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لليوم الثاين على التوايل،املدى ومب�ساركة جامعة 
بغداد اطلقت بالونات فرحها �سمن فعاليات يوم املراأة 

الثقايف)جتلياتهن(، اذ بداأت االحتفالية بدبكات عفوية 
لطالبات الكلية، الالئي جتمعن حول بركة ماء يف حديقة 

الكلية،والفرح يغمرهن. ثم توالت بعد ذلك فقرات الفعالية 
التي �سملت قراءة ملو�سوع اال�سلوبية، وحتليل رواية )ن�ساء 

العتبات( للروائية هدية ح�سني، وبعدها قدمت فقرة �سورة 
املراأة يف اغاين الفديو كليب، وعر�ض لفيلمني هما )وطن 

احلب( و)بغداد جدران الياأ�ض( ف�ساًل عن قراءات �سعرية، 
وم�سرحية، و�سحبة اجلوائز وا�ستعرا�ض املواهب.

وبعد ذلك اختتم املهرجان بدبكة �ساهم فيها منت�سبو املدى 
وعدد من الطالبات وهم فرحون.

تطـلـق بالونـات الفـرح فـي �سـمـاء جـامـعـة بغـداد

اأقيمت يف بداية االحتف�ل ندوة فكرية ب�ش����أن مالمح 
املنهج الت�ريخي يف التفكري النحوي عند اأبي جني، 

وجذور االأ�شلوبية يف املوروث البالغي العربي.
واأدار الن���دوة الن�قد د. �ش���عيد عبد اله����دي، وبداأ د. 

ح�شن منديل بحثه عن اجلذور االأ�شلوبية ق�ئاًل:
- لكي ت�ش���تقيم نت�ئج البحث در�ش���ت الن�ص القراآين 
االأخ���رى  النحوي���ة  ب�مل�ش���توي�ت  خلط���ه  غ���ري  م���ن 
ك�لقراءات واحلديث ال�ش���ريف وكالم العرب �ش���عرًا 

ون���رًا واللهج����ت العربي���ة ذل���ك اأنه� م�ش���توي�ت مل 
ت�ش���لم من الو�ش���ع والتحريف عرب ت�ريخه� الطويل 
م���� يوؤث���ر يف دقة ا�ش���تعم�ل نظ����م العربي���ة كم� يف 
الن�ص الق���راآين، وهو الن�ص الوحيد الذي �ش���لم من 
التحري���ف وقد نقل اإلين� متوات���رًا وتكفل الله تع�ىل 

بحفظه.
اإن للعدول عن املع�يري اللغوية وجهً� بالغيً� ملح اإليه 
بع����ص البالغي���ن اأ�ش���رارًا بي�نية وتن�ول���وه تن�واًل 
ذوقيً� فني� ك�لزخم�ش���ري الذي ك�ن رائدًا يف تطبيق 
علمي املع����ين والبي����ن ونظرية النظ���م على الن�ص 
الق���راآين كل���ه، وقد تبع���ه كثري م���ن البالغين ومنهم 
املع��ش���رون ك�شيد قطب وم�ش���طفى �ش�دق الرافعي 

وع�ئ�شة عبد الرحمن )بنت ال�ش�طئ(.
اأخ���ذت عل���ى التطبيق����ت االأ�ش���لوبية املنج���زة عل���ى 
الع���رب  الدار�ش���ن  بع����ص  ل���دى  الق���راآين  الن����ص 
املع��ش���رين م�آخ���ذ منه� عدم اعتب�رهم خل�شو�ش���ية 
الن�ص القراآين من حيث املر�ش���ل واملتلقي والر�ش�لة 
الت���ي متت�ز ب�أنه� ر�ش����لة مفتوح���ة مبعن�ه� املتحرك 
ف���وق املوؤثرات الزم�ني���ة واملك�نية وع���دم مراع�تهم 
نظ����م لغته الذي ين����أى ع���ن اأنظمة اللغ����ت الغربية 
ك�الإنكليزي���ة والفرن�ش���ية وغريه���� م���� ك�ن���ت ميدانً� 
تطبيق���ً� لالأ�ش���لوبية املع��ش���رة الغربي���ة وارتب�طه� 

ب�لفكر الغربي امل�دي.
رك���زت عل���ى م���� ل���ه �ش���لة ب�الأل�ش���نية م���ن من�ه���ج 
االأ�ش���لوبية املت�شعبة وال�ش���يم� املنهج الذي ي�شتنبط 
الداللة من كل مكون�ت الن�ص: ال�ش���وتي وال�شريف 

والرتكيبي والداليل.
ميزت بن االأ�شلوبية العربية املع��شرة واالأ�شلوبية 
الق���راآين  ب�لن����ص  املرتبط���ة  االإ�ش���المية  العربي���ة 
وب�الأدب والنقد االإ�شالمين املوؤ�ش�شن على العقيدة 

االإ�شالمية.
تن�ول���ت ج���ذور االأ�ش���لوبية املع��ش���رة يف املوروث 
البالغي والنحوي وراأيت اأو�شحه� م� تن�وله علم�ء 
اإعج�ز القراآن يف دف�عهم عن لغة القراآن ورد املط�عن 

التي وجهه� اأعداء االإ�شالم الإعج�ز القراآن.
ان التطبيق االأ�ش���لوبي ينبغ���ي ان يبني على جوهر 
العربية واأ�ش���رار نظ�مه� اللغوي ذلك ان نظ�مه� هو 
اأ�ش���لوبه� ال���ذي مييزه� عن �ش����ئر اللغ����ت االأخرى، 

وم���ن غري رب���ط التحليل االأ�ش���لوبي ب�لنظ����م الكلي 
للعربية.

تع����ين الدرا�ش���ة لالأ�ش���لوبية وتطبيقه� عل���ى الن�ص 
الق���راآين نق�ش���ً� كب���ريًا، واأن درا�ش���تي تع���د درا�ش���ة 
اأ�ش���لوبية وان مل تتبعه���� يف التطبي���ق لكنه� تق�ربه� 

يف االأهداف والنت�ئج.
بعد ذلك حتدثت د. ب�ن �ش�لح مهدي ق�ئلة: 

- النحو الت�ريخي فرع من فروع علم اللغة له اأهمية 
خ��ش���ة وفوائد جمة، فمن فوائ���ده اأنه يجعلن� نت�بع 
مراحل تطور اللغة ون�ش���ت�أن�ص به� ون�شبع ف�شولن� 
العلمي ونحيي بع�ص الظواهر اللغوية الب�ئدة )فهو 
يدر�ص اللغة درا�شة طويلة مبعنى ان يتتبع الظ�هرة 
اللغوية يف ع�ش���ور خمتلفة واأم�كن متعددة حم�وال 

الوقوف على �شر هذا التطور وقوانينه املختلفة(.
فه���و عب����رة ع���ن تتب���ع اأي���ة ظ�ه���رة لغوي���ة يف لغة 
م����، حت���ى اأق���دم ع�ش���وره� الت���ي منلك منه���� وث�ئق 
ون�شو�ش���� لغوي���ة اأي اأن���ه عب�رة عن بح���ث التطور 

اللغوي يف لغة م� عرب القرون.
فه���و يدر�ص اللغة من خالل تغرياته� املختلفة وتغري 
اللغ���ة عرب الزم����ن واملك�ن خ��ش���ة فطرية يف داخل 
اللغ���ة ويف كل اللغ����ت كم� اأن التغ���ري يحدث يف كل 
االجت�ه�ت :النم�ذج ال�شوتية والرتاكيب ال�شرفية 
والنحوي���ة واملف���ردات ولك���ن لي����ص عل���ى م�ش���توى 
واح���د وال طبق���� لنظ�م مع���ن ث�بت، ه���ذه التغريات 
اللغوية درا�ش���ة  و�شفية هي حم�ص تعريف ب�أ�شك�ل 
التغ���ريات احل�دثة ف�أنه ال ميك���ن عزله� عن االأحداث 

الت�ريخية التي ت�ش�حب وجوده�.
ولع���ل من املفيد اأن نب���ن ان ب�إمك�ن الب�حثن  تقدمي 
التف�ش���ريات العلمي���ة جلمي���ع الظواه���ر اللغوية عن 
طريق ا�ش���تخدام املنهج الت�ريخ العلمي لدى  درا�شة 
النظ����م اللغ���وي وه���ذا مم� يجن���ى من درا�ش���ة هذا 
املنهج ف�شاًل عن قدرته على حل كثري من اال�شك�لي�ت 
التي يع�نيه� النح���و العربي ذلك الأن النظ�م اللغوي 
يف حرك���ة م�ش���تمرة ويج���ب ان يدر����ص يف و�ش���عه 
اأي  واح���د  اآن  يف  تط���وره  ويف  الراهن)املتزام���ن( 
يج���ب ان ندر�ص عالق�ت الزم���ن وعالق�ت النظ�م يف 

الوقت نف�شه.
فهو الغو�ص يف اعم�ق امل��شي وتتبع اأدلة من �ش�أنه� 

ترجيح ا�شتنت�ج�ت ت�ش���نح به� عقول الب�حثن هذه 
اال�شتنت�ج�ت امل�شفوعة ب�الأدلة الت�ريخية من �ش�أنه� 
اأن تكون �ش���بب� يف حل كثري من اإ�ش���ك�لي�ت القواعد 
اللغوية ب�ش���ورة ع�مة والنحوية ب�ش���ورة خ��ش���ة 

ف�شاًل عن تقييم تلك القواعد.
ومل يك���ن علم�وؤن� االأوائل مبن�أى عن التفكري يف هذا 
اجل�نب اإذ جندهم يوقدون وم�ش����ت تنري للب�حثن 
طريق� حلل كثري من اال�شك�لي�ت التي يع�نيه� النحو 

العربي.
وم���ن مالمح االإب���داع يف التفكري النحوي م� �ش���در 
ع���ن اب���ن جن���ي بفك���ره الث�ق���ب وح�ش���ه املرهف من 
روؤى ح����ول به���� توظيف �ش���م�ت املنه���ج الت�ريخي 
يف تفك���ريه النحوي ولي�ص بعي���دا ان جند مثل هذا 
النم���ط من التفكري عند هذا الع�مل اجلليل وهو الذي 
ق����ل عن���ه املتنبي )هذا رجل ال يع���رف قدره كثري من 
الن�����ص( ويعد كت����ب اخل�ش����ئ�ص مث����ال معربا عن 

مالمح املنهج الت�ريخي يف كثري من جوانبه.
وق���د تن����ول املهمل غمث���اًل عدم ائتالف ح���روف تلك 
الكلم����ت وه���ذا م���� ن����ص علي���ه اب���ن ف�ر����ص بقوله: 
"املهمل على �شربن �شرب ال يجوز ائتالف حروفه 
يف كالم الع���رب البتة، وذلك كجيم توؤلف مع ك�ف او 
ك�ف تقدم على جيم، وكعن مع غن، او ح�ء مع ه�ء، 
اأو عن، فهذا وم� اأ�ش���بهه ال ي�أتلف، وال�ش���رب االآخر 
م� يجوز ت�ألف حروفه لكن العرب مل تقل عليه، وذلك 
ك�إرادة مريد ان يقول ع�شخ فهذا يجوز ت�آلفه ولي�ص 
ب�لن�فر اال تراهم قد ق�لوا يف االأحرف الثالثة خ�شع 
لكن العرب مل تقل ع�ش���خ فهذان �شرب�ن للمهمل وله 
�ش���رب ث�ل���ث وه���و ان يري���د مري���د ان يتكل���م بكلمة 
على خم�ش���ة اأح���رف لي�ص فيه� من ح���روف الذلق او 
االإطب�ق حرف واأي هذه الثالثة ك�ن ف�إنه ال يجوز ان 
ي�ش���مى كالم� واأهل اللغة مل يذكروا املهمل يف اأق�ش�م 
ال���كالم وامن� ذكروه يف االأبني���ة املهملة التي مل تقل 

عليه� العرب". 
وركنت ط�ئفة اخرى يف تعليله� الإهم�ل هذه الكلم�ت 
اىل املعن���ى وهذا م� نلمحه من قول الزخم�ش���ري يف 
الكلم���ة: "الكلم���ة هي اللفظة الدالة عل���ى معنى مفرد 

ب�لو�شع". 
وي�ش���رح اب���ن يعي����ص م���� ن����ص علي���ه الزخم�ش���ري 

ق�ئ���اًل: "اللفظة جن�ص للكلمة ذلك الأنه� ت�ش���مل املهمل 
وامل�شتعمل، وقوله الدالة على معنى ف�شل ف�شله من 
املهم���ل الذي ال ي���دل على معنى.. وقوله مفرد ف�ش���ل 
ث�ٍن ف�ش���له من املركب ..وقوله ب�لو�ش���ع ف�شل ث�لث 

احرتز به عن امور م� قد يدل ب�لطبع". 
وك�ن الو�ش����ع هو الفي�شل يف احلكم على ا�شتعم�ل 
الكلمة واإهم�له� بح�شب فكر ابن ه�ش�م الذي ات�شح 
يف قول����ه: " وامل����راد ب�لفظ ال�ش����وت امل�ش����تمل على 
بع�����ص احلروف �ش����واء ادل على معن����ى كزبد، او مل 
ي����دل كديز –مقلوب زيد- وق����د تبن ان كل قول لفظ 
وال ينعك�����ص ف�����ن قلت: فل����م ال ا�ش����رتطت يف الكلمة 
الو�ش����ع كم����� ا�ش����رتط م����ن ق�����ل الكلمة لفظ و�ش����ع 
ملعن����ى مفرد؟ قلت: امن����� احت�ج����وا اىل ذلك الأخذهم 
اللفظ جن�ش����ً� للكلمة، واللفظ ينق�ش����م اىل مو�ش����وع 
ومهم����ل، ف�حت�ج����وا اىل االحرتاز ع����ن املهمل بذكر 
الو�شع، ومل� اأخذت القول جن�ش� للكلمة وهو خ��ص 
ب�ملو�ش����ع اأغن�ين ذلك عن ا�شرتاط الو�شع ف�ن قلت 
فل����م عدل����ت عن اللف����ظ اىل الق����ول؟ قل����ت: الأن اللفظ 
جن�����ص بعيد،  النطالقه على املهمل وامل�ش����تعمل، كم� 
ذكرن�، والقول جن�ص قريب، الخت�ش��شه ب�مل�شتعمل 
وا�شتعم�ل االأجن��ص البعيدة يف احلدود معيب عند 

اأهل النظر". 
ام����� ابن جني فع�لج هذا املو�ش����وع بطريقة تختلف 
عم� الف لدى النحوين ب��شتن�ده اىل النظر الطويل 
له����ذه الظ�هرة والرجوع به����� اىل مراحل عتيقة من 
عمره� اذ يقول يف جوابه عن الت�ش�����وؤل الذي ذكره 
يف بداية حديثه عن هذا املو�شوع:"نعم، وقد ميكن 
ان تكون اأ�ش����ب�ب الت�ش����مية تخفى علين����� لبعده� يف 
الزم�����ن عن�����، اال ترى قول �ش����يبويه: )او لعل االأول 
و�ش����ل اليه علم مل ي�شل اىل االآخر(، يعني ان يكون 
االأول احل��ش����ر �ش�هد احل�ل، فعرف ال�شبب الذي له 
وم����ن اجله م����� وقعت عليه الت�ش����مية، واالآخر لبعده 

عن احل�ل، مل يعرف ال�شبب للت�شمية". 
وق�ل يف مو�شع اآخر: "ف�ن انت راأيت �شيئً� من هذا 
النحو ال ينق�د لك فيم� ر�ش����من�ه، وال يت�بعك على م� 
اأوردن�����ه، ف�أحد اأمرين: ام����� ان تكون مل تنعم النظر 
في����ه فيقعد ب����ك فكرك عنه، او الأن لهذه اللغة اأ�ش����واًل 

واأوائل قد تخفى عن� وتق�شر اأ�شب�به� دونن�". 

واال�سلوبيــة التاأريخــي  املنهــج  ب�ســاأن  فكريــة  نــدوة 

حظي���ت الور�ص التدريبية الت���ي نظمته� د. نهلة 
الن���داوي يف ق�عة امل�ش���طفى بح�ش���ور عدد من 
ط�لب�ت وتدري�ش���يي اجل�معة ومن�ق�ش�ت ح�مية 
تن�ولت العالق���ة م�بن الط�لب والكت�ب من جهة 
وم�بن الط�لب والثق�فة الع�مة من جهة اخرى، 
وا�شتعر�ش���ت د. نهل���ة يف بداي���ة الور�ش���ة مدى 

اهتم����م �ش���ريحة وا�ش���عة يف املجتم���ع ب�أغ����ين 
الفيدي���و كليب وم� يدور فيه� م���ن حيث تن�وله� 
جل�ش���د ام���راأة تتل���وى وتتل���ون ب�ل���وان الثي�ب 
الت���ي ترتديه�، وا�شت�ش���هدت ب�أغنيت���ن وق�رنت 
فيم� بينهم� م���ن حيث تع�ملهم� مع املراأة االوىل 
للمطرب امل�ش���ري املعروف عمرو دي�ب والث�نية 
لن�ن�شي عجرم: ومق�رنته� بفيلم اآخر ا�شتعر�ص 
عن�ء و�ش���ق�ء املراأة يف الع����مل العربي والع�ملي. 
يف حتليله���� مل�ش���مون الفيديو كلي���ب من ن�حية 
�ش���يميولوجيً� اأغ����ين الفيدي���و كلي���ب احلديث���ة 
من �ش���ور ظ�ه���رة للم���راأة ترك���ز على ج�ش���ده� 
فق���ط وم�تث���ريه تل���ك االغ����ين م���ن ردود افع�ل 
ل���دى املتلق���ي، وق�ل���ت: ان الفيدي���و كلي���ب بعيد 
ع���ن واقعن� الفعلي وهو يهم�ص املراأة ون�ش����له� 
و�شموده� اىل حد كبري ولدى تن�ول مو�شوعة 
االغني���ة الث�ني���ة لن�ن�ش���ي عجرم والتي ت�ش���ور 
مع�ين اإن�ش�نية كثرية اهمه� الت�شحية والرتكيز 
فق���ط.  عل���ى جوه���ر االن�ش����ن ولي����ص ظ�ه���رة 
وطلب���ت مدي���رة الور�ش���ة فيم���� بعد ان ت�ش���تمع 
الآراء الط�لب�ت حول املع�ين التي مل�ش���وه� خالل 
العر�ش���ن وك�ن���ت االإج�ب����ت كث���رية م���ن بينه� 
توجيه الثن�ء ملخ���رج العمل الث�ين عندم� اخرج 
االأغني���ة بطريقة حت���رتم املراأة وت�أ�ش���ري الكثري 
من مالم���ح الت�ش���حية وال�ش���رب واجلم�ل وهي 
ال�ش���ورة الت���ي تفتخر جميع الن�ش����ء ب�أن تكون 

على �ش�كلته�. ويف مداخلة ملع�ون عميد ال�شوؤون 
العلمي���ة لكلي���ة الرتبي���ة ق�ل���ت د. من�ه���ل احمد 
ان الفيدي���و كلي���ب الث�ين ي�ش���ور حت���دي املراأة 
لظروفه� وه���و م�يالم�ص  واقع امل���راأة العراقية 

مت�مً�، وهذه الور�ش���ة متي���زت بتحليل ممت�ز مل� 
ورد خالله� ب�ش���كل جذب معه اذه����ن الط�لب�ت. 
فيم���� اعرت����ص د. �ش���عيد عب���د اله����دي/ ا�ش���ت�ذ 
ج�مع���ي على ع���دم التوقف عند مالم���ح اجلم�ل 

ل���دى الرجل يف اغ����ين الفيديو كلي���ب. وتوقف 
د. �ش���الم عل���ى طبيع���ة م���� ج����ءت ب���ه االغني�ت 
من تقب���ل عيوب االخ���ر وهذا ه���و منتهى جم�ل 
االغني���ة. واثنى حمم���د الربيعي ع�ش���و جمل�ص 
حم�فظ���ة بغداد عل���ى طريقة العر����ص والتحليل 
يف الور�ش���ة التدري�ش���ية بطريقة حفزت املتلقي 
واث���رت في���ه وا�ش���ركته يف املن�ف�ش����ت بطريقة 
جمدية وحيوية فيه بعد ان دخ�����ل الفيديو كليب 

اىل كل البيوت.
ويف مداخل���ة اخ���رى م���ن قب���ل اأح���د احل�ش���ور 
تن�ول فيه���� كت�ب�ت امل���راأة يف الرواية العراقية 
ح�ش���ية  م�ش����هد  وتن�ول���ت  ن�ق�ش���ت  والت���ي 
امل���راأة ب�لرج���ل ب�ش���كل مل  وايروتكي���ة لعالق���ة 
يتن�وله���� اأي روائ���ي . ويف خت�م الور�ش���ة التي 
�شهدت مداخالت وا�ش����ف�ت كثرية ق�لت د. نهلة 
انه���� ارادت ان تتحدث عن جدوى اإدخ�ل �ش���ور 
املراأة كمو�شوع ح�شي للمتعة واالإث�رة وتن��شي 
ذاته� ك�أداة فع�لة وان�ش�نة له� موا�شف�ت ع�شلية 

وعقلية متفردة.
وق����ل. عم����د يون�ص/ ا�ش���ت�ذ ج�مع���ي ان م�قدم 
يف الور�ش���ة يفوق م�ش���مون الروؤي���ة  التحليلية 
لالغ�ين التي �ش�رت تدخل كل البيوت، وبروؤية 
حتليلي���ة خرج���ت ع���ن امل�أل���وف ول���و اأين كن���ت 
امتنى ان يكون م�ش���مون املث�ل الوارد بغري ذلك 

الأنه يتحمل الكثري من الت�آويل.

نان�سي عجرم وعمرو دياب فـي ور�سة اإعالمية

وخالل ح�ش���وره� لفع�لي�ت املهرج�ن ق�لت د. منى زلزلة ن�ئب 
�ش����بق يف الربمل�ن: انه ل�ش���يء ممت�ز ومعرب ان تق�م مثل هذه 
الفع�لي�ت يف احل���رم اجل�معي/ وهو مبث�بة تف�عل اجتم�عي 
وثق�يف م�بن اأربع كلي�ت م�ش����ركة، االأمر الذي ي�شفي اهمية 

اكرب لتلك الن�ش�ط�ت.
وا�ش����فت: ان ح�ش���ر اجل�معة مبجموعة معين���ة دون جمهور 
مت�بع يجعله� تعي����ص يف عزلة عن كل قط�ع�ت املجتمع، وهو 
انع���زال ي���وؤذي اجل�مع���ة وال�ش���عب فيم� بعد يف حن ن�ش���عى 
اىل ان تك���ون اجل�مع�ت مبث�بة �ش���لطة رابعة او خ�م�ش���ة يف 
جتدده���� وتف�عله���� وتنمية الظواه���ر املجتمعية وان جت�ش���د 
�شورًا للقط�ع ال�شعبي يف م�ش�ركته لفنون احلي�ة وتطلع�ته�. 
وكذلك جت�شيد االفك�ر عمليً� ولي�ص نظريً� فقط وهذا املهرج�ن 
هو اول مهرج�ن اأمل�ش���ه يف كلية الرتبية للبن�ت وهو جزء من 
خرق االنعزال الذي و�ش���عت فيه اجل�معة منذ �ش���نوات  بعيداأ 
عن الن�ش����ط�ت الثق�في���ة والفني���ة واالأدبية ب�ش���كل ع�م، وهو 
نقطة مهمة الإ�ش���م�ع املجتم���ع م�يدور داخل ج���دران اجل�معة 
واقرتح���ت د. زلزلة  دعم هذه املهرج�ن�ت جعله� اأكر �ش���عبية 
ليطل���ع عليه� الكثريون م� يوؤدي اىل تف�عل اجل�معة وثق�ف�ته� 
مع اجلمهور والن��ص ب�شكل ع�م وليكون الن�جت عراقيً� متعددًا 

ومتحدًا. 

د. منى زلزلة:
جت�سيدًا لالأفكار علميًا

ولي�س نظريًا


