادل امحد   -9
عبد املوجود ، و الشيخ عيل حممد معوض ،  ط1 ، دار الكتب العلمية ، بريوت-لبنان ، 1413ه-1993م 

.
القرآن ، د.حممد سامل حميسن ، ط1 ، دار الكتاب  ترصيف االفعال و االسامء يف ضوء اساليب   -10

العريب ، بريوت – لبنان ، 1407ه - 1987م .
الترصيف امللوكي ، ابو الفتح عثامن بن عبد اهلل ابن جني ، تصحيح: حممد سعيد بن مصطفى   -11

النعسان احلموي ، ط2 ، منشورات شيخ الطائفة الطويس ، 1331ه-1913م .
 ، – لبنان  ، بريوت  النرش  و  للطباعة  العربية  النهضة  دار   ، الراجحي  ، د.عبده  التطبيق الرصيف   -12

د.ت.
تفسري غريب القرآن ، ابو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )276ه( ، حتقيق: السيد امحد صقر ،   -13

د.ط. ، دار الكتب العلمية ، بريوت-لبنان ، 1398ه-1978م .
 ، للطباعة  العربية  القومية  دار   ، )370ه(  االزهري  امحد  بن  حممد  منصور  ابو   ، اللغة  هتذيب   -14

القاهرة ، 1384ه - 1964م .
مجهرة اللغة ، ابن دريد االزدي البرصي )321ه( ، دار صادر ، بريوت-لبنان ، د.ت.  -15

الثقافية  الشؤون  دار   ، ، ط4  النجار  ، حتقيق: حممد عيل  بن جني  الفتح عثامن  ابو   ، اخلصائص   -16
العامة ، بغداد ، 1990م .

 ، )756ه(  احللبي  بالسمني  املعروف  يوسف  بن  امحد   ، املكنون  الكتاب  علوم  يف  املصون  الدر   -17
حتقيق: د.امحد حممد اخلراط ، د.ط. ، دار القلم ، دمشق ، د.ت.

دراسات يف علم الرصف ، د.عبد اهلل درويش ، ط3 ، مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة –   -18
اململكة العربية السعودية ، 1408ه - 1987م .

ديوان املفضليات ، ابو العباس املفضل بن حممد الضّبي ، رشح: ابو حممد القاسم بن حممد بن   -19
بشار االنباري ، تصحيح: كارلوس يعقوب اليل ،   د.ط. ، مطبعة اآلباء اليسوعيني ، بريوت ، 1920م .
د.حاتم  ، حتقيق:  االنباري )328ه(  القاسم  بن  بكر حممد  ابو   ، الناس  معاين كلامت  الزاهر يف   -20

صالح الضامن ، ط2 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد-العراق ، 1987م .
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رس صناعة االعراب ، ابو الفتح عثامن بن جني )392ه( ، حتقيق: د.حسن هنداوي ، ط2 ، دار   -21
القلم ، دمشق ، 1413ه-1993م .

رشح شافية ابن احلاجب ، الشيخ ريض الدين حممد بن احلسن االسرتابادي النحوي )686ه( ،   -22
حتقيق: حممد نور احلسن و حممد الزفزاف و حممد حميي الدين عبد احلميد ، دار الكتب العلمية ، بريوت – 

لبنان ، 1402ه - 1982م .
الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية ، اسامعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق: امحد عبد الغفور   -23

عطار ، ط4 ، دار العلم للماليني ، بريوت – لبنان ، كانون الثاين/1990م .
الرصف ، د.حاتم صالح الضامن ، مطبعة دار احلكمة ، املوصل – العراق ، د.ت.  -24

املنار  مكتبة   ، ط1   ، ياقوت  سليامن  د.حممود   ، الكريم  القرآن  يف  التطبيق  و  التعليمي  الرصف   -25
االسالمية ، 1420ه - 1999م .

الصيغ الرصفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعارص ، د.رمضان عبد اهلل ، ط1 ، مكتبة بستان   -26
املعرفة ، 2006م .

، و  الفراهيدي )175ه( ، حتقيق: د.مهدي املخزومي  الرمحن اخلليل بن امحد  ابو عبد   ، العني   -27
د.ابراهيم السامرائي ، د.ط. ، دار الرشيد ، العراق ، 1400ه-1980م 

الكتاب ، سيبويه ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون ، ط3 ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة – مرص ،   -28
1427ه - 2006م .

اللباب يف علل البناء و االعراب ، ابو البقاء العكري )616ه( ، حتقيق: غازي خمتار طليامت ،   -29
ط1 ، دار الفكر ، دمشق ، 1416ه-1995م .

لسان العرب ، ابن منظور ، حتقيق: عبد اهلل عيل الكبري و حممد امحد حسب اهلل و هاشم حممد   -30
الشاذيل ، د.ط. ، دار املعارف ، القاهرة – مرص ، د.ت.

معاين القرآن ، ابو زكريا حييى بن زياد الفّراء )207ه( ، حتقيق: حممد عيل النجار و امحد يوسف   -31
نجايت ، ط3 ، عامل الكتب ، بريوت-لبنان ، 1403ه-1983م 

معجم مقاييس اللغة ، ابو احلسن امحد بن فارس بن زكريا )395ه( ، حتقيق: عبد السالم حممد   -32
هارون ، د.ط. ، دار الفكر للطباعة و النرش ، 1399ه - 1979م 

 ، القاهرة   ، احلديث  دار   ، ط2   ، عضيمة  اخلالق  عبد  د.حممد   ، االفعال  ترصيف  يف  املغني   -33
1420ه-1999م .

املقتضب ، ابو العباس حممد بن يزيد املرد ، حتقيق : حممد عبد اخلالق عضيمة ، ط3 ، القاهرة ،   -34
1415ه - 1994م .

املنصف ، رشح االمام ايب الفتح عثامن بن جني لكتاب الترصيف ، حتقيق: ابراهيم مصطفى ، و   -35
عبد اهلل امني ، ط1 ، وزارة املعارف العمومية/ادارة الثقافة العامة ، مرص ، 1373ه - 1954م .

 ، ، قسطنطينية  اجلوائب  ، مطبعة  ، ط1  امليداين  بن حممد  امحد   ، الطرف يف علم الرصف  نزهة   -36
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1299ه .
الرسالة   ، الدايم  العزيز عبد  ، د.حممد عبد  املنهج  املفهوم و  – دراسة يف  العريب  نظرية الرصف   -37

)158( ، حوليات اآلداب و العلوم االجتامعية ، احلولية احلادية و العرشون ، 1422ه - 2001م .
مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ، جالل الدين السيوطي ، حتقيق: د.عبد العال سامل مكرم ، ط1   -38

، دار البحوث العلمية ، الكويت ، 1400ه - 1980م .
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المعَيارّية َوالَنحو العربّي 
كلية اآلداب

جامعــــة القادسيــــة  د . شكران حمد شالكة 
د . حيدر حبيب حمزة 

ما أسفر عنه علم اللغة احلديث ،   
هو مناهج البحث اللغوي ؛ وتوصف 
هذه املناهج باحلداثة ؛ الهنا مل تعرف 

اال يف القرنني التاسع عرش والعرشين . 
هذه  من  جزء  يف  تبحث  الدراسة  وهذه   
تقتيض  البحث  – وطبيعة  – املعيارية  وهو  املناهج 
ان تكون يف مبحثني . يتضمن املبحث االول ثالث 

فقرات هي :- 
اوالً :- تعريف املعيارية . 

ثانيًا :- نشأة املعيارية . 
ثالثًا :- اهم االمور التي تستند اليها املعيارية . 

وتناولت يف املبحث الثاين :- 
اوالً :- املعيارية بني املنهج والفكرة . 

ثانيًا :- الفرق بني املعيارية والوصفية . 
ثالثًا :- مظاهر املعيارية يف النحو العريب . 

كتب  بني   ، البحث  مصادر  وتشعبت   
 ، االصول(   ( كتاب   : نحو   .. االصول  النحو 
 ) االدلة  ملع   ( كتاب   : نحو   ، النحو  اصول  وكتب 
و )االغراب يف جدل االعراب ( ، و ) االقرتاح( ، 
وكتب علم اللغة نحو :- كتاب ) علم اللغة العام(  
وكتب   ،  ) اللغة  علم  يف  االساسية  القضايا   ( و 
اللغوي نحو :- كتاب )املدخل اىل  البحث  مناهج 
منهج  و)   ،  ) اللغوي  البحث  ومناهج  اللغة  علم 
 ) احلديث  اللغة  الرتاث وعلم  بني  اللغوي  البحث 
، و) مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة ( 

 .

ملخص البحث:

أهمُّ
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 ، رضاك  فيه  أتوسم  محدًا  أمحدك 
والتمس   ، ذكرك  عىل  به  واستعني 
به هداك  ، والصالة والسالم عىل 
رسول اهلل وآله الطيبني الطاهرين ، وصحبه الكرام 

املنتجبني . 
العقدين  يف  اإلنسانية  حققت  لقد   
الطبيعية  العلوم  ميادين  كبارا يف  قفزات  األخريين 
، واإلنسانية ، حتى إن بعض هذه العلوم قد شهد 

انقالبًا يف مادته ، ومنهجه . 
 ، اللغة  علم  العلوم  هذه  مقدمة  يف  ولعل   
الذي متخض عن مناهج للبحث يف اللغة ، والفت 
فيه الكتب ، والبحوث ، وظهر فيه نخبة من العلامء 

مثل :- فرينان دي سوسري وغريه .. 
 ، احلديث  اللغة  علم  عنه  أسفر  ما  واهم   
هو مناهج البحث اللغوي ؛ وتوصف هذه املناهج 
باحلداثة ؛ الهنا مل تعرف اال يف القرنني التاسع عرش 

والعرشين . 
هذه  من  جزء  يف  تبحث  الدراسة  وهذه   
البحث تقتيض  – وطبيعة  – املعيارية  املناهج وهو 
ان تكون يف مبحثني . يتضمن املبحث االول ثالث 

فقرات هي :- 
اوالً :- تعريف املعيارية . 

ثانيًا :- نشأة املعيارية . 

ثالثًا :- اهم االمور التي تستند اليها املعيارية . 

وتناولت يف املبحث الثاين :-   
اوالً :- املعيارية بني املنهج والفكرة . 

ثانيًا :- الفرق بني املعيارية والوصفية . 
ثالثًا :- مظاهر املعيارية يف النحو العريب . 

كتب  بني   ، البحث  مصادر  وتشعبت   
 ، االصول(   ( كتاب   : نحو   .. االصول  النحو 
 ) ) ملع االدلة  : كتاب  ، نحو  النحو  وكتب اصول 
و )االغراب يف جدل االعراب ( ، و ) االقرتاح( ، 
وكتب علم اللغة نحو :- كتاب ) علم اللغة العام(  
وكتب   ،  ) اللغة  علم  يف  االساسية  القضايا   ( و 
مناهج البحث اللغوي نحو :- كتاب )املدخل اىل 
منهج  و)   ،  ) اللغوي  البحث  ومناهج  اللغة  علم 
البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ( 
، و) مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة 

 . )
الكريم  للقارئ  ازكي  ان  اود  ال  واخريًا   
ان   : اقول  ان  وبحسبي   ، البحث  هذا  يف  عميل 
ما  هلا  فيه  وحماولتي   ، بالبحث  جدير  موضوعة 
ونشدان  اخلطأ  مرشوعية  من  اجلادة  للمحاوالت 

الصواب . 

المقدمة

اللهم
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� اوالً :- تعريف املعيارية : 

املحدثني  اللغة  ع��ل��امء  ب��ح��وث  يف  ي��رد   
القواعد واالحكام  املعيارية ويريدون هبا  مصطلح 
نجد  لذا   ، اللغة  يف  تراعي  ان  جيب  التي  العامة 
مبينة  واملعيارية   ...((  -: يقول  برش  كامل  الدكتور 
العبارة  متثلها  مشهورة  تقليدية  فكرة  اساس  عىل 
االتية : اللغة هو ما جيب ان يتكلمه الناس. وليست 

ما يتكلمه الناس بالفعل (()1( . 
واملتأمل هلذا النص جيد :- 

مل  انه  تدل  مشهورة(  تقليدية  فكرة   ( قوله   -: اوالً 
ينسبها اىل احد ، ومل حيدد مالحمها . 

ثانيًا :- مل يصفها الدكتور كامل برش بأهنا منهج . ومل 
حيدد نشأهتا بزمن معني)2(. 

وحدها الدكتور متام حسان باهنا : ) تتخذ   
القاعدة معيارًا لالستعامل اللغوي ، مثلها يف ذلك 
الدكتور  عند  فاملعيارية  القيايس()3(.  املنطق  مثل 

متام حسان ان تبدأ بالكليات وتنتهي باجلزئيات . 
املعيارية  القاعدة  زكريا  ميشال  وع��رف   
باهنا القواعد التي متد متكلم اللغة باالساليب التي 
والتعبري   ، اجليد  الكالم  يتقن  لكي  اتباعها  جيب 

الصحيح)4( . 
واملعيارية عند الدكتور رشيد العبيدي : )   
... متثل قواعد واحكاما مثالية وقياًم عليا ، وضعت 
لتقويم اللغة والرجوع اليها واالحتكام اىل اسسها 

وقواعدها عند الرضورة ...()5(. 

عنده  فهي   ، هذا  عن  زوين  عيل  الدكتور  يبعد  ومل 
ميزان للتمييز بني الصواب واخلطأ ، وتتخذ القاعدة 

اللغوية اساسًا ومعيارًا لالستعامل اللغوي)6( .
ووصف كالوس هيشن  املعيارية باملذهب   

العقالين)7( . 
واملتفحص هلذه احلدود جيد اآليت :- 

غري   ، اللغوية  بالقاعدة  املعيارية  ارتباط   -: اوالً 
هي  وانام   ، فعاًل  املستعملة  اللغة  من  مستخلصة 

حدود مستقاة من كتب النحو . 

ثانيًا :- عالقة املعيارية بعصمة اللسان من اللحن 
تنشد  بذلك  وهي   . اللغوي  االستعامل  ام��ور  يف 
فهي   ، الصحيحة  اللغوية  األصول  عىل  املحافظة 

تنشد الشواهد القديمة وتربز امهية حماكاهتا)8( . 

� ثانيًا :- نشأة املعيارية : 
اللغوية  املناهج  من  املعيارية  ان  يبدو   
حسن  نوزاد  الدكتور  قال   ، الغرب  عند  املعروفة 
املناهج  اق��دم  فانه  املعياري  املنهج  اما   ((  : امحد 
ال��دراس��ات  ب���دأت  حيث  ال��غ��رب  يف  امل��ع��روف��ة 
اللغة   ( هلا  واستعمل  معيارية  عندهم  اللغوية 
standard languages ( او مصطلح  املعيارية 
ان  ، ويلحظ   )9( )) )  presective التحكمي   (

الباحث مل حيدد تاريخ قدم املعيارية عند الغرب . 
نعمة  الدكتور  قال  فقد   ، العرب  عند  اما   
رحيم العزاوي : )) اذا كان املنهج الوصفي ينسب 
املعيارية  ف��ان   . يذكر  حني  ويذكر   ، سوسري  اىل 

مبحث االول 
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هلا  توجد  ال  ثم  ومن   . معني  لغوي  اىل  تنسب  ال 
مالمح او سامت او اوصاف مكتوبة ، يف مؤلف من 
مؤلفات احد اللغويني ، بحيث يكون هو صاحب 
ثم   . اوالً  معامله  قد وضعه وحدد  وانه  املنهج  هذا 
سارت االبحاث اللغوية عليه من بعد...(()10( . 
بظهور  ظهرت  املعيارية  ان  يبدو  والذي   
القواعد التي حتكم اللغة ، وهي قديمة     بقدمها 
 ، العريب  للنحو  االول  الواضع  يف  اختلف  فكام   ،
كذلك مل يعرف لغوي معني تنسب اليه . ومل حتدد 

معاملها الدقيقة . 
ان  بعد  معياريًا  نحوًا  العريب  النحو  ويعد   
كان وصفيًا ونلحظ هذا عند معظم النحاة والسيام 
الرابع  القرن  بعد  ج��اؤوا  الذين  منهم  املتأخرين 
حسان  متام  الدكتور  بذلك  رصح  وقد   . اهلجري 
املعيارية الصارخة يف  ، قال : ) ... وانا احلظ هذه 
وأوضح   ، والشذور   ، كاملغني   ، هشام  ابن  كتب 
املسالك ....()11( . واىل مثل هذا ذهب الدكتور 
أي   – نحوه  جاء   ...(: قال   ، احللواين  خري  حممد 
االنباري – منغمسًا يف املعيارية اىل اذنيه ...()12( 

 .
ويمكن معرفة االسباب التي دفعت النحاة صوب 

املعيارية وهي :- 
جنوح  اسباب  اهم  وتعد   ، التعليمية  الغاية   -1
هذا  يف  معارص  باحث  قال   ، املعيارية  اىل  النحاة 
املوضوع : )) ... اين اريد ان اقول ان هذه العنارص 
– أي عنارص املعيارية – مل تظهر يف مناهج البحث 
والتأليف لوال حاجة املتعلمني اليها يف تعلم اللغة ، 
لذا)13( فال يمكن القول ان املعيارية حالة طارئة 
املنطق  ترفًا فكريًا فرضه  اهنا جاءت  او  النحو  عىل 
اليوناين عىل مناهج النحاة ذلك الن النحو مل يكن 
وليد  النحو  كان  وانام   ... فكريًا  ترفًا  اآلخر  هو 

حاجة ملحة املتها الظروف التي مر هبا العرب بعد 
دخول اقوام غري عربية يف االسالم واستجابة هلذه 

احلاجة وضع النحاة تلك الضوابط ...(()14( . 

يكن  مل   ، االرسطي  باملنطق  العريب  النحو  تأثر   -2
االرسطي  باملنطق  العريب  النحو  تاثر  عن  احلديث 
تاثري  اىل  الباحثني  بعض  ذهب  اذ  اتفاق  موضع 
النحو العريب باملنطق االرسطي ، قال االستاذ امحد 
 : العريب  النحو  يف  والرسيان  اليونان  اثر  عن  امني 
)) وربام كان اكرب االثر اثرا غري مباش كاستخدام 
القواعد  وضع  يف  بواسطتها  والتوسع  القياس  الة 
هبا  واشتغل  اليونانية  الفلسفة  نقلت  فلام  النحوية 
املتكلمون اوال والفالسفة ثانيا وعرفوا املنطق وما 

اليه تاثر النحو بذلك يف قواعده وعلله (( )15( . 
 ((  : املوضوع  هذا  يف  املبارك  مازن  الدكتور  وقال 
بلغت  قد  الشعر  عىل  املنطق  قسوة  كانت  فاذا   ...
بني  ما  بعد  عىل   ، البحرتي  اث��ارت  التي  الدرجة 
عىل  منها  النحو  مع   ... به  فكيف  والشعر  املنطق 
اخلصوص ؟ والنحو منطق منذ سطر النه قام عىل 

االستقراء والتحليل (( )16( .
متام حسان يف  الدكتور  الراي ذهب  هذا  مثل  واىل 
عند حديثه   ) ومبناها  معناها  العربية  اللغة   ( كتابه 

عن سمة النحو العريب )17( .
ويلحظ انة صار من الشائع ان يقرنوا النحو العريب 
باملنطق االرسطي ، دون فرز بني احلقبة التي وضع 
فيها النحو العريب متكامال من احلقبة التي شاعت 

فيها بعض املصطلحات الفلسفية .
اما االجتاه االخر فيذهب اىل عدم تاثر النحو العريب 
باملنطق االرسطي ، عد الدكتور ابراهيم السامرائي 
ان مثل هذه االراء ومها وظنا قال : )) ولقد ترسب 
الظن زاىل نفر من الدارسني العرب يف عصنا هذا 
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النحو  من  نمط  عىل  وضع  قد  العريب  النحو  ان 
االغريقي وان مصطلحاته ماخوذة من ذلك النحو 

. )18( ))
فاننا نرتدد   ... (( : الدكتور امحد خمتار عمر  وقال 
العريب  النحو  بوقوع  القائل  الراي  قبول  يف  كثريا 
حتت نفوذ اليونان وجمرد التشابه يف تقسيم او اكثر 
الثبات  دليال  ينهض  ال  املصطلحات  بعض  يف  او 
راينا  ان  سبقنا  وقد   . العريضة  الدعوى  هذه  مثل 
اهلنود  عند  كذلك  موجودة  الكالم  اقسام  ان  مثال 
ايضا عند شعوب اخرى  ، وال شك اهنا موجودة 

. )19( )) ...
العريب يف  النحو  يتاثر  مل   ((  : باحث معارص  وقال 
نشأته االوىل ... باي من العلوم غري االسالمية فلم 
يكن للمنطق وال للفلسفة وال لنحو امة اخرى اثر 

يذكر فيه وانام كان نتاج فكر عريب ... (( )20( .
عىل  تارخييا  السامل  عباس  صباح  الدكتور  واستدل 
اللغويني  تاثر  فان   ...  ((  : قال  التاثر  هذا  عدم 
اال  يقع  مل  ارسطو  منطق  خاصة  والنحويني  عامة 
 . تقدير  اقل  عىل  اهلجري  الثالث  القرن  هناية  يف 
وهذا يعني ان تأثر النحويني للفقهاء وعلامء الكالم 
ثاثر  قبل  النحوي  الدرس  يف  اثاره  وظهرت  وقع 

النحويني منطق ارسطو ... (( )21( .
نشأته  يف  العريب  النحو  تاثر  ان  تقدم  مما  ويتضح 
القرون  عدا   – هبا  مسلم  غري  االرسطي  باملنطق 

االواخر - . 
ولعل حرص النحاة عىل احلفاظ عىل اللغة من سنن 
دراسة  اللغة  دراسة  اىل  دفعتهم  والتطور  التغيري 
معيارية ، فظهر املستوى الصوايب ، واخلطأ ، وهذا 
مستوى رفيع ، وهذا مستوى رديء ، واخر شاذ ال 

تقبله معايري اللغة .

� ثالثًا :- اهم االمور التي تستند 
اليها املعيارية :- 

قوامها  تعد   ، االمور  املعيارية عىل مجلٍة من  تعتمد 
وهي :- 

اوالً :- تعتمد املعيارية عىل املنطق العقيل ؛ ولذلك 
املالحظة  عىل  القائم  العلمي  البحث  اىل  تفتقر 
قال   ، القواعد  استنتاج  ثم  واالستقراء  والتجربة 
الدكتور كامل برش : ))...واال كان هذا االسلوب 
اىل  وما  واالف��رتاض  التخمني  عىل  مبنيًا  املعياري 
اسس  وكلها   ، ونحوه  املنطقي  القياس  من  ذلك 
ادوات  تكون  ان  بحال  تصلح  ال  ضعيفة  واهية 

سليمة يف خدمة البحث العلمي ((.)22( 
ان  يمكن  ال  اجتامعية  ظاهرة  بعُد  واللغة   
تدرس بمعزل عن واقعها االجتامعي ، واذا حكمنا 
البحث  من  ج��زءًا  اصبحت  املنطق  دراستها  يف 
املنطقي ، وهي ليست كذلك ؛ الن اللغة نتاج كل 
من  اجياالً  ليسوا  االفراد  وهؤالء   ، املجتمع  افراد 
لغتهم منطق  يتحكم يف  الفالسفة واملفكرين حتى 

ارسطو وقضاياه . 
مستوى  بني  للتمييز  القواعد  بسن  العناية   -: ثانيًا 
املعيارية  . فاهلدف من  الصواب ، ومستوى اخلطأ 
، هو املستوى الصوايب لالستعامل اللغوي . ولكن 
هذا املستوى هو ضمن ما تسنه املعيارية من نموذج 
 ، خطأ  وخمالفته  صوابًا  موافقته  تكون   ، قواعدي 
لالستعامل  العام  الوصف  املعيارية  تفقد  وبذلك 
اللغوي . وتؤول ما خرج عن قواعدها قال الدكتور 
ان االبتعاد   ( : نوزاد حسن امحد يف هذا املوضوع 
 ، القواعد  استخالص  يف  الطبيعي  االستقراء  عن 
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وفرض القواعد عىل اللغة عن طريق اخضاع اللغة 
هلا ترتب عليه اللجوء اىل التأويل ...()23( . 

وفرض   ، اخلالصة  املالحظة  عن  االبتعاد   -: ثالثًا 
اىل  اللغة  ان حييل  من شأنه  وهذا   ، فرضًا  القواعد 
جمموعة من املقوالت القواعدية ، مماثلة للمقوالت 
م(   1913 )ت  سوسري  خل��ص  وق��د   ، املنطقية 
بأهنا :)  املعيارية للغة ووصفها  الدراسة  خصائص 
ترتبط  وال   ، الصحيحة  العلمية  النظرة  اىل  تفتقر 
باللغة نفسها وليس هلا هدف سوى وضع القواعد 
الصحيحة  وغري  الصحيحة  الصيغ  بني  متيز  التي 
املالحظة  عن  كثريًا  تبتعد  معيارية  دراس��ة  فهي   ،
الصحيحة للحقائق وجماهلا حمدود ضيق ...()24( 

 .

الفكرة  بني  املعيارية   -: اوالً   �
واملنهج :- 

اختلف علامء اللغة املحدثون بعد املعيارية   
من مناهج البحث اللغوي احلديث ، وهم يف هذا 

عىل رضبني ، مها :- 
الرضب االول :- ذهب بعض الباحثني يف مناهج 
مناهج  من  منهج  املعيارية  ان  اىل  اللغوي  البحث 
التصور منهج  اللغوي واملعيارية وفق هذا  البحث 
يصلح لدراسة اللغة يف ضوئه ، وهي كباقي مناهج 
التارخيي  او   ، الوصفي  كمهج   ، اللغوي  البحث 
... ومنهم الدكتور اسامعيل امحد عاميرة ، قال : ) 
... تتناسب ومتطلبات املنهج املعياري الذي تسري 

عليه...()25( . 
 . منهج  باهنا  املعيارية  عاميرة  الدكتور  وصف  فقد 

 (  : قال   ، زوين  عيل  الدكتور  هذا  مثل  اىل  وذهب 
)... الوصفي  املنهج  بخالف  املعياري  املنهج   ...

 . )26(
عاميرة  الدكتور  مقولة  حسن  نوزاد  الدكتور  وردد 
بعدِّ   – الفكرة)27(  يف  وتابعه   ، آنفًاَ  امل��ذك��ورة 

املعيارية من مناهج البحث اللغوي :- 
البحث  مناهج  من  املعيارية  هيشن  كالوس  وعد 
يف  االساسية  ب�)القضايا  املوسوم  كتابه  يف  اللغوي 

علم اللغة ()28( . 
الباحثني اىل ان  الرضب االخر :- ذهب فريق من 
اللغوي  البحث  مناهج  من  منهجًا  ليست  املعيارية 
، ومنهم الدكتور متام حسان ، اذ يفرق بني ناحيتني 
من نواحي النشاط اللغوي  مها االستعامل اللغوي 
ومنهج  املعيارية  بني  وباعد   . اللغوي  والبحث   ،
البحث اللغوي ، قائاًل )) ... وربطنا بني املعيارية 
وبني أمور استعاملية ، واعرتاضنا عىل الربط بينهام 

وبني املنهج ...(()29( . 
منهجًا  ليست  حسان  متام  الدكتور  عند  فاملعيارية 
تدرس اللغة يف ضوئه ، وإنام هي تصور معني للغة 
يراعيه املستعمل ومل يربط بني املعيارية واملنهج ، يف 
حني رأى إن الوصفية هي املنهج األمثل للدراسات 

اللغوية يف الوقت احلارض)30( . 
فهمي  حممود  الدكتور  ال��رأي  ه��ذا  إىل  ويذهب 
حجازي ، قال : )) ... أما النحو باملعنى التعليمي 
املعياري أي هبدف وضع ضوابط االستخدام )31( 
اجلمل  وأبنية  املفردات  ألبنية  الصحيح  اللغوي 
فعلم   ، اللغة  علم  عن   – يبدو  فيام   – خمتلف  فهو 
اللغة واللغات هبدف كشف جوانبها  اللغة يبحث 
عىل  والصواب  باخلطأ  احلكم  هبدف  ال   ، املختلفة 
، ونلحظ   )32())... اللغوي  االستخدام           
حجازي  فهمي  حممود  الدكتور  ان  النص  هذا  يف 

المبحث الثاني 
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ويباعُد  التعليمي  بالنحو  مرتبطة  املعيارية  ان  يرى 
فهو   ...  (  : قال  النه  ؛  اللغة  وعلم  املعيارية  بني 
الختالف   ) اللغة  علم  – عن  يبدو  – فيام  خمتلف 

مفهوم االثنني . 
جيد  مل  انه  إىل  ياقوت  سليامن  امحد  الدكتور  ويشري 
مصطلح ) املنهج املعياري ( يف املعجامت األجنبية ، 
بل وجد فيها ) املعيارية ، غري مقرتنة بكلمة ) منهج 

 . )33()
املعيارية  بني  العبيدي  رشيد  الدكتور  يربط  ومل 
املعيارية  . ومل تقرتن كلمة  اللغوي  البحث  ومنهج 
عنده بكلمة منهج ، وإنام قرهنا بكلمة ) اجتاه()34( 
. واالجتاه ال يرقى اىل مرتبة املنهج املتكامل ، وال اىل 

مصاف النظرية . 
املعيارية  ان  العزاوي  رحيم  نعمة  الدكتور  ويرى 

تظهر يف دراسة اللغة مرتني :- 
االوىل :- خالل عملية الوصف . 

واالخرى :- بعد انتهاء الواصف من استخالص 
قوانينها وصياغة نظامها . 

وهدف املعيارية يف املرة االوىل ، هو اطراد القواعد ، 
واحلرص عىل متثيلها لالستعامل العام للغة . وجتنب 

ما ينقضها من الشاذ والنادر.)35( 
واملتأمل ملا مر جيد االيت :- 

يعدون  ال  املحدثني  اللغة  علامء  اغلب  ان   -: اوالً 
وال   . اللغوي  البحث  مناهج  من  منهجًا  املعيارية 

يمكن ان تدرس اللغة يف ضوئها . 
تظهر   . فكرة  املعيارية  يمكن عد   -: ثانيًا   
منها  واهلدف   . اللغة  قواعد  وصف  استكامل  بعد 

املحافظة عىل هذه القواعد . 

ثالثًا :- املعيارية التقتص عىل اللغة العربية   
، بل هي موجودة يف كل اللغات االخرى ، ولكن 
العربية بحاجة اليها لعالقتها بالقرآن الكريم)36( 

 .

املعيارية  بني  الفرق   -: ثانيًا   �
والوصفية :- 

عن  والكشف   ، اللغة  يف  البحث  حظي   
من  كبري  .بأهتامم  اصوهلا  واستقراء   ، ظواهرها 

الباحثني ، ووضعت املناهج يف دراسة اللغة . 
سامت  املناهج  ه��ذه  م��ن  منهج  ول��ك��ل   
وثمة   ، بعض  عن  بعضها  ختتلف   ، وخصائص 
مها  إذ   ، الوصفي  واملنهج  املعيارية  بني  اختالف 
النقاط االتية  متقابالن ، وهذا اخلالف يتوضح يف 

 -:
اوالً :من حيث النشأة :- ان املنهج الوصفي وجد 
سبيله اىل التطبيق عىل يد العامل فردينان دي سوسري 
املجال  ( كشفًا يف  العام  اللغة  علم   ( كتابه  ويعد   ،
تنسب  املعيارية ال  ان  نجد  اللغوي )37( يف حني 

اىل احد .
يف  القاعدة  ))تتخذ   : بأهنا  املعيارية  حدوا   -: ثانيًا 
اللغوي(()38(،  لالستعامل  معيارًا  اللغة  دراسة 
وهي هبذا املفهوم منافية للمنهج الوصفي يف البحث 
دراسة  يف  اساسًا  الوصف  يعتمد  ال��ذي  اللغوي 
اللغة يف مرحلة زمنية حمددة وهلذا تنفع املعيارية يف 
تعليم القواعد اللغوية وليس يف البحث اللغوي ، 
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هبذا  املعياري  واملنهج   ((  : برش  كامل  الدكتور  قال 
العريب من  النحو  ما سار عليه رجال  الوصف هو 
اول يوم حتى هذه اللحظة ، وهو منهج تعليمي يف 
اساسه ، اذ هو يؤخذ وسيلة من وسائل تعليم اللغة 
وقواعدها ... عىل حني ان منهج الوصف هو منهج 
البحث املوضوعي وهو يف الوقت نفسه صالح الن 

يتخذ اداة ناجحة يف التعليم كذلك ...(()39( . 
اللغة  يف  انحراف  أي  اىل  الوصفيني  نظرة   -: ثالثًا 
عىل انه حماولة من اللغة للدخول يف مرحلة جديدة 

من التطور اللغوي . 
يف حني ان املعياريني ينظرون هلذا التطور   
عىل انه انحراف ، وخطأ جيب مقاومته واالرشاد اىل 
الدكتور كامل برش  قال   ، تطور عنه  الذي  الفصيح 
املنهج  ان  هنا  نوضح  ان  بالذكر  اجلدير  ومن   ((  :
اللغة  عىل  حيافظ  بان  خليق  اآلخ��ر  هو  الوصفي 
ويرعى سالمتها ، ولكنه ينظر اليها عىل اهنا ظاهرة 
متطورة ، وانام قد ينظر اليه عىل انه حلن او حتريف 
اللذين  والتغيري  التطور  صور  من  صورة  اال  ليس 

يلحقان باللغة عىل فرتات الزمن(()40( . 
اهنا  أي   ، القاعدة  فرض  قوامها  املعيارية   -: رابعًا 
الدكتور  قال   ، باجلزيئيات  وتنتهي  بالكليات  تبدأ 
عيل زوين يف هذا املوضوع : )) ... املنهج املعياري 
بخالف املنهج الوصفي ، قائم عىل فرض القاعدة 
 ،  )41()) باجلزئيات  وينتهي  بالكليات  يبدأ  أي 
وينتهي  اللغة  بجزئيات  يبدأ  الوصفي  املنهج  بينام 
القاعدة املستنبطة من االستعامل اللغوي  اىل صوغ 

اجلاري . 
ومن  ذاهتا  يف  اللغة  تدرس  ال  املعيارية   -: خامسًا 
وهي   ، تعليمية  غاية  اىل  هتدف  وانام   ، ذاهتا  اجل 
يدرس  الذي  الوصفي  املنهج  عن  ختتلف  بذلك 

اللغة ) يف ذاهتا ومن اجل ذاهتا ( . 

 ، املكتوبة  اللغة  عىل  املعيارية  تعتمد   -: سادسًا 
عليه  تبنى  واس��اس��ًا   ، للصحة  معيارًا  واخت��اذه��ا 
القواعد ، يف حني يعتمد املنهج الوصفي عىل اللغة 
هذا  سوسري  تأكيد  وكان   ، فعاًل  املتحققة  املنطوقة 
ملا كان  – رد فعل  املنطوقة  باللغة  – االهتامم  املبدأ 
سائدًا قبل ظهور منهجه من االهتامم باللغة املكتوبة 

 .

يف  املعيارية  مظاهر   -: ثالثًا   �
النحو العريب :- 

املتأمل يف النحو العريب جيد مظاهر املعيارية   
واضحة فيه . وهذا االمر دفع الدكتور متام حسان 
اىل القول : )) .... انا احلظ هذه املعيارية الصارخة 
ابن هشام ، كاملغني والشذور  ، واوضح  يف كتب 

املسالك ...(()42( . وهذه املظاهر تتمثل يف :- 
اوالً :- االحتجاج :- 

احلجة هي :- ) ما دل عىل صحة الدعوى(   
)43( ، واالحتجاج يقتيض صحة احد الطرفني او 

احد النقيضني)44( ، ويتخذ طريقني مها :- 
االول :- االحتجاج النقيل :- وهو ما اصطلح عليه 

باالستشهاد . 
واالخر :- االحتجاج العقيل :- وهو عىل  رضبني 

مها :- 
منطق  عىل  املستند  العقيل  أ-االحتجاج   

اللغة . 
املستند  ال��صف  العقيل  ب-االحتجاج   

عىل املنطق العقيل املجرد)45( . 
واٍد  من  واالحتجاج  االستشهاد  ويعد   
من  فكل   ...  (  : عيد  حممد  الدكتور  قال   ، واحد 
االستشهاد واالحتجاج هبذا املعنى السابق يتالقيان 
عىل  ويربهن  يقطع  ما  سوق   : هو  واحد  جمرى  يف 
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صحة القاعدة او الرأي... ()46( . 
اصال  االح��ت��ج��اج  يعد  ه��ذا  ض��وء  ويف   
الفارايب  نص  ابو  وتناول   . النحو  علم  اصول  من 
ثم   ...  ((  : قال  االستشهاد  قضية  ه�(  )ت370 
من سكان الرباري من كان يف اوسط بالدهم ومن 
 ، وانقيادا  اذعانا  وابعدهم  وجفاء  توحشا  اشدهم 
وهم قيس ومتيم واسد وطي ثم هذيل فان هؤالء 
فلم  والباقون   . العرب  لسان  عنه  نقل  من  معظم 
بالدهم  اط��راف  كانوا  الهن��م  يشء  عنهم  ياخذ 

خمالطني لغريهم من االمم ... (( )47(  . 
عند  اللغوي  البحث  ان  يلحظ  وبذلك   
ومشافهة  الرواة  من  النصوص  بتلقي  بدأ  العرب 
ثم   ، منهجًا  االستقراء  أعتمد  أي   ، االع���راب 
يتكلمون  النحاة  وب��دأ   ، االحتجاج  عص  انتهى 
عىل  االعتامد  دون  واللغوية  النحوية  القضايا  عىل 
الروايات املعارصة ، واصبحت الروايات القديمة 

مقاييس هلم يف طلب الصواب . 
اىل  يرمي  ما  غالبًا  النحوي  االحتجاج  إن   

حتقيق هدفني مها :- 
األول :- يعرب عن موقف الدفاع عن رأي خاص . 
يدافع  كأن   ، مجاعة  رأي  عن  الدفاع   -: واآلخ��ر 

نحوي من البصة عن راي الهل البصة)48( . 

ثانيًا :- القياس :- 
ال شك يف ان القياس يقف مقابل السامع   
يف عرف النحاة ، وهو تقابل بني النقل     والعقل ، 
فالسامع يعتمد عىل النصوص املسموعة ، والقياس 
ت   ( الرماين  وع��رف  والعقل  النظر  عىل  يعتمد 
يقتضيه  اول وثان  ) اجلمع بني   : القياس  384ه�( 
يف صحة االول صحة الثاين ، ويف فساد الثاين فساد 

االول()49( . 

– ان القياس هو  – رمحه اهلل  اراد الرماين   
اجلمع بني الشيئني . وصحة احدمها – املقيس عليه 

– صحة االخر . 
هو  ب���:)  ه�(   577 )ت  االنباري  وح��ده   
االصل  حكم  واج��راء   ، بعلة  اصل  عىل  فرع  محل 
الفرع باالصل بجامع  او ) هو احلاق   ) الفرع  عىل 

 . )50()
واملتأمل يف حدود القياس املذكورة آنفًا ،   
يصل اىل ان النحاة قد اقتفوا اثر الفقهاء يف القياس 
الذي يقوم عىل محل اليشء عىل شبيهه لفظًا او معنى 
. قال الدكتور سعيد الزبيدي يف هذا املوضوع : ) 
بدأ القياس ونشا مع النحو ، ونام معه ايضًا منتقاًل 
اليه من علوم الرشيعة ... ولكن دعت احلاجة اليه 
يف الرشيعة ثم أصبح منهجًا عامًا وطريقًا سائدًا يف 

كثري من فروع املعرفة ...()51( . 
 ، فطريًا  نشأ  القياس  ان  سبق  مما  ويتضح   
وهذه النشأة مل تتجاوز عند النحاة القدماء ، وسيلة 
من الوسائل لتقويم كالم العرب وليس فيها مغاالة 
هناك  يكون  حتى  واالصول  املبادئ  ارساء  وانام   ،
له  فكانت  وتطور  نام  ثم  العامة  القواعد  يف  شذوذ 
 ، صناعة  اىل  وحت��ول  وارك��ان  وتقسيامت  ح��دود 

ومسألة تدرك بالتأمل والنظر . 
 ، بالقياس  االخذ  يف  النحاة  بعض  وبالغ   
القياس  انكار  ان  اعلم   ...  (  : االنباري  قال  حتى 
وهلذا   ، قياس  كله  النحو  الن  يتحقق  ال  النحو  يف 
من  املستنبطة  باملقاييس  علم  النحو   : حده  يف  قيل 
استقراء كالم العرب ، فمن انكر اقياس فقد انكر 

النحو ..()52( . 

ثالثًا :- العلة :- 
 ، يراه  ما  كل  عن  يسأل  بطبيعته  اإلنسان   
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من  به  حييط  ما  نشوء  وسبب  وجوده  سبب  وعن 
وتربط  تفرسها  علل  عن  ويبحث   ، احلياة  مظاهر 
بعضها ببعض ، وتبني احواهلا ودارس اللغة العربية 
احكام  من  ي��راه  ما  لكل  علة  اجي��اد  اىل  ينصف 
وللمجرور   ، علة  وللمنصوب   ، سبب  فللمرفوع 
قد  النحوية  العلة  ان   (  : يعني  وه��ذا  غاية)53( 
ال��دراس��ات  نشأت  ان  منذ  وترعرعت  نشأت 
النحوية ، ومن الطبيعي ان ينسب التعليل اىل علامء 
للحكم  مرافقًا  التعليل  ويكون   ، االوائل  العربية 

النحوي منذ ان وجد النحو()54( . 
العامل  نظرية   ، بالعلة  القول  نتائج  ومن   
ان  كالقول   ، النحو  اصول  اهم  من  عدت  التي   ،
يف  والعامل   ، االبتداء  هو  املبتدأ  رفع  يف  العامل 

الفاعل هو الفعل ..الخ . 
موقف  عىل  املبارك  مازن  الدكتور  وعلق   
أمام  او  العلة  امام  هم  فإذا   ((  : بقوله  هذا  النحاة 
فال   ، واحكامهم  قواعدهم  هلم  فالسفة  العامل 
جيتمع عامالن مثاًل عىل معمول واحد ... اىل غري 
يف  هلم  فاوجدت  اطلقوها  التي  القواعد  من  ذلك 
 ، االسلوب  معقدة  التأويل  عجيبة  ابوابًا  النحو 
وكانوا ينظرون اىل العامل فيها عىل انه موجود ذو 

كيان ....(()55( . 

وعلل النحويني عىل رضوب هي :- 

اوالً :- علل تعليمية :-وهي التي كانت مدار بحث 
لغاية  ، وهي حمققة  التعليل  نشأة  النحاة يف مرحلة 
 ، والتسليم  بالقبول  النحويني  وتلقاها مجيع  النحو 
حتى الذين انكروا العلل ، مثل ابن مضاء القرطبي 
)ت 592 ه�( الذي ذكر ان العلل االول بمعرفتها 

حتصل لنا املعرفة بالنطق بكالم العرب)56( . 

القياسية ،  بالعلل  النحاة  ما اصطلح عليه  ثانيًا :- 
صاحب  يقول   ، سابقتها  عن  ختتلف  العلة  وهذه 
يقال ملن قال  القياسية فان  العلة  فاما   ( : االيضاح 
نصبت زيدًا بان ، يف قوله : إن زيدًا قائم : ومل وجب 
ان تنصب ) إن( االسم  ؟ فاجلواب يف ذلك ان يقول 
: الهنا واخواهتا ضارعت الفعل املتعدي اىل مفعول 
، فحملت عليه ، فأعملت اعامله ملا ضارعته ...((

 . )57(
واطلق ابن الرساج )ت 316 ه�( عىل هذا   

النوع ) علة العلة ()58( . 
بقوله  الزجاجي  ويصفها   ، اجلدلية  العلل   -: ثالثًا 
:) واما العلة اجلدلية النظرية ما يعتل يف باب )إن( 
بعد هذا مثل ان يقال : فمن اي جهة شاهبت هذه 
ابا  احلروف االفعال ؟ وبأي االفعال شبهتموها ؟ 
))… احلال  يف  احلادثة  ام   ، املستقبلة  ام   ، املاضية 

 . )59(
هذه  عىل  املكارم  ابو  عيل  الدكتور  وعلق   
العلل ، قال : ) يبدأ بالتعليل لكل هذه العلل منطقًا 
تأييده  اىل  ، وهيدف  الواقع  الفرض ،وليس يف  من 

عن طريق التربير)60( العقيل املنطقي()61( .
اسقاط  اىل  القرطبي  مضاء  ابن  دعا  وقد   
 ، العريب)62(  النحو  من  والثوالث  الثواين  العلل 

وذلك المرين ، مها :- 
فإذا قال   ، اليها  العرب  االول :- ال حاجة لكالم 
الفاعل ؟ فالصواب ان يقال له كذا  قائل : مل رفع 
من  باالستقراء  ذلك  وثبت   ، العرب  به  نطقت 

الكالم املتواتر)63( . 
واالخر :- هذه العلل ترد المور ال شأن هلا باللغة 
، فهي اما ان تقطع تطلع السائل بعد العلة االوىل ، 

او لسد رضورة ذهنية)64( . 
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 : واجلديد  القديم  بني  اللغوي  التفكري   )1(
 . 175

الرتاث  بني  اللغوي  البحث  مناهج  ينظر   )2(
واملعارصة : 143 . 

اللغة بني املعيارية والوصفية : 21 .   )3(
 ) احلديث  اللغة  علم   ( االلسنية  ينظر   )4(

املبادئ واالعالم : 201 . 
فقه اللغة ) العبيدي ( : 17 .   )5(

ملزمة   ،  ) زوي��ن  عيل   ( اللغة  فقه  ينظر   )6(
اعدها لطلبة املرحلة الرابعة ، قسم اللغة العربية ، 

كلية الرتبية ، جامعة القادسية : 174 . 
 : اللغة  علم  يف  االساسية  القضايا  ينظر   )7(

 . 153
 ) احلديث  اللغة  علم   ( االلسنية  ينظر   )8(

املبادئ واالعالم : 201 . 
املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه : 30 .   )9(

ال��رتاث  ب��ني  ال��ل��غ��وي  البحث  مناهج   )10(
واملعارصة : 143 . 

اللغة بني املعيارية والوصفية : 26 .   )11(
نشاة النحو وتطوره : 405 .   )12(

الصواب ) لذا ( بدون الفاء ، النه ال جيمع   )13(
بني اداتني للتعليل يف موضع واحد . 

اىل  سيبويه  من  النحوي  التاليف  مناهج   )14(
ابن هشام ) رسالة ماجستري ( كريم حسني ناصح : 

 . 385
ضحى االسالم 293/2.   )15(

نشأهتا   ) النحوية  العلة   ( العريب  النحور   )16(
وتطورها : 74 . 

ينظر اللغة العربية معناها ومبناها : 13 .  )17(
العربية تواجه العص :7 .   )18(

البحث اللغوي عند العرب 239.  )19(
ا  اىل  سيبويه  من  النحوي  التاليف  مناهج   )20(
بن هشام ) رسالة ماجستري ( كريم حسني ناصح : 

.426
النحو  اليوناين  النحو  العريب  النحو  تاثر   )21(
 ، السامل  عباس  صباح  للدكتور  بحث   ، الرسياين 
سنة   ،  1 عدد   ، القادسية  جامعة   ، القادسية  جملة 

2002 م : 180.
 : واجلديد  القديم  بني  اللغوي  التفكري   )22(

 . 177
املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه : 30 .   )23(

علم اللغة العام : 19 .   )24(
تطبيقات يف املناهج اللغوية : 124 .   )25(

وعلم  الرتاث  بني  اللغوي  البحث  منهج   )26(
اللغة احلديث : 23 . 
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ينظر املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه : 30 .   )27(
ينظر القضايا االساسية يف علم اللغة : 153 – 166 .   )28(

اللغة بني املعيارية والوصفية : 5 .   )29(
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علم اللغة العربية : 42 – 43 ، هامش رقم ) 16 ( .   )32(
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ينظر فقه اللغة ) رشيد العبيدي ( : 18 .   )34(
ينظر مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة : 145 .   )35(

ينظر نفسه : 146 .   )36(
ينظر املدخل اىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 182 – 183 .    )37(

اللغة بني املعيارية والوصفية  : 21 .   )38(
التفكري اللغوي بني القديم واجلديد : 176 .   )39(

نفسه   : 176 – 177 .   )40(
منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث : 23 .   )41(

اللغة بني املعيارية والوصفية : 26 .   )42(
التعريفات : 72 .   )43(

ينظر االحتجاج العقيل يف النحو العريب ) رسالة ماجستري( : 12 .   )44(
ينظر نفسه : 9 .   )45(

الرواية واالستشهاد باللغة : 102 .   )46(
كتاب احلروف ، ) للفارايب ( : 147 .    )47(

ينظر االحتجاج العقيل يف النحو العريب : 9 .   )48(
احلدود ) للرماين (  : 38 .   )49(

ملع االدلة يف اصول النحو : 93 .   )50(
القياس يف النحو العريب شأنه وتطوره ) رسالة دكتوراه ( : 77 .   )51(

االغراب يف جدل االعراب : 93 .   )52(
ينظر دراسات يف كتاب سيبويه : 155 .   )53(

العلة النحوية – تاريخ وتطور – حتى هناية القرن السابع اهلجري : 7 .   )54(

الهوامــش
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نشأهتا   : النحوية  العلة   – العريب  النحو   )55(
وتطورها : 99 . 

ينظر الرد عىل النحاة  : 152 .   )56(
االيضاح يف علل النحو : 64 .   )57(

االصول يف النحو ) ابن الرساج ( 1: 35   )58(
 .

االيضاح يف علل النحو : 65 .   )59(
الصواب : التسويغ .   )60(

اصول التفكري النحوي : 190 .   )61(
ينظر الرد عىل النحاة : 151 – 152 .   )62(

ينظر نفسه : 151 .   )63(
ينظر نفسه : 130 – 131 .   )64(

املصادر
اوالً الكتب املطبوعة :-

اصول التفكري النحوي , د. عيل ابو املكارم   -1
 /  1392 لبنان     – بريوت   ، القلم  دار  مطابع   ،

1393 = 1973م . 
بن  سهل  بن  حممد   ، النحو  يف  االص��ول   -2
حتقيق   ، ت316ه�(   ( البغدادي  النحوي  الرساج 
مؤسسة   ، الثانية  الطبعة   ، الفتيل  احلسني  عبد  د.   :
الرسالة ، بريوت – لبنان . 1407 ه� - 1987م . 

االغراب يف جدل االعراب ، وملع االدلة   -3
حممد  الدين  كامل  الرمحن  عبد   ، النحو  اصول  يف 
االفغاين  سعيد   : حتقيق   ، 577ه���(  )ت  االنباري 
, دار الفكر ، بريوت ، 1391ه� -  الثانية  ، الطبعة 

1971م . 
جالل   ، النحو  اص��ول  علم  يف  االق��رتاح   -4
الدين عبد الرمحن بن الكامل السيوطي )ت911ه�( 
الطبعة االوىل مطبعة   ، : امحد حممد قاسم  . حتقيق 

السعادة ، القاهرة. 1396ه� - 1976م . 
املبادئ  احلديث(  اللغة  علم   ( األلسنية   -5
واإلعالم ، ميشال زكريا ، الطبعة الثانية ، املؤسسة 
اجلامعية للدراسات ، بريوت – لبنان ، 1403ه� - 

1983م . 
االيضاح يف علل النحو ، عبد الرمحن بن   -6
د.مازن  حتقيق:   ، )ت337ه�(  الزجاجي  اسحاق 
 ، بريوت   ، النفائس  دار   ، الثالثة  الطبعة   ، املبارك 

1399ه� - 1979م .
دراسة  مع  العرب  عند  اللغوي  البحث   -7
لقضية التاثري والتاثر ، د. امحد خمتار عمر ، الطبعة 
 - 1396ه����   ، القاهرة   ، الكتب  ع��امل   ، الثانية 

1976م.
تطبيقات يف املناهج اللغوية ، د. اسامعيل   -8
–    االردن ،2000م  امحد عاميرة ، دار وائل ، عامن 

 .
السيد  بن عيل  بن حممد  ، عيل  التعريفات   -9
الزين اجلرجاين )ت 816ه�( دار الشؤون الثقافية 

العامة ، بغداد – العراق ،1406ه� 1986م . 
 ( واجلديد  القديم  بني  اللغوي  التفكري   -10
الفرقة الرابعة( ، د. كامل برش، دار الثقافة    العربية 

، دمشق – سوريا ، د.ت . 
بن  عيسى  بن  عيل   ، النحو  يف  احل��دود   -11
ال��رم��اين) ت 384ه����( ، ضمن رس��ائ��ل يف  ع��يل 
النحو واللغة ، حققها وشحها د. مصطفى جواد 
ويوسف يعقوب مسكوين. دار اجلمهورية ، بغداد 

، 1388ه� - 1969م . 
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دراسات يف كتاب سيبويه ، د. خدجية احلديثي ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، د.ت   -12
د.   : ، حتقيق  اللخمي )ت592ه�(  بن مضاء  بن حممد  الرمحن  بن عبد  امحد   ، النحاة  الرد عىل   -13

شوقي ضيف ، الطبعة األوىل ، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ، القاهرة ، 1366ه� - 1947م . 
الرواية واالستشهاد باللغة دراسة لقضايا الرواية واالستشهاد يف ضوء علم اللغة احلديث ، د.   -14

حممد عيد ، مطبعة دار نرش الثقافة القاهرة ، 1976م . 
ضحى االسالم ، امحد امني ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة املصية ، جلنة التأليف والرتمجة ،   -15

1364ه� - 1945م .
العربية تواجه العص ، د. ابراهيم السامرائي ، سلفسلة املوسوعة الصغرية ) 105( ، منشورات   -16

دار اجلاحظ للنرش ، بغداد ، 1982م.  
علم اللغة العام ، فردينان دي سوسري ، ترمجة د. يوئيل يوسف عزيز ، مراجعة د.مالك يوسف   -17

املطلبي ، دار آفاق عربية ، بغداد ، 1984م . 
فهمي  د. حممود   ، السامية  واللغات  الرتاث  مقارن يف ضوء  تارخيي  العربية مدخل  اللغة  علم   -18

حجازي ، وكالة املطبوعات ، الكويت ،1973م . 
فقه اللغة ، د. رشيد عبد الرمحن العبيدي ، مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة   -19

بغداد – كلية الرتبية االوىل ) ابن الرشد( ، 1991م . 
فقه اللغة ، د. عيل زوين ، ملزمة لطلبة املرحلة الرابعة قسم اللغة العربية ، كلية الرتبية – جامعة   -20

القادسية ، 1991 – 1992م . 
يف علم اللغة العام ، د. عبد الصبور شاهني ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت – لبنان ،   -21

1400ه� - 1980م . 
القضايا االساسية يف علم اللغة ، تأليف كالوس هشني ترمجة : د. سعيد حسن بحريي ، الطبعة   -22

االوىل ، مؤسسة املختار ،القاهرة – مص ، 1424ه� - 2003م. 
كتاب احلروف ، اليب نص الفارايب ) 370ه� ( ، حتقيق : حمسن مهدي ، املطبعة الكاثوليكية ،   -23

بريوت ، 1970م. 
اللغة بني املعيارية والوصفية ، د. متام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء -    املغرب - 1958م   -24

 .
اللغة العربية معناها ومبناها ، د. متام حسان ، اهليأة املصية العامة للكتاب ، 1973م .   -25

مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة , د. نعمة رحيم العزاوي ، مطبعة املجمع العلمي   -26
العراقي ، 1421ه� - 2001م . 

دار  االوىل،  الطبعة   ، زوين  عيل  د.   ، احلديث  اللغة  وعلم  الرتاث  بني  اللغوي  البحث  منهج   -27
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الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1986م . 
جامعة  منشورات   ، االوىل  الطبعة   ، امحد  حسن  نوزاد  د.   ، سيبويه  كتاب  يف  الوصفي  املنهج   -28

قاريونس ، بنغازي – ليبيا ، 1996م . 
 ، الفكر  ، دار  الثانية  الطبعة   ، املبارك  ، د. مازن  النحوية نشأهتا وتطورها  العلة   ، العريب  النحو   -29

1391ه� - 1971م . 
نشأة النحو وتطوره ، حممد خري احللواين ، الطبعة االوىل مطبعة السعادة ،    القاهرة ،1970م .   -30

ثانيًا :- الرسائل اجلامعية :-
االحتجاج العقيل يف النحو العريب ، رسالة  تقدم هبا : حممد جواد حممد سعيد الطرحيي، اىل جملس   -31
كلية االداب – اجلامعة املستنصية وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستري آداب يف اللغة العربية ، 

باشاف :أ.د. صاحب ابو جناح ، 1410ه� - 1989م . 
القياس يف النحو العريب نشأته وتطوره ، رسالة تقدم هبا سعيد جاسم الزبيدي ، اىل جملس كلية   -32
العربية ، اشاف د.  اللغة  الدكتوراه آداب يف  – جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبات درجة  االداب 

فاضل صالح السامرائي . 1405ه� - 1985م . 
مناهج التأليف النحوي من سيبويه اىل ابن هشام ، رسالة تقدم هبا : كريم حسني ناصح ، اىل   -33
جملس كلية اآلداب – جامعة بغداد .وهي جزء من متطلبات نيل ماجستري آداب يف اللغة العربية بأشاف 

: د. حسام سعيد النعيمي ، 1407ه� - 1986م 

ثالثا : البحوث :- 
تأثر النحو العريب النحو اليوناين النحو الرسياين ، د. صباح عباس السامل ، جملة القادسية ، جامعة   -34

القادسية ، العدد 1 ، جملد 2 ، سنة 2002م .  
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الخالف في قواعد التركيب

جامعة كربالء- كليـّة العلوم اإلسالمية
قسم اللغة العربية

 بين قراءة قعنب بن هالل البصري وقراءة الجمهور 

أ.م. عبـّاس علّي إسماعيل

وثيقة  عالقة  أنواعها  بشتى 
ما  يتتّبع  ومن   . النحو  بعلم 
ورد منها يف كتب النحو، وما 
دار من كالم بني النحويني استدالالً هبا ، أو رفضًا 
هلا ، أو جدالً حوهلا يدرك أّن أثرها يف هذا العلم قد 
ظهر جلّيًا يف آراء النحويني ومواقفهم من القواعد 
اآلراء  من  ثروة ضخمة  بذلك  فتكونت  ؛  النحوية 
كتب  عن  فضاًل   ، والتفسري  النحو  كتب  مألت   ،

أثارته  بام  القراءات  إّن  ثم   . وإعرابه  القرآن  معاين 
والعقول  اهلمم  شحذت  قد   ، وج��دل  ح��وار  من 

للمناقشة والتحليل .
يف  اخلالف  دراس��ة  يتناول  البحث  وهذا   
قواعد الرتكيب بني قراءة قعنب بن هالل البصي   
يف  نحوية  ظاهرة  أهم  دراسة  عرب  اجلمهور  وقراءة 
قراءته وأوضحها ، هي اخلالف بني قراءته وقراءة 

اجلمهور عىل احلركة اإلعرابية .

ملخص البحث:

للقراءات
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إىل  احل��دي��ث  اللغوي  البحث   
القرآنية  القراءات  بدراسة  العناية 
؛ لصلتها الوثيقة بدراسة اللهجات 
القديمة ، فهي عند املحدثني أحد األسس  العربية 
نظرًا  ؛  اللهجات  ه��ذه  دراس��ة  عليها  تبنى  التي 
نحوية  وأخرى   ، صوتية  خصائص  عىل  الشتامهلا 
 . القديمة  العربية  القبائل  بعض  إىل  تعود  ورصفية 
القراءة يف  تعّدد صور  إّن   : القول  يمكن  هنا  ومن 
عاكسة  حالة  إال  هي  إْن   القرآنية  املفردات  بعض 
اجلزيرة  يف  اللهجات  هذه  بني  اللغوي  للصاع 

العربية قبل اإلسالم وبعده .
وهي فضاًل عن ذلك دراسة جلانب شديد   
الكربى  واملعجزة   ، األول  العربية  بكتاب  الصلة 
اخلالدة عىل مّر الّزمان كتاب اهلل عز وجل ، فالعمل 
فيها  واجلهد   ، النفس  به  تطيب  صالح  عمل  فيها 

هنّي عىل ثقله ، واملعاناة فيها حمببة عىل أذاها . 
وثيقة  عالقة  أنواعها  بشتى  وللقراءات   
بعلم النحو . ومن يتتّبع ما ورد منها يف كتب النحو، 
أو   ، هبا  استدالالً  النحويني  بني  كالم  من  دار  وما 
أثرها يف هذا  أّن  أو جدالً حوهلا يدرك   ، رفضًا هلا 
العلم قد ظهر جلّيًا يف آراء النحويني ومواقفهم من 

ضخمة  ثروة  بذلك  فتكونت  ؛  النحوية  القواعد 
فضاًل   ، والتفسري  النحو  كتب  مألت   ، اآلراء  من 
القراءات  إّن  ثم   . وإعرابه  القرآن  معاين  عن كتب 
اهلمم  شحذت  قد   ، وج��دل  ح��وار  من  أثارته  بام 

والعقول للمناقشة والتحليل .
يف  اخلالف  دراس��ة  يتناول  البحث  وهذا   
قواعد الرتكيب بني قراءة قعنب بن هالل البصي   
يف  نحوية  ظاهرة  أهم  دراسة  عرب  اجلمهور  وقراءة 
قراءته وأوضحها ، هي اخلالف بني قراءته وقراءة 

اجلمهور عىل احلركة اإلعرابية .
وحرص البحث أيضًا عىل دراسة ظاهرة   
نحوية أخرى ، اتضحت يف قراءته ، ولكنّها كانت 
اختالف  وهي   ، األوىل  الظاهرة  من  ظهورًا  أقل 

قراءة األسامء واألفعال واألدوات . 
عرضت   ، بتمهيد  البحث  ص��ّدرت  وقد   
ما  أّن  سّيام  وال   ، قعنب  بحياة  يتصل  ما  بإجياز  فيه 
يتصل بحياته من األخبار كان قلياًل وحمدودًا ، وال 
يكاد يشفي الغليل ، وأمجلت يف اخلامتة النتائج التي 

حتصلت يل من دراستي قراءته .
وآخر   ، العزيز  كتابه  خلدمة  اهلل  وفقنا   

دعوانا أْن احلمد هلل رّب العاملني .

المقدمة

اتـّجه 
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� نظرة موجزة يف حياة قعنب بن 
هالل 

          كثرية الكتب التي عنيت برتاجم القّراء ، ولكّن 
فالقلة  منها؛  مل تكن موجودة يف كثري  حصة قعنب 
القليلة منها هي التي ذكرته ، وأشارت إىل يشء من 
بأكثر من  قلتها ما كانت تذكره  ، وهي عىل  سريته 
متشاهبة  فيها  واملعلومات   ، مخسة  أو  أسطر  أربعة 
ولعّل   . سابقه  عن  ينقل  منها  الالحق  كان  فقد  ؛ 
؛  له  ترجم  من  أفضل  كان  748ه�(  ت   ( الذهبي 
إذ ذكر معلومات تتصل بحياته ، مل تكن موجودة يف 

الكتب األخرى التي ترمجت له .
أيب  بن  بن هالل  قعنب  أبوالّساّمل  واسمه            
 : اللغة  يف  والقعنب  العدوي)2(،  البصي  قعنب 
القدح الضخم الغليظ)3(. وأبو الّساّمل ينطق بفتح 
السني وتشديد امليم وبالالم ، وبعض املؤلفات التي 
ترمجت له ، قد أخطأت يف كنيته ، فكانت تكنيه بأيب 
السامك)1( ، والصحيح ما ذكرناه ، وهو أبو الّساّمل 

.
وقد جعل الذهبي قعنًبا يف الطبقة الرابعة   
 ، قارئًا  وعرشين   ستة  عددهم  وكان   ، القّراء  من 
عمرو  أبو   : وهم   ، السبعة  القّراء  من  ثالثة  منهم 
بن العالء) ت 154ه�( ، ومحزة بن حبيب الزيات 
نعيم ) ت 169ه�(  أيب  بن  ونافع   ، ) ت156ه���( 
حميصن  ابن   : ومها   ، العرشة  القّراء  من  واثنان   ،

)ت123ه�( ، واألعمش)4()ت148ه�( .
ق��راءة  يف  مذهب  قعنب  لقارئنا  وك��ان   
ولذا  ؛  القّراء  مجهور  فيه  خالف   ، الكريم  القرآن 
الشاذة )5(. وقد روى  القراءات  عّدوا قراءته من 

عنه هذه القراءة أبو زيد سعيد بن ثابت األنصاري         
)ت215ه�( ، ورواها عن أيب زيد فيام بعد كّل من 

خليفة بن اخلياط ، وحممد بن حييى الق�ُطعي)6(.
تلقى  أن�ّه  لقعنب  ترمجوا  الذين  ويذكر   
القراءة عىل هشام الرببري وعّباد بن راشد ، وهذان 
احلسن  عن  القراءة  أخذا  قد  املجهوالن  الرجالن 
عن  ال��ق��راءة  تلقى  ال��ذي  ت110ه����(   ( البصي 
القراءة  أخذ  قد  األخري  وهذا   ، جندب  بن  سمرة 
عن اخلليفة الثاين عمر ب���ن                    اخلطاب ) 
ابن اجلزري ) ت  ت 23ه�( ، وهذا السند أنكره  
ولعل  يصح)7(.  ال  سند  بأن�ّه  ووصفه   ، 833ه�( 
السبب يف ذلك هو أّن األول والثاين يف سند القراءة 
أصحاب  وعند  عنده  املجهولة  الشخصيات  من 

السري والطبقات .
ويذكر مرتمجوه أيضًا أن�ّه  كان عاملًا متميزًا   
وإمامًا من أئمة النحو واللغة ؛ فقال عنه أبو زيد : 
أيب  من  أعلم  فيها  أَر  فلم   ، كّلها  املغرب  )) طفت 
الّساّمل(()8( ، وقال عنه أحد رواة قراءته حممد بن 
حييى الُقطعي : )) كان يتقدم عىل اخلليل يف زمانه ((

. )9(
عندنا  مقبولتني  غري  الروايتان  وهاتان   
أليب  الواضح  االنحياز  رائحة  منهام  نشم  ألننا  ؛ 
الّساّمل عىل حساب علامء عصه ، ومنهم اخلليل بن 
أمحد الفراهيدي )ت170ه�( . ثم إن أبا الّسامل لو 
يف  دار  قد  اسمه  أّن  لوجدنا  الراويان  قال  كام  كان 
كتب النحو التالية لعصه ، أو لرأينا  عىل األقل من 
بعض  له  وينسب  واللغويني،  النحويني  من  يذكره 
الساّمل  أبا  أّن  تدالن عىل  الروايتني  ولكّن   . اآلراء 
يف  املتداولة  النحو  بمسائل  جيدة  معرفة  عىل  كان 

عصه . 

التمهيد :
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متأهلًا  قوامًا  صوامًا  قعنب  صاحبنا  وكان   
أّن  زيد  أيب  لسان  عىل  الذهبي  ذكر  فقد  ؛  وزاه��دًا 
أمية - قد  مروان بن حممد - وهو آخر خلفاء بني 
أعطاه ألف دينار ، فتصدق هبا ، وما ترك لنفسه منها 

شيئًا )10( . 
تطالعنا  التي  البارزة  األخ��رية  والظاهرة   
قد  له  ترمجوا  الذين  كّل  أّن  هي  قعنب  ترمجة  يف 
ذكر  أغفلوا  كام   ، والدته  سنة  إىل  اإلش��ارة  أغفلوا 
بأن�ّها غري معروفة  سنة وفاته ، وبعضهم قد رصح 
وفاته  أّن  ذكر  فقد  ؛  )ت911(  السيوطي  إال  لديه 
كانت يف حدود سنة 160ه� )11( ، وهذا يعني أن�ّه 
القراءة  جمايل  يف  املشهورة  األسامء  بعض  عارص  قد 
 ، بن عمر )ت149ه�(  مثل: عيسى  من   ، والنحو 
بن  واخلليل   ، ت154ه���(  العالء)  بن  عمرو  وأيب 
أمحد ) ت 170 ه�( ، والكسائي         )ت189ه�( 
، وغريهم ، ولكّن املصادر قد اكتفت باإلشارة إىل 

الكسائّي عىل أّنه عارص أبا الّساّمل)12( .

� اختالف احلركة اإلعرابية
يف  القرآنية  ال��ق��راءات  يف  اخل��الف  يقوم   
وجه من وجوهه عىل اختالف احلركة اإلعرابية يف 
الكلمة القرآنية ، فلكّل قراءة وجهها اإلعرايب الذي 
يبيحه  الذي  الداليل  ، ووجهها  اللغة  قياس  حيتمله 
صور  تعّدد  أّن  أوضح  وبعبارة   . اآلية  يف  السياق 
قراءة اللفظة القرآنية يمنحها أوجًها إعرابية أخرى 
غري الوجه اإلعرايب الذي متثله قراءة العامة ، وهذا 
والرتجيح  للموازنة  الّرحب  امليدان  للنحويني  ه�ّيأ 
بني اآلراء فيام يعرضون له يف مصنفاهتم النحوية ، 
 ، القرآن  إعراب  إىل  هبا  يتجهون  التي  مؤلفاهتم  أو 
فضاًل عاّم يستدعيه كّل وجه من وجوه القراءة من 

الشواهد واألدلة)13(. 
اجلمهور  قراءة  قعنب  قراءة  وافقت  وقد   

واقتص   ، الصياغة  يف   – منها  بارز  جانب  يف   –
اخلالف بينهام عىل احلركة اإلعرابية . ونظرة رسيعة 
تنحص يف  بينهام  املخالفة  أّن  لنا  تبي�ّن  القراءتني  يف 
حركتني فقط ، مها : الرفع والنصب . ومل أجد أليب 
الساّمل قراءة باجلر ، هلا حركة خمالفة لقراءة اجلمهور 

 .

قــراءة  يف  املرفوعة  الكلامت   �
قعنب:

تطالعنا يف قراءة قعنب طائفة غري قليلة من   
قراءة  يف  للنصب  مقاباًل  الرفع  فيها  جاء  املفردات 

اجلمهور، ومن ذلك ما يأيت : 
يَْضربَ مثالً  إنّ اهللَ اليَ�سْتحي أنْ  - قرأ قوله تعاىل : )) 
ما بعوضة ً(( ] البقرة /26[ برفع                )بعوضة 
131ه���(  ت   ( دينار  بن  مالك  قرأ  وهبا   ،)14()
واملقرئ  151ه���(،  ت   ( عبلة  أيب  بن  وإبراهيم   ،
الضحاك  بن  حممد  بن  حممد  احلسن  أبو  البغدادي 

. )15(
وقد أجاز كّل من الزّجاج )ت 311ه�( ،   
والطربيس ) من علامء القرن السادس اهلجري( رفع 
) بعوضة( غري أّن األول ذكر أن�ّه ال حيفظ من قرأ هبا 
، وال يعلم أقرأ هبا أحد أم ال )16( ، ورفض اآلخر 

القراءة هبا )17( . 
يف  الرفع  وامل��ف��رسون  النحويون  وعّلل   
: )هو  تقديره  ملبتدأ حمذوف  بأن�ّه خرب  قعنب  قراءة 
أْن   : أحدمها   ، وجهان  التقدير  وهلذا   ،  ) بعوضٌة 
الذي يف حمل  بمعنى   ، اسم موصول   ) ما   ( تكون 
نصب بدالً من ) مثاًل( ، وصلتها مجلة )هو بعوضة 
ٌ( ، فحذف العائد عىل االسم املوصول ، وهو مبتدأ 
ال  إهنم  إذ  ؛  كويف  ختريج  التخريج  وهذا    .  )18(
طول  املرفوع  العائد  الضمري  حذف  يف  يشرتطون 
مجلة الصلة )19( ، وهبذا الوجه أجاز مكي بن أيب 
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طالب ) ت437ه�(        رفع)بعوضة ٍ()20( . 
ومع أّن هذا الوجه قد جاء موافقًا للهجة   
متيم )21( ، فاّن أهل البصة مل يستحسنوه بحجة 
املحذوف  وكون   ، طويلة  ليست  الصلة  مجلة  أّن 
ضمريًا مرفوعًا ، وليس فضلة ؛ وهلذا وصفوه بأن�ّه 
والوجه   . آخ��ر)22(  حينًا  وقبيح   ، حينًا  ضعيف 
اآلخر عىل هذا التقدير أْن تكون )ما( زائدة أو صفة 
عليه  انطوى  ملا  كالتفسري  ٌ( مجلة  بعوضة  ) هو  و   ،
الكالم السابق )23( . واختار هذا الوجه أبو حيان 

األندليس ) ت 745 ه�( ؛ لسهولة خترجيه )24(. 
الزخمرشي  عند  اجلميل  احلسن  والوجه   
ملبتدأ  خربًا   ) بعوضة   ( تكون  أْن  ه�(   538 ت   (
استفهامية يف  هنا  )ما(  أّن  أساس  ، عىل  به  ملفوظ 
حمل رفع مبتدأ ، واملعنى : ) أّي يشء البعوضة ٌ فام 
ال  فالٌن   ((  : قوهلم  عىل  قياسًا  احلقارة(  يف  فوقها 
. و ذكر  ديناٌر وديناران(()25(  ما   َ بام وهب  يبايل 
اآللويس ) ت 1270ه�( يف تفسريه وجهًا رابعًا هلذه 
القراءة ، هو أْن تكون )ما ( نافية ، و) بعوضة( مبتدأ 
، واخلرب حمذوف ، والتقدير : ) بعوضة ٌ مرتوكة ٌ( ؛ 

لداللة ال يستحي عليه )26( . 
قراءة  يف  النصب  توجيه  يف  اختلفوا  وقد   
اجلمهور عىل وجوه ، أشهرها أربعة )27( ،    األول 
: أْن تكون ) بعوضة ( بدالً من ) مثاًل( ، و )ما( زائدة 
لتوكيد الكالم . والثاين : أْن تكون        )بعوضة( 
صفة ل� ) ما ( ، و) ما ( يف موضع نصب بدالً من 
املفعول به ) مثاًل ( ، ونسبوا هذا الرأي إىل الف�ّراء) 
ت207ه�( ، وثعلب ) ت 291( ، والزّجاج )28( 
بعوضة(   ( تكون  أْن   : والثالث   . ه�(   311 ت   (
منصوبة عىل إسقاط اجلار ، والتقدير : ) أْن يرضب 
مثاًل ما بنَي بعوضة ٍ( ، فحذفت ) بني( ، وأعربت) 
بعوضة( بإعراهبا . ونسب النّحاس ) ت 338ه�( 
ابن  الكسائي والفّراء)29( . ونسبه  الرأي إىل  هذا 

 )30( الكوفيني  بعض  إىل  546ه���(  ت   ( عطية 
الكسائي  إىل  الشوكاين    )ت 1250ه���(  ، ونسبه 

وحده)31( . 
 ، معانيه  يف  الوجه  هذا  الف�ّراء  ذكر  ولقد   
اليه     وأحبها  نفسه  إىل  الوجوه  أقرب  بأن�ّه  ووصفه 
ُزبالة  ما  ُمطْرنا   ((  : العرب  كقول  هذا  أّن  وبنّي 
وهي   ، فجماًل   ً ناقة  ما  ع��رشوَن  وله   ،َ فالثعلبية   َ
والرابع   .  )32()) فقدمًا  قرنًا  ما  الناس  أحسُن 
ليرضب،  ثانًيا  به  مفعوال   ) بعوضة   ( تكون  أْن   :
االختيار  هو  وهذا   ، مثاًل(   ( هو  األول  واملفعول 
إىل  الوجه  هذا  قبول  وحيتاج  البصيني)33(.  عند 
أْن يكون ) يرضب( بمعنى ) جيعل( الذي يتعدى 
إىل مفعولني ، وهلذا أنكره ابن م��ال��ك                ) 
ت 672ه�( ، ومنع أْن يلحق هذا الفعل باألفعال 
بقوله  ذلك  عىل  واستدل   ، مفعولني  إىل  املتعدية 
تعاىل: )) ُضربَ مَث��ٌَل فاست�َمِعوا له (( ] احلج /73[ ، 
فقد ُبنِي الفعل ) رضَب( يف اآلية الكريمة للمفعول 
مفعول  بعده  يأِت  ومل  مثل(،   ( باملرفوع  واكتفى   ،

 . )34(
وأحسُب أّن هذا االستدالل غري صحيح   
، فمن املحتمل أْن يكون املفعول به حمذوفًا ؛ لداللة 
الكالم عليه ، والتقدير : ) ما يذكر(. وإذا افرتضنا 
الظاهر،  مالك هنا صحيحًا يف  ابن  به  احتّج  ما  أّن 
واْضربْ هُلم  أّن يقول يف قوله تعاىل : ))  فام عساه 
]الكهف/45[            .  )) كماءٍ  الدنيا  احلياةِ  مثَل 
 ، احلياة(  ) مثل  املبتدأ  ، وقد دخل ) ارضب( عىل 
زيدًا  ظننُت   : قولنا  بمنزلة  فصار   ، كامء(   ( واخلرب 

كعمٍرو)35(. 
- وقرأ قوله تعاىل )) والتَ حني َ مناص ٍ (( ]ص/3[ 
يعمر  )ت  بن  قرأ حييى  ، وهبا  برفع ) حني()36( 
90ه����( ، وع��اص��م اجل��ح��دري )ت 128ه����( ، 
والضحاك )37( . ووجه النصب يف قراءة اجلمهور  
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واسمها  ليس،  عمل  العاملة   ) الَت  خ��رب)  أن�ّه 
)ٍ مناص  حنَي  احلنُي  والَت   (  : تقديره   ، حمذوف 
)38(. ووجه الرفع يف قراءة أيب الّسامل أن�ّه اسم ) 
الت ( ، وخربها حمذوف ، تقديره :  )والَت حنُي 

مناص ٍ كائنًا هلم ()39( . 
 ( بعد  االسم  رفع  النحويون  أجاز  ولقد   
الَت( ؛ ألن�ّه هلجة بعض العرب ، غري أن�ّهم ذهبوا 
إىل أّن الرفع فيها قليل ، واألكثر جميء االسم بعدها 

منصوبًا )40( . 
ولألخفش )ت215ه�(  رأي يف ) الَت(   
ومعموليها ، خالف فيه مجهور النحويني، وملخصه 
أّن ) الَت( ال تعمل عمل ليس ، بل تعمل عمل إّن 
، فتنصب االسم وترفع اخلرب ، فإْن وليها منصوب 
بعدها  ج��اء  وإْن   ، حم��ذوف  وخربها  اسمها  فهو 
مرفوع ، فإهنا ال تعمل شيئًا ، واالسم املرفوع بعدها 

مبتدأ وخربه حمذوف)41( . 
إّنني  بل   ، باالهتامم  جدير  ال��رأي  وه��ذا   
كانت  إْن  الَت(   ( ألّن  ؛  الصواب  هو  أن�ّه  أزعم 
تعمل عمل ليس ، فإّن القياس يقيض أْن ال جييزوا 
عىل  حممول  مرفوعها   (( ألّن  ؛  مرفوعها  حذف 

مرفوع ليس ، ومرفوع ليس ال حيذف(()42( . 
 [ )) ٍ وقومَ نوح  أن�ّه قرأ قوله تعاىل : ))  - وُنِقل عنه 
واخلرب  االبتداء،  عىل  قوم(  برفع)  الذاريات/46[ 
ابن  وشاركه   ،  ) أهلكناُهم   (: تقديره   ، حمذوف 

مقسم )ت  345ه�( يف هذه القراءة )43( . 
ووجه النصب يف قراءة اجلمهور عىل أّن )   
قوم( مفعول به لفعل حمذوف تقديره ) أهلك�ْنا قوَم 
نوٍح( ، أو ) أخذْت الصاعقُة قوَم نوح ٍ( أو ) اذكْر 

قوَم نوح ٍ ( )44(. 
وذكر الف��ّراء يف كتابه ) معاين القرآن( هذه   
ليس  بأن�ّه  منها  الثالث  ووصف   ، الثالثة  األوجه 
وهو   ،  )45( اآلخرين  الوجهني  من  إليه  بأبغض 

هبذا يشري إىل أّن األوجه الثالثة عنده بغيضة . 
األوجه  هذه  الفّراء  قبول  عدم  أّن  ويبدو   
ُأخر  بتخرجيات  التفكري  إىل  األذهان  نّبه  قد  الثالثة 
لقراءة النصب ، فاحتمل أكثر الذين جاءوا بعده إىل 
أْن تكون كلمة ) قوم( قي قراءة اجلمهور معطوفة 
عىل اهلاء يف ) فأخ�ذت�ْه�ُم( ] الذاريات /44[ ، أو يف 

) ف�نبذناه�ُم()46( ] الذاريات/40[ . 
ت�ُق�َدِموا  وم��ا   (( تعاىل  قوله  قرأ  أن�ّه  عنه  وُروي   -
             )) خ���رًا  ه��و  اهللِ  عند  ت���َ��ج���ِ��دوه  خ��رٍ  م��ن  لنفسِكم 
 ، خرب  أن�ّه  عىل  خ��ري()47(   ( برفع  ]املزمل/20[ 
مبتدأ، ومجلة  املنفصل) هو( يف حمل رفع  والضمري 
) هو خرٌي( يف حمل نصب مفعول به ثاِنٍ  ل� ) جتدوه( 
، وشاركه يف هذه القراءة ابن السميفع اليامين)48(

) ت  213  أو  215 ه� ( .
من  وعّدها   ، الرفع  قراءة  الف�ّراء  وأجاز   
القراءات التي جتيزها الصيغة اللغوية ، فقال            : 
))ولو كان رفعًا كان صوابًا (()49( . وهذه القراءة 
جاءت عىل هلجة متيم ؛ فقد روي عن أيب زيد )ت 
بأن�ّهم  اللهجة  املتكلمني هبذه  أن�ّه وصف  215ه�( 
مثاًل  فيقولون   ؛  الفصل  ضمري  بعد  ما  يرفعون 
متيم  هلجة  وعىل   ، العاقُل()50(  هو  زيٌد  )كان   :

وقراءة قعنب جاء قول قيس بن ذريح )51( 
عليها  وك�ُن�َْت  ت�َُبك�ّي عىل ُلبنى وأنَت تَرك�ْ�ت�َها 

باملال أنَت أقدُر
أن�ّه  فعىل  اجلمهور  قراءة  يف  خريًا(   ( انتصاب  وأما 
ضمري  )هو(  والضمري   ، لتجدوه(   (  ٍ ثان  مفعول 

فصل ، ال حمل له من اإلعراب ) 52(.
 [ نت�ّبِعُهُ((  واح��دًا  من�ّا  ))أبشرًا   : تعاىل   قوله  وقرأ   -
القمر /24[ برفع ) برش( و) واحد( ، وكذلك قرأ 

ابن السميفع اليامين)53( .
أن�ّه مفعول  القّراء بنصب ) برش( عىل  وقرأ مجهور 
به لفعل حمذوف ، يفرسه املذكور بعده ، أي ) أنت�ّبُع 
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برشًا منا واحدًا نت�ّبُِعُه( ، و) واحًدا ( صفته ) 54( . 
ووجه قراءة الرفع أّن ) برًشا ( مبتدأ،                 و) 
رفع خرب  ن�ت�ّبُِعُه( يف حمل   ( ( صفته، ومجلة  واحًدا 

 . )55(
هذا  يف  الرفع  ق��راءة  النحاة  أج��از  ولقد   
 ، ضعيفة  إن�ّها   : عنها  قالوا  أن�ّهم  غري   ، املوضع 
االستفهام  أداة  لوجود  ؛  النصب  قراءة  ورّجحوا 
تدخل  الغالب  يف  واهلمزة   ، االسم  قبل  )اهلمزة( 
)ت  الشجري  ابن  يقول  ذلك  ويف   ، األفعال  عىل 
542ه�(:)) وإّنام ضعف – أي الرفع- يف االستفهام 
أّنك حذفت  الفعل، ولو  يطلب  ؛ ألّن  االستفهام 
حرف االستفهام من قولك:)أزيدًا رضبتُه(، عمل 
االبتداء ، وضعف النصب لزوال املقتىض له ، كام 
يضعف الرفع إذا قلت : أزيٌد           رضبُتُه (()56(.
عىل  الرفع  خيتاروا  أْن  النحويني  من  ينتظر  وكان 
هنا  عنه  املستفهم  إّن  إذ  ؛  القياس  ألن�ّه  ؛  النصب 
االسم ال الفعل ، وهلذا قال ابن طراوة ) ت528ه�( 
: )) إْن كان االستفهام عن االسم ، فالرفع واجب 
نحو ) أزيٌد رضبُتُه أم عمٌرو(( ؛ ألّن الرضب حمقق 
، وإن�ّام الشك يف املفعول ، فاالستفهام عن تعيينه ((

. )57(
أيب  عن  ه�(   392 ت   ( جني  ابن  ونقل   
ونصب    ) برش   ( رفع  وهي   ، أخرى  قراءة  قعنب  
فاعل  نائب  ب��رشًا(   ( بأّن  ذلك  ، وخ��ّرج  )واح��د( 
أألقيَ   ((  : تعاىل  قوله  عليه  يدل   ، حم��ذوف  لفعل 
(( ] القمر/25[ ، والتقدير :  بَينِنا  الذكرُ عليه من 
) أي�ُن�َّبأُ  أو ُيبَعُث برٌش منا ( ، وأما انتص�اب )واحد( 
فعىل احلال من الضمري يف ) منا( ، أو من الضمري يف 

قوله ) نت�ّب�ُعُه()58(. 
بقدر  خلق�ْناهُ  شيءٍ  كلَّ  إن�ّا   ((  : تعاىل  قوله  وقرأ   -
القمر /49[ برفع ) كّل( )59(عىل االبتداء   [ )) ٍ
 .  )60( إّن  خرب  رفع  حمل  يف  خلق�ْناُه(   ( ومجلة   ،

منصوب  أن�ّه  عىل  بالنصب  كّل(   ( العامة  وق��راءة 
بفعل حمذوف ، يفرسه املذكور بعده ، والتقدير : ) 

إن�ّا خلق�ْنا كّل يشء ٍخلقناه ُ()61( .
وذكر بعض النحويني وجهًا آخر يف نصب   
) كّل( ، وهو أْن يكون منصوبًا ب� ) خلقناه(، عىل أْن 
 ، الذي دل عليه خلقناه  اهلاء ضمري املصدر  تكون 

والتقدير : ) إن�ّا كّل يشء خلقناُه خلق�ًا()62( .
يف  واملفرّسين  النحويني  لبعض  وخطر   
        : قوله  يكون  أْن  وهو   ، ثالث  وجه  كّل(   ( نصب 
، وهو  إّن  اسم  البدل من  )كّل يشٍء( منصوبًا عىل 
بدل اشتامل ، والتقدير : ) إّن كّل يشٍء خلقناُه بقدٍر( 

، أي مقدر يف اللوح املحفوظ)63(  .
)كّل(  رفع  أّن  عىل  البصيون  أمجع  وقد   
، وإْن كانت قراءة اجلمهور  النصب  هنا أقوى من 
بالنصب ؛ ألن�ّّه مل يتقدمه ما ُيوجب النصب ، فهو 

عندهم مث�ل قولنا : ) زيدًا رضبت�ُُه() 64( .
واالختيار عند الكوفيني النصب فيه ؛ ألّنه   
ذلك  فاقتىض   ، إّن(   ( وهو   ، ناصب  عامل  تقدمه 
مفرسًا   ) خلقناه   (  : تعاىل  وقوله   ، )خلقنا(  إضامر 

للمضمر)65(.
عموم  عىل  تدل  النصب  ق��راءة  أّن  ذلك  عىل  يزاد 
إّن  ثم   ، املقصود)66(  وهو   ، بقدر  األشياء  خلق 
 ( ل�  صفة  خلقناه(   ( أّن  يتوهم  قد  الرفع  قراءة  يف 
يشء( ، وقوله : ) بقدر( متعلق بمحذوف خرب إّن 
، فيكون التقدير: ) كّل يشٍء خملوٌق بقدر ( ، وهذا 

يقيض اخلصوص يف املخلوقات )67(. 
- وقرأ قوله تعاىل )) والسماءَ رَفَعَها (( ] الرمحن/7[ 
بالنصب  العامة  وقرأ   ، االبتداء  عىل  السامء  برفع 
أكثر  عند  والنصب  والرفع   . االشتغال)68(  عىل 
عىل  الوجهني  أحد  يرّجحوا  ومل   ، سواء  النحويني 
ذات  مجلة  رفَعها(  السامَء   ( مجلة  أّن  ذلك  ؛  اآلخر 
فإذا   ، العجز  فعلية  الصدر،  اسمية  فهي  ؛  وجهني 
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قرئت ) السامء( بالرفع ، كانت مجلة ) السامُء رفَعها 
، وهي  ( معطوفة عىل مجلة مؤلفة من مبتدأ وخرب 
((]الرمحن  يَسْجدان  والشجرُ  النجمُ   ((  : تعاىل  قوله 
/6[، وإذا قرئت  )السامء( بالنصب ، ق�ُّدر إضامر 
 ، السامَء(  رف��َع   (  : أي   ، بعده  ما  عليه  يدل  فعل 
من  مرك�بة  مجلة  عىل  معطوفة  اجلملة  هذه  فتكون 

فعل وفاعل ، وهي ) يسجدان( )69( .
)ت215ه�(  األخفش  احلسن  أبو  وكان   
الرفع،  ق��راءة  يرجحان  368ه���(  )ت  والسريايف 
املعطوفة  اجلملة  ؛ ألّن  النصب  قراءة  ويستضعفان 
) السامَء رفَعها( مل تتضمن ضمريًا يرجع إىل املبتدأ 
ومعنى   ، قبلها  التي  اجلملة  يف  النجم(   ( وهو   ،
عىل  السامَء(  رفَع   ( مجلة  عطف  جييزا  مل  أن�ّ�هام  هذا 
ذات  مجلة  يسجدان(   ( أّن  بحجة  ؛  )يسجدان( 
ومجلة  مبتدأ،  خرب  لكوهنا  ؛  األع��راب  من  موضع 
)رفَع السامَء( مجلة ال موضع هلا من اإلعراب)70( 

.
وقد ع�ق�ّب ابن جني عىل هذا الرأي قائاًل   
ذلك  أّن  وذل��ك  ؛  سيبويه  عند  ساقط  وه��ذا   ((  :
سقط  اللفظ  من  خيرج  مل  مّلا  اإلعراب  من  املوضع 
من  كغريها  املوضع  ذات  اجلملة  وجرت  حكمه، 
اجلملة غري ذات املوضع ....(()71( ، ووصفه ابن 
الّن  بيشء؛  ليس  رأي  بأن�ّه  ت669ه�(   ( عصفور 
القّراء قد أمجعوا عىل نصب ) السامء( من قوله تعاىل 
: ) والسامَء رفَعها( ، مع أن�ّه ليس يف       )رفَعها( 

ضمري يعود عىل ) النجُم والّشجُر()72(. 
واخّتذ ابن جني موقفًا وسطًا بني الرأيني ،   
النصب  قراءة  ينكر  مل  ، ولكن�ّه  الرفع  قراءة  فرجح 
األظهر  أّن  إىل  األندليس  حيان  أبو  وذهب   .)73(
ترجيح النصب ؛ ألّن احلمل عىل الصغرى أقرب ، 
وهم يراعون اجلوار ما أمكن ، وُعورض هذا الرأي 
بأّن الرفع ترجح بعدم اإلضامر ، فكّل منهام مرجح 

فتساويا)74( . 
- وقرأ قوله تعاىل : )) وكّل إنسان ألزم�ْناهُ طائرهُ يف 
االبتداء  كّل( عىل   ( برفع  ] اإلرساء/13[   )) عُنقِه 
عبلة  أيب  ابن  وشاركه   ، ألزمناه(   ( مجلة  وخربها   ،
بالنصب  العامة ) كّل(  القراءة)75(. وقرأ  يف هذه 
املذكور  يفرسه   ، لفعل حمذوف  به  أن�ّه مفعول  عىل 
بعده ، والتقدير : ) ألزْمنا كّل إنسان ألزْمناُه( )76( 
عنها  ف�قال   ، الرفع  قراءة  الفّراء  استحسن  وقد    .
: )) والوجه يف الكالم العرب رف���ع          )كّل( 
يف هذين احلرفني ... (()77( ، أي يف هذه اآلية ، 
وقوله تعاىل : )) وكّل شيءٍ أحصيناه ((  ] يس/12 

والنبأ /29[ . 
وأجاز الزّجاج النصب والرفع يف ) كّل( ،   
ثم قال : )) إال أن�ّي ال أعلم أحًدا قرأ             بالرفع 
(()78( ، وعّد أبو البقاء العكربي ) ت 616 ه�( 
؛  غريه  جيوز  وال   ، الزم��ًا  أم��رًا  كّل(   ( يف  النصب 
مجلة  عىل  معطوفة  ألزمناه(  إنسان  كّل   ( مجلة  الّن 
والنهارَ  الليَل  وجعل�ْنا   ((  : تعاىل  قوله  وهي   ، فعلية 
آيتني(( ] اإلرساء /12[ ، ولوال ذلك لكان األوىل 

رفعه)79( . 
وبي�ّن ابن بعيش ) ت643 ه� ( أّن الرّس يف   
ذلك هو أّن العرب ختتار مطابقة األلفاظ ما مل تفسد 
عليهم املعاين ، فقال )) فإذا جئت بجملة صّدرهتا 
بفعل ، ثم جئت بجملة أخرى معطوفة عىل اجلملة 
األوىل وفيها فعل ، كان االختيار ، تقدير الفعل يف 
اجلملة الثانية ، وبناء االسم عليه ، سواء ذكرت يف 
الغرض  ...إذ  تذكره  مل  أم  منصوبًا  األوىل  اجلملة 
الغرض  وليس  ختتلف،  ال  وتطابقها  اجلمل  توافق 

أْن يكون فيها منصوب (()80(. 
دَحاها  ذل��كَ  بعدَ  والرضَ   ((  : تعاىل  قوله  وق��رأ   -
قرأ  ، وهبا  األرض(   ( برفع  النازعات /30[   [  ))
نص بن عاصم ) ت 89 ه�( ، واحلسن البصي ، 
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وعمرو بن عبيد ) ت 144ه�( ، وإبراهيم ابن أيب 
عبلة ، وأبو حيوة )81( ) ت203ه�( .

ق��راءة  يف  النصب  أّن  البيان  عن  وغنيٌّ   
اجلمهور جيري عىل وجه االشتغال يف هذا املوضع، 
وليس للرفع من وجه سوى االبتداء ، وخربه مجلة 
نصب  البصيني  عند  واالختيار  دحاها()82(.   (
النصب  أّن   )84( الفّراء  وعند   ، )األرض()83( 
والرفع فيها سواء ، وإْن كان النصب أكثر يف قراءة 
القّراء ، وأن�ّه يف النصب والرفع مثل قوله تعاىل : )) 

والقمرَ قدّرْناهُ منازَل(( ] يس/39[ .
وذهب   ، ال��رأي  هذا  النح�ّاس  رّد  وقد   
تعاىل:            قوله  أّن  ذلك  ؛  فرق�ًا  املوضعني  بني  أّن  إىل 
ألّن  ؛  حسن  فيه  الرفع  منازَل((  قدّرناه  والقمرَ   ((
التقدير : )) وآيةٌ  هلم القمُر (( ، وأما قوله تعاىل: )) 
واألرَض بعَد ذلَك َدحاها (( ، فإّن الرفع فيها بعيد 
يتعلق بيشء  ، وال  الفعل  فيه  ما عمل  قبلها  ؛ ألّن 
مرفوع ، وقال )) وال نعلم أحدًا قرأ ) واألرض( 

بالرفع ، و) القمر( بالرفع قرأ به األئمة(()85(.
ولقد ذكر الزّجاج قراءة الرفع من غري أْن   
ينسبها لقارئ ، وذهب إىل أّن النصب أجود         )) 
ألن�ّك تعطف بفعل عىل فعل أحسن ، فيكون عىل 
معنى : بناها وفعَل وفعَل وَدحا األرَض بعد ذلك 
(( ) 86( ، وحذا حذوه مكي بن أيب طالب ، فرجح 

قراءة النصب ، وأجاز قراءة الرفع )87( . 
 . اُلخ���دودِ  أصحابُ  ق�ُتِ�َل   ((  : تعاىل  قوله  وقرأ   -
(( ] الربوج /4-5[ برفع  )النار(  الن�ّار ذاتِ الوقودِ 
و ) ذات( ، وهبام قرأ عيسى بن عمر وابن السميفع 

اليامين ، وأبو حيوة )88( .
وق���راءة )ال��ن��ار( ب��اجل��ر ع��ىل ال��ب��دل من   
الوقود(  )األخدود( ، وهو بدل اشتامل ، و) ذات 
. وحكى مكي  ناٌر عظيمٌة )89(  بأن�ّها  هلا  وصف 
بن أيب طالب عن الكوفيني القول : إّن ) الن�ّار( يف 

قراءة العامة خمفوضة عىل اجلوار)90(. وجّوز أبو 
حيان كوهنا بدل كّل من كّل ، عىل تقدير حمذوف ، 

أي ) أخدود الن�ّار ()91( .
ملبتدأ حمذوف  أن�ّها خرب  الرفع عىل  قراءة  وخّرجوا 
الفّراء  ذك��ر  .ولقد  ال��ن��اُر()92(  هي   (  : تقديره 
وقال   ، لقارئ  ينسبها  أْن  غري  من   ، الرفع  ق��راءة 
 ،)) صوابًا  كان  بالرفع   ... قرئت  ولو   ((  : عنها 
حمذوف  لفعل  فاعل  أن�ّها  عىل  القراءة  هذه  وخّرج 
 ،  )93() الوقوِد  ذاُت  الناُر  قت�لت�ُْهم   (  : تقديره   ،
واىل هذا الرأي ذهب ابن عطية)94(، ومثله فعل 
القرطبي )ت671ه�( ، غري أن�ّه محلها عىل معنى :  

)أحَرق�َ�ت�ُْهم الناُر ذاُت الوقوِد ()95( . 
الكلامت املنصوبة يف قراءة قعنب :

أن�ّه  قعنب  إىل  املنسوبة  القراءة  املتتبع  جيد   
قرأ طائفة من املفردات القرآنية بالنصب، وجاءت 
 ٍ جار  ذلك  وكّل   ، اجلر  أو  بالرفع  العامة  قراءة  يف 
أن�ّه  عنه  ُنَقَل  إذ  النحو؛  قياس  يف  جائز  هو  ما  عىل 
الن�ّاِس  أوىل  إنّ   ((  : تعاىل  قوله  يف  النّبي(   ( لفظة  قرأ 
بإبراهيمَ للذينَ ات�ّبَعوهُ وهذا النيبُّ((  ] آل عمران /68[ 

بالنصب)96(. 

قياس  عىل  جارية  بالنصب  قعنب  وق��راءة         
جعفر  أبو  أجازها  وهلذا  ؛  السياق  وظاهر  اللغة 
النح�ّاس )97(، ووصفها مكي بن أيب طالب بأن�ّها 
حسنة)98( ، وقال عنها القرطبي : )) ولو نصب 

– لكان جائًزا يف الكالم(()99(.  النبّي  – أي 
عىل  معطوفة  أن�ّها  فيها  النصب  ووج��ه   
الضمري يف ) ات�َّبعوُه(  الواقع مفعوالً به ، والتقدير: 
يف  والرفع   .  )100() النبّي  هذا  وات�ّبعوا  )ات�ّبعوُه 
قراءة العامة عىل النعت ل� ) هذا( ، أو عىل البدل، و 
)هذا( يف موضع رفع عطفًا عىل االسم املوصول ) 

الذين ( الواقع خربًا ل� )إّن()101(.
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- وقرأ قوله تعاىل : )) فإذا ن�ُف�ِخَ يف الصّور نفخةٌ  واحدة 
ٌ(( ] احلاقة/13[  بنصب )نفخة(               و)واحدة( 
عىل أّن ) نفخة( مفعول مطلق ، و)واحدة( صفة هلا 
الفاعل،  مقام  الّصور(  )يف  واملجرور  اجلار  وقام   ،
وقرأ العامة بالرفع فيهام عىل أّن ) نفخة( نائب فاعل 
ملا مل يسّم فاعله ،            و)واحدة( صفة هلا)102(. 
 ، )ت210ه�����(  عبيدة  أب��و  واستحسن   
أّن  وبّينا   ، العامة  قراءة  338ه���(  ت   ( والنّحاس 
مرات  عدد  لبيان  جاء  املصدر  أّن  هو  قبوهلا  وجه 
حدوث الفعل ، ولو أّن املصدر جاء ملجرد التوكيد 
أبو عبيدة  الفاعل، وقد عرّب  يقوم مقام  أْن  ما صّح 
صفة  املصادر  جاءت  ملا   ((  : قائاًل  الرأي  هذا  عن 
جرى عىل جمرى االسم الذي مل يذكر فاعله ، ولو 
 ، ب���ًا(()103(  رَضْ رُضَب   : لقلت  صفة  بغري  جاء 
وقال أبو جعفر النحاس : )) ملا نعت املصدر َحُسَن 
رفعه ، ولو كان غري منعوت كان منصوبًا ال غري ((

 . )104(
وقد أجاز بعض النحاة املتأخرين ، ومنهم   
أبو حيان األندليس نصب املصدر)نفخة(، وإْن جاء 
حمدود  مصدر  نفخة   (( أّن  بحجة   ، التوكيد  لغري 
ونعته ليس بنعت ختصيص ، وإّنام هو نعت توكيد 
الذين  النحاة  مجهور  بذلك  خمالفني   ،  )105())
ذهبوا إىل أّن من شوط قيام املصدر مقام ما مل يسم 
فاعله هو أال يكون مسوقًا ملجرد التوكيد )106( ؛ 
إذ )) ال فائدة من اإلسناد إليه ، وهو ملفوظ  به ، 

فكيف إذا ُنوَي، ومل ُيلفظ به(()107(.
وق���د ذك���ر األخ��ف��ش )ن��ف��خ��ة واح���دة(   
عنها:           وقال   ، ال  أم  هبا  أقرئ  يذكر  ومل   ، بالنصب 
)) وهي يف العربية جائزة ... واملعنى :  ن�ُِفَخ الّصوُر 

نفخة ً واحدة ً(( )108(.
 ( رف��ع  يف  ضري  من  البصيون  ي��رى  وال   
يف  البصيني  مذهب  أّن  لعلمنا  ؛  نصبها  أو  نفخة( 

واملجرور  املصدر  اجتمع  إذا  أن�ّه  هو  املسألة  هذه 
مقام  شاء  ما  إقامة  يف  خمي�ّر  فاملتكلم   ، الكالم  يف 
ت   ( معٍط  اب��ن  عند  واملختار   . ال��ف��اع��ل)109( 
628ه�( إقامة املجرور، يف حني أّن املختار عند ابن 

عصفور ) ت 699( إقامة املصدر )110(.
احلقُّ  وق�ُِلِِ   ((  : تعاىل  قوله  يف  احلّق(   ( لفظة  وقرأ   -
من ربِّكم (( ] الكهف/29[ بالنصب)111(، 
ووجه النصب فيها أن�ّها صفة ملصدر حمذوف، دّل 
) عليه الفعل ) ق�ُْل( ، والتقدير : ) وق�ُِل القوَل احلقَّ

 . )112(
( يف قراءة اجلمهور جيوز أْن يكون  و)احلقُّ  
 ، ) ِ هو احلقُّ خربًا ملبتدأ حمذوف ، تقديره : ) وق�ُل 
وجيوز أْن يكون مبتدأ ، وخربه ) من ربِّكم()113( 

، واختار الزخمرشي الوجه         األول )114(. 
 [  )) احل��قِّ  هللِ  ال��وَاليَ��ُة  هُنالكَ   ((  : تعاىل  قوله  وقرأ   -
عمرو  قرأ  وهبا   ، احل��ّق(   ( بنصب  الكهف/44[ 
 .)115( حيوة  وأبو   ، عبلة  أيب  وابن   ، عبيد  ابن 
حيوة  أيب  إىل  القراءة  هذه  عطية  ابن  نسب  ولقد 
وحده)116(، يف حني نسبها الزخمرشي إىل عمرو 
حسنة  ق��راءة   (( هي  عنها  وقال   ، وحده  عبيد  بن 

فصيحة(()117( . 
ق��راءة  املدرستني  نحويو  ص��ّوب  ولقد   
جتيزها  التي  القراءات  من  الفّراء  فعّدها   ، النصب 
احلّق(   ( نصبت  ولو   ((  : فقال  ؛  النحوية  الصيغة 

عىل معنى حقًا كان صوابًا (()118( .
أن�ّه  وذكر   ، أيضًا  النصب  ق��راءة  الزّجاج  وأج��از 
مفعول  أن�ّها  ، وخّرجها عىل  هبا  قرأ  أحدًا  يعلم  ال 
مطلق لفعل حمذوف ، تقديره : ) أَحّق احلّق( ، فقال 
تقول:  كام   ، التوكيد  يف  املصدر  عىل  ونصبه   ((  :
)هناك احلّق(، أي : أَحّق احلّق ()119( ، واىل مثل 

هذا الرأي ذهب ابن خالويه)120( )ت370ه�(.
والكسائي  العالء  بن  عمرو  أب��و  وق��رأ   
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بالكرس)121(. واحلجة  الّقّراء  بقية  ، وقرأ  بالرفع 
ملن رفع ) احلّق( جعله نعتَا للوالية )122(، وجيوز 
- عىل رأي ابن اجلوزي ) ت 597ه�( - أن يكون         
)احلّق( خربًا ملبتدأ حمذوف، تقديره : ) هو احلقُّ (
)123( ، ويف هذه احلال يكون ) هو احلق( يف حمل 
جر صفة ) هلل( عّز وجل ، أو مبتدأ واخلرب حمذوف 
، والتقدير: )احلقُّ ذلك(، أي ما قلناه)124(. وأّما 
من قرأ باجلر ؛ فقد جعله نعتًا هلل عّز وجل ، والتقدير 

.)125( ) : )هللِ ذي احلقِّ
من  تنزيٌل   ((  : تعاىل  قوله  تنزيل( يف   ( لفظة  وقرأ   -
ووجه   ، بالنصب  احل��اق��ة/43[   [  )) العاملنيَ  ربّ 
 ، حمذوف  لفعل  مطلق  مفعول  أن�ّها  فيها  النصب 
تقديره : ) َنّزَل تنزياًل ()126(، وقرأ العامة بالرفع 
عىل أن�ّه خرب ملبتدأ حمذوف ، تقديره : ) هو تنزيٌل (

 . )127(
- وقرأ قوله تعاىل : )) واعلموا أن�ّكم غرُ مُعْجزي 
اهللِ (( ]التوبة/2[ بنصب لفظ اجلاللة)128( ، عىل 
ذلك  العامة  وقرأ   ، الفاعل  السم  به  مفعول  أن�ّه 
جني  ابن  ذكر  وقد    .  )129( اإلضافة  عىل  باجلر 
قراءة قعنب ، وعّدها قراءة غريبة ، ووصفها بأن�ّها 
قياس  عىل  جارية  ليست  ألن�ّها  ؛  حلنًا  تكون  تكاد 
النحو ؛ إذ إّن ) معجزي( مل تقرتن باأللف والالم ؛ 
حتى ُيفرس حذف النون فيها ، ونصب لفظ اجلاللة 

بعدها بأن�ّه جاء لتقصري الصلة )130( . 
ومع أّن ابن جني رفض هذه القراءة ، فان�ّه   
باأللف  املقرتن   القارئ قاس غري  أّن  خّرجها عىل 
فقال: )) غري   ، باأللف والالم  املقرتن  والالم عىل 
أن�ّه شبه معجزي باملعجزي ، وسوغ له ذلك علمه 
ت�تعرف بإضافتها إىل اسم  بأّن ) معجزي( هذه ال 
)امُلقيمي  يف         النصب  جاز  فكام   ... تعاىل  اهلل 
الّصالة( )131( كذلك شبه به غري معجزي اهلل (( 
، وبني أّن هذه القراءة هلا ما يامثلها يف كالم العرب 

، ومن ذلك قول سويد بن أيب كاهل)132( :
عن  األن��ف��س  حابسو  َومساميُح بام ُضّن به 

ُسوِء الّطَمع 
مثل  النصب يف  أّن  إىل  العكربي  البقاء  أبو  وذهب 
هذه القراءة شاذ وغري صحيح ، وعّده )) سهو من 
قارئه ؛ ألن اسم الفاعل حتذف فيه النون ، وينصب 
وقول   ،  )133()) وال��الم  األل��ف  فيه  ك��ان  إذا 
العكربي هذا يوحي بأّن قعنًبا صانع هلذه القراءة، 

وأن�ّها من عنده . 
؛  عجيب  النحويني  هؤالء  أمر  أّن  وحقّا   
شعر  عىل  اعتامدًا  اللغة  إثبات  جييزون  أحيانًا  فهم 
االستهانة  موقف  يقفون  نجدهم  حني  يف  جمهول، 
واملغاالة يف معارضة كثري من القراءات، وبخاصة 
ما أشكل منها ، ولعل السبب يف ذلك هو اعتقادهم 
بأّن القراءات آراء تنبثق من أصحاهبا، وليست سن�ّة 

مت�ّبعة)134( .
وأجاز ابن مالك حذف النون هنا اختيارًا   
بأّن هذه  ، وفرّس ذلك  ونصب لفظ اجلاللة بعدها 
من  وكثري  ساكنة)135(.  الم  قبل  جاءت  النون 
هذه  مثل  يف  النون  ح��ذف  جييزون  ال  النحويني 
مثل  أّن  وعندهم   ، بعدها  االسم  ونصب  القراءة  
هذا احلذف جاء للرضورة ؛ لعلمنا أّن نون اجلمع 
عندهم حتذف لإلضافة، ولشبه اإلضافة ، ولتقصري 
للرضورة  حذفها  يكون  ذل��ك   عدا  وما   ، الصلة 

. )136(
ُ والزانِي فاجلدوا كلَّ  والزّانية  - وقرأ قوله تعاىل )) 
واحدٍ منهما مائة جَلدةٍ ((] النور /2[ بالنصب، وكذلك 
قرأ حييى بن يعمر ، وأبو جعفر املدين ) ت 132ه�( 
، وعيسى بن عمر ، وإبراهيم بن أيب عبلة ، وعمرو 
بن فائد ) ت بعد 200ه�( ، ورويس)137( ) ت 
238ه�( ، ولكّن أكثر النحويني  واملفرسين نسبوا 

هذه القراءة إىل عيسى بن عمر وحده )138( . 
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أن�ّها  عىل  النصب  ق��راءة  خ��ّرج��وا  وق��د   
بعده  املذكور  يفرسه   ، حم��ذوف  لفعل  به  مفعول 
 ،  )139() والّزايِن  الّزانيَة  اْجِلدوا   (  : والتقدير   ،
وفرّسوا قراءة العامة بالرفع عىل أّن ) الّزانية ( مبتدأ 
عليُكم  ُيتىل  وفيام   (  : تقديره   ، حمذوف  واخلرب   ،
الّزانيُة والّزايِن ( ، وهذا هو مذهب سيبويه)140( 
إىل  والزّجاج  )ت285ه�(  واملربد  الفّراء  وذهب   .
عىل  وتابعهم   ، فاْجِلدوا()141(   ( مجلة  اخلرب  أّن 
هذا الرأي الزخمرشي)142( . واحتمل ابن عطية 
قوله  واخلرب  مبتدأ،  النور/1[   [ تكون)سورة(  أن 
تعاىل : ) الزانية( ، ويف هذا التوجيه من البعد ما فيه 

 . )143(
والقياس عند سيبويه )ت180ه�( ترجيح   
النصب عىل الرفع يف لفظة ) الّزانية( ؛ ألن�ّها وقعت 
قبل فعل طلب ، جاء يف كتاب سيبويه : )) واألمر 
ُيبنى  الذي  االسم  يف  النصب  فيهام  خُيتار  والنهي 
ويف   ،  )144()) الفعل  عىل  وُيبنى   ، الفعل  عليه 
هذه  يف  النصب  قراءة  ذكر  كتابه   من  آخر  موضع 
العربية عىل ما ذكرت  اللفظة ، وقال : )) وهو يف 
لك من القوة ، ولكْن أبت العامة إال القراءة بالرفع 
(()145( ، وهذا هو اختيار اخلليل أيضًا )146( . 
واالختيار عند الفّراء والزّجاج ترجيح قراءة الرفع 
هذا  عىل  عطية  ابن  وعّقب   ، النصب)147(  عىل 
أكثر  قول  وهو   ، جيد  قول  هذا   ((  : قائاًل  الرأي 

النحاة (()148( . 
ما قرأه جمزومًا 

إنْ   (( قرأ  أن�ّه  العدوّي  قعنب  عن  نقل   
ات�ّق�َيْنَ فال ت�َْخَضعْنَ بالقوِل فيَْطمَعَ الذي يف قلبهِ مرَضٌ (( ] 
األحزاب/32[ بكرس العني عىل نية اجلزم)149( 
عطفًا عىل حمل فعل النهي              )ختضْعَن( عىل 
أن�ّه هني ملريض القلب عن الطمع عقيب هنَيُهّن عن 
اخلضوع بالقول ، كأّنه قيل : ) فال خَتَْضْعَن بالقول 

فال يطمَع الذي يف قلبِه مرٌض( )150( . 
بن  الرمحن  عبد  قرأ  أيضًا  القراءة  وهبذه   
هرمز األعرج ) ت117ه�( ، وابن حميصن وعيسى 
بن عمر، وأبان بن عثامن)151( ) ت القرن الثاين 
اهلجري( ، وقرأ العامة بفتح العني            )فيطمع( 
فاء  بعد  وجوبًا  املضمرة  ب��أْن  منصوب  أن�ّه  عىل 

السببية يف جواب النهي )152( . 
وتقبل أبو جعفر النّحاس الوجه الذي قرأ   
وأّما  حسن)153(،  جيد  بأن�ّه  فوصفه   ، قعنب  به 
المرئ  شعر  بيت   وذكر   ، خّرجه  فقد  جني  ابن 
رّجح  أن�ّه  غري   ، الوجه  هلذا  موافق�ًا  جاء  القيس، 
أّن  إال   ((  : فقال   ، اجلمهور  به  قرأ  الذي  الوجه 
النصب أقوى معنى ، وأشد إصابة للعذر ، وذلك 
إن�ّام هو مسبب  أّن طمعه  إذا نصب كان معناه  أن�ّه 
منهي  ذلك  يف  فاألصل  بالقول   خضوُعهّن  عن 
عنه ، واملنهي مسبب عن فعلُهّن ، وإذا عطفه كان 
هنيًا هلّن وله ، وليس فيه دليل عىل أّن الطمع راجع 

األصل إليهن، وواقع من أجلُهّن (( )154( . 
ونسبوا لقعنب قراءة أخرى يف اآلية، هي   
كرس امليم وفتح العني ) فَيطِمَع (، وعّقب أبو جعفر 
هذا  أحسب   ((  : قائاًل  القراءة  هذه  عىل  النّّحاس 

غطًا ()155(. 
 ، حميصن  اب��ن  عن  روي   ، ثالث  وج��ه  اآلي��ة  ويف 
وهو ضّم الياء وكرس امليم وفتح العني               ) 
أو  اخلضوع  فُيْطِمَع   : بمعنى  فُيطِمَع()156(، 

القول)157(. 

ـــامء  قـــــراءة األس اخـــتـــالف   �
واألفعال واألدوات 

اجلمهور  لقراءة  الّسامل  أيب  خمالفة  تقتص  مل   
عىل احلركة اإلعرابية ، وإّنام نجد أّن هذه املخالفة تتمثل 
- يف جانب بارز منها - يف األسامء واألفعال واألدوات 
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: زيادة  وحذفًا وتغيريًا، مما له مساس بالنحو ؛ ملا يرتتب 
عليه من أثر يف املوضع اإلعرايب للفظ . 

� اختالف قراءة األسامء
ق��راءة  ع��ن  ال��س��اّمل  أيب  ق���راءة  اختلفت   
ويمكن   ، وتأخريًا  تقدياًم  الصياغة  بتغيري  اجلمهور 
أْن نلحظ ذلك يف قراءته قوله تعاىل  : )) مل يكنْ له 
شريكٌ يف امللكِ (( ] اإلرساء /111[ ؛ إذ قرأ بتقديم 
اسم كان ) شيك( عىل اجلار واملجرور) له( الواقع 
م��صف)158( اب��ن  طلحة  ق��رأ  وكذلك   ، خ��ربًا 
ميزان  يف  جائزة  القراءتني  وكلتا    . )ت112ه���( 
العربية، غري أّن تقديم )له( ع��ىل         )الرشيك( 
يف قراءة اجلمهور جاء لغرض تأكيد نفي وجود من 

يعاون اهلل سبحانه وتعاىل عىل تسيري أمور اخللق .
أيب  ق��راءة  أمثلة  من  طائفة  ج��اءت  وق��د   
قراءة  عن  االختالف  من  آخر  نحو  عىل  الّسامل 
اجلمهور، تتمثل بجعل ما هو اسم للحرف فعاًل ، 
ص والقرآن ذي الّذكر(( وذلك يف قوله تعاىل : )) 
غري  من  الدال  بكرس  )ص��اِد(  قرأه  إذ  ؛  ص/1[   [
تنوين وشاركه يف هذه القراءة كّل من أيب ابن كعب 
) ت21ه�(، ونص  بن عاصم ، واحلسن البصي 
، وابن أيب إسحاق )ت117ه�(، وإبراهيم بن أيب 

عبلة)159( .
أن�ّه  الّسامل  أيب  ق��راءة  يف  الكرس  ووج��ه   
فعل أمر من ) صادى - ُيصادي(، ومعناه عارْض 
وانتِه  بأوامره  فاعمْل   ، به  وقابلُه   ، بعملك  القرآَن 
عن نواهيه)160(، وهذا الوجه ُيروى عن احلسن 
اللغة)161(  علامء  عند  املشهور  وهو   ، البصي 
البصي  احلسن  إىل  الكرس  قراءة  الف�ّراء  ونسب   .
الجتامع  أن�ّها  عىل  ال��دال  كرسة  وخ��ّرج   ، وح��ده 

الساكنني) 162( .
واألجود عند سيبويه ) ت180ه�( القراءة   

بإسكان الدال ، وعدم حتريكها ؛ ألن�ّها من حروف 
اهلجاء ، وحكمها الوقف عليها ، وهي قراءة أكثر 
الق�ّراء )163( ؛ وهلذا مل جيْز األزهري )ت370ه�( 
 ( الدال  بكرس  القراءة  عن  وقال   ، هبا  القراءة  إال 
صاِد(: إهنا ليست بجيدة)164( ، ومثل ذلك نجده 
عند الطويس والطربيس ؛ إذ وصفا قراءة اجلمهور 

بأن�ّها هي الصحيحة)165( . 
ومن هذا الرضب أيضًا قراءته قوله تعاىل   
: )) ْن والقلِم (( ] القلم/1[ بكرس النون)166( ، 
وكذا قرأ ابن عباس )ت68ه�(، واحلسن البصي 
، وابن أيب إسحاق )167( ووجه الكرس فيها عىل 
 ) ألفعلّن  اهللِ   (  : تقول  كام   ، القسم  حرف  إضامر 
 ، القراءة توجيهًا آخر  . وقد وّجهت هذه   )168(
 ( الساكنني  اللتقاء  هو  إن�ّام  النون  كرس  إّن  فقيل: 

 .)169
ووجه   ، النون  بسكون  القّراء  أكثر  وقرأ   
أن�ّها بعض حروف  فيها عند سيبويه هو  اإلسكان 
وسط  ُيعَرب  ال  كام   ، إعراهبا  جيز  فلم   ، األس��امء 
االسم)170( ، وقال الفّراء : )) مل ت�ُعَرب حروف 

املعجم ؛ ألن�ّك إن�ّام أردت تعليم اهلجاء)171( . 
يف  الفّراء  رأي  النّحاس  جعفر  أبو  وأّي��د   
إسكان النون ، ووّضحه بقوله : )) ألن�ّك إذا أردت 
تعليم اهلجاء مل جيز أْن تزيد اإلعراب ، فيزول ذلك 
عن معنى اهلجاء إال أْن تنعت أو تعطف فتعرب((

. )172(

� اختالف قراءة األفعال 
األفعال  من  طائفة  املظهر يف  هذا  ويتمثل   
الفعل  قرأ  إذ  ؛  العدوي  الساّمل  أبو  هبا  قرأ  التي 
بَصُرْتُ مبا مل  َيْبُصوا( يف قوله تعاىل  : ))  املضارع ) 
يَبْصُروا بهِ ((]طه /96[ بالتاء وفتح الصاد ، ورويت 

هذه القراءة عن األعمش أيًضا )173( . 
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الساّمل  أبو  هبا  قرأ  التي  القراءة  وخّرجوا   
 ، وبني إرسائيل  اخلطاب ملوسى )ع(   عىل رصف 
أّن الفعل مسند  بالتاء عىل  وفرسوا قراءة اجلمهور 

إىل ضمري الغائبني ، وهم بنو إرسائيل )174(.
اخلطاب  بتاء  القراءة  أّن  الشوكايّن  ويرى   
إذ  ؛  الكريمة  اآلية  من  املقصود  املعنى  عن  بعيدة 
موسى  السامرّي  خياطب  أْن  املعقول  من  ليس 
به  يعلم  مل  ما  عِلَم  أن�َّه  لنفسه  ويدعى   ، بذلك 

موسى)175( . 
املضارع  الفعل  قرأ  أن�ّه  أيًضا  عنه  ون�ُِقَل   
الناقص ) يكوُن( يف قوله تعاىل : )) فسوفَ يكونُ 
الفعل  مسندًا  بالتاء،   ]77/ الفرقان   [  )) ل��زام��ًا 
فسوف   ( والتقدير:   ، مؤنث  ضمري  إىل  الناقص 
إىل  القراءة  هذه  ونسبت   .)176() العاقبة  تكوُن 
ت   ( تغلب)177(  بن  وأب��ان   ، عمر  بن  عيسى 
141 ه� أو 153ه�� ( . وقرأ العامة ) يكوُن( بإسناد 
الفعل إىل الضمري) هو( ، والتقدير ) فسوف يكوُن 

العذاُب لزامًا ()178( .
ومما يدخل يف تغيري صورة الفعل قراءاته   
بعض األفعال املبنية للمجهول أو املعلوم عىل نحو 
اختالف  إىل  ي��ؤدي  مما   ، اجلمهور  لقراءة  خمالف 
صورة اإلسناد فيها ؛ فقد قرأ الفعل املضارع املبني 
من  إليه  �يَُل  يُخَّ  (( تعاىل:  قوله  يف  يَُّل(  خُيَ  ( للمجهول 
أن�ّ�ها تسعى((              ]ط��ه/66[ بالتاء  سِحْرهم 
َت�َخ�َي�َُّل(  ( للمعلوم  املبني  وبصيغة   ، املفتوحة 
)179(. و والفعل ) ختيَُّل ( يف هذه القراءة أصله ) 
ت�َت�َخيُل ( ، عىل حذف إحدى التاءين ، وهو مسند 
الواقع   ، والعيّص  احلبال  عىل  العائد  الضمري  إىل 
بدل  رفع  حمل  يف  تسعى(  أن�ّها   ( ومجلة   ، فاعاًل 
اشتامل من ذلك الضمري )180( ، أو يف حمل نصب 

مفعول من أجله ، كام يرى ابن عطية)181( . 
ونسبوا أليب الّساّمل قراءة أخرى يف اآلية   

الياء)182(،  وكرس  التاء  بضم  )ت�َُخي�ُِّل(  وهي   ،
البصي  القراءة إىل احلسن  ابن عطية هذه  ونسب 
، وعيسى بن عمر )183( . ووجه هذه القراءة أّن 
الضمري املسند إليه الفعل يف حمل رفع فاعل ، و ) 

أن�ّها تسعى( يف حمل نصب مفعول به )184( .
وإسناد   ، التذكري  عىل  بالياء  العامة  وقرأ   
الواقع  تسعى(،  أن�ّها   ( املؤول  املصدر  إىل  الفعل 
إليه  يَُّل  خُيَ  ( والتقدير   ، فاعل  نائب  رفع  حمل  يف 
الفاعل  نائب  أْن يكون  ، وجيوز   )185( ) َسْع�ُيها 
ذلك  من  اشتامل  بدل  امل��ؤول  واملصدر  مضمرًا، 

الضمري)186( . 
قوله  يف  )حُيَْمْل(  الفعل  قراءته  الرضب  هذا  ومن 
شيءٌ  منه  يُحْمَْل  ال  حِمْلِها  إىل   ٌ مُثق�َل�َة  تدْعُ  وإنْ   ((  : تعاىل 
َت�َْحِمْل( امليم )  التاء وكرس  ((] فاطر /18[ بفتح 
عىل  يشء(   ( نصب  القراءة  هذه  وتقيض   .)187(
أن�ّه مفعول به ل� ) حَيِْمْل(، وفاعله ضمري عائد عىل 
ُ(  املحذوف ، والتقدير: )وإْن ت�َْدُع  مفعول ) َتْدع 
ُمث�ْق�َل�ٌَة نفسًا إىل مِحِْلها مل ت�َْحِمْل منه شيئًا ()188(. 
املبني  بصيغة  )حُيَمل(  القّراء  مجهور  وقرأ   
عىل  )يشء(  رفع  تتطلب  قراءة  وهي   ، للمجهول 

أن�ّه نائب فاعل ) 189( .
وجعل أبو الّسامل العدوي الفعل اخلاميس   
 )) ت�َبَيَّن هلم احلقُّ   ((  : تعاىل  قوله  للفاعل يف  املبني 
] البقرة/109[ بصيغة املبني للمفعول ؛ إذ قرأه ) 
( بحذف التاء ، مسندًا الفعل إىل          )احلّق( عىل  ُبنيِّ
أن�ّه نائب فاعل ، وهو كذلك من حيث اإلسناد يف 
قراءة اجلمهور ، ولكن�ّه وقع موقع الفاعل)190( . 

اختالف قراءة األدوات :  
تتمثل هذه اخلصيصة يف قراءة أيب الساّمل   
لقراءة  خمالفة  بصورة  األدوات  بعض  أدائ��ه  عرب 
عدة  قراءته  يف  املظهر  هذا  اختذ  وقد   . اجلمهور 
صور ، لعّل أشهرها هي : إثبات أداة مغايرة  لألداة 
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املذكورة يف قراءة اجلمهور . 
، وقد استعمل  أمثلة قراءته  ومما جاء من   
فيها أداة خمالفة لقراءة اجلمهور قوله تعاىل:     ))إنّ 
فقد  ؛  ]العاديات/11[   )) خلبرٌ  يومئذٍ  هبم  ربَّهم 
قرأه بفتح اهلمزة وإسقاط الالم من                 )خلبري(
القراءة ؛ إذ ليس فيها  )191(، وال شذوذ يف هذه 
قواعد  من  النحاة  عليه  اصطلح  عام  خارج  هو  مما 
؛  اجلمهور  قراءة  يف  بالكرس  إّن(   ( قرئت  وإن�ّام   ،
القرتان خربها بالالم ، ولوال ذلك لكانت مفتوحة 

بوقوع العلم عليها )192( .
أّن  سوى  القراءتني  بني  فرق  من  وليس   
الفعل)) يعلُم(( ] العاديات/9[ قد علق عن عمله 
فقد  الّسامل  أيب  قراءة  يف  وأّما   ، اجلمهور  قراءة  يف 
سّد املصدر املؤول من ) أّن واسمها وخربها( مسّد 

مفعويل ) يعلُم ()193( .
ومن هذا الرضب أيًضا قراءته قوله تعاىل   
: )) وأنّ إىل ربِّك املنتهى ((]النجم /42[ بكرس مهزة 
عام  منقطعة  إّن(   ( فيها  التي  اجلملة  أّن  عىل  )إّن(، 
 ، اهلمزة  بفتح  القّراء  مجهور  وقرأ   ، قبلها)194( 
عىل أّن اجلملة التي فيها ) أّن( معطوفة عىل ما قبلها 

. )195(
يْأِن  أل�َمْ   ((  : تعاىل  قوله  قراءته  وجاءت   
 ،)ِ َيْأن  أمّلا   (  : هكذا  احلديد/16[   [  )) آمنوا  للذين 
أي باستعامل األداة ) مّلا( بدالً من ) مل ( ، وهبا قرأ 
األدات��ني          بني  فرق  وال  ال��ب��صي)196(.  احلسن 
)مل ( و)ملا( فكلتامها أداة نفي وجزم وقلب ، غري أّن 
املنفي ب� )مّلا( متوقعًا ثبوته ، بخالف )مل( فال يكون 

منفيها متوقعًا )197(. 
عاهدوا  ك�ُل�ّما  أوَ   ((  : تعاىل  قوله  وقرأ   
بسكون   ]100/ البقرة   [  )) منهم  فريقٌ  َهُ  نَبَذ  عَهْدًا 
والواو  االستفهام  أي بجعل مهزة   ، الواو )198( 

حرفُا واحًدا ، وهو ) أْو(. 

عىل  القراءة  هذه  الكوفيون  خ��ّرج  وقد   
الرأي كّل  أّن ) أو( بمعنى بل ، وشاركهم يف هذا 
 ( وابن جني   ، الفاريس )ت377ه���(  أيب عيل  من 
ب��ره��ان)199( )ت456ه���(  ت 392ه���( ، وابن 
 [ الفاسقني((   (( أّن  التخريج  هذا  عىل  واملعنى   .
البقرة/99[ ، بمعنى  ) الذين فسقوا( ، فكأّنه قيل 
: )وما يكفُر هبا إال الذين فَسقوا بل كل�ّام عاهدوا(
)200( ، واحتمل أبو حيان األندليس أْن تكون ) 

أو( يف هذه القراءة بمعنى الواو)201( .
كل�ّام  أَو   ( الواو  بفتح  القّراء  مجهور  وقرأ   
مهزة  عليه  دخلت   ، عطف  ح��رف  أن�ّها  ع��ىل   )
االستفهام ، وهذا هو رأي سيبويه وأكثر النحويني 
عىل   – القراءة  هذه  يف  عليه  واملعطوف   .  )202(
 (  : والتقدير   ، حم��ذوف   - النحويني  أكثر  رأي  
 ، عاهدوا()103(  وكل�ّام  البيِّناِت  باآلياِت  أكفروا 
وبعضهم يقدر املعطوف مأخوذًا من كالم السابق، 
ويقول بتوسط اهلمزة بني املعطوف واملعطوف عليه 
، لغرض يتعلق باملعطوف خاصة ، والتقدير عنده  
: ) نقضوا هذا العهَد وذلك العهَد أو كل�ّام عاهدوا(

. )204(
ورّجح األخفش األوسط أْن تكون الواو   
زائدة )205( ، وهذا الرأي ضعيف جدًا ؛ ألن�ّه ال 
حيكم عىل احلرف بالزيادة مع وجود معنى من غري 
التي  أو(   ( : هي  الكسائي  ، وقال  رضورة)206( 
بمعنى )بل( ، وُحّركت الواو بالفتح تسهياُل)207( 

 .
الثالثة،  اآلراء  هذه  عطية  ابن  ذكر  ولقد   
متكلف...  كل�ّه  وهذا   ((: قائاُل   ، عليها  وعق�ّب 
ومثله   ، س��ي��ب��وي��ه(()208(  ق��ول  والصحيح 
بأن�ّهام  اآلخرين  القولني  واصفًا  اآلل��ويس  فعل 

ضعيفان)209( .
وُروي عنه أن�ّه قرأ قوله تعاىل : )) إنّا هَديناهُ   
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]اإلنسان/3[   )) كفورًا  وإمّا  شاكرًا  إمّا  السبيَل 
وكذلك   ،  )210( املوضعني  يف  إّما(  مهزة)  بفتح 
مسعود)211(  بن  اهلل  وعبد   ، كعب  بن  أيب  قرأ 

)ت32ه�( .
وقد خّرجوا فتح مهزة ) إّما( يف قراءة أيب   
بعض  عن  زيد  أبو  حكاها  هلجة  أن�ّها  عىل  الساّمل 
العرب)212( ، وذكر السيوطي ) ت911ه�( أّن 
فتح مهزة ) إّما( هي هلجة متيم وقيس وأسد)213(. 
بأن�ّها  القراءة  هذه  الزخمرشي  ووص��ف   
حسنة ، وفرّسها عىل أن�ّها ) أّما( الرشطية التفصيلية 
، وجواهبا مقدر عىل معنى : ) أّما  شاكًرا فبتوفيقنا 
وأّما كفوًرا فبسوء اختياره()214(، وقيل انتصب 
) شاكًرا وكفوًرا ( بإضامر كان ، والتقدير : ) سواء 

كان شاكًرا أو كان كفوًرا()215(.
وقد عّلل الكوفيون قراءة اجلمهور بكرسة   
مهزة ) إّما( عىل أن�ّها ) إْن( الرشطية املدغمة يف )ما 
( النافية ، والتقدير عندهم : إن�ّا هديناه ُالسبيَل إْن 

شكٌر وإْن كفٌر()216( . 
؛ الّن  التخريج  هذا  البصيون  أنكر  وقد   
أْن يضمر  إال   ، أداة الرشط ال تدخل عىل األسامء 
ألن�ّه  ؛  الفعل  إضامر  هنا  يصح  وال   ، فعل  بعدها 
، وذهبوا  ) كفوًرا ()217(  و  ) شاكًرا(  يلزم رفع 
إىل أّن ) إّما( بمعنى ) أو( التخيريية ، وانتصاب ) 
والتقدير  احل��ال)218(،  عىل  كفوًرا(   ( و  شاكًرا( 
 .  )219() كفوًرا  أو  شاكًرا  اإلنساَن  خلْقنا  :)إن�ّا 
أّن  إىل  وذهب   ، الرأي  هذا  الشجري  ابن  رّد  وقد 
املضمر هنا هو كان ، والتقدير : ) هديناُه السبيَل إْن 

كاَن شاكًرا وإْن كاَن كفوًرا ()220( .
آية  هناك  أّن  إىل  هنا  أشري  أْن  املفيد  ومن   
اجلارة،  الالم  بفتح  العدوّي  قعنب  قرأها  واحدة 
قوله  يف  وذل��ك   ، امل��ض��ارع  الفعل  عىل  الداخلة 

             )) فيهم  وأن���تَ  لِيُعذبَهم  اهلُل  ك��انَ  م��ا   ((  : تعاىل 
 ، اجلحود  الم  هي  الالم  وهذه   ، ]األن��ف��ال/33[ 
هلجة  وفتحها   ، مكسورة  تكون  أْن  فيها  واملشهور 

عكل وبني العنرب من متيم)221( .
ووردت يف قراءة قعنب آية واحدة ، قرأها   
بزيادة تاء التأنيث عىل احلرف              الشبيه بالزائد 
) رّب()222( ، وذلك يف قوله تعاىل : )) رُبّما يَودّ 
إذ  مسلمنيَ((]احلجر/2[؛  كانوا   لو  كفَروا  الذينَ 
 ، التاء  وزيادة  الباء  بتشديد   ) ُرّبتام   (  : هكذا  قرأه 
والقراءة التي قرأ هبا   قعنب هي إحدى اللهجات 

الستة عرش التي قيلت يف)رّب()223(. 

   
قعنب  أيب  بن  ه��الل  بن  قعنب  صاحبنا  ك��ان       
وبعض  ال��س��اّمل،  ب��أيب  يكنّى  ال��ع��دوي  البصي 
كنيته  يف  أخطأت  قد  له  ترمجت  التي  املؤلفات 
التي  واملعلومات   . الساّمك  بأيب  تكنيه  فكانت   ،
إلينا عن حياته كانت قليلة جدًا وحمدودة  وصلت 
، وال تكاد تشفي الغليل . ويعد الذهبي أفضل من 
ترجم له ؛ إذ ذكر معلومات تتصل بحياته ، مل تكن 

موجودة يف الكتب األخرى التي ترمجت له . 
الكريم  القرآن  قراءة  يف  مذهب  له  وكان   
زيد  أب��و  عنه  رواه   ، ال��ق��ّراء  مجهور  فيه  خالف   ،
األنصاري ، وأرجعوا سند قراءاته إىل اخلليفة الثاين 

عمر بن اخلطاب . 
عارص قعنب بعض األسامء الالمعة يف جمايل : النحو 
، والقراءة . وكان عىل معرفة جيدة بمسائل النحو 
املتداولة يف عصه، وتويف يف حدود سنة 160ه� . 

الخاتمــة
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وقد وافقت قراءته قراءة اجلمهور – يف جانب بارز 
عىل  بينهام  اخلالف  واقتص   ، الصياغة  يف   – منها 
احلركة اإلعرابية . ونظرة رسيعة يف القراءتني ، تبني 
يل أّن هذه املخالفة تنحص يف حركتني ، مها : الرفع 
، والنصب . ومل أجد أليب الساّمل قراءة بالكرس ، هلا 
حركة خمالفة يف قراءة اجلمهور ، بيد أّن هناك كلمة 
واحدة يف سورة األحزاب قرأها أبو الساّمل بالكرس 
عىل نية اجلزم ، وجاءت يف قراءة اجلمهور بالفتح .

اجلمهور  لقراءة  قراءته  خمالفة  تقص  ومل   
عىل احلركة اإلعرابية، واّنام نجد هذه املخالفة تتمثل 
يف جانب بارز منها يف األسامء واألفعال واألدوات 
. وقد انحص اخلالف بني القراءتني يف األسامء عىل 

شيئني ، مها : تغيري الصياغة تقدياًم وتأخريًا ، وجعل 
ما هو اسم للحرف فعاًل .

ومما يدخل يف تغيري صورة الفعل يف قراءته   
: قراءته بعض األفعال املبنية للمجهول أو املعلوم 
إىل  أّدى  مما   ، اجلمهور  لقراءة  خمالف  نحو  عىل 
اختالف صورة اإلسناد فيها . وأّما اختالف قراءة 
واختذ   ، قراءته  يف  الوضوح  كّل  فواضح  األدوات 
أداة  إثبات   : هي   ، صور  ثالث  املظهر  هذا  عنده 
مغايرة لألداة املذكورة يف قراءة اجلمهور ، وحتريك 
عن  فضاًل   ، اجلمهور  لقراءة  خمالفة  بحركة  األداة 
القراءة  عليه  تشتمل  مل  األداة  عىل  ح��رف  زي��ادة 

األخرى.
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الطبقات  عىل  الكّبار  ال��ق��ّراء  معرفة  ينظر   )1(
واملصادر ، للذهبي : 266/1 ،307 ،352 .

 : العسقالين  حجر  البن   ، امليزان  لسان  ينظر   )2(
.557/4

ملحمد   ، العرشين  القرن  معارف  دائرة  ينظر   )3(
فريد وجدي : 897/7.

)4( ينظر معرفة القّراء الكّبار : 214/1- 296. 
البن   ، القراء  طبقات  يف  النهاية  غاية  ينظر   )5(

اجلزري: 27/2.
)6(  معرفة القّراء الكّبار : 307/1.

)7( ينظر غاية النهاية يف طبقات القّراء : 27/2.
)8( معرفة القّراء الكّبار : 307/1

)9( املصدر نفسه : 266/1.
)10( املصدر نفسه ، والصفحة نفسها .

 ، والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   )11(
للسيوطي : 271/2.

)12( معرفة القّراء الكّبار : 352/1.
خولة  للدكتورة   ، كعب  بن  أيب  قراءة  ينظر   )13(

الدليمي : 27.
)14( ينظر شح األشموين : 154/1.

)15( ينظر املحّرر الوجيز ، البن عطية : 111/1 
، شح األشموين : 154/1.

)16(  معاين القرآن وإعرابه ، للزّجاج : 87/1.
)17(  جممع البيان ، للطربيس : 33/1.

)18(  املحتسب ، البن جني : 145/1.
)19( ينظر شح التسهيل ، البن مالك : 203/1 
 /1: األزه��ري  خالد  للشيخ   ، التصيح  شح   ،

 .173
أيب  بن  ملكي   ، القرآن  إعراب  مشكل  ينظر   )20(

طالب : 83/1.
 ،35/1  : عبيدة  أليب   ، القرآن   جماز  ينظر   )21(

معاين القرآن ، لألخفش األوسط : 215/1. 
شح   ،112/1  : الشجري  ابن  أمايل  ينظر   )22(

املفصل ،البن بعيش : 65/2، 392-391. 
 : األندليس  حيان  أليب   ، املحيط  البحر   )23(

 .267/1
)24( املصدر السابق ، والصفحة نفسها .

)25( الكشاف ، للّزخمرشي : 119/1.
)26( روح املعاين ، لآللويس: 209/1. 

)27( اجلامع ألحكام القرآن , للقرطبي: 168/1- 
روح   ،   227  -266/1  : املحيط  البحر   ،  169

املعاين : 208/1- 209. 
 ، القدير  فتح   ،110/1 الوجيز:  املحّرر    )28(

للشوكاين : 69/1. 
)29(  إعراب القرآن ، للنّحاس : 40/1. 

)30(  املحّرر الوجيز: 100/1
)31( فتح القدير  : 69/1.

)32( معاين القرآن ، للفّراء : 22/1
)33( ينظر جممع البيان : 133/1.

)34( ينظر مهع اهلوامع ، للسيوطي : 485/1.
)35( ينظر جممع البيان : 134-133/1.

)36(  إعراب القرآن املنسوب للزّجاج : 935/1 
، شواذ القراءات ، للكرماين : 409.

)37(  زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج مجال 
الدين اجلوزي : 5/7

 : للعكربي  التبيان   ،  101/1 الكتاب:   )38(
1907/2 ، روح املعاين : 157/12. 

اجلامع   ،1907/2 للعكربي:  التبيان   )39(

لهوامش
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 : األشموين  شح   ،  97/15  : القرآن  ألحكام 
 .271/1

للنّحاس : 34/4 ،   ، القرآن  ينظر إعراب    )40(
شح املفصل :269/1. 

 : املعاين  روح   ،  248  : اللبيب  مغني  ينظر   )41(
 .157/12

)42( شح التصيح : 269/1.
)43( البحر املحيط : 139/8.

)44( معاين القرآن، للف�ّراء : 88/3- 89 ، التبيان 
للطويس : 394/9.

)45(  معاين القرآن ، للفّراء :89/3.
 ،  463 لألزهري:  القراءات   معاين  ينظر   )46(
احلجة للقّراء السبعة  أليب عيل الفاريس : 423/3 

، زاد املسري : 257/7. 
)47(  ينظر الكّشاف : 631/4 ، شواذ القراءات 

للكرماين : 491. 
)48( ينظر املحّرر الوجيز: 391/5 ، فتح القدير 

 .401/5 :
)49( معاين القرآن ، للفّراء : 116/2.

)50( ينظر البحر املحيط : 359/8 ، روح املعاين 
.126/15 :

)51( الكتاب : 413/2.
مشكل إعراب القرآن : 77/2 ، الكّشاف   )52(

: 631/4 ، اجلامع ألحكام القرآن : 39/19. 
فتح   ،  90/17  : القرآن  ألحكام  اجلامع   )53(

القدير : 156/5.
 259/4  ، للنّحاس  القرآن  إعراب  ينظر   )54(
 : املسري  زاد   ،  700/2  : القرآن  إعراب  مشكل   ،

 .296/7
ينظر الكّشاف : 426/4 ، البحر املحيط :   )55(

 .189/8
أمايل ابن الشجري : 80/2.  )56(

شح التصيح : 448/1.  )57(
املحتسب: 349/2.   )58(

القدير  فتح   ،  456  : ال��ق��راءات  ش��واذ   )59(
.160/5:

شح األشموين : 434/1 ، روح املعاين   )60(
 .93/14:

 : املحيط  البحر   ،  430/4: الكّشاف   )61(
.182/8

ينظر أمايل ابن الشجري : 92-91/2.  )62(
املصدر السابق : 93/1 ، التبيان للطويس   )63(

 .460/9 :
 : املحتسب   ،  201  /1  : الكتاب  ينظر   )64(

350/2 ، املغني : 556. 
مشكل إعراب القرآن : 702/2.  )65(

شح   ، نفسها  والصفحة   ، نفسه  املصدر   )66(
األشموين : 434/1. 

شح التسهيل : 74/1 ، شح التصيح :   )67(
401/1 ، مهع اهلوامع :106/1.

اجلامع ألحكام القرآن :10/17 ، البحر   )68(
املحيط :8 / 188، فتح القدير : 64/5. 

شح   ،74/2  : التسهيل  شح  ينظر   )69(
التصيح : 455/1. 

ينظر شح مجل الزّجاجي  البن عصفور :   )70(
367/1 ، شح التسهيل : 75/2 .

املحتسب : 353-352/2.  )71(
شح مجل الزّجاجي : 367/1.   )72(

املحتسب : 352/2.   )73(
ينظر شح التصيح : 455/1.   )74(

خمتص شواذ القراءات  البن خالويه : 75   )75(
، شواذ القراءات : 578. 

التبيان للطويس : 455/6.  )76(
معاين القرآن ، للفّراء : 373/2.   )77(
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معاين القرآن ، للزّجاج : 98/2.   )78(
التبيان للعكربي : 815/2.   )79(

شح املفصل : 404/1.  )80(
 : القدير  فتح   ،  415/8  : املحيط  البحر   )81(

 .471/5
معاين القرآن  للزّجاج : 311/4 ، اجلامع   )82(

ألحكام القرآن : 132/19. 
ينظر مشكل إعراب القرآن : 799/2.   )83(

معاين القرآن ، للفّراء : 233/3.  )84(
إعراب القرآن ، للنّحاس : 181/5.  )85(

معاين القرآن ، للزّجاج : 311/4.   )86(
مشكل إعراب القرآن : 799/2.   )87(

ينظر اجلامع ألحكام القرآن : 189/19،   )88(
فتح القدير : 514/5. 

التبيان للطويس : 10/ 317 ، الكّشاف :   )89(
 .718/4

فتح   ،  809/2  : القرآن  إعراب  مشكل   )90(
القدير : 514/5. 

البحر املحيط : 444/8.   )91(
 : املعاين  روح   ،  514/5  : القدير  فتح   )92(

 .299/15
معاين القرآن ، للفّراء : 253/3.  )93(

املحّرر الوجيز : 462/5.  )94(
اجلامع ألحكام القرآن : 189/19.  )95(

شواذ القراءات : 115.  )96(
إعراب القرآن  ، للنّحاس: 168/1.  )97(

مشكل إعراب القرآن : 162/1.   )98(
اجلامع ألحكام القرآن : 71/4.   )99(

الكشاف : 1/ 364 ، أمايل ابن الشجري   )100(
.

مشكل إعراب القرآن : 162/1، البحر   )101(
املحيط : 512/2. 

اجلامع ألحكام القرآن : 18/ 172، فتح   )102(
القدير : 349/5 ، روح املعاين : 50/15. 

جماز القرآن : 267/2.   )103(
إعراب القرآن ، للنّحاس : 5/ 104.  )104(

البحر املحيط : 307/8.   )105(
شح التسهيل : 558/2 ، شح التصيح   )106(

 .426/1 :
شح التسهيل : 59/2.  )107(

معاين القرآن ، للزّجاج : 269/4.  )108(
مهع اهلوامع : 523/1.   )109(

املصدر نفسه ، والصفحة نفسها .  )110(
شواذ القراءات : 287 ، اجلامع ألحكام   )111(

القرآن : 255/1. 
 : املعاين  روح   ،115/6  : املحيط  البحر   )112(

 .253/8
)113(

 ،  255/10  : القرآن  ألحكام  اجلامع    )114(
البحر املحيط : 115/6. 

الكّشاف : 2/ 691
 : املعاين  روح   ،124/6  : املحيط  البحر   )115(

 .270/8
املحّرر الوجيز : 519/3.   )116(

الكّشاف : 696/2.   )117(
معاين القرآن  ، للفّراء : 146/2.   )118(

معاين القرآن ، للزّجاج : 134/3.   )119(
البن   ، السبع  القراءات  يف  احلجة  ينظر   )120(

خالويه : 132. 
 ،  268   : ل��ألزه��ري  ال��ق��راءات  معاين   )121(

التبيان للطويس : 48/7. 
مشكل إعراب القرآن : 442/1 ، جممع   )122(

البيان : 344/6. 
ينظر زاد املسري : 108/25.   )123(
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 , امل��ت��وات��رة  العرش  ال��ق��راءات  يف  املغني   )124(
للدكتور حممد سامل حميسن: 370/2. 

 ،123  : السبع  ال���ق���راءات  يف  احل��ج��ة   )125(
التبيان للعكربي:  احلجة للقراء السبعة : 89/3 ، 

 .849/2
 : القدير  فتح   ،  594/4  : ال��ك��ّش��اف   )126(

 .354/5
معاين القر  )127(

آن  للزّجاج : 270/4 ، زاد املسري : 113/8.
 : جني  الب��ن   ، اإلع����راب  صناعة  رس   )128(

 .192/2
إعراب القرآن ، للنّحاس : 179/2.   )129(

املحتسب : 123/2.   )130(
احلج /35.  )131(

املحتسب : 123/2.   )132(
التبيان للعكربي : 1089/2.   )133(

 ، العري  النحو  يف  والقراءات  القرآن  أثر   )134(
للدكتور حممد سمري الّلبدي:321.
شح التسهيل : 76/1.   )135(

 ،164-162/1 اهل��وام��ع:  مه��ع  ينظر   )136(
حاشية الصّبان :133/1. 

 : املحيط  البحر   ،  362/5  : املسري  زاد   )137(
393/6 ، روح املعاين : 274/9. 

ينظر إعراب القرآن للنّحاس: 937/3-   )138(
 : البيان  ، جممع  الوجيز: 160/4  املحّرر   ،.  938

 .217/17
 : ال��ك��ّش��اف   ،143/2  : امل��ح��ت��س��ب   )139(

 .204/3
مهع   ،  431/1  : األشموين  شح  ينظر   )140(

اهلوامع: 348/1 ، فتح القدير :4/4
اجلامع ألحكام القرآن :107/12.   )141(

الكّشاف : 203/3.  )142(

روح املعاين : 247/9.  )143(
الكتاب : 192/1.  )144(

املصدر السابق : 197/1.   )145(
ينظر إعراب القرآن  ، للنّحاس : 104/3،   )146(

زاد املسري : 362/5.
 ،  244/2  : للفّراء  القرآن   معاين  ينظر   )147(

معاين القرآن  للزّجاج:248/3.
املحّرر الوجيز : 160/4.  )148(

خمتص شواذ القراءات : 119، فتح القدير   )149(
 .347/4 :

 : امل��ع��اين  روح   ،  521/3 ال��ك��ّش��اف:   )150(
 .187/11

 : القدير  فتح   ،154/8  : البيان  جممع   )151(
.347/4

البحر   ،1506/2  : للعكربي  التبيان   )152(
املحيط : 222/7. 

إعراب القرآن ، للنّحاس : 248/3.   )153(
املحتسب : 223/2.   )154(

إعراب القرآن ، للنّحاس : 248/3.   155(
الكّشاف : 521/3.   )156(

اجلامع ألحكام القرآن : 115/4.   )157(
خمتص شواذ القراءات :78.  )158(

 : القدير  فتح   ،  66/7  : املحيط  البحر   )159(
253/4 ، روح املعاين:154/12.

 622/2  : ال���ق���رآن  إع����راب  مشكل   )160(
ألح��ك��ام  اجل���ام���ع   ، ال����ك����ّش����اف:67/4   ،

القرآن:94/15. 
 ،73/6 للنّحاس:  القرآن  معاين  ينظر   )161(

إعراب القرآن للنّحاس: 33/4.
ينظر معاين القرآن للفّراء: 396/2.  )162(

إعراب   ، للنّحاس: 73/6  القرآن  معاين   )163(
القرآن للنّحاس : 33/4.
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معاين القراءات، لألزهري:414.  )164(
 : البيان  : 54/8، جممع  للطويس  التبيان   )165(

 .341/8
البحر املحيط : 302/8.  )166(

املحّرر الوجيز: 345/5.   )167(
املصدر نفسه ، والصفحة نفسها ، اجلامع   )168(

ألحكام القرآن : 146/18. 
البحر املحيط : 302/8.   )169(

إعراب القرآن ، للنّحاس : 93/5.   )170(
املصدر نفسه ، والصفحة نفسها .   )171(
املصدر نفسه ، والصفحة نفسها .   )172(

البحر املحيط : 254/6.   )173(
املحّرر   ،154/3  : السبعة  للقّراء  احلجة   )174(

الوجيز: 61/4 ، زاد املسري : 234/5. 
فتح القدير : 474/3.   )175(

خمتص شواذ القراءات : 105.  )176(
معجم   ، نفسها  والصفحة  نفسه  املصدر   )177(

القراءات القرآنية : 390/6. 
البحر املحيط : 475/6.   )178(

 : املعاين  ، روح   241/6 : نفسه  املصدر   )179(
.539/8

روح املعاين :539/8.   )180(
املحّرر الوجيز : 51/4.  )181(

البحر املحيط : 241/6.  )182(
املحّرر الوجيز: 51/4.  )183(

روح   ،  186/2  : للفّراء  القرآن  معاين   )184(
املعاين : 539/8.

 ،  390/3  : للنّحاس  القرآن  إع��راب   )185(
مشكل إعراب القرآن : 468/2 ، معاين القراءات 

 .297 :
إع���راب ال��ق��رآن امل��ن��س��وب ل��ل��زّج��اج :   )186(

585/2 ، التبيان للعكربي : 896/2.

البحر املحيط : 293/7.   )187(
روح املعاين : 358/11.  )188(
البحر املحيط : 293/7.   )189(

ينظر معجم القراءات القرآنية : 176/1.  )190(
 : ال��ق��دي��ر  فتح   ، ال���ك���ش���اف:781/4   )191(

.609/5
ألحكام  اجلامع   ،  310/8  : املسري  زاد   )192(

القرآن: 111/20.
 : البحر املحيط : 502/8 ، روح املعاين   )193(

.446/15
املحّرر الوجيز : 206/5 ، روح املعاين :   )194(

.62/14
مشكل إعراب القرآن :695/2 ، البحر   )195(

املحيط : 165/8. 
ش��واذ   ،  264  /5  : ال��وج��ي��ز  امل��ح��ّرر   )196(

القراءات : 465. 
ينظر مهع اهلوامع : 446/2 - 448   .   )197(

 : ال��ك��ّش��اف   ،  183/1: امل��ح��ت��س��ب   )198(
171/1، شح األشموين : 379/2 . 

 : األشموين  شح   ،  70  : املغني  ينظر   )199(
 .379 -378/2

 : املعاين  روح   ،  171  /1  : الكّشاف   )200(
 .335/1

البحر املحيط : 492/1.   )201(
البحر املحيط :   ، البيان : 317/1  جممع   )202(

 .492/1
الكّشاف : 171/1.   )203(

روح املعاين : 334/1.   )204(
ينظر معاين القرآن ، لألخفش األوسط :   )205(

.326/1
التبيان للطويس : 366/1.  )206(

مشكل إعراب القرآن: 105/1، اجلامع   )207(
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القرآن الكريم  -1
أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب ، للدكتور حممد سمري نجيب اللّبدي، ط1، دار الكتب   -2

الثقافية – الكويت 1978م. 
مطبعة  ط3،   ، االبياري  إبراهيم  حتقيق   ، )ت311ه���(  للزّجاج  املنسوب   ، القرآن  إع��راب   -3

إسامعيليان – قم 1416ه� . 
– بريوت   النّحاس )ت338ه�( ، ط1، دار إحياء الرتاث العريب  القرآن ، أليب جعفر  إعراب   -4

2005م. 
االمايل ، البن الشجري )ت542ه�(، حتقيق حممود حممد الطناحي ، ط1، مطبعة املدين – مص   -5

1992م. 
املوجود،  عبد   أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق  )ت745ه���(،  األندليس  حيان  ،أليب  املحيط  البحر   -6
والشيخ عيل حممد مّعوض، والدكتور زكريا عبد احلميد النواي ، والدكتور أمحد النجويل اجلمل ، ط2، 

دار الكتب العلمية- بريوت 2007م. 
بغية الوعاة يف الطبقات اللغويني والنحاة ،جلالل الدين السيوطي )ت911ه�(، حتقيق مصطفى   -7

عبد القادر عطا ، ط1، دار الكتب العلمية – بريوت 2004م. 
التبيان يف إعراب القرآن ، أليب البقاء العكربي )ت616ه�( ، حتقيق عيل حممد البجاوي ، مطبعة   -8

عيسى احللبي – مص 1976م. 

روافــد البحث

ألحكام القرآن :28/2. 
املحّرر الوجيز : 185/1.   )208(

روح املعاين : 335/1.  )209(
 : القدير  فتح   ،  654/4  : ال��ك��ّش��اف   )210(

 .429/5
شواذ القراءات : 495   )211(

روح املعاين : 169/15.  )212(
مهع اهلوامع : 178/3.  )213(

الكّشاف : 654/4.  )214(
فتح القدير : 429/5  )215(

 ،  214/3  : للفّراء  القرآن  معاين  ينظر   )216(

اجلامع ألحكام القرآن: 80/19. 
إعراب القرآن للنّحاس : 152/5، املغني   )217(

.66 :
أمايل ابن الشجري : 128/3.   )218(

إعراب القرآن ، للنّحاس : 152/5.  )219(
 -129/3  : الشجري  اب��ن  أم��ايل  ينظر   )220(

130 ، املغني : 66.
معجم   ،  483/4  : املحيط  البحر  ينظر   )221(

القراءات القرآنية : 287/3.
معجم القراءات القرآنية : 532/4.  )222(

املغني : 139.   )223(
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اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبد اهلل القرطبي )ت671ه�(، حتقيق سامل مصطفى البدري ، ط2،   -10
دار الكتب العلمية – بريوت 2004م. 

إبراهيم  حتقيق  الصّبان)ت1206ه�(،  عيل  بن  ملحمد   ، األشموين  شح  عىل  الّصبان  حاشية   -11
شمس الدين ، ط1، دار الكتب العلمية- بريوت1997م. 

احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه )ت370ه�(، حتقيق أمحد فريد املزيدي، ط1، دار الكتب   -12
العلمية- بريوت 1999م. 
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دائرة معارف القرن العرشين ، ملحمد فريد وجدي ، ط3، دار املعرفة – بريوت ، د.ت .  -14
املثاين ، لآللويس )ت1270ه�(، حتقيق عيل عبد  الكريم والسبع  القرآن  املعاين يف تفسري  روح   -15

الباري ، ط1، دار الكتب العلمية – بريوت 2005م. 
زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج مجال الدين بن اجلوزي)ت597ه�(، حتقيق أمحد شمس   -16

الدين، ط2،دار الكتب العلمية –بريوت 2002م. 
رس صناعة اإلعراب ، البن جني )ت392ه�( ، ط2، حتقيق حممد حسن حممد حسن إسامعيل ،    -17

وأمحد رشدي شحانة عامر ، دار الكتب العلمية – بريوت 2007م. 
شح األشموين ، أليب احلسن نور الدين األشموين )ت900ه�(، حتقيق حسن محد ، ط1، دار   -18

الكتب العلمية – بريوت 1998م. 
شح التسهيل ، البن مالك ) ت672ه�(، حتقيق حممد عبد القادرعطا، وطارق فتحي السيد  ،   -19

ط1، دار الكتب العلمية- بريوت2001م. 
عيون  باسل  حممد  حتقيق  األزهري)ت905ه�(،  خالد  للشيخ   ، التوضيح  عىل  التصيح  شح   -20

الّسود ،ط2، دار الكتب العلمية – بريوت2006م. 
شح اجلمل ) اجلزء األول( البن عصفور االشبييل )ت699ه�(، حتقيق الدكتور صاحب أبو   -21

جناح ، مؤسسة دار الكتب – جامعة املوصل 1980م. 
الكتب  ط1،دار   ، يعقوب  بديع  إميل  الدكتور  يعيش)ت643ه�(،حتقيق  البن  املفصل  شح   -22

العلمية – بريوت2001م. 
الدكتور  السادس اهلجري(، حتقيق  القرن  الكرماين ) من علامء  الدين  القراءات ، لريض  شواذ   -23

شمران العجيل، ط1، مؤسسة البالغ- بريوت 2001م. 
غاية النهاية يف طبقات القّراء ، البن اجلزري )ت833ه�(، نرش ج. برجشرتارس، مطبعة السعادة   -24

– مص1933م.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ، للشوكاين)ت1250ه�(، حتقيق   -25



81

أمحد عبد السالم ، ط1، دار الكتب العلمية- بريوت 1996م. 
العلمية- بريوت  الكتب  الدليمي، ط1، دار  ، للدكتورة خولة عبيد خلف  قراءة أيب بن كعب   -26

2007م. 
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القرآنيـة
از الحلي في طفّيات الشيخ صالح الكوَّ

جامعة كربالء- كلية التربية 
قسم اللغة العربية أ. م.د. كريمة نوماس المدني

أ. م. د. علي كاظم المصالوي               

:- هي آلية من أآلليات التي يتوسل هبا املبدع يف تشكيل نصوصه اإلبداعية من جهتي الرؤى و 
األنساق ، بنية و إيقاعا" ، بحسب سياق القرآن الكريم.

و مثلت )طفيات( الشيخ صالح الكواز احليل و هي قصائده يف رثاء احلسني بن عيل و بقية الشهداء 
القرآنية إحداثا" و  القرآن الكريم، فهو يربط بني النصوص  عليهم السالم منعطفا" مهام" يف توظيف الشاعر آلي 
املتلقي.  التأمل من لدن  العجاب و  يبن ما جرى يف واقعة ألطف األليمة بصورة تدعو اىل  شخوصا و قصصا" و 
الثانية  إما  األدبية،  منزلته  و  بالشاعر  تعريف  الويل،  نقطتني  التمهيد  و مبحثني. تضمن  البحث عىل متهيد  و أخرج 

فتناولت مفهوم القرآنية و أسباب اجرتاحه و تبنيه.
 إما املبحث األول معنون ب ) البنائية القرآنية يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل( و أوضحنا يف طبيعة توظيف 

الشاعر للقرآنية و اثر ذلك يف بناء القصيدة عنده.
أما املبحث الثاين فتناولنا فيه التقنيات القرآنية يف الطفيات و كانت تقنيتني األوىل:- القرآنية املباشة الغري حمورة، و 

الثانية:- القرآنية املباشة املحورة. و اشفع املبحثان بخامتة ضمت ابرز النتائج التي توصل إليها البحث.

ملخص البحث

القرآنية
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ل القرآن عىل  هلل رب العاملني ، الذي نزَّ
عبده هدًى ورمحًة للعاملني ، والصالة 
واملخصوص  املبعوث  عىل  والسالم 
حممد  ؛  الرمحة  وبتلك   ، اهلدى  بذلك 
اهلدى  لذلك  محلة  تركهم  من  وعىل   ، األمني  الصادق 
وعىل   ، الطاهرين  الطيبني  بيته  أهل  ؛  الرمحة  ولتلك 
املستقبلني لذلك اهلدى ولتلك الرمحة ؛ صحبه األبرار 

املنتجبني ، ومن تبعهم إىل يوم الدين ... وبعد: 
يعدُّ القرآن الكريم مرجعًا مهاًم من مرجعيات   
من  كثريًا  منه  د  ليتزوَّ إليه  يلجأ   ، عامة  بصورة  الشاعر 
فإنَّ  ثمَّ  ومن   ، واأللفاظ  والصورة  األسلوب  تقنيات 
فيها  وتغلغله   ، اإلبداعيَّة  النصوص  يف  القرآن  ظهور 
أمٌر يكاد ال يستثنى منه أي ديوان شعر عريب ، منذ نزوله 
حتى اآلن مع اختالف نسبة تكثيفه يف هذا الديوان أو 

ذاك . 
خلفيَّة  تفّهم  عىل  املتلقي  ساعد  األمر  وهذا   
النص املرَسل ؛ بوصف القرآن مرجعًا عامًا للمسلمني 
وتلك  يتوافق  بام  منه  صورة  تشكيل  للشاعر  وأتاح   ،
اخللفيَّة ، مع احرتازه من جتاوز املتلقي أو املرجع نفسه 
، وبام حيقق اإلبداع وإشاك املتلقي يف اتساع أبعاد النص 

املنتج . 
ومثَّلت ) طفيات ()1( الشيخ صالح الكواز   
وبقيَّة   ، عيل  بن  احلسني  رثاء  يف  قصائده  وهي   ، احليل 
الشهداء ) عليهم السالم ()2( منعطفًا مهاًم يف توظيف 
الشاعر آلي القرآن الكريم بام جيلب انتباه املتلقي ، ويثري 
فيه اإلعجاب والتأمل ، فقد كانت القرآنية مهيمنة عىل 
إياها يف تشكيل صوره ، وحتريكها  نصوصه ، مستغالً 
بفعالية عالية ، فهو يربط بني النصوص القرآنية أحداثًا 
وشخوصًا وقصصًا ، وما جرى يف واقعة الطف األليمة 
األخرى  التضمينات  من  شاهبها  وما  السمة  وهذه   ،

رصدها جامع ديوانه الشيخ حممد عيل اليعقويب ، حني 
وصفه بقوله : » نجده يمتاز عىل شعر غريه ممن عارصه 
بل  التلميح  من  أودعه  فيام  عنه  تأخر  أو  عليه  م  تقدَّ أو 
وقصص  تارخيية   حوادث  إىل  األغلب  عىل  التصيح 
الطف  فاجعة  إىل  منها  ليتخلَّص  وأمثال سائرة   ة   نبويَّ
مما حيوج القارئ إىل اإلملام بكثري من القضايا والوقائع 

ومراجعة الكتب التارخيية ،..«)3( . 
أحداثًا  الكريم  القرآن  عىل  االتكاء  وك��ان   
 ، التوظيف  حيث  من  األبرز  هو  وقصصًا  وشخوصًا 
وجاء   ، طفياته  يف  الشاعر  إليه  عمد  الذي  واألوض��ح 
البحث ليكشف عن أبعاد هذه الظاهرة يف ضوء خطة 
 ، نقطتني  فيه  تناولنا  متهيد  من  متكونة  ثوابتها  كانت 
الكواز  صالح  الشاعر  بحياة  موجز  تعريف   : األوىل 
مفهوم  فيها  تناولنا   : والثانية   ، األدبية  ومنزلته  احليل 
االصطالحات  من  غريه  دون  تبنيه  وأسباب  القرآنية 
القريبة إليه ك�)أثر القرآن( أو )التناص القرآين( ، وأعقب 
التمهيد مبحثان ، تضمن املبحث األول البنائية القرآنية 
يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل ، وأوضحنا فيه 
القصيدة  مستوى  عىل  القرآنية  الشاعر  توظيف  طبيعة 

وأثرها يف بنائها الفني . 
يف  القرآنية  التقنيات  فيه  فتناولنا  الثاين  أما   
الطفيات ، وكانت تقنيتني ، األوىل : القرآنية املباشة غري 

املحورة ، والثانية : القرآنية املباشة املحورة)4( . 
النتائج  أبرز  ت  ضمَّ بخامتة  املبحثان  وأشفع   

التي توصل إليها البحث. 
هذا  الختيار  توفيقه  عىل  اهلل  نحمد  وأخ��ريًا   
 ، ارتأيناها  وجهة  خري  عىل  إلمتامه  وإعانتنا   ، البحث 
واستطعنا إنجازها ، وحسبنا اننا برش قارصون ) وفوق 

كلِّ ذي علٍم عليم ( . 

المقدمة

احلمد
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1- يشء من حياة الشيخ صالح الكواز احليل ومنزلته األدبية : 
ر  الكواز هو أبو املهدي صالح بن مهدي بن محزة آل نوح من قبيلة اخلضريات إحدى عشائر شمَّ  
املعروفة يف نجد والعراق)5( ، وشهرته بالكواز ألهنا كانت مهنة أبيه ، إذ كان يعتاش عىل بيع الكيزان 
واجلرار واألواين اخلزفية)6( ، وكانت والدته يف احللة سنة 1233ه� املوافق 1846 م)7( ، ونشأ فيها 

وترعرع لذلك لقب باحليل . 
اشتهر صالح الكواز بتدينه ، وما تبع ذلك من ورع وتقوى وعبادة ، حتى إنه كان يقيم اجلامعة   
يف أحد مساجد احللة مع وثوق الناس باالئتامم به)8( ، مما يعني ذلك السمعة الطيبة واألخالق اإلسالمية 

لته ألن يكون رجل دين بارز فضاًل عن كونه شاعرًا ملتزمًا بخطه اإلسالمي .  التي متتع هبا أهَّ
أما ثقافته فتخربنا املصادر أنه عىل جانب عظيم من الفضل والتضلع يف علمي النحو واألدب)9(   
، فقد درس علوم العربية والرشيعة اإلسالمية عىل يد الشيخ عيل العذاري والشيخ حسن الفلوجي والسيد 
مهدي داود)10( ، ومن أشهر أساتذته أيضًا السيد مهدي القزويني الذي له مدائح فيه)11( ، وفضاًل عن 
ذلك فإن املطالع يف ديوانه يلمس ثقافة واضطالعا غري قليل عىل علوم العربية والتاريخ واملنطق والفقه 
والعقائد بشكل واضح ، ولعلَّ هذه العلوم كانت من مستكمالت رجل الدين واألدب وبخاصة إذا عرفنا 
عنه الضيق املادي الذي نعزوه ليس فقط إىل نفسه األبيَّة وتعففه عام يف أيدي الناس)12( وإنام إىل انشغاله 
بالتعلم وربام التعليم أيضًا وهذا واقع عقاًل ومقبول منطقًا من حيث استعامل املساجد للتدريس وتعليم 
إليه صاحب كتاب أعيان  ثمَّ فإنَّ ما ذهب  الشاعر ، ومن  التي عاشها  وهو أمر معروف يف تلك احلقبة 
الشيعة من أن الشيخ صالح كأخيه الشيخ محادي سليقي النظم يقول فيعرب وال معرفة له بالنحو)13( ال 

أساس هلا من الصحة ، وربام اختلط عليه األمر فوصف األخوين بوصف واحد)14( . 
وإذا ما نظرنا إىل ما قاله معارصه السيد حيدر احليل رجل الدين واألدب يف حقه لتبني لنا منزلة   
شاعرنا وما كان يتمتع به من مواهب وإبداع، فقد قال عنه يف تصديره إحدى قصائد املرتجم يف كتابه ) 
دمية القص ( املخطوط ما نصه : " أطول الشعراء باعًا يف الشعر وأثقبهم فكرًا يف انتقاء لئايل النظم والنثر 
خطيب جممعة األدباء واملشار إليه بالتفضيل عىل سائر الشعراء " ، وقال عنه أيضًا يف الكتاب املذكور وهو 
يف صدر التقديم إلحدى قصائده : " فريد الدهر وواحد العص الذي سجدت لعظيم بالغته جباه أقالمه 
ذوي  من  األدب  أرباب  كالمه  وتطريز  نظامه  برتصيع  وفاق  وأيامه  عصه  فضالء  بفصاحته  واعرتفت 

الرتب ومن راية يف النظم عىل كل راي أديب راجح الشيخ صالح احليل ")15( . 
الكواز احليل عىل  الشيخ صالح  تقدم  ة أمهها  أمورًا عدَّ الكبري  والذي نستشفه من هذا اإلطراء   
فريد دهره وواحد  يكون  أهله ألن  مما  فنية ولغوية متتع هبا شعره  إمكانيات  امتلك من  بام  شعراء زمانه 
بشاعريته فحسب وإنام بخطابته وفصاحته وتقدمه  ليس  أهل زمانه  اعرتاف  ، واألمر اآلخر هو  عصه 

التمهيد :
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تنطبق عىل  بقدر ما  أميَّة  تنطبق عىل شخصيَّة  أو األوصاف ال  ، ولعلَّ هذه األمور  أيضًا  يف هذا املضامر 
شخصيَّة المعة بالشعر واخلطابة ومشهورة بالعلم والفضل . 

ومهام يكن من أمر فإن للمرتجم صالت مع باقي شعراء عصه البارزين من أمثال السيد حيدر   
الطفيات ( يف   ( الغفار األخرس فضاًل عن اشتهار قصائده وبخاصة  العمري وعبد  الباقي  احليل وعبد 
املحافل احلسينية وإنشاد اخلطباء هلا يف املناسبات الدينية ، وكانت منابر بغداد واحللة والنجف وكربالء 

والبصة تصدح هبا)16( . 
وكان الشاعر معدودًا من املكثرين ، إال أنَّ ديوانه مل يصل إلينا ، والذي بقي منه مجعه الشيخ حممد   
عيل اليعقويب وأصدره يف ديوان وسمه ب� ) ديوان الشيخ صالح الكواز احليل ( ، وقد وقع يف ألف ومخسامئة 

بيت شعري ، فضاًل عن قيامه برتمجة وافية له)17( . 
أما وفاته – رمحه اهلل – فأشارت املصادر إىل أهنا يف سنة 1291ه� وقيل 1290 ه� املوافق 1903   
م يف احللة ، ونقل جثامنه إىل النجف األشف ودفن هناك)18( ، وأقيم له جملس عزاء مهيب يليق هبذه 
الشخصية احلسينية ورثاه مجع من شعراء عصه كان يف مقدمتهم السيد حيدر احليل الذي رثاه بقصيدة 
طويلة ملؤها األسى والتأسف لفقده ، وأشاد فيها بالسرية احلسنة واألخالق احلميدة مع إشادته بحسن 

شعره واشتهاره فنراه يقول)19( : 

 
وهكذا نتبني منزلة الشيخ صالح الكواز احليل األخالقية والدينية واملنزلة الشعرية املرموقة التي ناهلا يف 

عصه ، وأشاد هبا معارصوه ، فكان بحق " رجل املبدأ والعقيدة يف حياته وشعره ")20( . 

2- مفهوم القرآنيــــة : 
من املفاهيم اإلجرائية اجلديدة عىل الساحة النقدية مفهوم ) القرآنية ( ، وقد اجرتحه أحد الباحثني   
فه بقوله : " آلية من اآلليات التي يتوسل هبا املبدع يف تشكيل نصوصه اإلبداعية من  األجالء)21( ، وعرَّ

جهتي الرؤى واألنساق ، بنية وإيقاعًا ، بحسب سياق القرآن الكريم ")22(  
املستعملة  النقدية  املصطلحات  من  غريه  من  أوىف  داللة  فيه  وجد  أن  بعد  هذا  اجرتاحه  وجاء   
التي من أبرزها وأشهرها ) أثر القرآن ( ، وكذلك مصطلح ) التناص القرآين ( ، فقد اعرتض عىل األول 
بقوله : " سعى نقادنا القدامى ومجلة من النقاد املحدثني إىل متييز األخذ من القرآن الكريم واإلفادة منه 

ثكـــال أعظـــم  الصالح  وألم  ثكل أم القريـض فيــك عظــيـم  
ونفاًل فرضـًا  الزمـان  وشحنـت  قد لعمري أفنيــت عمرك نسكـــًا  
حمىل فيه  الزمــان  جيــد  ــات  ب إن تعش عاطاًل فكــم لــك نظــم  
قبال جاء  مــا  ففتن  بعدًا  جئــن  ولك الســائرات شــرقًا وغـربـًا  
فسجال سجاًل  العيـون  فأفضــن  كم قرعن األسمــاع بيتــًا فبيتــًا  
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 ) االقتباس   ( ب�  ميَّزه  فبعضهم   ، القدامى يف تلك االصطالحات  اختلف  ، كام  تدل عليه  بمصطلحات 
أو ) التضمني ( يف حني أدخله بعضهم يف خانة ) الرسقة ( ك� ) أيب حممد عبد اهلل بن حييى املعروف بابن 
كناسة ت 207 ه� ( الذي ألَّف كتابًا بعنوان ) رسقات الكميت من القرآن وغريه ()23( ، وجريًا عىل 
ذاتية التمييز تلك سعينا الجرتاح مصطلح ) القرآنية ( لتمييز عملية األخذ واإلفادة من القرآن من سواها 

 . )24("
وهذا األمر واضح من تعريف البالغيني ، فقوهلم يف االقتباس بأنه " تضمني الكالم نظاًم كان أم   
نثرًا شيئًا من القرآن واحلديث ال عىل أنه منه ، أي عىل طريقة أن ذلك اليشء من القرآن واحلديث ، يعني 

عىل وجه ال يكون فيه إشعار بأنه منه ، كام يقال يف أثناء الكالم قال اهلل تعاىل كذا ")25( . 
جعل   : والثاين   ، والتضمني  االقتباس   : األول   ، أمرين  تداخل  يتضح  التعريف  خالل  ومن   
عنه  االبتعاد  الباحث  حاول  ما  وهذا   ، الكريم  القرآن  مع  متداخاًل  تضمينًا  أو  اقتباسًا  النبوي  احلديث 

باجرتاحه مصطلح القرآنية ذي اخلصوصية الواضحة من لفظ املصطلح . 
أما فيام يتعلق بابن كناسة ، وجعله األخذ من القرآن رسقة يعاب عليها الشاعر ، فهذه مسألة   
نادرة يف هذا الباب ، ولعلَّ مرجعها موقف فقهي ديني ، فإننا نجد من العلامء أو الفقهاء من أباحه ) أي 
هه ثالث ، وحرمه آخر ، وقد " اشتهر عن املالكيَّة حتريمه وتشديد  االقتباس ( ، وقيَّده بعض منهم ، وكرَّ
النكري عىل فاعله ")26( ، ولعلَّ هذا األمر وراء تسمية ابن كناسة االقتباس والتضمني القرآين بالرسقة ، 

فالرسقة تعني األخذ عىل اختالف وجوهه من القبول أو الرفض أو االستهجان أو الطعن وغريها . 
أما اعرتاضه عىل املصطلح اآلخر وهو ) التناص القرآين ( فعلله بقوله : " يدل مصطلح ) التناص   
( عىل ثنائية مفاهيمية من جهة ) اآلخذ واملأخوذ ( ، األمر الذي حيدث لبسًا عند بعض املتلقني لو أضفناه 
إىل القرآن ، إذ يدلل عىل أن املأخوذ هو القرآن ، كام يصح أن يكون اآلخذ أيضًا ، والستحالة االتفاق مع 

الفرض الثاين ، أعرضنا عن هذا االصطالح ، وأن نستبدل به مصطلحًا جديدًا ")27( . 
الصارمة  العلمية  وليدة  شك  بال  هي  ذاك  أو  املصطلح  استعامل  يف  الدقيقة  الفروق  هذه  إنَّ   
والبحث املعمق يف فهم تلك االصطالحات ، وبيان الفوارق الداللية فيام بينها ، نعم إنَّ إطالق املصطلح 
مهم ، ولكن األهم منه التطابق الفعيل واحلقيقي مع الظاهرة التي أطلق عليها أكثر من غريه ، واألهم 
من ذلك كله استعامل املصطلح يف حقله الذي انطلق منه ليأخذ مكانه الطبيعي يف احلياة واالنتشار ، واال 

تعرض لإلمهال          والنسيان .
التي  البنائية والتقنية وكيفياهتا  تناوله  آليات  ومن هنا جاء استعاملنا هلذا املصطلح ، فضاًل عن   
عززها جمرتح املصطلح بأنموذج تطبيقي عىل ما ذهب إليه ، ونحن بدورنا انتقينا أنموذجًا آخر خيتلف 
، لنعزز به حياة املصطلح وانتشاره من جهة ، وحيقق كشفًا جديدًا  بناء وتقنية  عصًا ، ومن ثمَّ خيتلف 

مضافًا ألنموذجنا التطبيقي عليه من جهة أخرى . 
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 � بنائية ) القرآنية ( يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل:
  

ال ريب يف أن أي نص إبداعي حيمل يف جذوره كثريًا من النصوص األدبية واملعرفية التي سبقته ،   
أو التي عارصته مع اختالف هيمنة أو سيادة هذا النص أو ذاك عىل نتاجه ، مما يعني تأثري ذلك النص عىل 

الشاعر واستحضاره يف شعوره أكرب وأقوى من النصوص األخرى. 
إنَّ هذه التأثرية تتم عند الشاعر بقصد أو من دون قصد لإلفادة مما هو متوافر لديه من مصادر   

ثقافية متنوعة ، تعينه عىل تشكيل نصه اإلبداعي باللغة . 
ويعد القرآن الكريم واحدًا من أكرب وأهم تلك املصادر التي يتوسل الشاعر هبا يف صياغة نصه   
اإلبداعي ، وإخراجه ، مستفيدًا منه يف األسلوب والبناء واملوضوع والفكرة ، وال ننكر اختالف الشعراء 

يف طرائق ذلك التوسل فضاًل عن مدى كثافته يف النصوص الشعرية . 
وإذا ما دققنا النظر يف ) طفيات ( الشيخ صالح الكواز احليل ، فإننا نجدها مرتعة بالقرآنية ، فقد   
وظَّف الشاعر القرآن يف خدمة قضيته احلسينية ، وكان ينظر إىل القرآن من خالل قضيته تلك ، لذا كانت 
القرآنية مهيمنة عىل نصوصه ، ومن ثمَّ مل تتنافس معها نصوص إبداعية أخرى ، ويبدو أنَّ الشاعر وجد 
يف احلسني ) عليه السالم ( وأهل بيته وما جرى عليهم يف تلك الواقعة أمرًا ال يامثله أو يقارنه إال ما وجد 
يف القرآن وحواه من نامذج سامية يمكن التمثل هبا ، وإنَّ هذه القصدية واإلحلاح الواضحني عند قراءة 
الطفيات تدفعنا اىل القول بان الشاعر كان يرى يف احلسني القرآن ، ويف القرآن احلسني ، وال غرو ان آمن 
الشاعر هبذا االعتقاد وترسخ يف ضمريه ووجدانه ، وبخاصة إذا علمنا مقولة اإلمام عيل ) عليه السالم ( 
: ) أنا القرآن الناطق ()28( ، فيتضح لنا أبعاد تعامل الشاعر مع النص القرآين ، فاحلسني ) عليه السالم ( 
يمثل االمتداد احلقيقي ليس فقط ألبيه ، بل جلده أيضًا)29( ، ومن ثمَّ فهو االمتداد احلقيقي أيضًا لرسالة 
السامء ؛ وكذلك آمن الشيعة بأئمتهم االثني عرش من حيث متثلهم باحلجج اإلهلية عىل اخللق أمجعني ، 

والقرآن حجة عىل اخللق أيضًا . 
إنَّ رؤية الشيعة والشاعر أحدهم يف احلسني ) عليه السالم ( وموقفه يوم عاشوراء عىل أنه موقف   
قلَّ نظريه إن مل ينعدم يف تاريخ اإلنسانية، فالذي قدمه احلسني ) عليه السالم ( باستشهاده أحيى سنن اإلله 
وشائعه التي أنزهلا عىل أنبيائه مجيعًا ، ومن ثمَّ كان احلسني ) عليه السالم ( ملخصًا لفحوى ما جاؤوا به 

، وبعثوا من أجله . 
أشعاره،  مما جاء يف  نتعجب  او  نستغرب  الشاعر جتعلنا ال  عند  االعتقاد  لطبيعة  الفهم  إنَّ هذا   

المبحث األول 
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االلتزام  حلقة  ليستكمل  هنايتها  يف  آخر  اعتقاد  إىل  ليعود  القصيدة  أول  من  اعتقاد  من  ينطلق  فالشاعر 
الفكري والعقائدي بصورة شعرية . 

وتراوحت تبعًا لذلك كثافة القرآنية من أول القصيدة إىل وسطها ومن ثمَّ هنايتها ، ومن تلك   
الطفيات املشحونة بالقرآنية يف بدايتها ووسطها وخامتتها قصيدته التي يبدؤها بقوله )30( : 

إىل أخذ عينات موضوعية  النصية حني عمد  انطالقته  منذ  املتلقي  انتباه  الشاعر  لقد استقطب   
من سورة يوسف ) عليه السالم ( وربطها بصور موضوعية أخرى حدثت يف واقعة الطف ، وبدأ بتشبيه 
حزنه بحزن يعقوب عىل يوسف ) عليهام السالم ( ، حني جاء أخوته إىل أبيهم عىل قميصه بدم كذب 
ليأكدوا مصعه عىل يد الذئب ، وهذا واضح يف قوله تعاىل : )) َوَجآُؤوا َعىَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب (( )31( 
، وهذا املقطع القصيص وظفه الشاعر بصورة لطيفة حني قرنه بنفسه ، فحزنه ذو هلب متجدد ، وسببه 
مصع سالت به دماء حقيقية وليس كالذي حدث مع يعقوب ) عليه السالم ( واجلامع بني الصورتني ) 

احلزن ( ، وعمد يف البيت الثاين إىل أخذ عينة أخرى من سورة يوسف ، إذ قال : 
للجد والده��ا يف احلرب ال اللع�ب وغلمة من بني عدن��ان أرسله��ا  

وأشار بلفظة ) الغلمة ( إىل ريعان شباهبم وقوهتم وقد أرسلهم والدهم كناية عن احلسني ) عليه السالم 
( إىل احلرب ال اللعب ، وهذا احلدث قابل إرسال يعقوب ) عليه السالم ( ولده يوسف مع إخوته لريتع 
ويلعب ، وهذا ما أشارت إليه اآلية القرآنية عىل لسان إخوة يوسف خماطبني أباهم بشأنه : )) َأْرِسْلُه َمَعنَا 

ا َلُه حَلَافُِظوَن (( )32( .  َغدًا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّ
واملفارقة بني املوقفني ، موقف احلسني ) عليه السالم ( وإرساله أوالده وإخوانه إىل احلرب ،   
وبني إرسال يعقوب ) عليه السالم ( ليوسف وإخوته ليلعبوا ويصطادوا ، وشتان ما بني اللعب واحلرب 

، واجلامع بني  الصورتني ) اإلرسال ( . 
ثم يعمد يف البيت الثالث إىل أخذ عينة أخرى ، فقال :   

بيض الضبـا غري بيض اخلرد العرب                         ومعشــر راودهتم عن نفوسهــم 

وهنا يقابل بني أصحاب احلسني ) عليه السالم ( ومراودهتم السيوف يوم الطف ، وبني مراودة زليخا 
امرأة العزيز ليوسف عليه السالم ، وكادت أن هتمَّ به وهيمَّ هبا كام أشارت إليه اآلية الكريمة : )) َوَراَوَدْتُه 

الكــذِب الــدم  ال  عيني  نصب  لرصع  يل حزن يعقــوب ال ينفك ذا هلـب   
اللعـب ال  ــرب  احل يف  والدهــا  للجد  وغلمة من بني عدنــان أرسلهــا  
العرب اخلــرد  بيض  غري  الضبـا  بيض  ومعشــر راودهتم عن نفوسهــم  
والقضب اخلرصـان  عىل  أسيلت  حتى  فانعموا بنفــوس ال عديـل هلــا  
واألهــب القمصان  إىل  ال  أعضاؤها  فانظر ألجسادهـم قد قدَّ من قبــل  
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ْفِسِه َوَغلََّقِت األَْبَواَب ... (()33( واجلامع بني الصورتني ) املراودة ( .  تِي ُهَو يِف َبْيتَِها َعن نَّ الَّ
ثم يقول )34(:   

حتى أسيلت عىل اخلرصـان والقضب                   فانعموا بنفــوس ال عديـل هلــا  
أعضاؤها ال إىل القمصان و األهــب                 فانظر ألجسادهـم قد قدَّ من قبــل  

فهو يشري يف البيت الثاين إىل اآلية القرآنية من سورة يوسف : )).... إِن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت 
اِدِقنَي (()35( ، وهذه الصورة وظفها  َوُهَو ِمَن الَكاِذبنَِي . َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّ
الشاعر إلظهار شجاعة أصحاب احلسني ) عليه السالم ( حني جعل قدَّ أعضائهم ومل يقل قمصاهنم أو 
أهبهم من اإلمام مما يدلل عىل املقابلة احلقيقية للموت وعدم مهابتهم له حتى رصعوا عىل أرض كربالء ، 
أما يف قصة يوسف ) عليه السالم ( فكان قد القميص قضية تعلقت هبا براءة يوسف من عدمها، واجلامع 

بني الصورتني ) القد ( . 
إنَّ هذا التوظيف للعينات املنتقاة من سورة يوسف ) عليه السالم ( من لدن الشاعر كان وراءه   

أمران : 
األول : استغالل معرفة شحية كبرية من املتلقني هلذه القصة بتفاصيلها مما يسهل عملية انتقاء بعض تلك 

التفاصيل وبخاصة البارز منها . 
مما   ، الطف  يف  وقعت  أحداث  من  يقابلها  وما  العينات  هذه  بني  الكبرية  املفارقة  الشاعر  إدراك   : الثاين 
يثري مشاعر املتلقني وأذهاهنم ، وخيلف صدمة املفارقة بإنتاجه معنى جديدًا يمكن أن نطلق عليه املعنى 
املعكوس املوازي للنص القرآين ، وسواء أكان املتلقي اعتيادي الثقافة أو عىل قدر كبري منها فإن الشاعر 

حقق مبتغاه باستعامله ذلك األسلوب . 
ومهام يكن من أمر فإنَّ الشاعر يتبع أبياته املتقدمة بقوله)36( :  

 
كل رأى رضَّ أيــوب فام ركضت      رجل له غري حوض الكوثر العــذب

 
فهو يلجأ إىل أخذ عينة من قصة أيوب ) عليه السالم ( املبثوثة يف القرآن ليوظفها يف جتسيد مشاعره جتاه 
احلسني ) عليه السالم ( وأصحابه وما جرى هلم يف واقعة الطف ، فموقف أيوب ) عليه السالم ( الذي 
اْرُكْض   . َوَعَذاٍب  بِنُْصٍب  ْيَطاُن  الشَّ نَِي  َمسَّ َأينِّ  ُه  َربَّ َناَدى  إِْذ  َأيُّوَب  َعْبَدَنا  َواْذُكْر   ((: بقوله  تعاىل  ذكره اهلل 
ه الشيطان برض دعا ربَّه ليذهب عنه هذا  اٌب (()37( ، فأيوب حني مسَّ َباِرٌد َوَشَ ُمْغَتَسٌل  َهَذا  بِِرْجِلَك 
الرّض فاستجاب لدعائه اهلل تعاىل فوفر له مغتساًل باردًا وشابًا ، إن هذا املوقف احلميم مل يكن مع احلسني 
) عليه السالم ( وأصحابه ، فلام أصاهبم الرّض مل يدعوا كام دعا أيوب ليكشف عنهم الرض ، وإنام وجدوا 

يف رضهم هذا تقربًا من اهلل ، ويف سبيله . 
وال ريب يف أن هذه العينة املنتقاة من قصة أيوب لربام مل يطَّلع عليها كثري من املتلقني مما يثري يف   
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أذهاهنم جمموعة من التساؤالت أكثر مما يثار يف أنفسهم اإلعجاب والتأمل ، وهبذا فالنص سيكون بحاجة 
إىل قارئ متفحص للقصص القرآين الديني ليتمكن من فهم النص واالستمتاع يف قراءته . 

ة موسى ) عليه السالم ( فيوظفها يف  ة من قصَّ ثمَّ يأخذ الشاعر عينات قرآنية أخرى ، وهذه املرَّ  
أحوال احلسني ) عليه السالم ( يف يوم الطف ، فهو يقول )38(:

َفَلامَّ َقىَض ُموَسياأْلََجَل َوَساَر         فاملقابلة واضحة يف البيت األول مع اآلية القرآنية يف قوله تعاىل : )) 
نَْها بَِخرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر  َعيلِّ آتِيُكم مِّ بَِأْهِلِه آَنَس ِمن َجانِِب الطُّوِر َنارًا َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا إيِنِّ آَنْسُت َنارًا لَّ
َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن (()39( ، وشتان ما بني النارين من االستئناس والتقرب ، وشّتان أيضًا بني هش الكليم 
ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ  عىل أغنامه وذلك يف قوله تعاىل عىل لسان موسى ) عليه السالم ( : )) َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ
ُأْخَرى (()40( ، وبني هش احلسني وأصحابه يف واقعة الطف بسيوفهم  َمآِرُب  فِيَها  َويِلَ  َغنَِمي  َعىَل  هِبَا 

املشهورة عىل أعدائهم . 
ويتبع هذه القرآنية بقرآنية أخرى ، فنجده يقول بعد هذه األبيات )41(:  

فالشاعر يشري إىل قصة طالوت وأصحابه عندما ابتالهم اهلل تعاىل بنهر ، فقال تعاىل : )) َفَلامَّ َفَصَل َطاُلوُت 
َف ُغْرَفًة  ُه ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغرَتَ ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن ملَّ بِاجْلُنُوِد َقاَل إِنَّ اهللَّ ُمْبَتِليُكم بِنََهٍر َفَمن َشِ
ِذيَن آَمنُوْا َمَعُه َقاُلوْا الَ َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدِه  نُْهْم َفَلامَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ ُبوْا ِمنُْه إاِلَّ َقِلياًل مِّ بَِيِدِه َفرَشِ

ابِِريَن (()42( .  ن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللِّ َواهللُّ َمَع الصَّ اَلُقو اهللِّ َكم مِّ ُم مُّ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ َقاَل الَّ
فهذه القصة تشاهبت أحداثها مع أحداث واقعة الطف من حيث ابتالء اهلل للحسني ) عليه السالم   
( وأصحابه بنهر ، والنهر هنا الثبات عىل العقيدة والتضحية من أجل الدين ونصة ابن بنت رسول اهلل ) 
صىل اهلل عليه وآله وسلم ( ، وال ريب يف اهنم نصوه وقضوا رصعى وكان كل منهم سكينة وسط تابوت 
من الكثب ، وهذا التشبيه أيضًا كان إحدى عالمات طالوت وقدومه ، وذلك يف قوله تعاىل : ))}َوَقاَل 
ِمُلُه  َّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتْ ُكْم َوَبِقيٌَّة ممِّ بِّ ن رَّ هَلُْم نِبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلِكِه َأن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسِكينٌَة مِّ
ْؤِمننَِي (()43( ، ثمَّ يدعو الشاعر ) طالوت ( إىل احلزن عىل البقية  ُكْم إِن ُكنُتم مُّ امْلَآلِئَكُة إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لَّ

يف جانب الطف ترمي الشهب بالشهب  وأنسني من اهليجـاء نـار وغى  
إرب مـــن  اهلل  نــرص  غــري  هلــم  ـــا  وم  فيمموهـا ويف اإليامن بيض ضبـا  
للعشـب األغــنــام  عــىل  الكليــم  هــشَّ  هتش فيهـا عىل آسـاد معركــة  

واحلجب البعـد  غيـر  الشهــادة  مــن  ومبتليــــــن بنهـر ما لوارده        
عطـب بالظمــا  ـــواد  ف غليـــل  منه  فلن ُتُبل وال يف غرفـــة أبـــدًا  
الكثــب مــن  تابـوت  وســط  سكينــة  حتى قضـوا فغدا كــل بمرصعـه  
الغلــب أعظـم  فـيه  داود  نــال  قــد  فليبـك طالوت حزنًا للبقيـة مــن  
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من آل حممد والعرتة الطاهرة إشارة إىل اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ) عليه السالم ( ، وراح ينظر 
ر الشاعر هذا  إىل عامته وأخواته وهنَّ عىل تلك احلالة بعد قتل احلسني ) عليه السالم ( ومن معه ، وقد صوَّ

األمر بطريقة قرآنية فقال )44(  : 

فاأللفاظ ) العاديات ، املرسالت ، النازعات ، الذاريات ( هي أسامء سور قرآنية فضاًل عن )   
الناشات ، املوريات ()45( التي جاءت يف سياق السور ذاهتا ، وقد جاءت كلها يف إطار القسم اإلهلي 
اهلل  بنعم  كافر  كنود  اإلنسان  ، ولكن  الراجفة  فيه  ترجف  يوم  واقع ال حمالة يف  اهلل  أنَّ وعد  يؤكد  الذي 
نساء  مع  حدث  الذي  أنَّ  وهو  للنص  املعمقة  البنية  يف  الداليل  التقارب  نلمح  هنا  ومن   ، اليوم  وبذلك 
الذي  العقاب  ، ويوم  الظاملني ال يمر دون عقاب إهلي  يد هؤالء  الطف عىل  الوحي والرسالة يف واقعة 
ترجف الراجفة فيه واقع هبم ال حمالة . عىل أن من الواضح يف البنية السطحية للنص تعامل الشاعر مع 
هذه األلفاظ بمعناها الظاهري من دون مرجعياهتا القرآنية ، ولكننا نميل إىل البنية املعمقة ، ألنَّ تقنيات 

الشاعر يف األداء ، وبخاصة يف تعامله مع املرجعية القرآنية جتعلنا قول ذلك . 
 ) الرضيع  أم   ( الطف وهو  واقعة  نسائيًا من  أنموذجًا  ينتقي  الشاعر  فإنَّ   ، أمر  من  يكن  ومهام   
ليقابله بأنموذجني نسائيني من القرآن الكريم ؛ وورد األنموذج األول إشاريًا يف القرآن وهو ) أم إسامعيل 
()46( ، أما تفاصيله التي اعتمدها الشاعر فكانت مرجعياهتا سنيَّة متمثلة بأحاديث الرسول حممد ) صىل 
اهلل عليه وآله وسلم ()47( ، أما الثاين الذي وردت تفاصيله يف القرآن الكريم فكان ) أم الكليم ()48( 

كناية عن ) أم موسى ( ، فنراه يقول)49( : 

 

فالشاعر يصف حال النساء الثالث ، وموقفهنَّ من أوالدهنَّ ومشاعرهنَّ احلزينة عليهم ، ولكن األحداث 
ختتلف مع كل واحدة منهنَّ ، فهو يقول : 

النهاية السعيدة للنبيني الوليدين ، ولكن األحداث مع أم الرضيع مل تكن كذلك ،  فهو يصور   

النـوب ــن  م مجــر  ــىل  ع أضــالعــهـــــن  يرنو إىل ) النارشات ( الدمع طاويـة  
هلـب يف  احلــزن  زنــاد   ) ــات  ــوري امل  ( و  و ) العاديات ( من الفسطاط ضابحـة 
السلـب يد  فـي  بــرودًا   ) النازعات   ( و  و ) املرسالت ( من األجفان عرهتا  
تــرب بالعـرا  رصيـــع  لكل  ــًا  حــزن و ) الذاريات ( ترابًا فوق أرؤسهــا  

الرتب يف  الرجليـن  فاحص  رضيعهـا  وربَّ مرضعـة منهنَّ قد نظـــرت  
الكـرب أعظـم  ظامهـا  و  حالـه  مــن  تشوط عنـه وتأتيـه مكابــــدة  
تؤب الظمــا  حر  من  عنه  تشـط  متى  فقل ) هباجر ( ) إسامعيل ( أحزهنـا  
الطلــب مــن  ألقتـه  اليــم  يف  غـــداة  وما حكتهـا وال ) أم الكليم ( أسـى  

العـــذب بــالــبــارد  سقــي  قــد  وهـــذه   هذي إليهــا ابنها قد عاد مرتضعـًا  
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فقال مبينًا ذلك : 

ثمَّ يوضح طبيعة املشاركة بينها وبني تلك النساء يقول :   

ة دالليَّة معكوسة بني القرآنية وما جرى يف واقعة  فالشاعر حياول من بداية القصيدة أن جيعل هوَّ  
الطف ، وقد نجح يف ذلك ، وأثار املتلقي فكرًا وشعورًا ، وأحدث يف نفسه صدمة املعنى املعكوس بصورة 

ملفتة . 
ويتخذ صالح الكواز احليل من الطرح القرآين رمزًا امتداديًا للمعادين لرسالة حممد ) صىل اهلل   

عليه وآله وسلم ( املتمثل ب� ) محالة احلطب ( ، فنراه يقول)50( : 

 
فهؤالء املعادون لالمتداد الرسايل املتمثل بالصبية من بني الزهراء ) عليهم السالم ( هم االمتداد لبني 

محالة احلطب املشار إليهم يف قوله تعاىل : )) وامرأته مّحالَة احلََطِب . يف ِجْيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسِد (()51( . 
ثمَّ يشري إىل عمق امتداد الرسايل لبني الزهراء يف القرآن الكريم ، فنراه يسرتسل قائاًل :   

 
فسورة ) اإلنسان ( التي ابتدأها اهلل تعاىل بقوله : )) َهْل َأَتْى َعىَلْ اإلْنَساِن ... (()52( قد نزلت يف البيت 
العلوي ، وفيها يطعمون املسكني وتالييه اليتيم واألسري ومل يدخل يف جوفهم طعام قط مدة ثالثة أيام ، 
فأثاهبم اهلل تعاىل عىل ذلك بإنزاله سورة ) اإلنسان ( أو ) هل أتى ( يف حقهم وبيان إكرامه هلم ، فاستغل 
 ، احلطب  محالة  ببني  املتمثلني  أعدائهم  يد  عىل  وأحفادهم  بأوالدهم  حلَّ  ما  بيان  يف  األمر  هذا  الشاعر 
وبنيَّ الفرق االمتدادي بصورة قرآنية ، وهذه الصورة املصطنعة بأسلوب املقارنة تبعث املتلقي عىل احلزن 
والبكاء وأيضًا تبعثه عىل الغضب والثورة عىل من فعل مثل هذه األفعال الشنيعة بأهل بيت الرسالة ، 
وقبيل هناية قصيدته يوضح سبب قتل احلسني ) عليه السالم ( ومن معه يف واقعة الطف برضب مثالني 

قرآنيني ، فنراه يقول)53( : 
عىل عال الش�رف الوضاح و احلسب والقاتلي�ن لساداٍت هل�م حس���دًا  

غيابة اجل��ب لوال الفضل مل  يغ�ب والفضل آف�ة أهليَّة ويوسف ف��ي  
إبليس مّلا رأى من أش���رف الرتب وصفوة اهلل مل يسج��د له حس��دًا  

 

يــؤب ومل  عنهـا  ـــأى  ون رضيعهــا  فأيـن هاتان ممن قد قضـى عطشًا  
منسكـــب كالغيث  ــدم  ب نحــره  مــن  بل آَب مذ آَب مقتــوالً ومنتهــاًل  

السغــب غايــة  يف  هم  و  وتالييه   ليت األىل أطعموا املسكيـن قوهتم   
من اإلله هلم فـي أشـرف الكتــب حتى أتى ) هل أتى ( يف مدح فضلهم  

احلطــــب محــالــة  بنـي  بــني  باحلبل  وصبيـة من بني الزهــراء مربقة  

نسـب من  النوع  ختـص  فيام  عنهنَّ  شاركنــها بعموم اجلنـس وانفردت  
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فالسبب احلسد الذي أضمره هؤالء للحسني ) عليه السالم ( ملا امتلك من فضل منَّ اهلل به عليه كام منَّ 
عىل يوسف ) عليه السالم ( وصفوة اهلل كناية عن آدم ) عليه السالم ( ، فكان دليله دامغًا وحجة منطقية 
مستوحاة من القرآن الكريم ، وال ريب يف ان هذين املثالني معروفان لدى املتلقي ، فاستغلَّ الشاعر هذا 
هبم  متوساًل  اهلادي  بني  من  سادته  خياطب  قصيدته  ختام  ويف  ؛  إليه  ذهب  ما  عىل  دلياًل  إتيانه  يف  األمر 

بقوله)54( :
 
 

ثمَّ يتسلسل يف دعائه وتوسله وبيان منزلتهم عند اهلل سبحانه وتعاىل ، وهذه الرؤى ذات مرجعيات سنيَّة ) 
أحاديث النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وأفعاله ( فضاًل عاّم أثر من أحاديث األئمة االثني عرش ) عليهم 
السالم ( وتؤكد علو شأهنم ومنزلتهم السامية عند اهلل تعاىل ، وكالمه املتقدم مستوحى من قوله تعاىل عىل 
اَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن إىَِل اهللِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهللِّ َما الَ َتْعَلُموَن (()55( . لسان يعقوب ) عليه السالم ( : )) َقاَل إِنَّ
ينيئ  بداية قصيدته حتى هنايتها مما  القرآنية من  بناء قصيدته عىل  الشاعر يف  اعتامد          وهكذا يتضح 
عن وعي وقصدية هبذه البنائية ، فضاًل عن تنوع استثامره القرآين فوجدنا النص املوازي املعاكس للنص 
القرآين ، ووجدنا الرمز ، ورضب املثال ، وأيضًا الدعاء ، وهذه اآلليات اعتمدها الشاعر يف صياغة قصيدة 
ختتلف بناًء وموضوعًا ولغة عن القصيدة العربية املعروفة بمكونات بنائها الفني ، مما ينبئ عن اجتاه جديد 
يف تطور القصيدة العمودية وإن كنا ال نعدم اعتامد كثري من القصائد عىل القرآنية ولكن ليس هبذا الكيف 

وكذلك النوع واألداء ، وهذا ما حيسب للشاعر صالح الكواز احلل��ي . 
ومهام يكن من أمر فقد استغلَّ شاعرنا قرآنية مرجعها قصة موسى ) عليه السالم ( ، وقد مرَّ   
أنموذج منها ، ومن تلك النامذج قوله يف إحدى مقدمات طفياته وحتديدًا البيت الثالث منها قوله)56( : 

 
َعَصاَك  بِّ ب  ارْضِ َأِن  َقْوُمُه  اْسَتْسَقاُه  إِِذ  ُموَسى  إىَِل  َوَأْوَحْينَا   ((  : بالقول  القصة  الكريم يؤكد هذه  فالقرآن 
تشكيل  يف  القرآنية  عىل  الشاعر  اتكاء  انَّ  يف  ريب  وال   ،  )57()) َعْينًا  َة  َعرْشَ اْثنََتا  ِمنُْه  َفانَبَجَسْت  احْلََجَر 
صورة جديدة متلونة األبعاد عميقة الرؤى جتلب نظر املتلقي وتثري فيه لذة اإلبداع هي آلية أخرى يعتمدها 
الشاعر . ويعيد الشاعر إنتاج الصورة القرآنية املتقدمة ولكن بأبعاد جديدة وذلك يف قوله مبينًا أثر قتل 

احلسني يف موسى ) عليهام السالم ()58( : 

 
وكذلك نراه يف قوله مشبهًا وقوع احلسني عىل أرض معركة الطف ، ورفع رأسه عىل الرمح بصورة قرآنية 

تدعو إىل أإلعجاب واالندهاش ، كقوله)59( :

بــي ــري  ده ضــاق  مــا  إذا  ــزين  وح بثي  يا ساديت يا بني اهلــادي ومن هلم  

جفونــــي مــاء  للقــوم  مستسقيًا  فتخال موسـى يف انبجاس حماجري    

منهمعـــا كالغيـث  دمــًا  دمعـًا  عيناه  كلمت قلب )كليــم اهلل( فانبجسـت  
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لعيــــــن كــل  تأسيس  عــىل  وبــنــت  وتتبعت أشقــى ثمــود وتبــٍع  

دونــــــي إال  اهلل  عــنــد  بالفضـل  ما كان ناقــة صالـح وفصيلهــا  

فصدر البيت يرجع بنا إىل قوله تعاىل : ))  َوَخرَّ موَسى َصِعقًا (()60( أما العجز فمرجعه إىل   
َفَعُه اهللُّ إَِلْيِه (()61( ، عىل أن مثل هكذا  قوله تعاىل يف عيسى ) عليه السالم ( : )) َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا . َبل رَّ
التشبيه  والتشابه بني طريف  التقارب  يدرك طبيعة  متأمل ومتفحص حتى  إىل  األبعاد حتتاج  دقيقة  صور 
ومدى التباعد املعمق يف هذا التقارب الظاهري ، وعليه فمتلقي هذه الصورة يعجب هبا ومن ثمَّ يذهب 

ذهنه لريصد طبيعة حتركها يف داخله وما يثريه هذا التحرك من انفعال وما جيسده من شعور . 
ويعمد الشاعر إىل ذكر أقوام رضب هبم املثل يف القرآن وهم قوم ) ثمود ( وقوم ) تبع ( فجعلهم   

امتدادًا رمزيًا للذين قتلوا احلسني ) عليه السالم ( وذلك يف قوله)62( : 

ويتبع هذا القول بمثال قرآين عىل عظم فضل الزهراء ) عليها السالم (    ووليدها احلسني ) عليه السالم 
د للمستمع                بقوله)63( : ( بعد أن ذكر أشقى ثمود ومهَّ

 

فتعامل الشاعر مع النص القرآين عىل أساس الرمزية ورضب املثال ، فقدسية ناقة صالح وفصيلها الوارد 
َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها .إِذ انَبَعَث َأْشَقاَها . فَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهللَِّ َناَقَة اهللَِّ َوُسْقَياَها  ذكره يف قوله تعاىل : ))َ كذَّ
ُعْقَباَها (()64( مل يكن بأفضل من  خَيَاُف  اَها . َوال  َفَسوَّ بَِذنبِِهْم  ُم  َعَلْيِهْم َرهبُّ َفَدْمَدَم  َفَعَقُروَها  ُبوُه  َفَكذَّ  .
الزهراء ) عليها السالم ( ووليدها احلسني الذي قتلوه ومل يراعوا حرمة انتسابه إىل الرسول الكريم حممد 
) صىل اهلل عليه وآله وسلم ( ، ويمكن توضيح البنية املعمقة التي نستوضحها من أبيات الشاعر بمخطط 

داليل :
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وجتدر اإلشارة إىل استعامل األسامء ) ثمود ، تبع ، عاد ... ( من لدن بعض الشعراء القدامى)65( ليرضب 
روا فال بدَّ أن يأيت اليوم الذي  هبم املثل يف عدم البقاء وحتمية املوت عىل بني اإلنسان مهام شادوا أو عمَّ
ال مهرب منه وال حميص ، ولكننا نجد شاعرنا صالح الكواز احليل قد تعامل مع هذه املسميات تعاماًل 
جديدًا اختلف عاّم تعاور الشعراء عليه ، وهذا األمر يبدو لنا جديدًا بعض اليشء ، مما يمكن أن نحسبه 

خصيصة متيَّز هبا الشاعر احليل . 

 

 هللا سبحانه وتعالى

 النبي صالح ( ع ) الرسول محمد ( ص )

 ناقة هللا وفصيلها الزهراء والحسين (عليهما السالم)

 الحسين ←أعداء الزهراء 
 (ع)

 قوم ثمود

 الحسين ←قتل الزهراء 
 (ع)

 قتـل الناقـة

 غضب هللا أو العقاب اإللهي
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� تقنيات القرآنية يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل:
القرآنية عىل صعيد احتالهلا جزءًا ما يف  مما ال شك فيه هو اختالف سبل اإلفادة والتعامل مع    
بنية النص ، فهي أيضًا متثل لبنة من لبناته املهمة التي ال يمكن جتاوزها ، وتبعًا لذلك يمكن حتديد تقنيات 

القرآنية يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل بتقنيتني مها : 
رة :  أوالً : القرآنية املباشة غري املحوَّ

ويمكن تعريفها بأهنا أخذ مباش من القرآن الكريم من دون أن حيور الشاعر لفظًا أو داللة منه ،   
وهو ما عرف ب� ) االقتباس املباش ()66( ، يلجأ إليه الشاعر         – يف الغالب – ليدعم ما ذهب إليه ، 

وليقّرب ما ابتعد ، وليوضح ما أغمض من صوره . 
عىل أنَّ هذه التقنية مما يسهل رصدها يف النصوص الشعرية واكتشاف مرجعيتها ، وبخاصة عىل   
" املتلقني ذوي الثقافة املحدودة فضاًل عىل هتوين عملية فك الشفرة النصية وإجراء املقاربة الداللية بني 
القديم ) املأخوذ ( لتكون عملية إبالغ النص واستقباله هينة لينة عىل  النص اجلديد ) اآلخذ ( والنص 

املتلقني ")67( . 
من الشواهد اإلجرائية يف الطفيات قوله تعاىل : )) عمَّ يتَسْاَءُلْوَن َعِن النََبأ الَعظِْيِم (()68( ، فقد   
وظَّف الشاعر ) النبأ العظيم ( يف شعره خماطبًا فيه اإلمام عيل ) عليه السالم ( وهو ما عرف عند الشيعة 

خاصة هذا اللقب)69( ، فقال )70( : 

ومن االقتباس النيص خيتار الشاعر اآلية الكريمة لقوله تعاىل : )) َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة   
م )72( :  َعامَّ َأْرَضَعْت (()71( ، فيقول متأثرًا بواقعة احلسني ) عليه السالم ( يف العاش من املحرَّ

ولتذه�ل اليوم منكم كل مرضع�ة       فطفل��ه من دم�ا أوداجه رضع�ا
القيامة الذي أشار إليه  بيته وأصحابه بيوم  فيشبه يوم استشهاد احلسني ) عليه السالم ( وأهل   

القرآن الكريم هلوله وعظمته تذهل كل مرضعة عن رضيعها . 
ومن القرآنية النصيَّة املباشة قوله عز وجل يف سورة يوسف : )) َفَلامَّ اْسَتْيَأُسوْا ِمنُْه َخَلُصوْا َنِجّيًا   

(()73( ، وظف الشاعر ) خلصوا نجيًا ( يف قوله)74( : 

 
ْهِر مَلْ  َن الدَّ ومن التقنية املباشة غري املحورة تتضح يف قوله ) عز وجل ( : )) َهْل َأَتى َعىَل اإلنَساِن ِحنٌي مِّ

ْذُكورًا (()75( يف قول الشاعر)76(:  َيُكن َشْيئًا مَّ

نْي  اِر َلِفْي ِسجِّ ومن الشواهد األخرى عىل هذه التقنية ما ورد يف قوله تعاىل : )) كاّل إنَّ كَتْاَب الُفجَّ  
(()77( ، فاستعار الشاعر لفظة ) سّجني ( ووظفها يف قوله)78( :

وفيام يأيت جدول بمواضع القرآنية املباشة غري املحورة يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل : 

الكتـب أشـرف  يف  هلــم  اإللـه  من  فضلهـم      مدح  يف   ) أتـى  هل   ( أتـى  حتى 

تركـوين مــا  بعد  نجيـًا  خلصوا  ــوا         ـــ ــأس ــي ــت اس مــا  إذا  حتى  معـي  وقــفــوا 

يـــِن سجِّ لظى  يبعثــه  ليس  مــا  ملهجتــي       الباعثـات  ــا  الــرزايـــ تلك 

األنــبــــــــاِء أعــظـــــم  منــي  ــاك  ــن اب فــــــــي       ــيــك  إل العظيــم  الــنــبــأ  أهيـــا  ــا  ي

المبحث الثاني
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النص اآلخذ ) البيت الشعري (النص املأخوذ ) القرآن الكريم (
رقــــــــــــم 
الصفحة يف 

الديوان

تــســلــســل 
ــيــت يف  ــب ال

الصفحة

عَلَيْهِ  وَجَدَ  مَدْيَنَ  مَاء  وَرَدَ  ))وَلَمَّا 
ُأمًَّة مِّنَ النَّاِس يَسُْقونَ ((  

                            ) القصص  23 (                                   

مل أنس إذ ترك املدينة واردًا
                        ال ماء مدين بل نجيع دمـاء

174

ال��نَّ��بَ��ِإ  عَ����ِن  ي��ت��س��اءل��ون  ع���مَّ   ((
 
) النبأ  1 - 2  (

 
الْعَظِيِم((

  
                     

يا أهيا النبأ العظيم إليك يف 
                            ابناك مني أعظم األنبـــاء

178

نَّْفسِي  عَن  رَاوَدَتْ��نِ��ي  هِ��يَ  قَ��اَل   ((
َكانَ  إِن  أَهْلِهَا  مِّنْ  شَاهِدٌ  وَشَِهدَ 
قَمِيصُهُ ُقدَّ مِن ُقبٍُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ 

الَكاذِبنِيَ ((    ) يوسف 26 (  
                                                   

فانظر ألجسادهـم قد قدَّ من قبل
             عضاؤها ال إىل القمصان واألهب

247

 . عَ���صْ���فَ���ًا  ف���ال���ع���اصِ���فَ���ْاتِ   ((
فالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ((

                              ) املرسالت2 – 3 (

يرنو إىل النارشات الدمع طاوية 
257                 أضالعهنَّ عىل مجر من النوب

فامُلوِريَاتِ   . ضبْحًا  والعادِيَاتِ   ((
قدحًْا (( 

                      ) العاديات 1 – 2 ( 

والعاديات من الفسطاط ضابحة
258                  و املوريات زناد احلزن يف هلب

)) واملرسالتِ عرفًا ((  ) املرسالت 1 ( 

)) والنازعاتِ غرقًا ((    ) النازعات 1 ( 

واملرسالت من األجفان عرهتا
259              والنازعات برودًا يف يد السلب

جدول القرآنية املبارشة غري املحورة يف
 طفيات الشيخ صالح الكواز احليل
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)) والذاريات ذرواً ((  ) الذاريات 1 (              
                                    

والذاريات ترابًا فوق أرؤسهـا
                   حزنًا لكل رصيع بالعرا ترب

2510

امْ���رَأَُت���هُ حَ��مَّ��الَ��َة الْ��حَ��َط��ِب. فِي  َ((
ِجيدِهَا حَبٌْل مِّن مَّسَدٍ (( 

                                          ) املسد 4 – 5 ( 

وصبية من بني الزهراء مربقة 
263                        باحلبل بني بني محالة احلطب

مِّنَ  حِنيٌ  ن��سَ��اِن  اْلِ عَلَى  أَتَ��ى  ))هَْل 
الدَّهِْر ((   ) اإلنسان 1 (

حتى أتى ) هل أتى ( يف مدح فضلهم
266                 من اإلله هلم يف أرشف الكتب

يُوسُفَ  تَْقُتُلوْا  مَّنْهُمْ الَ  قَآئٌِل  قَاَل   ((
وَأَلُْقوهُ فِي َغيَابَةِ الْجُبِّ ((  ) يوسف 10 (  

                                                   

والفضل آفة أهليَّة ويوسف يف 
273              غيابة اجلب لوال الفضل مل يغب

وَحُزْنِي  ي 
ِّ
بَث أَشُْكو  إِنَّمَا  قَاَل   ((

إِلَى الّلهِ ((   ) يوسف 12 ( 
يا ساديت يا بني اهلادي ومن هلـم

276             بثي وحزين إذا ما ضاق دهري يب

))يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَْذهَُل ُكلُّ مُرْضِعَةٍ 
عَمَّا أَرَْضعَتْ ((  ) احلج 2 (

ولتذهل اليوم منكم كل مرضعة
3215                   فطفله من دما أوداجه رضعـا

خَلَصُ����وْا  مِنْهُ  اسْتَيْأَسُ�����وْا  فَلَمَّا   ((
نَِجيّ�����ًا ((  ) يوسف 80 ( 

وقفوا معي حتى إذا ما استيأسوا
464                      خلصوا نجيًا بعد ما تركوين

))  َكالّ إِنَّ كِتَابَ الُفجَّاِر لَفِي 
سِجِّنيٍ ((   ) املطففني 7 ( 
                                   

تلك الرزايا الباعثات ملهجتـي
4611               ما ليس يبعثه لظى سجني
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رة :         �  ثانيًا : القرآنية املبارشة املحوَّ
حلاجة  تبعًا  دالليًا  أو  لفظيًا  حتويره  مع  الكريم  القرآن  من  أخذ  بأهنا  التقنية  هذه  تعريف  يمكن   
أرحب  جمال  التقنية  هذه  ويف   )79() اإلشاري  أو   ، املباش  غري  االقتباس   ( ب�  عرف  ما  وهو   ، الشاعر 
للشاعر يف صوغ أفكاره ومشاعره ومقاربتها بالقرآنية ، فضاًل عن إمكانية التحرك إيقاعيًا بصورة أكرب مما 

رة، وتبعًا لطريقة التحوير وصياغتها يكمن إبداع الشاعر أو إخفاقه .  يف القرآنية املباشة غري املحوَّ
رة يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل قوله تعاىل : ))  ومن الشواهد عىل القرآنية املباشة املحوَّ  

َعًة َوِمنَْهاجًا (()80( ، فأخذ الشاعر ) شعة ومنهاجًا ( ووظفها يف قوله )81( :  لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْ

ويستعري الشاعر أسامء بعض السور ، وحيورها لتتالءم مع ما يطرحه من تصوير ، فنراه يأخذ اسم   
) املدثر ( و ) املزمل ( ومها اسامن لسورتني قرآنيتني معروفتني ، ويوظفهام بصورة ال ختلو من إبداع ، فهو 

يقول واصفًا شهداء الطف ) عليهم السالم ( )82( : 
ثرين( بكربال سلب القنا          )مزملني( عىل الربى بدم��اء )مدَّ

ْأُس َشْيًبا (()83( بصورة لطيفة عندما  قال :  ونراه حيور قوله تعاىل : )) واْشَتَعَل الرَّ  

 
ونرى الشاعر يوظف جمموعة من اآليات متمثلة بقصة النبي يونس ) عليه السالم ( الواردة يف قوله تعاىل 
: )) َوإِنَّ ُيوُنَس مَلَِن امْلُْرَسِلنَي . إِْذ َأَبَق إىَِل اْلُفْلِك امْلَْشُحوِن. َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن امْلُْدَحِضنَي. َفاْلَتَقَمُه احْلُوُت 
ُه َكاَن ِمْن امْلَُسبِِّحنَي. َلَلبَِث يِف َبْطنِِه إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن. َفنََبْذَناُه بِاْلَعَراء َوُهَو َسِقيٌم. َوَأنَبْتنَا  َوُهَو ُمِليٌم. َفَلْواَل َأنَّ
ن َيْقطِنٍي (()85( فهو يعمد إىل هذه القصة ويقوم بتحوير النص القرآين بام يتالءم والصورة  َعَلْيِه َشَجَرًة مِّ
لني ، واستغرقت منه أربعة أبيات ، فنراه يقول فيها)86( : التي رسمها لشهداء الطف وهم عىل أرضها جمدَّ

 
املتلقي  يعجب  الذي  التصوير  هذا  من  مكنته  لغوية  وكذلك   ، فنية  إمكانية  عىل  يدل  أنَّه  يف  ريب  ال  التصوير  وهذا 

بتقابالته املصطنعة . 
ونجد له نصًا آخر مل يبتعد عن النص القرآين كثريًا ، ولربام اضطره الوزن إىل ذلك ، وهو قوله تعاىل يف قصة   
ا مَتيِْش َعىَل اْستِْحَياء (()87( فأخذه أخذًا ال خيلو من طرافة ، إذ قال)88(:  موسى ) عليه السالم ( : )) َفَجاءْتُه إِْحَدامُهَ

ــال لــكــم مـــن مــنــهــج رشعـــــا ــع ـــــــدوا      إىل ال إن مل تـــســـدوا الــفــضــا نــقــعــا فــلــم جت

ــرون ـــ ـــ ــــالــــردى مــق ــوم ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــي نــصــبــًا ب ما سامهـوا املوت الزؤام وال اشتكوا  
أمــيــــــــن ــر  ـــ ــي خ دون  ـــاين  ــــ ــــ األم ــــي  وه حتى إذا التقمتهم حوت القضــــا  
الــنــــــــــــــون ذا  ــرا  ــع ــال ب يــنــبــذ  ــون  ـــ ـــ ــن كــال نبذهتـم اهليجاء فوق تالعهــــا  
اليقطيـــن عـــن  بــــدالً  ــا  ـــ ــقــن ال شــجـــــر  فتخال كاًل ثمَّ يونــس فوقــــه  

ذباهلــا املــشــيــب  ـــار  ن أشــعــلــت  فــقــد  ــا       ـــ ـــ ــطــفــاؤهـــ ان حـــال  الــعــيــش  رساج  وإن 
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وفيام يأيت جدول بمواضع القرآنية املباشة املحورة يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل :   

استحيـــاء ــىل  ع مــاشــيــة  ــه  ــاءت ج ــت       ـــ ـــ ـــ دن إذ  ــة  ــيَّ ــن وامل ــى  ــوس م كـــان  ــد  ق

النص اآلخذ ) البيت الشعري (النص املأخوذ ) القرآن الكريم (
رقــــــــــــم 
الصفحة يف 

الديوان

تــســلــســل 
ــيــت يف  ــب ال

الصفحة

عَلَى  تَمْشِي  إِحْدَاهُمَا  فَجَاءتْهُ   ((   
اسْتِحْيَاء ((  ) القصص 24 ( 

قد كان موسى واملنيَّة إذ دنـــت 
                     جاءته ماشية عىل استحيـــاء

175

)) وخرَّ مُوْسَى صَعِقًا (( 
                         ) األعراف 143 ( 

فهناك خرَّ وكل عضٍو قد غدا
                     منه الكليم مكلم األحشـاء

177

ر . ُقمْ فَأَنْذِْر ((       
ِّ
))  يَا أَيُّهَا املدَّث

                                           )  املدّثر 1 – 2 ( 

إالَّ  الَّليَْل  ُقِم   . املزَّمُِّل  أَيُّهَا  يَْا   ((
قَلِيْالَ ((                ) املزمل 1 – 2 (                                                    

مدثرين بكربــالء سلب القنـا 
                           مزملني عىل الربى بدمــاء

183

وَلَ�كِن  صَلَبُوهُ  وَمَ��ا  قَتَُلوهُ  وَمَ��ا   ((
شُبِّهَ لَهُمْ ((  ) النساء 157 (                                     

كأنَّ عليه ألقي الشبح الذي 
                  تشكل فيه شبه عيسى لصالب

233

)) وَجَ�����آؤُوا عَ��لَ��ى قَ��مِ��ي��صِ��هِ بِ���دٍَم 
َكذٍِب ((  ) يوسف 18 (                                      

يل حزن يعقوب ال ينفك ذا هلب
             لرصع نصب عيني ال الدم الكذب

243

َّا  ))أَرْسِْلهُ مَعَنَا َغدًا يَرْتَعْ وَيَْلعَبْ وَإِن
لَهُ لَحَافُِظونَ (( ) يوسف 12 (                                      

وغلمة من بني عدنان أرسلها
               للجد والدها يف احلرب ال اللعب

244

جدول القرآنية املبارشة  املحورة يف
 طفيات الشيخ صالح الكواز احليل
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عَن  بَيْتِهَا  فِي  هُوَ  الَّتِي  وَرَاوَدَتْ��هُ   ((
نَّْفسِهِ ((   ) يوسف 23 (                                    

ومعرش راودهتم عن نفوسهم 
          بيض الضبا غري بيض اخلرد العرب

245

)) ارُْكضْ بِِرجْلِكَ هََذا مُْغتَسٌَل 
بَاِردٌ وَشَرَابٌ  ((  ) ص 42 ( 

كل رأى رضَّ أيوب فام ركضت
       رجل له غري حوض الكوثر العذب

248

عَلَيْهَا  ُأ  أَتَوَكَّ عَصَايَ  هِيَ  قَاَل 
 ((

فِيهَا  وَلِ��يَ  َغنَمِي  عَلَى  بِهَا  وَأَهُ���شُّ 
) طه 18 (

     )) 
مَآِربُ ُأخْرَى

هتش فيها عىل آساد معركـة
2412              هش الكليم عىل األغنام للعشب

)) فَلَمَّا فَصََل َطالُوتُ بِالْجُنُودِ قَاَل إِنَّ 

الّلهَ مُبْتَلِيُكم بِنَهٍَر ((
                                     ) البقرة 249 (   

ومبتلني بنهر ما لوارده
252              من الشهادة غري البعد واحلجب

آيَ��َة  إِنَّ  نِ��بِ��يُّ��هُ��مْ  لَ��هُ��مْ  وَقَ����اَل   ((
فِيهِ  ابُوتُ  التَّ يَْأتِيَُكمُ  أَن  مُْلكِهِ 

سَكِينٌَة مِّن رَّبُِّكمْ ((       
                               ) البقرة 248 ( 

حتى قضوا فغدا كل بمرصعه
254               سكينة وسط تابوت من الكثب

)) فَِإَذا خِْفتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ 
وَاَل تََخافِي وَاَل تَحْزَنِي ((

                                   ) القصص 7 (

وما حكتها وال ) أم الكليم ( أسى 
2514                  غداة يف اليم ألقته من الطلب

اسْجُدُوْا  لِْلمَآلئَِكةِ  ُقْلنَا  وَإِْذ   ((
قَ��اَل  إِبْ��لِ��ي��سَ  إاَلَّ  فَ��سَ��جَ��دُوْا  آلدَمَ 

أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَْقتَ طِينًا ((  
                             ) اإلرساء 61 ( 

وصفوة اهلل مل يسجد له حسدًا
                إبليس ملا رأى من أرشف الرتب

274

ُقُلوبِِهمْ فَهُمْ الَ  وََطبَعَ الّلهُ عَلَى   ((
يَعْلَمُونَ ((    ) التوبة 93(                                  

وتلكم شبهة قامت هبا عصب
                   عىل قلوهبم الشيطان قد طبعا

309
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)) وخرَّ موسى صَعِقْا ((   
                         ) األعراف 143 ( 

الّلهُ  رَّفَعَهُ  بَل   . يقينًا  قتَُلوهُ  وَمَ��ا   ((
إِلَيْهِ((       ) النساء 157 – 158 ( 

كأنَّ جسمك موسى مذ هوى صعقا
                  وإنَّ رأسك روح اهلل مذ رفعا

318

)) ُقْلنَا يَا نَارُ ُكونِي بَرْدًا وَسَالَمًا 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ ((  ) األنبياء 69 ( 

ونار فقدك يف قلب اخلليل هبا
                    نريان نمرود عنه اهلل قد دفعا

3112

)) فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ((            

                               ) األعراف 160 (

كلمت قلب كليم اهلل فانبجست
                عيناه دمعًا دما كالغيث منهمعا

3113

الّلهُ  وََك��انَ  إِلَيْهِ  الّلهُ  رَّفَعَهُ  بَل   ((

عَِزيزًا حَكِيمًا ((   ) النساء 158 (                                    
ولو رآك بأرض الطف منفردًا 

              عيسى ملا اختار أو ينجو ويرتفعا
3114

شِرْعًَة  مِنُكمْ  جَعَْلنَا   
ٍّ

))ُِكل
وَمِنْهَاجًا ((           ) املائدة 5 (

إن مل تسدوا الفضا نقعًا فلم جتدوا
                إىل العال لكم من منهج رشعـا

3212

)) واشتَعََل الرَّْأسُ شَيْباَ ((    

                                    ) مريم 4 (

وإن رساج العيش حان انطفاؤها
                  فقد أشعلت نار املشيب ذباهلا

388

لَ��ُك��مْ  سَ����وَّلَ����تْ  بَ����ْل  ق����اَل   َ((

أَنُفسُُكمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيٌل (( 
                             ) يوسف 18 ( 

وقوض بالصر اجلميل فتى به 
                    فقدن حسان املكرمات مجاهلا

 403

فِي  فَهُوَ  مَوَاِزينُهُ.  ثَُقلَتْ  مَن  فأَمَّا   ((
تْ  خَفَّ مَ��نْ  وَأَمَّ��ا  رَّاضِ��يَ��ةٍ.  عِيشَةٍ 

مَوَاِزينُهُ. فَُأمُّهُ هَاِويٌَة (( 
                         ) القارعة 6 – 9 ( 

وما رضَّ ميزاين ثقال جرائمي
4117                       إذا كنت فيها مستخفًا ثقاهلا
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)) وَأَمَّ���ا عَ���ادٌ فَ��ُأهْ��لِ��ُك��وا بِ��ِري��ٍح 
صَرْصٍَر عَاتِيَةٍ (( 

                           ) احلاقة 6 (  

فكأنَّ الرياح منه استعارت
                      يوم عاد عدوا فأضحت رماما

4311

اسْتَسْقَاهُ  إِذِ  مُوسَى  إِلَى  َأَوْحَيْنَا   ((
الْحَجَرَ  بِّعَصَاَك  اْض��ِرب  أَِن  قَوْمُهُ 
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا (( 

                             األعراف 160 ( 

فتخال موسى يف انبجاس حماجري
                       مستسقيًا للقوم ماء جفوين

459

)) قَالُوْا نَْفقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ((         

                                 ) يوسف 72 (

فكان يوسف يف الديار حمكم
                           وكأنني بصواعه اهتموين

465

أَبَقَ  إِْذ  الْمُرْسَلِنيَ .  لَمِنَ  يُونُسَ  ))وَإِنَّ 

فَسَاهَمَ  الْمَشْحُوِن.  الُْفْلكِ  إِلَ��ى 
فَالْتَقَمَهُ  الْمُدْحَضِنيَ.  مِنْ  فََكانَ 
َّ��هُ  الْ��حُ��وتُ وَهُ���وَ مُ��لِ��ي��مٌ. فَ��لَ��وْاَل أَن
فِي  لَلَبِثَ  الْمُسَبِّحِنيَ.  مِ��نْ  َك��انَ 
بَْطنِهِ إِلَى يَوِْم يُبْعَُثونَ. فَنَبَْذنَاهُ بِالْعَرَاء 
شَجَرَةً  عَلَيْهِ  وَأَنبَْتنَا  سَقِيمٌ.  وَهُوَ 

مِّن يَْقطِنيٍ (( 
                        ) الصافات 139 – 146 ( 

ما سامهوا املوت الزؤام وال اشتكوا
                         نصبًا بيوم بالردى مقـرون

حتى إذا التقمتهم حوت القضا
                      وهي األماين دون خري أمني

نبذهتـم اهليجاء فوق تالعها
                     كالنون ينبذ بالعرا ذا النـون

فتخال كاًل ثمَّ يونس فوقه
                    شجـر القنا بدالً عن اليقطني

47

6

7

8

9

إذِ   . بَِطْغوَاهَا  ثَمُودُ  بَتْ  َكذَّ  ((
انْبَعَثَ أشْقَاهَا (( 

                 ) الشمس 11 – 12 ( 
ُتبٍَّع  وَقَ��وْمُ  اْلَيَْكةِ  وَأَصْحَابُ   ((
بَ الرُّسَُل فَحَقَّ وَعِيِد   ُكلٌّ َكذَّ

((                         ) ق 14 ( 

وتتبعت أشقى ثمود وتبـع
                    وبنت عىل تأسيس كل لعيـن

4715

اللَّهِ  نَاقََة  اللَّهِ  رَسُ��وُل  لَهُمْ  فَقَاَل   ((

وَسُْقيَاهَا ((   ) الشمس 13 (                                     
ما كان ناقة صالح وفصيلها

                        بالفضل عند اهلل إال دونـي
488
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ويف هناية املطاف نذكر أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، وهي عىل النحو اآليت :   
1.  القرآنية من املفاهيم اإلجرائية اجلديدة عىل الساحة النقدية ، ولعلَّ مكمن اجلدة فيه رصد حترك القرآنية 
عىل مستوى بناء القصيدة الفني ، أو الرؤى واألنساق، وهذا األمر ما مل يلتفت إليه كثري ممن خاضوا يف 

هذا املضامر . 
2.   كانت البنائية القرآنية يف طفيات الشيخ صالح الكواز احليل واضحة بينة كشفت عن استثامر أمثل من 

لدن الشاعر . 
استطاع الشاعر أن ينشئ نصًا موازيًا للقرآنية يقوم عليها ، ولكنه جيري بعكس اجتاهها مما ينبئ   .3
عن قصدية يف تشكيل القصيدة عىل هذا النحو ، فيتعدى ذلك جمرد االقتباس إىل ما هو أبعد منه ، وهو ما 

اصطلحنا عليه ) النص املوازي املعاكس ( . 
4.  تنوعت اآلليات القرآنية يف الطفيات عىل مستوى البناء ، فمنها النص املوازي املعاكس الذي أملحنا 
إليه ، ومنها الرمز ، ورضب املثل ، والدعاء ، وابتكار الصورة ، مما يشري إىل إمكانيات فنية كبرية للشاعر 

يف استثامر تلك القرآنية يف تصوير واقعة الطف أحداثًا وشخوصًا ومواقفًا . 
5.  كان لتنوع اآلليات القرآنية واستثامرها يف بناء القصيدة أثره يف تشكيل جديد للقصيدة اختلف عاّم هو 

د به الشاعر احليل .  معروف يف بنائها املعتاد ، األمر الذي نعده ملمحًا أو اجتاهًا تفرَّ
6.  كان رضب املثل باألقوام البائدة ك� ) عاد ، وثمود ، وتبع ( يف موضوع الرثاء طريقًا اختذه الشعراء 
القدامى ، أما شاعرنا فقد تعامل معها تعاماًل اختلف عام تعاوروا عليه ، إذ ضخَّ فيه روحًا جديدة ، مكنه 

منها ما طرحه القرآن الكريم وما طرحته واقعة الطف من جتليات شعورية وفكرية عند الشاعر . 
7.  كانت القرآنية املباشة غري املحورة يف الطفيات أقل من القرآنية املباشة املحورة مما يكشف عن تعامل 
يتقابل مع ما حركته يف داخله واقعة  ، وهذا  أكثر مما هو سكوين  القرآن عىل أساس حركي  الشاعر مع 

الطف فكرًا وشعورًا وأنتج لنا هذه القرآنية التي يمكن أن نطلق عليها أهنا قرآنية طفيَّة أو حسينيَّة . 

       وأخريًا ، نحمد اهلل العيل القدير عىل حسن معونته إلمتام هذا البحث ، الذي قصدنا به القربة منه ، 
وإظهارًا إلمكانيات شاعر حسيني غيَّبته األيام عن ذاكرة البحث والدراسة ، فوجدنا أنفسنا مدينني له 

بالوفاء وحسن الذكر .  

الخاتمة :
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الكواز  صالح  الشيخ  ديوان  جامع  نعت   ) 1 (
احليل الشيخ حممد عيل اليعقويب  هذه القصائد ب� ) 
العلويات ( وكان لنا يف هذا املصطلح رأي أثبتناه يف 
الكواز  صالح  الشيخ  طفيات   (  : املوسوم  البحث 

احليل دراسة موضوعية حتليلية(
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 16 .   ) 2 (

م . ن : 8 .   ) 3 (
جمرتح  معن  عباس  مشتاق  الدكتور  أشار   ) 4 (
القرآنية  وهي  ثالثة  تقنية  إىل   ) القرآنية   ( مصطلح 
رة ، وهو ما مل يتوافر يف أنموذجه  غري املباشة املحوَّ
 ( أنموذجنا  يف  يتواجد  مل  وكذلك   ، التطبيقي 

الطفيات ( . ينظر : تأصيل النص : 183 . 
الشيخ  دي��وان  و   ،  87  /  2  : البابليات   ) 5 (

صالح الكواز احليل : 4 . 
أدب الطف : 7 / 214 – 215 ،وديوان   ) 6 (

الشيخ صالح الكواز احليل:5.
شعراء  ومشاهري   ،  87  /  2  : البابليات   ) 7 (
الشيعة : 2 / 316 ، وديوان الشيخ صالح الكواز 

احليل : 4 .
ودي��وان   ،  280  : األح��زان  مثري   : ينظر   ) 8 (

الشيخ صالح الكواز احليل : 6 .
ينظر : ديوان الشيخ صالح الكواز احليل :   ) 9 (

. 4
معجم الشعراء العراقيني : 180 .   ) 10 (

ينظر : ديوان الشيخ صالح الكواز احليل :   ) 11 (
 . 98 ، 70 ، 68 ، 67 ، 51

م . ن : 5 .   ) 12 (
ينظر : أعيان الشيعة : 404/11.  ) 13 (

ينظر : ديوان الشيخ صالح الكواز احليل :   ) 14 (
 . 4

م . ن : 7 – 8 .   ) 15 (
ينظر  م . ن : 8 ، 12 – 13 .   ) 16 (

م . ن : 13 – 14 .   ) 17 (
البابليات : 2 / 87 ، وشعراء احللة : 3 /   ) 18 (
161 ، ومعارف الرجال : 376 ، ومشاهري شعراء 
الشيعة : 2 / 316 ، وديوان الشيخ صالح الكواز 

احليل : 4 .
ديوان السيد حيدر احليل : 2 / 137 .   ) 19 (

؛  احل��يل  ال��ك��واز  صالح  الشيخ  طفيات   ) 20 (
دراسة موضوعية حتليلية : 8 . 

هو الدكتور مشتاق عباس معن يف كتابه :   ) 21 (
تأصيل النص : 168 – 188 . 

تأصيل النص : 170 .   ) 22 (
اهلل  بن عبد  ابو حييى حممد  ابن كناسة هو   ) 23 (
انتقل إىل  الكوفة  بن عبد األعىل األسدي من أهل 
ولقي   ، الكوفيني  جلة  عن  اخذ  هبا؛  وأقام  بغداد 
شاعرا  وكان   ، أسد  بني  فصحاء  و  الشعراء  رواة 
وله من الكتب : األنواء ،ومعاين الشعر ، و رسقات 
الكميت من القرآن وغريه .ولد سنة 123 ه� وتويف 

207ه� .تنظر ترمجته يف : الفهرست :105/1 . 
تأصيل النص : 169 .   ) 24 (

، واإليضاح : 6 /  املعاين : 450  خمتص   ) 25 (
 . 137

اإلتقان يف علوم القرآن : 1 / 11 .   ) 26 (
تأصيل النص : 169 .   ) 27 (

ينابيع املودة لذوي القربى : 1 / 214 .   ) 28 (

هوامش البحث :
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املودة  ينابيع   : يف  النبوية  األحاديث  تنظر   ) 29 (
لذوي القربى : 1 / 11 ، 455 ، 462 ، و 2 / 38 

 .
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 24 .   ) 30 (

يوسف : 18 .   ) 31 (
يوسف : 12 .   ) 32 (

يوسف 23 .   ) 33 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 24 .   ) 34 (

يوسف : 26 .   ) 35 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 24 .   ) 36 (

ص : 41 ، 42 .   ) 37 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 24 .   ) 38 (

القصص : 29 .   ) 39 (
ص : 18 .   ) 40 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 25 .   ) 41 (
البقرة : 249 .   ) 42 (
البقرة : 248 .   ) 43 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 25 .   ) 44 (
ال���ن���اشات يف ق��ول��ه ت��ع��اىل م��ن س��ورة   ) 45 (
 . َعْصفًا  َفاْلَعاِصَفاِت   ((  :  )  3 اآلية   ( املرسالت 
اِت َنرْشًا (( ، أما املوريات ففي قوله تعاىل  َوالنَّاِشَ
من سورة العاديات اآلية 2 : )) َواْلَعاِدَياِت َضْبحًا 

. َفامْلُوِرَياِت َقْدحًا (( . 
قال تعاىل يف سورة إبراهيم اآلية 37 عىل   ) 46 (
نَا إيِنِّ َأْسَكنُت  بَّ لسان إبراهيم ) عليه السالم ( : )) رَّ
نَا  ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك امْلَُحرَّ يَّ ِمن ُذرِّ
َن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ لُِيِقيُموْا الصَّ

ُهْم َيْشُكُروَن (( .  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ َواْرُزْقُهم مِّ
ينظر عىل سبيل املثال ال احلص : قصص   ) 47 (

األنبياء : 203 – 205 . 
القصص 10 – 13 .   ) 48 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 25 .   ) 49 (
م . ن : 26 .   ) 50 (

املسد: 4 – 5 .   ) 51 (
اإلنسان: 1 .   ) 52 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 27 .  ) 53 (
م . ن : 27 .   ) 54 (

يوسف : 124 .   ) 55 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 45 .  ) 56 (

األعراف : 160 .   ) 57 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 31 .  ) 58 (

م . ن : 31 .   ) 59 (
األعراف : 143 .   ) 60 (

النساء : 157 – 158 .   ) 61 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 47 .   ) 62 (

م . ن : 48 .   ) 63 (
الشمس : 11 – 15 .   ) 64 (

الطريقة  هذه  عنده  نجد  ممن  القدماء  من   ) 65 (
وهي معروفة يف الرثاء األسود بن يعفر النهشيل يف 

قصيدته التي مطلعها : 
نام اخليل وما أحس رقادي        واهلم حمترض لدي 

وسادي
ينظر : ديوانه : 25 .

يف  العبادي  زي��د  بن  ع��دي  عند  أيضًا  ونجدها   
قصيدته التي يبدؤها : 

أين أهل الديار من قوم نوح       ثم عاد من بعدهم 
وثمود

ينظر : ديوانه : 122 .
 ونجدها عند أيب العتاهية يف قصيدته التي يبدؤها :

املنايا جتوس كل البالد     واملنايا تفني مجيع العباد
ينظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 112 . 

حتى  الفتح  من  األندليس  األدب   : ينظر   ) 66 (
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سقوط غرناطة : 108 . 
تأصيل النص : 182 .   ) 67 (

النبأ : 201 .   ) 68 (
امليزان يف تفسري القرآن :163/20.   ) 69 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 17 .   ) 70 (
احلج : 22 .   ) 71 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل :  ) 72 (
يوسف : 80 .   ) 73 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 46 .   ) 74 (
اإلنسان : 1 .   ) 75 (

) 76 (  ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 26 . 
املطففني : 7 .   ) 77 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 46 .   ) 78 (
حتى  الفتح  من  األندليس  األدب   : ينظر   ) 79 (

سقوط غرناطة : 108 .
املائدة : 5 .   ) 80 (

ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 32 .   ) 81 (
م . ن : 18 .   ) 82 (

مريم : 4 .   ) 83 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 38 .   ) 84 (

الصافات : 139 – 146 .   ) 85 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 47 .   ) 86 (

القصص : 24 .   ) 87 (
ديوان الشيخ صالح الكواز احليل : 18 .  ) 88 (

القرآن الكريم .  	•
 - 1384ه�  دمشق،  جامعة  مطبعة  فيصل،  شكري  د.  حتقيق:  وأخباره،  أشعاره  العتاهية  أبو  	•
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الندوة اجلديدة ، بريوت ، 1951م . اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ، دار  	•

األدب األندليس من الفتح حتى سقوط غرناطة، د. منجد مصطفى هبجت، مديرية دار الكتب  	•
للطباعة والنرش – بغداد، 1988م. د.ط. 

الرابع  القرن  القرن األول اهلجري حتى  ( من  السالم  ) عليه  أو شعراء احلسني   ، الطف  أدب  	•
عرش ، جواد شرب ، ط1 ، مؤسسة التاريخ ، بريوت ، 1422 ه� - 2001 م
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ثبت المصادر والمراجع :
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ديوان األسود بن يعفر، صنعه د. نوري محودي القييس، مطبعة اجلمهورية – بغداد، 1390ه�  	•
- 1970م. 
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طفيات الشيخ صالح الكواز احليل دراسة موضوعية حتليلية ،د. عيل كاظم حممد عيل املصالوي  	•
، جملة جامعة كربالء � املجلد اخلامس � العدد الرابع � إنساين � كانون األول �2007م.

 � ،1398ه�  بريوت   ، املعرفة  دار   ، 385ه�  ت�  النديم  الفرج  أبو  إسحاق  بن  حممد  الفهرست،  	•
1978م ، د.ط .

الواحد  عبد  حتقيق:مصطفى   ، 774ه�   �701 كثري  بن  اسامعيل  الفداء  اليب   ، األنبياء  قصص  	•
،ط1، دار التاليف ، مص ، 1388ه� � 1968م .

البيضاء ، بريوت ، 1423 ه� -  ، دار املحجة  الشيخ شيف اجلواهري ، ط1  مثري األحزان،  	•
2002 م .

القاهرة ، 1307ه� ، د.ط . التفتازاين ،مطبعة عبد اهلل أفندي ،  خمتص املعاين ، سعد الدين  	•
 . مشاهري شعراء الشيعة ، عبد احلسني الشيشرتي ، ط1 ، ستارة ، قم ، 1421 ه�  	•

حرز  حسني  تعليق  الدين،  حرز  حممد  الشيخ  األدباء،  و  العلامء  تراجم  يف  الرجال  معارف  	•
الدين، مطبعة الوالية، قم، د.ت.ط . 

معجم الشعراء العراقيني املتوفني يف العص احلديث وهلم ديوان مطبوع ، جعفر صادق محودي  	•
التميمي ، ط1 ، بغداد ، 1991 م . 

للمطبوعات،  االعلمي  منشورات   ، ط3  الطباطبائي،  حسني  حممد   , القرآن  تفسري  يف  امليزان  	•
بريوت ،1984.

 : ،تح  1294ه�  ت�  احلنفي  القندوزي  إبراهيم  بن  سليامن  الشيخ   ، القربى  لذوي  املودة  ينابيع  	•
سيد عيل مجال اشف احلسيني ، ط2،دار االسوة للطباعة و النرش ، 1416 ه� .
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من معجم الفصيح الدارج 
في اللهجة العراقية المحكية

في محافظة كربالء

جامعة كربالء -كلية التربية للعلوم االنسانية 

قسم اللغة العربية
أ.م.د.خالد عباس حسين

دراسة  التأكيدعىل  يكرر  البحث 
احلديثةعىل  العربية  اللهجات 
،والنح���وية، املستويات الص������وتية،والص����رفية 
والداللية،واملعجمية،كاًل أوبعضًا،إذ المانع علميًا 
املعارصالسيام  اللغوي  الواقع  إن  ذلك،ثم  من 
املنطوق منه يتطلبها ويفتقرإليها فالعامية فيه الوسيلة 
األساس تفامهاً وختاطبًا،ومل يبَق للفصيحة إال طّيات 
لعمري  املكتوب،وهو  القراطيس،وإالالكالم 
تضييق هلا وحتجيم يؤسف له و ال يرتضيه احدفهي 
العريب املجيد،مما  الكريم،ووعاءالرتاث  القرآن  لغة 
املحبني  من  القلم  اهلمم،وبري  شحذ  يستدعي 
هلا،واملعتزين هبا،وهم كثر،للذود عنها ذودًا حقيقيًا 
ينحو منحى علميا ًأصياًل يأخذ هبا،وحيببها ألهلها 
من  ًحيويًا،متجددًا،مرنا  درسا  بدراستها  وملريدهيا 
اآلن،اعني  املنطوق  مستواها  إىل  النظر  جهة،ثم 

احلديثة،تقريبًا،وإيضاحًا  هلجاهتا  هلجتها،أو   :
واحدة  اللغة  أخرى،ألنه  جهة  من  وتبيينًا،وهتذيبًا 

بوجهني : فصيح مكتوب،وآخر منطوق .
وهذا ماأدعوإليه يف هذه الدراسة،إهنا خطوة يف طريق 
عراقيون،وعرب،عسى  اجالء  باحثون  بدأه  كان 
بني  الصلة  إدام��ة  اجل  من  النجاح  هلا  يكتب  أن 
بينهام  لفجوة  وتقليال  احلديثة  وهلجاهتا  الفصيحة 

برفع اللهجة والسمو هبا نحو أمها الفصحى .
لقد قامت الدراسة عىل أساس إيراد ألفاظ منتخبة 
حمافظة  يف  املحكي  العراقي  اللهجي  الواقع  من 
عن  النقاب  كشف  ثم  معجمية  بطريقة  كربالء 
وعّرفت  بالفصيحة  صلتها  بّينت  فصاحتها،وقد 
بنسبها العريب الفصيح،وكنت أوضحت هذا املنهج 

يف مقدمتها،ودّللت عليه يف متنها.

ملخص البحث:

إنَّ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
             

         احلمد هلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل النبي العريب حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم، والثناء 
والتكريم عىل أصحابه املخلصني .

       أما بعد، فهذا البحث املوسوم ) من معجم الفصيح الدارج يف اللهجة العراقية املحكية يف حمافظة 
كربالء (، يعنى بناحية من نواحي درس هذه اللهجة، ناحية تأصيل املعنى وتفصيح اللفظ الدارج، فام 
يف  البحث  إمهاهلم  املختلفة،  بمستوياهتا  الفصحى  العربية  درس  يف  القدماء  منهج  عىل  املحدثون  أخذه 
هلجاهتا التي كانت سائدة معها مكانًا وزمانًا ونطقًا، وجتافيهم عن اخلوض فيها، ذلك أن النظر يف هذه 
اللهجة أو تلك ربام يكون عاماًل مساعدًا للكشف عن كثري مما خفي من قضايا اللغة املشرتكة ومسائلها 
لغتنا  ندرس  ونحن  رضوريًا،  زال  ما  لدراستها  احلديثة  هلجاتنا  إىل  الرجوع  بأن  واعتقد   . أحكامها  أو 
الفصيحة، اعني : جعل اللهجة احلديثة حمطة من حمطات النظر والدرس ال من أجل ترسيخها، أو الدعوة 
إليها، ولكن جلعلها وسيلة من وسائل الوصول إىل فهم ما نحن بحاجة إليه، أو إىل استكامل معرفته من 

تراثنا اللغوي الفصيح القديم واملعارص عىل حد سواء .
        إن اليشء األساس يف املنهج اللغوي احلديث هو الواقع املنطوق، ولغة التخاطب احلية والفعلية، 
فبالنطق نعرف احلدث الكالمي صوتًا ورصفًا ونحوًا وداللًة ومعنى، فإذا عرفنا كل ذلك أو بعضه، رجعنا 
إىل لغتنا ندرسها رجوع املوازنة، أو املقارنة، أو التأمل، أو النظر الفاحص، إذ ال يمكن تصور أن اللهجات 
احلديثة مقطوعة الصلة بالفصيحة، فاألمر املنطقي أن تكون منبثقة عنها انبثاق الغصن من شجرته، أما 
ترك القول – عىل إطالقه – إهنا السيام مفرداهتا ترتد إىل لغات األعاجم الذين دخلوا البالد العربية من 

المقدمة
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فيه، وإىل هتذيبه،  التدقيق  ففينا حاجة إىل  تتار، ومغول، وفرس، وأتراك، وانكليز، وفرنسيني وغريهم، 
ودراسته، فلعله يفتقر إىل النظرة العلمية املوضوعية، وربام فيه أثر من خيال، أو يشء من عاطفة وهوى، 
فإن وردت كلامت أعجمية إىل الواقع اللهجي العريب احلديث فقد دخلت قبُل لغتنا الفصحى وَقبَلها مبدأ 

األثر والتأثري، وأصبحت بعُد جزءًا من واقعها الفصيح .
وغري  الثالثي  اجلذر  ذات  اللغوية  املادة  ذكر  عىل  يقوم  معجميًا  ترتيبًا  البحث ملوضوعه  اختذ  وقد         
من  بيشء  تناولت  وفيه  فتمهيد  مقدمة  سبقته  إليها  ينتمي  الذي  الدارج  اللفظ  إيراد  ثم  ومن  الثالثي، 
االختصار حمافظة كربالء من النواحي : اإلدارية واجلغرافية والبيئية والسكانية، وتعرضت إىل حماوالت 
دراسة اللهجات العربية احلديثة التي صدرت عن أفراد أو عن مؤسسات لغوية رسمية، وانتهى البحث 
بخامتة بّينت فيها أهم النتائج التي توصل إليها، ثم قائمة استعرضت فيها مصادره ومراجعه، فملخص 

له باللغة االنكليزية .
 إن منهج هذا البحث يقوم عىل إيراد الكلمة بحسب نطقها العامّي، وتوضيح داللتها بحسب االستعامل 
الدارج مراعيًا املقام التي تقال فيه، وحال املتكلم والسامع عىل السواء مما له صلة بتوضيح القصد أو املراد، 
ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن الكلمة يف املعاجم للعثور عىل صلة معنوية جتمعها هبا من اجل رّدها إىل 
نسبها الفصيح، وهو رد يستدعي غالبًا حتلياًل، وتوجيهًا، وتقريبًا، وتوضيحًا تطّلب من الباحث االعتامد 
عىل الواقع اللهجي املحيل يف كربالء، املحافظة التي ينتمي إليها أصالة، والدة، ونشأة، وسكنا،وهلجة، 
واالستعانة بمصادر اللغة، يف مقدمتها املعجم العريب الذي استند إليه يف توجيه املعاين العامية، كمعجم ) 
العني ( للفراهيدي ) ت 175ه� (، وإصالح املنطق البن السكيت ) ت 244ه� (، ومقاييس اللغة البن 
 ،) ) ت 606ه�  األثري  احلديث البن  اجلوهري )ت398ه�(، وغريب  ( وصحاح  ) ت 395ه�  فارس 

ولسان العرب البن منظور ) ت 711ه� ( وغريها .
       أما املراجع فمن أمهها :االصوات اللغوية إلبراهيم أنيس، والعربية تاريخ وتطور إلبراهيم السامرائي، 
ودراسة الصوت اللغوي ألمحد خمتار عمر، واللغة العربية معناها ومبناها لتامم حسان، وحركة التصحيح 

اللغوي يف العص احلديث ملحمد ضاري محادي، ومشكالت اللغة العربية ملحمود تيمور، وغريها .
إن التأليف يف اللهجة العراقية ليس جديدًا، فمن الذين أّلفوا فيها األب انستانس ماري الكرميل، وإبراهيم 
ونوري  الرصايف،  ومعروف  جواد،  ومصطفى  الزهاوي،  صدقي  ومجيل  احلنفي،  وجالل  السامرائي، 
محودي القييس، وثمة دراسة أكاديمية حديثة تناولت هلجة حمافظة ) واسط ( العراقية موسومة ب� ) الفصيح 
الذي حفظته العامية العراقية بني الدراسة والتطبيق، هلجة حمافظة واسط أنموذجًا ( للباحث حممد مزعل 
خالطي، وقد رأيت حاجة إىل دراسة بعض األلفاظ الدارجة املحكية يف حمافظة كربالء، ملا يتوافر يف هذه 
البيئة من العراق من غنى ديني، وثقايف، وسياحي، واجتامعي، غري خاف عىل احد، فكان هذا البحث .   

                                                                                                   الباحث
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خصائصها،  بيئتها،  اإلداري،  تقسيمها  كربالء:   -
وطبيعتها السكانية 

كربالءباملد،اسمموضع، فيه رضيح احلسني بن عيل 
واللغويون  البلدانيون  ويذكر   ، السالم)1(  عليهام 
القدماء هلذه الكلمة ثالثة معاٍن، فالكربلة : رخاوة 
يف القدمني، يقال : جاء يميش مكرباًل، فيحتمل أن 
تكون ارض هذا املوضع رخوة، فسمّيت بذلك . 
وغربلته،  هززته  إذا  الطعام،  أو  احلنطة  وكربلت 
والدغل،  احل��ى  من  منقاة  األرض  ه��ذه  فكأن 
حامض،  نبت  اس��م   : وكربل   . بذلك  فسمّيت 
فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبات يكثر نبته 

يف هذا املوضع فسمّي به)2( .
        ومن املحدثني من ذهب إىل أن الكلمة منحوتة 
من )كور( و)بابل(، أي : جمموعة قرى بابلية)3(، 
من  منحوتة  إهنا   : الكرميل  انستانس  األب  وقال 
)كرب( و)إل(، أي : حرم اهلل، أو مقدس اهلل)4( .
        يرى مصطفى جواد أن حماولة )) رد ) كربالء 
( إىل األصول العربية غري جمدية، وال يصح االعتامد 
والرغبة  والتخمني  الظن  باب  من  ألهنا  عليها، 
اجلاحمة العارمة يف إرادة جعل العربية مصدرًا لسائر 
األمكنة والبقاع، مع أن موضع كربالء خارج عن 
البلدان  من  كثريًا  العراق  يف  وان  العرب،  جزيرة 
ليست أسامؤها عربية كبغداد، ورصورا، وجوخا، 
ينص  مل  التاريخ  وان  وبعقوبا،  وك��وش،  وبابل، 
قبل  معروفة  كانت  فقد  كربالء،  اسم  عروبة  عىل 
هناك  العرب  سكنى  وقبل  للعراق،  العريب  الفتح 
أن  معناه  ما  انستانس  اللغوي  األب  قول  أما   ....
كربالء منحوتة من )كرب( و)إل(، فهو داخل يف 

السامّيون،  سكنها  قد  البقاع  هذه  ألن  اإلمكان، 
معنى  عىل  دّل  أيضًا  بالعربية  )كرب(  فرسنا  وإذا 
)اإلله(  معناه  كان  )إل(  وإذا فرسنا   .... )القرب( 
عند الساميني أيضًا .... وعىل حسبان )كربال( من 
القرية  تكون  البابلية  أو  اآلرامية  السامية  األسامء 
واربيل(()5(  كبابل  الزمان،  القديمة  القرى  من 
ب��األوزان  احلق  )كربالء(  وزن  أن  أيضًا  ويرى   ،
العربية ونقل من القص )فعلال( إىل املد )فعلالء( 

يف الشعر حسب)6( .
       تعد هذه املدينة مركز منطقة تقع وسط العراق 
هبا  ويقصد  األوس��ط(،  )الفرات  عليها  اصطلح 
القسم  يف  الفرات  هنر  ضفتي  عىل  الواقعة  البقعة 
التارخيية  االنبار  حمافظة  من  ومتتد  منه،  األوس��ط 
جنوبًا،  اآلثارية  )أور(  منطقة  ح��دود  إىل  ش��امالً 
احللة،   : حمافظات  كربالء  عىل  فضاًل  تشمل  وهي 

والديوانية، والنجف)7( .
العاصمة بمسافة         تقع يف جنوب غريب بغداد 
)105( كم، وهي من املدن املقدسة لدى املسلمني 
ابني  العباس  وأخيه  احلسني  إمامنا  مرقد  لوجود 
فيها،  السالم(  )عليهام  طالب  أيب  بن  عيل  اإلم��ام 

وتبلغ مساحتها )52856( كم مربعًا)8( .
املحافظة اآلن من ثالثة أقضية وعدة  تتألف         
كربالء،  مركز  قضاء   : اخلريطة(   : )ينظر  ن��واٍح 
وتتبعه ناحيتا )احلر( و)احلسينية(، وقضاء اهلندية، 
الغريب(،  و)اجل���دول  )اخل���ريات(  ناحيتا  وتتبعه 
وسمّي هبذا االسم لوقوعه عىل جانبي هنر اهلندية 
الذي حفره األمري اهلندي )آصف الدولة( قبل أكثر 
من )120 ( سنة، من اجل إيصال املاء إىل حمافظة 

التمهيد
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النجف االشف، ويسميه العامة قضاء )طويريج(
الصحراء  وسط  ويقع  التمر،  عني  وقضاء   .)9(
االسم  هبذا  وسمّي  دبس(،  )أبو  هور  من  بالقرب 
أخرى  تسمية  عليه  ويطلق  وتنوعها،  نخيله  لكثرة 
هي )شفاثا()10(، وربام أبدل العامة )الفاء()ثاء( 

فيقولون : )شثاثا( . 
      تتألف مدينة كربالء القديمة من عدة مناطق، 
من  الرشيفني  احلرمني  حتتضن  معروفة  حمالت  أو 
وتقعان  بغداد،  وباب  السالملة،  باب  حملتا   : أمهها 
واملخيم،  الطاق،  باب  وحمالت  املدينة،  شامل  يف 
الغريب  اجلنوب  إىل  تقع  وكلها  الغربية،  والعباسية 
وباب  شقيها  يف  الكائنة  اخلان  باب  وحملة  منها، 
احلسينية  الروضتني  بني  وسطها  يف  وتقع  النجف، 
واىل  املشهد،  بباُب  قبل  تعرف  وكانت  والعباسية 
العباسية  حملة  تقع  املدينة  من  الرشقي  اجلنوب 

الرشقية)11( .
        متتاز املحافظة بمكانة سياحية عىل املستويني 
املقدستني،  العتبتني  الديني واآلثاري، ففضاًل عىل 
ثمة مراقد ومزارات ومقامات لشخصيات تارخيية 
الرياحي،  يزيد  بن  احلر  مرقد   : أمهها  من  ودينية، 
يبعد  املعروفة،  الطف  واقعة  شهداء  اح��د  وه��و 
احد  منطقته  وتعد  كيلومرتات،   )5( كربالء  عن 
بساتينها  جل��امل  الناس  يرتادها  التي  املتنزهات 
: مقام عون بن عبد اهلل احلسني  واتساعها، ومنها 
وهو من ساللة احلسن بن عيل بن أيب طالب عليهام 
وبغداد،  كربالء  بني  الطريق  عىل  ويقع  السالم، 
أعالم  احد  الطويس  محزة  بن  عيل  بن  حممد  ومقام 
مرقده  ويقع  اهلجري،  اخلامس  القرن  يف  االمامية 
إىل جانب الطريق املؤدي إىل قضاء اهلندية، ومقام 
ابن فهد احليل ويقع يف شارع احلسني عليه السالم، 
ومقام املهدي ) عجل اهلل فرجه( الكائن يف الضفة 

اليرسى من هنر احلسينية، إذ يروى انه صىل يف هذا 
املكان وانصف)12( .

      أما من ناحية السياحة اآلثارية، فاملحافظة حتتضن 
عدة مواقع آثارية وسياحية مشهورة لعل من أمهها 
من  كم   )35( عنها  يبعد  الذي  االخيرض  حصن   :
جهة الغرب، والراجح انه اثر عريب إسالمي يرجع 
تارخيه إىل النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري، 
عىل  إقامته  وحمل  بنائه،  وطرز  حماريبه،  ذلك  تؤيد 
وخان  الرئيسة،  الطرق  ملتقى  حيث  البادية  طريق 
العطشان الذي يبعد مسافة )30( كم جنويب غريب 
وبحرية  اآلجر،  من  مبني  قديم  بناء  وهو  املحافظة 
الرزازة التي تقع عىل بعد )11( كم إىل الغرب منها 
ومتتد حتى حمافظة االنبار بطول )60( كم وعرض 

)30( كم)13( .
بأمهيتها  متتاز  كربالء  ف��إن  سبق  ما  عىل  وفضاًل 
ملوقعها  وال���زراع���ي���ة  وال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
باحلاصالت  الغنية  املناطق  وتوسطها  الديني 
فيها  الشعبية  الصناعات  أمثلة  ومن  واملنتوجات، 
: الويش، والتطريز، والنقش، واحلفر عىل املعادن، 
باخلشب  اخلشب  وتلبيس  والرتصيع،  والصياغة، 
ورسوم  هندسية،  أشكال  عىل  واألنفس  االثمن 
أسباب  وثمة  وفارسية،  وهندية  وإسالمية،  عربية 
اقتصادها،  تنمية  عىل  ساعدت  أخ��رى  وعوامل 
واملناخ  وفرية،  واملياه  خصبة،  فاألرايض  وتطوره، 
مناسب، فزراعة النخيل، واحلمضيات، والفواكه، 
الشتوية منها والصيفية زد عىل ذلك  واخلرضوات 
به  اشتهرت  مما  والشعري  كاحلنطة  احلبوب  زراعة 
املوايش  تربية  عىل  شجع  ال��ذي  األم��ر  املحافظة، 
املحافظات  أهايل  بالكثري من  اختالفها، ودفع  عىل 
األخرى السيام من منطقة الفرات األوسط للهجرة 
إليها والسكن فيها طلبًا للرزق واإلقامة، )) ومما ال 
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خيتلف فيه اثنان ان مدينة كربالء املقدسة يقصدها 
وغري  مسلمني  من  والشعوب  األجناس  خمتلف 
فيها، واالطالع  املقدسة  بالعتبات  للتربك  مسلمني 
آثر  من  ومنهم  واألثرية،  السياحية  األماكن  عىل 
السكن جماورة لقربي اإلمام احلسني وأخيه العباس 

عليهام السالم (()14( .
سكن  من  بني  الواضح  االختالط  ه��ذا  إن         
من  هاجر  أو  إليها  نزح  من  وبني  أصالة  كربالء 
أبناء املحافظات األخرى ترك ثقافة متنوعة، وغنية 
وعميقة، ليس عىل املستوى االجتامعي فحسب، بل 
شمل الواقع اللهجي أيضًا، ذلك أن اللغة، واللهجة 
مظهر من مظاهرها، كائن حي يؤثر ويتأثر، وهذا ما 
ألبناء  الدارج  الكالم  يف  بارزًا  هلجيًا  جتانسًا  خّلف 

هذه املحافظة . 

� اللهجات العربية احلديثة
اللهجة، لغة : العني )) هلج فالن بكذا وكذا : أي 
 : اللسان، ويقال  . واللهجة : طرف   .  . به  أولع   :
واللهجة،  اللهجة،  فصيح   : ويقال  الكالم  جرس 
وهي لغته التي جبل عليها، فاعتادها، ونشأ عليها 
الالم واهلاء واجليم    (( اللغة  مقاييس  (()15( ويف 
اصل صحيح يدل عىل املثابرة عىل اليشء ومالزمته 
... يقال : هلج باليشء إذا أغري به وثابر عليه  ... 
وقوهلم :  هو فصيح اللهجة، واللهجة، اللسان بام 
ينطق به من الكالم، وسميت هلجة، الن كال يلهج 

بلغته وكالمه (()16(.
معنى  يبينان  اللذين  النصني  كال  من  يتضح  ومما 
اللهجة توافر لفظة ) اللغة ( فيها ذلك ان الرتادف 
 . القدماء  عند  معروف   ) لغة   ( و   ) جلهة   ( بني 
اخلاص  بني  كالصلة  املحدثني  عند  بينهام  والعالقة 
هلجات،  عدة  عىل  عادة  تشتمل  فاللغة   (( والعام 

لكل منها ما يميزها، ومجيع هذه اللهجات تشرتك يف 
اللغوية، والعادات الكالمية  جمموعة من الصفات 
اللغات (( لغة مستقلة عن غريها من  تؤلف  التي 
جمموعة  اليها  تنتمي  خاصة  بيئة  فاللهجة   .  )17(
هذه  افراد  مجيع  فيها  يشرتك  اللغوية  الصفات  من 
البيئة)18( واللغة هي بيئة اوسع واشمل الهنا تضم 
تشرتك  ولكنها  خصائصها  منها  لكل  هلجات  عدة 
تيرس  التي  اللغوية  الظواهر  من  جمموعة  يف  مجيعا 

اتصال افراد هذه البيئات بعضهم ببعض)19( .
وقد بدا لألستاذ عيسى إسكندر املعلوف ان يعّرف 
العامية احلديثة فقال : )) هي لغة  العربية  باللهجة 
عن  للتعبري  خمتلفة  عصور  يف  موضوعة  فصيحة 
يف  ابناؤها  عليها  اصطلح  كثرية  بقوالب  االفكار 
كل قطر وبكل وقت فالكتها األلسن وتالعبت هبا 
التصفات، فتغريت أساليبها وتلونت ألفاظها بني 
فصيحة حمرفة، أو مصحفة وأجنبية دخيلة ومرجتلة 
بعدت  حتى  شائن،  وتصف  شائع،  وحلن  غريبة، 
الفصيح  اصلها  عن  واالساليب  الوجوه  بعض  يف 
ومؤداها البليغ، فكادت من هذه الوجوه تكون لغة 
يف  ينسجم  التعريف  وهذا   ،)20()) بذاهتا  قائمة 
اللهجة  ايضاح ملصطلحي  تقدم من  ما  النتيجة مع 
يالحظ  ولكن  احلديث،  الفهم  بحسب  واللغة 
النظرة  يف  االجيايب  باملنحى  يظهر  عاطفي  بعد  فيه 
إىل  السلبية  والنظرة  جهة،  من  الفصيحة  اللغة  إىل 
يفهم  عبارات  خالل  من  احلديثة  العامية  اللهجة 
من  الفصيح  االصل  عن  باإلنحراف  وصفها  منها 

جهة اخرى .
واضحة  عناية  احل��دي��ث  اللغوي  ال���درس  أوىل 
ومقارنة،  ووص��ف��ا  دراس���ة  احلديثة  باللهجات 
وهي  عربية  لغوية  سلطة  اعىل  ان  ذلك  عىل  يدل 
االهتامم  اولوياهتا  من  وضعت  اللغوية  املجامع 



117

اللهجات احلديثة، فماّم نص عليه مرسوم  بدراسة 
دراسة  تنظيم  مص،  يف  العربية  اللغة  جممع  انشاء 
البالد  من  وغريها  بمص  احلديثة  للهجات  علمية 
مهمتها  جلنة  ذلك  إثر  عىل  شكلت  وقد  العربية، 
بني  التقريب  تتضمن  التي  الدراسة  تلك  متابعة 
الفصحى وهلجاهتا، والدعوة إىل ازالة الفوارق بني 
اللغة  إىل  هبا مجيعًا  والسمو  العربية،  البالد  هلجات 
الفصحى، ودراسات يف العامي والفصيح وغريها 

من املوضوعات املهمة)21( .
يف  املنطوقة  احلديثة  اللهجات  يف  العلمي  النظر  ان 
اجتامعية  طبقة  إىل  تنتمي  التي  أو  العربية،  البالد 
واسعة  آفاقا  يفتح  قد  املجتمع،  طبقات  من  معينة 
بالبيئة  وتأثرها  اللغة  تطور  طرائق  يف  للبحث 
أن  عىل  فضال  االجتامعية،  وباملظاهر  اجلغرافية، 
ذلك ربام يساعد عىل توضيح الصلة بني اللهجات 
القديمة،  العربية  واللهجات  احلديثة  العربية 
وطريقة حتول االصوات من جمهورة إىل مهموسة، 
أو العكس، وطريقة انقالب االصوات من شديدة 
النظريات  له  تعرض  مما  ذل��ك،  وغ��ري  رخ��وة  إىل 

الصوتية وقوانينها)22( .
يف  زالت  فام  بالفصحى  املحكية  العامية  عالقة  أما 
مجيع البالد العربية قوية ومالحظة فهي )) أدنى إىل 
الفصحى منها قبل جيل مىض . وقد مرنت األلسنة 
إىل  ذلك  ومرد  الصحيح،  النطق  من  رضب  عىل 
عوامل يف مقدمتها : ازدياد عدد املتعلمني وتقلص 
ظل االمية، واقبال الناس عىل املطالعة والقراءة ((
)23(، وما )) العامية إال الفصحى نفسها حمرفة، أو 
ملحونة، ويف هلجات التخاطب ألوف من الكلامت 
يمكن رد االعتبار اليها واجازة استعامهلا بيشء من 

التخريج (()24( .
ال��دارس��ني  بعض  دع��ا  م��ا  ه��و  الفهم  ه��ذا  ولعل 

إىل  تصل  تكاد  التي  ال��ع��ب��ارات  بعض  ل��ت��داول 
احلديثة  اللهجات  دراس��ة  يف  املصطلح  مستوى 
العامي(  )الفصيح  أو  الفصيحة(  )العامية  مثل 
كان  العامي  أن  أي  اجل��دي��دة()25(،  أو)العامية 
تدنى  لكنه  ق��رون،  من  غرب  ما  عربية  يف  فصيحا 
عاميا  فصار  ال��دارج،  اللسان  يف  ودرجة  مستوى 
وكتابتهم)26(،  كالمهم  يف  املعربون  به  يلتزم  ال 
التحول  أو  التديّن،  هذا  اسباب  من  ان  يرى  وكان 
اليها،  احلاجة  قلت  الفصيحة  الكلمة  داللة  أن   :
يف  فانكفأت  الفصيح  املستوى  حيز  عن  وزال��ت 
العامية، وقد سد غريها مسدها فبعدت عن اهتامم 
املتكلمني، أو أهنا كانت تنتمي إىل لغة خاصة يف بيئة 
االستعامل،  واتساع  الشيوع  هلا  يكتب  فلم  معينة، 
العامية، ثم  وهي فصيحة، فنزلت بسبب ذلك إىل 
من  ليشء  تعرضها  أو  جديدة،  صيغة  اكتساهبا  ان 
القلب واالبدال، أو الزيادة والنقصان مما يزيد من 

ابتعادها عن سمتها الفصيحة)27( .
الدارجة  االلفاظ  لتوثيق فصاحة بعض  السعي  إن 
وسيلة مهمة من وسائل التقريب بني اللغة املكتوبة 
ولغة التخاطب)28( وصوال إىل التوحيد اللغوي 
من جهة وقضاء عىل االزدواج اللغوي الذي ينظر 
إىل اللغة عىل اهنا شطران : عامي وفصيح من جهة 

اخرى)29( .
وحينئذ تتحول ازدواجية اللغة إىل يشء ومهي عىل 
حد تعبري الدكتور عبد املنعم سيد عبد العال، وذلك 
عندما يكون البحث بصدق عن اصل االلفاظ التي 

نستعملها وحقيقتها)30( .
ان  الباحثني)31(  لبعض  ب��دا  آخ��ر  جانب  وم��ن 
حركة  من  ج��زءا  يعد  احلديثة  اللهجات  دراس��ة 
السيام  الفصحى  شملت  التي  اللغوي  التصحيح 
اجلانب املكتوب منها، وذلك بتنقية لغة الكتابة من 
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اللحن واالنحراف وطالت لغة التخاطب املتمثلة 
باللهجات الدارجة .

وهذا منهج سليم ينبني عىل )) ان التغيريات التي 
ادوار  من  اكثر  ليست  وهلجاهتا  العربية  يف  حتدث 
ادواره���ا  حت��دث  ث��م  الفصحى،  يف  اوهل��ا  حي��دث 
 (( إن  إذ   )32()) احلديثة  اللهجات  يف  الالحقة 
 ، عربية  فاحلروف  ودما،  حلام  عريب  كلامهتا  معظم 
والصيغة عربية ، وطريق االشتقاق عريب، واملنحى 
الدارج  املعنى  إىل  االصيل  املعنى  من  االنتقال  يف 

عريب (()33( .
البحث يف اللهجة، إذن، بحث يف )) ظاهرة لغوية 
البد ان نقف عليها وقفة خاصة، ثم ان فينا حاجة 
الضيم عىل فصيحتنا  اليها الهنا حتمل  نعود  ان  إىل 
، ولغة احلضارة  العص  لغة  ان تكون  نجتهد  التي 
اجلديدة، وان نعيد هلا يشء مما كان هلا من املكانة، 

والقوة، والسعة، طوال عصور مضت (()34( .
انتهى بعض الدارسني للهجة العراقية إىل توزيعها 
))النمط  هي  ان��امط  ثالثة  عىل  جغرافيا  توزيعا 
الشاميل،  والنمط  االوس���ط،  والنمط  اجل��ن��ويب، 
لون  عىل  يشتمل  انه  نتبني  هذه  من  واحد  كل  ويف 
ونمط  احلوارض،  اهل  به  يعرف  ما  وهو  حرضي، 
ريفي قروي، وال نغفل ان يكون يف النمط اجلنويب 
لون بدوي يتبني يف البادية اجلنوبية التي هي لصق 
هذا  ومثل  اجلنوبية،  واألري��اف  القرى،  بمشارف 
والنمط  االوسط،  النمط  يف  الوضوح  كل  واضح 
الشاميل.ولعل من العسري علينا ان نصل إىل خرائط 
واضحة يف االطلس اللغوي الذي يربز هذا التوزيع 
حيث  من  امل��واد  ه��ذه  لتداخل  اجل��غ��رايف،وذل��ك 

اخلصائص اللغوية اصواتًا ودالالت(()35( .
ثم إنه قسمها تقسيام اخر يقوم عىل البيئة والنوع : 
أن  إىل  والبدوية)36(، وخلص  والقروية،  املدنية، 

هلجة بغداد مثال )) يشء ال يمكن وصفه وضبطه 
عنارص  فيها  ألتقت  قد  الواسعة  املدينة  هذه  الن 
شّتى من حرضيني من احلوارض العراقية املختلفة، 
)) عربية  غري  اخ��رى  وعنارص  وب��دو،  وقرويني، 
)37( وهي نتيجة تنطبق متاما عىل اللهجة املحكية 
يف حمافظة كربالء، فالتشابه واضح بني املدينتني أو 
وسمت  وهلذا  السكانية,  الناحية  يف  السيام  البيئتني 
باهنا عراقية  البحث  املدروسة يف  الدارجة  االلفاظ 
الن  ثانيًا،  كربالء  يف  منطوقة  اهنا  ثم  ومن  أوالً، 
عراقية  حمافظات  يف  ومسموع  متداول  منها  كثريا 
اخرى، وان كنا ال نعدم ان نجد الفاظا اخرى مّتيز 
هبا ناطقوها من سكان كربالء االصليني عشائر أو 

بيوتات .

 
� املعجم

أزا :
مثال  قوهلم  املحكية  ال��دارج��ة  االلفاظ  ه��ذه  من 
حقيقة  وتستعمل   . عيّل  ضيق   : أي   ،) وازايِن   (  :
بمعنى التضييق املكاين يف اجللوس غالبا، ويف غريه 
احيانا، وجمازا ايضا، كأن يقول احدهم : ) وازاين 
أو احلاجة  له،  الذي عيّل  الدين  ( فالن السرتجاع 
التي استعرهتا منه، أي ألح عيّل عىل سبيل االجهاد 

واإلرصار .
ويف الفصيحة )) األزو : الضيق . . . وتآزى القوم 

، دنا بعضهم إىل بعض .قال اللحياين:
الرجل وآزيته،  ... وأزوت  هويف اجللوس خاصة 
فهو مأزوو، ومؤزي، أي : جهدته فهو جمهود . قال 

الطرماح)38(من)الطويل(: 
 *  وقد بات يأزوه ندى وصقيع 
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أي : جيهده (()39(.
مالحظ،  ال��دارج  لالستعامل  الفصيح  فالنسب   
كال  ويف  قريبة،  االصيل  اللغة  باستعامل  وصلته 
اهلمزة  حتولت  وقد   . واملجازي  احلقيقي  املستويني 
بني  واالب���دال   ،) وازاين   ( ال��دارج��ة  يف  واو  إىل 
الغالب  لكن  الفصيحة،  يف  كثري  الصوتني  هذين 
: )وحد-أحد( و  الواو إىل مهزة مثل  انقالب  فيها 
)ورث-إرث(، ويف هذه اللهجة حدث العكس، إذ 

انقلبت اهلمزة إىل واو .
وقد انكر اجلوهري ان يقال : وازيته، بالواو )) وقد 
عىل  وازيته(()40(،   : تقل  وال  حاذيته،  إذا  آزيته، 
 ( مادة  يف  املعنى  هذا  العني  معجم  يف  وجدت  اين 
 : تقول  املحاذاة،  اإلزاء:   ((  : ففيها  بالواو   ) وزي 
هو بإزاء فالن، أي بحذائه (()41(، ال يف مادة ) أزا 
( الذي جعلها صاحب العني بالياء، هكذا ) أزي (

. )42(

أين :
 : أي   ،) )اْت��ن��ايِن   : مثال  قوهلم  ال��دارج  هذا  ومن 
 ((  : الفصيحة  إىل  ينتسب  املعنى  وهذا   . انتظرين 
األناة، احللم، والفعل : أين وتأنى واستأنى . أي : 
تثبت . . . ويقال للمتمكث يف االمر : املتأين . . . 
واستأينت يف الطعام، أي : انتظرت ادراكه (()43(، 
واستأنى  وتنظر،  ترفق  أي  االم��ر،  يف  تأنى   (( و 
يف   ((  : االثري  ابن  وقال   ،)44()) به  انتظر  أي  به 
حديث غزوة حنني » اختاروا إحدى الطائفتني إما 
السبي، وقد كنت استأنيت بكم »، أي  املال، وإما 
أنيت، وأنيت وتأنيت   :: يقال  انتظرت وترّبصت، 
يوم  قال لرجل جاء  أنه  . ومنه احلديث  واستأنيت 
 : آذيت وآنيت أي   : الناس  يتخطى رقاب  اجلمعة 
فأبطأت  املجيء  وأخرت   ، بتخطيك  الناس  آذيت 

. )45())
وقال احلطيئة )46( يف ) آنيت ( من ) الوافر(:

وآنيت العشاء إىل سهيل أو الشعرى فطال يب االناء 
 .

وقد حدث تغيري واضح يف الصيغة الدارجة ) اْتنايِن 
( قياسا إىل البناء الفصيح املزيد .

بزع :
الوضع  هذا   : مثال  اللهجة  هذه  بحسب  يقولون 
)ايبزع (، والقائل يقصد انه فقد القدرة عىل الصرب 

عىل امر مكروه، ال يرجى زواله يف اجل قريب .
تفاقم   : ال���رشع  ب��زع   : ي��ق��ال   ، الفصيحة  ويف 

وهاج)47(، قال العجاج)48( من )الرجز(:
* إين إذا أمر الِعدا تبزعا

االمر  إىل  مسند   ) تبزع   ( الفعل  ان  يالحظ،  ومما 
متعلق  اللهجة  هذه  يف  لكنه  الفصيحة،  يف  املكروه 

باملتحدث .

بول :
. قال اخلليل : )) البال : بال النفس، وهو االكرتاث 
أي  ببايل،  ما خطر   ((  : فارس  ابن  (()49(، وقال 
اخلليل  فان   : قائل  قال  فان   . روعي  يف  ألقي  ما   :
ذكر : ان بال النفس، هو : االكرتاث ومنه اشتق ما 
باليت، ومل خيطر ببايل، قيل : هو املعنى الذي ذكرناه، 
ومعنى االكرتاث : ان يكرثه ما وقع يف نفسه، فهو 
راجع إىل ما قلناه (()50(، ويف لسان العرب : البال 

: هو اخلاطر)51( .
اللهجة  هذه  يف  العامة  قول  اللفظ  هبذا  يتصل  وما 
) حسبايل - ما حسبايل (، و ) لبايل - ما لبايل (، و 
) عبايل - ما عبايل ( باالثبات والنفي، إذ يوصلون 
هذه الكلامت بكلمة ) بال (، يريدون هبا : ان هذا 
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أو  خاطري،  يف  أو  خلدي،  يف  يدور  يكن  مل  االمر 
اهنم  ويبدو   . فيه  افكر  ومل  نفيس،  يف  أو  ذهني،  يف 
صاغوا من لفظتني لفظة واحدة بطريقة ما يعرف يف 
الفصيحة )النحت(، وهو ان )) تنحت من كلمتني، 
كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار (()52(، 

ومنه قول الشاعر)53( من  )الوافر(:

أقول هلا ودمع العني جار
 أمل حتزنك حيعلة املنادي

ف�) حيعلة ( منحوتة من : حي عىل )54( .
و ) حسبايل - ما حسبايل ( تتكون من ) حس ( و 
) بال (، ومعنى ) حْس ( عندهم، هو املعنى الذي 
تؤديه الفصيحة ، إذ إن )) احِلّس : بكرس احلاء، من 
: أحسست باليشء . . . وأحس به، واحسه : شعر 

به (( )55( .
أما ) لبايل - ما لبايل (، فتتكون من ) أل ( املوصولة 
أو  ببايل،  الذي   : والتقدير   ،) الذي   ( بمعنى  التي 
النحت  طريقة  عىل  ارتبطت  ثم  ببايل،  الذي  ليس 
بكلمة ) بال ( بوساطة حرف اجلر ) الباء (،  الذي 
االدغام، فكان  ثم حدث هذا  الظرفية،  افاد معنى 

التشديد ) لبايل ( . 
الباء،  بتشديد   ،) عبايل   ( كلمة  يف  حدث  ما  وهذا 
فاالصل : عّن ببايل، أو : ما عّن ببايل، حذفت أحدى 
النونني من ) عّن ( وارتبطت مع ) ببايل (، فصارا 
كلمة واحدة، وتعني يف هذه اللهجة : ظهر يف بايل، 
أو عرض له، ومرادهم هذا يتفق مع الفصيحة ف� )) 
عّن اليشء يِعن، ويعن عننا، وعنونا : ظهر امامك، 
قول  ومنه  وعرض،  اعرتض   : واعتن   .  .  . وعّن 

امرئ القيس)56( من )الطويل(:
* فعن لنا رسب كأن نعاجه(()57(

تفل :
ويطلقون يف هذه اللهجة عىل ) اللعاب ( أو ) الرّيق( 
الزبد،   : والتفل  :التفال،  اللغة  ويف   ،) اْتفاْل   (  :
والبصاق ونحومها)58(، و )) تفلت باليشء : إذا 

رميت به من فمك متكرها له (()59( .
الدارج  االستعامل  يف   ) اتفاْل   ( داللة  ان  وواضح 

فصيحة . 

جخخ :
الكلب  زجر  يقصدون  چخ(،   (  : قوهلم  ومنها 
عىل  ت��دل  كلمة  :ج��خ:  الفصيحة  ويف   . خاصة 
والنداء  الصياح  واجلخجخة  الكبش)60(،  زجر 
وجريانه)61(،  تكثرياملاء  صوت   : .واجلخجخة 
واالصل من : جخجخ، مثل قولك : بخبخ، عند 
الرجل  : جخ   ثامن  ارادت كتفضيل اليشء)62(، 

ي�جخ حتول أو انتقل مكانيا إىل آخر)63( .
مبنى  متصفة  االصل  يف  كانت  )جخ(  ان  ويبدو 
الكبش(   ( لزجر  بعد  استعملت  ث��م  ومعنى، 
 ( يستدعيان  اللذين  والصياح  النداء  عىل  لداللتها 
املكان  التحول عن  (، فضاًل عىل طلب  التصويت 
لكنه  الدارج،  االستعامل  فحفظها  منه،  واالنتقال 
فيه  وانتهت   ، اجلمود  فأصاهبا   ، تصفها  ضيق 
انه  ثم  الكبش،  ال  الكلب  زجر  صوت  حكاية  إىل 
النداء،   : أعني  الفصيحة،  دالالهت��ا  كل  اختص 

والصياح، والصوت، والتحول، أو االنتقال .
جهة  من  االنحدار  إىل  )ج��خ(  ق��ادت  اللهجة  ان 
الصوت،  حكاية  عىل  اقتصت  عندما  االستعامل 
توسيع  جهة  من   ، الفصيحة  هبا  تسامت  بعدما 
ولكن  وال��دالل��ة،  اللفظ  مستويي  عىل  تصفها 
النسب  إىل  بسبب  مرتبطا  ظل  الدارج  االستعامل 

الفصيح .
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 : سيبويه  عنه  يقول   ، صوت  )چخ(،  يف   ) چ   ( و 
كذلك  له،  يمثل  ومل  والكاف)64(،  اجليم  بني  انه 
فعل شارح الكتاب، السريايف، فاكتفى بالقول عن 
الذي بني اجليم والكاف ))   : هذا الصوت، أعني 
) اجليم  ان أصل احدمها  اال  مها مجيعا يشء واحد 
هذا  إىل  يقلبونه  ثم   ،) الكاف   ( اآلخر  واألصل   )
احلرف الذي بينهام (()65( . يقول متام حسان : )) 
وهذا الصوت هو الذي يصفه النحاة باصطالح ) 
العراقيني  نطق  يف  ملا  شبيه  وهو  الكشكشة()66(، 
يف  ينطقون  فالعراقيون   ،)67())  ) كيف   ( لكلمة 
ومثل   ،) چيف   (  : هكذا   ) كيف   ( املناطق  بعض 

ذلك ) كان ( مثاًل، إذ تنطق ) چان ( .

مجعر :
يقولون مثاًل : فالن )اجْمَْعَمْر ( وفالنة ) اجْمَْعمَرة(، 
فيها غلظة  أو هيأهتا - جساًم ووجهًا -  أي هيأته، 
وخشونة يفتقدان إىل النعومة والرشاقة والوسامة .

واالصل الفصيح هو ) اجلمعرة ( : األرض املرتفعة 
ومجعر،  املجموعة،  احلجارة   : ومجعر  الغليظة، 

غليظة، يابسة)68( .
قلب  اصاهبا   ، الدارجة  الصيغة  ان   : يعني  وهذا 
 ( امليم  عىل  العني  بتقديم  وذل��ك  م��ك��اين)69(، 
القلب إال إذا عد من ))  اجْمَْعَمْر(، وال مسوغ هلذا 
الفصيحة  أو  االجنبية  الكلامت  يف  العوام  أخطاء 
ومن امثلة ذلك قوهلم : أنارب يف أرانب، ومعالق 
يف مالعق وأهبل يف أبله، وهلرت يف هتلر، ومرسح 

يف مرسح (()70( .
غالبا  يدخل  قد  املكاين  فالقلب  الفصيحة،  يف  أما 
يف باب االثراء اللغوي واالتساع يف الكالم، وربام 
اوسع  وهو  االستقراء،  ودليله  احيانا،  اليه  اضطر 
حد  إىل  يصل  مل  ولكنه  الشذوذ،  باب  من  واكثر 

القياس عليه)71( .

خبص :
أو  اليشء،  اختالط   : وهي   ،) َخْبَصه   ( ذلك  من 
عىل  نونا  تزيد  الفصيحة  واللغة  وتشابكه،  االمر، 
اختالط   : (، وهي  اخلنبصة   ( ففيها   . الكلمة  هذه 
االمر، والنون زائدة، فهي من خبص)72( وخبص 

اليشء خلطه )73(

خرط :
اليسء  الكالم  واصفني  كقوهلم   ) َخ��ُرط   ( وفيها 
الثمر من  التافه : هذا كالم ) َخُرط (، وقد جينون 
 ) اخلَُرط   ( بطريقة  مثاًل،   ) النبق   ( شجرة  اغصان 
طلبا للرسعة، االمر الذي جيعل الثمر املجني خمتلطا 
الغضة،  الصغرية  واالغصان  االوراق  من  بيشء 
وإذا انحل - عندهم - ازار الرجل املتعري اخلارج 
من احلامم للتو يقولون له حمذرين : ) راح ُينُْخُرط ( 

ازارك .
ويف الفصيحة : الرجل اخلروط : هو املتهور الذي 
يركب رأسه، وانخرط علينا فالن، إذا تكلم مبادرا 
يف  ينخرط  خروط،  ورجل  ال��يسء)74(،  بالقول 
االمور باجلهل)75(، وخرط اللبن هو الذي خيتلط 
خيتلط  التي  هي  املخرط  والناقة  ويشوبه،  الدم  به 
الدم بلبنها)76(، و )) اخلرط : قرشك الورق عن 
)) القتاد  خرط   : ومنه  بكفك،  اجتذابًا،  الشجرة 
)77(، و)) خرطت الورق : حتته، وهو ان تقبض 

عىل اعاله ثم متر يدك عليه إىل اسفله (()78( .
مأخوذ  العامية  يف  االزار   ) ُينُْخُرط  راح   ( ولعل 
اصله من قول العرب : )) اخرتط االنسان امليّش، 
فانخرط بطنه ، وخرطه الدوار أي:مّشاه... ومحار 

خارط، وهو الذي اليستقرالعلف يف
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بطنه (()79( .
بسبب   ) بطنه  يميش   ( عندما  الرجل  ان   : أق��ول 
العامية  استعارته  ربام  الذي  املعنى  أو دواء هو  داء 
للتعبري عن احتامل االنخراط ) السقوط ( املفاجئ، 

الزاره .
إذن ) انخرط علينا الرجل ( و ) رجل خروط ( و 
) خرط اللبن ( و ) خرط القتاد ( و ) انخرط بطن 
الرجل ( يف الفصيحة، و ) كالم خرط ( و ) خرط 
الثمر ( و ) راح ينخرط ( االزار يف العامية، جيمعها 
االشياء،  واخ��ت��الط  التداخل،  عىل  ي��دل  معنى 

وازاحتها، وسقوطها، اعتباطًا أو قصدًا أو جربًا .

خطم : 
ومنها :) خّطم (، يقولون مثال : ) فالن خطم لفالن 
الداللة  وه��ذه   . م��روره  واع��رتض  منعه   : أي   ،)
حبل  وهو   ،) البعري  خطام   ( من  مأخوذ  اصلها 
به وقياده)80(،  التحكم  ، من اجل  انفه  يكون يف 
ثم يقال توسعا )) خطمه بالكالم . إذا قهره ، ومنعه 
حتى ال ينبس وال حيري (()81(، وعن النبي ) صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( )) انه وعد رجال ان خيرج اليه 
فأبطأ عليه ، فلام خرج قال له : شغلني عنك خطم 
(()82( أي خطب جليل . . . قال ابن األثري : )) 
حيتمل ان يراد به : امر خطمه ، أي منعه من اخلروج 

. )83())
ان ارتباط ) املنع ( و ) السيطرة ( باالنف ) املخطم 
فهو  العريب،  االجتامعي  العرف  عليه  تواضع  مما   )
رمز للكربياء ، ومنه اشتقت ) االنفة ()84( وصدر 
الزقه   : أي   ،) أنفه  رغم   ( املأثور:  قوهلم  عنهم 

بالرغام، وهو الرتاب)85( .
دمك : 

املنحور  احليوان  عظم  الضخم،  العظم  ويصفون 

بأنه ) ُدِمْك ( . 
واليشء  الشدة،   : الفصيحة   ) دمك   ( معاين  ومن 
الكبرية)86( و )) كان  العظيم، واملدماك، اخلشبة 
ومدماك  حجارة  مدماك  اجلاهلية  يف  الكعبة  بناء 

عيدان من سفينة انكرست (()87( .
 ، الكبرية  اخلشبة  اسم  استعاروا  اهنم  يبدو  والذي 
يتصف  الذي  العظم  إىل وصف  الصلبة  واحلجارة 

بالصالبة يف استعامهلم الدارج .

ربخ :
ومنها ) اْمَربِّْخ ( و )ُرباَخة ( . يقولون مثاًل : ) فالن 
اْمَربِّْخ (، وحياته كلها ) ُرباَخة (، واملراد : وصف 
احلياة اهلادئة الوادعة ، والعيش الرغيد فضال عىل 
صحيح  كان  من  ،السيام  بذلك  يتسم  من  وصف 

اجلسم ممتلئة .
ويف العني : )) رجل ربيخ ، أي : ضخم (()88(، 
و )) مربخ : رمل بالبادية وربخت االبل يف املربخ 
 ،)89()) الكالل  من  الرمل  ذلك  يف  فرتت   : أي 
عىل   (( تدل  فارس  ابن  عند  واخلاء  والباء  وال��راء 
 : أي  تربخ،  حتى  مشى   : قالوا   ، واسرتخاء  فرتة 
اسرتخى، ويقولون للكثري اللحم الربيخ (()90( .

ردم :
فهو  سيارة،   ) اْرِدْمَته   ( فالن   : مثال  قوهلم  وفيها 
الداللة  هذه  واصل  دهسته،  بمعنى،   ،) َم��ْردوْم   (
 ) ردم   ( ال  بالالم،   ) لدم   ( م��ادة  تؤديه  الدارجة 
بالراء، وهذا يعني، ان العامة قلبوا الالم راء، فقالوا 
اللدم   ((  : اللغة  ويف  لدم،  يقصدون  وهم  ردم،   :
النياحة(( يف  وعضدهيا  صدرها،  امل��رأة  رضب   :
ي��دل عىل  اص��ل  وامل��ي��م  وال���دال  وال���الم   ،)91(
الصاق يشء بيشء، رضبا أو غريه، فاللدم : رضب 
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وجوههن،  رضبن  النساء،  والتدم  باحلجر،  احلجر 
وصدورهن يف املناحة (()92(، و )) اللدم : اللطم 

، والرضب بيشء ثقيل يسمع وقعه (()93( .
ان االلتقاء بني الدارجة والفصيحة، التقاء يف املعنى 
العام الذي تدل عليه مادة ) لدم (، فالصاق اليشء 
باليشء، رضبًا، أو غريه تطور  يف الدارجة إىل املعنى 
الذي اشت إليه، ففيه تضييق لالستعامل الفصيح .
اما انقالب ) الالم ( إىل ) الراء (، فهو رضب من 
تقارب  يسوغه  ال��دارج  النطق  يف  الصويت  التطور 
هذين الصوتني خمرجا وصفة ، فهام من االصوات 
الشدة  ب��ني  متوسط  ص��وت  وك��المه��ا  الذلقية، 

والرخاوة وكالمها ايضا صوت جمهور)94( .

زبق :
اجليم  نحو  املتطورة  بالقاف  ُزَب���گ(   (  : ومنها 
إىل  امليل  يسوغه  التطور  ه��ذا  )گ(،  القاهرية 
التجانس الصويت، فكالمها شديد ومهموس)95( 
. يقولون مثال : )ُزَبگ( فالن، إذا مر بمكان ما أو 

دخله أو خرج منه مرسعًا .
ويف الفصيحة )) انزبق، أي : دخل، وهو مقلوب : 
انزقب (()96(، وزبقت الرجل، إذا حبسته، وزبق 

شعره، إذا نتفه)97( .
ان ) الدخول ( و ) احلبس ( و ) نتف الشعر ( عند 
التدقيق تعود مجيعا إىل معنى ) املرور(، أو ) الدخول 
( مع يشء من الرسعة واخلفة . ف� ) زقبت الرجل ( 
خمصوصة،  حال  يف  الغالب  يف  حيدث  حبسته  إذا 
ذلك ان من طبيعة ) السجان ( ادخال ) السجني (، 
أو زجه داخل السجن، بطريقة ) الدفع ( مع يشء 
يستدعي  وهذا  األحيان،  من  كثري  يف  العنف  من 
رسعة الفعل اتساقا مع مقتىض احلال ، ومثل ذلك 
لوازم  فمن  نتفه،  إذا   ) شعره  زبق   ( تفسري  يمكن 

)نتف الشعر ( : الرسعة واخلفة يف املزاولة واملعاجلة 
تفاديا ألمل يصاحب هذه العملية كام هو معلوم .

يقابله  الفصيحة  يف   ) زبق   ( داللة  يف  االتساع  إن 
عىل  اقتص  إذ  ال��دارج،  االستعامل  يف   ) )تضييق 
ذلك  كل  مشفوع  واخل��روج  الدخول  أو  امل��رور 

بالرسعة واخلفة .

زرف :
وهو  السيارة،  اطار   ) اْن��ِزَرْف   (  : مثال  ويقولون 
)َمْزروْف ( . أي : خرج هواؤه جراء حدوث ثقب 

فيه أو عطب.
ويف اللغة، ان اجلرح إذا انتقض ونكس بعد الدواء، 
 : والزرافة  الزرافة،   (( و  زرف)98(،   : عنه  قيل 
 ( من   )100( الفرزدق  قال   ،)99()) املاء  منزفة 

الطويل(:
 ويبيت ذا األهداب يعوي ودونه

                        من املاء زرافاهتا وقصورها
الدم،  أو  منه  القيح  وخ��روج  اجل��رح،  انتقاض  ان 
الذي  الشبه  وجه  هو  املنزفة،  من  امل��اء  وخ��روج 
استمدته هذه اللهجة لوصف اليشء املثقوب الذي 

يستلزم خروج ما بداخله .

زمل :
حيركون  وقد   ) اْزملَِ��ه   ( قوهلم:  اللهجة  هذه  ومن 
)الزاي ( فيقولون: ) ِزمْلَه (، ويقصدون هبا : الرجل.
ويف الفصيحة ) الزملة ( خصلة من الشعر تتدىل من 
مقتدر   ، مزمل  فرس   (( و  املاعز)101(،  ذكر  عنق 
اهليأة،  خفيف  ك��ان  إذا   : للرجل  ويقال  اخللق، 
وامرأة  مزمل،  رجل   : بطويلة  ليست  التي  وللمرأة 
مزملة واملزمل : الرجل القصري . . . واملزمل واملزنم من 
االبل : الذي تقطع إذنه وترتك له زمله أو زنمه، قال 
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أبو عبيد وانام يفعل ذلك بالكرام منها (()102( .
خصلة  تديل  عىل  انبنى  العامي  االستعامل  ولعل 
وهي  انثاه،  وليست  خاصة  املاعز  ذكر  من  الشعر 
عالمة فارقة متيز ذكر املاعز من انثاه فيام يبدو، يؤيد 
ذلك ان االستعامل الفصيح يصف الفرس املزمل ب� ) 
اقتدار اخللق ( واملزمل من االبل ب� ) الكرام منها (، 
وهي اوصاف يتميز هبا الرجل غالبًا عندما يتجاوز 

مرحلة الفتاء وحداثة السن .
االثراء  مصادر  من  غنيا  مصدرا  فتبقى  البيئة  أما 
اللغوي والتوسع يف االستعامل حتى عىل مستوى 

اللهجة .

زمخ :
ْخ ( بتضعيف امليم، أي : رفع صوته  ويقولون ) َزمَّ
الزامخ   : اللغة  ويف   . وتكربا  غضبا  وعلّو  بتكرار 
تكرب  أي   : وزخمبانفه  بانفه)103(،  شمخ  الذي 
وت��اه)104(. ويف ) زخمر ( اجد )) زخمر الصوت 
فصاح،  غضب  إذا  والنمر،  اشتد،   : أي  وازخم��ر، 
املزمار  اسم  والزخمر:  تزخمرا،  تزخمر  لصوته:  يقال 
الصوت  واالزخم��رار:  والزخمرة،  االس��ود،  الكبري 

الشديد (()105(.
فاملعنى عىل وفق املراد العامي تؤديه ) زخمر ( ال ) 
املنطقي  التالزم  وصفوا  العامة  ان  ويبدو   ،) زمخ 
الثاين،  إىل  يؤدي  فاالول  والصياح،  الغضب  بني 
وسيلتهم   ) ْخ  َزمَّ  ( الدارجة  الصيغة  تكون  وهبذا 

للتعبري عن هذا املراد .
 ومن املفيد ان نذكر ان ابن فارس يرجع ) زخمر ( 
إىل ) زخر ( جاعاًل ) امليم ( زائدا)106(، ويقول 
صحيح  اصل   (( انه   ) والراء  واخلاء  الزاي   ( عن 
مع  يتسق  معنى  وهو   ،)107()) ارتفاع  عىل  يدل 

معاين مادة ) زمخ ( التي بينتها ويقرتب منها .

زيق :
 ومن ذلك ) ِزيگه َهَدْل ( أو ) ِزجَيه (، أي ان جزءا 
من ثوبه ظل سائبا اهدل مل يربط . وعندهم كذلك 
يْج (، يصفون به القطعة الطولية من  يگ- الزَّ )الزِّ

األرض .
وزيق   . املكفوف  للجيب  الزيق   (( الفصيحة  ويف 

الشيطان، يشء يطري يف اهلواء يسمى لعاب 
الشمس (()108( . 

الدارج  االستعامل  يف  حدث  تطور  ثمة  ان  ويبدو 
اجتاهًا  اجته  بالثوب  املتعلقة   ) يْج  زَّ )ِزيگ-  لكلمة 
هي  الفصيحة  يف  فالكلمة  املعنى  جهة  من  ضديًا 
السائب  الثوب  تعني  العامية  املكفوف ويف  اجليب 
اما   . بالثوب  يتصل  املعنيني  كال  ولكن  املتهدل 
من  الطولية  القطعة  بمعنى   ) يْج  الزَّ  - يگ  )الزِّ
االرض فهو من ذلك، اعني انه مستمد من بعض 
ما يدل عليه )) زيك� - زيج الثوب (( وهو جزئه 
ب�)  صلته  عىل  فضاًل  الدارج،  االستعامل  وفق  عىل 
زيق الشيطان ( باملعنى الفصيح بجامع )الطول ( و 

) االمتداد ( ومها صفتان مالحظتان فيه . 
هو  القاهرية،  باجليم   ) )ِزيگ  إن   : تقول  أن  بقي 
النطق املسموع يف حارضة مدينة كربالء، اما باجليم 

) ِزيْج (، فهو نطق اهل الريف يف هذه املدينة .
والظاهر ان صوت ) القاف ( يف اللفظة الفصيحة ) 

زيق ( قد تطور إل���ى ه��ذين الصوت��ني 
)گ( و ) ج (، ذلك ان تغري خمرج أي صوت يكون 
واما  الوراء،  إىل  املخرج  بتطور  اما  طريقني،  باحد 
اقرب االصوات شبهًا صوتيًا  إىل االمام بحثًا عن 
فعند  جمهور  صوت   - االص��ل  يف   - فالقاف  به، 
االنتقال بمخرجه إىل االمام يكون أقرب املخارج 
من  غرابة  فال  والكاف،  القاهرية  اجليم  خمرج  منه 
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يف  القاف  صوت  اختار  وقد  احدمها،  إىل  تطوره 
القاهرية، الن كليهام صوت  تطوره االمامي اجليم 

شديد جمهور)109(.
تطور  فيه  حدث  قد  القاف  صوت  أن  ويالحظ 
امامي اخر، يف نطق اهل الريف يف كربالء، فاصبح 
القاف  بني  الصويت  فالشبه   ،) زيج   ( جيام  ينطق 
القاف يف االصل صوت  ان  ذلك  واجليم واضح، 
وهو  جمهور  مثله  واجليم  بينت،  كام  جمهور  شديد 

شديد عىل حد وصف القدماء له)110( .
ما  ،له  القاف  صوت  تطور  يف  املظهرين  هذين  ان 
لبني  معروفة  لغة  ففي  القديمة،  العربية  يف  يعززه 
متيم ينطق جيام قاهرية)111(، قال الشاعر)112( 

من )البسيط(:
  وال أگوللگدرالگومگد نضجت 

                           وال أگول لباب الدار مگفول
فقد حول القاف يف ) أقول ( و ) قدر ( و ) القوم ( 

و ) قد ( و ) مقفول ( إىل )گ ( .
بائقة،   : قوهلم   ) ج   ( إىل  القاف  حتول  امثلة  ومن 
أي:  وزجلته،  املوضع  وزلقت  للداهية،  وبائجة، 

ملسته)113(

سحن :
اْبروِحْي  أْسَحْن   (  : ما  سبب  جراء  احدهم  يقول 
تأملا  كثريا  نفسه  عىل  يضغط  انه   : ويعني   ،) َسِحْن 
وحرسة واسفا ملا فاته من امر مستحق لذلك، ويف 
حتى  بمسحن  خشبة  دلكك   : السحن   (( العربية 
 )114()) شيئا  اخلشبة  من  يأخذ  ان  غري  من  تلني 

وآلة الدلك : املسحن)115( .
الداللة  استعار  ال��دارج  االستعامل  ان  وواض��ح 
الفصيحة   ) سحن   ( مادة  تفيده  الذي  املحسوسة 
من  معني  بشعور  يتعلق  جمرد  معنى  عن  للتعبري 

املشاعر اإلنسانية .

رسفن :
يعمل  أو  يغتسل  أو  يأكل،  ان  يريد  ملن  ويقولون 
من  قص   : أي  ؟  كمك   ) فِ��ْن  رَسْ  (  : يدويا  عمال 
طوله لتتمكن من مزاولة ما تريد . ومل اجد يف مادة 
) رسفن ()116(، ما ينسجم مع هذا املراد العامي .
ويظهر ان يف الكلمة الدارجة قلب مكاين، فاألصل 

هو ) رسنف (، يدل عىل ذلك ان معنى 
) رسنف ( يف اللغة : الطويل)117(، وكأن ) رسفن 
تعني  فهي  التضاد  الدارجة اصبحت من كلامت   )
فان ) رسفن  أية حال  الطويل، وعىل  الكم  تقصري 
الفصيح  النسب  إىل  تزال ممتدة بسبب  ما  العامية   )

السيام من جهة املبنى .

سكك :
يف  مشى   : أي   ،) )سچ  فالن   : قوهلم  ذلك  ومن 
طريق سريا عىل االقدام، واالصل الفصيح هو : من 
السكة ، وهي : الطريق املستوي ، والزقاق ، ومنه 
سميت : سكك الربيد)118(، قال الشامخ)119( 

من)البسيط(:
  حنت عىل سكة الساري فجاوهبا

                               محامة من محام ذات أطواق 
أو  النخل،  املصطف من  الطريق   : والسكة كذلك 

السطر املصطف من الشجر)120( .
إن الطريف يف استعامل هذا اللفظ الدارج )سچ(، 
انه ال يقال لكل ماش مغادرمكانا ما إىل اخر،  هو 
غري  املتكلم  ان  وهي  خمصوصة،  حال  يف  يقال  بل 
راض كل الرضا عن املتلبس هبذا الفعل ناقد له، يف 

نفسه فضول ملعرفة سبب خروجه أو مسريه .
املعجم العريب إذن ينقل تفسري ) السكة (، فحسب، 
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،أوم��راع��اة  سلكها  ملن  وصفا  اج��د  العامية  ويف 
منها مع  فعل مشتق  باستعامل  االجتامعي  للسلوك 

يشء من فضول وعدم رضا .
عرف  يف  اصبحت   ) السكة   ( ان  هو  اخر،  ويشء 
النقل  وسيلة   ،) القطار   ( طريق  اللهجة  ه��ذه 
يف  تطور  وهو   ) القطار  سچة   (  : فيقال  املعروفة، 

االستعامل .
ان تطور ) الكاف ( يف ) سك ( الفصيحة إىل )چ( 
يف)سچ ( تؤيده الصلة الصوتية بينها فكالمها شديد 

مهموس)121( .

شطب :
أو  الوثيقة  ( عىل هذه  اْشُطْب   (  : مثال  ويقولون    
عىل هذا املستند . أي اجعل فيه خطوطا طولية أو 
عرضية أو متشابكة تعبريا عن ارادة ابطاهلا وتركها 
وانتفاء احلاجة اليها أو الهنا مل تف باملراد . ويقولون 
كذلك : فالن أو فالنة ) َشْطَبْه (، أي : هو طويل 

رشيق أو هي طويلة رشيقة .
البعري، وكل  : قطعة من سنام  الشطبة   : اللغة  ويف 

قطعة منه تقطع طوال تسمى شطيبة)122(، 
)) السيل خطا  فيها  إذا خط   : )) أرض مشطبة  و 
والطول،  االمتداد  هو  الشطب  واصل   ،)123(
ال��واح��دة،  االخ���رض  النخل  سعف  وال��ش��ط��ب 
الطويلة)124(،  الغضة  اجلارية  والشطبة  شطبة، 
و ))الشطب من الرجال واخليل الطويل ، احلسن 

اخللق (()125( .
وواضح ان االستعامل الدارج سواء ) اْشُطْب عىل 
الوثيقة ( أو وصف الرجل والفتاة باهنام ) َشْطَبه ( 
اصل  جهة  من  الفصيح  اللغوي  الواقع  مع  يتسق 
معنى ) الشطب (، ومن جهة تطور الداللة السيام 
 ) الوثيقة  عىل  اْشُطْب   (  : القول  من  العامة  مراد 

بمعنى : انتفاء احلاجة اليها، ولكن باستعامل ) عىل 
فعن  الفصيح،  يتطلبها االستعامل  التي  ( ال )عن( 
 .  .  . عنه  عدل   : اليشء  عن  شطب   (( األصمعي 
وشطف وشطب إذا عدل ومال (()126(، كذلك 
: )) رمية شاطفة، وشاطبة، وصائفة : إذا زلت عن 

املقتل (()127(، أي أخطأت املراد منها .

صفر :
الذي  الشخص  هبا  يصفون   ،) )اْمَعْصِفْر   : وفيها 

تظهر عليه عالمات املرض، أو االهناك، أو 
الضعف .

ويف العربية : العصفر : رضب من النبات)128(، 
يرش  ومل  املعّرب)129(  من  انه  منظور  ابن  وذكر 
ابن  ولكن  ذل���ك)130(،  إىل  الصحاح  صاحب 
فارس حاول ردها إىل اصل عريب، فجعلها منحوتة 
من الثالثي، من ) عص (، و ) صفر (، وهذا يعني 
ان املراد هبذه الكلمة املنحوتة ) عصفر ( : عصارة 

هذا النبات وصفرته)131( .
ويبدو ان االستعامل الدارج استند إىل لون ) الصفرة 
( لوسم من به سقم، ف�) فالن معصفر ( يعني : انه 
يعقد  العراقي،  العرف االجتامعي  ان  سقيم، ذلك 
صلة بني اللون االصفر، وبني قلة الدم، وهو ما يعد 

من عالمات اعتالل الصحة وضعف البدن .

طحر :
زفريه  خي��رج  أي   ،) ِيْطِحْر   ( اللهجة  ه��ذه  ويف 
الطحري   : اللغة  ويف   . مسموع  وبصوت  بصعوبة 
والطحر،  فوقه،  أو  الزحري،  شبه  الصوت،  من 
ال��ع��ايل)132(،  النفس  وال��ط��ح��ري،  وال��ط��ح��ار، 
الدارج والعامي،  فالقرب واضح بني االستعاملني 

مبنى ومعنى .
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عرت :
ْت (، إذ يقولون ملن يمسك باحلبل  وعندهم : ) َعرِّ

الذي جيعل يف عنق احليوان املضطرب : 
يفلت  تدعه  بقوة وال  امسكه،   : أي  به ؟،   ) ْت  َعرِّ  (

من يدك .
الرمح   (( ان  الفصيحة،   ) عرت   ( مادة  ويف        
العرات مثل العراص ، وهو املضطرب (()133(، 
ويف )عرت(، يقال : عرت الرمح يعرت عرتا وعرتانا، إذ 

اضطرب، واشتد، واهتز)134( .
ان اضطراب الرمح واهتزازه، معنيان تؤدهيام مادتا 
) عرت (، و ) عرت (، ومل اجد فيام اطلعت عليه من 
املعاجم املعروفة ما ينص عىل حدوث قلب مكاين 
ابن  ان  ذلك  يعزز  وما   ،) عرت   ( و   ،) عرت   ( بني 
انه )) قد صح ) عرت(، و ) عرت (،  نقل  منظور، 
غري  منهام  واحد  كل  ان  عىل  بنائهام  اختالف  ودل 

اآلخر(()135( .
ان حالة الشد واجلذب، بني َمْن يمسك باحلبل وبني 
اضطراب  لوازمها  من  به،  املقيد  اجلامح  احليوان 
احلبل واهتزازه فضال عىل اضطراب احليوان نفسه، 
يف   ) العتل   ( يؤديه  الذي  املعنى  ان  ارى  انني  عىل 
مادة ) عتل ( هو االقرب إىل املعنى الذي بينته، ففي 
هذه املادة )) العتل : أن تأخذ بتلبيب رجل فتعتله، 
أي جتره اليك، وتذهب به إىل حبس أو عذاب . . 
. واخذ فالن بزمام الناقة فعتلها، وذلك إذا قبض 
عىل اصل الزمام عند الرأس فقادها قودا عنيفا ((

. )136(
اجْلَِحيِم  َسَواء  إىَِل  َفاْعتُِلوُه  }ُخُذوُه  تعاىل  قوله  ومنه 
قلب  بحدوث  القول  فان  هذا،  وعىل   .  )137(}
يكون  قد   ) ع��رت   ( ال��دارج��ة  الكلمة  يف  مكاين 
 ( ثم   ) عتل   ( مادة  من  هو  االصل  فلعل  مقبوالً، 

علت ( عىل القلب ثم ) عرت ( بانقالب الالم إىل 
 ،) ت  عرَّ  ( ال��دارج  االستعامل  يف  تضعيفه  مع  راء 
ذلك ان حتول الالم  إىل راء مسوغ للقرابة الصوتية 
بينهام فكل منهام من األصوات املتوسطة بني الشدة 

والرخاوة، ويشرتكان بصفة اجلهر أيضًا)138( .
عفص :

 (  : مثاًل  يقولون   ،) )َعنَْفْص  اللهجة  ه��ذه  ويف 
َعنَْفْص احلامر ( أو ) َعنُْفَصْت الدابة (، واملراد هو : 
وصف اضطراب احليوان، وهيجانه وخروجه عن 

هدوئه املعتاد .
لكنه  الفصيحة،  يف  نفسه  هو  الكلمة  هذه  ومعنى 
املرأة   : ف�)العنفص(  فيها  املؤنث  العاقل  عىل  يدل 
من   (( وهي  اخلبيثة)139(،  احلياء  القليلة  البذية 

عفصت اليشء، إذا لويته كأهنا عوجاء 
 ( م��ن  األع��ش��ى)141(  ق��ال   ،)140()) اخللق 

الرسيع ( :
  ليست بسوداء وال عنفص

                                  تسارق الطرف إىل داعر
ال��دارج،  االستعامل  بني  مشرتك  العام  فاملعنى 
فال  باحليوان،  خمتص  الدارج  يف  ولكنه  والفصيح، 
سبيل  عىل  نادرة  احيان  يف  إال  االنسان  به  يوصف 
إرادة  اساس  عىل  ال  والكناية  واالزدراء،  التهكم 

اصل املعنى .

فشخ :
َب بيشء صلب  ويقال : ) فالن اْنِفَشْخ(، أي : رُضِ
عىل رأسه، فحدثت فيه شجة استلزم خروج الدم 
منها، وعندهم ) الفاِشْخ( و ) امَلْفُشوْخ (، والفشخ 
الصبيان  بني  حيدث  واللطم  الصفع،   : اللغة  يف 
أن   : والفشخ   . فيه)142(  والكذب  لعبهم  عند 
 ) الفشخ   ( ان مكان  باليد)143(،  الرأس  يرضب 
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أداة الرضب يف  الرأس يف االستعاملني، ولكن  هو 
الفصيح : هي اليد، ويف العامي أي يشء غري اليد، 

كاحلجر، أو قضيب، مما هو صلب .
   اما الرضب باليد عىل الرأس فال يعد ) فشخا ( يف 
االستعامل الدارج، بل هو داخل يف عموم معنى ) 
الرضب (، ثم ان هذا االستعامل ل�) فشخ ( يستغني 
عن ذكر الرأس، الن داللته تقتص عليه، وختتص 

به فهو معلوم لدى العامة عند اطالقه .

فشش :
حدوث  واصفني  مثال  يقولون   ،) َفش   ( وعندهم 
(، وربام وصفوا  ْت  فشَّ  (  : السيارة  ثقب يف عجلة 
انتهاء فورة غضب احدهم ، بقوهلم : ) َفْش فالن 
ْه ( وهو اسم يطلق عىل  (، وعندهم كذلك : )الفشَّ
احد اعضاء حيوان ) البقر ( أو ) الغنم ( الداخلية 

وهي ) الرئة (، التي تؤكل مشوية يف الغالب .
وقلة  انتشار  عىل  تدل  الفصيحة،  يف   ) َفشَّ   ( مادة 
ا،  فشَّ ها،  يفشَّ القربة،  فش   (( و  مت��اس��ك)144( 
 : ثعلب  وق��ال   .  .  . رحيها  فخرج  وك��اءه��ا،  حل 
ألفشن وطبك، أي : الذهبن بكربك، وتيهك، ويف 
رأسك،  من  غضبك  الخرجن   : معناه   : التهذيب 
 : يقال  الريح وهو  منه  إذا اخرج  السقاء،  من فش 
للغضبان . . . ويقال للرجل إذا غضب فلم يقدر 
عىل التغيري، فشاش فشيه من استه إىل فيه (()145( 
) َفشَّ  العجلة و   ) ) َفشت  املعنوية بني  الصلة  ان   
 : بمعنى  ( فالن،  َفْش   ( ( واضحة، ومثلها  القربة 

انتهاء فورة غضبه .
متاسكه،  بقلة  فيمتاز  العضو،  هذا   ) الرئة   ( أما   
 ) فشة   ( فهو  ومعروف،  مالحظ  وهذا  وانتشاره، 
داليل  تطور  وهو  الدارج،  االستعامل  بحسب  إذن 
هلجي مل ينص عليه املعجم العريب، اال انه متسق مع 

اصل مادة )فش( الذي بينته .

فطس :
احليوان  موت   : يعني  اللهجة،  هذه  يف  )ُفَطْس( 
خاصة، ويف الفصيحة : فطس : مات، والفطوس 
. م��ص��در ال��ف��اط��س، وه��و امل���وت م��ن غ��ري داء 

ظاهر)146( .
املوت   : يعني  يظهر  فيام  اللغة،  يف   ) فطس   ( ان 

عموما من غري حتديد بانسان أو حيوان .

فقس :
كقول  القاهرية)147(،  باجليم   ) )ُفَگْس  وعندهم 
السائق مثاًل : واصفا عطل موقف سيارته املفاجئ 

) الربيك ( Break : )ُفَگْس عندي الربيك ( .
تفقيس  واصفني  يقولون  اخر،  دارج  استعامل  ويف 
إذا   ((: اللغة  ويف  ُف��َگ��ْس(،  البيض   (  : البيض 
 (( و   )148()) فقوسا  فقس   : يقال   ، امليت  مات 
فقس الرجل وغريه يفقس فقوسا : مات، وقيل : 
أفسدها،   : فقسا  بيضه  الطائر  وفقس  فجأة،  مات 
يف  لغة  فضخها،  إذا   : يفقسها  البيضة  وفقست 
 .  )149()) ايضا  وبالسني  كرسها  أي  فقصها، 
ويف مادة  )فقص( : )) وفقص البيضة أي كرسها، 

وبالسني ايضا (()150( .
 )Break  ( تعطل  لوصف  )ُفَگْس(،  استعامل  ان 
المهية  وذل��ك  واضحة  فيه  الدقة  تبدو  املفاجئ، 
حياة  حفظ  يف  السيارة  حمرك  اجزاء  من  اجلزء  هذا 
اطالق  االستعامل  يؤيد  مل  إذ  الراكب،  أو  السائق 
منها،  االخ��رى  االج��زاء  عطل  عىل  الكلمة  هذه 
وعنص املفاجئة يف املادة الفصيحة كان حارضا يف 
هذا االستعامل الدارج ومتطابقا مع ) مقتىض احلال 
وصف  عند  املتكلم  أو  السائق  عنه  عرب  ال��ذي   )
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حالة العطل املفاجئ ل�) Break (، وإذا كانت دقة 
العربية تقتيض استعامل ) فقس ( للتعبري عن هناية 
حياة االنسان أو احليوان، فالدقة نفسها ظلت ماثلة 

يف املراد العامي من وصف عطل تلك اآللة .
ْس البيض (، فثمة تطور حدث  وأما كالمهم : )َفگَّ
تفقيس  يعني عندهم عملية  إذ  العامية،  الداللة  يف 
البيض وخروج االفراخ منه . ويف الفصيحة، يعني 
وكأن   ،) الفضخ   ( و   ) الكرس   ( و   ) االفساد   (  :
كرس  اليه  سيؤول  ما  عىل  ركز  ال��دارج  االستعامل 
احلياة  إىل  االفراخ  خروج  وهو  فضخه،  أو  البيض 
حساب  عىل  اال  تكن  مل  حياة  وهي  ذل��ك،  ج��راء 
اليه  ذه��ب  ما  وه��و  ك��رسه،  أو  البيض   ) افساد   (
االستعامل الفصيح الذي انصب عىل وصف الفعل  

يف ذاته ال عىل ما آل اليه .
)ُف��َگ��ْس(  نطق  ع��ىل  اق��ت��صت  العامية  أن  ع��ىل 
الفصيحة  ام��ا  بالصاد،  ال  بالسني  )َف��َگ��ْس(  و 

فاستعملت اللفظتني ) فقس ، وفقص ( .

فلو :
وعندهم : ) فلو (، يقولون مثاًل : فالن طلع ) فُِلْو ( 
من احلامم . أي خرج عريانا جمردا عن مالبسه كلها 
نادرًا، أو لباسه اخلارجي فقط غالبًا. ويف الفصيحة: 

الفالة: املفازة، وهي األرض اخلالية)151(.
    فالعامية استعارت هذا املعنى يف وصف االرض 

املقفرة إىل العاقل املذكر املتجرد عن مالبسه .
االستعامل  ه��ذا  يف  اث��ره  االجتامعي  وللعرف     
ويف  املوقف  يف  تساهل  ثمة  ان   : أعني  ال��دارج، 
املؤنث سواء  املذكر ال نجده مع  النظرة إىل سلوك 

فيام نحن بصدده أو يف غريه .

فنك :

من ذلك : ) فنك (، يقول متكلم ملخاطب موجود 
عىل مسافة مكانية منه متحديا : ) فِنَّْك( حتصل عىل 
ما عندي أو ما يف يدي . بمعنى : ليس بمقدورك 
ان تتحرك وتتقدم إيّل فتحصل عىل ما عندي، ويف 
الفصيحة :)) فنك، يفنك، فنوكا، إذا لزم مكانه ال 
 : والفنك  التعدي،  الفنك،   (( و   )152()) يربح 
اللجاج . . . وفنك يف امره : ابتزه ولج فيه وغلب 

عليه (()153( .
مالحظة  والفصيح  ال��دارج  املعنيني  بني  فالصلة 
عند التدقيق، وقد حاولت العامية ان تضفي داللة 
التحدي  وه��و  امل��راد،  ذل��ك  من  مستمدة  اخ��رى 

املوجه من املتكلم نحو املخاطب .
ومما جيدر ذكره هنا، ما وجدته يف مادة ) فكن ( : )) 
وتفكن، تأسف، وتلهف، وقيل : هو التلهف عىل 
اليشء يفوتك بعدما ظنت، أنك ظفرت به، وقيل : 

هو التنّدم (()154( . 
يؤيد  العامي،  املراد  عن  ببعيد  ليس  املعنى  هذا  ان 
يف  )فكن(  و   ) فنك   ( م��اديت  بني  التقارب  ذل��ك، 
الداللة التي نحن بصدد ارجاع معنى اللفظ الدارج 
السكيت  بن  يعقوب  عليه  نص  ما  ويؤكده  اليها، 

بوجود قلب مكاين بني هاتني املادتني)155( .

قرم :
مْت( مالبيس  ْم (، يقولون مثاًل : ) َقرَّ وعندهم : ) َقرَّ
. وهو قص أو تقطيع ما يلزم من قامش القميص أو 
الرسوال أو غريمها لكي يتناسب مع حجم البسها 

أو طوله .
ويف مادة ) قرم ( )) القرم : ان يقرم من انف البعري 
مة، أي تقطع قطيعة فيبقى اثرها فتلك  جليده للسِّ
قطعت  التي  والقطيعة  والقرمة  القرمة   : مة  السَّ

قرامه (()156( .
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و )) القاف والراء وامليم، اصل صحيح، يدل عىل حز أو 
بالتنور من  القرامة، وهو ما لزق  . ومنه   .  . قطع يف يشء 
ي بذلك النه يقرم من التنور، أي ينحى عنه  اخلبز . وسمَّ

. )157())
وواضح ان ) قطع اليشء ( هو املعنى اجلامع بني الداللتني 

الفصيحة والعامية .  
قرمد :

القاهرية،  باجليم  )الَگْرَمِديْد(،  اللهجة  هذه  ويف 
هو  )القرميد(،   : الفصيحة  ويف   ،) البخيل   ( وهو 
االجر، وهو احلجر)158( . وقد ذكر بعضهم ان 
الكلمة معربة، وهي رومية االصل تكلم هبا العرب 
من اهل الشام قدياًم، وتعني عندهم : اجر احلاممات 

. . . والقرمد : الصخور)159(.
و )) حوض مقرمد إذا كان ضيقا (()160( . وقيل 
الرفغني  املقرمدة   (( املرأة  جسم  صفات  بعض  يف 

الضيقتهام وذلك اللتفاف فخذهيا (()161( .
القرميد الفصيحة - إذن - حتولت إىل )الَگْرَمِديْد( 
شبهت  فكأهنا  اخرى،  دال  بزيادة  اللهجة  هذه  يف 
منه  خيرج  ال  باحلجر  وامساكه  بخله  لشدة  البخيل 
عن  للتعبري  أيضا  الضيق  صفة  من  وأفادت  يشء، 

حالة البخل .

قرمط :
الذي   ) الدين  مبلغ  َگْرَمْط  فالن   (  : مثال  يقولون 
بطريقة  الدين  رد  انه  أي   . ارجعه  عندما  عليه، 
االجزاء القليلة، أي بالتقسيط املتتابع، وهي طريقة 
دقة    : القرمطة   (( و   . الدائنني  بعض  ت��ريض  ال 

الكتابة وتداين احلروف والسطور (()162( .
يف  والتصغري  والتقليل  التقارب  هي   : والقرمطة 

اليشء سواء يف الكتابة، أو امليش، أو 
غريه)163( .

عليه  تدل  بام  واضحة  صلة  له  العامي  امل��راد  ان 

يف  واض��ح  تضييق  فيه  ولكن  الفصيحة  الكلمة 
استعامهلا إذ اقتصت عىل املعنى الذي بينته.

قزع :
وفيها : )اْمَگنِْزْع(، وتقال ملن جلس يف مكان عال، 
للفتاة  َگنْزوعه(،  )ام   : كذلك  ويقولون  مرتفع، 
جاء  هذا  وفق  وعىل  املرتفع،  الطويل  الشعر  ذات 
َگنْزوعه( الم  أْنطِيْه  وال  أُزوَع��ْه   ( الشعبي  املثل 

.)164(
ويف اللغة : القنازع من الشعر هو الطويل، املرتفع، 
واصله من ) القزع (، والنون زائدة)165(، وعن 
الديكان  اقتتل  إذا   (( تقول  العامة  ان  األصمعي، 
: قوزع  يقال  وانام   ، الديك  قنزع   : احدمها  فهرب 
 ،)166()) قنزع   : يقال  وال  غلب  إذا  الديك، 
برائله،  تنفيشه  به  يقصد  قنزع،  أو  الديك  وقوزع 
ارتفع من ريش  ما  والربائل  قنازعة)167(،  وهي 

الطائر)168( .
 ( مادة  تؤديه  مما  اخذ  الدارج  االستعامل  ان  ويبدو 
الطول واالرتفاع لوصف  قزع ( و ) قنزع ( صفة 
املتفّرد اجلالس يف املكان العايل، أو لوصف صاحبة 

الشعر الطويل املرتفع املتطاير مع الريح .

قفخ : 
عىل  بيدي  رضبته   : بمعنى   ،) ُكَفْخَتْه   (  : ويقال 
رأسه، أو جبهته . أما يف الفصيحة، فالفعل بالقاف 
) قفخ ( )) قفخ : كرس الرأس شدخا (()169(، 
 : يقال   ، مثله  عىل  اليابس  اليشء  رضب   (( وهو 
إال  القفخ  يكون  ال   (( و   ،)170()) هامته  قفخ 
قال   ،)171()) اجوف  يشء  عىل  أو  ال��رأس  عىل 

رؤبة)172( من ) الرجز(  :                 
* قفخا عىل اهلام وبجا وخضا )173(

ان الرضب عىل اهلامة، أو الرأس هو نقطة االلتقاء 
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بمثله  اليابس  اليشء  ان رضب  الفصيحة، عىل  مع 
ال تؤديه ) ُكَفْخ ( الدارجة، إذ يقتص استعامهلا عىل 

رضب الرأس باليد غالبا .
اللهجة  ه��ذه  نطق  بحسب  ال��ق��اف  اق���رتاب  و 
م��ن ال��ك��اف خم��رج��ا وص��ف��ة اب���اح ت��ط��وره إليه، 
اقى  اصوات  من  ومها  مهموس  شديد  فكالمها 

احلنك)174( .

قور :
: )امُلْگوار(، وهو عبارة عن عصا غليظة  وعندهم 
تنتهي بيشء مكور، ذي لون أسود، يتكون من مادة 
يستعمله  املعروفة، وهو سالح شخيص،   ) القري   (
العراقيون  استعمله  وقد  نفسه،  عن  للدفاع  حامله 
ضد االحتالل الربيطاين يف ثورة العرشين، ومثلهم 
مشهور يف ذلك : ) الطُّوْب اْحَسْن لو مگواري( أي 
: ان ) املكوار ( أفضل من ) الطوب ( وهو املدفع 
يف   ) الرسعة  تغيري   ( عتلة  ويصفون  اإلنجليزي، 
السيارة ب�)الگري(، يقولون مثال : ان )گري ( السيارة 
و  عطب،  فيه  حدث  الرسعة  مغرّي  ان  أي  عاطل، 
)الگري( : عتلة مكونة من قضيب معدين فيه طول 
ينتهي بيشء مكور لونه اسود يف الغالب يمسك به 

السائق عند مزاولته تغيري رسعة سيارته .
عىل  تدل  التي   ) قور   ( من  هو  الفصيح  واالصل 
) استدارة يف يشء ()175( . و ) القارة ( : التل، 
 ، ارتفع من االرض مع استدارة  أو اجلبل وهو ما 
والدار القوراء : املستديرة املرتفعة)176(، والقارة 

: الصخرة السوداء . . . واألكمة)177( .
تطىل  اسود،  يشء   : القار   : ففيها   ) قري   ( مادة  أما 
 : وقيل  امل��اء،  نفاذ  دون  حيول  واالب��ل  السفن  به 
 : والقيار  وال��زق،  احلب،  فالن  وقري  الزفت،  هو 
القار)178(، وقد ذكر اجلوهري )القار(  صاحب 

يف مادة ) قور ()179( .
اللون االسود   ( ( و  ) االستدارة  ( و  ف�) االرتفاع 
يف  متوافرة  صفات  الفصيحة  املعجمية  املادة  يف   )
استمدها  بينته،  ما  وه��ذا  )ال��گ��رْي(،  و  )امل��گ��واْر( 
االستعامل الدارج يف كربالء من الفصيحة لتسمية 

هاتني اآللتني .

قوز :
ومنها : ) ُقوِزْي (، يقولون مثال : ) حَلَْم ُقوِزْي (، 
و ) قوزي ( كلمة تركية، تعني : اخلروف الصغري، 
العامية  اللهجة  يف  مستعملة  وهي   ، احلمل   : أي 
للكلمة  ان  اجد  ولكنني  اي��ض��ًا)180(،  املصية 
اصال عربيًا، ف�) القوز ( يف الكالم الفصيح ، يعني : 
كثيب مرشف من الرمل فيه استدارة ، وصغر تشبه 

به ارداف النساء )181( .
قريبة،  والفصيحة  العامية،  الداللتني  بني  والصلة 
فالقوز : كثيب الرمل املتجمع الذي فيه بعض علو، 
الصغري  اخلروف  حلم   : العامية  يف   ) الُقوِزْي   ( و 
الكربالئية،  ومنها  العراقية  املطاعم  يف  يقدم  الذي 
 ( داللة  تطور  يف  فعلها  فعلت  احلضارة  ان  ويبدو 
لكنها  الدارجة  الداللة  إىل هذه  الكثيب  ( من  قوز 
العرب  لغة  البادية  لغة  إىل  بسبب  مشدودة  ظلت 
الفصيحة حفظها املعجم العريب يف مادة ) قوز ( وما 
تغيري  من  الدارج بيشء  الكالم  زالت مستعملة يف 

اصاب معنى الكلمة ومبناها .
ان  يمنع  ما  ليس  ان  ارى  فاين  تقدم،  ما  عىل  وبناء 
يكون ) احلمل ( قد شبه بالكثيب الصغري املستدير 
و  استدارة،  من  ويش  والنعومة  الصغر،  بجامع 
ثم  الرتكية،  إىل   ) القوزي   ( اعني  الكلمة،  انتقلت 
عادت ولكن إىل العامية العربية هبذا املعنى اجلديد 
االتراك  عن  نقاًل  واملصيون  العراقيون  هبا  فتكلم 
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الذين كانوا حيكمون هذين البلدين .

كتت :
َكْت   ( فالن   : مثاًل  يقولون  )ك��ْت(،   : وعندهم 
ه���اديء،  بحديث  حت��دث  أي  كلها،  القصة   )
هامس،متسارع، لكنه متتابع، ومتدرج، ومفصل، 
القصد والعمدية،  يف حال خمصوصة مؤسسة عىل 
 ( و  الصنبور،  من  )ايِكْت(  املاء   : أيضًا  ويقولون 
أو  اوخوفًا،   ، العرق من جبهة فالن غضبًا   ) َكْت 

حرجًا، أو من شدة احلر .
ونحومها  واجل��رة  القدر  كتت  الفصيحة:))  ويف 
الغليان،  ص��وت  وه��و  غ��ل��ت،  اذا  كتيتا  تكت 
صوتا،  اقل  وهو  ماؤها،  قل  اذا  صوهتا  وقيل:هو 
كأهنا  ماؤها،  كثر  اذا  غلياهنا  من  حاال  واخفض 
اذا  وكتيتا  كتا  يكت  البكر  وكت  تقول:كتكت... 
صاح صياحا لينا ... التكات: التزاحم مع صوت  
... وكت الكالم يف اذنه يكته كتا : سا ره  به،كقولك:  
قر الكالم يف اذنه . ويقال : كتني احلديث واكتنيه، 
وقرين واقرنيه،أي  : اخربنيه كام سمعته... ورجل 
ويتبع  الكالم  يرسع  الك��الم،  كثي��ر  ك���ات:  كت 
رويدا،  امليش  والكتكتة:  والكتيت  بعض�ا،  بعضه 
رسعة(( يف  اخلطو  تقارب  والكتكتة:  والكتيت 
)182( وبلطافة    وتدقيق يمكن رد املراد العامي 
املذكورة مع يشء  تفاصيله  و  استعامالته  يف عموم 
الصوت   (: الفصيحة  امل��ع��اين  اىل  التعديل  م��ن 
تزاحم(و)كثرة  فيه  الذي  املنخفض،اللني  القليل، 
فيه  الذي  (و)امليش  فيه  والرسعة  الكالم،وتتابعه 
ارواد وتقارب يف اخلطو (معام تؤديه من تداعيات 

داللية  جمردة وحسية فرعية ومتالزمة.

كود :

ُكوْد   ( أو  لبيت اهلل،   ) ُك��وْدأروْح   (  : يقولون مثاًل 
( احصل عىل وظيفة . واملعنى : هو متني حصول 

املراد الذي يتصف عادة بصعوبة حتققه .
وهذا املعنى تدل عليه مادتا ) كود (، و ) كيد ( يف 
اللغة، ففي ) كود ( : )) كود : كلمة كأهنا تدل عىل 
يكود  كاد   : يقولون   ، العناء  ببعض  يشء  التامس 
عىل   (( تدل   ) كيد   ( و   ،)183()) ومكادا  كودا 
الباب، وكله راجع  يتسع  معاجلة اليشء بشدة، ثم 
وكل   : قالوا  املعاجلة،   : الكيد   ... هذااألصل  إىل 
وكذلك   ، تكيده(()184(  فأنت   ، تعاجله  يشء 
يقال )) هو يكيد بنفسه، أي جيود هبا، كأنه يعاجلها 
لتخرج، والكيد : صياح الغراب بجهد ...، والكيد 
: ان خيرج الزند النار ببطء وشدة ، والكيد : القيء 

... والكيد : احلرب (()185(.
فاملكر، ومعاجلة النفس، وصياح الغراب، والقيء، 
مفتقرة  معان  كلها  واحلرب،  النار،  الزند  واخراج 
إىل االلتامس واملعاجلة املتدرجة، والصعوبة، وبعد 
املرام وشدته، وهذا ما حاولت العامية التعبري عنه 

بصيغة ) ُكود ( التي بينتها .

كوم :
أو   ،) ُكوَمْةاخبار   ( و  تراب،  ُك��وْم(   (  : ويقولون 
كثرة  عىل  تدل  عندهم  فالكلمة   ،) ُكوَمْةاشياء   (
عىل  الفصيحة  الداللة  وتنصب  وجتمعه،  اليشء، 
فارس  ابن  يقول  وارتفاعه)186(،  اليشء  جتمع 
يدل عىل  وامليم اصل صحيح  والواو،  الكاف   ((:
جتمع يف يشء مع ارتفاع فيه، من ذلك : الكوماء، 
من  القطعة   : والكوم  السنام،  الطويلة  الناقة  وهي 
االبل، والكومة الصربة من الطعام وغريه ()187( 
من  قطعة  مجعت  إذا  بالضم،  كومة،  كومت  و) 
تراب ورفعت رأسها، وهو يف الكالم بمنزلة قولك 
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: صربة من طعام ().188(
إن كثرة اليشء بحسب القصد الدارج يكون جتمعه 
املعنى  يف  اليشء  ارتفاع  وكذلك  اسباهبا،  من  سببًا 
قريبة وممتدة  فالصلة  يستلزم جتمعهايضًا،  الفصيح 

من االصل الفصيح .

لبك :
بكالم  يتحدث  أي  )ِيلبِچ(،   : مثاًل  قوهلم  وفيها 
اللغة  ويف   . مفهوم  غري  مضطرب،  خمتلط،  رسيع، 
والباء  ال��الم   (( و  خم��ت��ل��ط)189(،   : لبك  ام��ر   :
والكاف، اصل صحيح يدل عىل خلط يشء بيشء، 
خلطته  إذا  البكه،  االمر  فالن  عىل  لبكت   : ويقال 

عليه (()190( .
قال الشاعر زهري)191( من ) البسيط ( : 

رد القيان مجال احلي فاحتملوا 
إىل الظهرية امر بينهم لبك

لزز :
عىل  السيارة  لز   (  : مثاًل  يقولون   ،) )لِْز  وعندهم 
الرصيف (، أو ) لِْز ( األثاث عىل هذا اجلانب من 
االثاث حماذيًا،  أو  السيارة  اجعل   : بمعنى  الغرفة، 
 . الغرفة  اجلانب من  أو هبذا  الرصيف،  أو بجانب 
وهذا املعنى نفسه تؤيده الفصحى ف�)) اللز : لزوم 
الالم والزاي اصل  باليشء (()192(، و))  اليشء 
يدل عىل مالزمة ومالصقة، اللز : هو الصاق يشء 
يقال  و))   ،)193()) الصقته   : ززته  وال  بيشء، 
لزا (()194(،  قد  قرن واحد  قرنا يف  اذا  للبعريين 

قال جرير)195( من ) البسيط( :
وابن اللبون إذا ما لز يف قرن

مل يستطع صولة البزل القناعيس)196(
لكد :

ويف هذه اللهجة قوهلم : ) لَِكْدين (، أي : رضبني 
بخارصيت بيده، يف الغالب، أو بطرف عصاه احيانًا، 
انام  الدارج،  االستعامل  يف  الرضب  موضع  ان  أي 
اخلارصة،  وهو  اجلسم،  من  معني  مكان  يف  يكون 
وهو مطلق يف الفصيحة غري مقيد بمكان، ف�) اللكد 
(، هو الرضب باليد)197(، و))امللكد : شبه مدق 

يدق به(()198( .
لكك :

احللويات  من  نوع  وهي   ،) امَلْلكوكه   ( وعندهم 
جزءًا  التمر  يكون  الكربالئية،  البيوت  يف  تصنع 
التداخل  حد  إىل  ويسحق  ي��دق  إذ  منها،  رئيسًا 
ويقدم  وسمسم،  لوز  اليه  ويضاف  واالم��ت��زاج، 
الفصيح  واالصل  احيانًا،  صغرية  قطع  شكل  عىل 
يف  التداخل  ع��ىل  ت��دل  التي   ،) ل��ك   (  : م��ن  ه��و 

اليشءواالزدحام فيه)199( .
ومن ذلك : ))اللكيك : اللحم املتداخل يف العظام، 
التك   : ويقال  اللحم،  املكتنز  البعري   : واللكاليك 
الضغط،   : و))اللكك   ،)200()) ازدمحوا  القوم، 

قال : لككته لكا (()201( .

ملظ :
لطرف  املتكرار  االخراج  وهو  اْيالُمْظ(،   ( وفيها 
مشاهدة  عند  به،  مسحهام  الشفتني،و  نحو  اللسان 
ما لّذ من طعام أو عند شّم رائحته النفتاح الشهية 
مثاًل . ويف الفصيحة : ))اللمظ : ما تلمظ به لسانك 
عىل اثر االكل، وهو االخذ باللسان مما يبقى يف الفم 

واالسنان، واسم ذلك اليشء ملاظة(()202( .
كذلك، هو اخراج )) بعض اللسان، يقال : تلمظ 
احلية، إذا اخرج لسانه ، كتلمظ االكل . وانام سمي 
تلمظا الن الذي يبدو من اللسان فيه يسري كاللمظة، 
ويقولون : شب املاء ملاظا، إذا ذاقه بطرف لسانه((
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. )203(
والتلمظ : التذوق )204(، و)) ملظ يلمظ بالضم 
وكذلك  شفتيه،  به  فمسح  لسانه  اخرج   ... ملظا 

التلمظ (()205( .

لوص :
واالمور   . كالمه  يف   ) ْص  اْيَلوُّ  (  : مثاًل  ويقولون 
)مليوصه ( . أي ان كالمه مضطرب، غري مرتابط، 
وغري  ومتشابكة  خمتلطة  االمور  وان  متزن،  وغري 
اجتاه واحد،  أو  ليس يف منحى  فالكالم  منسجمة، 
وكذلك االمور . هذا املعنى يف الوصف الدارج يعد 
سلبيا إذا ما قيس بالداللة الفصيحة االجيابية، ففيها 
)) فالن يالوص الشجرة إذا اراد قلعها بالفأس . 
هلا  يأيت  كيف  ويرسة،  يمنة  نظره  يف  يالوص  فرتاه 
املعنى  فان  هذا،  وعىل   ،)206()) يرضهبا  وكيف 
العامي استمديف االصل الفصيح، من تعاور النظر 
واختالفه . ان املثال املستشهد به يف النص املذكور 
 ) ي��الوص  ل�)  الفصيح  املعنى  توضيح  اجل  من 
الرجل   : طرفاها  واملزاولة،  الفعل  ثنائية  منه  يفهم 
قلعها، والشجرة  الشجرة من اجل  الذي يالوص 
ان  وواضح  وتتمنع،  ذلك  تأبى  كأهنا  التي  نفسها 
وهي   ،)207( املشاركة  عىل  تدل  )يفاعل(  صيغة 
صيغة مل اجد هلا حظا من االستعامل يف كالم اهل 
كربالء الدارج فيام خيص مرادهم الذي اوضحته . 

ملص :
 : بمعنى  اليشء،   ) اْنَمَلْص   (  : مثاًل  قوهلم  ومنها 
وهو  مصادفة،  أو  فاعل،  بفعل  وانفك،  انفصم، 
 : يقال  الفصيحة،  اللغة  تقدمه  الذي  نفسه  املعنى 
بولدها،  رمت   : أي  والناقة،  امل��رأة،  املصت   ((
انسالالً(( انفلت   : وانملص اليشء من يدي، أي 

. )208(
: ما كدت اختلص من فالن، وما كدت  يقال  و)) 
امتلص من فالن ... ورشاء ملص إذا كانت الكف 
تزلق عنه، وال تستمكن من القبض عليه (()209( 
. فداللة ) الرمي ( تفيد القصد والعمد يف الفعل، 
والال  املصادفة  نحو  ينساق   ) االنفالت   ( ومعنى 

إرادة، وإىل هذا ذهبت الداللة الدارجة .
عموما،  العراقية  اللهجة  ان  هنا،  ذكره  جيدر  ومما 
كثريًا ما تستعمل صيغة ) انفعل (، نحو) انملص ( 
و) انقتل (، لكي تؤدي معنى الفعل املبني للمجهول 
يف الفصيحة الذي له فيها صيغ متعددة تبعا البنية 

الفعل وزمانه وجترده والزيادة فيه)210( .
ان داللة ) اْنَمَلْص ( اتسعت يف اللهجة املنطوقة يف 
االصل  هو  كام  واملرأة  بالناقة،  ترتبط  فلم  كربالء، 
الفصيح، عىل ان يف اللغة الفصيحة نفسها مندوحة 
يدل  واستعامله،   ) اْنَمَلَص   ( الفعل  داللة  لتوسيع 
عىل ذلك النص الذي ذكرته آنفًا، اعني : ) انملص 
اليشء من يدي ( أي : انفلت مني، فاليشء، كلمة 

عامة مطلقة االستعامل .

ملط :
ويقولون مثال : ) اْمُلْط( احلائط بالطني، وهذا البناء 
أو  الطني،  وضع   : به  ويقصد  بالصبغ،   ) مَمُْلوْط   (
البناء  أو  احلائط  عىل  منثورًا  أو  منشورا،  الصبغ 

وتغطيتهام .
يملط  ال��ذي   : امل��الط   (( صيغة  أجد  املعجم  ويف 
ارحام اخليل، واالبل، يدهن يده ثم يدخل هبا حياء 
الناقة، لينظر أي يشء يف رمحها من داء، وربام نزع 
ولدها ... واملالط : الذي يملط الطني(()211(، 
بني  جيعل  الذي  الطني  هو   (( بالتخفيف  واملالط 

سايف البناء (()212( .
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الصلة واضحة بني الداللتني الدارجة والفصيحة . 
يرفدان  ، واحليوان خاصة  العربية  البيئة  وما زالت 
العربية بكثري من املفردات والدالالت التي رسعان 
ما  مع  لتنسجم  التحوير  أو  التحويل  يصيبها  ما 
العراقية  اللهجة  زالت  وما  احلضارة  من  يستجد 
الينابيع  إىل  الصلة  مشدودة   ، كربالء  يف  املنطوقة 
الرغم مما يطرأ عليها من  تنهل منها عىل  الفصيحة 
تعديل عىل املستوى النطقي ، والصيف والداليل ، 
وهو ما يعرّب عنه الدرس اللغوي احلديث بالتطور 

اللغوي الذي البد من الوقوع فيه .

مهل :
االخر  من  احدهم  يطلب   ،) َمَهلَّ   (  : وعندهم 
االستعداد، والتهيؤ، انتظارا لالنطالق إىل شأن ما، 
ْنُروْح ( أي : لكي نذهب عىل مهل  قائال له : ) َمَهالَّ
، واملهل بتسكني الثاين )) السكينة والوقار ، تقول 
مهال يا فالن ، أي : رفقا وسكونا ، ال تعجل وجيوز 
بالفتح  الثاين  بتحريك   : أي   )213()) التثقيل 
 ) َمْهل   ( يف  معمر)214(  بن  مجيل  قال   ،) َمَهل   (

بالتخفيف، أي التسكني ،من)الطويل(:
يقولون : مهال يا مجيل ، وانني 
ألقسم ما يل عن بثينة من مهل 

وانتصب،  اعتدل،   : أي  امت��ه��الالً،  امتهل،   (( و 
 ،)215()) وف��ت��ور  سكون   : ايضا  واالمت��ه��الل 
ان  يتضح  .م��ا  االن��ت��ظ��ار)216(   : واالستمهال 
يؤديه  الذي  الفصيح  إىل  اقرب  الدارج  االستعامل 
(، من  امتهل   (  : اعني  بثالثة احرف،  املزيد  الفعل 

املصدر املجرد ) مهاًل ( .

ميش :
تقول املرأة مثاًل : ) َميَِّشْت ( شعري . وهو ان تصبغ 

خصلة من شعرها وترتك اخرى، وهكذا، و) امليش 
( يف الفصيحة : ان متيش املرأة القطن بيدها، وذلك 
ان   : كذلك  وامليش  وتؤلفه)217(،  تقطعه،  بان 
خيلط اليشء باليشء وينفش)218( . واصل املعنى 
الناقة، وهو أن حيلب بعض ما يف  : )) هو : ميش 
النصف  احللب  جاوز  فإذا  بعضه،  ويرتك  الرضع، 

فليس بميش(()219(.
تتصل  احدامها   . فصيحتان  داللتان  امامنا   . إذن 
حلب  بطريقة  ترتبط   : واالخرى  القطن  بمعاجلة  
الناقة . وواضح ان الداللة االوىل اقرب إىل املعنى 
الدارج للميش، فوجه الشبه قوي بني) القطن ( و 
الشبه يف طريقة معاجلة كل  (، فضال عىل  الشعر   (
عن  ببعيدة  ليست  االخرى  الداللة  ان  عىل  منهام، 
اليه، ذلك ان حلب بعض ما  الدارج املشار  املعنى 
مع  ينسجم  االخ��ر،  بعضه  وترك  الناقة،  رضع  يف 

طريقة ) ميش الشعر ( االنفة الذكر .
واقول مستطردًا : ان ) ميش القطن ( يف الفصيحة 
احلضاري  املستوى  عىل  دالليا  تطورا  يعد  نفسها 
للمجتمع العريب يف حقبة ما قياسا إىل ) ميش الناقة 
( يف حقبة يبدو اهنا اسبق ، ثم انه يؤدي بنا إىل تأكيد 
القول عىل ما للحيوان ، وبخاصة اجلمل والناقة يف 
القرآن  اثر وتأثري وهو ما جسده  العربية من  احلياة 
الكريم ايضا عندما دعا العرب إىل التفكري باخللق 
وجل  عز  قال  فقد   ، مثال  احليوان  هذا  من  متخذا 

َكْيَف ُخِلَقْت{)220( . بِِل  اإْلِ إىَِل  َينُظُروَن  }َأَفاَل 
لداللة  التارخيي  التطور  يف  النظر  منهج  تبني  إن 
الصحاب  املتفرقة  االش��ارات  والتقاط   ، الكلمة 
تفسري  يسهل  الناحية  هذه  عىل  تنص  التي  املعاجم 
العربية  اللغة  درس  يف  اليه  بحاجة  نحن  مما  كثري 
 ، خاصة  املعجمية  الداللة  مستوى  عىل  الفصحى 
ويف درس اللهجات الدارجة احلديثة التي ال يمكن 
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ان تكون منقطعة الصلة عن تلك اللغة األم ، عىل 
الرغم من توايل الزمن وتطور احلياة .

نبج :
وفيها : )نُب�َگ(، وهي ان يتحدث الشخص بكالم 
يف  مفاجئة  وبطريقة  استئذان،  ودون  متزن،  غري 
موقف حيسن فيه السكوت، اما يف الفصيحة : النباج 
هو الذي يتكلم بام يشاء بصوت رفيع)221(، و )) 

انبج الرجل، إذا خلط يف كالمه (()222( .
ان الكالم غري املنضبط أو التخليط فيه، هو املأخوذ 
التي تصفت  الدارجة  الداللة  نحو  الفصيحة  من 

فيه عىل وفق ما بينته . 
القوانني  تسوغه  فربام  )گ(  إىل  اجليم  تطور  أما 
الصوت  هذا  إىل  تطورها  حاله  يف  الهنا  الصوتية 
قليال  الوراء  إىل  تدرجت بمخرجها  ان  تزد عىل  مل 
التحول  ه��ذا  ان  ث��م  احل��ن��ك،  اق��ى  م��ن  مقرتبة 
يعززه اتفاق هذين الصوتني يف الصفة، فكل منهام 

جمهور)223( .

نبص :
ُنَبِصْت   ( ملاذا   : مثاًل  يقولون   ،) ُنَبْص   (  : ومنها 
وهي  خمصوصة،  ح��ال  يف  تقال  كلمة  وه��ي  ؟   )
خاص،  موضوع  يف  اخر  إىل  احدهم  يتحدث  ان 
ودون  وترسعًا،  تطفاًل  ثالث،  طرف  يتدخل  ثم 
يغضب  ال���ذي  االم���ر  احل��دي��ث،  اس��ت��ئ��ذان، يف 
ملاذا   : بغضب  املتطفل  خماطبا  فيبادر  املتحدث، 

تعجلت، أو تدخلت ؟ ، ملاذا ) ُنَبِصْت ( ؟ .
بالطائر،  ينبص  الغالم  نبص   ((  : الفصيحة  ويف 
نبصا، يضم شفتيه ثم يدعوه (()224( و ))كذلك 
نبيصًا،  ينبص  والعصفور  والصيد،  الطائر،  نبص 
إذا صوت صوتا ضعيفا وما سمعت له نبصة، أي 

كلمة، وما ينبص بحرف، أي : ما يتكلم، والسني 
اعىل (()225(، أي : نبس، يقال :))نبس الرجل 
يف  امل��رسع��ون   : والنبس   .  .  . ف��ارسع  تكلم  إذا 

حوائجهم (()226( .
ان شيئا من دقة النظر، ولطافة التفكري يسهل من رد 
الداللة العامية إىل الفصيحة، ف�)الصوت الضعيف 
 ،) نبصة   ( عليها  تدل  التي  الواحدة  والكلمة   ،)
الكالم، وطلب احلوائج، تطورت يف  والرسعة يف 
االستعامل الدارج إىل التدخل املفاجيء، واملشاركة 
يف حديث خاص دون تأن أو استئذان، والذي أراه 
االقرب  هو  الفصيحة   ) نبس   ( مادة  تؤديه  ما  ان 
تبيحه  الصاد  إىل  السني  وتطور  العامي،  املراد  إىل 
صفة  بينهام  التقارب  وعالقة  الصوتية،  الصلة 
من  وكالمها  مهموس  رخو  منهام  فكل  وخمرجًا، 

اصواتالصفري)227(

ندس :
يقال مثال : ) اْنِدَسْه (، وهو ان يقوم بلكم صاحبه، 
أو برضبه بلطافة، وخفة، ورسعة وبام ال يثري انتباه 
التنبيه  باب  من  اال  ذاك  وما  حارض،  ثالث  طرف 
التزام امر يتسق مع مقتىض احلال . وغالبا ما  عىل 
يكون موضع الرضبة، أو اللكمة، خارصة الرجل 
رجل   ((: اللغة  ويف  اليد،  اصابع  احد  وبواسطة 
ندس وندس، أي فطن، والندس الرسيع االستامع 
املخفي  الصوت  ويكون  اخلفي،  للصوت  غالبا 

ندسًا(()228( .
عليهم  وخيفي  الناس  خيالط  الذي   : الندس   (( و 
. . . وتندس عن االخبار : بحث عنها من حيث 
ال يعلم هبا، مثل : حتدست، وتنطست . والندس 
الطعن   : الندس   : االصمعي   . والكيس  الفطنة   :
 ( من  الطعن  يف   )230( جرير  قال   .  )229())
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الطويل ( :
 *ندسنا أبا مندوسة القني بالقنا 

ويظهر ان االستعامل الدارج اصابه التخصيص يف 
الفصيحة،  إىل  الداللة، لكنه ما زال متصال بسبب 
ذلك ان  مقتىض احلال يف الواقع اللهجي املشار اليه 
يتطلب ) اخلفاء ( ورسعة ) الفهم ( و ) السمع ( و 
) الفطنة ( . وإذا كانت املطاعنة بالرماح من معاين 
الندس يف الفصيحة، فاهنا يف هذا احلدث اللهجي 
تؤديباالصابع عىل انه آلة للتفاهم يف موقف خاص، 
وحماولة لالنسجام يف احلوار فيكون مبدأ ) اخلفة ( 
السائد  هو  الفصيح  االستعامل  اليه  اش��ار  ال��ذي 

املطلوب.

هوش :
من ذلك : ) هوَشْه (، وهي كلمة تطلق عىل شجار 
حيدث بني اثنني احيانًا أو اكثر، وهو الغالب، ومن 
ذلك ايضا )هاْيَشْه (، وهي كلمة يسمون هبا حيوان 

) البقرة ( .
اختلطوا،   : ه��وش��وا   :  ) ه���وش   ( م���ادة  ويف 
أي  متهاوشون،  وهم  الكثري،  العدد   : واهل��وش 
واهليج   الفتنة   : اهلوشة   (( و  خمتلطون)231(،   :
 .  )232()) واالختالط  واهل��رج،  واالضطراب، 

قال ذو 
فعلها  الرياح  فعلت  وقد  الديار  الرمة)233(يذكر 
هبا فخلطت بعض اثارها ببعض ،من ) الطويل ( :

تعفت لتهتان الشتاء، وهوشت 
هبا نائجات الصيف شقية كدرا

احلرب)234(،  يف  اجتمعوا  الذين  ايضا  واهلوش 
أغري  إذا   (( وذلك   ) اهلوائش   ( ب�  االبل  وتوصف 
عىل مال احلي فنفرت األبل واختلط بعضها ببعض، 

قيل هاشت هتوش فهي هوائش (()235( .
ان مادة ) هيش ( الفصيحة ايضًا تكاد تؤدي املعاين 
 : اهلوشة   : مثل  اهليشة  ف�))   ،) هوش   ( يف  نفسها 
وهاجوا  حتركوا،  إذا  هيشا،  هييشون  القوم  وهاش 

. )236())
استعامل  يف  والفصيحة  ال��دارج��ة  بني  الصلة  ان 
واضحة،   ) هيش   ( و   ) هوش   ( م��اديت  دالالت 
واهليج،  والفتنة،  الكثري،  والعدد  فاالختالط، 
واالض��ط��راب،و اهل��رج، واالج��ت��امع يف احل��رب، 
واحلراك، يف الفصيحة هي معان متطلبة، ومستدعاة 
يف الدارجة لوصف حالة الشجار أو العراك، وهي 
العامة  اسامه  الذي  البقرة  حيوان  طبيعة  لوازم  من 
الفصيحة  : ) هايشة (، وكان اهل  اللهجة  يف هذه 

يطلقونه عىل االبل كام بينت .

     وبعد...فقد  خلصت إىل مجلة من النتائج لعل 
من أمهها ما يأيت :

املحكية  الدارجة  األلفاظ  من  كثريًا  أن  اتضح   -1
من  يشء  أصابه  فصيح،  أصلها  كربالء  حمافظة  يف 
حلن من جهة املبنى، وتطور من جهة الداللة غالبًا، 
ولكنه يف كلتا احلالتني ما زال ممتدًا بسبب إىل ذلك 
وصف  فإن  ذلك  مع  وانسجامًا  األصيل،  النسب 
العامي   ( من  بأهنا  األلفاظ  هلذه  الدارسني  بعض 
العامية   ( أو   ) العامي  الفصيح   ( أو   ) الفصيح 

اجلديدة ( يتسق مع ما انتهى إليه البحث.

الخاتمة
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2- يلفت الباحث نظر األدباء والشعراء والكّتاب 
اهنا  يظن  قد  التي  الدارجة  األلفاظ  بعض  أن  إىل 
إىل  يدعوهم  وهنا  كذلك،  ليست  هي  عامية، 
استعامهلا يف أعامهلم اإلبداعية، ورفع الضيم عنها، 
من  بيشء  الفصيحة  األلفاظ  حضرية  إىل  وإعادهتا 

التهذيب والتفصيح .
بيئة  مثّلت  كربالء  حمافظة  أن  الدراسة  بّينت   -3
إذ  وشاملة،  مشرتكة  ولغوية  واجتامعية  ثقافية 
عشائر  من  منحدرة  سكانية  عنارص  فيها  التقت 
وجنوبه،  العراق  وسط  من  إليها  هاجرت  كثرية 
الكالمية  العادات  انصهار  مظاهرها  ابرز  من  كان 
يف  وداللية  ورصفية،  صوتية،  املتنوعة،  بمظاهرها 
جليًا  فيه  ظهر  واحدًا،  يكون  يكاد  هلجي  مستوى 

االتساق يف مبنى اللفظ الدارج ويف داللته.
م��ا يسمى  أو  امل��ق��ام  إب���راز  إل��ي��أن  4-ت��وص��ل��ت 
تقال  التي  احل��ال  واق��ع  أي  االجتامعي،  العنص 
له  الدارجة،  العبارة  فيه  تستعمل  أو  اللفظة  فيه 
املتكلم  مراد  إىل  أمهيته يف فهم داللتها، والوصول 
تفسري  يف  انتهجته  ما  وه��ذا  احلقيقيني،  وقصده 
بني  أق��دم  كنت  إذ  العامية،  االستعامالت  بعض 
أو  احلال  مقتىض  إىل  إشارة  الدارجة،  اللفظة  يدي 
االجتامعية  للعالقة  وتبيانًا  فيه،  قيلت  التي  املقام 
 : اعني  الكالم،  طريف  بني  الثقافية  أو  النفسية  أو 
املتكلم واملخاطب أو السامع، عىل أن هذا املنحى 
املعجمي الذي دفعتني إليه رضورة التفسري مل أجده 
اكتفى أصحاب  إذ  الفصيح،  املعجمي  التدوين  يف 
عن  الكشف  دون  اللفظة  معنى  بإيراد  املعاجم 
فيام  األق��ل  عىل  االجتامعي،  أو  ال��داليل،  حميطها 
البحث،  هذا  يف  املدروسة  األلفاظ  من  بصدده  أنا 

كالذي اشتملت عليه مادة ) سكك (، و) نبص ( 
مثاًل من مواقف كالمية دارجة استدعت ذكر ذلك 
املحيط أو املقام التي قيلت فيه ومما انتهيت إليه هنا 
أو إحدى هلجاهتا  احلية،  اللغة  البحث يف  أن  أيضًا 
إىل  األقرب  أو  األصدق  شك  بال  يكون  املعارصة 

حقيقتها عندما تكون حمكية .

5- ظهر أن بعض األصوات التي وصفها سيبويه 
اللغوي  احليز  خ��ارج  مسموعة  وهي  قبيحة  أهنا 
املعارصة  اللهجة  هذه  يف  تنطق  زالت  ما  الفصيح 
اىل  العلمي  النظر  يلفت  مما  مثاًل،  چ�(   ( كصوت 
بعضها  العربية  اللهجات  بني  الصلة  يف  التفكري 
هذه  وب��ني  جهة،  من  وقديمها  حديثها  ببعض 

اللهجات ولغتها األم الفصيحة من جهة أخرى .
6- أحسب أن هذه الدراسة كانت األكثر إيضاحًا 
التي  اللغوية  الظواهر  بعض  أن  عىل  التأكيد  يف 
تغيري  م��ن  الفصيحة  العربية  اللغة  هب��ا  تتصف 
يف  وتضييق  ونحت،  داليل،  لغرض  الصيغة  يف 
وتضاد،  مكاين،  وقلب  فيه،  وتعميم  االستعامل 
وانتقال من حمسوس إىل جمرد، هي نفسها مالحظة 
يف هذه اللهجة، فقد وقعت عني الباحث عىل ألفاظ 
دارجة كثرية تثبت ذلك منهاماورد يف ) آنى (، و) 
بول ( و) جخخ ( و) زبق ( و) فطس ( و) خرط ( 
و) سكك( و) مجعر ( و) رسفن ( و)زيق ( و) سحن 
الفصيحة وهلجتها  (، وال عجب من االتساق بني 
إن  ثم  والناطق هبام هو هو،  مادام األصل واحدًا، 
ظواهرها  انتظام  اجتامعية،  ظاهرة  لغة،  أية  اللغة 
العامة مع غريها واشرتاكها فيها، وتوافرها عليها، 

أمر ثابت يمتد إىل مستواها العامي كذلك .
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ينظر : معجم البلدان 229/7 .  )1
والصفحة  واجلزء  نفسه،  املصدر   : ينظر   )2

انفسها، ولسان العرب ) كربل ( 60/12 .
ينظر : هنضة احلسني 6 .  )3

قسم  املقدسة،  العتبات  موسوعة   : ينظر   )4
كربالء 10/8 .

املرجع نفسه 10 ، 13 – 15 .  )5
ينظر : املرجع نفسه 13 .  )6

ينظر : كربالء – احللة – الديوانية قبل 75   )7
عامًا – حياهتم – تقاليدهم – قبائلهم – اشعارهم .

ينظر : كربالء يف الذاكرة 13 .  )8
 ( ل�  العامة  طريقة  عىل  تصغري  انه  يظن   )9

طاروق ( وهو اسم علم .
ينظر : كربالء – احللة – الديوانية قبل 75   )10
 ، اشعارهم12  قبائلهم،  تقاليدهم،  عامًا، حياهتم، 

وكربالء يف الذاكرة 154 .
ينظر : كربالء يف الذاكرة 173 – 176 .  )11

ينظر : املرجع نفسه 157 – 167 .  )12

ينظر : املرجع نفسه 151 – 154 .  )13
املرجع نفسه 288 – 289 .  )14

العني ) هلج ( 3 / 390 – 391 ، وينظر :   )15
لسان العرب ) هلج ( 12 / 340 .

مقاييس اللغة ) هلج ( 5 / 251 .  )16
يف اللهجات العربية 16 ، وينظر : فصول   )17

يف فقه العربية 72 .

ينظر : يف اللهجات العربية 16 ، والتطور   )18
اللغوي التارخيي 28 ، وهلجة متيم واثرها يف العربية 

املوحدة 30.
والصفحات   ، انفسها  امل��راج��ع   : ينظر   )19

انفسها .
ودراس��ات  بحوث   ، العربية  اللهجات   )20

. 528
ينظر : املرجع نفسه ، املقدمة .  )21

ينظر : املرجع نفسه 6 .  )22
املرجع نفسه 55 .  )23

املرجع نفسه ، والصفحة نفسها .  )24
ينظر : العربية تاريخ وتطور 359 .  )25

ينظر : املرجع نفسه 302 .  )26
ينظر : املرجع نفسه ، والصفحة نفسها .  )27

ينظر : حركة التصحيح اللغوي يف العص   )28
احلديث 171 ، والصاع األديب بني القديم واجلديد 

. 198
املصية  العامية  األلفاظ  معجم   : ينظر   )29

ذات األصول العربية 6 .
ينظر : املرجع نفسه ، والصفحة نفسها .  )30

ينظر : حركة التصحيح اللغوي يف العص   )31
احلديث 157 .

العربية وهلجاهتا 108 .  )32
مشكالت اللغة العربية 184 .  )33

العربية تاريخ وتطور 353 .  )34
املرجع نفسه 359-358 .  )35

الهوامش
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ينظر : التوزيع اللغوي اجلغرايف يف العراق   )36
. 93-92

العربية تاريخ وتطور 359 . وقد تصدى   )37
عرب  حمدثني،  عن  فضال   ، قدماء  كثر  باحثون 
وعراقيني، إىل دراسة اللهجات العربية الدارجة ، 
ومنها العراقية . تنظر اسامء املؤلفات ، والبحوث 
ومؤلفيها ، هبذا الشأن تفصيال : اللهجات العربية 

بحوث ودراسات 48-16 .
ينظر : ديوانه 76 .  )38

لسان العرب ) أزا ( 1 / 138 .  )39
 : وينظر   ،  1812  /  5 الصحاح   ) أزا   (  )40

لسان العرب 1 / 137 .
العني ) وزي ( 7 / 399 .  )41

ينظر : املصدر نفسه ) أزي ( 7 / 398 .  )42
املصدر نفسه ) أنا ( 8 / 401 - 402 .  )43

) أين ( لسان العرب 1 / 249 - 250 ،   )44
وينظر : مقاييس اللغة 1 / 141 .

النهاية يف غريب احلديث واألثر ) أنا ( 1   )45
. 78 /

ينظر : ديوانه 25 .  )46
ينظر ) بزع ( : العني 1 / 363 ومقاييس   )47

اللغة 1 / 244 ، والصحاح 3 / 988 .
ينظر : ديوانه 91 .  )48

العني ) بول ( 8 / 338 .  )49
مقاييس اللغة ) بول ( 1  /321 - 322   )50

.
ينظر : لسان العرب ) بول ( 1 / 542 .  )51

 : وينظر   ،  461 اللغة  فقه  يف  الصاحبي   )52
املزهر يف علوم اللغة وانواعها 1 / 482 .

البيت بال نسبة . ينظر : الصاحبي يف فقه   )53
اللغة 461 .

ينظر : املصدر نفسه، والصفحة نفسها .  )54
لسان العرب ) حسس ( 3 / 170 .  )55

ينظر : ديوانه 49 .  )56
لسان العرب ) عنن ( 9 / 437 .  )57

ينظر ) تفل ( العني 8 / 123 ، والصحاح   )58
4 / 1348 ، ولسان العرب 2 / 38 .

مقاييس اللغة ) تفل ( 1 / 349 .  )59
ينظر : لسان العرب ) جخخ ( 2 / 192   )60

.
 : وينظر   ،  132  /  4 العني   ) جخخ   (  )61

لسان العرب 2 / 192 .
ينظر : لسان العرب)جخخ(192/2 .  )62

واجل��زء  وامل���ادة   ، نفسه  املصدر   : ينظر   )63
والصفحة انفسها .

ينظر : الكتاب 4 / 432 .  )64
شح كتاب سيبويه 5 / 389 .  )65

وهي   ، مذمومة  عربية  هلجة   : الكشكشة   )66
اخلطاب  ابدال كاف   : وتعني   ، ، ومرض  ربيعة  يف 
شينا ، فيقولون : منش ، وعليش . ومنهم من يصل 
بالكاف شينا ، فيقول : عليكش . ينظر : الصاحبي 
يف فقه اللغة 35 ، واملزهر يف علوم اللغة وانواعها 

1 / 221 ، ودراسات يف فقه اللغة 68-67 .
اللغة العربية معناها ومبناها 54 .  )67

ينظر ) مجعرة ( : مقاييس اللغة 1 / 508   )68
، ولسان العرب 2 / 361-360 .

القلب املكاين : جعل حرف مكان حرف   )69
تقديام وتأخريا ، وهو حيفظ وال يقاس عليه ، النه مل 
يطرد ، كقوهلم : جذب وجبذ ، وراء ورأى . ينظر 
: الصاحبي يف فقه اللغة 329 . ومهع اهلوامع شح 
مجع اجلوامع 3 / 440 ، وشح الشافية 1 / 21 .

دراسة الصوت اللغوي 39 .  )70
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اجلوامع  مجع  شح  اهلوامع  مهع   : ينظر   )71
القلب  أن  إىل  اخلليل  وذهب   .  442-440  /  3
إىل  تركه  ادى  إذا  حالة  يف  قياسيا  يكون  املكاين 
اجتامع مهزتني ، وذلك يف كل اسم فاعل من الفعل 
االجوف املهموز الالم الثالثي ، نحو : اسم الفاعل 
: جاء، ميزانه الصيف ) فال ( بعد القلب واحلذف 
وهو مأخوذ من الفعل : جاء . ينظر : شح الشافية 

. 25-24 / 1
 /  2  ) اخلنبصة   ( اللغة  مقاييس   : ينظر   )72

. 251
ينظر ) خبص ( : مقاييس اللغة 2 / 241   )73

، ولسان العرب 4 / 15 .
ينظر : مقاييس اللغة ) خرط ( 2 / 170 .  )74

لسان العرب ) خرط ( 4 / 64 .  )75
ينظر ) خرط ( : العني 4 / 216 ، ولسان   )76

العرب 4 / 65 .
العني ) خرط ( 4 / 215 .  )77

941 ، وينظر :  ) خرط ( الصحاح 3 /   )78
لسان العرب 4 /65 .

لسان العرب ) خرط ( 4 / 65 .  )79
 ،  1555  /  4 الصحاح   ) خطم   ( ينظر   )80

ولسان العرب 4 / 146 .
لسان العرب ) خطم ( 4 / 146 .  )81

النهاية يف غريب احلديث واألثر ) خطم (   )82
. 51 / 1

والصفحة  واجلزء  واملادة   ، نفسه  املصدر   )83
انفسها .

لسان العرب ) أنف ( 1 / 239 .  )84
ينظر املصدر نفسه ) رغم ( 5 / 259 .  )85

ينظر ) دمك ( العني 5 / 335 ، والصحاح   )86
4 / 1302 ، ولسان العرب 4 / 406 .

لسان العرب ) دمك ( 4 / 406 .  )87
 : وينظر   ،  257  /  1  ) رب��خ   ( ال��ع��ني   )88

الصحاح 1 / 369 .
العني ) ربخ ( 4 / 257 .  )89

مقاييس اللغة ) ربخ ( 2 / 475 ، وينظر   )90
: لسان العرب 5 / 105 .

العني ) لدم ( 8 / 46 .  )91
مقاييس اللغة ) لدم ( 5 / 243 .  )92

لسان العرب ) لدم ( 12 / 265 .  )93
 ،  60  ،  58 اللغوية  االص��وات   : ينظر   )94

ودراسات يف فقه اللغة 217 .
ينظر : االصوات اللغوية 75 .  )95

1229 ، وينظر :  ) زبق ( الصحاح 4 /   )96
لسان العرب 6 / 15 .

ينظر : لسان العرب ) زبق ( 6 / 15 .  )97
ينظر ) زرف ( : األلفاظ 78 ، ومقاييس   )98
ولسان   ،1130  /  3 والصحاح   ،  51  /  3 اللغة 

العرب 6 / 38 .
لسان العرب ) زرف ( 6 / 38 .   )99

ينظر : ديوانه 148 .  )100
ولسان   ،  371  /  7 العني   ) زمل   ( ينظر   )101

العرب 6 / 76-75 .
لسان العرب ) زمل ( 6 / 75 – 76 .  )102

ينظر ) زمخ ( العني 4 / 212 ، وأصالح   )103
املنطق 654 ، واأللفاظ 110 .

ينظر : لسان العرب ) زمخ ( 6 / 78 .  )104
العني ) زخمر ( 4 / 338 .  )105

ينظر : مقاييس اللغة ) زخمر ( 3 / 55 .  )106
املصدر نفسه ) زخر ( 3 / 50 .  )107

العني ) زيق ( 5 / 195 .  )108
ينظر : األصوات اللغوية 75 .  )109
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ورس   ،  406-405  /  1 الكتاب   : ينظر   )110
صناعة االعراب 1 / 69 . أما املحدثون فيجعلونه 
 ، والرخاوة  الشدة  بني  جيمع  جمهورا  غاريا  صوتا 
وقد اسموه ب� ) الصوت املزدوج ( . ينظر : املدخل 

إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 78 .

ينظر : الصاحبي يف فقه اللغة 36 .  )111
البيت بال نسبة يف : الصاحبي يف فقه اللغة   )112
الدؤيل  األسود  أيب  ديوان  يف  مذكور  ولكنه   ،  36

119 ، والرواية يف الديوان :
وال أقول لقدر القوم قد غليت

وال أقول لباب الدار مغلوق
و قد نسبته بعض املصادر إىل : حاتم الطائي . ينظر 

: ما تلحن فيه العامة 121 .
ينظر : االبدال 245-239 .  )113

) سحن ( العني 3 / 144 ، وينظر : لسان   )114
العرب 6 / 200 .

ينظر : لسان العرب ) سحن ( 6 / 200 .  )115

ينظر : لسان العرب ) رسفن ( 6 / 245 .  )116
ينظر : العني ) رسنف ( 7 / 342 .  )117

 ،  272  /  5 العني   ) سكك   (  : ينظر   )118
ولسان   ،  6 واالل��ف��اظ   ،  391 املنطق  واص��الح 

العرب 6 / 310 .
ينظر : ديوانه 98 .  )119

 ،  1306  /  4 الصحاح   ) سكك   ( ينظر   )120
ولسان العرب 6 / 310 . 

صوت  يصف  سيبويه  ان  ذكرنا  ان  سبق   )121
 ) والكاف  اجليم   ( بني  التي   ) الكاف   ( بانه  )چ�( 
وينظر   ، البحث  هذا  من  جخخ(   ( مادة   : ينظر   .
معناها  العربية  واللغة   ،  73 اللغوية  االصوات   :

ومبناها 54 .
ينظر ) شطب ( العني 6 / 239 ، ولسان   )122

العرب 7 / 115 .
مقاييس اللغة ) شطب ( 3 / 186 .  )123

ينظر : العني ) شطب ( 6 / 239 .  )124
لسان العرب ) شطب ( 7 / 115 .  )125

املصدر نفسه ، واملادة نفسها 7 / 116 .  )126
والصفحة  واجلزء  واملادة   ، نفسه  املصدر   )127

انفسها .
ينظر : الصحاح ) عصفر ( 2 / 644 .  )128

ينظر : لسان العرب ) عصفر ( 9 / 242   )129
.

ينظر : الصحاح ) عصفر ( 2 / 644 .  )130
ينظر : مقاييس اللغة ) عصفر ( 4 / 369   )131

.
ينظر ) طحر ( العني 3 / 169 ، والصحاح   )132

2 / 622 ، ولسان العرب 8 / 129 .
مقاييس اللغة ) عرت ( 4 / 302 .  )133

ولسان   ،  65  /  2 العني   ) عرت   ( ينظر   )134
العرب 9 / 32 .

119 . ومما  العرب ) عرت ( 9 /  لسان   )135
مل   ) عرت   (  : اعني   ، امل��ادة  هذه  ان   ، ذكره  جيدر 
الرغم من منهجه  ، عىل   ) العني   ( تذكر يف معجم 
الذي يقوم عىل تقليب الكلمة الثالثية عىل وجوهها 

املستعملة .
لسان  وينظر   ،  69  / العني 2   ،  ) ) عتل   )136

العرب 9 / 40 .
ألفاظ  مفردات   : وينظر   ،  47 الدخان   )137

القرآن الكريم 546 .
 ،  60-59 اللغوية  االص���وات   : ينظر   )138

ودراسات يف فقه اللغة 217 .
ينظر : ) العنفص ( الصحاح 3 / 877 ،   )139

ولسان العرب 9 / 289 .



143

مقاييس اللغة ) العنفص ( 4 / 370 .  )140
 : برواية  فيه  البيت  وعجز   .  104 ديوانه   )141

داعرة تدنو إىل الداعر .
ولسان   ،  72  /  4 العني   ) فشخ   ( ينظر   )142

العرب 10 / 265 .
ينظر : لسان العرب ) فشخ ( 10 / 265   )143

.
ينظر ) فشش ( مقاييس اللغة 4 / 440 ،   )144

والصحاح 3 / 853 .
-265  /  10  ) فشش   ( العرب  لسان   )145

. 266
ينظر ) فطس ( العني 7 / 216 ، واأللفاظ   )146

131 ، ولسان العرب 10 / 288 .
 ( لتطور  الصويت  املسوغ  بينت  ان  سبق   )147
)زيق(  مادة   : ينظر   ،  ) إىل )گ  الفصيحة   ) القاف 

من هذا البحث .
العني ) فقس ( 5 / 83 .  )148

لسان العرب ) فقس ( 10 / 303 .  )149
والصفحة  اجلزء   ) فقص   ( نفسه  املصدر   )150

انفسها .
133 ، ولسان  ينظر : العني ) فلو ( 8 /   )151

العرب ) فال ( 10 / 330 .
العني ) فنك ( 5 / 383 .  )152

لسان العرب ) فنك ( 10 / 335 .   )153
املصدر نفسه ) فكن ( 10 / 309 .  )154

ينظر : اصالح املنطق ، وااللفاظ ، 326 ،   )155
ولسان العرب )فنك( 1 / 336 .

العني ) قرم ( 5 / 159 ، وينظر : الصحاح   )156
. 1628 / 4

مقاييس اللغة ) قرم ( 5 / 75 .  )157
-457  /  2  ) قرمد   ( الصحاح   : ينظر   )158

. 458
لسان العرب ) قرمد ( 11 / 132 .  )159

والصفحة  واجلزء  وامل��ادة  نفسه،  املصدر   )160
انفسها .

والصفحة  واجل��زء  نفسه،واملادة  املصدر   )161
أنفسها.

العني ) قرمط ( 5 / 258 .  )162
 ،  914  /  3 الصحاح   ) قرمط   ( ينظر   )163

ولسان العرب 11 / 134
انطيه، اي :اعطيه ،قلبت العني يف )اعطى(  )164
عربية  هلجة  نونا  العني  )انطى(،وقلب  ن��ون  اىل 
فقه  يف  )االستنطاء(،ينظر:فصول  تسمى  قديمة 
العربية 99.ازوعه،بمعنى: الفظه من جويف واتقياه 
متكرهاله.يرضب هذا املثل ملن يتجرع الشىء وهو 
عليه  لئال حيصل  يفسده  ان  بعد  يرميه  ثم  له،  كاره 
شخص اخر،وما ذاك اال بسبب الكراهية ،وانتفاء 
االم  بني  غالبا  حتدث  هذه  العداء  وحالة   ، االلفة 

وزوجة ابنها الشابة. 
ينظر : مقاييس اللغة ) القنازع ( 5 / 118   )165

.
لسان العرب ) قزع ( 11 / 153 .  )166

والصفحة  واجل��زء  وامل��ادة  نفسه  املصدر   )167
أنفسها .

املصدر نفسه ) برأل ( 1 / 356 .  )168
العني ) قفخ ( 4 / 154 ، وينظر : االلفاظ   )169

. 71
 : وينظر   ،  113  /  5 املقاييس   ) قفخ   (  )170

لسان العرب 11 / 252 .
الصحاح ) قفخ ( 1 / 377 .  )171

ديوانه 81 .  )172
البج : القطع ، وشق اجللد واللحم عن الدم   )173
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 : والوخض  اللغة)بج(173/1.  :مقاييس  ،ينظر 
االصمعي:اذاخالطت  ،قال  اجلائف  غري  الطعن 
.وقال  الوخض   : فذلك  تنفذ  ومل  اجلوف  الطعنة 
:لسان  ينظر   ، ال��وخ��ض  مثل  :ال��ب��ج  زي��د  اب��و 

العرب)وخض(243/15.
 ،  75  ،  33 اللغوية  االص��وات   : ينظر   )174

ودراسات يف فقه اللغة 216 .
ينظر ) قور ( العني 5 / 206 ، ومقاييس   )175

اللغة 5 / 37 .
والصفحة  واجلزء  نفسه،  املصدر   : ينظر   )176

انفسها، ولسان العرب 11 / 343-342 .
ينظر : لسان العرب ) قور ( 11 / 342-  )177

. 343
ينظر : املصدر نفسه ) قري ( 11 / 369 .  )178

ينظر : الصحاح ) قور ( 2 / 685 .  )179
بحوث   ( العربية  اللهجات   : ينظر   )180

ودراسات ( 468 .
ولسان   ،  192  /  5 العني   ) قوز   ( ينظر   )181

العرب 11 / 345 .
) كت ( : لسان العرب 12 / 26-25 .  )182

مقاييس اللغة ) كود ( 5 / 145 .  )183
املصدر نفسه ، واملادة نفسها 5 / 149 .  )184

مقاييس اللغة ) كيد ( 5 / 149 ، وينظر :   )185
مفردات ألفاظ القرآن الكريم 729 .

ينظر : العني ) كوم ( 5 / 418 .  )186
مقاييس اللغة ) كوم ( 5 / 148 .  )187

الصحاح ) كوم ( 4 / 1639 .  )188
ينظر ) لبك ( العني 5 / 377 ، واأللفاظ   )189
 /  4 والصحاح   ،  538 املنطق  وأص��الح   ،  401

. 1317
مقاييس اللغة ) لبك ( 5 / 231 ، وينظر   )190

: النهاية يف غريب احلديث واألثر 4 / 227 .
ينظر : ديوانه 164 .  )191

العني ) لزز ( 7 / 350 .  )192
مقاييس اللغة ) لزز ( 5 / 204 .  )193

لسان العرب ) لزز ( 12 / 271 .  )194
ينظر : ديوانه 98 .  )195

الدائم  اللبن  الناقة ذات  ابن   : اللبون  ابن   )196
الغزير . البزل : مجع البزول ، وهو البعري إذا فطر 
 . القوة  واستكامل  البلوغ  دليل  وهو   ، وانشق  نابه 
القناعس : الناقة العظيمة ، الطويلة السنمة ، وقيل 
: اجلمل . ينظر : لسان العرب ) لبن ( 12 / 227 

، و ) بزل ( 1 / 400 ، و ) قعس ( 11 / 244 .
ينظر : مقاييس اللغة ) لكد ( 5 / 264 .  )197

 : وينظر   .  467  /  2 الصحاح   ) لكد   (  )198
لسان العرب 12 / 320 .

 ،  281  /  5 العني   : ينظر   ،  ) لكك   (  )199
والصحاح 4 / 1317 .

مقاييس اللغة ) لكك ( 5 / 208 .  )200
لسان العرب ) لكك ( 12 / 322 .  )201

) ملظ ( العني 8 / 164 . وينظر : األلفاظ   )202
184 ، والصحاح 3 / 984 .

مقاييس اللغة ) ملظ ( 5 / 211 .  )203
ينظر : لسان العرب ) ملظ ( 12 / 327 .  )204

والصفحة  واجلزء  واملادة   ، نفسه  املصدر   )205
أنفسها .

 : وينظر   .  156  /  7 العني   ) ل��وص   (  )206
اصالح املنطق 591 ، والصحاح 3 / 887 .

ينظر : شح شافية ابن احلاجب 1 / 98 .  )207
 : وينظر   .  131  /  7 العني   ) ملص   (  )208

الصحاح 3 / 888 .
اصالح املنطق 655 . وينظر : الصحاح )   )209



145

ملص ( 3 / 888 .
ينظر : شح مجل الزجاجي 1 / 568 –   )210

. 571
العني ) ملط ( 7 / 435 ، واصالح املنطق   )211

. 102 - 101
 : وينظر   .  435  /  7 العني   ) ملط   (  )212

الصحاح 3 / 971 .
العني ) مهل ( 4 / 75 .  )213

ينظر : ديوانه 175 .  )214
) مهل ( الصحاح 4 / 1482 . وينظر :   )215

لسان العرب 13 / 210 .
ينظر : الصحاح 4 / 1482 .  )216

ينظر : العني ) ميش ( 6 / 294 .  )217
مقاييس اللغة ) ميش ( 5 / 289 .  )218

والصفحة  واجلزء  وامل��ادة  نفسه،  املصدر   )219
 /  12  ) ميش   ( العرب  لسان   : وينظر   . أنفسها 

. 233
الغاشية 17 .  )220

ينظر ) نبج ( العني 6 / 153 ، ومقاييس   )221
اللغة 5 / 279 .

لسان العرب ) نبج ( 14 / 14 .  )222

 ،  69  -  68 اللغوية  األص��وات   : ينظر   )223
ومدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 61 

.
العني ) نبص ( 7 / 137 .  )224

لسان العرب ) نبص ( 14 / 20 .   )225
والصفحة  واجلزء   ) نبس   ( نفسه  املصدر   )226

أنفسها .
ينظر : االصوات اللغوية 68-67 .  )227

 : وينظر   ،  230  /  7 العني   ) ن��دس   (  )228
اصالح املنطق 144 ، وااللفاظ 399 ، والصحاح 

. 826 / 2
لسان العرب ) ندس ( 14 / 91 .  )229

ينظر : ديوانه 178 .  )230
 ،  68-67  /  4 العني   ) ه��وش   ( ينظر   )231

ولسان العرب 15 / 159 .
لسان العرب ) هوش ( 15 / 159 .  )232

ينظر : ديوانه 65 .  )233
لسان العرب ) هوش ( 15 / 159 .  )234

العني ) هوش ( 4 / 68 .  )235
الصحاح ) هيش ( 3 / 863 .  )236

- القرآن الكريم .
– حتقيق : عز الدين التنوخي، املجمع العلمي العريب،  – أبو الطيب اللغوي ) ت 315ه� (  - االبدال 

دمشق 1379ه� - 1960م .
- إصالح املنطق – أبو يوسف بن إسحاق ) ابن السكيت ت 244ه� ( – حتقيق : فخر الدين قباوة، مكتبة 

لبنان ناشون، بريوت، ط1 ، 2006م .

مصادر البحث ومراجعه
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- األصوات اللغوية – إبراهيم أنيس، مكتبة االنجلو املصية، القاهرة، ط3 ، 1961م .
- األلفاظ – أبو يوسف بن إسحاق ) ابن السكيت ت244ه� ( – حتقيق : فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان 

ناشون، بريوت، ط1 ، 1998م .
- تاج اللغة وصحاح العربية املسمى ) الصحاح ( – أبو نص إسامعيل بن محاد اجلوهري ) ت 398ه� 
 ، العريب، بريوت، ط4  الرتاث  إحياء  – دار  العريب  الرتاث  إحياء  بدار  التحقيق  : مكتب  به  – اعتنى   )

1426ه� - 2005م .
- التطور اللغوي التارخيي – إبراهيم السامرائي، معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة 1388ه� 

- 1968م.
- حركة التصحيح اللغوي يف العص احلديث – حممد ضاري محادي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، 

مجهورية العراق، دار الرشيد للنرش، دار احلرية للطباعة، بغداد 1981م .
- دراسة الصوت اللغوي – امحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة 1425ه� - 2004م .

- دراسات يف فقه اللغة – صبحي الصالح، دار العلم للماليني، بريوت 1981م .
- ديوان أبو األسود الدؤيل – حتقيق : حممد حسن آل ياسني، دار الكتاب اجلديد، بريوت ط1 1974م .

النموذجية،  املطبعة  حسني،  حممد  حممد   : وتعليق  شح   – قيس  بن  ميمون  الكبري  األعشى  ديوان   -
مص1950م .

- ديوان امرئ القيس  - حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مص 1958م .
– برشح : حممد بن حبيب ) ت 245ه� (، حتقيق : نعامن حممد أمني طه، دار  - ديوان جرير بن عطية 

املعارف، القاهرة 1969م .
- ديوان مجيل بن معمعمر  - حتقيق : حسني نصار، دار مص للطباعة، مص ط2 1967م .

- ديوان احلطيئة – حتقيق : نعامن أمني طه، مطبعة البايب احللبي، القاهرة، ط1 1378ه� - 1958م .
اآلفاق  دار  الورد،  بن  : وليم  – تصحيح وترتيب   ) العرب  العجاج ) جمموع أشعار  بن  ديوان رؤبة   -

اجلديدة، بريوت ط2 1980م .
- ديوان زهري بن أيب سلمى – صنعه : ثعلب ) ت291ه� (، دار الكتب املصية، القاهرة 1944م .

- ديوان الشامخ بن رضار – حتقيق : صالح الدين اهلادي، دار املعارف، مص 1968م .
- ديوان الطرماح – حتقيق : عزة حسن، مطبعة الرتقي، دمشق 1968م .

– برواية األصمعي وشحه ) ت 216ه� (، حتقيق : عزة حسن، مكتبة دار الرشق،  - ديوان العجاج 
بريوت 1971م.

- ديوان الفرزدق – نرش : عبد اهلل إسامعيل الصاوي، القاهرة 1936م .
- ديوان ابن مقبل : متيم بن أيّب - حتقيق : عزة حسن، مطبعة الرتقي، دمشق 1381ه� - 1962م .

- رس صناعة اإلعراب – أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل ) ت 392ه� (، حتقيق : جلنة من األساتذة، 
شكة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، ط1 1374ه� - 1954م .
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- شح مجل الزجاجي – أبو احلسن عيل بن مؤمن ) ابن عصفور االشبييل ت 669ه� ( – قّدم له ووضع 
هوامشه وفهارسه : فّواز الشّعار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 1419ه� - 1998م .

- شح شافية ابن احلاجب – حممد بن احلسن الريض االسرتابادي ) ت 686ه� ( – حتقيق : حممد نور 
احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة دار الكتب العلمية، بريوت د. ت.

- شح كتاب سيبويه – احلسن بن عبد اهلل املرزبان السريايف ) ت 368ه� ( – حتقيق : امحد حسن مهديل 
وعيل سيد عيل، دار الكتب العلمية، بريوت ط1 1429ه� - 2008م .

- الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها – أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا ) ت 395ه� (، 
حتقيق : مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران، بريوت، 1963م .

- الصاع األديب بني القديم واجلديد – عيل العامري، دار الكتب احلديثة، القاهرة 1384ه� - 1965م .
- العربية تاريخ وتطور – إبراهيم السامرائي، مكتبة املعارف، بريوت، ط1 1413ه� - 1993م .

- العربية وهلجاهتا – عبد الرمحن أيوب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1388ه� - 1968م 
.

- العني – أبو عبد الرمحن اخلليل بن امحد الفراهيدي ) ت175ه� ( – حتقيق : مهدي املخزومي وإبراهيم 
السامرائي، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1 1408ه� - 1988م .

- فصول يف فقه العربية –رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي، ط2 ، 1404ه� - 1983م .
- يف اللهجات العربية –ابراهيم انيس، مكتبة االنجلو املصية، القاهرة، ط3 ، 1965م .

- الكتاب – سيبويه عمرو بن عثامن بن قنرب ) ت 180ه� ( – حتقيق : عبد السالم حممد هارون، اهليأة 
املصية العامة للكتاب، القاهرة، ط2 1977م .

- كربالء – احللة – الديوانية قبل 75 عامًا – حياهتم – تقاليدهم – قبائلهم – أشعارهم – حسني عيل 
النجفي، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ط1 1428ه� - 2008م .

- كربالء يف الذاكرة – سلامن هادي الطعمة، مطبعة العاين، بغداد 1988م .
- لسان العرب – ابن منظور ) ت 711ه� ( – نسقه وعّلق عليه ووضع فهارسه : عيل شريي، دار إحياء 

الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ط1 1408ه� - 1988م .
- اللغة العربية معناها ومبناها – متام حسان، اهليأة املصية العامة للكتاب، القاهرة، ط2 1979م .

- اللهجات العربية ) بحوث ودراسات ( – مجع وإعداد : ثروت عبد السميع، مطابع مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنرش، القاهرة، ط1 1425ه� - 2004م .

- هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة – غالب فاضل املطلبي، دار احلرية للطباعة والنرش، بغداد 1978م 
.

- ما تلحن فيه العامة – أبو احلسن عيل بن محزة الكسائي ) ت 189ه� ( – حتقيق : رمضان عبد التواب – 
مكتبة اخلانجي– القاهرة، ط1 ، 1403ه� - 1982م .

- املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي – رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط3 
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1417ه� - 1997م .
إحياء  دار   ،) السيوطي ) ت 911ه�  الرمحن  بن عبد  الدين  – جالل  اللغة وأنواعها  املزهر يف علوم   -

الكتب العربية، القاهرة، ط2 ، د. ت.
- مشكالت اللغة العربية – حممود تيمور، املطبعة النموذجية، القاهرة د.ت. 

اللغة  ومعاجم  واحلديث  القرآن  من  مستمدة  العربية  األصول  ذات  املصية  العامية  األلفاظ  معجم   -
ومأثورها – عبد املنعم سيد عبد العال، مكتبة النهضة املصية، القاهرة، ط1 1391ه� - 1971م .

- معجم البلدان -  ياقوت احلموي ) ت 626ه� (، دار صادر، بريوت 1955م .
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم – العالمة الراغب األصفهاين ) ت 425ه� ( – حتقيق : صفوان عدنان 

داوودي، دار القلم، دمشق، ط1 1426ه� - 2000م .
- موسوعة العتبات املقدسة ) قسم كربالء ( – جعفر اخللييل، منشورات االعلمي للمطبوعات، بريوت، 

ط2 1407ه� - 1987م .
- مقاييس اللغة – أبو احلسني امحد بن فارس بن زكريا ) ت 395ه� (، حتقيق : عبد السالم حممد هارون، 

دار الكتب العلمية، إيران، د. ت. 
- هنضة احلسني – هبة الدين الشهرستاين، مطبعة دار السالم، بغداد 1345ه� - 1926م .

الزاوي  الدين بن األثري ) ت 606ه� (، حتقيق : طاهر امحد  – جمد  النهاية يف غريب احلديث واألثر   -
وحممود حممد الطناحي، مؤسسة اسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، إيران د. ت.

- مهع اهلوامعفي شح مجع اجلوامع – جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ) ت 911ه� (، 
حتقيق : امحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1 1418ه� - 1998م .
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حاتم الصكر قارئا النص الشعري
صيحة الجرار في كتاب البئر والعسل مثال

جامعة كربالء- كلية العلوم االسالمية 
قسم اللغة العربية

د. علي محمد ياسين 

الدكتور حاتم الصكر لتسخري املناهج 
بالنص  االرتقاء  أجل  من  املعارصة 
األديب العريب والثقافة املبدعة له، وقد 
اجتهد يف كتابه )البئر والعسل( جلعل 
العمل النقدي ممارسة مفتوحة حتاور مكونات الظاهرة 
املقروء  النص  متنح  بالقراءة  خاصة  كيفية  عرب  األدبية 

صورة جديدة ، هي غري ما كانت عليه.
تعتمد قراءة الصكر يف األنموذج املختار، وهو قصيدة 
باألساس  جعفر(  الشيخ  حلسب  اجل���رار  )صيحة 

لتشييد  بينها  فيام  النصية  البنيات  عالقة  متابعة  عىل 
عىل  البنيات  تلك  انفتاح  طريقة  ورصد  النص،  معنى 
إىل  البحث  هذا  هيدف  عالقة.  ذات  أخ��رى  نصوص 
يف  واشرتاطاهتا  القراءة  تلك  آلية  عن  الكشف  حماولة 
ذلك االنموذج بغية إبراز فاعلية الصكر بوصفها قارئا 
 – منتجا لنص نقدي مواز لألصل اإلبداعي، ومسهام 
ثوابت جديدة  إرساء  العمل عىل  نفسه- يف  الوقت  يف 

للخطاب النقدي احلديث بالعراق.

الملّخص 

سعى 
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عراقي،  ومثقف  كاتب  الصكر 
1945م،  سنة  ب��ب��غ��داد  ول��د 
االبتدائية  بمدارسها  وتتلمذ 
والصحافة  التعليم  حقيل  يف  اشتغل   ثم  والثانوية، 
اآلداب  بكلية  العربّية  اللغة  قسم  من  خترّجه  بعد 
عىل  حصل   1995 ال��ع��ام  ويف  ب��غ��داد،  بجامعة 
 ( دراسته  عن  ذاهتا  الكلّية  من  املاجستري  شهادة 
احلديث(  العريب  النقد  يف  الشعري  النص  حتليل 
النص(  )ترويض  كتابه  عرب  بعد  فيام  نرشت  التي 
الثقايف  املشهد  يف  نشيطا  الصكرعضوا  ويعّد   ،
منتصف  وحتى  الثامنينيات  مطلع  منذ  العراقي 
الصحافة  رفد  إذ  املنصم،  القرن  من  التسعينّيات 
والبحوث  املقاالت  بعرشات  والعربية  العراقية 

العراقيني  الكتاب  أكثر  من  جعلته  التي  املتنّوعة 
غزارة يف النتاج يف ثامنينيات القرن املايض)1(، ويف 
 1996 عام  حاتم  األستاذ  هاجر  احلصار  سنوات 
إىل  متوّجها  العراقيني  املثقفني  من  هاجر  فيمن 
ليشتغل بجامعة صنعاء بصفة أستاذ حمارض  اليمن 
هذه  من  نال  املختلفة)2(وقد  اإلنسانية  كلّياهتا  يف 
اجلامعة شهادة الدكتوراه عام 1998م عن رسالته 
التي درس من خالهلا األنامط النوعية والتشكيالت 
البنائية لقصيدة الرسد احلديثة)3(، ثم ظهرت فيام 
بعد يف كتابه املوسوم )مرايا نرسيس ( الصادر عن 
دور نرش متعددة، وقد هاجر الصكر إىل الواليات 
عصفت  التي  األح��داث  بعد  األمريكّية  املتحدة 

باليمن، وال يزال مقيام هناك. 

المقدمة

حاتم
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  لقد كان النقد األديب هو املجال األكثر حضورا يف 
الصكر، ولعل عودة  الثقايف عند حاتم   االشتغال 
رسيعة إىل قائمة الكتب التي أصدرها خالل العقود 

الثالثة املاضية تؤكد ذلك، وهذه الكتب هي : 
مقرتحة  –مقدمات  الشعر  موقد  يف  األصابع   /1

لقراءة القصيدة- بغداد 1986م
– دراسة يف شعر  القادم  الصوت  2 / مواجهات 

السبعينات- بغداد 1987م 
3 / الشعر والتوصيل ، املوسوعة الصغرية ، بغداد 

1988م
– قراءات معارصة يف نصوص  4 /البئر والعسل 

تراثية – بغداد 1992 م
اللسانية  املقرتبات   – الصفة  ت��ؤّدي��ه  ال  ما   /  5

والشعرية – بريوت 1993 م
– دراسات يف وقائعّية الشعر -   7 / كتابة الذات 

عامن 1994م
8 / رفائيل بّطي وريادة النقد الشعري ، دراسات 

وخمتارات ، كولونيا ، أملانيا 1995 م
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� كتاب )البئر والعسل(
إذا ما عدنا للقائمة التي ضّمت كتب الصكر نجد 
ضمن  الرابع  الكتاب  هو  والعسل  البئر  كتاب  أّن 
تلك القائمة التي كانت تنتظم وفق وترية ستتصاعد 
يف قراءة النص األديب مستندة إىل ضوابط منهجّية 
دراسة  إال  عنه  تكشف  أن  يمكن  ال  ممّا  عميقة، 

أخرى مستفيضة .
أحد  م��ن  العنوان  تسمية  الصكر  استعار  وق��د 
)كليلة  كتاب  من  اقتطعه  الذي  الرتاثية  النصوص 
وتأويله  بقراءته   وقام  املقّفع  بن  اهلل  لعبد  ودمنة( 
املكان  هو  البئر  أن  نسيجه    خالل  من  مفرتضا   ،
الشاسع الذي حييل إىل احلياة األرضّية ) الدنيا ( يف 
حني   يمّثل العسل منها لّذهتا الشاغلة والعابرة)4( 
يف  الناقد  يقرتحه  آخر  منهجي  استبدال  وبعد   ،
أخرى  بئر  إىل  النص  يتحّول  املذكور  كتابه  مقدمة 
متونا  بكوهنا  قّصة]يعاملها[  أو  أو حدث  ما  )خرب 
وعليه  التقويل()5(  ال  التأويل  لقراءة  معروضة 
هذا  يف  الناقد  كّرسه  الذي  القراءة  منهج  فسيكون 
عند  حالوته  تشبه  ال  ال��ذي  العسل  هو  الكتاب 
بلّذة عابرة،  الدنيا  املستمتع من  القارئ إالّ حالوة 
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انصياعا  عميل  كان  لقد   (  : قوله  يؤّكده  ما  وهذا 
ألقدار تلك النصوص، مما جعله نوعا من االكتفاء 
خيُل  القراءة()6(،ومل  تتيحها  التي  اللّذة   ، بالعسل 
من  هذا  النقدي  للتوّجه  نتيجة  الرئيس  العنوان 
عنوان آخر فرعي اجرتحه الناقد لريّشح من خالله 
إجراءات  من  به  سيقوم  ملا  )نقدّيا(  جنسيا  تعيينا 
الرئيس  العنوان  من  املفّرع  اجلانبي  العنوان  يربزها 
للبئر والعسل، متمثال بعبارة )قراءات معارصة يف 
الناقد يسعى إىل  نصوص تراثّية ( ويعني هذا : أن 
للنصوص  تناوله  يف  والتلقي  القراءة  منهج  تطبيق 
التي تعّرض هلا يف هذا الكتاب مؤّكدا بذلك أسبقّيته 
العرب عموما والعراقيني خصوصا، يف  النقاد  بني 
الثقافة  نصوص  لقراءة  احلداثّية  للمناهج  تطويعه 
نصوص  عن  فضال  وتأويلها  الكالسيكّية  العربية 
من  وعطاء  ق��درة  أكثر  بآلّيات  جانبها  إىل  أخ��رى 
املناهج القديمة حماوال أن ينطلق من الداخل النيّص 

أوال.                                                                 
صغرية  مقّدمة  عىل  والعسل  البئر  كتاب  توّزع  لقد 
وسبع عرشة دراسة )قراءة( تنّوعت فيها النصوص 
احلكاية  فمن   ، االختالف  حّد  وتباينت  املدروسة 
بابيّل  نّص  ومن  ودمنة  كليلة  نصوص  إىل  الشعبّية 
قديم إىل قصيدة عراقّية حداثّية، ومن األدب املعتمد 

)الرسمي( إىل األدب غري املعتمد )املهّمش( .
غري أّن هذا التنوع ينتظم آخر األمر يف سلك واحد 
الفحص  يف  موّحد  منهج  خالل  من  الناقد  يعقده 
واملعاينة، وهو منهج التلّقي والتأويل، حيث يقول 
لفاعلية  )ختضع  بأهّنا:  تلك  املنتقاة  نصوصه  عن 
املؤلف؛ ال هبدف فصله  يلغي قصد  الذي  التأويل 
القصد  ملعاينة  بل  منتج،  بديل  دون  فقط  نّصه  عن 
احلقيقي الذي تبوح به النصوص اخلاضعة ملؤثرات 
هائلة ليس قصد املؤلف إال واحدًا منها يف حساب 

الالشعور  طّيات  ونبش  واالحتامالت  الفروض 
وطاقة اللغة ()7(.

القراءة  منهج  مقّومات  حتديد  يف  الدخول  وقبل    
والتلقي  وآلّياته عند الصكر ، علينا يف البدء تسليط 
و  التلقي  منهج  عىل  ج��دا  موجز  بشكل  الضوء 
مرتكزاته األساسّية ومفاهيمه اإلجرائّية من خالل 

ما تيرّس لنا من دراسات هبذا املجال.
    

 � نظرية التلقي - القراءة
للزاوية  وفقا  وتنّوعت  النقدية  املناهج  تعددت   
التي تنظر من خالهلا للنص األديب فإذا كان املنهج 
والالشعورية  الشعورية  القضايا  يرّكزعىل  النفيس 
زاوية  له  املنهج االجتامعي  فإّن  املبدع،  مّر هبا  التي 
خاّصة، فهو ينظر للنص األديب عىل أّنه مرآة تعكس 
حرفّية  املحاكاة  عىل  قائمة  مباشة  بطريقة  الواقع 
اللساين  البنيوي  املنهج  كان  وإذا  أو جدلّية،  كانت 
السياقات  عن  منعزلة  بنية  األديب  النص  يف  يرى 
التي أفرزته، وما هذه البنية يف النهاية إالّ نسق من 
العنارص اللغوية القائمة عىل عالقات إّما اختالفّية 
الثقة  منح  يعيد  ال��ق��راءة  منهج  ف��إن  ائتالفّية؛  أو 
للقارئ موليا إياه قيمة عالية أثناء تفاعله مع النص 
مل  ملعناه  جديدة  أخرى  صورة  وخلق  تأويله  بغية 
تكن موجودة من ذي قبل، وسنحاول يف السطور 
األسس  ألهم  شديد  باختصار  نوجز  أن  القادمة 
واملرتكزات التي يستند إليها منهج التلقي عند أهم 

رّواده ومدارسه .
بأملانيا  التلقي  لنظرّية  األوىل  البوادر  ظهور  كان 
مدرسة  أحضان  يف  الستينيات  أواس��ط  الرشقّية 
هذه  استندت  وقد   ، الرشقّية  وبرلني  كونستانس 
الفلسفة  عىل  األوىل  املعرفّية  أصوهلا  يف  النظرّية 
عىل  وبقدرهتا  ب��ال��ذات  تؤمن  التي  الظاهراتّية 
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احلضور يف األشياء وبكون الوعي حادثا ومكتمال 
الفهم  عىل  قائم  الظاهرة  معنى  )إدراك  ألّن  هبا، 
)8() له  احلاوية  اخلالصة  الذاتّية  الطاقة  من  ونابع 
حماولته  يف  الذايت  للبعد  القيمة  إعادة  يعني  وهذا 
لتحديد قيمة البعد املوضوعي وجوهره)9(. إذ إّن 
نظرية ظاهراتية الفن ترى أّن العمل األديب هو ليس 
النص األديب بحّد ذاته، وإّنام هو أيضا تلك األفعال 
له)10(،   االستجابة  عملية  جراء  من  به  املتعّلقة 
وبذلك حاولت هذه النظرّية  أن تنأى بنفسها عن 
بوصفه  القارئ  أمهلت  التي  األخ��رى  النظريات 
املعنى  تتقى  فراحت  النص  مقاربة  يف  فاعلة  ذاتا 
إحاالت  عىل  كالرتكيز  تعسفّية  بوسائل  النص  من 
البيبلوغرافّية  الوسائل  اعتامد  أو  الواقعي  املرجع 
حياتّية  ظروف  من  باملبدع  حييط  ما  إىل  للوصول 
إبداعه  النص عن سياقات  أو يف عزل  وشخصّية، 
عىل  منغلقة  لغوّية  بنية  أّنه  عىل  ومعاملته  وتلقيه  

نفسها .                        
إّن أهم ما يمكن أن يمّيز املدرسة األملانّية هو وجود 
برلني  مجاعة  اجت��اه  مها:  متباينني  كبريين  اجتاهني 
ومجاعة كونستانس، حيث قامت األوىل عىل مهاد 
املاركسّية  النظرية  من  تراثه  يستمد  فلسفي  نظري 
معتقدة أّن التواصل الفني يقوم عىل أربعة عنارص 
هي : املؤلف والنص واملتلقي واملجتمع ، ولذلك 
فقد أخذت هذه اجلامعة مآخذ عديدة عىل مجاليات 
ولعّل  كونستانس  مدرسة  هلا  دعت  التي  التلقي 
العالقة  بني  فيها  تفصل  التي  الطريقة  هي  أمّهها 
حيث   ، واالستهالك  اإلنتاج  بني  القائمة  اجلدلّية 
فقدان  إىل  والتلقي  اإلنتاج  بني  الفصل  سيؤدي 
بناء نمط استبدايل  كّل قيمة وكل طموح من أجل 

جديد)11(.
وضع  يف  الفضل  هلا  فيعود  كونستانس  مجاعة  أما 

التلقي(  ب�)مجاليات  يعرف  ملا  النظرية  األس��س 
قطبا  وجعلته  احلقيقّية  قيمته  للقارئ  أعادت  التي 
تقوم عليه نظريتها الفلسفّية واألدبّية بل زادت أن 
تول  ومل  ذاهتا،  اإلبداعّية  العملية  يف  داخال  جعلته 
هذه اجلامعة شأنا للمجتمع كام فعلت مجاعة برلني 
ألهنا ترى أّن املجتمع موجود يف النص ويف القارئ 

ومتضّمن فيهام)12(.
إن أهم ُمنّظري هذه اجلامعة مها هانز روبرت ياوس، 
وفولفغانغ آيزر، ولعّل أهم ما جاء به األّول هو أفق 
التوقعات الذي استخدمه يف وصف املقاييس التي 
يّتبعها القّراء يف احلكم عىل النصوص األدبّية يف أي 
العصور، وهي مقاييس تسهم يف حتديد  عص من 
ما هو شعري أو أديّب ودرجة اختالفه عاّم هو غري 

شعري، وغري أديّب للغة ذاهتا)13(.
يكون  أن  يمكن  ال  الفنّي  )األثر  أن  ياوس  ويرى 
أن  يمكننا  م��ا  ك��ل  ع��ن  كاملة  ب��ص��ورة  م��ع��زوال 
بالغريّية  مكّيفا  يظّل  األديب  فالعمل  منه،  ننتظره 
وحتى  مدركة،  ذاتا  بوصفه  باآلخر  بالعالقة  أي 
لغوّيا  إبداعا  العمل  فيها  يكون  التي  احلالة  يف 
يفرتض  فإّنه  يتجاوزه  أو  االنتظار  ُيلغي  رصفا 
معلومات مسّبقة أو توجيهات لالنتظار ...أي أّن 
العمل مهام بلغت درجة إغراقه يف اجلانب الشكيل 
التي  املسّبقة  املعلومات  من  كم  عىل  ينطوي  فإّنه 
املعلومات  وهذه  والتوّقع،  االنتظار  نحو  توّجهه 
أفق  فإّن  ثّم  تقاس هبا درجة اجلّدة والطرافة  ومن 
االنتظار والتوّقع هو ذاك الذي يتكّون لدى القارئ 
املعروفة  األع��امل  من  سلسلة  أو  ت��راث  بواسطة 
الذهن  عليها  يتكّون  التي  اخلاّصة  وباحلال  قبال، 
جنسه  قوانني  عن  اجلديد  األثر  بروز  مع  وتنشأ   ،
أّنه ال يوجد تواصل باللغة ال  وقواعد لعبته، وكام 
يمكن إرجاعه إىل معيار أو اصطالح علم اجتامعي 
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نتصّور  أن  يمكن  ال  فكذلك   ، بسياق  مرشوط  أو 
أثرا أدبّيا يوجد داخل رضب من الفراغ اإلخباري 
، وال يرهتن بأي وضعّية خمصوصة للفهم ، ووفق 
هذا املعيار فإن كّل أثر أديّب ينتمي إىل جنس ، وهذا 
يؤّكد بكل بساطة عىل أّن كّل أثر يفرتض أفق توّقع 
لتوجيه  الوجود  سابقة  القواعد  من  جمموعة  أي   ،
فهم القارئ ومتكينه من تقّبل تقييمّي ()14(ومعنى 
النصوص  بسلسلة  الفردي  النص  عالقة  أّن  ذلك 
إبداع  مسلك  وكأهّنا  تظهر  جلنسه  املنتمية  األخرى 
اجلديد  النص  أن  أي  ما،  ألفق  متواصل  وحترير 
يستدعي إىل ذهن القارئ أفق انتظار ونظام يعرف 
يتعّرض  نظام  وهو  السابقة  النصوص  خالل  من 
دائام لتغيريات وخروقات وإضافات عديدة أو قد 

يعاد إنتاجه كام هو)15(.
أن  القارئ  افرتض يف  ياوس  أّن  مما سبق  ونستنتج 
يكون ملاّم بمعرفة النصوص واآلليات التي تشتغل 
من  إالّ  يتأتى  ال  وه��ذا  النصوص،  تلك  هلا  وفقا 
املعاشة الطويلة التي متنح القدرة عىل فرز ما يرتاكم 
من هذه النصوص  مثلام تكسب تلك املعاشة خربة 
خروقات  من  حيدث  وما  الزمني  تعاقبها  رصد  يف 
وتغيري وتشويش عىل نظم تلك النصوص والتقاليد 
الفنّية التي الزمتها وهي تصل إىل القارئ احلصيف 
من  اآلخ��ر  القطب  إىل  بالنسبة  أما  األزمنة،  عرب 
الذي  آيزر(  أقطاب مدرسة كونستانس )فولفغانغ 
التلقي،  نظرية  تطوير  يف  املسامهة  فعل  له  ك��ان 
مفاهيم  عىل  تركيزه  خالل  من  يكمن  دوره  ف��إّن 
واللسانّيات  النفس  علم  عىل  وباعتامده  الظاهراتّية 
روما  البولندي  بالفيلسوف  متأّثرا  واإلنثربولوجية 

ن إنجاردن ومطّورا ألفكاره فيام بعد)16(.
أما أهم فرضيات آيزر العاّمة هبذا اخلصوص فمن 

املمكن أن نوجزها بام ييل :

يفرتض من خالل نظريته يف مجالّية التلقي جمموعة 
النص  بني  القائم  التفاعل  حول  تتمحور  مفاهيم 
وقد   ، ال��ق��راءة  بعملّية  يضطلع  ال��ذي  وال��ق��ارئ 
استندت تلك النظرية عىل ثالثة عنارص أساسّية هي 
يغفل  بينهام()17(ومل  والتفاعل  والقارئ  :)النص 
املذكورة  العنارص  بتضافر  تتعلق  هامة  مسألة  آيزر 
يف عملية بناء املعنى وبناء الذات، وبالنسبة للجانب 
ما  هو  ذاته  املعنى  من  األهم  أّن  آيزر  يرى  األول 
يتوّلد عنه أو بشكل أدق ما ينبثق أثناء ذلك كّله من 
أثر كبري هو يف احلقيقة األثر اجلاميل بتنّوعه وتعدده 
فإّنه  الذات  بناء  بخصوص  أما   ، جماالته  وخصب 
املعنى وإنتاج  الذات يف تلقي  يؤّكد عىل أمهية دور 
عن  الناتج  األث��ر  هو  املعنى  يكون  ثم  ومن  األث��ر 

الفعل املتبادل بني النص والقارئ)18(.
ويرى آيزر أيضا أن العمل األديب له قطبان : قطب 
الفنّي يكمن يف النص  فنّي وقطب مجايل وإّن قطبه 
املؤلف  يضّمنه  وما  اللغوي  النسيج  عرب  املتحقق 
القارئ  تبليغ  بغية  ومضمونّية  تعبريية  قيم  من 
بحموالت معرفية وأيديولوجّية، وبالتايل فإّن هذا 
القطب مشتمل عىل داللة ومعنى وبناء شكيّل، أما 
القارئ عرب  ينجزه  الذي  التحّقق  فهو  اجلاميل  قطبه 
النص  تأويل  عىل  القادرة  لة  املتأمِّ القراءة  عملية 
امللموس،  حّيزه  إىل  املجّرد  حّيزه  من  وإخراجه 
وبذلك يكتسب التأويل بوصفه منهجا نقدّيا قيمة 
النص  املتخّيل يف  املعنى  إدراك صورة  مضاعفة يف 
عن  والكشف  الغور  البعيدة  أغ��واره  واستكناه 

أبعاده املتوارية)19(.
العمل  أّن  أيضا  الثنائّية  القطبّية  هذه  عن  وينتج 
األديب يمكن أن يتطابق مع النص متاما أو مع إدراك 
بني  وسطا  منزلة  يشغل  احلقيقة  يف  هو  بينام  النص 

املنزلتني)20(.
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وخالصة القول: إّن ما قامت به مدرسة كونستانس 
عرب إنجازات ياوس وآيزر قد طرح أبعادا جديدة 
ملفاهيم العملّية اإلبداعّية وتكّوناهتا عرب السنني، كام 
وآلّيات  القراءة  مفاهيم جديدة حول  أعاد صياغة 
اشتغاهلا ودور القارئ يف استثامر النص وتأويله مما 

أعطى هلذه النظرّية ميزهتا وتفّردها .
لألبعاد  استكشاف  عملية  القراءة  ستكون  وهبذا 
املجهولة من األعامل األدبّية والنصوص بمختلف 
يراها  ال  داللّية  طبقات  بأغوار  وغوص  أنواعها، 
من  ليس  دالالت  وه��ي  اخل��ب��ري،  ال��ق��ارئ  غ��ري 

الرضورة أن يكون املنشئ قصد إليها باملّرة .
 القراءة يف البئر والعسل  )من املفهوم إىل اإلجراء(

 أوال / املفهوم                         
نقدي ذو جذور فلسفية  القراءة مفهوم  إن مفهوم 
وهو  الظاهراتية  بالفلسفة  الصلة  وثيقة  ومعرفية 
بمعطيات  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  مفهوم  بالتايل 
موروثنا  أّن  املعروف  وم��ن  بعدها  وم��ا  احلداثة 
النقدي مل يألف هذا املفهوم بدالالته املعارصة وإن 
عديدة  جهود  املوروث  ذلك  يف  تناثرت  قد  كانت 
من املمكن أن يتلمسها الباحث مبثوثة يف بعض ما 
خّلفه نقادنا األوائل كمحاولة حازم القرطاجنّي - 
مثال- يف حديثه عن نظرية للشعر تستند إىل املوازنة 
تقوم  أن  نظرية  ألي  يمكن  ال  عنارص  أربعة  بني 
اخلارجي  العامل  هي:  العنارص  وهذه  عنها،  بعيدا 
واملبدع والنص واملتلقي)21(  ويصدق األمر ذاته 
يتداول  مل  الذي  احلديث  العريب  األديب  نقدنا  عىل 
املثاقفة  طريق  عن  إاّل  وإج��راء  مفهوما  ال��ق��راءة 
النقدية لألصل الفلسفي كام ورد يف نظرية التلقي/ 
مجالية التلقي عند الغرب ممثال بمدارسه املختلفة، 
ومل يكن حاتم الصكر ببعيد عن هذا احلكم  فهو قد 

اطلع بالتأكيد عىل ذلك األصل عن طريق الرتمجات 
تلك  من  وهنل  له،  تعّرضت  التي  الكثرية  العربية 
الشأن  هبذا  النظري  مفهومه  يغّذي  ما  الرتمجات 
النصوص  يقرأ  التطبيقية وهو  إجراءاته  يعّمق  وما 
والعسل،  البئر  كتابه  عليها  اشتمل  التي  املتنّوعة 
القراءة كإجراء نقدي عند  آلية  وقبل الكشف عن 
التصور  طبيعة  عن  نكشف  أن  أوال  علينا  الناقد 
النقدي ما بعد احلداثي  املنهج  الذهني املجّرد هلذا 
فقط  املذكور  كتابه  عىل  اعتامدا  النظري  مستواه  يف 
األخرى  وبحوثه  ومؤلفاته  بكتبه  االستعانة  دون 
عىل  الفكرية  تصّوراته  عربها  طّور  التي  الالحقة 
والسّيام  املنهجّية  واإلج��راءات  املفاهيم  مستوى  
ويأيت  الذكرى(  و)غيبوبة   ) الذات  )كتابة  مؤّلفيه 
تركيزنا عىل كتاب البئر والعسل وحده انسجاما مع 
للدّقة يف حص  املوجز وتوّخيا  البحث  طبيعة هذا 
الدراسة عىل هذا الكتاب دون غريه لكونه اخلطوة 
فعل  إنجاز  يف  ناقدنا  خطاها  التي  األوىل  اجلريئة 
نقدية  ورؤية  املتفّرد  األديّب  ذوقه  مستثمرا  القراءة 

مستندة إىل جوهر احلداثة ومعطياهتا.
النصوص   ( أّن  الصكر  يرى  لألمر  تصّوره  ويف 
ليست خرساء لكي نستنطقها رغم شكلها اخلطي 
باملساءلة  يغرينا  الذي  الورق  بياض  عىل  املسطور 
جلثت  م��أوى  تبدو  إذ  إهنا  املعاين.  من  والتحقق 
الكلامت الراقدة يف سالم ظاهري، تكون يف الوقت  
املوجهة  الغامضة  بالنداءات  امتألت  قد  نفسه 
صوب منطقة القراءة لتستعيد حياهتا التي فارقتها 
القراءة  عملية  وألّن  الكتابة()22(،  من  بالفراغ 
النصّية عند الصكر ال تعني عزل النص عن سياقه 
داخل  ذلك  بعد  االنحباس  ثم  أنتجه  الذي  العام 
التي  دالالته  مسارب  استكشاف  بغية  النص  هذا 
األخذ  دون  والبالغية  اللغوية  قضاياه  هبا  توحي 
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سامهت  التي  األخرى  العوامل  ألمهية  باالعتبار 
يف ظهور النص ، لذلك فقد وجد : )أن االحتكام 
إىل النصوص وحدها كأبنية منجزة ماثلة للقراءة ؛ 
جيعل دور القارئ هامشيًا ، فسلطة النص ذات قوة 
كبرية تصادر حق القارئ يف التأويل وربط عالمات 
الغياب التي يبّثها النص بام يوحي به متنه احلارض(

.)23(
ويف ضوء هذه املوازنة التي نستشعر من خالهلا ميال 
للنص عىل حساب ما حوله من سياقات وعالقات 
حياول الصكر أن يقارب مفهوما للقراءة  مفرتضا 
من خالله : ) أن التحليل التأوييل يفرتض أوالً أن 
ما يف النص قد انفصل عن مؤلفه بمعنى أن قصده 
للقراءة  أنجز نصه وأطلقه حّرًا  بعيدًا حني  أصبح  
وإذا كان ثمة قصد يف عملية التأليف فهو ال يكمن 
يف نّيات املؤلف، بل يف تلك العالقات املتشابكة بني 
ظاهر النص وباطنه، بني امللفوظ واملكبوت، املقول 
القصد  إظهار  هي  املؤّول  ومهمة  عنه  واملسكوت 

النيّص الذي ربام غاب عن املؤلف يف ذاته()24(.
عىل  امللقاة  املسؤولية  ضخامة  تّتضح  هنا  وم��ن 
كاهل القارئ بوصفه ركنا أساسيا يدخل يف صميم 
العملية اإلبداعّية ألّن عملية فهمه للنص ال ترهتن 
القاموسية  املعاين  هلا  تشري  التي  األُول  بمعانيه 
به  توحي  ملا  االمتثال  ذلك  تتجاوز  بل  الضاغطة، 
جمموع  معها  النص  يصبح  ال  حيث  أخرى  معان 
تشّكل  التي  العنارص  من  مجع  هو  وإنام  مفردات 

عالقات أو تتشّكل هبا)25(.
يبدو   ، م��ّرت  التي  وم��ن خ��الل ه��ذه اإلش���ارات 
مفهوم  هو  والتلقي  للقراءة  الصكر  مفهوم  أّن  لنا 
يرتكز عىل رؤية حداثية ترفض )األشكال واألنامط 
النهائية ، فاليوم مل تعد ثمة حاجة إىل مثال بعد أن 
كّل  غدت  بل   ، نفسها  أمثلة  النصوص  كل  غدت 

تلك  تدعو  مثلام  مثاال()26(،   ، منها  ألي  ق��راءة 
األديب  للنص  التقليدية  املصادرة  رفض  إىل  الرؤية 
الكالسيكي  النقد  أصحاب  عند  ذلك  عهدنا  كام 
رضورة  مؤّكدة  ومعناه،  النص  وحدة  خيّص  فيام 
إحداث نوع من التفاعل اجلديل بني النص والقارئ 
وهيدف  احلوار  إىل  يسعى  نقديا  منظورا  ومطّورة 
ينسجم  بام  وتأهيله  العادي  املتلقي  كفاءة  رفع  إىل 
واملستجّدات احلضارّية التي ثقفتها الساحة النقدية 

العربية بفعل تأثريات احلداثة و آفاقها الواسعة .
ويبدو أّن جلوء الناقد حاتم الصكر يف هذا الكتاب 
بشكل  وتطبيقاهتا  للقراءة  اإلجرائّية  املامرسة  إىل 
املفهوم  عىل  تركيزه  ع��دم  من  عامال  ك��ان  عميل 
ال  هذا  كتابه  يف  له  قّدم  فام  التلقي،  لنظرية  املجّرد 
تصّوره  طبيعة  عن  كاملة  صورة  إعطاء  إىل  يرقى 
املذكورة وال عن إضافاته هلا عربّيا، ورّبام  للنظرية 
وبحوثه  كتبه  يف  أوضح  بشكل  الصورة  تنكشف 
الالحقة التي ال يسعنا املجال الستعراضها يف هذا 
يراه  كام  فالصكر  حال  أية  وعىل  املوجز،  البحث 
أحد املهتّمني باحلركة النقدّية العراقّية: ) ناقد دائم 
اصطفافه  يكن  ()27(ومل  النقدية  ألدواته  التطوير 
تأكيدا  إال  العراقيني  النّصّيني  النقاد  مع زمالئه من 
مدرسة  طروحات  تبنّيه  عرب  تّوجها  حداثية  لرؤية 
مجاليات التقّبل التي تبلورت لديه يف منهج القراءة 
والتوافق  التوازن  أعاد  الذي  املنهج  ذلك  والتلقي 
ومشغالته  النص  بلسانيات  االهتامم  بني  الوسطي 
اللغوية وبني مجالياته التي تتبّدى للقارئ وتضع له 
واستكشافها)28(  رصدها  عملية  يف  كبريا  حسابا 
لإلجراء  كشفنا  خالل  من  ذلك  لنا  يّتضح  ورّبام   ،
شعريا  نّصا  ناقدنا  خالله  من  عالج  الذي  املنهجي 
معارصا هو )صيحة اجلرار للشاعر حسب الشيخ 
جعفر( وفقا ملا امتلكه من جهاز قراءة خاص جعله 
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يتذّوق النص ويتفاعل معه .
ثانيا / اإلجراء

القراءة  ملنهج  وفقا  التأويلّية  النصّية  القراءة  تقوم 
واقرتاح  املحللة  النصوص  فراغات  بمأل  والتلقي 
لفعل  ودواف���ع  كحوافز  تعمل  )ال��ت��ي  فجواهتا 
موّلداهتا  عن  تكشف  ()28(كام  الفكري  التكوين 
فاعلة  طاقة  العملية  مانحة   ، قراءهتا  وموّجهات 
ومولية القارئ قدرة عىل تنشيط ذاكرته عرب ذاكرة 

النصوص ذاهتا .
قرائي  نقدي  أن��م��وذج  ع��ىل  اختيارنا  وق��ع  وق��د 
مزامحة  خالله  من  حاول  الصكر  حاتم  للدكتور 
نّص إبداعي )شعري( هو األصل الذي تقوم عليه 
قراءته الطاحمة لتجسيد لذة استكشاف قائمة لذاهتا 
يف  له  وجماوزة  اإلبداعي  للنص  مكّملة  ثم   ، أوال 
االستكشاف  لذة  كانت  وإن   ، ثانيا  نفسه  الوقت 
زمنا  وأّرقته  الناقد  عىل  استعصت  قد  كانت  تلك 
اإلشارة  بغية  املثالّية  بصورهتا  تكتمل  كي  طويال 
إىل طاقة النص وحتديد آلّية اشتغاله كام ينبغي)29(  

والنص هو :
صيحة اجلرار

عنقاء، ختفق جّرة الراعي األجري 
مذ صار يرعى الضان ما ملكت يداه 

إاّل عصاه تقيه، حيث أناخ ، بالفيء اهلجري 
وهتّش أغنامًا، وتطرد أطلسًا راَع الشياه.

.......................
إذ قال يف ظل اخلباء، وقد توّسد راحتني

فبدت له، فوق العمود، ثقيلة بالسمن غرقى
، غدًا أبيع وأشرتي يل نعجتني  قال: )أبرشنَّ
تلدان غريمها، وغريمها..( وعّج ثرًى وأفقًا!

.....................
عجَّ القطيع، وشبَّ يف املرعى النطاح

قال : )اهلدوء!( فام ارعوت، فمىض يشد عىل عصاه 
وانقّض فارتطمت بجّرته، فصاح:

)هلفي عليك!( وأغرق السمن السكيب له حلاه
......

يا راعي األغنام جّرتك املليئة فوق رأيس!
سمن  يف  غ���دي  وأرى  ح��ط��ام��ه��ا،  أملُّ  يل  م��ا 

أميس؟)]30[( 
 حسب الشيخ جعفر

الشعري  النص  هذا  تلقي  عىل  الصكر  قابلّية  إن 
مسلك  فتح  عىل  مماثلة  قدرة  له  هّيأت  واستيعابه 
التأويل إىل درجة تثري رغبة الباحث وتشّده للكشف 
عنها مستجليا جوانبها   وقد استندت قراءة الصكر 
إىل جمموعة موّجهات)31(هي بمثابة اإلطار العام 
تصّورها  لتحقيق  ساعية  القراءة  به  حتّركت  الذي 
بعد  فيام  التصّور  ذلك  وجتسيد  املقروء  النص  عن 
مكّونات  حم��اورة  إىل  تسعى  مفتوحة  ممارسة  عرب 
تلك  أما   ، أنواعها  اختالف  عىل  الشعري  النص 

املوّجهات فيمكن حتديدها بام يأيت:   
1 / اجلذر األديب التارخيي للنص املقروء.

2 /  املقرتبات اللسانّية للنص .
عىل  يرّكز  منهجا  بوصفها  التلقي  مجاليات   /  3

رضورة التفاعل اجلديل بني املنتج واملتلقي. 
ويمكن لنا القول : إّن هذه املوّجهات التي حكمت 
مرتبطة  تكن  مل  وإن  موّجهات  هي  الصكر  قراءة 
تكشف  أن  حاولت  أهنا  إاّل  الفنّي  باجلانب  كّلها 
)صيحة  املقروء  النص  شعرية  من  جوانب  عن 
والثاين  األول  موّجَهيها  تضافر  خالل  من  اجلرار( 
ميدان  بوصفها  القارئة  ال��ذات  يف  وانصهارمها 
االستجابة لألثر اجلاميل والطرف األقدر عىل النفخ 

يف روح أخرى للنص .
 أّما اإلجراء املنهجي عند الصكر فينبني عىل ثالث 
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ذاهتا  املوّجهات  تلك  من  منطلقة  تراتبّية  خطوات 
وهي بمثابة إيامء للمستوى الفني للنص ويمكن أن 

نسلسل هذه اخلطوات كام يأيت : 

أ / املستوى املرجعي ) جذر النص ومرجعّيته (
إّن أهّم سؤال يطرحه الصكر وهو يقرأ هذا النص 
هو سؤال يتعلق بأبّوة النص ومرجعّيته التي ظّلت 
يف  )كنت   : يقول  فهو   ، دائام  للشك  مدعاة  عنده 
 ، اجلّرة  عىل  لعثوري  اسرتحت  قد  سابقة  قراءات 
اخلاوية مّرة ، واملنكرسة املشّظاة أخرى، رغم أّنني 

مل أجزم بمصدرها النيّص ()32( .
يقع  لئاّل  الباحث وحتّفزه  الشّك رضورة حتّرك  إّن   
 - ت��ؤدي  خاطئة  معرفية  وح��دات  إنتاج  بمطّب 
بالرضورة- إىل إنتاج دالالت خاطئة ، فهو ال يلبث 
أن يضيف لعبارته السابقة قوله :  )كنت أحّس أّن 
يغّيبه حسب ويسكت عنه، نصًا ال  ثّمة نصًا آخر، 
يطفو عىل سطح نصوصه ليشري إىل مرجعيته، وهو 
بصورة  االستنجاد  هذا  ذاكرته  يف  يشكل  ال��ذي 
ثم  للخيبة()33(  رمزًا  املشّظاة،  املتكرّسة،  اجلّرة 
نصوص  يف  ال��واه��ي  اخليط  ذل��ك  متتبعا  يميض 
فيها  وليلة، وما علق  ليلة  ألف  منها  حمتملة عديدة 
الناس  خيفي  حيث  اخلرافية  احلكايات  ق��راءة  من 
بالذهب،  مليئة  هبا  التي حيلمون  اجلرار  أمواهلم يف 
أويف حكايات السندباد البحري حيث هتّيأ حلسب 
أن السندباد قد كان يبحث عن كنز خمبوء يف جّرة مل 
يفلح يف العثور عليها، أو حيتمل ذلك املرجع يف نص 
بعيد زمنيًا فملحمة جلجامش حتّدثت عن طوفان 
كبري واصفة األرض بعده كأهّنا جّرة متحّطمة أو قد 
جيد ضالته يف واقع معاش  حيث صورة اجلرار التي 
خيزن أهل الريف من العراقيني املاء داخلها كي يربد 
يف الليل، وما توحيه بينها صورة اجلّرة املكسورة من 

أمل)34(.
استمّرت  مالحقة  بعد  أخ��ريا  املرجع  ن��داء  وي��أيت 
الناسك  باب  ودمنة،  كليلة  حكايات  من  طويال 
نفسه لعدد  إهداء حسب  )بتوجيه من  وابن عرس 
إىل  اجل��رار[  صيحة  سونيتة  السونيتات]منها  من 
عصنا  يف  سّباقًا  كان  الذي  الشاعر  شوقي  أمحد 
ألسنة  عىل  والقصص  احلكايات  لنظم  احلديث 
الطيور واحليوانات ، واشتقاق الدروس األخالقية  
فضاء  أض��اف  ق��د  بذلك  وه��و  منها(  وال��رتب��وي��ة 
به  وأعني   ، الرتاثي  فضائه  عن  فضال  للنص  أخر 
سونيتة  مائة  منها  الشاعر  نرش  السونيتة)*(حيث 
)صيحة  سونيتة  وبضمنها  نظمها،  عىل  عكف 
اجلرار( التي أعادت لذاكرة الصكر )تلك املطاردة 
فصيحة  حسب،  شعر  يف  اجل��ّرة  ملرجع  الطويلة 
اجلرار حتيل فورًا إىل تلك البنية التي انتظمت خيبته 
) أو خاوية  أو مهّمشة  وتعبريه عنها جّرة متكرسة 

.)35(
جهاز  حتسس  درج��ة  اإلش��ارة  ه��ذه  من  ونلحظ   
القراءة عند الناقد وقابلّيته الستثامر أّية شاردة - وإن 
وردت عرضا- لغرض التوجيه الداليل وهذا - يف 
واقع األمر- معطى من معطيات املناهج النصّية ما 
املناهج  تلك  تعّرضت  ما  إذا  حيث  احلداثّية،  بعد 
اإلش��ارات  كّل  رصد  حاولت  األدبّية  للنصوص 
كاإلهداءات  استنطاقها،   يف  القارئ  تعني  التي 

والعنونة واهلوامش واإلحاالت وغريها.
ولنا أن نتساءل بعد ذلك : ما اجلدوى من كّل هذا 
القيمة  وما  املرجع؟  استحضار  عملّية  يف  العناء 
من  كقارئ  الصكر  جينيها  التي  الفنّية  أو  الداللّية 

ذلك؟
إىل  سيقود  النص  مرجعّية  عىل  التأكيد  ه��ذا  إّن 
التساؤل  عن  اإلجابة  بمثابة  هي  أم��ور  جمموعة 
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السابق، ومن املمكن أن نوجزها بام يأيت :
1 / قراءة الصكر مل تبدأ من فراغ وإّنام بدأت من 
سؤال بحاجة إىل إثبات، وهذا ما انتهى  إليه بإرجاع 
النص املقروء إىل أرومته، وبذلك فقد أدخله ضمن 
سياق أعّم من سياقه وأشمل، أي سياق النصوص 
أراد  فهل  البعيدة    أو  القريبة  أزمنتها  عرب  العربية 
التهم  تبديد   - إليه  رمى  ما  عىل  -ع��الوة  الصكر 
احلداثة  حلركة  املنتمي  الشعر  تالحق  الزالت  التي 
العربّية  للثقافة  انتسابه  املتعّلقة منها برشعية  وتلك 

عىل وجه اخلصوص؟ ربام.

2 / عائدّية النص ستسهم بمعرفة طبيعة التواصل 
يغتذي  التي  واجلذور  اجلرار  صيحة  بني  التفاعيل 
املستوى  سيكون  منتجتني،  ذات��ني  بني  أي  منها، 
عن  مسفرا  -ب��ال��رضورة-  منهام  للثاين  التقني 
مستوى داليل جديد بسبب هذا الرتاكب والرتاكم 
ألّن ) ذلك املسح النيص بحثًا عن املرجع، يساعد 
املهيمن  للرمز األسطوري  العميقة  الداللة  تتبع  يف 
عمليات  ننسى  أن  دون  الشاعر()36(  رؤية  عىل 
التي  والتكاقؤ  والتعارض  والتبديل  التحوير 
حوارية  شبكة  يف  ليدخله  نّصه  عىل  الشاعر  جيرهيا 
يأخذه  ما  عرب  داللّيا  له  ُمِعينة  أخرى  نصوص  مع 
منها طوعا أو رغبة من عالقات أدبّية أو ثقافّية أو 
أيديولوجّية إىل درجة قد يبدو معها النص األخري 
بمثابة خرق للنظام األديب الذي يندرج ضمنه ذلك 
بمراجعات  ليقوم  الصكر  دعا  ما  وه��ذا  النص، 
بالتناص  )ريفاتري(  برأي  مستعينا  متعددة  تناصّية 
من حيث كونه جمموعة النصوص التي بينها وبني 
النصوص  املراد قراءته قرابة -أّي كّل تلك  النص 
معني-  مقطع  ق��راءة  عند  بالذاكرة  املستحرضة 
يف  وجده  ما  منها  يستدعي  ناقدنا  جعل  ما  وذلك 

التي مل  تلك  صيحة اجلرار من وشائج معّينة حتى 
يكن الشاعر أو نّصه قد فّكرا فيها باملّرة)37(.

الالزمة حتى  الرشعّية  لنّصه  الناقد  أن يضمن  وما 
يبدو  بحيث ال  له   االعتبارّية  القيمة  بإسباغ  يأخذ 
لوجود  أّي  األمور،  طبيعة  بسبب  موجودا  النص 
نصوص سابقة له  وإّنام هو نص ذو قيمة فنّية قائمة 
الناقد  بحسب   - الشيخ  حسب  فالشاعر  بذاهتا 
بعالقة  مراجعه  مع  يدخل  ال   ( الصكر-  حاتم 
يؤّطر  غائبا  جوهرا  يستنطق  بل  فحسب،  شكلية 
جتتاز  وهي  النيّص  التفاعل  جتربة  كّلها،  التجربة 
حواجز األشكال اخلارجّية والفنون األدبّية()38( 

وهذا ما حياول البحث حتديده .

ب / املستوى الداليل ) داللة امللفوظ النّص (
حماولة  أّنه  نجد  النقدي  الصكر  نّص  تأّملنا  عند   
منه  متتح  ال��ذي  امل��رج��ع  حتديد  أج��ل  م��ن  دائ��ب��ة 
املرجع   هذا  من  جاعال  حركتها  املقروءة  القصيدة 
حمورا للتأويل باحثا بعد ذلك عن طاقته اإلحيائية، 
الشيخ  حسب  شعر  قراءة  إىل  العودة  )إن   : يقول 
جعفر بأمثولة الراعي احلامل، واجلّرة احللم، وأخريًا 
جديدة  معاٍن  إعطاء  تعني  وحتّطمها،  انكسارها 

للجرار الكثرية املتناثرة يف شعر حسب()39(.
تلك  التأويلّية  قراءته  يرفد  أن  الصكر  حاول  وقد 
ذاهت��ا  النص  لغة  م��ن  منطلقا  س��ان��دة  بدعامات 
بوصفها مدخال أساسيا وطبيعّيا للتعامل مع النص 
األديب عند تلقيه موّظفا ثمرات اللسانّيات املعارصة 
ما استطاع إىل ذلك منها سبيال عىل اعتبار أّن )كل 
تأويل هو تعّرف عىل املؤّشات البنائّية النصّية من 
لغة وتراكيب نحوّية وبالغّية()40( ساعيا من وراء 
ذلك إىل مّد جسور واصلة بني مقّومات الداللة يف 

النّص وبني كياناهتا املختلفة خارجه وكاآليت :
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1 /  استقصاء داللة العنونة

النصّية  العتبة  فهو   ، كبرية  داللية  محولة  للعنوان 
بني  أيضا  األوىل  االتصال  وسيلة  وه��و  األوىل، 
داللّيا  نظاما  النص  كان   ( وإذا  والقارئ،  املبدع 
وليس معاين مبّلغة، فإّن العنوان كذلك نظام داليل 
مثل  مثله  العميق  ومستواه  السطحّية  بنيته  له  رامز 
يف  الصكر  استوقف  ما  ولعّل   )41() متاما  النص 
عتبة النص األوىل هو داللة اجلمع فيها، فالسونيتة 
العنوان  بينام  واحد،  لراع  واحدة  جّرة  عن  حتدثت 
حّدثنا عن جمموعة جرار)42(، فام الذي هيدف إليه 

النص من ذلك ؟
يقوم الناقد بالتمركز حول داللة العنوان وتفسريها 
هذا  تدعم  التي  األخرى  العالقات  عن  والبحث 
العالقات  تلك  عن  بالكشف  يأخذ  ثم  التفسري 
ومدلوالهتا الظاهرة والباطنة وصوال إىل العالقات 
اللغوّية    العالقات  تلك  يقيم  للشاعر وهو  النفسّية 
بل   ، لغوّية  ليست هفوة   ( بالعنوان  اجلمع  فصيغة 
هو تصميم مقصود ينبئ عن توالدية اجلرة، وإمكان 
 ، وحَتّوهلا  حدوثها  بتوّقع  داللتها  )نثر(  أو  )انتثار( 
يشري  التي  اجلرار  إّن  آخر()43(  لراٍع  أخرى  جرة 
إليها العنوان ما هي إالّ صورة أخرى جلّرة الراعي 
تلك  امتداد  عن  تعلن  )ج��رار(  اجلمع  هبذا  وهي 
عنوانه  خالل  من  النص  يكون  وبذلك  احلكاية، 
متعّديا إىل نصوص أخرى خارج نفسه من خالل 
) رضبة   – )سقطة  أي  األخريين  السونيتة  بيتي 

القصيدة وبيت قصيدها)44(.
وخيلص الصكر إىل أّن الصيحة هي ليست صيحة 
هي  وإنام  املنكرس  حلمه  عىل  يصحو  وهو  الراعي 
أصحاهبا  أحالم  عن  كناية  املنكرسة  اجلرار  صيحة 
أو   ، معنى  )اللفظ  يصبح  وبذلك  خيباهتم  وتوايل 

وقد  احلامل  فالراعي   ، مدلوله  يف  متاهى  ال��دال  أن 
تكرست جّرته فصاح ، ليس هو اخلارس بل حلمه 
اجلرار  وصيحة   ، احللم  فجيعة  إهنا  باجلّرة  ز  املرمَّ
اجلمع  دالل��ة  اشتملت  وهب��ذا   )45  () املتكرسة 
)اجلرار( بالعنوان عىل إمكانّية انطباق مغزى النص 
 ، آدم  بني  من  مهّشم  منكرس  حلم  ذي  ك��ّل  عىل 
ونستنتج من ذلك توّفق الناقد يف عقد ذلك القران 
ومركز  القصيدة  عنوان  بني  جيريه  الذي  الناجح 
بؤرهتا / بيت قصيدها  مستثمرا ما ينجم عن هذه 
العالقة من وشائج تقوي آرصة معان جديدة، ربام 
القارئ   أغرت  الشاعر، يف حني  إليها  رمى  يكن  مل 

فظّل جيري خلف رساهبا العذب.
املمكنة  الداللة  الستدعاء  للمعجم  اللجوء   /  2
للكلمة وحماولة االستفادة من هذه الداللة إلضاءة 
ما يعتم أو يغمض أثناء القراءة  فالناقد حني يتناول 
جيد  مثال-  النص-  مطلع  يف  )عنقاء(  لفظة  داللة 
الداللة  الشاعر قد تالعب معها بمستويني من  أّن 
وإن  ومها  معجمّيا،  بداللتها  عالقة  إىل  يشريان 
هنجها  التي  التأويلّية  للوجهة  داعامن  فهام  اختلفا 
كّلها  واجل��رار  ]العنقاء[   اجل��ّرة   ( منح  يف  الناقد 
امتدادا يف املستقبل يقصده الشاعر وهييئ له ()46( 

أّما مستويا داللة )عنقاء( فهام :
رأس  فوق  يتدىّل  طويل  عنق  ذات   = عنقاء   / أ 
رأسه،  عىل  للسقوط  مهّيأة  فهي  األج��ري  الراعي 

رأس الراعي / الشاعر)47(.
ب / عنقاء = مفردة ذات داللة عىل رمز أسطوري 
، للمنبعث من  للمستحيل ، للمستعيص واملتجدد 

موت، للذي مل يره أحد)48(.
ُسّخرا   ، الداللة  من  املختلفني  املستويني  هذين  إّن 
من قبل القراءة لتأدية معنى موصول باحلركة الكلّية 
به وإن  للنص وهو يسعى إىل صوغ معناه اخلاص 
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اخّتذ من حكاية الناسك حمتوى ومن نظام السونيتة 
شكال ! أي أّن العالقة بني هذين املستويني أشبه ما 
تكون بالعالقة بني النص األول )حكاية الناسك( 
والنص الثاين )السونيتة( حيث ال يمكن أن تتم إالّ 
يف ) فضاء التأويل الذي جيب أن نعرب إليه مع النص 
سبق  مما  ،ويّتضح  راهنّيته()49(  يتجاوز  حتليق  يف 
داخل  لتمتد  املنهجّية  أدواته  الناقد  توظيف  كيفّية 
املسار الداليل الذي يستعني به للكشف عن املعاين 

الكامنة واملستورة يف النص األديّب . 
 3/ اإلفادة من داللة الصوت )الرمزّية الصوتّية(

حاول الناقد اإلفادة من معطيات الدرس الصويت 
حماوال  للصوت  التعبريّية  الذاتّية  القيمة  إىل  منتبها 
التي  الداللّية  الظالل  الستخالص  منها  النفاذ 
النفسّية  باألغوار  الظالل  تلك  ُمْوِصال  هبا  توحي 
العميقة للشاعر ، فحني يبتدأ حسب الشيخ جعفر 

قصيدته باملقطع التايل :
عنقاء ، ختفق جّرة الراعي األجري ..........

املّطرد يف بداية  الراء  ينتبه الصكر إىل تكرار حرف 
القصيدة فيجد أن اجلّرة تتهيأ لالنكسار منذ البيت 
األول)50( فمحاكاة صوت انكسار اجلّرة يرمز له 
من  هنا  الناقد  جهد  خيفى  وال  الراء  صوت  تكرار 
خالل التشديد عىل القيمة الذاتّية للصوت إلدراك 

ما يقف وراءه من معنى وشعور . 
 وربام جاز لنا أن نقول بعد هذا التحليل املوجز : 
فيها  بام  احلديثة  للمناهج  وهضمه  الناقد  ثقافة  إّن 
القراءة  مسار  خالل  من  ُأْكله  أتى  البنيوي  املنهج 
التي جعلت من ذلك املنهج خلفّية ومنطلقا تتحرك 
يف إطارها دون أن تتبنى معطياته أو تتقيد بحذافريه 
فكرة  إىل  تذهب  التي  الغربّية  بنسخته  وردت  كام 
وهي  الذاتّية  كينونتها  عىل  للغة  األبدي  االنغالق 

تعالج النصوص األدبّية .

ج / املستوى اجلاميل
جماالت  عىل  انفتح  الصكر  أن  مّر  مما  لنا  بدا  لقد 
 ( لنص  لقراءته  اجل��اميل  اإلدراك  إلض��اءة  واسعة 
اإلدراك  ه��ذا  ك��ون  من  انطالقا   ) اجل��رار  صيحة 
يسعى  والكاتب  القارئ  بني  مشرتك  إدراك  هو 
أساسه  الطرفني  بني  التواصل  من  نوع  إلح��داث 

العالقة التي جتمع بني لغة النص والقارئ .
وإّن هذه القراءة قامت عىل حمورين تنايص ومعريف 
قصيدة  بوصفه  اجل���رار(   )صيحة  تفاعل  فقد   ،
شعرية حديثة تناصّيا مع مرياث نيص واسع مبلورا 
املتمّيزة بعد ذلك حيث )كان حسب  ينظم  هوّيته 
االثني  السونيتة  أبيات  يف  واجل��ّرة  الراعي  حكاية 
لتلخيص  األخريين  البيتني  خيصص  بينام   ، عرش 
وزمنها  الذاكرة،  من  احلكاية  ساحبًا   ، األمثولة 
الشاعر  رآه  الذي  املستقبل  أو  الغد  إىل   ، املايض 
فوق  متكرسة  هتوي  وهي  الراعي  جرة  حطام  يف 
رأسه صدمة حللمه الذي غرق فيه ، فأغرق السمن 
حليته() )]51[ وبذلك فقد صارت املسافة اجلاملّية 
أو الفجوة بني النص)صيحة اجلرار(  وبني جمموعة 
فنّّيته  حت��دد  التي  هي  هلا  ينتمي  التي  النصوص 

وشعرّيته وتتحكم هبا .
حاول  ما  خ��الل  من  تم  فقد  املعريف  املحور  أم��ا 
بمجموعة  ممثال  الناقد  جهد  عرب  مقاربته  البحث 
توسيع  يف  القراءة  ساعدت  التي  املعرفّية  القرائن 
 ( نص  يف  الفاعلة  النصّية  للبنيات  ال��داليل  األفق 
صيحة اجلرار ( والتي مل تكن لتتمكن تلك القراءة 
من  إفادهتا  لوال  فيها  املعاجلة  بزوايا  اإلحاطة  من 
التي  املعرفّية  واإلض��اءات  البحث  أدوات  خمتلف 
الناقد  التي ثقفها  العلوم اإلنسانّية احلديثة  أنتجتها 
النقدي  متنه  يف  وتوظيفها  إنتاجها  إلعادة  وسعى 
بمشاركة  خالله  م��ن  يؤسس  أن  ح��اول  ال��ذي 
جمموعة من جمايليه من النّقاد ملرشوع نقدي جديد 
يلّبي حاجة الرؤية احلداثّية وينقل النقدّية العراقّية 

إىل ختوم العص.
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املناهج  ناقد أديب حاول توظيف  حاتم الصكر 
النقدّية احلديثة يف دراساته النقدّية يف جمموعة كتبه 
أّن  إىل  والعسل  البئر  كتابه  املختلفة، وقد ذهب يف 
منفصل  النص  يف  ما  أن  يفرتض  التأوييل  التحليل 
عن  خمتلف  النص  معنى  فإن  وبالتايل،  مؤلفه  عن 
املعنى الذي أراده املبدع، وهو معنى ال يكتمل إال 
بوجود قارئ ينهض به فيض���في عىل الن��ص إلقاء 

و روحا جديدين .
 وقد تابع يف قراءته لقصيدة )صيحة اجلرار حلسب 
الشيخ جعفر( حركة عالقة البنيات الداخلّية للنص 
بنى  عىل  تنفتح  وهي  البنيات  هذه  عالقة  مالحقا 
النص مشّكلة جلزء كبري  أخرى عديدة تقع خارج 
من داللته ، وقد  تابع الصكر موّلدات هذا  النص 
املسامهة يف صياغته وتكّونه ابتداء من عتبته األوىل 
وبنائه  اللفظي  وتشكيله  ولغته  وإيقاعه  )عنوانه(  
الرتكيبي، وانتهاء بمستوى الداللة فيه، وقد توّصل 
الناقد إىل أّن هذا النص ) الراعي واجلّرة (  ينبني عىل 
املرجعّيات،  متعدّدة   ) )تناص  اشتغاالت  تضافر 

وأدبّية  وتارخيّية  أسطورّية  مرجعّيات  بني  تتوزع 
فاعليته  وتوجيه  النص  بنية  ختصيب  عىل  تعمل 
سطح  عىل  للرائي  المعة  تبدو  قد  آف��اق  ص��وب 
النص، لكنّها تظل حتمل يف أغوارها دالالت  ثرّية 
للتساؤل عن عالقة نص  القارئ  أمام  الباب  تفتح 
الراعي  ب�)  واملوسوم  الشيخ جعفر  الشاعر حسب 

واجلّرة ( بالنصوص األخرى ذات العالقة معه.
وبذلك جاز أن ننعت قراءة الصكر  بالقراءة اخلاّلقة 
النص  لبنى  الناظمة  اخليوط  إلجي��اد  تسعى  التي 
التجربة  وتراكيبه وداللته، وهتدف إلجالء حقائق 
بام  إنساين  اللغة كمكتسب  األدبّية وإثراء معطيات 
قّوته  يستمد  منهجي  سند  من  القراءة  لتلك  توّفر 
وعلمّيته وثراءه من نظرّية نقدّية حديثة هي نظرية 
التلقي التي اليمكن االستهانة بكفاءهتا يف إمكانّية 

الكشف عن جوهر العمل األديب.

الخاتمة
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الشعر  نقد  اخلصوص:اجتاهات  هبذا  ينظر   ]1[
يف  املنشورة  اجلهود  دراس��ة   ، العراق  يف  العريب 
الصحافة العراقية بني )1958-1990 ( الدكتور 

مرشد الزبيدي ، ص 77
]2[ ينظر: موقع الدكتور حاتم الصكر األلكرتوين  

www.halsager.com ش ، م
]3[ ينظر: نفسه

]4[ ينظر: البئر والعسل ، حاتم الصكر ، ص 26 
 28-

]5[ نفسه ، ص 7ويف األصل يعاملها = عاملتها 
]6[ نفسه ص 8

]7[   نفسه
]8[ نظرية التلقي ، أصول وتطبيقات ، د بش رى 

موسى صالح ، ص34 
] 9[ ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها

]10[ ينظر: نظرية التلقي ،جمموعة باحثني ، ص24 
]11[ ينظر : نقسه ، ص 25

]12[ينظر : نفسه ، ص ، 26
]13[ ينظر : اخلطاب والقارئ ، د . حامد أبو أمحد 

، ص 86 
 ، األجناس  الوسطى ونظرية  العصور  أدب   ]14[
ضمن كتاب )نظرية األجناس األدبية ( تعريب عبد 

العزيز شبيل ، ص 55-54 
]15[ ينظر : نظرية التلقي ، روبرت هولب ، ترمجة 

عز الدين إسامعيل ،ص31 
]16[ ينظر : نظرّية التلقي ،إشكاالت وتطبيقات ، 

ص 32 ومابعدها
]17[ اخلطاب والقارئ ص 166  

]18[ ينظر : نظرية التلقي ،إشكاالت وتطبيقات، 

ص151 وما بعدها 
]19[ ينظر : عملية القراءة من مقرتب ظاهرايت ، 
القارئ حترير:تومبكنز،  استجابة  نقد  ضمن كتاب 

ص 112
]20[ ينظر: نفسه ، ص 113 

]21[ لالستزادة هبذا املوضوع ينظر : منهاج البلغاء 
ورساج األدباء ،حازم القرطاجني ،ص 17

]22[ البئر و العسل ،ص 9
]23[ نفسه ، ص7
]24[ نفسه ، ص 8

]25[ ينظر : نفسه ، ص 23 
]26[ ينظر : نفسه ،  ص 21 

العاين  ، د.شجاع  والنقد  قراءات يف االدب   ]27[
، ص 243 

د.   ، احلديث  العريب  النقد  يف  التلقي  نظرية   ]28[
عبد اهلل أبو هيف ، ضمن كتاب حتوالت اخلطاب 

النقدي العريب املعارص ،ص 470 
الصكر  الناقد  يضعها  التي  املقدمة   : ينظر   ]29[
ص   ، والعسل  البئر  يف  القصيدة  لقراءة  كمدخل 

136 وما بعدها 
]30[ ديوان أعمدة سمرقند ، حسب الشيخ جعفر 

،  ص67  
]31[ يرى األستاذ حاتم الصكر يف مقاله : املامرسة 
عن  أويل  مدخل   ، القارئ  إىل  النص  من  النقدية 
بعض موّجهات القراءة )أن املوّجهات تفهم عادة 
عىل أهّنا أغلفة خارجية ، وما دام الغالف اخلارجي 
يف املصنوعات واملستهلكات اليومية ليس إال قرشة 
فهم  وهو   ، املتعّجل  النهم  املتناول  أحيانا  تزعج 
تطوير  أهنا  إذ   ، املوّجهات  طبيعة  مع  ينسجم  ال 
عمق  إىل  تقود  هبا  حيف  ما  أو  القراءة  إطار  ملفهوم 

الهوامش 
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 , املوّلد  أو  البؤرة  للتعرف عىل  أوىل  النص كخطوة 
إىل  جزئّياته  ومّد  النص  بتشغيل  يقوم  الذي  املركز 
األطراف بأشكال فنّية غري متسقة برتابة ، مما جيعل 
أيضا-ترتكز  متعته  مصدر  –ولعّلها  القارئ  مهّمة 
يف استقصاء حركة البؤرة وتوّزعها إىل األطراف ( 
ينظر : جملة األقالم ، العدد  11-12 ، سنة 1993  

ص 50
]32[ البئر والعسل ، ص 136 

]33[ نفسه ، 137
]34[ ينظر: نفسه ، ص 137-136         

بيتا  عرش  أربعة  عىل  تشتمل  قصيدة   : *السونيتة   
ثم  عرش  الثالث  القرن  يف  إيطاليا  شعراء  اخرتعها 
طّورها بعدهم شعراء كثر من أوربا وبيتها األخري 
نّظم  وقد   ، السقطة  ويسمى  هبا  القصيد  بيت  هو 
رباعيات  ثالث  إىل  نظامها  فقّسم  شكسبري  عليها 
ينظر   ... قصيدها  بيت  عىل  يشتمل  دوبيت  يليها 
 ، واألدب  اللغة  يف  العربّية  املصطلحات  معجم   :
جمدي وهبة ، كامل املهندس ، ص 203 ويبدو أّن 

حسبا يستثمر تقسيامت شكسبري يف صياغة نّصه
  ]35[ البئر والعسل ، ص 138 

]36[ نفسه ، ص 137
]37[ ينظر : نفسه ، ص 137 

]38[ نفسه ، ص142 
]39[ نفسه ، ص 137  

]40[ تقابالت النص وبالغة اخلطاب ، حممد بازي 
، ص 13

]41[ سيمياء العنوان ، بسام قّطوس ، ص 36 
]42[ ينظر: البئر والعسل ، ص 142

]43[ نفسه ، ص 143 
]44[ ينظر:  نفسه ، ص 144 

]45[ نفسه

]46[ نفسه ، ص 145 
]47[ نفسه
]48[ نفسه

]49[ نفسه  ، ص142 
]50[ ينظر : نفسه ، ص 144 

]51[ نفسه ، ص 138 

  

،دراسة  العراق  يف  العريب  الشعر  نقد  اجتاهات   -
اجلهود املنشورة يف الصحافة العراقية بني )1958-
1990 ( الدكتور مرشد الزبيدي ، منشورات احتاد 

الكتاب العرب ،دمشق 1990م.
- أدب العصور الوسطى ونظرية األجناس ، هانز 
األجناس  )نظرية  كتاب  ،ضمن  ي��اوس  روب��رت 
النادي  ، كتاب  العزيز شبيل  األدبية ( تعريب عبد 

األديب الثقايف جدة ،العدد)99( نوفمرب 1994م.
- البئر والعسل ، حاتم الصكر ، قراءات معارصة 

يف نصوص تراثية ، بغداد 1992م .
 ، املعارص  العريب  النقدي   اخلطاب  حت��ّوالت   -
جمموعة مؤلفني ، مؤمتر النقد الدويل احلادي عرش ، 
عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع ، عامن األردن 

ط1 2008م .
تقابالت النص وبالغة اخلطاب، نحو تأويل تقابيل، 
حممد بازي، الدار العربّية للعلوم، ناشون، بريوت 

ط1، 2010 م.
وحتليل  التلقي  نظريات   ، وال��ق��ارئ  اخلطاب   -
 ، أمحد  أبو  حامد   . د   ، احلداثة  بعد  وما  اخلطاب 

المصادر 
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سلسلة كتاب الرياض، العدد)30( يونيو 1996م
 ، الشيخ جعفر  - ديوان أعمدة سمرقند ، حسب 

دار اآلداب ، بريوت ، 1989م
العاين،  د.شجاع  د،  والنقد  األدب  يف  ق��راءات   -
منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق  1999م.

الثقافة،  وزارة  قطوس،  بسام  العنوان،  سيمياء   -
عامن ، ط1، 2001 م.

-عملية القراءة من مقرتب ظاهرايت ، ضمن كتاب 
نقد استجابة القارئ حترير:تومبكنز، ترمجة: حسن 
ناظم، عيل حاكم مراجعة وتقديم: د. حممد جواد 
املوسوي، املرشوع القومي للرتمجة، املجلس األعىل 

للثقافة، القاهرة ، 1999 م  
واألدب،  اللغة  يف  العربّية  املصطلحات  معجم   -
جمدي وهبة، كامل املهندس، مكتبة لبنان، بريوت، 

ط2،1984م.

- منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حازم القرطاجنّي، 
دار  اخلوجة،  اب��ن  احلبيب  حممد  وتقديم  حتقيق 

الكتب الرشقية، تونس 1966م.
- نظرية التلقي، روبرت هولب، ترمجة: عز الدين 
جدة،  الثقايف،  األديب  النادي  كتاب  إسامعيل، 

ط،1994م .
برشى  د  وتطبيقات،  أص��ول  التلقي،  نظرية   -
 – بريوت  العريب،  الثقايف  املركز  صالح،  موسى 

الرباط 2001م .
وتطبيقات،جمموعة  التلقي،إشكاالت  نظرية   -
اإلن��س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب  ب��اح��ث��ني،ك��ل��ي��ة 

الرباط،1993م.
- جملة األقالم ، العدد  11-12، سنة 1993 م.
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أساليب التفكير وعالقتها 
بااللتزام الديني

 لدى طلبة جامعة كربالء

جامعة كربالء- كلية التربية 
للعلوم األنسانية

ا.م.د. احمد عبد الحسين األزيرجاوي   
م.م. علياء نصير الكعبي    

م.م. مناف فتحي 

التعرف  احلالية  الدراسة   
ع���ىل م��س��ت��وى أس��ال��ي��ب 
كلية  طلبة  ل��دى  التفكري 
الديني  االل��ت��زام  مستوى  عىل  والتعرف  الرتبية 
والتعرف  كربالء  جامعة  الرتبية  كلية  طلبة  لدى 
عىل العالقة بني أساليب التفكري و االلتزام الديني 
احلايل  البحث  واقتص   . لدى طلبة جامعة كربالء 
من  وطالبًة  طالبًا  م���ن)100(  مؤلفة  عينة  عىل 
املرحلة الثالثة ومن الذكور و اإلناث تم اختيارهم 
الرتبية  كلية  طلبة  من   الطبقية  العشوائية  بالطريقة 
للعام  و  كربالء  جامعة  اإلنسانية   لالختصاصات 

ألهداف  وحتقيقًا    .)2013-2012( ال��درايس 
من  املعد  التفكري  أساليب  مقياس  تبني  تم  البحث 
مقياس  تبني  تم  كام   وبرامسون.   هاريسون  قبل 
طبق  وقد   .)2005( للحمداين  الديني  االلتزام 
حتليل  وبعد  األساسية,  البحث  عينة  عىل  املقياسني 
الوسائل  باستخدام  إحصائيًا  ومعاجلتها  البيانات 
واحدة   لعينة  التائي  االختبار   : اآلتية  اإلحصائية 
إىل  الدراسة   وتوصلت  بريسون.  ارتباط  معامل 
عال   ديني  بالتزام  يتمتعون  البحث  عينة  أفراد  أن 
األساليب  مقدمة  يف  يأيت  الرتكيبي  االسلوب  وان 

واالسلوب التحلييل كان آخر األساليب .

الملّخص 

 استهدفت
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  الفصل األول  : مشكلة البحث وأمهيته 
     تطور التفكري اإلنساين منذ نشأة املجتمعات األوىل حتى املجتمع احلديث، فمن املرحلة األوىل التي 
تتميز بمحاوالت اإلنسان يف تفسري الظواهر بشكل بدائي، إىل املرحلة الثانية عندما بدأ اإلنسان يدرك 
اإلنسان مدرًكا  فيها  التي أصبح  الثالثة  املرحلة  إىل  اآلخر،  يؤثر يف  بعضها  الظواهر وأن  بني  العالقات 
استحالة حتديد صفات أجزاء الكون بمعزل عن الوسط املحيط هبا وأن لكل جزء أمهيته وصفاته التي 
ختتلف بحسب تأثريه يف كل موقع يقع فيه.وعملية إرساء أسس التفكري العلمي باتت رضورة يف هذا 
العص، فقد أصبحت هنضة األمم تقاس بقدر ما متلك من علامء وعقول مبدعة، وبقدر ما تقدمه هذه 

األمم من إنجازات علمية عىل املستويات مجيًعا، ويف املجاالت مجيعها. )حنوش1999:,70(  
القرن احلادي  أن  القول  لنا  العرشين يسوغ  القرن  إبداعات وكشوف يف  تراكم وما حتقق من  ما  إن      
والعرشين قد يكون قرن الذكاء اإلنساين، فالتفوق فيه سيكون للمجتمع الذي يعمل عىل تنمية تفكري 
أفراده. وهذا املتغري حيتمل أن يكون له آثار كبرية يف حمتوى مناهج التعليم املدريس واجلامعي وطرائق 
للفكر  ومنمية  مسامهة  بيئات  تعدد  اجلودة  معايري  فيها  تتوافر  التي  امل��دارس  وأن  خاصة  التدريس، 
اإلنساين يف أرفع صوره ومستوياته، ومصدر اإلهلام لتطبيق النظريات العلمية وصوال إىل أرقى صوره 

.)جالل1993:  ،23 (
      و اسلوب التفكري هو الطريقة التي يوجه هبا الفرد ذكاءه فاسلوب التفكري ليس مستوى الذكاء ولكنه 
طريقة استخدام الذكاء Sternberg: 1988,202( ( ويعد االلتزام الديني من أهم األسس التي تسهم 
يف بناء شخصية الفرد واملجتمع معًا، فالفرد ال تتم إنسانيته إال باألخالق، فضاًل عىل أنه بفضلها ينهض 

العمل الصالح النافع من أجل استمرار املجتمعات وبقائها. )القويص:1975, 74(. 
 وبذا تتحدد مشكلة البحث احلايل يف التعرف عىل أساليب التفكري وعالقتها بااللتزام الديني  لدى طلبة 

اجلامعة .
أمهية البحث

والشاقة  الطويلة  رحلته  ويف  التفكري  عىل  قدرته  هو  املخلوقات  من  غريه  عىل  اإلنسان  يميز  ما  إن       
من البدائية إىل احلضارة استطاع بقدرته هذه أن يواجه مشكالت ال حدود هلا والتقدم احلضاري الذي 
نلمسه يف خمتلف جوانب حياتنا املعارصة إنام يعود إىل تطوير تفكري أجيال متعاقبة من اجلنس البرشي 
واستخدام األساليب السليمة يف التفكري الن اسلوب التفكري ناتج عن فهم الفرد وتفسريه جلوانب الشبه 
واالختالف للمواقف وحل املشكالت احلياتية املختلفة التي يتعرض هلا وهذا بدوره يعتمد عىل متثيل 

املعلومات وختزينها وتركيبها واستدعائها عند الرضورة .
   وقد حظي التفكري باهتامم العديد من الباحثني واملربني حتى بات من أكثر املوضوعات دراسة وبحثا 
الفكر  بتنمية  والرتبوية  والفكرية  الفلسفية  امل��دارس  مجيع  عنيت  وقد  الرتبوي  النفس  علم  جمال  يف 
أنواع  اعقد  ومتثالن  املخلوقات  من  غريه  دون  للبرش  وتعاىل  اهلل سبحانه  وهبهام  نعمتان  ومها  والتفكري 
السلوك اإلنساين ويمثل أعىل مرتبة من مراتب النشاط القيل لكي يصبح اإلنسان أكثر قدرة عىل مواجهة 
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الصعوبات واملشكالت التي تعرتض سبيله يف شتى مناحي احلياة سواء أكانت اجتامعية ام اقتصادية أم 
تربوية أم أخالقية أم غريها .)الرياموي:217,2008(

   و يشكل الدين احد أبعاد الشخصية ويتناول نواحي احلياة الشخصية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 
, وله أثره الواضح عىل النمو النفيس للفرد . فالعقيدة الدينية عندما  , كام يعترب الدين قوة دافعة للسلوك 
تتأصل يف النفس اإلنسانية تدفعها إىل السلوك االجيايب وجتعل الفرد يعيش يف حالة من االستقرار واألمن 
. فاإليامن يؤدي إىل األمان , إذ يؤثر عىل حياة اإلنسان عرب مراحل تطوره من الطفولة إىل املراهقة فالرشد 

ثم الشيخوخة . )ألزغبي :2001 , 409(
     ويعد االلتزام الديني من أهم األسس التي تسهم يف بناء شخصية: الفرد واملجتمع معا ، فالفرد ال تتم 
إنسانيته إال باألخالق ، إذ تقوم بنية الشخصية اإلنسانية عىل قوتني مها )العقل والنفس( ، إذ ال توجد 
شخصية متزنة و كفوءة وفاعلة بدون )العقل( وطاقاته اخلالقة ، كام إهنا ال تكون كذلك من دون )النفس( 
وعمق إحساسها بالوجود وإذا كان العقل ينمو بالتجارب والعلوم واملعارف واخلربات ، فإن النفس تنمو 
باإليامن واجلامل واحلق واخلربة ، ويف كلتا احلالتني فإن للعملية الرتبوية األثر الواضح يف بناء الشخصية 
اإلنسانية ومكوناهتا العقلية والنفسية . )الفارس :2002 ,62(  وتتحدد أمهية البحث احلايل بأمهية متغريات 
الدراسة وهي أساليب التفكري وااللتزام الديني و أمهية الرشحية وهم طلبة اجلامعة وكذلك تعترب هذه من 

الدراسات األوىل عىل  حد علم الباحثني التي تتناول عالقة أساليب التفكري بااللتزام الديني .
أهداف البحث 

    هيدف البحث احلايل إىل التعرف عىل
1 - أساليب التفكري لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.

2- أساليب التفكري لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية وفق متغري اجلنس )ذكور –إناث(
3- مستوى االلتزام الديني لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية .

4- العالقة االرتباطية بني أساليب التفكري وااللتزام الديني .
حدود البحث 

        يتحدد البحث احلايل بطلبة  املرحلة الثالثة من طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  - جامعة كربالء 
ومن الدراسة الصباحية  للعام الدرايس 2013-2012 .

حتديد املصطلحات  
أساليب التفكري 

 : ) Gregorc( عرفها غريغورك
 "بأهنا جمموعة من األداءات املميزة للمتعلم , و التي تعترب الدليل عىل طريقة تعلم املتعلم , وكيفية استقباله 

للمعلومات التي يواجهها يف البيئة هبدف التكيف ". ) القطا مي:2007, 77(
 1982 Harrison and Bramson  عرفه هاريسون و برامسون

املعلومات  مع  هبا  يتعامل  ان  عىل  الفرد  اعتاد  التي  الفكرية  واالسرتاتيجيات  الطرق  من  جمموعة   "
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 Harrison and(." مشكالت  من  يواجهه  ما  حيال  وذل��ك  بيئته  او  ذات��ه  طريق  عن  لديه  املتاحة 
)1982,45:Bramson

عرفه سترينرج 2004
  "جمموعة من االسرتاتيجيات والطرق املختلفة التي يوظف هبا األفراد قدراهتم وذكائهم ويستخدموهنا 
بصورة عامة يف حل مشكالهتم التي يواجهوهنا وانجاز املهام واملرشوعات اخلاصة والعامة ".)سترينربج: 

 (34 ,2004
عرفه العتوم 2010

التنبؤ بطرق تفكري اآلخرين كام إن  التفكري ومن الصعوبة بكميات  " إن لكل فرد اسلوبه اخلاص يف     
اسلوب التفكري يقيس تفضيالت األفراد اللغوية واملعرفية ومستويات املرونة لدهيم يف العمل والتعامل 

مع اآلخرين" )العتوم:2010, 79(
التعريف النظري  

يتبني الباحثني تعريف هاريسون وبرامسون 
أساليب  مقياس  عىل  إجابته  عىل  املستجيب  عليها  حيصل  التي  الكلية  الدرجة  هو   : اإلجرائي  التعريف 

التفكري .
االلتزام الديني:- 

)1982,Tomas( عرفه توماس
االلتزامات  وكذلك  االعتقادية  واالجتاهات  املواقف  تتضمن  التي  والعقلية  الروحية  االلتزامات   "

 .)1982,31:Tomas( ." االجتامعية والقانونية التي تتضمن قواعد السلوك وأحكام القانون
عرفه أمني )1996(

وذلك  واآلخرين،  بخالقه  تتعلق  التي  ذاته  يف  املدركة  للمعلومات  توظيفه  يف  الشخص  يميز  " اتساق 
من خالل اعتناقه ألركان الدين وشعائره التي تتمثل بأساسيات اإليامن والعبادات والتمسك بالعادات 

واملنجيات وجتنب املهلكات يف مواقف احلياة اليومية واالجتامعية ". )أمني:1996, 15(. 

عرفه هادي 2004
اليومية  الدين اإلسالمي والتمسك هبا فكرًا وسلوكًا يف مواقف احلياة  لتعاليم  للفرد  الواعي  " االمتثال 
املهلكات". وجتنب  واملنجيات،  بالعادات  والتمسك  العبادات،  وأداء  اإليامن،  بأساسيات  تتمثل  التي 

)هادي :2004 ,15  (
  عرفه احلمداين 2005

 "االلتزام الديني يف اإلسالم : إمتثال الفرد ومتسكه بقيم الدين اإلسالمي وفرائضه ، وتطبيقه لتعاليمه فكرا 
وسلوكا وعقيدة كام وردت يف القرآن الكريم والسنة النبوية ، وكام طبقها السلف الصالح ، والتي تتمثل 
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, وأداء العبادات والتمسك بالعادات واألخالق الصاحلة ونظم املعامالت  بأساسيات األيامن )العقائد( 
".)احلمداين :2005, 29  (

التعريف النظري 
يتبنى الباحثني تعريف احلمداين 2005 

التعريف اإلجرائي : هو الدرجة الكلية التي حيصل عليها املستجيب عىل مقياس االلتزام الديني . 

الفصل الثاين : اطار نظري ودراسات سابقة
1- هناك جمموعة من النظريات التي فرست أساليب التفكري منها:

Harrison &Bramson: نظرية هاريسون وبرامسون  -
   توضح هذه النظرية أساليب التفكري التي يفضلها األفراد وطبيعة االرتباط بينها وبني سلوكهم الفعيل، 
كام توضح ما إذا كانت هذه األساليب ثابتة أم قابله للتغيري، وكيف تنمو الفروق بني األفراد يف أساليب 
التفكري، وقد أوضحت هذه النظرية أن الطفل يكتسب عدًدا من االسرتاتيجيات يمكنه ختزينها، وتنمو 
هذه االسرتاتيجيات وتزدهر خالل مرحلتي املراهقة والرشد كنامذج أساسية يف احلياة العملية مما يؤدي 

إىل تفضيل اسرتاتيجيات خاصة( الطيب، 2006) 
الفكرية الذي يعتاد  التفكري من حيث أساليبه أو أنامطه أو اسرتاتيجياته إىل جمموعة من الطرق  يصنف 
الدراسة  تتبنى  و  ومواقف  مشكالت  من  يواجه  ما  نحو  لديه  املتوفرة  املعلومات  مع  يتعامل  أن  املتعلم 
Harrison & Bramson(  ويتضمن هذا التصنيف األنامط  احلالية التصنيف الذي جاء به)1983 

اآلتية:
 )Synthesis Thinking( 1 التفكري الرتكيبي-

) Idealistic Thinking ( 2  التفكري املثايل-
) Pragmatic Thinking ( 3   التفكري العميل-

 ) Analytic Thinking( 4 التفكري التحلييل-
) Realistic Thinking( 150 ,2001: 5  التفكري الواقعي . )غالب-(

     فالتفكري الرتكيبي ُيعنى يف التواصل لبناء أفكار جديدة خمتلفة متاًما عام يفعله اآلخرين ،والقدرة عىل 
بني  والربط   ، جتهيًزا  أفضل  حلوال  تتيح  قد  التي  النظر  وجهات  إىل  والتطلع  املختلفة  األفكار  تركيب 
وجهات النظر التي تبدو متعارضة ، بينام ُيعنى التفكري املثايل يف تكوين وجهات نظر خمتلفة جتاه األشياء 
وامليل إىل التوجه املستقبيل والتفكري يف األهداف ، واالهتامم باحتياجات الفرد وما هو مفيد بالنسبة له، 
وتركيز االهتامم عىل ما هو مفيد ويكون حمور االهتامم هو القيم االجتامعية وبذل أقى ما يمكن ملراعاة 
األفكار واملشاعر و االنفعاالت  والعواطف وامليل للثقه   باآلخرين وعدم اإلقبال عىل املجاالت مفتوحة 
املباشة  الشخصية  بالنسبة للخربة  أو خاطئ  التحقق مما هو صحيح  العميل يف  التفكري  الصاع، وُيعنى 
املتاحة  اخلام  باملواد  باالستعانة  األشياء  لعمل  جديدة  طرق  إجياد  يف  والتفوق  التجريب  بحرية  ،وُيعنى 
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وتناول املشكالت بشكل تدرجيي ، والبحث عن احلل الرسيع والقابلية للتكيف، وُيعنى التفكري التحلييل 
بمواجهة املشكالت بحرص وبطريقة منهجية واالهتامم بالتفاصيل ، والتخطيط بحرص قبل اختاذ القرار 
ومجع أكرب قدر ممكن من املعلومات مع عدم تكوين النظرة الشمولية ، وإمكانية القابلية للتنبؤ والعقالنية 
وإمكانية التجزئة واحلكم عىل األشياء يف ظل إطار عام ،بينام ُيعنى التفكري الواقعي يظن البعض أنه ال 
التفكري  ُيعنى  بحيث  النمطني  لفصل  كافية  بدرجة  خيتلفان  فهام  الواقع  ويف  العميل  التفكري  عن  خيتلف 
الواقعي باالعتامد عىل املالحظة والتجريب وأن األشياء احلقيقية هي ما نخربه يف حياتنا الشخصية مثل ما 
نشعر به ونلمسه ونراه ونشمه إذ ما نراه هو ما نحصل عليه ، وشعار التفكري الواقعي هو " احلقائق هي 

احلقائق" ) )حبيب  1995 :, 164(
- املنظور النفيس لاللتزام الديني 

    تعترب حالة التدين من الدوافع النفسية التي هلا أساس فطري يف طبيعة تكوين اإلنسان . فمن خالل 
سلوك اإلنسان يف مجيع عصور التاريخ , ويف خمتلف املجتمعات اإلنسانية . يتضح أن اإلنسان دائام يشعر 
, واىل عبادته والتوسل إليه  يف أعامق نفسه بدافع يدفعه إىل البحث والتفكري ملعرفة خالقه وخالق الكون 
وااللتجاء إليه طالبا منه العون كلام اشتدت به مصائب احلياة وكروهبا , وهو جيد يف محاية هذا اإلله ورعايته 
له: األمن والطمأنينة . غري أن الطريقة التي يسلكها اإلنسان يف عبادته هلذا اإلله قد ختتلف حسب تصور 
اإلنسان يف املجتمعات املختلفة ألوصاف ذلك اإلله . وذلك خالل عصور التاريخ املختلفة , و تبعا ملستوى 
تفكري ذلك اإلنسان ودرجة تطوره الثقايف ، فكلام زادت الثقافة يف جمتمع معني  زاد وعيه والتزامه الديني 

.)نجايت: 47,1989(
دراسات سابقة 

أ-الدراسات املتعلقة بأساليب التفكري
دراسة املنصور2007

أساليب التفكري وعالقتها بحل املشكالت
األداء عىل  السائدة وبني  التفكري  أساليب  املحتملة بني بعض  العالقة  الكشف عن  اىل  الدراسة   هدفت 
تلميذ   100 أفرادها  عدد  بلغ  األسايس  السادس  الصف  تالمذة  من  عينة  لدى  املشكالت  حل  مقياس 
وتلميذة من مدارس مدينة دمشق الرسمية توصلت الدراسة اىل انه  ليست هناك عالقة ارتباط ذات داللة 
حل  مقياس  عىل  لدهيم  األداء  ومستوى  التالميذ  يستخدمها  التي  التفكري  أساليب  بعض  بني  إحصائية 

املشكالت.
2-دراسة نرصاهلل 2008

أنامط التفكري السائدة وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة يف حمافظة 
جنني

لدى  والتشاؤم  التفاؤل  بسيكولوجية  وعالقتها  السائدة  التفكري  أنامط  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
التفكري  أنامط  يف  الفروق  إىل  التعرف  الدراسة  هدفت  كام  جنني،  حمافظة  يف  العامة  الثانوية  مرحلة  طلبة 
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وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الثانوية العامة يف حمافظة جنني تبعا ملتغريات اجلنس 
  281 من   الدراسة  عينة  تكونت  الدرايس  التحصيل  ومستوى  السكن،  ،ومكان  العامة  الثانوية  ،وفرع 
التفكري،  ألنامط  وبرامسون  هاريسون  مقياس  مها:  أداتني  عىل  الدراسة  اشتملت  وقد  وطالبة،   طالًبا 

ومقياس سيجامن للتفاؤل والتشاؤم،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية
،والتفكري  العميل  ،والتفكري  املثايل  التفكري   ، الرتكيبي  التفكري  :نمط  هي  السائدة  التفكري  -أن��امط 
العامة يف  الثانوية  لدى طلبة مرحلة  والتشاؤم  التفاؤل  .,مستوى  التوايل  الواقعي عىل  التحلييل،والتفكري 

جنني هو منخفض السلوك هو سلوك التشاؤم حسب مقياس سيجامن.
3- دراسة عبدالغفار2010

األنامط اإلدارية وعالقتها بأساليب التفكري 
الثانوية  املدارس  مديرات  تتبعها  التي  اإلداري��ة  األنامط  واقع  عىل  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
الدراسة،  التي تستخدمها عينة  التفكري  التفكري و بروفيالت  بمدينة جدة، كام هتدف إىل حتديد أساليب 
التخصص   : مثل  املتغريات  بعض  ضوء  يف  التفكري  وأساليب  اإلداري��ة  األن��امط  بني  الفروق  وحتديد 
العلمي، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية . ومن ثم التعرف عىل العالقة بني األنامط اإلدارية 
التي  اإلدارية  األنامط  لتحديد  مقياس  إعداد  وتم   . الثانوية  املدارس  مديرات  لدى  التفكري  وأساليب 
الدراسة عىل مقياس هاريسون وبرامسون  الثانوية بمدينة جدة . كام أعتمدت  املدارس  تتبعها مديرات 
مديرات  لدي  التفكري  وبروفيالت  التفكري  أساليب  لتحديد   )  1952,Harrison&Bramson  (
الدراسة هو  أكثر األنامط اإلدارية شيوعًا لدى عينة  أن  الدراسة  نتائج  بمدينة جدة. ومن أهم  املدارس 
النمط الديمقراطي ، يليه النمط األتوقراطي، واخريَا الرتسيل. كام دلت نتائج الدراسة أن أسلوب التفكري 
التحلييل هو أكثر األساليب انتشارًا لدى عينة الدراسة، يليه األسلوب العميل، ثم األسلوب املثايل ، ثم 
الدراسة  عينة  لدى  السائدة  التفكري  بروفيالت  عن  أما  متساوية.  بنسبة  والواقعي  الرتكيبي  األسلوبني 
فدلت النتائج عىل أن بروفيل التفكري الشائع لدى عينة الدراسة هو أحادي التفكري، يليه ثنائي التفكري 
وجاء التفكري املسطح يف املرتبة الثالثة، أما بروفيل ثالثي البعد يف التفكري فقد جاء يف املرتبة الرابعة. كام 
اتضح من نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف األنامط األدارية وكذلك يف أساليب 
التفكري باختالف التخصص، وعدد سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبة . و أظهرت النتائج كذلك 

عددا من العالقات بني األنامط اإلدارية وأساليب التفكري.

الدراسات املتعلقة بااللتزام الديني 
دراسة احلمداين 2005   -1

االلتزام الديني وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة اجلامعة
هدفت الدراسة التعرف عىل مستوى االلتزام الديني لدى طلبة اجلامعة .والتعرف عىل  داللة الفرق يف 
االلتزام الديني لدى طلبة اجلامعة تبعًا ملتغريي: اجلنس والتخصص .اجتاه موقع الضبط لدى طلبة اجلامعة 
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بشكل عام كونه يتصف بأنه خارجي أم داخيل طبيعة العالقة بني متغريي االلتزام الديني وموقع الضبط 
لدى طلبة اجلامعة. وحتقيقًا ألهداف البحث فقد قامت الباحثة ببناء مقياس االلتزام الديني وقد احتوى 
املقياس بصورته النهائية يضم )60( فقرة أما بالنسبة ملقياس موقع الضبط فقد طبقت الباحثة املقياس 
املعد من قبل احللو ) 1989( ،اإللتزام الديني ، وموقع الضبط : عىل عينة من طلبة كليات جامعة تكريت 
النتائج  إىل  البحث  فقد توصل  بواقع )140( طالبة و )140( طالب,  العلمية واإلنسانية  األقسام  ومن 
االلتزام  درجة  يف  اإلناث  من  أعىل  والذكور  عال  ديني  بالتزام  يتصفون  تكريت  جامعة  طلبة  إن  التالية 
الديني .وال خيتلف الذكور عن اإلناث يف موقع الضبط ، فموقع ضبط كل منهام داخيل األقسام العلمية 
أعىل من األقسام اإلنسانية يف درجة االلتزام الديني وجود عالقة اجيابية دالة إحصائيًا بني متغريي االلتزام 
الديني وموقع الضبط  الداخيل تبني وجود عالقة ضعيفة بني موقع الضبط اخلارجي وااللتزام الديني 
الضبط  موقع  مقياس  عىل  الكلية  الدرجة  بني  إحصائيًا  دالة  اجيابية  عالقة  وجود  إىل  النتائج  .وأشارت 

ومتغري االلتزام الديني .
دراسة هادي 2004

    االلتزام الديني لدى طلبة اجلامعة يف أقسام طرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية وأقراهنم 
يف األقسام األخرى

استهدف البحث احلايل التعرف عىل درجة االلتزام الديني لدى طلبة اجلامعة. وداللة الفروق يف االلتزام 
الديني بني طلبة أقسام طرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية وأقراهنم يف األقسام األخرى.

داللة الفروق يف االلتزام الديني لدى طلبة اجلامعة تبعًا ملتغريي: 
التي تضم قساًم  الكليات  البحث عىل طلبة  الصف )أول، رابع( وقد اقتص  اجلنس )ذكور، إناث( 
لطرائق تدريس القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية يف حمافظة بغداد إذ بلغت )498( طالبًا وطالبة بواقع 
)216( طالبًا و )282( طالبة. وحتقيقًا ألهداف البحث بنت الباحثة مقياسًا لاللتزام الديني وقد أظهرت 
الكريم  القرآن  تدريس  طرائق  أقسام  طلبة  وتفوق  عاٍل  ديني  التزام  بدرجة  اجلامعة  طلبة  متتع  النتائج 
والرتبية اإلسالمية عىل أقراهنم يف األقسام األخرى يف درجة االلتزام الديني.ومل يظهر أثر ملتغري الصف يف 

درجة االلتزام الديني لدى الطلبة.

دراسة احللو 2000
"تقدير الذات وااللتزام الديني"

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف العالقة بني تقدير الذات وااللتزام الديني لطلبة جامعة بغداد للصفوف 
األولية األربعة للدراسات اإلنسانية والعلمية عىل عينة مكونة من )150( طالب وطالبة جامعيني. وقد 
الدرجة  التباين من  إىل استخدام حتليل  الباحثة  الديني، وقد جلأت  ببناء مقياس لاللتزام  الباحثة  قامت 
الثانية، وأظهرت النتائج أن هناك تفاعاًل بني متغريي تقدير الذات وااللتزام الديني. وأن هذا التفاعل ذو 
داللة عند مستوى )0.01( مما يعني أنه كلام زاد االلتزام الديني لدى الفرد وارتفعت درجته فإنه يؤدي 
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إىل زيادة يف تقدير الفرد لذاته. 
الفصل الثالث : إجراءات البحث 

 :Population of the Research جمتمع البحث
يتكون جمتمع البحث احلايل من طلبة املرحلة الثالثة  يف كلية الرتبية  جامعة  كربالء للعام الدرايس   
2012-2013  وللدراسات الصباحية فقط والبالغ عددهم ) 406 (   طالبا وطالبة موزعني بحسب 

اجلنس ) ذكور – إناث (  

The Sample of  Research عينة البحث
تألفت عينة البحث احلايل من 100 طالب وطالبة بواقع 50 من الذكور و50 من اإلناث موزعني حسب 

أقسام كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  واجلدول رقم )2( يوضح ذلك

املجموعاإلناثالذكورالقسم 

207494اللغة العربية 

86371اللغة االنكليزية 

العلوم الرتبوية 
والنفسية 

145468

137083اجلغرافية التطبيقية 

246690التاريخ 

79327406املجموع

                                  اجلدول )  1 ( يوضح جمتمع البحث 
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أدايت البحث 
1- أساليب التفكري 

عبد  جمدي  قبل  من  واملرتجم   وبرامسون   هاريسون  قبل  من  املعد  التفكري  أساليب  مقياس  تبني  تم    
الكريم حبيب 1995. حيث يتكون املقياس من مخسة جماالت خمتلفة من أساليب التفكري  وهذه األنامط 
مرتبة بالتسلسل يف املقياس و هي: التفكري الرتكيبي، التفكري املثايل، التفكري العلمي،والتفكري التحلييل، 
متنوعة  عبارة عن مجلة  فقرة  فقرة ملحق )1(  وكل  املقياس من  18   ,.ويتكون هذا  الواقعي  والتفكري 
بخمس إجابات حمتملة، واملطلوب من الفرد اختيار احد اإلجابات  اخلمس حيث متثل كل اجابه احد 
أساليب التفكري .ويتم حساب عدد اإلجابات عىل كل أسلوب من أساليب التفكري حيث تأخذ كل اجابة 

عىل اي اسلوب درجة واحدة ثم جتمع هذه الدرجات .
2- االلتزام الديني 

  تم تبني مقياس احلمداين 2005 املطبق عىل طلبة اجلامعة والذي يتمتع باخلصائص السيكومرتية ويتكون 
املقياس من أربعة جماالت هي1-  أساسيات اإليامن )العقائد( .1- العبادات  3- العادات.4- نظم و 
معامالت أسالمية وبذلك وضعت الباحثة مخسة بدائل لإلجابة وهي  ) تنطبق عيل دائاَم, تنطبق عيل غالبَا, 
تنطبق عيل أحيانَا, تنطبق عيل نادرَا, ال تنطبق عيل أبدَا ( تعطى درجات عند تصحيح املقياس ) 5, 4, 3, 2, 1 

( عىل التوايل .

املجموعاإلناثالذكورالقسم 

101020اللغة العربية 

81018اللغة االنكليزية 

العلوم الرتبوية 
والنفسية 

121022

101020اجلغرافية التطبيقية 

101020التاريخ 

5050100املجموع 

                                     جدول رقم )2(
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التطبيق النهائي 
     تم تطبيق املقياسني عىل عينة البحث البالغة 100 طالب وطالبة  .

الوسائل اإلحصائية 
-  االختبار التائي لعينة واحدة 

إلجياد داللة الفرق بني املتوسطني الفريض واحلسايب عىل مقياس االلتزام الديني 
-  معامل ارتباط بريسون 

استخدم إلجياد العالقة بني أساليب التفكري وااللتزام الديني.
-  االختبار التائي لعينتني مستقلتني 

الجياد داللة الفرق بني الذكور واالناث عىل مقياس االلتزام الديني .
  الفصل الرابع: عرض النتائج والتوصيات واملقرتحات   

النتائج عىل ضوء  تلك  احلالية وتفسري  الدراسة  إليها  التي توصلت  للنتائج  الفصل عرضًا  يتضمن هذا 
األهداف املرسومة هلا وهي 

التعرف عىل أساليب التفكري لدى طلبة كلية الرتبية 
 لتحقيق اهلدف األول

احلايل  البحث  عينة  أفراد  وجلميع  التفكري  أساليب  من  اسلوب  لكل  الدرجات  متوسط  احتساب  أ-تم 
البالغ عددهم 100( طالب���ًا وطالب(  واجلدول )3( يوضح األساليب حسب متوسطها احلسايب لدى 

العينة .                        جدول رقم )3( أساليب التفكري حسب متوسطها احلسايب

 
اهلدف الثاين : التعرف عىل أساليب التفكري وفق متغري اجلنس )ذكور- إناث(

لتحقيق هذا اهلدف تم استخراج الوسط احلسايب لكل من الذكور واإلناث واجلدول رقم )4(يوضح ذلك                                                    

الوسط احلسايبأساليب التفكريت

5.00األسلوب الرتكيبي1-

3.99األسلوب املثايل2-

3.19األسلوب العميل3-

3.11األسلوب الواقعي4-

2.64األسلوب التحلييل5-

                                     جدول رقم )3(
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اهلدف الثالث : التعرف عىل مستوى االلتزام الديني لدى طلبة كلية الرتبية لتحقيق هذا اهلدف تم استخراج 
الوسط احلسايب واالنحراف املعياري واالختبار التائي لعينة واحدة إلجياد الفرق بني املتوسطني احلسايب 

والفريض واجلدول رقم )5( يوضح ذلك 

التائية  القيمة  بلغت  حيث  دال  املتوسطني  بني  الفرق  إن  يتضح   )5( اجل��دول  إىل  النظر  خالل  ومن 
املحس�������وبة  )24,54( بينام كانت القيمة اجلدولية )1.96( عند مستوى داللة )0.05( وبدرجة حرية 

)99( وهذا يدل عىل وجود التزام ديني عال .
اهلدف الثالث : تعرف العالقة االرتباطية بني أساليب التفكري وااللتزام الديني  لدى طلبة كلية الرتبية 

جامعة كربالء 
التفكري   أساليب  مقياس  عىل  األفراد  درجات  بني  بريسون  ارتباط  معامل  إجياد  تم  اهلدف  هذا  لتحقيق 

متوسط اإلناثمتوسط الذكوراسلوب التفكريت

5.964.07االسلوب الرتكيبي1-

4.223.76االسلوب املثايل2-

2.843.54االسلوب العميل3-

2.763.47االسلوب الواقعي4-

          3.05              2.22    االسلوب التحلييل5-

   عدد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

واالنحراف 
املعياري

املتوسط 
النظري

  القيمةالتائية 
مستوى 
الداللة

النتيجة درجة احلرية 

دالة100248.2427.822418024.541.960.0599

                                                   جدول رقم )4(

اجلد ولية املحسوبة 

                                             جدول رقم )5(
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ودرجاهتم عىل مقياس االلتزام الديني واجلدول رقم )6( يوضح العالقة بني أساليب التفكري وااللتزام 
الديني مرتبة حسب درجة ارتباطها  

يتضح من اجلدول رقم )6(انه ال توجد عالقة دالة بني أساليب التفكري وااللتزام الديني وذلك بمقارنة 
قيم االرتباط بالقيمة اجلدولية ملعامل ارتباط بريسون والتي تبلغ )0,20(.

االستنتاجات 
 توصلت الدراسة احلالية إىل النتائج اآلتية 

إن اسلوب التفكري الرتكيبي يأيت يف مقدمة األساليب التي يستخدمها طلبة كلية الرتبية وأخر اسلوب هو 
التحلييل .

إن طلبة كلية الرتبية يتسمون بالتزام ديني عال.
ال توجد عالقة ارتباطيه بني أساليب التفكري وااللتزام الديني

التوصيات 
تويص الدراسة احلالية برضورة االهتامم بأساليب التفكري ألهنا العنص األسايس يف شخصية الفرد.

التأكيد عىل تعزيز الوازع الديني لدى طلبة اجلامعة .
املقرتحات 

إجراء دراسة حول عالقة أساليب التفكري بمتغريات الشخصية .
إجراء دراسة حول أساليب التفكري الشائعة لدى مدريس املرحلة اإلعدادية .

املصادر: 

                                             جدول رقم )6(

معامل االرتباط اسلوب التفكري 

0.12االسلوب العميل 

-0.15االسلوب الرتكيبي

0.18االسلوب املثايل

-0.02االسلوب الواقعي 

-0.09االسلوب التحلييل 
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املالحق

ملحق رقم )1(
مقياس أساليب التفكري املقدم لعينة البحث

أ: عندما أسمع الناس يتحدثون عن فكرة. أميل إىل تفضيل اجلانب الذي:
1.  ُيعّرف وحُياول إهناء النزاع.

2.  ُيعرب بشكل أفضل عن األفكار والقيم املتضمنة.
3.  َيعكس بشكل أفضل وجهة نظري وخربيت الشخصية.

 4. حَيتوي املوقف باملنطق واالتساق واالستقامة.
 5. ُيعرب عن الفكرة بشكل فّعال وخمتص.

ب: عندما أبدأ العمل يف مرشوع ما مع جمموعة، فأنا أهتم ب:
 1. فهم أهداف وقيم املرشوع.

2.  اكتشاف أهداف وقيم أفراد املجموعة.
 3. حتديد اخلطوات التي جيب أن تتخذ لتنفيذ املرشوع بفعالية.

4.  فهم كم سيحقق املرشوع أرباح يل ولآلخرين.
 5. تنظيم املرشوع.
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ج: يف الكالم بشكل عام، أنا أستوعب األفكار اجلديدة بشكل أفضل عن طريق:
1.  ربطها باألنشطة احلالية و املستقبلية.

 2. تطبيقها يف مواقف جمردة.
3.  الرتكيز والتحليل احلذر.

4.  فهم كيف أن هذه األفكار اجلديدة مشاهبة لألفكار املعروفة.
 5. مقارنتها بأفكار أخرى.

د: بالنسبة يل املعلومات يف أي كتاب أو تقرير هي عادة:
 1. مهمة جًدا إذا أظهرت حقيقة النتائج.

2.  مهمة فقط لفحص دقة احلقائق.
 3. مفيدة، إذا دعمت ووضحت من قبل املؤلف.
 4. مهمة فقط من حيث استخالص النتائج منها.

 5. ليست مهمة يل ال أكثر وال اقل من معرفة املألوف.
ه: إذا وضعت يف موقع مسؤولية عن مرشوع، من املحتمل أن أبدأ ب:

1.  حماولة معرفة مدى مالئمة املرشوع من وجهة نظر خارجية
2  اختاذ قرار كيف يتم املرشوع بالوقت واملبلغ املتوفر.

3.  توقع النتائج املحتملة .
4.  حتديد ما إذا كان املرشوع سينفذ أو ال.

5.  حماولة صياغة املشكلة بشكل كيل ما أمكن.
و: إذا طلب مني مجع معلومات من الناس، سأفُضل:

1.  تشكيل رأي خاص باحلقائق والقضايا، ومن ثم أسأل أسئلة حمددة.
2.  عقد اجتامع مفتوح وأطلب منهم إعطاء وجهات نظرهم.

3.  مقابلتهم بمجموعات صغرية وتوجيه أسئلة عامة هلم.
4.  اللقاء بشكل غري رسمي مع ُأناس مهمني، للحصول عىل أفكارهم.

5.  اطلب منهم إعطائي معلوماهتم بشكل مكتوب.
ز: من املحتمل أن أعتقد بأن يشء ما حقيقي:

1.  إذا كان خمالف للرأي املقابل.
2.  إذا تالءم( تطابق )مع أشياء أخرى اعتقد أهنا حقيقية .

3.  إذا أثبت انه جيد عن طريق املامرسة.
4.  إذا كان منطقًيا وعلمًيا.

5.  إذا أمكن حتقيقه بشكل واقعي ملموس.
ح: يمكن أن أشارك بشكل أكر إذا طلب مني:
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1.  تعريف أهداف وأغراض املرشوع.
2.  حتديد األولويات بني املشاريع املتنافسة .

3.  حتديد كيفية توفري الوقت واملال يف املرشوع
4.  حتديد اآلثار العملية املرتتبة للمرشوع.

05  حتديد وتعيني املصادر الالزمة لتنفيذ مرشوع.
ط: عندما أقرأ كتاب غري خيايل أعطي انتباه أكر إىل:

1.  عالقة النتائج بخربايت اخلاصة.
2.  ما إذا كانت التوصيات قابلة للتحقيق عىل أرض الواقع .

3.  صالحية النتائج للتخزين مع البيانات .
4.  فهم الكاتب لألهداف واألغراض.
5.  املصادر التي اشتقت منها البيانات.

ي: عندما يكون لدي عمل أقوم به،فإنه أول يشء أريد معرفته هو:
1.  ما األسلوب األفضل للحصول عىل العمل منجًزا ؟

2.  من يريد العمل ومتى ؟
3.  ملاذا يستحق العمل القيام به ؟

4.  ما الذي يؤثر عليه ويمكن أن يؤثر عىل أعامل اخرى حمتملة ؟
5.  ما املصلحة الفورية من وراء القيام هبذا العمل ؟

ك: أنا عادة أتعلم أكثر حول كيفية القيام بيشء جديد عن طريق:
1.  فهم كيف يرتبط بأشياء أخرى اعرفها.

2.  البدء بمامرسته بالرسعة املمكنة .
3.  االستامع لوجهات نظر خمتلفة حول كيفية القيام به .

4.  أن يكون هناك من يرشدين عىل كيفية القيام به.
5.  حتليل كيفية عمله بالطريقة األفضل.

ل: إذا كنت يف موضع اختبار ما أفضل أن يكون االختبار عن طريق :
1. أسئلة موضوعية) اختيار متعدد ( موجهة حول املوضوع.

2. إجراء مناقشة مع آخرين يتم فحصهم أيضا .
 3. تقديم أو عرض شفوي يغطي ما اعرفه.

 4. تقرير غري رسمي حول كيفية قيامي بتطبيق ما تعلمته.
 5. تقرير مكتوب يغطي اخللفية، السؤال واألسلوب.

م: الناس الذين أحرتم قدراهتم بشكل اكر هم أقرب أن يكونوا من:
 1. الفالسفة واملستشارين.
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 2. الكتاب واملعلمني .
3.  رجال األعامل والقادة .

4.  االقتصاديون واملهندسني.
5.  الصحفيني.

ن: أجد فكرة ما مفيدة إذا كانت:
1.  تتناسب مع األفكار التي تعلمتها وأطبقها.

2.  توضح األشياء يل بطريقة جديدة مؤثرة.
3.  تستطيع أن توضح عدًدا من املواقف املرتبطة ذات العالقة بشكل نظام

4.  توضيح خربيت اخلاصة ومالحظايت.
5.  تطبيقها عىل أرض الواقع.

س : عندما يقدم احدهم توصية أفضل أن يكون:
1.  قد بني بوضوح األهداف التي ستتحقق.

2.  قد بني بوضوح كيف يمكن تطبيق التوصية.
3.  قد بني كيف ستقوم التوصية بدعم اهلدف الكيل .

4.  قد خّزن التوصية وأرفقها بالبيانات وبخطة.
5.  قد أخذ يف عني االعتبار اإلجيابيات والسلبيات.

ع : من املحتمل جًدا أن أقوم بقراءة كتاب حول موضوع غري مألوف بسبب:
1.  اهتاممي بتحسني معرفتي الفنية.

2.  أنني أخربت انه سيكون مفيًدا من قبل شخص احرتمه.
3.  رغبة باملعرفة أكثر حول كيف يفكر اآلخرون.

4.  رغبة بإجياد أفكار فيها حتٍد يل.
5.  رغبة بتعلم املوضوع املحدد الذي سيفيدين.

ف : عندما أدخل يف مشكلة ألول مرة حيتمل أن :
1.  أحاول ربطها بمشكلة أو نظرية خارجية.

2.  أنظر يف طرق للحصول عىل حل رسيع للمشكل.
3.  أفكر يف عدد من الطرق املختلفة حللها .

4.  أبحث عن طرق قام اآلخرون بحل املشكلة من خالهلا.
5.  أحاول إجياد الطرق األفضل حللها.

ص: أنا أكثر ميال إىل:
1.  إجياد طرق العمل، واستخدامها حيث أمكن.
2.  التنبؤ حول كيف تعمل األنامط املختلفة مًعا.
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3.  البحث عن اجلنسية بغض النظر عن الثمن.
4.  التفتيش عن طرق جديدة لعمل األشياء.

5.  أكون غري را ض حتى أجد الطريقة األفضل.
                                              

ملحق رقم)2 (
مقياس االلتزام الديني املقدم لعينة البحث

عزيزي الطالب    عزيزيت الطالبة                                                     
  حتية طيبة  

اليومية والتي متت صياغتها وفق األسلوب  التي تتعامل معها يف حياتك  الفقرات  فيام يأيت جمموعة من 
بإمعان وحتديد رأيك بكل فقرة بدقة ورصاحة بوضع  الفقرات  . يرجى قراءة تلك  الذي سرتاه الحقا 
عالمة )ü ( وفق ما يتناسب معك حقيقة ، فإذا كانت الفقرة تنطبق عليك دائام فضع عالمة )ü ( حتت 
عبارة : ) تنطبق عيَل دائام ( ، أما إذا كانت تنطبق عليك كثريا فضع العالمة ) ü ( حتت عبارة : )تنطبق عيَل 

كثريًا ( ...... وهكذا .
 

الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

1
امتنع عن شاء السلع التي فيها 
شبهة مهام كانت رخيصة الثمن 

2
عندما أتفكر يف خلق السموات 
واألرض أتصور عظمة قدرة 

اهلل تعاىل 

3
أؤمن إن احلجاب واجب عىل 

املرأة املسلمة البالغة 
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

4
اعتدت االلتزام بالوعود 

واملواثيق 

5
اعترب أن النظام االقتصادي 
اإلسالمي هو أصلح النظم 

االقتصادية يف العامل. 

6
اضبط أعصايب وال أتلفظ بأية 

ألفاظ تكفريية مهام أثريت 
أعصايب .

7
عندما استدين أو يستدان مني 

فأين اكتب الدين .

8
أؤمن بان اإلقتداء بالسنة 

النبوية هو القدوة األوىل يف 
مجيع أعاميل . 

9
أؤمن بأن اهلل هو الذي يرزق 

من يشاء 

10
األيامن بوجود املالئكة حقيقة 

وليس ومهًا .

11
ابتعد عن التعامل مع املصف 

العقاري الن فوائده حمرمة .
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

12
أؤمن بأن اهلل تعاىل يعينني عىل 

احلياة كلام كنت مطيعا له .

13
التصديق بالرسل واألنبياء 
مجيعهم سمة أساسية من 

سامت املؤمنني  .

14
أقدم مصلحة اآلخرين عىل 

مصلحتي .

15
ال أتعاطى الرشوة وال اقبل 

انتشارها وتفشيها .

أجتنب سامع أالغاين الفاحشة 16

17
الغش يف االمتحانات ال يقره 

اإلسالم .

18
 اعتقد إن األيامن بالقدر هو 

هروب من إرادة الفرد وقدرته 
عىل مواجهة الظروف .

19
أصوم شهر رمضان بكل 

معاين الصيام 
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

20
اإلنسان  تزيد  الدينية  العلوم 

معرفة باهلل وأوامره ونواهيه .

أقاوم ضغوط أعداء اإلسالم .21

22
اعتقد أن الشك بوجود 

احلساب يزيد الفرد يف وقوعه 
يف متاهة

23
أرى أن مراسيم الزواج 

احلالية تتعارض مع الرشيعة 
اإلسالمية .

24
اعتقد أن ما جاء بالقرآن 
الكريم يتالءم مع بعض 

متطلبات العص .

25
اعتقد أن املسلم الذي يستطيع 
احلَج وال حيج يبقى مدانًا هلل .

26
تزداد عزيمتي عندما اذكر 

اسم اهلل .

27

اعتقد أن االعتداء عىل امللكية 
العامة اشد حرمة يف اإلسالم 

من االعتداء عىل امللكية 
اخلاصة .
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

اكتب وصيتي دائام .28

29
العاطس  اشمت  أن  تعودت 

فأقول له :   ) يرمحك اهلل ( .

 30

عبارة  ع��ىل  حتيتي  يف  اق��ت��ص 
استعمل  وال  عليكم  السالم 
صباح  مثل  دخيلة  ع��ب��ارات 

ومساء.

أؤدي صالة الفجر يف وقتها .31

32
التزم بتوزيع األرباح حسب 
ما أمر به الرشع عىل شكائي 

يف العمل .

33
أحتاشى القسم يف البيع 

والرشاء .

اذكر اهلل بلساين وقلبي .34

35
اجلأ إىل اهلل تعاىل بالدعاء وقت 

الضيق
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

36
التزم بام يقر عيّل من زكاة 

الفطر .

37
يبارك اهلل يف رزقي كلام 

تصدقت.

اختار الصديق املؤمن .38

أجتنب النظر إىل املحرمات .39

40
يعجبني امللتزمون بالوزن 

الدقيق .

41
اشعر إن أدائي للفرائض 

الدينية جيعلني شخصا أفضل 
.

42
أتفكر يف معاين القرآن الكريم 

عند تالوته .

43
إذا دعت احلاجة ال اقسم إال 

باهلل تعاىل وحده فقط .
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

44
أفضل صفة التدين عىل صفة 

اجلامل عىل صفة اجلامل يف 
اختيار شيك احلياة .

45
احرص عىل إقامة عالقات 

طيبة مع اجلريان .

46
امتلك دافع اجلهاد يف سبيل 

اهلل .

47
ال أجتاوز حدود الرشع يف 
عالقتي مع اجلنس  اآلخر .

48
أسعى لزيارة أويل األرحام 
عىل الرغم من كثرة أعاميل .

49
اقتدي بعادات السلف 

الصالح وال اقتدي بعادات 
الغرب .

50
التزم باحلفاظ عىل الدار التي 

استأجرهتا من اآلخرين .

51
أؤدي صالة اجلنازة عىل 

أموات املسلمني كلام 
استطعت .
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الفقراتت
تنطبق 

عيل دائام 
تنطبق عيل

كثريا
تنطبق عيل

أحيانا
تنطبق عيل

نادرا
ال تنطبق 
عيل أبدا

52
أمتنى الصالح لال أشار وال 

احقد عليهم .

53
اشعر باألمان واالطمئنان أكثر 

عندما أتوكل عىل اهلل .

54
 اشعر باحلياء عندما أحتدث 

مع الكبار .

55
اكره التدخني ألنه خمالفة 

شعية .

56
اعرتف بأخطائي وال أرص 

عليها .

57
ارفض التعامل مع األجانب 

املحتلني .

58
أيامين باليوم اآلخر له تأثري عىل 

تعاميل مع الناس .

59
 ال ابخس الناس أشياءهم 
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ظاهرتا التذكيـــر والتأنيـــث
في السياقات القرآنية 

كلّية العلوم اإلسالمّية / جامعة كربالء 
قسم اللغة العربّية 

أ.م.د. وفاء عّباس فّياض

من  مجلة  إي��راد  عىل  البحث  فكرة 
اآليات القرآنية املتشاهبة يف سياقاهتا، 
بالتذكري  أح��دمه��ا  ت��رد  ق��د  ول��ك��ن 
املواطن  من  ذلك  ويعد  بالتأنيث،  األخرى  واآلية 
التي تتفاضل فيها اآليات املباركات، وجتعلها تصل 
القرآين الذي أراده اهلل سبحانه  إىل درجة اإلعجاز 
وتعاىل يف خماطبة بني البرش. ولذلك فان عّد اآلية 
من املتشابه يعني حاجتنا إىل بيان سبب اختيار هذا 
النص  يف  غريه  دون  النحوي  أو  اللغوي  املنحى 

القرآين؛ ولذلك فاآلية القرآنية بحاجة إىل تبيني علة 
ذلك. وعليه فالتعبري القرآين يتجاوز املظهر الشكيل 
أن يكشف  أو داللية يمكن  إىل دواٍع سياقية  لآلية 
عنها عند تفحص اآلية وما حييط هبا، ولذلك نجد 
أن القرآن الكريم ال خيضع لقواعد النحو بقدر ما 
يكون  فمرة  ذلك  كل  يف  احلاكم  هو  املعنى  يكون 
بحسب  أجود  التذكري  يكون  ومرة  أجود  التأنيث 

القصد والسياق طال الفصل أم قص.

الملّخص 

تقوم
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ال  البدائية  اللغات  بعض  أن  الباحثني  بعض  يرى 
تفّرق بني املذّكر واملؤّنث، فتستعمل صيغة واحدة 
متّيز  اللغات األرقى  الضامئر واألفعال، وبعض  يف 
تفّرق  ال  ولكنها  الضامئر،  يف  واملؤنث  املذّكر  بني 
وهذه   .)1( الصفات  يف  وال  األفعال  يف  بينهام 
بتفصيل  وحمّددة  العربية،  اللغة  يف  حمسومة  األمور 
أكثر  من  اليوم  العربية  اللغة  كانت  ورب��اّم  ودق��ة. 
اللغات اهتاممًا بالتفريق بني املذكر واملؤّنث0 وكلام 
وظائفها،  زادت  ودقة،  وتقدمًا  رفعة  اآللة  زادت 
وتنّوعت  أجهزهتا،  ودّق��ت  صناعتها،  وتقّدمت 

استعامالهتا، وكذلك هي اللغة.
الظواهر  من  والتأنيث  التذكري  ظاهرة  تعد  ولذا 
الطبيعية املوجودة يف اللغة العربية إال أهنا: )) تفرق 
لواحق،  فللمؤنث  واملؤنث،  املذكر  بني  العربية 
وليس للمذكر يشء، هذا النوع املعرب عنه باملؤنث 
)نوع نحوي(، ال ينطبق عىل النوع الطبيعي اجلنيس، 
فقد يتوافق معه، وقد خيتلف عنه متامًا. ومن ذلك 
بصورة  مؤنثة  حاالت  عن  تعرب  التي  الكلامت  أّن 
نحو:عاقر،  تأنيث  الحقة  بغري  عادة  تتمثل  نوعية 

وحامل، ومرضع (()2(. 
يسمى  ما  أو   ) النحوي  النوع  ب���)  يعنيه  وال��ذي 
بكونه  اجلملة  يف  معاملته  جتري  أنه  نحويًا  باملؤنث 
مؤنثًا، ويتم ذلك عرب القرائن اللفظية من وجود تاء 
للفعل وهي  الالحقة  املتحركة  أو  الساكنة  التأنيث 
أو  لألسامء  الالحقة  التاء  أو  املخاطبة  الفاعل  تاء 

اهلاء للمؤنث أو األلف املقصورة أو املمدودة .
التذكري،  عن  فرعا  يعّد  التأنيث  فإن  العموم  وعىل 
إىل حالة  ينقله  ما  به  يلحق  ثم  األول  املذكر هو  إذ 
عىل  لتدل  عالمة  إىل  حيتاج  ال  فاملذكر  التأنيث. 
خاصة.  عالمة  إىل  املؤنث  حيتاج  حني  يف  تذكريه 
تكون  وقد  به،  الحقة  العالمة  تلك  تكون  وقد 

أو  ألفاظ يف اجلملة  به من  يتعلق  ما  ببعض  الحقة 
كام يقول سيبويه)3 (: األشياء كلها أصلها التذكري، 
ختتصُّ بعد ذلك ) يعني التأنيث( فكل مؤنث يشء، 
 (( ويقول سيبويه:  أول،   فالتذكري  يذكر،  واليشء 
الن  املؤنث،  من  عليهم  أخ��ّف  املذكر  أن  اعلم 
املذّكر أول، وهو أشّد متكنًا، وإنام خيرج التأنيث من 
التذكري، أال ترى أن اليشء يقع عىل كّل ما أخرب عنه 
قبل أن يعلم أذكّر هو أو أنثى ؟ واليشء ذكر(( )4 (.
عن  حكى  أمني  أمحد  أن  ههنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
امرأة إنجليزية كانت تتعلم عليه العربية، اعرتاضها 
عىل تأنيث الشمس وهي قوية، وتذكري القمر، وهو 
لطيف وديع، وك�ان األول�ى- يف رأهيا – أن تذكر 
العربية الشمس، وتؤنث القمر، كام يفعل اإلنجليز 
ليس  الشمس  تأنيث  أن  فاهتا  احلقيقة  ويف   .)5(
جنسًا حقيقيًا، بل هو جنس نحوي، وهذا التأنيث 
وهلذا  وغزالة.  فاطمة  يف  التأنيث  دون  الشمس  يف 
قال النحاة إهنا مؤنث جمازي، فيقال: طلع الشمس، 
وطلعت الشمس، وما بقي من التأنيث يف الشمس 
عىل  والنامء  والتكاثر  واحلياة  احلركة  مصدر  فألهنا 
األرض- كام املرأة يف احلياة اإلنسانية – وال تتأتى 
احلياة من دوهنا، كام ال تتأتى من دون املرأة، وليس 

للقمر هذه املزية.  ورحم اهلل أبا الطيب حني قال:
ْمِس عيٌب  وما التأنيث السم الشَّ

                                          وال التذكرُي فخـٌر للهـالل
حتى عّد ذلك من معانيه التي تفرد هبا)6 ( .

)) وليس غريبًا - بعد ذلك - أن يعّد النحاة التذكري 
خلقت  كام  عنه،  فرعًا  والتأنيث  أصاًل،  العربية  يف 
حواء من آدم - عليهام السالم - مما يدل عىل أصالة 

هذه اللغة، وذوقها الرفيع0
يشء  كل  من  خلق  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  كان  وإذا 
حتى  والبنات،  واألنعام،  األن��ايّس،  من  زوجني: 
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واحلركة  الطاقة  ومصادر  تأملناه–  إذا  اجل��امد- 
واحلياة، فإن من دّقة هذه اللغة، وروعة اإلحساس 
بالوجود فيها، وتكاملها مع عنارص الكون، ونبص 
احلركة، ودفق احلياة أن حتتفل احتفاالً بالغًا بقضية 
ال  دق��ة  اجلانب  ه��ذا  وتعطي  والتأنيث،  التذكري 
ال  برهافة  وتتمتع  اللغات،  من  غريها  يف  نجدها 
منه حّبة  اللغة، والمست  تتأيت إال من عايش هذه 

القلب وشغافه0
ويف ضوء هذا املنهج من الدقة والتفصيل   
سواء  ومؤّنث،  مذّكر  عىل  العربية  يف  االسم  قسم 
أيضًا  بذلك  وتأثر  مجعًا،  أو  مثنى  أو  مفردًا  كان 
وال��ع��دد،  واحل���ال،  وال��ص��ف��ة،  واخل���رب،  الفعل، 
هلا،  املناسب  الضمري  حالة  لكل  ووضع  وغريها، 
رفع  ضمري  متصاًل،  أو  منفصاًل  مسترتًا،  أو  بارزًا 
تذكري  من  عنه  يعرّب  ما  عىل  داالً  نصب،  ضمري  أو 
أخرى:  أشياء  إىل  التقسيم  هذا  وامتد  تأنيث،  أو 
م املؤنث  كأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة، وقسِّ

إىل حقيقي وجمازي، وإىل لفظي ومعنوي )1 (.  
اآليات املتشاهبات يف القرآن الكريم:

وجود  الكريم  القرآن  دراسة  يف  االنتباه  يلفت  مما 
ويف  بالتذكري  بعضها  يف  ورد  متشاهبات  آي��ات 
املواطن  من  ذلك  ويعد  بالتأنيث.  اآلخر  بعضها 
التي تتفاضل فيها اآليات املباركات وجتعلها تصل 
إىل درجة اإلعجاز القرآين الذي أراده اهلل سبحانه 

وتعاىل يف خماطبة بني البرش.
أن  نجد  الكريم  القرآن  آيات  بعض  استقراء  وبعد 
من  يعّدها  أن  الباحث  يستطيع  عدة  آيات  هنالك 
املتشابه القرآين وهي ورود آيات مباركة تتشابه يف 
يعامل  القرآين  التعبري  أخرى ولكن  آية  مع  سياقها 
اللفظة مرة عىل حقيقة أمرها األول بأهنا مؤنثة ومرة 
أخرى ما ظاهره أنه يعاملها معاملة املذكر؛ ولذلك 

فاآلية القرآنية بحاجة إىل تبيني علة ذلك.
تذكريالفع�ل و تأنيثه: 

تلزم  التأنيث  ت��اء  أن   )7( النحاة  ي��رى   
إىل  الفعل  يسند  أن  أحدمها:  موضعني:  يف  الفعل 
ضمري مؤنث متصل، وال فرق يف ذلك بني املؤنث 
احلقيقي واملجازي، فتقول: هند قامت، والشمس 
طلعت، وهند تقوم والشمس تطلع، وال تقول: قام 
وال طلع؛ فإن كان الضمري منفصال مل يؤت بالتاء، 

نحو: هند ما قام إال هي.
الثاين: أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث غري 

مفصول عن الفعل نحو: قامت هند. 
   والذي يفهم من كالم النحويني أن التاء ال تلزم 
يف غري هذين املوضعني، أما املؤنث املجازي الظاهر 
وطلعت  الشمس،  طلع  فتقول:  التاء،  تلزمه  فال 
نحو:  يف  التاء،  ترك  الفصل  يبيح  وقد  الشمس، 
الفعل  بني  فصل  فإذا  الواقف،   بنت  القايض  أتى 
وفاعله املؤنث احلقيقي بغري )إال( جاز إثبات التاء 
القايض  أتى  فتقول:  اإلثبات،  واألجود  وحذفها، 
اليوم  قام  وتقول:  أتت   واألجود:  الواقف،  بنت 

هند، واألجود: قامت.
مل   ) )إال  ب�  املؤنث  والفاعل  الفعل  بني  فصل  فإن 
إال  قام  ما  فتقول:   اجلمهور،  عند  التاء  إثبات  جيز 
ما قامت إال  الشمس وال جيوز  هند، وما طلع إال 
هند، وال ما طلعت إال الشمس، وقد جاء يف الشعر 

كقوله:              وما بقيت إال الضلوع اجلراشع
ختص  التي  القواعد  م��ن  جمموعة  ه��ذه   
الفعل من حيث لزومه تاء التأنيث وعدمها عندما 
أما يف حالة  مفردا،  أم جمازيا  املؤنث حقيقيا  يكون 
اجلمع فإنه إذا أسند الفعل إىل مجع: فإما أن يكون 
بالتاء،  الفعل  اق���رتان  جي��ز  مل  ملذكر  سالمة  مج��ع 
الزيدون.  قامت  جيوز:  وال  الزيدون،  قام  فتقول: 
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أو ملؤنث  إذا كان مجع تكسري ملذكر كالرجال،  أما 
فيجوز  كاهلندات،  ملؤنث  سالمة  مجع  أو  كاهلنود، 
الرجال،  قام  فتقول:  وحذفها،  التاء  إثبات  فيها 
وقامت الرجال، وقام اهلنود، وقامت اهلنود، وقام 
لتأوله  التاء  فإثبات  اهلندات،  وقامت  اهلندات، 
تعاىل:﴿  قال  باجلمع.  لتأوله  وحذفها  باجلامعة، 
تعاىل:﴿  وقال  آَمَنَّا﴾)احلجرات14(  اْلَعْرَابُ  قَالَتِ 

وَقَاَل نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾)يوسف30(.
قوله  يف  الفعل  تذكري  أن  ال��ف��راء  وذك��ر     
يدل  ونحوه  نِ��سْ��وَةٌ﴾)ي��وس��ف30(  وَقَ���اَل  تعاىل:﴿ 
وقال  التأنيث. قال:)) ومثله: ﴿  القلة بخالف  عىل 
ووقوع  النسوة  لقلَّة  الفعل  ر  فذكَّ الْمَدِينَة﴾  يف  نِسْوَةٌ 
)هؤالء( عليهن كام يقع عىل الرجال. ومنه قوله:﴿ 
فإذا انْسَلَخَ الَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾)8 ( ومل يقل: انسلخت، 
السّمْعَ  ﴿إِنَّ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  وقال  صواب.  وكلٌّ 
يقل  ومل  لقّلتهن     ) ُأولَئِكَ﴾)9  والُْفؤَادَ ُكلُّ  والْبَصَرَ 

) تلك( ولو قيلت كان صوابا(( )10(.
 

السامرائي)11(  فاضل  الدكتور  ويرى   
الكريم  القرآن  استعامل  بدليل  الرأي  هذا  صواب 
التأنيث  الكثرة بخالف  أحيانا لداللة عىل  التأنيث 
لِرَسُوٍل  نُؤْمِنَ  أاَلَّ  إِلَيْنَا  اللَّهَ عَِهدَ  إِنَّ  قَالُوا  الَّذِينَ  قال تعاىل:﴿ 
جَاءَُكمْ  قَ��دْ  ُق��لْ  النَّارُ  تَْأُكُلهُ  بُِقرْبَاٍن  يَْأتِيَنَا  ى  حَتَّ
إِنْ  قَتَْلُتمُوهُمْ  فَلِمَ  ُقْلُتمْ  وَبِالَّذِي  بِالْبَيِّنَاتِ  قَبْلِي  مِنْ  رُسٌُل 

ُكنُْتمْ صَادِقِنيَ﴾)آل عمران183(. 
       فقال) َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل( بتذكري الفعل. وقال 
مِنْ  تَجِْري   

ٍّ
غِل مِنْ  صُدُوِرهِمْ  فِي  مَا  وَنَزَعْنَا  تعاىل:﴿ 

تَحْتِِهمُ اْلَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهََذا وَمَا ُكنَّا 
لِنَهْتَدِيَ لَوْاَل أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُُل رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا 
تَعْمَُلونَ﴾)  ُكنُْتمْ  بِمَا  ُأوِرثُْتمُوهَا  الْجَنَُّة  تِْلُكمُ  أَنْ 
بني  واضح  والفرق   ، الفعل  فأنث  األع��راف43( 

فقال  إرسائيل  لبني  خطاب  األوىل  فإن  األمرين 
هلم)) َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل( والثانية يف رسل اهلل مجيعا 
ألن الكالم عىل لسان أهل اجلنة يف اآلخرة فالرسل 
الفعل  فأنث  أكثر عددا مما يف اآلية األوىل  يف اآلية 
إاِلَّ  يَنُْظرُونَ  هَْل  أيضا:﴿  وقال  للقلة.  وذّكر  للكثرة 
تَْأِويلَهُ يَوْمَ يَْأتِي تَْأِويُلهُ يَُقوُل الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبُْل قَدْ جَاءَتْ رُسُُل 
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَْل لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمََل َغيْرَ 
مَا  عَنْهُمْ  وََضلَّ  أَنُْفسَهُمْ  خَسِرُوا  قَدْ  نَعْمَُل  ُكنَّا  الَّذِي 
نظرية  اآلية  وهذه   )53 ﴾)األعراف  يَْفتَرُونَ َكانُوا 
فأنث  أيضا  اآلخ��رة  يف  الكالم  فإن  السابقة  اآلية 

الرسل للداللة عىل الكثرة واهلل أعلم.  
ولذلك نرى أن عّد اآلية من املتشابه يعني حاجتنا 
إىل بيان سبب اختيار هذا املنحى اللغوي أو النحوي 
دون غريه يف النص القرآين. فمن ذلك ما جاء من 
الَّذِينَ َظلَمُوْا الصَّيْحَُة﴾)هود67(  وَأَخََذ  قوله تعاىل: ﴿ 
َظلَمُوْا  الَّذِينَ  تِ  وَأَخَ��ذَ آخر:﴿  موضع  يف  تعاىل  وقوله 
الفعل)أخذت(  أنث  فقد  الصَّيْحَُة﴾)هود94(. 
يؤنث  ومل  الثانية  اآلية  يف   ) الصيحة  إىل)  إلسناده 
إىل  مسند  أنه  مع  األوىل،  اآلية  يف  وأخذ(   ( الفعل 

)الصيحة( أيضا.
جموزا  االستعامل  هذا  يعّد  النحوية  الناحية  فمن 
إذا  حالة  يف  تذكريه  عىل  البقاء  أو  الفعل  لتأنيث 
فصل بينه وبني فاعله املؤنث بفاصل وهو ما قال به 
النحويون، عىل أن األمر يف التعبري القرآين يتجاوز 
هذا املظهر الشكيل إىل دواٍع سياقية أو داللية يمكن 
هبا،  حييط  وما  اآلية  تفحص  عند  عنها  يكشف  أن 
عن  السؤال  وه��و  املنحى  ه��ذا  علة  يف  ذك��ر  وق��د 
سقوط عالمة التأنيث من الفعل يف قوله: ) َوَأَخَذ 
مع  شعيب  قصة  يف  فيه  وثبوهتا  صالح،  قصة  يف   )
يف  والتساوي  الصيحة  وهي  الفاعل  يف  التساوي 
الفصل الواقع بني الفعل وفاعله الرافع له؟ قوهلم: 
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حقيقي،  وغري  حقيقي  رضبني  عىل  التأنيث  ))أن 
إال  غالبًا  فعله  من  التأنيث  تاء  حتذف  ال  فاحلقيقي 
أن يقع فصل نحو قام اليوم هند، وكلام كثر الفصل 
اليوم  القايض  حرض  كالمهم  ومن  احلذف،  حسن 
امرأة، واإلثبات مع احلقيقي أوىل ما مل يكن مجعًا. 
وأما التأنيث غري احلقيقي فاحلذف فيه مع الفصل حسن، 
قال تعاىل: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَِظٌة مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ﴾) البقرة  
حسنًا،  ازداد  الفصل  كثر  فإن  كثري،  وهو   ،)275
﴾)هود67(،  الصَّيْحَُة  َظلَمُوا  الَّذِينَ  وَأَخَ��َذ   ﴿  ) ومنه   (
أحسن،  واحلذف  جائزان  هنا  واإلثبات  فاحلذف 
فجاء الفعل يف اآلية األوىل عىل األوىل، ثم ورد يف 
قصة شعيب وهي الثانية بإثبات عالمة التأنيث عىل 
الوجه الثاين، مجعًا بني الوجهني إذ اآليتان يف سورة 
واحدة وتقدمها األوىل عىل ما ينبغي، واهلل أعلم.((

 .)12(
ويبدو أن األمر ليس عىل هذه الصورة ألن تذكري 
الذي  السياق  ي��الءم  بام  جاء  )الصيحة(  وتأنيث 
وضعت فيه، فجاءت )الصيحة ( بالتذكري يف قصة 
إذ كانت  العذاب واخلزي  صالح وكانت يف معنى 
هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  يَوْمِئِذٍ  خِزِْي  وَمِنْ  تعاىل:﴿  بقوله  منتظمة 
الْقَِويُّ الْعَِزيُز﴾) هود66( فصارت )الصيحة( عبارة 
اآلية  يف  املذكور  العذاب  وعن   اخلزي  ذلك  عن 
يذكر  مل  فإنه  شعيب  قصة  بخالف  التذكري  فقوي 

فيها ذلك )13(.         
والتْأنيث  التذكري  بقوهلم:))  ذلك  آخرون  ويعلل 
ويف  األُوىل.  يف  َأخ���ّف  التذكري  لكنَّ  َح��َس��ن��ان، 
ثَمُوْد  بَعِدَتْ  َكمَا  وهو﴿  بعدها  ما  وافق  األُْخرى 

﴾)هود 95(.(( ) 14(.
   ويذكر اخلطيب اإلسكايف)ت421ه�( أن السبب 
يف هذا املجيء هو أنه)) مّلا  جاَءت يف قّصة ُشَعْيب 
 ،)15 الرَّجْفَُة﴾)  فَأَخََذتْهُمُ  بُوهُ  فََكذَّ الّرْجفة﴿  مّرًة 

لَِّة﴾ بُوهُ فَأَخََذهُمْ عََذابُ يَوِْم الظُّ ومّرة الظُّلَّة﴿ فََكذَّ
َظَلُموْا  ِذيَن  الَّ َوَأَخ��َذِت  الّصيحة﴿  ومّرة   ،)  16(
ُحْسنًا.(()18(  التَّْأنيث  ازداد   ،)17(﴾ ْيَحُة  الصَّ
واملعنى هو احلاكم يف سياق هذه اآليات املباركة إذ 
مجع هلم بني الثالثة فإن الرجفة بدأت هبم فاصحروا 
إىل الفضاء خوفا من سقوط األبنية عليهم فصهرهتم 
إليها  فأهرعوا  الظلة  هلم  ورفعت  بحرها  الشمس 
يستظلون هبا من الشمس فنزل عليهم منها العذاب 
وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة 
أحسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاء واهلل أعلم )19 (.   
ويرى الزخمرشي )ت538ه�( أن التأنيث احلقيقي 
ولذلك   )20( احلقيقي  غري  التأنيث  من  أق��وى 
ظاهر  إىل  مسندًا  ك��ان  س��واء  فعله  تأنيث  وج��ب 
االسم، أو إىل ضمريه نحو: خرجت املرأة، واملرأة 
ولو  س��ارت،  والناقة  الناقة،  وس��ارت  خرجت، 
بينهام جاز نحو:  قلت: جاء هند مل جيز، فإن فصل 
مل  حقيقي  غري  التأنيث  كان  وإذا  هند،  اليوم  جاء 
إذا كان مسندًا إىل ظاهر االسم  الفعل  تأنيث  يلزم 
نحو: طلعت الشمس، وطلع الشمس، فإن فصل 
قال  الشمُس،  اليوَم  طلع  تقول:  أن  َحُسَن  بينهام 
اهلل  وق��ال   )21( مَوْعَِظٌة﴾  جَ���آءَهُ  فَ��مَ��نْ  تعاىل:﴿  اهلل 
تعاىل: ﴿ وَلَو َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾)22(، وإن كان 
الفعل مسندًا إىل الضمري فإحلاق العالمة هو الوجه 
نحو: ﴿ إَِذا الشَّمْسُ ُكوِّرَت﴾ ) 23( و﴿ إذا السَّمَاءُ 

انْفََطرَتْ﴾)24 ( (()25 (.
يراه  فالذي   )26 ( السامرآئي  فاضل  الدكتور  أما   
يقرره  الذي  الكالم ليس عىل إطالقه وإنام  أن هذا 
املعنى، فليس إثبات التاء يف احلقيقي التأنيث أجود، 
كان  سواء  أمجل  احلذف  كان  الكالم  طال  إذا  وال 
اهلل  كالم  هذا  عىل  ودليله  جمازيا  أم  حقيقيا  املؤنث 

تعاىل:﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَِظٌة مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ﴾
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مَ��وْعِ��َظ��ٌة  جَ��اءَتْ��ُك��مْ  قَ��دْ  وق��ال:﴿   ،)275 البقرة    (
﴾)يونس 57( فذكّر الفعل يف األوىل مع أن الفصل 
أقل ألنه باهلاء وحدها وأّنث يف الثانية مع أن الفصل 

أكثر ألنه ب� )كم(. 
وقال تعاىل:﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾)البقرة 253( 
﴾)آل عمران 105(  وقال:﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
يف  واحلاكم  واحد،  والفصل  ذّكر  ومرة  أنث  فمرة 
ذلك هو املعنى؛ ألن )البينات( ) 27( أنثها حيث 
قال  النبوات  عىل  الدالة  العالمات  بمعنى  كانت 
وَاَل  ًة  َكافَّ السِّْلِم  فِي  ادْخُُلوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا  تعاىل:﴿ 
إِنَّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُبنِيٌ، فَِإنْ َزلَْلُتمْ مِنْ  بِعُوا خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن  تَتَّ
عَِزيزٌ حَكِيمٌ،  اللَّهَ  أَنَّ  فَاعْلَمُوا  الْبَيِّنَاتُ  مَا جَاءَتُْكمُ  بَعْدِ 
وَالْمَالَئَِكُة  الْغَمَاِم  مِنَ  ُظلٍَل  فِي  اللَّهُ  يَْأتِيَهُمُ  أَنْ  إاِلَّ  يَنُْظرُونَ  هَْل 
مُورُ، سَْل بَنِي إِسْرَائِيَل َكمْ  وَُقضِيَ اْلَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ ُترْجَعُ اْلُ

آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ...﴾) البقرة 211-208(. 
البينات  اآلي��ات  بمعنى  ألهن��ا  )البينات(  فأنث 
وقال  والدالئل.  للنبوات  املظهرة  العالمات  أي 
مَنْ  مِنْهُمْ  بَعٍْض  عَلَى  بَعَْضهُمْ  ْلنَا  فَضَّ الرُّسُُل  ِتلْكَ  تعاىل:﴿ 
مَرْيَمَ  ابْنَ  وَآَتَيْنَا عِيسَى  بَعَْضهُمْ دَرَجَاتٍ  وَرَفَعَ  اللَّهُ  َكلَّمَ 
مِنْ  الَّذِينَ  اْقتَتََل  مَا  اللَّهُ  شَ��اءَ  وَلَ��وْ  الُْقدُِس  بِ��رُوِح  وَأَيَّ��دْنَ��اهُ  الْبَيِّنَاتِ 
بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِِن اخْتَلَُفوا فَمِنْهُمْ مَنْ 
يَْفعَُل  اللَّهَ  اللَّهُ مَا اْقتَتَُلوا وَلَكِنَّ  آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ َكفَرَ وَلَوْ شَاءَ 
بمعنى  أيضا  هنا  والبينات  البقرة253(  يُِريدُ﴾)  مَا 
املعجزات واآليات الدالة عىل النبوات آال ترى إىل 
قوله تعاىل:﴿ يَسْأَلُكَ أَهُْل الْكِتَاِب أَنْ ُتنَزَِّل عَلَيِْهمْ كِتَابًا 
اللَّهَ  أَِرنَا  فَقَالُوا  َذلِكَ  مِنْ  أَْكبَرَ  مُوسَى  سَأَلُوا  فَقَدْ  السَّمَاءِ  مِنَ 
بَعْدِ  الْعِجَْل مِنْ  اتََّخُذوا  بُِظْلمِِهمْ ُثمَّ  جَهْرَةً فَأَخََذتْهُمُ الصَّاعِقَُة 
﴾ ) النساء 153( فقوله )البينات(  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
تعني اآليات الدالة عىل النبوات واملعجزات وذلك 
ظاهر أال تراها منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من 

اآليات؟ 

يف حني استعملها مذكرة يف قوله تعاىل:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
آَمَنُوا اتَُّقوا اللَّهَ حَقَّ ُتقَاتِهِ وَاَل تَمُوُتنَّ إاِلَّ وَأَنُْتمْ مُسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُوا 
بِحَبِْل اللَّهِ جَمِيعًا وَاَل تَفَرَُّقوا وَاْذُكرُوا نِعْمََة اللَّهِ عَلَيُْكمْ إِْذ 
ُكنُْتمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ فَأَصْبَحُْتمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 
وَُكنُْتمْ عَلَى شَفَا حُْفرَةٍ مِنَ النَّاِر فَأَنْقََذُكمْ مِنْهَا َكَذلِكَ 
مِنُْكمْ  وَلْتَُكنْ  تَهْتَدُونَ،  لَعَلَُّكمْ  آَيَاتِهِ  لَُكمْ  اللَّهُ  يُبَيِّنُ 
ُأمٌَّة يَدْعُونَ إِلَى الَْخيِْر وَيَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَِن الْمُنَْكِر 
وَُأولَئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ، وَاَل تَُكونُوا َكالَّذِينَ تَفَرَُّقوا وَاخْتَلَُفوا 
عمران105-102(  الْبَيِّنَاتُ﴾)آل  جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ 
الدين  بمعنى  أو  والنهي  األمر  بمعنى  وذلك ألهنا 
عىل  الدالة  اآلي��ات  بمعنى  وليست  اهلل  حبل  أو 
والنهي  األمر  منتظمة يف سياق  تراها  أال  النبوات، 

وليست يف سياق اآليات واملعجزات.       
الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَُكمُ  إَِذا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَا  تعاىل:﴿  وقال 
أنه  مع  التاء  فحذف   )10 ﴾)املمتحنة  مُهَاِجرَاتٍ
هذا  يكون  النحاة  ق��ول  وع��ىل  التأنيث.  حقيقي 

خالف األجود.
وبناء عىل ما تقدم نجد أن القرآن الكريم ال خيضع 
احلاكم يف  املعنى هو  يكون  ما  بقدر  النحو  لقواعد 
يكون  ومرة  أجود  التأنيث  يكون  فمرة  ذلك  كل 
التذكري أجود بحسب القصد والسياق طال الفصل 

أم قص.
ومما ورد يف بيان تأنيث الفعل أو تذكريه من املتشابه 
حَسَنٌَة﴾  ُأسْ��وَةٌ  لَُكمْ  َكانَتْ  تعاىل:﴿  قوله  القرآين 
َكانَ  لَقَدْ  تعاىل:﴿  قوله  جاء  وبعدها  )املمتحنة4( 
األوىل  يف  فأّنث  ﴾)املمتحنة6(  ُأسْوَةٌ فِيِْهمْ  لَُكمْ 
هذا  آب��ادي  الفريوز  علل  وق��د  الثانية،  يف  وذّك��ر 
الفعل األَّول مع احلائل،  َأنَّث  بقوله:))  االستعامل 
ر الثَّاين، لكثرة احلائل. وإِنَّام َكّرَر، ألَنَّ األَّول يف  وذكَّ
القول؛ والثَّاين يف الفعل. وقيل: األَّول يف إِبراهيم، 

والثَّاين يف حمّمد ) صىلَّ اهلل عليه)وآله( وسلَّم((
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) 28(. ويعني بكثرة احلائل أنه فصل ما بني الفعل
 ) كان ( واسمه بأكثر من فاصل ومها ) لكم، فيهم (. 
وهذا يعني أّن الفعل كلام فصل عن الفاعل املؤنث 
أو بمنزلته أمكن عدم تأنيثه. ويعني هذا أن الفعل 
جيب  بمنزلته  كان  ما  أو  مؤنث  فاعل  إىل  ُأسند  إذا 
فعندئذ  أكثر  أو  بفاصل  بينهام  فصل  إذا  إال  تأنيثه 

أمكن تذكريه.
تأنيث الضمري وتذكريه:

الَنْ��عَ��اِم  فِ��ي  ��مْ  لَ��كُ وَإِنَّ  تعاىل:﴿  قوله  أما           
خَالِصًا  َّبَنًا  ل وَدٍَم  فَرْثٍ  بَيِْن  مِن  بُُطونِهِ  فِي  مِّمَّا  نُّسْقِيُكم  لَعِبْرَةً 
يف)  بالتذكري  فجاءت  ﴾)النحل66(.  لِلشَّاِربنِيَ سَآئًِغا 
لَعِبْرَةً  اْلَنْعَاِم  فِي  لَُكمْ  وَإِنَّ  تعاىل:﴿  وقوله   ،) بطونه 
مَنَافِعُ َكثِرَةٌ وَمِنْهَا  فِيهَا  بُُطونِهَا وَلَُكمْ  فِي  مِّمَّا  نُّسقِيُكم 
يف)  بالتأنيث  ف��وردت  تَْأُكُلونَ﴾)املؤمنون21( 
بطوهنا(. فقد قال يف اآلية األوىل )يف األنعام( ثم ) 
مما يف بطونه ( ويف اآلية الثانية قال )يف األنعام( ثم 

)مما يف بطوهنا (.
وعلل الكرماين)ت ق6ه�( ذلك بقوله: )) ألَن يف 
هذه السورة ) يعني: النحل ( يعود إىِل البعض)كذا( 
فصار  للكل.  يكون  ال  اللبن  ألَن  اإِلن��اث  وه��و 
بخالف  األَنعام،  بعض  يف  لكم  وإِن  اآلية:  تقدير 
الكل  عىل  يعود  ما  عطف  مّلا  فإِنه  املؤمنني،  يف  ما 
قوله:  وهو  البعض)كذا(  عىل  يقتص  وال   ) )كذا 
وَعَلَيْهَا.. تَْأُكُلونَ  وَمِنْهَا  َكثِرَةٌ  مَنَافِعُ  فيِهَا  وَلَُكمْ   ﴿
املراد  يكون  َأن  حيتمل  مل  ﴾)امل��ؤم��ن��ون22-21( 
قيل:  وما  األَْنعام،  عىل  محال  فأنَّث  )كذا(،  البعض 
إِن )األَنعام( ههنا بمعنى النعم ألَن األَلف والالم 
إاِل  حسٌن؛  باآلحاد  واجلمَع  باجلمع  اآلحاَد  ُيلِحق 
َأن الكالم وقع يف التخصيص. والوجه ما ذكرت. 

واهلل َأعلم.(( )29 (.
يف  تكمن  األوىل  اآلي��ة  يف  نلمحها  التي  فاللطيفة 

يتناسب  ال��ذي  املؤنث  ال  املذكر  ضمري  استعامل 
إناث  اللبن من اإلناث أي  استفادة  مع واقع حال 
األنعام ال من ذكورها وهو ما يعني عودة الضمري 
عىل تقدير)بعض األنعام( وهو ما يعني به من ناحية 
مقامه  إليه  املضاف  وإقامة  املضاف  حذف  نحوية 
القرآين  البيان  العربية ويسلكه  وهو مسلك تسلكه 
كام يف قوله تعاىل: ﴿ وَاسْأَِل الْقَرْيََة الَّتِي ُكنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ 

الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيهَا﴾)يوسف82(. 
أن  خالل  من  آبادي  الفريوز  قول  تعضيد  ويمكن 
أسقاء  نحو  كان  )النحل(  سورة  من  اآلية  توجه 
توجه  ك��ان   حني  عىل  األنعام  من  اخلالص  اللبن 
من  املنفعة  عموم  نحو  )املؤمنون(  سورة  من  اآلية 
األنعام. ويتضح ذلك مماثاًل لفظة )األنعام( فاألوىل 
َّبَنًا  ل وَدٍَم  فَ��رْثٍ  بَيِْن  مِن  بُُطونِهِ  فِي  مِّمَّا  نُّسْقِيُكم  قالت:﴿ 
خَالِصًا سَآئًِغا لِلشَّاِربنِيَ﴾)النحل66(, وقالت الثانية:﴿ 
مَنَافِعُ َكثِرَةٌ وَمِنْهَا  فِيهَا  بُُطونِهَا وَلَُكمْ  فِي  مِّمَّا  نُّسقِيُكم 

تَْأُكُلونَ﴾)املؤمنون21(. 
وعىل هذا يكون الضمري يف)بطونه( مشريًا إىل القلة 
ويكون ضمري املؤنث يف )بطوهنا( مشريًا إىل الكثرة 
التي  العربية  يف  التعبري  قاعدة  وفق  جاٍر  ))وه��ذا 
تفيد أّن املؤنث يؤتى به للداللة عىل الكثرة بخالف 
وأسامء  كالضمري  عدة  مواطن  يف  وذلك  املذكر، 
تعاىل:﴿وَقَاَل  قوله  نحو  وذلك  وغريمها  اإلش��ارة 
قَالَتِ  وقوله:﴿  الفعل،  بتذكري  نِسْوٌَة﴾)يوسف30( 
فإّن  الفعل.  بتأنيث  )احلجرات14(  آمَنَّا﴾  اْلَعْ��رَابُ 
التذكري يدل عىل أّن النسوة بخالف التأنيث وهذه 
قاعدة معروفة ال نريد أن نطيل يف شحها وبياهنا((

 .)30 (
وعىل الرغم من استحسانه الرأي الذي يذهب إىل 
فإن  النعم  بمعنى   ) النحل   ( سورة  يف  األنعام  أن 
اللبن،  تعطي  التي  بتلك  للتخصيص  كان  املوضع 
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القبول، وعىل العموم فإن  فالرأي األول عنده هو 
باجلمع  اآلح��اد  تلحق  وال��الم  األل��ف  بأن  القول 
واجلمع باآلحاد ال يربز ميزة للتعبري القرآين كام هو 

احلال يف الرأي األول.
وَالَّتِي   ﴿ تعاىل:  قوله  القرآين  املتشابه  من  جاء  ومما   
وقوله  )األنبياء91(،  فِيهَا﴾  فَنَفَْخنَا  فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ 
فَنَفَْخنَا  فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  الَّتِي  ابْنَتَ عِمْرَانَ  وَمَرْيَمَ  تعاىل:﴿ 
فِيهِ﴾ ) التحريم12( إذ جاءت اآلية األوىل بالتأنيث 
فيه(    بالتذكري)فنفخنا  الثانية  واآلية  فيها(  )فنفخنا 
املقصود هنا)  بقوهلم:)) ألَنَّ  ويعلل ذلك بعضهم 
حتى  َأمرها،  إِليه  آل  وما  ِذكرها   ) األنبياء  يعني: 
ظهر فيها ابنُها، وصارت هي وابنها آية. وذلك ال 
واالستمرار  وحَتْملها،  محلها،  يف  بالنَّفخ  إاِل  يكون 
ت بالتَّْأنيث.  عىل ذلك إىِل يوم والدهتا. فلهذا ُخصَّ
إِحصاهنا،  ذك��ر  عىل  مقصور  يف)التحريم(  وم��ا 
َأص��اب  النفخ  وك��أن  رهّب��ا،  بكلامت  وتصديقها 
ر، واملراد به فرج اجلَْيب َأو غريه،  فرجها، وهو مذكَّ

فُخّصت بالتَّذكري(() 31(.
فعود الضمري حدده سياق احلال الذي يبينه توجه 
اآليات السابقة والالحقة ، فاملقام ملا كان يف سورة 
)األنبياء( متوجهًا نحو)مريم( بخاصة وما آل إليه 
السالم(  )عليه  بعيسى  والوالدة  احلمل  من  أمرها 
وَنَفْخنَا  عليها يف﴿  الضمري  يعود  أن  األنسب  كان 
فِيَها﴾. ولكنه ملا كان يف )التحريم( متوجهّا نحو) 
لرهبا  طاعة  نفسها  أحصنت  التي  العفيفة   ) مريم 

كان التوجه نحو ما نزل هبا من االبتالء والنفخ.

ويتوقف الفريوز آبادي عند املتشابه القرآين من قوله 
وقوله  عمران49(  آل  فِيِْه﴾)32()  فَأَنُْفخُ   ﴿ تعاىل: 
يف  فأستعمل  فيها﴾)33()املائدة110(  تعاىل:﴿ 
املؤنث:))  ضمري  الثانية  ويف  املذكر،  ضمري  األوىل 
قيل: الضمري يف هذه )يعني: آل عمران ( يعود إىِل 
إىِل  وقيل  املهيَّأ،  إىِل  وقيل  الطني،  إىِل  وقيل  الطري، 
إىل  يعود  املائدة  ويف  )مثل(.  معنى  يف  فإِنه  الكاف 

اهليئة.(() 34(. 
ال   – واضح  هو  كام   – االستعامل  هذا  أّن  ويبدو 
يستدعي التوقف والتأمل، مما دعا الفريوزآبادي إىل 
التذكري  جواب  وهذا   (( املتقدم  النص  بعد  القول 
الكالم  وإِن��ام  التخصيص،  ج��واب  ال  والتأنيث، 
وقع يف التخصيص وهل جيوز َأن يكون كل واحد 
منهام مكان اآلخر َأم ال )كذا()35 (. فاجلواب َأن 
ورة) يعني: آل عمران( إِخبار قبل  يقال: يف هذه السُّ
ده؛ ويف) املائدة( خطاب من اهلل له يوم  الفعل، فوحَّ
القيامة، وقد َسَبق من عيسى ) عليه السالم ( الفعُل 

مّرات والطري صالح للواحد واجلمع(() 36(.
من  لكل  أّن  إىل  آب��ادي  الفريوز  يذهب  أن  وبعد 
التبادل،  جيوز  ال  وأنه  اخلاص،  مكانه  االستعاملني 
فمن ثم عندما كان أول عهد عيسى )عليه السالم( 
عىل  املفرد.  إىل  املشري  املذكر  بالضمري  عرب  بذلك 
وكان  القيامة،  يوم  يف  )املائدة(  يف  األمر  أن  حني 
عيسى قد فعله مرات كثرية فاستعمل ضمري املؤنث 

الذي يشري إىل مجع من املرات واهلل أعلم.
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  •		بعد الولوج يف ظاهريت التذكري والتأنيث وأثرمها 
القرآن  من  املتشاهبات  اآليات  من  طائفة  إيراد  يف 
الكريم، واخلوض يف جزء يسري من تفاسريها، نجد 

أننا خرجنا بنتائج كان من أبرزها: 
اللغات  من  غريها  عن  العربية  اللغة  انفردت  	•

األخرى بوجود ظاهريت التذكري والتأنيث.
فحسب  الظاهرة  هذه  بوجود  العربية  تكتفي  •	ال 
للمؤنث  جتعل  بأن  واملؤنث  املذكر  بني  تفرق  بل 
يشء  للمذكر  وليس  عليه،  دالة  قرائن  أو  لواحق 

من ذلك.
يف  النحويون  يضعها  القواعد  من  مجلة  هنالك  	•
القرآن  الفعل وتذكريه وقد خيالف  تأنيث  موضوع 

الكريم تلك القواعد. 
متشاهبة يف  الكريم  القرآن  كثرية يف  آيات  •	وجود 
من  استعامالهتا  يف  ختتلف  ولكنها  سياقاهتا  بعض 
يف  احلاكم  هو  واملعنى  والتأنيث  التذكري  حيث 

ذلك. 

املتشاهبات  اآليات  تفسري  العلامء يف  آراء  •	تباينت 
املتعلقة بالتذكري والتأنيث.

الشكيل لبعض  املظهر  يتجاوز  القرآين  التعبري  •	إن 
القواعد اخلاصة بالتذكري والتأنيث إىل دواٍع سياقية 
أو داللية يمكن أن يكشف عنها عند تفحص اآلية 

وما حييط هبا.
عىل  التأنيث  أن  نلمح  البحث  مسارات  عرب  	•
حتذف  ال  فاحلقيقي  حقيقي،  وغري  حقيقي  رضبني 
وأما  فصل،  يقع  أن  إال  غالبًا  فعله  من  التأنيث  تاء 
الفصل  مع  فيه  فاحلذف  احلقيقي  غري  التأنيث 

حسن.
•	أحيانا يكون عود الضمري املذكر أو املؤنث حيدده 
السابقة  اآلي��ات  توجه  يبينه  ال��ذي  احل��ال  سياق 

والالحقة لآليات املتشاهبة.

الخاتمة  
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واالستعامالت  العربية  يف  والتأنيث  التذكري   )1(
أن  يرى  ذلك  ولتوضيح   133  -  105 املعارصة 
اإلنجليزية - عىل سبيل املثال- وهي أكثر اللغات - 
اليوم- انتشارًا تستعمل )He( للمذّكر، وتستعمل 
األفعال  بني  تفّرق  ال  ولكنها  للمؤنث،   )  She  (
تقول  ( كام  يلعب  تقول")He Plays = هو  فهي 
) She Plays = هي تلعب ( وال تفّرق بني املذّكر 
  He is a teacher( :واملؤنث يف اخلرب، فهي تقول
 = She is a teacher( :تقول = هو معلم( كام 
 Clever boy( :وال يف الصفة فتقول ) هي معلمة
بنت   =  Clever girl( وتقول:  ماهر(  ول��د   =
وصلنا  فإذا  املثنى،  ضمري  فيها  ونفتقد   ،) ماهرة 
املذكر  عىل  يدل  واح��دًا  ضمريًا  وجدنا  اجلمع  إىل 
اإلشارة  وأسامء  هّن(  أو  هم   They هو)  واملؤنث 
املذّكر واملؤّنث،  التمييز بني  مبنية عىل عدم  كذلك 
ف�)this = هذا أو هذه ( و )That = ذلك أو تلك( 

إىل غري ذلك.
)2 ( العربية الفصحى 69.

)3 ( ينظر: الكتاب 241/3.
)4 ( الكتاب 7/1.

)5( حيايت 185.  
)6 ( ينظر: ديوان املتنبي برشح الكعربي18/3 .

)1(   شذا العرف 85 . 
)7( ينظر: شح ابن عقيل2/ 63 وما بعدها.

)8( سورة التوبة 5.
) 9( سورة اإلرساء 36. 

)10 ( معاين القرآن 435/1.
) 11( ينظر: معاين النحو 490-489/2.

) 12( مالك التأويل 260-259/2.
)13 ( ينظر: الربهان يف علوم القرآن 368/3.

) 14( أرسار التكرار 109، بصائر ذوي التمييز 1 /252.
) 15  ( العنكبوت 37.
)  16 ( الشعراء 189.

)17 ( هود94.
)  18 ( درة التنزيل 186. 

) 19( ينظر: الربهان يف علوم القرآن 3/ 368.
)20 ( ينظر: األنموذج يف النحو 92 .

) 21( سورة البقرة 27. 
)22 ( سورة احلرش9.

) 23( سورة التكوير1.
) 24( سورة االنفطار1.

علم  يف  الكفاية  واملؤنث:  املذكر  باب  ينظر:   )25  (
اإلعراب120.

) 26( ينظر: معاين النحو2/ 482.
) 27( ينظر: معاين النحو 488-487/2.

) 28  ( بصائر ذوي التمييز 1 /461.
) 29  ( أرسار التكرار 125.

) 30  ( التعبري القرآين 159- 160.
ذوي  بصائر  وينظر:   .144 التكرار  أرسار   )  31   (

التمييز1 / 322. 
َن الطِّنِي  َلُكم مِّ َأْخُلُق  )  32 ( يريد قوله تعاىل: ﴿ َأينِّ 
ا ﴾ ) آل عمران 49 ( رْيِ َفَأنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً َكَهْيَئِة الطَّ
الطِّنِي  ِمَن  ُلُق  خَتْ َوإِْذ   ﴿ تعاىل:  قوله  يريد   )   33  (
بِإِْذيِن ﴾  ا  َطرْيً َفَتُكوُن  فِيَها  َفَتنُفُخ  بِإِْذيِن  رْيِ  الطَّ َكَهْيَئِة 

) املائدة 110 (
) 34  ( بصائر ذوي التمييز 1 /162.

)  35 ( استعامل ) أم ( متصلة معادلة بعد ) هل ( 
غري صحيح وال جائز.

وينظر:   .162/  1 التمييز  ذوي  بصائر   )  36   (
أرسار التكرار 48.

الهوامش
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1( التذكري والتأنيث يف العربية واالستعامالت املعارصة: الدكتور حممود إسامعيل عّم��ار كلية املعلمني- 
أهبا- السعودية جملة جممع اللغة العربية األردين، ع 61.

2( حيايت: أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت الطبعة الثانية، 1971.
3( ديوان املتنبي برشح الكعربي حتقيق السقا وآخرين، دار املعرفة – بريوت، 1397ه�.

4( مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل: اإلمام احلافظ 
العالمة أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي العاصمي الغرناطي، دار الكتب العلمية – بريوت.

5( شذا العرف: احلمالوي، املكتبة العلمية.
6( أرسار التكرار يف القرآن : حممود بن محزة الكرماين) ت ق 6ه�( ، دراسة وحتقيق: عبد القادر أمحد عطا 

، دار بوسالمة للطباعة والنرش – تونس، الطبعة األوىل1983م. 
7( التعبري القرآين: د. فاضل السامرآئي، ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه ، مطبعة التعليم العايل- املوصل 

،1986م-1987م..
8( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: جمد الدين الفريوزابادي) ت 817ه� ( حتقيق: حممد عيل 

النجار، القاهرة ،1383ه� - 1964م.
9(   درة التنزيل وغرة التأويل: اخلطيب اإلسكايف ) ت421ه�( 

10( األنموذج يف النحو: جار اهلل الزخمرشي)ت538ه�( ، دار األفاق اجلديدة – بريوت ، الطبعة األوىل 
،1401ه� -1981م.

11(  الكفاية يف علم اإلعراب )باب املذكر واملؤنث(: دراسة وحتقيق عبد الرزاق حامد
12( العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد: هنري فليش، ترمجة : د. عبد الصبور شاهني، دار املرشق 

الثانية،1983م.  – بريوت، الطبعة 
13( الكتاب: أبو برش عمرو بن عثامن املعروف بسيبويه )ت180ه�(، حتقيق وشح: عبد السالم حممد 

هارون، عامل الكتب- بريوت،)ت د(.
14( شح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: ابن عقيل العقييل)ت 769ه�(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد 

احلميد، دار احلياة للنرش والتوزيع- القاهرة     
وعيل  شلبي،   وإسامعيل  النجار،  عيل  حممد  حتقيق:  )ت207ه�(،  الفّراء  زكريا  أبو  القرآن:  معاين   )15

النجدي- القاهرة ، 1955م-1972م. 
16(  معاين النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه- بيت احلكمة، 

السنة الدراسية1986- 1987. 
17( الربهان يف علوم القرآن:  حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش)ت 794 ه��( حتقيق : حممد أبو الفضل 

إبراهيم، دار املعرفة – بريوت، 1391ه�.
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idea of search revenue 
total of Quranic verses 
similar in their contexts 

, but has received one recall and 
other verse feminization , is that of 
the citizen which Taatfadil the verses 
blessings , and makes them up to 
the point of Quranic miracle that God 
Almighty in addressing human beings. 
Therefore, the counting of the verse 
of Like means we need to explain why 
this choice of language or grammar 
-oriented without the other in the 
Quranic text ; Quranic verse therefore 

need to identify the bug . Accordingly, 
The expression of Quranic exceed 
Appearance formal verse to the 
reasons contextual or semantic can 
be disclosed when the scan verse and 
its surroundings , and therefore , we 
find that the Koran is not subject to the 
rules as far as the meaning is the ruler 
in all that time there have feminization 
finest and visits have to recall the 
finest according to the intent and the 
context in the long chapter of Small.

 Phenomena masculine and

feminineIncon texts

of the Quranic

Asst. prof. Dr.Wafaa Abaas Fayad
College of Islamic Sciences/

University of Karbala

Abstract:
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current study aimed 
to identify the level of 
thinking styles among the 

students of the Faculty of Education 
and identify the level of religious 
commitment among the students of 
the Faculty of Education, University of 
Karbala and to identify the relationship 
between the ways of thinking and 
religious commitment among the 
students of the University of Karbala . 
The current research was limited to a 
sample of 100 students from the third 
stage , and males and females were 
selected randomly class of students 
from the Faculty of Education of the 
terms of reference of the University 
of Karbala and humanitarian for the 

academic year ( 2012-2013 ) . In 
order to achieve the objectives of 
the research were adopted ways of 
thinking scale prepared by Harrison 
and Bramson . The measure was 
adopted religious commitment 
Hamdani ( 2005). Scales has been 
applied to basic research sample 
, and after analyzing the data and 
statistically treated using the following 
statistical methods : t-test for one 
sample Pearson correlation coefficient 
. The study found that members of the 
research sample enjoy a high religious 
commitment and Synthesis style 
comes at the forefront of analytical 
methods and style was the last 
methods.

 Styles of thinking and its relationship

 to religious commitment among the

students of the University of Karbala

Asst.Prof. Dr. Ahmed Abdel Hussein Alozergawi

A.L. Alia Naseer Kaabi and  A.L. Munaf  Fathi  

College of Education /

Karbala University

Abstract:

The 
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Hatim Al-sakr 
tried to use all the 
contemporary critical 

materials to raise the standard of 
the Arabic literature and culture. He 
changed the face of critic work in 
his book (Al-baàr w Al-assal) to be 
open work for all literatures contents 
through special way of reading which 
give the reading text a new meaning..
He depended on selecting example 
by using the poem of (sayhat Al-
Jarar lahsb Al-shaikh Jaffer). He 

referred to the relationship between 
the structural texts itself to build the 
text and observe opening way of 
these structures on others texts have 
relation with it.
This research aims to discover 
the technic of this reading and its 
conditions in that example. It tries to 
show Al-Sakr activity as he producing 
reader to the critical text parallel to the 
original text, in the same time, he puts 
the right bases to the modern Arabic 
critic speech in Iraq.
 

 Hatem Sugar reader poetic text
 - Shout jars in the book is an
example of the well and honey

Dr. Ali Mohamed Yassin College of Islamic Sciences/

University of Karbala

Abstract:

Doctor
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research reiterates 
study Arabic dialects of 
modern levels, audio , and 

morphological , and syntactic , and 
semantic and lexical , both or another, 
since I do not mind scientifically so 
, then the reality of contemporary 
linguistic particularly operative it 
required and lacking Valaamih which 
means basically understanding and 
Tkhataba , leaving the eloquent but 
folds Alqratis , and only words that 
are written , which I swear narrowing 
her and scalable unfortunate not 
acceptable one is the language of the 
Koran , and a bowl of Arab heritage 
Majeed , which requires galvanizing , 
and Barre pen of loving her, Almatzen 
them , and they are many , to defend 
them in defense a real action-oriented 

scientifically authentic takes her , and 
make her like her family and Mrdia 
studied a lesson vital , renewed , 
flexible, on the one hand , and then 
to look at the level operative now , I 
mean : its tone , or dialects of modern 
, almost , and clarification and Ina 
, and refined on the other hand , 
because it is one language two faces 
: an eloquent written , and another 
operative.
That›s what I call him in this study , 
it is a step in the road was initiated 
by researchers evacuate Iraqis , and 
Arabs , hoping to succeed in order 
to perpetuate the link between 
eloquence and dialects of modern and 
reduce the gap between them and 
lift the tone Highness out about her 
mother›s classical.

 Lexicon of Eloquent toddler in

 the Iraqi dialect spoken In the

province of Karbala

Asst.Prof.Dr. Khalid Abbas Hussain
 College of Education, Humanities /

University of Karbala

Abstract:

The 
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is a technique 
adopted by 
the poet 

of form his creative text related to 
his visions and horizon , structure 
and rhythm , in accordance with the 
succession of the holy Qura›n.
These Alawiyyat , being elegies ( 
marthiya ) of Al-Hussein – bin –Ali and 
other martyrs (P.B.U ) , represented a 
turning point for the poet in employing 
the holy Qura›n verse.
He joins the Qura›nic texts including 
event , persons , and stories with what 
had happened in the painful Al-Taff 
Battle in a wonderful way .
   The research consists of an 

introduction and two chapters . The 
introduction points out first the poet›s 
career and his literary rank . Secondly 
it clarifies the concept of Al-Qura›niya 
and the reason for adopting it . 
   The first chapter explains the poet›s 
employment for this technique and its 
influence on the construction of poem 
.
   The second chapter tackles the 
Qura›nic technique in Al-Alawiyyat . 
The first technique is the unmodified 
direct Al-Qura›niya whereas the 
second is the modified direct Al-
Qura›niya . Finally , the research sets 
out the most important conclusions 
arrived at by the researcher . 

 Al-Qura›niya in the Alawiyyat of
Al-Aheikh
Salih Al-Kawwaz Al-Hilliady

Asst.prof.Dr. Ali Kadhim Almsalawi

Dr.kareema Nomas AL-Madani

 College of Education, Humanities / 

University of Karbala

Abstract:

Al-Qura›niya
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al - Samal  Al - adawi was 
Qa›nab ibn Hilal ibn Abi 
Qa›nab al Basri al – adawi 
,Some works that were 
written about him made 

errors about his nickname for they called 
him «Abi al - Samak. The information that 
reached us about him was very little and 
limited and was almost inadequate. The 
writer al - Thahubi was considered the best 
who wrote about him, for he mentioned 
information related with his life and was 
never mentioned before.
He had a doctrine in reading the Quran. He 
did not follow other readers as abu Zaid al 
- Ansari narrated about him. They returned 
his method to the second calipha Omar 
ibn al Khatab. He lived during the period of 
brilliant names in the aspects of grammar 
and reading. He was well - aquainted with 
the frequent grammatical questions in 
his age. He died about 160 for al -hijra. His 
reading was identical with that of the public 
in prominent aspects as moulding, while 

the variation between them was in parsing.  
A quick glance in the two readings made 
clear to me that the variation was restricted 
in al Rafu› and al Nasb. I did not find for 
him Reading in al Kasr. There is only one 
word in Sura of al - Ahzab , read by Abu 
al Samal with al Kasr on the intention of 
Jazim, while it came with al Fath in the 
reading of most people.
His variation in reading does not depend 
on the syntactical movements, nut his non 
confirming is represented in a prominent 
side in names, verbs and grammar words. 
The variation between both readings 
on two things: changing the method 
progressively and regressively and making 
what is a noun of the letter a verb.
What includes in changing the verb in his 
reading some verbs in passive or active 
forms that differs from the reading of most 
people. This variation in reading led to 
three forms:confirming various words in 
the people›s reading and sometimes by 
adding a further letters not included others 
writes
 

 Difference in the rules of
 composition
 Reading between Qnb bin Hilal visual  
and reading public

Asst. prof. Abbas Ali Ismail
College of Islamic Sciences/

University of Karbala

Abstract:

Abu
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researchers regard 
normative is one 
of the searching 
linguistics› methods 

that is resulted from the modern 
linguistics subjects. This search treats 
the issue of accounting  the normative 
in modern linguistics searching 
methods. It is concluded that the 
normative can not be regarded a 
method of linguistics searching or can 
not be related to particular linguistics 
who may be its owner and who first 
said it. 

The research tires to recognize the 
normative aspects in Arabic grammar 
that represented by protesting, 
measuring and grammatical cause. 
The search consists on two sections. 
First section dealt with defining 
normative, establishing normative, the 
most important things that support on 
normative        
Second section dealt with the 
normative between methods and idea, 
the difference between normative and 
descriptive, the normative aspects in 
Arabic grammar.

 Normative and Arabic grammar

 Dr. Haydar Habeeb

A. L. Shkran Hamad Falkh

 College of Arts / University of

Qadisiyah

Abstract:
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balance morphological an 
important pillar of the pillars 
of the Arab exchange, And 
is one of the examples in the 

Arab exchange assumption, It was 
not what he heard scientists Arab 
Bedouins in the Badia, but it is many 
of the assumptions in the morphology, 
and its scientists could study abstract 
linguistic unity and Almazidh, and 
studied in the case of slurring, Alaalal 
and cannibalization spatial and the 

heart, increase inventory Arabic words 
in the form of numbers, any tripartite 
how many words? And how many of 
the Quartet? ... Etc.. Not only did the 
scientists assuming morphological 
balance the weight of the word, but 
started to assume multiple scales per 
word, some of which rely on access to 
the meaning of the word weight, and 
from what I rely on derivation, and of 
which rely on the multitude in use.

Assumption morphological
Massadik assumption of exchange in the Arab

 Dr. Haider Abd Ali Hamidi
 Karbala University / College of

Education in the Humanities

Abstract:

A
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in the hands of the 
concerned teaching 
Arabic grammar in 
higher education a 

new proposal in the process of 
teaching depends this proposal on 
the development of a sense of the 
student about how understanding and 
awareness of the nature of speech 
and how the emergence of rules 
formulation of synthetic speech and 
to understand how to thread units : 
Minor represented by the words single 
squad Almorvimah ( morphological 
) and Accessories , and major : the 
main units of sentences , and Jaozha 
combinations of Fine and above 
the text. They can call this trend in 
education as the way evidentiary 
or Alastenbatih to those rules and 
provisions ; they behave the recipient 
to have initially Knowledge qualify 
for consideration in speech and 
Inspection for assets and rules , and 
secondly to detect self from those 

rules , validating and see the face of 
my mistake , and areas grammatical 
produced for the sake of performance 
implications in the process of 
communication between the parties 
to talk the speaker and addressee .
This method is based on an 
ancient heritage in Arabic is a book 
Sibawayh who claim it is based on 
some of the words , and analytical 
methods presented a lesson 
grammatically scientifically , not a 
lesson grammatically educationally 
, and to differentiate between these 
two lessons that some Sibawayh is a 
search to uncover the mechanisms of 
speech and methods of interpretation 
of his compositions and the faces of 
their use does not the order mentions 
correct rule for the formulation of 
the sentence, and lists the classes 
and functions of the verb name in a 
sentence , and what they›re meanings 
letters between them and the 
provisions of it all .

Teaching Arabic grammar
( About the way in teaching as evidentiary)

Assistant Professor of Linguistics

D . Hassan Abdul-Ghani al-Asadi

  Faculty of Education, Humanities 

University of Karbala

Abstract:
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search to the 
importance of 
language policy 

and language planning and their 
impact on the preservation of the 
language and integrity ; has alerted 
the countries and communities to 
introduce the language of penetration 
and random abuse , and threatening 
language varies in how severe that 
up to undermine the language and 
the decline of their use , or even 
extinction . She has worked states 
and communities that are keen on the 
safety of their languages and seeks to 

maintain a policy of called it ( language 
policy ) based on language planning , 
it is an instance of the economic policy 
and economic planning , and military 
policy of military planning and so on. 
No she looked at the importance of 
the language itself , which considered 
them to politics, economy , health and 
housing .
Find keen to clarify the concepts of 
policy and planning , conditions and 
foundations , which they encyclopedia 
. As well as these two principles and 
had two effects on the linguistic reality 
in terms of application and usage.
 

 Language policy and language planning

 and their impact on maintaining the

integrity of the Arabic language

 Prof .Dr.  Ahmed Jawad Al-Atabi  College of Education /

Mustansiriya University

Abstract:

Displays



215



فصلية تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية والرتبوية

 Quarterly Journal for researsh and linguistics studies

First volume-first edition-first year- Rajab-1435-May-2014 

DAWAT

Teaching Arabic grammar

In this edition

 Normative and Arabic
grammar

Language policy and language planning 
and their impact on maintaining ....

Phenomena masculine and 
feminineIncon texts  of the Quranic

( About the way in teaching as evidentiary)
Dr . Hassan Abdul-Ghani al-Asadi A. L. Shkran Hamad Falkh

Dr.  Ahmed Jawad Al-Atabi Dr.Wafaa Abaas Fayad


