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خديجة الحديث��ي واعادة
تقديم سيبويه

أحمد مطلوب في كتابه رفيقة عمري..
رد الجميل إلى حواء
ّ

الدكتور شوقي ضيف

باحث م�صري راحل
وكان �أول م ��ن تل َّق ��ى ه ��ذا الكت ��اب النفي� ��س عن
�س ��يبويه و�أذاع ��ه يف النا�س الأخف�ش �س ��عيد بن
م�س ��عدة ،وعنه �أخذه نحاة الب�ص ��رة من تالمذته
وتالمذة �س ��يبويه ،كما �أخذه نح ��اة الكوفة غري
عابثني مبا بينهم وبني الب�ص ��ريني من مناف�سات
حادة لتذليله علمي النحو وال�صرف ،وما �أ�شاعه
فيهما من التقنني امل�ص ��يب م ��ع الرتتيب الدقيق
ملقدماتهما ال�ص ��حيحة والإحاطة التامة بعللهما
ومقايي�س ��هما املط ��ردة .وبذل ��ك كله �أ�ص ��بح هذا
الكتاب الأم ��ام املتبوع لعلماء النحو وال�ص ��رف
يف كل ع�صر والكنز الذي ال يزال ي�سيل بالفرائد
النحوية والدرر ال�صرفية.
وق ��د عك ��ف �أ�س�ل�افنا عل ��ى الكت ��اب من ��ذ ذيوعه
يقر�أونه ويعك�سونه على �أذهانهم و�أفهامهم مرار ًا
وتكرار ًا ملا ا�ستق َّر بينهم من � َّأن �أحد ًا ال ي�ستطيع
�أنْ يبلغ مبلغ ًا حممود ًا يف علمي ال�صرف والنحو
�إال �إذا اتقن در�سه فقه ًا وفهم ًا ،وحتلي ًال وت�أوي ًال.
وق ��د انربى كث�ي�رون عل ��ى اختالف اع�ص ��ارهم
وتف ��اوت �أم�ص ��ارهم ي�ش ��رحونه ويف�س ��رونه،
وكل يحاول بجهده �أن يجلو موا�ض ��ع ا�ستغالقه
وخفي ��ات داللت ��ه ،ويب�س ��ط ما �أجمل م ��ن بع�ض
مقدماته وعلله ومقايي�سه .وبلغ من �ضخم مادته
وم ��ا يحوي م ��ن بع�ض الع�س ��ر وال�ص ��عوبة يف
جوانب من ت�ص ��اريف عبارات ��ه وكوامن معانيه
�أنْ �س� � ّماه القدماء"البحر"لعظ ��م م ��ا يحم ��ل من
عت ��اد نحوي و�ص ��ريف ،وما يحتاج ��ه قارئه من
قطنة �س ��ليمة ي�س ��تطيع به ��ا �أن ي�س ��لك خمارجه

ومداخل ��ه ،ويغو� ��ص �إىل �أعماق ��ه م�س ��تخرج ًا
دقائقه ودفائنه.
ومن �أجل ذلك َق َّد ْرت لل�سيدة خديجة عبد الرزاق
احلديث ��ي ُب ْع� � َد همته ��ا ح�ي�ن ر�أيتها حت ��اول �أنْ
تخو� ��ض يف قوة عب ��اب هذا البحر يف م�س ��تهل
درا�س ��تها اجلامعية العليا .وكلنا نعرف �صعوبة
التخ�ص ���ص يف الدرا�سات ال�ص ��رفية والنحوية
وم ��ا يفتق ��ر �إلي ��ه ه ��ذا التخ�ص ���ص م ��ن عزمي ��ة
�صادقة وجهد خمل�ص .وقد �أبت ال�سيدة خديجة
�إال �أنْ تبل ��غ يف ذل ��ك غاي ��ة بعيدة املن ��ال ،متخذة
�إليها �أ�ش ��د الطرق ع�س ��ر ًا والتواءً� ،إذ عمدت �إىل
الأ�ص ��ل ال ��ذي تفرعت منه كل املباح ��ث النحوية
وال�ص ��رفية والذي ال ي�س ��تطيع البح ��ث العلمي
فيه �إال احلاذقون من �أ�صحاب ال�صرف والنحو،
واتخ ��ذت منه لبحثها ودر�س ��ها مادته ��ا العلمية،
وك�أنه ��ا �أرادت �أن ت�س ��جل للباحث ��ة العربي ��ة
املعا�ص ��رة يف هذا امليدان �س ��بق ًا علمي ًا ،ف�إذا هي
ت ��رود جماهل"الكتاب"وتخت ��ار �أك�ث�ر �أغ ��واره
�صعوبة ،و�أق�صد �أغوار ال�صرف املليئة بال�شعب
واملنعطفات والأع�شاب ،وم�ضت تتغلب على كل
ما �ص ��ادفها من �صعاب ،م�ستخرجة درر ال�صرف
الالمعة ،بل نا�ض ��دة منها عقود ًا بديعة �ض ��منتها
ه ��ذا البحث الق َّي ��م .وقد مهدت ل ��ه باحلديث عن
عل ��م ال�ص ��رف ون�ش� ��أته و�ص ��نيع �س ��يبويه فيه،
وتط ��وره م ��ن بع ��ده ،ث ��م ب�س ��طت احلدي ��ث عن
امليزان ال�ص ��ريف واالبني ��ة املجردة واملزيدة يف
الأ�سماء والأفعال ،جامعة من"الكتاب"ال ِّل ْف َق �إىل

لفقه وناظمة الفرع مع �أ�صله.
وكان ذلك عم ًال �ش ��اق ًا ،غري �أنها �أقدمت عليه غري
حافل ��ة مب�ش ��قة �أو جه ��د عنيف تبذله ،ب ��ل لك�أنها
كانت جتد متعتها اخلال�ص ��ة فيما تتكلف لبحثها
من جهد وم�ش ��قة وعن ��اء .وكان حظها عظيم ًا �أنْ
تعهده ��ا – يف اثناء ذل ��ك – بالرعاية والتوجيه
زميل ��ي العالم ��ة املرح ��وم الدكتور عب ��د احلليم
النج ��ار الذي �أوت ��ي من العل ��م بكتاب �س ��يبويه
وغريه من الكتب ال�ص ��رفية والنحوية ما يجعل
َف ْقد البيئات العلمية العربية له خ�سارة كربى.
وال �ش � َّ�ك يف �أنّ �أكرب ما يعزين ��ا عن ال ُّرزْء فيه �أنْ
نقر�أ املباحث العلمية التي �أ�شرف عليها يف كلية
الآداب بجامعة القاهرة ،و�أن نرى فيها �آثار ًا من
�إر�ش ��اداته ال�س ��ديدة .وال �أزال �أذك ��ر ثناءه على
بح ��ث ال�س ��يدة خديجة عب ��د ال ��رزاق احلديثي،
وثن ��اء املمتحن�ي�ن لها معه عل ��ى م ��ا �أ َدّت فيه من
جهد علمي خ�صب.
والله و ُّ
يل الهدى والتوفيق.

مقدمة كتاب ابنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه

ن ��ادر ًا م ��ا تكت ��ب امل ��ر�أة املث ّقف ��ة ع ��ن زوجه ��ا يف
املجتم ��ع ال�ش ��رقي ،فالكث�ي�رات يحجم ��ن ع ��ن ذلك
لأ�س ��باب تتع ّلق باخلوف من جمانبة املو�ض ��وعيّة،
�أو االبتع ��اد عن تهمة االنحياز �إىل الزوج بو�ص ��فه
م�ش ��ارك ًا فاع ًال يف احلياة ال �س� �يّما حني يكون على
عال من الأهم ّي ��ة الأدب ّي ��ة� ،أو االجتماعيّة� ،أو
ق ��در ٍ
العلم ّي ��ة ،ومنهّن من ت�ص ��رف النظر عن هذه املهمّة
بدوافع نف�س� �يّة خمتلفة ،والواقع ي�ش�ي�ر بقوّ ة �إىل
ب عن �أزواجهنّ كتبا مهمّة ،فقد ُقدّر يل �أنْ
ن�س ��اء َك َت نْ َ
�أقر�أ لـ(�س ��وزان طه ح�سني) التي كتبت( :معك) عن
جتربتها احليّة مع عميد الأدب العربي زوجها (طه
ح�سني) قد تكون هذه املر�أة ا�ستثناء؛ لأ ّنها فرن�سيّة
الأ�ص ��ل ،لك ّنه ��ا – واحل ��ق يق ��ال -تط ّبع ��ت بطباع
ال�شرق وعاداته ،و�صارت �أ ّم ًا م�صريّة بامتياز ،من
الن�س ��اء الالئي كتنب عن �س�ي�رة �أزواجه ��نّ ( :عبلة
الروين ��ي) التي كتبت �س�ي�رة زوجها ال�ش ��اعر(�أمل
دنق ��ل) يف كتابها( :اجلنوبي) ،ث ّم (غادة ال�س� �مّان)
الت ��ي كتبت(:ب�ش�ي�ر الداع ��وق ك�أ ّنه ال ��وداع) وفيه
حت ّدث ��ت �أول م� � ّرة عن حياتها الزوجية ،وع�ش ��قها
لزوجه ��ا الراح ��ل ال ��ذي رافقته �أربع�ي�ن عام ًا كانت
بالن�سبة لها تاريخ ًا �شخ�ص ّي ًا ال ين�سى.
�أ ّم ��ا يف العراق ف� ّإن د .خديجة احلديثي قد �أخذت
على عاتقها م�س�ؤوليّة الكتابة عن زوجها(:د�.أحمد
مطلوب) حني �أ�صدرت كتابها الأخري(:رفيق عمري
يف كتابات الآخرين) ،ويبدو يل � ّأن الأزواج املثقفني
يحجمون عن الكتابة عن زوجاتهم لأ�س ��باب كثرية
يقف يف �أوّ لها اخلجل املتوارث الذي جعل احلديث
ع ��ن الزوجة يدخل يف باب احلي ��اء املوروث الذي
تدح�ض ��ه قامات الن�ساء ال�س ��امقات ،وهنّ ميار�سن
وجوده ��ن الفاع ��ل يف احلياة عام�ل�ات ،و عاملات،
و�أمّهات ي�شار �إليهنّ بالبنان.
ر ّد جميل
ورب ��ا كان الدكت ��ور �أحم ��د مطل ��وب ،وم ��ن باب
مّ
ر ّد اجلمي ��ل �إىل زوجت ��ه التي ابت ��د�أت الكتابة عنه
بو�ص ��فه �ش ��ريك ًا لعمرها ،قد خا�ض جتربة الكتابة
ع ��ن زوجت ��ه د .خديج ��ة احلديث ��ي لي�ص� � ّنف كتاب ًا
ا�س ��تذكار ّي ًا عنه ��ا ،وه ��ي ملّا ت ��زل على قي ��د احلياة
تعط ��ي �أكرث ممّا ت�أخذ يف كتابه املو�س ��وم بـ(رفيقة
عمري) ال�ص ��ادر ع ��ن املطبعة املركز ّي ��ة يف جامعة
دياىل  2015وقد جعله �أ�س ��تاذ الأجيال متنا ميور
مب ��ا ي�ش ��تهي الق ��ارئ املح � ّ�ب ل�شخ�ص� �يّة خديج ��ة
احلديثي التي �أجزم � ّأن تاريخها ينب�ض بالبيا�ض،
واحل � ّ�ب النق � ّ�ي ملن كان معه ��ا زمي�ل ً�ا� ،أو طالب ًا� ،أو
ج ��ار ًا� ،أو قريب� � ًا� ،أو بعي ��د ًا فقد جُ بلت ه ��ذه املر�أة
العراق ّي ��ة الراقي ��ة ،والرقيق ��ة عل ��ى طب ��ع الأمّهات
الراب�ض ��ات يف مناب ��ع الطيب ��ة ،واحلن ��ان ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن � ّأن الل ��ه �س ��بحانه – وه ��ذا من ح�س ��ن ّ
حظها-
حباها علم ًا ومعرف ًة ،وت�س ��احم ًا ،وخ�صا ًال يندر �أنْ
جتتمع ك ّلها يف عقل امر�أة تعي�ش يف ع�ص ��ر متق ّلب
الأهواء ،والوالءات.
كت ��ب د .مطل ��وب م�س�ت�رجع ًا �ص ��ورتها الأوىل
قائ ًال( :كانت من بني ن�س ��اء الع ��راق فتا ٌة وُلدت يف
قرية جن ��وب الب�ص ��رة ،وتل ّقت تعليمه ��ا يف البيت
ال متو�س ��طة ،وال ثانوي ��ة يف قريته ��ا ودخل ��ت يف
ع ��ام 1952م كل ّي ��ة الآداب والعل ��وم) � ��ص ،3وقال
وا�ص ��ف ًا �إيّاها بعبارات مي�س ��ورة ا�ستمدت دالالتها
م ��ن توا�ض ��عها اجل ��م يف اجلامع ��ة ،ويف بيته ��ا
�أي�ض� � ًا( :ومل �أره ��ا يوم� � ًا ت�ش ��كو من تع ��ب� ،أو تر ّد
من ي�س ��عى �إليه ��ا لتعينه) �ص 5وكان �ص ��يتها ملء
الأ�س ��ماع يف العراق ،وخارجه انتدب ��ت للتدري�س

يف جامعة الكويت ،و�ألقت حما�ض ��رات يف جامعة
وه ��ران باجلزائر ،ودعيت �إىل امل�ؤمترات العامليّة،
فم ّثلت العراق يف امل�ؤمتر الإ�س�ل�امي الذي عقد يف
�إندوني�س ��يا �س ��نة 1965م ،وح�ض ��رت امل�ؤمت ��رات
العلم ّي ��ة يف الع ��راق ،والأردن ،وق ّدم ��ت فيه ��ا
البح ��وث ،وتر�أ�س ��ت اللج ��ان وكان ��ت يف جميعها
مثا ًال يحتذى للمر�أة املتعدّدة املهام ،ف�ض�ل ً�ا عن �أ ّنها
ُك ّرمت عدّة مرات لتميّزها.
لق ��د عُرف ��ت الدكتورة بتوا�ض ��عها املميّز ،توا�ض ��ع
العلم ��اء الذي ��ن ي ��رون يف م ��ا و�ص ��لوا �إلي ��ه بداية
االنط�ل�اق نح ��و العل ��م ،وك�أ ّنه ��م يف �أوّ ل الطريق،
حدّثني يوم ًا زميلي وقريبي ال�شهيد د .كرمي �أحمد
ج ��واد التميم ��ي -رحمه الل ��ه – ،وهو م ��ن طالبها
النابهني ،واملقربني �إىل قلبها وعقلها عن توا�ضعها
قائ�ل ً�ا :كانت �أ�س ��تاذتنا تد ّر�س ��نا يف �إحدى مراحل
البكالوريو� ��س يف �آداب بغ ��داد ،وكانت متلأ بخط
يدها �س ��بورة القاعة �ش ��رح ًا وتعليق ًا على �ش ��واهد
النح ��و �أم ًال يف تقريب امل ��ادّة �إىل الأذهان ،وكانت
ك ّلم ��ا امتلأت ال�س ��بورة عم ��دت �إىل تنظيفها بيدها
الكرمية مرات ولي�س مرة واحدة ،وهي يف عمرها
اجللي ��ل من دون �أن تنتدب طالب ًا� ،أو طالبة للمهمّة،
كم ��ا يفعل ق�س� � ٌم م ��ن �أ�س ��اتذتنا ،م ��ا قال ��ه التميمي
ج ��زء ي�س�ي�ر يك�ش ��ف �ش ��غف الدكت ��ورة بالدر� ��س
اجلامع ��ي ،وتع ّلقها ب�أ�سا�س� �يّات املهنة ،وتقاليدها،
ليحي ��ل عل ��ى �س ��جاياها ،وخ�ص ��الها الت ��ي يعرفها
اجلمي ��ع .بُني الكتاب الذي جاء ب�أربعمئة وخم�س
ن�ص� � ًا ،مل
وخم�س�ي�ن �ص ��فحة على (ثالثة وثمانني) ّ
�أ�س� �مّها ف�صو ًال بل �س ��ميّتها (ن�صو�ص� � ًا) الختالفها
ن�ص �س�ي�رة ،وق�صائد،
يف م�ض ��مونها الداليل بني ّ
ومقاالت ،ومقابالت ،ووثائق ،على وفق الآتي:
ال�سرية :يف ن�صو�ص ال�سرية �أدخل د .مطلوب يف
منت الكتاب �سريتني ،الأوىل :ال�سرية العلميّة التي
تتبّع فيه ��ا امل�ص� � ّنف احلديثيّة بدء ًا من حت�ص ��يلها
الدرا�س ��ي والعلم ��ي و�ص ��و ًال �إىل �إ�ش ��رافها عل ��ى
ر�س ��ائل املاج�س ��تري و�أطاريح الدكتوراه ،وانتها ًء
باجلوائ ��ز الت ��ي ح�ص ��لت عليه ��ا ،والكت ��ب امل�ؤ ّلفة
التي بلغت اثني ع�ش ��ر كتاب ًا يف النحو ،وال�ص ��رف
واملدار� ��س النحو ّي ��ة ،وتي�س�ي�ر النح ��و ،والكت ��ب
املح ّققة التي بلغت ع�ش ��رة كتب ،والكتب املدر�سيّة
الت ��ي �أ ّلف ��ت فيه ��ا كتاب�ي�ن ،والبح ��وث الت ��ي بلغت
اثني ع�ش ��ر بحث� � ًا ،واملواد املو�س ��وعيّة التي بلغت
خم� ��س ع�ش ��رة م ��ادة� .أمّا ال�س�ي�رة الأخ ��رى التي
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ال يختلف اثنان يف أن كتاب
سيبويه أروع كتاب ُصنفَّ ت قدميا
ألن
يف النحو والرصف ،ال ّ
سيبويه بناه عىل غري مثال سابق
فحسب ،بل أيض ًا ألنه استوىف
فيه قوانينهام واستقصاها
وم ْن
استقصاء بهر معارصيه َ
خلفوهم عىل مر العصور،
حتى أطلقوا عليه جميع ًا
اسم"الكتاب"عنوان ًا يتفرد به دون
غريه من الكتب التي عارصته أو
أ َّلفت بعده ،ملا امتاز به من كامل
يف وضع أصول الرصف والنحو
وضع ًا نهائي ًا بحيث مل يرتك
فيهام للعصور التالية شيئ ًا تضيفه
إال بعض التفريقات والزوائد
الطفيفة مام جعل صاعد بن
أحمد االندليس يقول":ال أعرف
كتاب ًا أ َّل َف يف علم من العلوم
قدميها وحديثها اشتمل عىل
جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء
ذلك الفن غري ثالثة كتب ،أحدها
املجسطي لبطليموس يف علم
هيئة االقالك ،والثاين كتاب
ارسططاليس يف علم املنطق،
والثالث كتاب سيبويه البرصي
النحوي ،فإن كل واحد من هذه
مل ّ
يشذ عنه من أصول فنه يشء
إال ما ال خطر له».

فاضل عبود التميمي

كتبها �أ�س ��تاذنا مطل ��وب ،ف�س�ي�رتها احلياتيّة التي
تت ّب ��ع فيه ��ا حياتها ب ��دء ًا من الوالدة يف (ال�س ��يبة)
جنوب الب�ص ��رة ،حتى اقامته ��ا يف بغداد �أطال الله
يف عمره ��ا ،وعمره ،وهي ما ا�ص � ُ�طلح عليها نقد ّي ًا
بـ(ال�س�ي�رة الغري ّي ��ة) التي يكتبها �أديب عن �س�ي�رة
غريه ،وقد لفت انتباهي فيها � ّأن د .مطلوب ا�ستبدل
ا�س ��م (خديج ��ة) بـ(وفاء) ،ولع � ّ�ل ذلك ي ��ر ّد �إىل �أ ّنه
وجد يف لفظة (وف ��اء) ما يقارب حقيقة املر�أة التي
�أخل�ص ��ت له ،ولبيته فكانت وفاء يف وفاء .و�سرية
الأ�س ��تاذة خديجة حافل ��ة بالإ�ش ��ارات �إىل الأمكنة
الت ��ي �ص ��ارت جزء ًا م ��ن عامله ��ا ،فـ(ال�س ��يبة) قرية
ال �ش ��ارع فيها �س ��وى ذلك الذي يربطه ��ا بـ(الفاو)،
وق ��د دخلت كليّة الآداب (على ا�س ��تحياء ونظراتها
معق ��ودة على الأر� ��ض ،وخطواته ��ا متعرثة ،حتى
�إذا ما بد�أ الدر�س الأول و ََجدَتْ نف�س ��ها بني �س ��بعة
ط�ل�اب ،وث�ل�اث بن ��ات طالب ��ات فاطم�أن ��ت قلي�ل ً�ا)
�ص ?20فكان ��ت خطوبتها بعد عامني من تعارفهما
على مقاع ��د الدر�س اجلامعي ،ث ّم ال ��زواج والعمل
يف الإعداد ّي ��ة املركزيّة ببغداد ،وهو معي ٌد يف كليّة
الآداب ،ثم ال�س ��فر �إىل القاهرة للدرا�س ��ة ،والعودة
اىل بغ ��داد ،والعم ��ل يف الكوي ��ت ،والرج ��وع �إىل
بغداد التي مل يفارقاها بعد ذلك.
ذكري ��ات :وق ��د كتبه ��ا د .عب ��د الإل ��ه ال�ص ��ائغ التي
ذك ��ر فيه ��ا ":ت�س ��نمت الدكت ��وراه الت ��ي جعلن ��ي
�أدين لأف�ض ��ل الأ�س ��اتذة املرب�ي�ن الدكاترة :خديجة
احلديث ��ي – �أم الأ�س ��اتذة والطلب ��ة بج ��دارة –
و�أحمد مطلوب ،وعناد غزوان ،وهادي احلمداين،
وعبد اجلبار املطلبي ،ورزوق فرج رزوق ،وجالل
اخلياط ،و�س ��عدون الزبيدي [لع ّله علي الزبيدي]،
و�إبراهي ��م حرج الوائلي ،و�ص�ل�اح خال�ص ،وعلي
جواد الطاهر ،وعدنان حممد �س ��لمان…) �ص،78
ويف ه ��ذه الذكريات �أماط الدكتور ال�ص ��ائغ اللثام
عن ق�ض ��ايا كثرية عا�ش ��ها يف كليّة الآداب ال ي ّت�سع
املق ��ال ل�س ��ردها .مقالت ��ان كتبهما الدكتور �ش ��وقي

�ض ��يف –رحم ��ه الل ��ه – ع ��ن د .احلديث ��ي الأوىل
عنوانها( :كتاب �أبنية ال�ص ��رف يف كتاب �سيبويه)
الت ��ي �ص ��ارت فيم ��ا بع ��د مقدم ��ة كتابها ال ��ذي كان
يف الأ�ص ��ل ر�س ��الة ماج�س ��تري �أ�ش ��رف عليه ��ا د.
عب ��د احلليم النج ��ار ،و�ص ��در يف بغ ��داد 1965م،
والأخ ��رى ع ��ن اطروحتها (�أب ��و حي ��ان النحوي)
التي �ص ��ارت مقدمة للكتاب باال�س ��م نف�سه ،و�صدر
يف بغ ��داد 1966م ،ويف املقالت�ي�ن �أ�ش ��اد �ض ��يف
بجه ��ود د .خديجة وعلمها .الدرا�س ��ات التي كتبها
ط�ل�اب الدكتورة احلديث ��ي ،وهي درا�س ��ات علميّة
وافية ناق�ش فيها كاتبوها كتب د .احلديثي عر�ض� � ًا
وحتلي�ل ً�ا ،وكان ��ت ب�أق�ل�ام  :د .حممد عب ��د املطلب
الب� � ّكاء ال ��ذي كت ��ب( :الدكتورة خديج ��ة احلديثي
�ص ��دق العزمية وال�س ��بق العلم ��ي) ،ود جليل كمال
الدين الذي كتب(�س ��يبويه حياته وكتابه) ،وحممد
ح�س�ي�ن ال�صغري الذي كتب مقالة بالعنوان ال�سابق
نف�س ��ه ،ود ك ��رمي �أحم ��د ج ��واد التميم ��ي –رحمه
الله -الذي كتب درا�س ��تني الأوىل(:من �أعالم الفكر
النح ��وي املعا�ص ��ر يف العراق :الدكت ��ورة خديجة
احلديث ��ي) ،والأخرى�( :س ��مات النح ��و البغدادي
يف �ضوء كتاب بغداد والدر�س النحوي) ،ففي هذه
الدرا�س ��ات جميع� � ًا وقف الدار�س ��ون عل ��ى �أبرز ما
مييّز الدكتورة احلديثي منهج ًا ،و�إجراءات.
ّ
وحتدّث �أ�س ��تاذنا يف اخلامتة نف�س ��ها عن م�ؤلفاته،
وحيات ��ه اال�س ��ريّة ،و�أوالده ،وبنات ��ه ،وق ��د جع ��ل
للخامتة مالحق ت�ض� �مّنت :ر�سالة �شعريّة مبنا�سبة
�إ�ص ��دار الكتاب �أر�س ��لها ابنهما الأك�ب�ر� :أثري وهو
يحم ��ل دكت ��وراه يف �أمرا� ��ض املفا�ص ��ل والت�أهيل
الطب ��ي ،ور�س ��الة نرث ّي ��ة كتبه ��ا ابنهم ��ا الآخ ��ر:
ن�ض�ي�ر حامل �ش ��هادة البورد العربي يف الأمرا�ض
اجللد ّي ��ة ،ث� � ّم ق�ص ��يدة باملنا�س ��بة نف�س ��ها كتبته ��ا
احلفي ��دة رفل �أثري .وبعد :فكت ��اب (رفيقة عمري)
لي� ��س كت ��اب �س�ي�رة غرييّة خال�ص ��ة فح�س ��ب � ،مّإنا
ه ��و كت ��اب ا�س ��تذكاريّ ا�ستح�ض ��ر فيه (امل�ص� � ّنف)
الأ�س ��تاذة الدكتورة خديجة احلديثي يف �سريتيها
احليات ّي ��ة والعلم ّي ��ة ،ث ّم �أ�ض ��اف �إىل متن ��ه ما كتبه
عنها بع�ض �أ�س ��اتذتها ،وطالبه ��ا الذين كان لها وملّا
ٌ
موقف يف نفو�س ��هم ،وقد قطعت �شوط ًا جلي ًال
يزل
ً
ّ
م ��ن حياتها وهي تد ّر�س �أو حتق ��ق كتبا� ،أو تبحث
يف مظان الرتاث ،ف�ض ًال عن �أثرها يف تاريخ تعليم
النح ��و ،وال�ص ��رف يف الع ��راق والوط ��ن العربي.
منحى قريب ًا من املادة
والكتاب اال�ستذكاري ينحو
ً
املو�س ��وعيّة ب�سبب �سعة عقل ال�شخ�ص� �يّة املُحتفى
به ��ا ،وهي هنا �شخ�ص ��ية د .خديجة احلديثي التي
كتب ��ت يف حقول علمية وثقافي ��ة ال ميكن انكارها،
ف�ض ًال عن ح�ضورها الطاغي يف الو�سط االكادميي
تخت�ص
وربا عربيّة
ّ
بو�ص ��فها �أوّ ل امر�أة عراقيّة ،مّ
بعلم ��ي النحو ،و ال�ص ��رف ،ول ��و قيّ�ض لأ�س ��تاذنا
د� .أحم ��د مطل ��وب �أن يع�ث�ر عل ��ى ّ
كل م ��ا ُكت ��ب عن
الدكت ��ورة ل ��كان كتاب ��ه مو�س ��وعة مبجل ��دات ،فقد
مم ��ا ُكتب عنها �أن تلتهم ��ه النريان التي
ق� �دّر لكثري ّ
باغت ��ت خمزن الأ�س ��رة الذي كان مبنزلة �أر�ش ��يفها
يف ني�سان .2008
حب وعرفان لأ�ستاذنا د� .أحمد مطلوب الذي
حتيّة ّ
كانت له �إ�س ��هاماته يف التعليم الع ��ايل ،والت�أليف،
والكتاب ��ة يف النق ��د العرب � ّ�ي الق ��دمي واحلدي ��ث،
والبالغة ،والتحقيق ،وال�ش ��عر ،واملذ ّكرات ،ف�ض ًال
ع ��ن ريا�س ��ته املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي ،وكان ل ��ه
الف�ض ��ل يف ك�ش ��ف م ��ا غم�ض م ��ن حياة �أ�س ��تاذتنا
د.خديجة احلديثي.
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إعداد  :عراقيون

د .مؤيد عبد الجبار خضير

ذك ��رت احلديث ��ي� ،أنَّ القدم ��اء مل يتعر�ض ��وا �إىل
ق�ض ��ية العام ��ل ،والقيا� ��س ،و�أب ��واب النحو ،بل
تعر�ض ��وا �إىل امل ��ادة النحوية يف املخت�ص ��رات،
وه ��ذا بر�أيه ��ا لي� ��س م ��ن التي�س�ي�ر يف �ش ��يء،
وعلل ��ت ذل ��ك بقوله ��ا� :إنَّ ه ��ذه املخت�ص ��رات هي
كت ��ب تعليمية ولي�س ��ت تي�س�ي�رية النه ��ا اعتمدت
تعلي�ل�ات ،وتقدي ��رات ال يُحت ��اج له ��ا ،وج ��دل
منطقي نقلوه من الدرا�س ��ات الفقهية ،واملنطقية،
والفل�س ��فية ،وال�س� � َيّما يف تناولهم �أ�صول النحو
العرب ��ي ،وترى احلديث ��ي �أنّ هذا م ��ا ال يحتاجه
املتعل ��م يف النط ��ق ،و�ض ��ربت لذل ��ك مث ��ا ًال وهو
اختالف النحويني يف عالمة رفع الأ�سماء ال�ستة
�أه ��ي الواو� ،أو ال�ض ��مة� ،أو ال�ض ��مة وال ��واو� ،أو
�ض ��مة مقدرة على الواو ،فهذه الأ�ش ��ياء و�أمثالها
م ��ن اجلدل والتعقيد للدرا�س ��ة النحوية ال تفيدنا
نطق ًا .فالتي�سري عندها مي�س النطق وهو مايفيد
املتكلم ،ما اخلالفات النحوية واجلدل الدائر بني
م�س ق�ض ��ية النطق وهو ما يفي ��د املتكلم ،العلماء
حول ق�س ��م من امل�س ��ائل النحوية فهو من اجلدل
العقيم الذي ال طائل من وراءه.
موقفها من م�س�ألة املدار�س النحوية:
اهتم ��ت احلديث ��ي يف ق�ض ��ية املدار� ��س النحوية
� مَّأي ��ا اهتمام حتى �أ َّنه ��ا �أفردت لها م�ص ��نف ًا كام ًال
حمل هذه الت�سمية ،كان ذلك عام ً 1981وقد طبع
ه ��ذا الكتاب ،ب ��دات الكتاب مبقدمة عر�ض ��ت فيها
حلقيق ��ة املدار�س النحوية� ،أو املذاهب النحوية،
وانته ��ت �إىل �أن تلك حقيق ��ة ال تنكر و�إن اختلفت

الدكت��ورة خديج��ة الحديث��ي
ومصطلح المدارس النحوية
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الأ�سماء ،وعللت ذلك بقولها":الدر�س النحوي مل
يك ��ن قوالب جامدة� ،أو اجتاه ًا واحد ًا يف بيئاته
جميع ًا"و� مَّإن ��ا اختلف باخت�ل�اف البيئات ،وكان
ل ��كل بيئ ��ة طابعها ،ومع ذل ��ك هي اقرت ب� ��أنّ هذا
التن ��وع يف ه ��ذه البيئات ال يق ��ود �إىل االختالف
الذي يول ��د �أنواع ًا خمتلفة م ��ن النحو؛ وبكتابها
العظيم وتراثها اخلالد.
اختل ��ف علم ��اء النح ��و يف امل�ص ��طلح نف�س ��ه
(مدار� ��س) ،مثلما اختلف ��وا يف البديل ،ويف عدد
هذه املدار� ��س� ،أو املذاه ��ب� ،أو االجتاهات ،عند
م�ؤي ��دي وجوده ��ا ،لأنّ هن ��اك م ��ن العلم ��اء مث ًال
يق� � ّر وجودها من الأ�ص ��ل ،وللدكت ��ورة احلديثي
ر�أيٌ يف ذلك �سنجمله بعدما نعر�ض ملجموعة من
الآراء للقدماء واملعا�صرين:

ر�أي القدماء :ب�ص ��ورة جمملة مل ن َر من �أ�شار �إىل
م�صطلح)مدر�سة) للداللة على اجتاه نحوي نَّ
معي،
ب ��ل ا َّتبع ��وا يف ت�ص ��نيفهم العلماء بن�س ��بتهم �إىل
البلد الذي ن�ش� ��أوا فيه فهم ب�صريون ،وكوفيون،
وبغدادي ��ون ،وم�ص ��ريون ،و�أوّ ل م ��ن يلقانا من
القدماء حممد بن �س ��امل اجلمحي (ت )235الذي
ق ��ال":وكان لأه ��ل الب�ص ��رة يف العربي ��ة قدم ��ة،
وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية ،والدليل
على �أ َّنهم �أي القدماء ،كانوا ين�س ��بون النحاة �إىل
بلدانهم ،ويذكرونهم يف ترجمتهم �إياهم بح�س ��ب
البلدان ،ومل يكونوا يعرفونهم با�س ��م (مدر�سة)،
�أو (مذه ��ب(�أنَّ �أبا الطيب اللغوي ختم كتابه بعد
االنته ��اء م ��ن ذكر الب�ص ��ريني والكوفي�ي�ن وقوله
فيه ��م  :واال علم للع ��رب �إال فيه ��م :بالتعريف يف

البلدان الإ�سالمية الأخرى كمكة واملدينة.
ر�أي املعا�صرين:
منهم من مل يقر �أ�ص�ل ً�ا بوجود املدار�س النحوية
مث ��ل الدكتور علي �أبو املكارم ،ور�أيه �أنّ اختالف
املناه ��ج ال يعني وجود مناهج متباعدة م�س ��تقلة
ب ��ل البد من رابط م�ش�ت�رك بينها ..ومنهم من �أق َّر
بامل�ص ��طلح (مدر�س ��ة) �إال اختلفوا يف م�ض ��مونه
بن�سب متفاوتة وعلى النحو الآتي:
الدكتور �أحمد مكي الن�ص ��اري يرى �أنّ املدر�س ��ة
ه ��ي :اجت ��اه ل ��ه ُ خ�ص ��ائ�ص ممي ��زة ين ��ادي بها
ف ��رد� ،أو جماعة من النا�س ،ث ��م يعتنقها �آخرون.
الدكتور حممد ح�سني �آل يا�سني ،يرى �أنّ املدر�سة
ه ��ي :لف ��ظ يطل ��ق عل ��ى جماع ��ة م ��ن الدار�س�ي�ن
ت�ش�ت�رك يف وجهة النظر ،وي ّكون منهج ًا خا�ص� � ًا

ي�ؤلف جبهة علمية ويرتبط �أفرادها برباط الر�أي
املوح ��د  -الدكت ��ور مه ��دي املخزومي ،ي ��رى �أنّ
املدر�س ��ة هي� :أ�س ��تاذ م�ؤث ��ر وتالمي ��ذ مت�أثرين،
وق ��د اجتمعوا على حتقيق غر�ض واحد ونهجوا
للو�صول �إليه منهج ًا واحد ًا.
الدكتور �شوقي �ض ��يف ،يرى �أنّ املدر�سة تعني:
جمموع ��ة النح ��اة الذي ��ن كوّ ن ��وا در�س� � ًا يف بيئة
معين ��ة �س ��واء � َّأ�ض ��مهم منه ��ج موح ��د خا�ص بهم
ل ��ه �أ�س�س ��ه� ،أ َّنه ��م و�أ�ص ��وله وقواع ��ده املعروفة
امل�س ��تقلة �أم كان مبني� � ًا على منهج من �س ��بقهم �إال
�أنهم ا�س ��تقروا يف بيئة �أخ ��رى وت�أثروا بظروف
البيئ ��ة اجلديدة بع�ض الت�أثر .وقد بحث �ش ��وقي
�ض ��يف بخم� ��س م ��ن املدار� ��س النحوي ��ة وه ��ي:
الب�ص ��رية ،والكوفية ،والبغدادية ،واالندل�س ��ية،
وامل�ص ��رية ،وهو ٌ
بحث ير�سم يف �إجمال اجلهود
اخل�صبة لكل مدر�سة وكل �شخ�صية نابهة فيها.
يف ع ��دد ه ��ذه املدار� ��س تبع� � ًا لر�أيه ��م يف احل ��د
والتعري ��ف ومل يختلف املعا�ص ��رون بامل�ص ��طلح
فق ��ط ب ��ل جنده ��م اختلف ��وا كذل ��ك يف ع ��دد هذه
املدار�س تبع� � ًا لر�أيهم يف احلد والتعريف ،فمنهم
م ��ن ق ��ال بوجود مدر�س ��ة واح ��دة وهي مدر�س ��ة
الب�صرة كامل�ست�شرق جوتولد فايل ،و�أنكر وجود
مدر�سة الكوفة ،ومدر�سة بغداد .ومنهم من ي�ؤكد
وجود مدر�س ��تني فق ��ط هم ��ا ،الب�ص ��رة والكوفة
كالدكت ��ور املخزوم ��ي .ومنه ��م م ��ن ق ��ال بوجود
ثالث مدار�س كالأ�س ��تاذ �أحمد �أمني ،عاد ًا مدر�سة
بغ ��داد ثالثها ،ومنهم من قال ب�أربع كالأ�س ��تاذ طه
الراوي ،ومنهم من �أو�صلها �إىل خم�س كالدكتور
�شوقي �ضيف.
�أم ��ا الدكتورة خديجة احلديث ��ي ،فعلى الرغم من
�أ َّنها قد �س� � َمّت كتابها باملدار� ��س النحوية وك�أنها
مق ّرة بهذا امل�ص ��طلح �ضمن ًا �إال �أنها مل تزج نف�سها
به ��ذا اخلالف ال�ش ��كلي مثلما تراه وذلك وا�ض ��ح
مب ��ا تقول ��ه� :إنّ اخت�ل�اف الب�ص ��ريني والكوفيني
يف امل�ص ��طلحات والت�س ��ميات لن يقدّم �أو ي� ّؤخر
ولن يغيرّ من النحو �ش ��يئ ًا ،فالتابع واحد �س ��واء
�س ��ميناه �صفة مثلما �ش ��اع عند الب�صريني �أم نعت ًا
مثلما ي�سمّيه الكوفيون ،لذلك ال فرق يف االعتماد
عل ��ى ه ��ذه اللغ ��ة وتف�س�ي�ر الظواه ��ر ،ال ��واردة
فيها وتعليلها وت�س ��ميتها ب�ي�ن �أن يكون الدار�س
ب�صري ًا� ،أو كوفي ًا� ،أو �شامي ًا �أو �أندل�سي ًا بغدادي ًا،
�أو م�ص ��ري ًا بغدادي� � ًا� ،أو م�ص ��ري ًا ،الكتاب املذهب
النح ��وي يف الب�ص ��رة� ،أو املذه ��ب النح ��وي يف
الكوفة� ،أو الدر�س النحوي يف بغداد� ،أو الدر�س
النحوي يف م�ص ��ر� ،إال �أن هذا لن يغيرّ كثري ًا من
الواقع ،فلتك ��ن (املدار�س النحوية)� ،أو (املذاهب
النحوي ��ة)� ،أو (الدر�س النح ��وي( ،ما دامت كلها
تلتقي يف �أ�ص ��ول واحدة تتبع لغة عربية �أ�صيلة
نزل بها كت ��اب الله اخلالد القر�آن الكرمي ،الذي ال
ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

عن بحث (الدور اللغوي للمر�أة يف العراق)
يف جملة الرتاث العلمي العربي ..العدد الثالث
–7102م

الدكتورة خديجة عبد الرزاق عبد القادر احلديثي
عامل ��ة يف النح ��و العرب ��ي ورائ ��دة يف �أبحاث ��ه
ودرا�س ��اته ال�سيما يف مو�ض ��وع ال�شاهد النحوي
وباالحتج ��اج النح ��وي وباملدار� ��س النحوي ��ة،
و�ألف ��ت يف ذل ��ك ع�ش ��رة كت ��ب �أخ ��ذت دوره ��ا يف
اجلامعات العراقي ��ة والعربية وبع�ض اجلامعات
الأوروبية والإفريقية و�صار لها مريدون وتالمذة
ي�ست�شهدون ب�أ�صولها وم�صادرها ،و�إىل م�ؤلفاتها
حققت العدي ��د من الكتب لعلم ��اء نحويني وكتبت
�أبحاث� � ًا غاي ��ة يف الدق ��ة والعلمية واملو�ض ��وعية،
وقد اعتمدت للتدري�س يف اجلامعات كافة ..وعرب
هذا الإجناز واحليوي ��ة ،العلمية وجدناها تتمتع
مبزاي ��ا التوا�ض ��ع والب�س ��اطة و�ش ��فافية احلوار
بينها وب�ي�ن الآخر ،وهو توا�ض ��ع العلم ��اء زادها
ر�صانة و�إحكام ًا..

ر�أيها يف كتاب �سيبويه:

ترى الدكتورة خديجة احلديثي �أن �س ��يبويه ر َّتب
كتاب ��ه ترتيب� � ًا منطق ّي ًا وا�ض ��ح ًا وبعقلية تنظيمية
وب�إح�س ��ا�س من ��ه بتميي ��ز البح ��وث النحوية عن
ال�ص ��رفية واللغوي ��ة؛ ف ��ر�أت �أن �س ��يبويه ابت ��د�أ
كتابه بالنحو ثم �أردفه بالدرا�س ��ات امل�ش�ت�ركة بني
النح ��و وال�ص ��رف؛ كالت�ص ��غري والن�س ��ب وجمع
التك�س�ي�ر ،ثم الدرا�سات ال�صرفية؛ ك�أبنية الأفعال
وم ��ا ي�ش ��تق منه ��ا وم�ص ��ادرها ،ث ��م خت ��م كتاب ��ه
بالدرا�س ��ات ال�ص ��وتية من �إبدال و�إدغ ��ام و�إعالل
و�إمال ��ة ووق ��ف ،ور�أت �أن تنظيمه جتاوز ذلك �إىل
�أن يجع ��ل بداي ��ة كتابه مبا الب ��د �أن يفتتح به لأنه
مقدمات ملا �س ��يجيء من �أبواب؛ وله ��ذا بد�أ كتابه

بـ(ب ��اب علم ما الكل ��م من العربية) ق�س ��م فيه الكلم
�إىل ا�س ��م وفع ��ل وح ��رف ،وق�س ��م فيه الفع ��ل �إىل
�أق�سامه الثالثة ،وتاله بـ(باب جماري �أواخر الكلم
يف العربية) ذكر فيه �أحوال الإعراب وهي �أربعة:
الرفع واجلر والن�ص ��ب واجلزم ،و�أحوال البناء،
وه ��ي �أربعة :الفت ��ح والك�س ��ر وال�ض ��م والوقف،
وبينَّ �أق�س ��ام الكالم التي تدخلها عالمات الإعراب
وهي الأ�سماء املتمكنة والأفعال امل�ضارعة لأ�سماء
الفاعلني�..إلخ.
وقد ظلت طريقة �س ��يبويه ه ��ذه متبعة عند النحاة
يف ت�صنيف كتبهم حتى ع�صرنا احلا�ضر فهذا ابن
مالك يبد�أ �ألفيته بقوله  :كالمنا لفظ مفيد كا�ستقــم
وا�س ��م وفعل ثم ح ��رف – الكلم ثم �أردف ابن مالك
باب الكالم وما يت�ألف منه بباب املعرب واملبني

*ر�أيها يف م�صطلح املدار�س
النحوية:

لقد حتدثت الدكتورة احلديثي يف كتابها املدار�س
النحوية وب�ص ��ورة مف�صلة عن املو�ضوع متناولة
ظه ��ور امل�ص ��طلح عن ��د القدام ��ى حي ��ث تو�ص ��لت
�إىل نتيج ��ة مفاده ��ا �أن القدم ��اء مل يتعر�ض ��وا يف
ت�صانيفهم �إىل م�صطلح املدار�س النحوية ،وعليه
�أي�ض� � ًا الدكت ��ور عبد الكاظ ��م اليا�س ��ري يف كتابه
درو�س يف املذاهب النحوية.
وترد �أول �إ�ش ��ارة �إىل ن�ش� ��أة النحو عند ابن �سالم
اجلمحي يف كتابه طبقات فحول ال�ش ��عراء ،حيث
�أ�ش ��ار �إىل قدم ��ة �أه ��ل الب�ص ��رة يف النح ��و وكالم
الع ��رب ،وبع ��ده ي�أتي ابن قتيبة يف كتابه ال�ش ��عر
وال�شعراء� ،إذ ترجم لأعالم الب�صريني والكوفيني،
ومل ي�شر �إىل امل�صطلح.
تق ��ول الدكت ��ورة احلديثي":يب ��دو �أن القدم ��اء
اعتم ��دوا يف تق�س ��يمهم النح ��اة والتميي ��ز بينهم
الن�س ��بة �إىل املدينة �أو البل ��د ،ومل يجمعوهم عند
الرتجمة لهم حتت"مدر�سة"�أو"مذهب».
�أ ّم ��ا املحدث ��ون فقد ر�أين ��ا اختالفهم يف الت�س ��مية
مبدر�سة �أجتوز �أم ال جتوز؟ وما �شروط ما ي�صح
�أن ي�س� �مّى بـ»مدر�س ��ة"من بني ه ��ذه املجموعات؟
كم ��ا بيّنا اختالفهم يف عدد هذه املدار�س النحوية
وكل هذا االختالف ال نرى مربِّر ًا له ،وال فائدة يف
وجوده لأن الأف�ض ��ل �أن نتبع يف تق�سيمنا للنحاة
م ��ا اتبعه الزبيدي م ��ن القدماء والدكتور �ش ��وقي

�ض ��يف م ��ن املحدث�ي�ن؛ لأنه م ��ن املعلوم �أن �أ�ص ��ل
النحو"نح ��و الب�ص ��رة"وتفرع عن ��ه نح ��و الكوفة
وعن هذين النحوين ن�ش� ��أ النح ��و البغدادي الذي
متيّز باالختيار منهما»..

ر�أيها يف اال�ست�شهاد باحلديث
النبوي ال�شريف يف النحو
العربي:

قد �أف ��ردت الدكتورة خديجة احلديثي ال�ست�ش ��هاد
اخلليل باحلديث النبوي ال�ش ��ريف عدة �صحائف
من كتابها موقف النحاة من اال�ست�ش ��هاد باحلديث
النبوي ال�شريف.
وت ��رى د .خديجة احلديث ��ي �أن هناك �أدل� � ًة علمي ًة
تقط ��ع باعتم ��اد احلدي ��ث يف النح ��و الك ��ويف-
وال�س ��يما فيم ��ا و�ص ��ل �إلين ��ا م ��ن م�ؤلفاته ��م ومن
�أبرزها كتاب (معاين القر�آن) للفراء ،بل � ّإن الفراء
كان ي�صرح بن�س ��بة الأحاديث �إىل الر�سول (�صلى
الله عليه و�آله و�س ��لم) وم ��ن ذلك ما جاء يف قوله:
((… وكان الك�س ��ائي يعي ��ب قوله ��م (فلتفرحوا)
؛لأنه وجده قلي ًال فجعله عيب ًا ،وهو الأ�ص ��ل .ولقد
�سمعت عن النبي (�صلى الله عليه و�آله و�سلم) �أنه
قال يف بع�ض امل�ش ��اهد( :لت�أخذوا م�صافكم) يريد
به  :خذوا م�صافكم.
والواقع �أن ت�ص ��ريح الفراء بن�سبة الأحاديث �إىل
الر�سول (�ص ��لى الله عليه و�آله و�سلم) يعد منهج ًا
انف ��رد في ��ه بني علماء الب�ص ��رة والكوف ��ة؛ لأن من
�س ��بقه من النحويني �أو عا�ص ��ره مل ي�ص ��رح بهذه
الن�سبة.
وق ��د وج ��دت الدكت ��ورة خديجة احلديث ��ي �أن من
النحاة املت�أخرين كابن ال�ض ��ائع ت(686هـ) و�أبي
حيان الأندل�سي ت(745هـ) وال�شاطبي ت(790هـ)
والبغ ��دادي يف خزان ��ة الأدب يذهبون �إىل �أن ابن
خ ��روف ت(609هـ) �أو اب ��ن مال ��ك ت(672هـ) �أو
ال�سهيلي �أول من احتج باحلديث النبوي ال�شريف
وم ��ع هذا يوردون لأع�ل�ام نحوية توفيت قبل تلك
ال�شخ�ص ��يات املت�أخ ��رة ا�ست�ش ��هاداتهم باحلدي ��ث
النبوي ال�ش ��ريف .وقد ع ّلل ��ت الدكتورة احلديثي
ذلك ب�أنهم كانوا يريدون �أن ه�ؤالء النحاة هم �أوّ ل
من قام ��وا با�س ��تقراء الأحاديث وا�س ��تخال�ص ما
جاء فيها من قواعد جديدة �أثبتوها �أو ا�س ��تدركوا
به ��ا عل ��ى قواع ��د النح ��اة الأوائ ��ل مم ��ا ورد يف

من زمن التوهج

من آراء الدكتورة الحديثي النحوية

تع��رض النحو الع��ريب وعىل مدى تأريخ��ه الطويل إىل خمس
ابتداء من القرن
محاوالت تجديدية ،أو تيس�يرية ،وكان ذل��ك
ً
السادس الهجري عىل يد أيب مضاء القرطبي (ت 24ه) الذي دعا
إىل إلغاء نظرية العامل ،والعلل ،وغريها من الدعوات ،وتتالت
املحاوالت بعدها من املحدثني واملعارصين إذ وجدت دعواه
صدى عند مجموعة من العلامء املعارصين مثل ش��وقي
ه��ذه
ً
ضيف ،وإبراهيم مصطفى.

�أ�س ��لوب احلدي ��ث النبوي ال�ش ��ريف ومل يرد مثله
يف �آيات الكتاب العزيز وال فيما جمعه النحاة من
كالم العرب الف�ص ��حاء� .أ ّم ��ا متقدمو النحاة ،فكان
ا�ست�ش ��هادهم باحلدي ��ث ا�ست�ش ��هاد ًا عار�ض� � ًا وقد
بنوا �أ�ص ��ولهم وقواعدهم النحوية على كالم الله
عز وجل وكالم العرب الف�صحاء.

بواعث ظهور النحو

ظه ��رت تل ��ك البواع ��ث عن ��د الدكت ��ورة خديج ��ة
احلديث ��ي بت�س ��مية �أخ ��رى ،ف�أطلق ��ت عليها ا�س ��م
الدوافع اىل ن�ش�أة النحو .فقالت :
ومل يكن احلف ��اظ على القر�آن ه ��و الدافع الوحيد
اىل التفك�ي�ر يف و�ض ��ع قواع ��د و�أ�ص ��ول حلماية
اللغة و�ض ��بطها ،و�إمنا كانت هن ��اك دوافع �أخرى
ت�ض ��افرت جميعها على القي ��ام بهذا العمل اجلليل
و�أو�ضح هذه الدوافع :
1ـ الداف ��ع الديني :وهو الدافع الرئي�س وال�س ��بب
املبا�شر الذي �أدى اىل التفكري يف و�ضع ما ي�سمّى
بعل ��م العربي ��ة على اخت�ل�اف فروع ��ه وعلومه من
�أ�ص ��وات ولهج ��ات ومعجم ��ات وغري ��ب ونح ��و
و�ص ��رف .فقد كانت خ�شية امل�س ��لمني على كتابهم
�أن ي�ص ��يبه اللح ��ن يف قراءت ��ه �أو الت�ص ��حيف يف
�أحرف ��ه ،في�ؤدي ذل ��ك اىل حتريف �آيات ��ه ،وتغيري
املفهوم منها ،وبذلك تتغري الأحكام امل�أخوذة منه،
واملبنية عليه ،وي�صبح املفهوم من الآية كفر ًا وهو
�إميان �أو حرام ًا وهو حالل.
2ـ الداف ��ع االجتماع ��ي :وي�أتي هذا الداف ��ع مك ّمالً
للداف ��ع ال�س ��ابق ،ومرتبط� � ًا ب ��ه �أ�ش ��د االرتب ��اط
و�أوثق ��ه ،فق ��د كان ��ت البيئ ��ات الإ�س�ل�امية كاف ��ة
تغ� ��ص بالقومي ��ات املختلف ��ة الت ��ي كانت ت�س ��كن
يف الب�ل�اد املفتوح ��ة �أو الت ��ي هاج ��رت �إليه ��ا بعد
الفتوح اال�س�ل�امية وال�س ��يما الب�ص ��رة ..فخ�ش ��ى
علماء امل�س ��لمني على لغ ��ة القر�آن من �أن ي�ص ��يبها
التحريف نتيجة هذا االختالط ،ولكرثة الداخلني
يف الإ�سالم من الذين يودي بهم جهلهم اىل اخلط�أ
يف ق ��راءة الق ��ر�آن ،ف�أخ ��ذوا يبذل ��ون اجلهود يف
�س ��بيل �ض ��بط اللغة و�إبعاد اللح ��ن ..وكان لرغبة
الداخل�ي�ن يف الإ�س�ل�ام يف تعل ��م العربي ��ة لغ ��ة
القر�آن ،والعبادات الديني ��ة ولغة الدولة احلاكمة
لي�ص ��لحوا بها �أمور دينهم ولي�ستطيعوا م�شاركة
العرب يف �إدارة �ش�ؤون الدولة..
3ـ الداف ��ع اللغوي القومي :كان يف البالد العربية
عند ن�شوء اللحن ووقوعه يف اللغة العربية ثالث
لغات متداولة� )8( )...سمتها الدكتورة احلديثي)
بـ:
�أـ اللغ ��ة املحكية يف احلوا�ض ��ر حت ��ى نهاية القرن
الأول �أو اللغة املثالية ،وبها نزل القر�آن كما تقول
الدكتورة.
ب ـ اللغ ��ة البدوية امل�س ��تخدمة يف البوادي وهي
التي اعتمدها النحويون واللغويون.
ج� �ـ ـ لغ ��ة احلوا�ض ��ر املحكي ��ة بع ��د الق ��رن الأول
للهج ��رة ،الت ��ي ا�س ��تخدمت يف مك ��ة واملدين ��ة
والطائف واحلرية واطراف ال�شام.
وق ��د �أدّى اخت�ل�اط لغات ه ��ذه احلوا�ض ��ر بلغات
القومي ��ات املختلف ��ة وغريه ��ا اىل ف�س ��اد لغتها...
ولذل ��ك �أ�ص ��بحوا ير�س ��لون �أوالده ��م اىل البادية
لتل ّق ��ي اللغ ��ة الف�ص ��يحة )9(...وبع ��د انت�ش ��ار
الإ�س�ل�ام خ ��اف العرب امل�س ��لمون عل ��ى لغتهم لغة
القر�آن من التحريف والذوبان وال�ضياع ،فدفعهم
الأم ��ر اىل �ض ��بطها وتقييدها مبا و�ض ��عوا لها من
قواعد.

العدد ()4214

السنة الخامسة

عشرة  -الخميس

( )14حزيران 2018

5

األستاذة الدكتورة خديجة الحديثي

من زمن التوهج

()1
قيل للدكتورة خديجة الحديثي:
س  :ه��ل صحي��ح أن الحري��ة نقي��ض
الخوف؟
س :ه��ل ميك��ن أن تخترصي ش��خصيتك
ببيت من الشعر القديم؟
فكان جوابها الذي يلخص شخصيتها:
ج :كثريون ممن ُمنحوا الحرية خائفون.
ج -قول الشاعر:
النفوس كبار ًا
وإذا كانت
ُ
األجسام
تعبت يف مرادها
ُ

عالمة النحو في العراق

المدى لإلعالم والثقافة والفنون

جواد عبد الكاظم محسن

د .هادي حسن حمودي

خديج��ة الحديث��ي ..واالنتصار
التهجي النحوي
على
ّ
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()2
�أثناء ال�س ��نة الأوىل من درا�س ��تي يف كلية الآداب
اطلعت على بع�ض حما�ضرات �أ�ستاذة عراقية هي
الدكت ��ورة خديجة احلديثي التي كانت تد ّر�س يف
كلي ��ة الرتبية ،وحينم ��ا �أ�صدرت كتابيه ��ا�( :أبنية
ال�ص ��رف يف كت ��اب �سيبوي ��ه  )1965 -و(�أب ��و
حي ��ان النحوي –  )1966وما تالهما من م�ؤلفات
ارتق ��ت منزلتها يف عيون تالمذته ��ا� ،إذ عمقت يف
نفو�س ��هم ال�ش ��غف بالبحث النحوي وال�ص ��ريف.
و�أعتق ��د �أن تناوله ��ا ملو�ض ��وعي الكتاب�ي�ن تناو ًال
ن�س ��وي ًا يخفف من خ�ش ��ونة تعام ��ل النحويني مع
م�س ��ائل النحو وال�ص ��رف ،كان ل ��ه ت�أثري كبري يف
تعميق رغب ��ة طالب النحو وال�ص ��رف يف اجتياز
ت�ش ��ابك الأزقة النحوي ��ة الرتاثية .مع مالحظة �أن
الدرا�سات النحوية كانت �ص ��ندوق ًا مقف ًال للرجال
دون الن�س ��اء .ومل تظه ��ر يف ال�ت�راث ام ��ر�أة له ��ا
يف النح ��و ن�ص ��يب .كما �إنه ��ن يف الزمن احلديث
قليالت �أي�ض� � ًا ،رمبا كانت احلديث ��ي رائدتهن يف
هذا ال�ض ��رب من الدر�س والتخ�ص ���ص امل�ش�ت�رط
اجلد وال�صرب العميق.
مل �ألت ��ق به ��ا � اّإل يف �س ��نة 1980م يف وهران حني
ج ��اءت �أ�س ��تاذة زائ ��رة مل ��دة �ش ��هر واح ��د ،برفقة
زوجه ��ا الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحم ��د مطل ��وب ال ��ذي
د ّر�س ��نا يف مرحلة البكالوريو�س يف كلية الآداب،
و�أ�شرف على ر�سالتي للماج�ستري (حتقيق جممل
اللغ ��ة الب ��ن فار� ��س) يف ظرف ح ��رج ،بحيث لوال
قبوله الإ�ش ��راف على ر�س ��التي بعد �أن �أجّ ل �أ�ستاذ
�آخ ��ر تراجعه ع ��ن الإ�ش ��راف عليه ��ا �إىل �آخر يوم
لت�س ��جيل الر�س ��ائل اجلامعي ��ة يف كلي ��ة الآداب،
جامعة بغ ��داد ،بعد �أن كان قد طلب مني ت�س ��جيل
الر�سالة حتت �إ�ش ��رافه وحدّد يل مو�ضوعها ...ملا
كان يل �أن �أح�ص ��ل على املاج�س ��تري وال ما بعدها،
بخا�ص ��ة �أن الظ ��روف مل تك ��ن م�س ��عفة للدرا�س ��ة
اخلا�صة خارج العراق.
تابعتُ حما�ض ��راتها النحوي ��ة يف جامعة وهران
حيث كان طلبتها ينقلون يل �أحا�سي�سهم و�آراءهم

التي �أو�صلتني �إىل قناعة �أنها ا�ستطاعت �أن تنقلهم
التهجي النحوي �إىل علم النحو فن ًا و�ص ��نعة،
من ّ
ال ت�ص� � ّنع ًا .وظاهرة التهجي ظاهرة متف�ش ��ية يف
كثري من �ض ��روب الدر�س اجلامعي العربي ،لذلك
تراهم ال يُح�س ��نون من ذلك الدر�س � اّإل ا�س ��تظهار ًا
يتهجى طالب ال�صف الأول االبتدائي حروف
كما ّ
الكلم ��ات .وق ��د حلظ ��ت ه ��ذه الظاهرة من ��ذ �أوىل
�س ��اعات عمل ��ي يف جامع ��ة وه ��ران ،لأن الطلب ��ة
كانوا (�ش� ��أنهم �ش� ��أنَ طالب النحو وال�صرف وفقه
اللغ ��ة يف عم ��وم عاملن ��ا العربي) يتلقون م�س ��ائل
النح ��و بطريقة تقليدية ال تن�س ��جم م ��ع �أبناء هذا
الزم ��ان .ولق ��د �ص ��ارحني الط�ل�اب من ��ذ ال�س ��اعة
الأوىل لدخ ��ويل م ��درج التدري� ��س يف ب ��دء عملي
يف اجلامع ��ة� ،أن امل ��ادة ثقيل ��ة ع�س�ي�رة و�أنه ��م
مت�ض ��ايقون منها ،ت�ض ��ايق ًا و�ص ��ل ببع�ض ��هم �إىل
اال�شمئزاز من درا�ستها ،بكل ما يف هذه الكلمة من
معنى .ولكني ا�س ��تطعت �أن �أحبب املادة النحوية
لهم و�أن �أقلب �ض ��يقهم وا�شمئزازهم �إىل ان�سجام
مع ق�ضاياها التي قدّمتها لهم يف �إطار من مناق�شة
مق ��االت الأقدمني ور�ؤاهم ،وواظب ��ت انتهاج ذلك
النه ��ج �إىل �أن تخلي ��ت عن تدري� ��س النحو مكتفي ًا
بفقه اللغة ومناهج البحث .وبعدها عادت �شكوى
الطالب م ��ن املادة نتيج ��ة طريق ��ة التدري�س� ،إىل
�أن حظي ��ت اجلامع ��ة مبج ��يء الدكت ��ورة خديجة
احلديث ��ي لتخ ��رج الطالب من تلك ال�ش ��رنقة طيلة
فرتة وجودها هناك.
و�أعن ��ي بالتهجي �أن يجل�س الأ�س ��تاذ على من�ص ��ة
التدري� ��س ويرم ��ي عل ��ى ر�ؤو�س الطالب ق�ض ��ايا
النحو ،قراءة حين ًا و�إمال ًء حين ًا �آخر .فالفرق كبري
بني هذا النهج و�أن متنحهم القدرة على التفكري يف
تلك الق�ضايا ومناق�شتها .وكان من نتيجة اجلهود
التي بذلتها الدكتورة احلديثي� ،أن عبرّ يل بع�ض
الطالب والطالبات ع ��ن قناعتهم ب�أن العراق الذي
و�ضع �أ�س�س النحو يف مدر�ستي الب�صرة والكوفة
يف القرن�ي�ن الأول والث ��اين للهج ��رة بن ��ا ًء عل ��ى
مع ��ارف تلك الأزمن ��ة ،ما زال نحوي ��وه روّ اد ًا يف

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

منهجة النحو على �أ�س ���س متالئمة مع م�س ��تويات
دار�سيه يف الأزمنة احلديثة.
يف ذلك ال�ش ��هر ال ��ذي مل يتكرر كان ��ت اللقاءات مع
الدكت ��ور �أحمد وزوج ��ه ،يومية ،مما �أت ��اح يل �أن
�أفه ��م اجلوان ��ب الثالث ��ة املندجم ��ة يف �شخ�ص ��ية
واحدة متما�سكة :الإن�س ��انية ،الأ�سرية ،والباحثة
يف واح ��د م ��ن �أك�ث�ر جوان ��ب الدرا�س ��ة العربي ��ة
�ص ��عوبة ووع ��ورة ومدع ��اة لل�ض ��يق النف�س ��ي،
لت�شعّب م�سائله وم�سطرتها القا�سية.
وقبل �س ��نتني من كتابة هذه ال�سطور ،زرت بغداد
زي ��ارة خاطف ��ة وكان م ��ن �أب ��رز �أه ��داف الزي ��ارة
�إ�ض ��افة �إىل ر�ؤية العراق بذات ��ه ،وااللتقاء بالأهل
والأ�ص ��دقاء� ،أن �ألتق ��ي بالدكت ��ور �أحم ��د وزوجه
الدكت ��ورة خديجة .حتقق اللقاء مع الدكتور �أحمد
مطلوب يف املجمع العلمي العراقي ،فهو رئي�س ��ه،
وهن ��اك ات�ص ��لت ب ��ي الدكت ��ورة خديج ��ة هاتفي� � ًا
تدع ��وين لزيارته ��م يف دارهم يف بغ ��داد ،غري �أن
الوقت مل ي�س ��مح بذلك .وكم �أ�ش ��عر بالأ�س ��ف لعدم
تلبيت ��ي تلك الدعوة الكرمية ،على �أمل �أن تتاح يل
فر�صة زيارتهما يف �أقرب الآجال.
()3
للباحث ��ة احلديث ��ي ع�ش ��رة كت ��ب مف ��ردة الت�أليف،
وع�ش ��رة �أخ ��رى م�ش�ت�ركة ،و�أم ��ا اال�ش�ت�راك فمع
زوجه ��ا الدكت ��ور مطلوب .مم ��ا يجعلهم ��ا ظاهرة
فري ��دة يف تاري ��خ الت�ألي ��ف والتحقي ��ق ،الأدب ��ي
والنح ��وي .ومما يلفت النظر �أن ن�ص ��ف م�ؤلفاتها
املف ��ردة خم�ص�ص ��ة ل�س ��يبويه والكتاب املن�س ��وب
�إليه ،ن�سبة متلك ال ن�سبة ت�أليف ،على ما �أنا مقتنع
به.
امل�ؤلفات التي �أجنزتها الدكتورة عن هذا املو�ضوع
خم�س ��ة ت�آليف ،مما ميكن �أن �أ�س ��ميه باخلما�س ��ية
ال�سيبويهية ،وهي:
� - 1أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه.
  2درا�سات يف كتاب �سيبويه� - 3سيبويه :حياته وكتابه.
 4 -ال�شاهد و�أ�صول النحو يف كتاب �سيبويه.

 - 5كتاب �سيبويه و�شروحه.
ولها عدد وفري من البحوث واملحا�ض ��رات� ،إ�ضافة
�إىل م�ش ��اركات جمّة يف ن ��دوات وم�ؤمترات داخل
العراق وخارجه .وميكن متابعة ن�شاطاتها و�سائر
م�ؤلفاتها يف مواقع عديدة من ال�شبكة العنكبوتية
(االنرتنت).
ولقد متي ��زت بحوثها بدق ��ة اال�س ��تقراء واملتابعة
املمنهج ��ة تاريخي� � ًا ل ��كل ق�ض ��ية تتاب ��ع ن�ش� ��أتها
وتطورها .كما اعتمدت املنهج الو�صفي حني النظر
فيم ��ا قرره القدماء ،ث ��م اعتمدت على ذلك و�س ��يلة
لبي ��ان ر�أيه ��ا ووجه ��ة نظره ��ا يف م�س ��ائل النحو
املت�ش ��عبة .وا�س ��تطاعت بهذه املنهجية الدقيقة �أن
تزيل جملة من الأوهام املتعلقة بتطور الدرا�س ��ات
النحوية وم�صادرها و�أولياتها .ويتجلى ذلك بكل
و�ض ��وح يف متابعتها ملنهج النحاة يف اال�ست�شهاد
باحلديث النبوي ،حيث لفتت �أنظار الباحثني �إىل
�أن النحوي�ي�ن الأوائ ��ل مل ي�ست�ش ��هدوا باحلدي ��ث
النب ��وي ،و�إن ا�ست�ش ��هد بع�ض ��هم ب ��ه فق ��د كان ��وا
ير�س ��لونه من غري �إ�ش ��ارة �إىل كون ��ه حديث ًا نبوي ًا
كالذي الحظته يف كتاب �س ��يبويه الذي هو �أو�سع
مو�سوعة نحوية لغوية بالغية �شاملة.
�إن اهتم ��ام ال�س ��يدة احلديث ��ي بكت ��اب �س ��يبويه
يعطين ��ا فك ��رة عن الطريق ال�ص ��عب الذي �س ��ارت
علي ��ه� ،إذ �إن القدم ��اء �أنف�س ��هم كان ��وا يَع َي ��ون عن
تفهم ��ه بدق ��ة ،وكانوا ي�ص ��فون من يروم درا�س ��ته
ب�أنه يريد ركوب البح ��ر ،لكرثة الأمواج املتالطمة
العا�صفة يف البحر ويف الكتاب.
()4
وقبل �أ�سابيع قليلة تلقيت خرب مر�ضها ،وانقطاعها
ع ��ن الت�أليف ،فكتبت عن ذلك يف �ص ��فحة التواجه،
مم ��ا �أحدث ردود فع ��ل متعاطفة ب�ش ��دة ،وما زالت
ت�ص ��ارع املر� ��ض ،فله ��ا �أطي ��ب الدع ��اء والأم ��اين
والآم ��ال بانت�ص ��ارها علي ��ه كم ��ا انت�ص ��رت عل ��ى
التجهي ��ل النح ��وي يف تدري�س ��ها وت�آليفه ��ا ،حتى
عرفت مبعلمة الأجيال.

خديج ��ة عبد ال ��رزاق عبد الق ��ادر احلديث ��ي ..كاتبة
حمققة و�أكادميية متخ�ص�صة بعلم النحو وال�صرف
ول ��دت يف مدين ��ة الب�ص ��رة �س ��نة  ،1935تخرج ��ت
يف كلي ��ة الآداب والعل ��وم بجامعة بغداد ق�س ��م اللغة
العربية �سنة 1956م بدرجة امتياز خا�صة ،وح�صلت
عل ��ى �ش ��هادة املاج�س ��تري م ��ن كلي ��ة الآداب بجامع ��ة
القاه ��رة �س ��نة 1961م يف علم ال�ص ��رف بدرجة جيد
جد ًا عن ر�س ��التها (�أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه)
ونالت �ش ��هادة الدكتــ ��وراه من كلي ��ة الآداب بجامعة
القاهرة �أي�ض� � ًا �س ��نة 1964م عن ر�س ��التها �أبو حيان
النحوي)).
عملت على مالك التعليم الثانوي خم�س ��ة �أعوام بعد
تخرجه ��ا من اجلامعة ،وبعد ح�ص ��ولها على �ش ��هادة
املاج�س ��تري نقلت معيدة �إىل ق�س ��م اللغ ��ة العربية يف
كلي ��ة الرتبية بجامعة بغ ��داد �س ��نة 1961م ،ورقيت
�إىل مرتبة مدر�س �س ��نة 1963م ،و�إىل �أ�ستاذ م�ساعد
�س ��نة 1967م ،و�أ�س ��تاذ م�شارك �س ��نة 1972م ،و�إىل
�أ�س ��تاذ يف جامعة الكويت �سنة 1972م ،ويف جامعة
بغداد �سنة 1974م ،عملت �أ�ستاذة منتدبة يف جامعة
الكوي ��ت للف�ت�رة 1987 – 1971م ،و�أ�س ��تاذة زائرة
يف جامع ��ة وه ��ران باجلزائر �س ��نة 1980م ،وتولت
وظيفة م�س ��اعد عميد كلي ��ة ال�ش ��ريعة بجامعة بغداد
�سنة 1963م ،وعمادة الطالبــــــات (الأق�سام الداخلية
للبنات) بجامعة بغداد 1964م.
ع�ض ��وة يف ع ��دد من االحت ��ادات واجلمعي ��ات ،منها
جمعي ��ة احت ��اد اجلامعي ��ات العراقي ��ات يف عق ��د
ال�ستينات
ح�ض ��رت كث�ي�ر ًا م ��ن امل�ؤمت ��رات العلمي ��ة والأدبي ��ة
داخ ��ل الع ��راق وخارجه ،ومنه ��ا امل�ؤمتر الإ�س�ل�امي
الأ�س ��يوي املنعق ��د يف جاكارت ��ا ب�أندوني�س ��يا �س ��نة
1965م ،وم�ؤمت ��ر الأدب ��اء العرب اخلام� ��س املنعقد
يف بغداد �سنة 1965م ،و�ساهمت يف تلك امل�ؤمترات
والندوات التي دعيت �إليـــــــها ببحوث وحما�ضـــرات،
منه ��ا حما�ض� �ـرة بعنـــــــوان (القيا�س بني الب�ص ��ريني
والكوفي�ي�ن) يف جــــــامع ��ة الكويت �س ��نة 1985م ،و
(�إب ��ن جن ��ي يف كتابه التمام) يف ن ��دوة كلية الرتبية
بجامع ��ة املو�ص ��ل 1989م ،و (العروبـة والإ�س�ل�ام)
يف ندوة جامعة الكوفة �س ��نة 1989م ،و (الت�صحيح
اللغوي يف ال�صحافة العراقية) يف ندوة كلية الآداب
بجامع ��ة املو�ص ��ل 1991م ،و(الدرا�س ��ات ال�ص ��رفية
يف هم ��ع الهوام ��ع) يف ن ��دوة جامعة م�ؤت ��ة بالأردن
�س ��نة 1993م ،و (امل�ص ��طلح ال�ص ��ريف يف كت ��اب
�س ��يبويـــــــــــه) يف م�ؤمت ��ر جامعة الريم ��وك يف �أربد
بالأردن �سنة 1994م
�أ�شرفت على كثري من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه
يف جامعت ��ي بغ ��داد والكوي ��ت ،و�أ�س ��همت يف تقييم
عدد كبري من البحوث واملن�شورات الأدبية واللغوية
والعلمية املعربة يف جـــــامعة بغداد ووزارة الأوقاف
ووزارة الثقافة والإعالم وغريها يف العراق
• ح�صلت على اجلائزة الت�شجيعية من هيئة تكرمي
العلماء يف العراق �سنة 1989م
�آثارها املطبوعة *
� .أبنية ال�صرف يف كتاب �سيبويه – بغداد 1965م.
� .أبو حيان النحوي – بغداد 1966م.
 .البخالء للخطيب البغدادي (حتقيق باال�ش�ت�راك مع

الدكت ��ور �أحم ��د مطل ��وب و�أحمد ناجي القي�س ��ي) –
بغداد 1962م.
 .الربه ��ان يف وج ��وه البي ��ان لأب ��ن وه ��ب الكات ��ب
(حتقيق باال�ش�ت�راك م ��ع الدكتور �أحم ��د مطلوب) –
بغداد 1967م.
 .الربه ��ان الكا�ش ��ف ع ��ن �إعج ��از الق ��ر�آن للزملكاين
(حتقيق باال�ش�ت�راك م ��ع الدكتور �أحم ��د مطلوب) –
بغداد 1974م.
 .التبيان يف علم البيان للزملكاين (حتقيق باال�شرتاك
مع الدكتور �أحمد مطلوب)  -بغداد 1964م.
 .حتفة الأريب مبا يف القر�آن من الغريب (حتقيق)-
بغداد 1977م.
 .التمام يف تف�سري �أ�شعار هذيل مما �أغفله �أبو �سعيد
ال�س ��كري لأبن جني (حتقيق باال�شرتاك مع الدكتور
�أحم ��د مطل ��وب و�أحم ��د ناج ��ي القي�س ��ي) – بغ ��داد
1962م.
 .اجلمان يف ت�ش ��بيهات القر�آن الب ��ن ناقيا البغدادي
(حتقيق باال�ش�ت�راك م ��ع الدكتور �أحم ��د مطلوب) –
بغداد 1968م.
.درا�سات يف كتاب �سيبويه – بغداد 1980م.
 .ديوان �أبي حيان الأندل�سي (حتقيق باال�شرتاك مع
الدكتور �أحمد مطلوب) – بغداد  1969م.
� .سيبويه ؛ حياته وكتابه  -بغداد 1974م.
 .ال�ش ��اهد و�أ�ص ��ول النحو يف كتاب �سيبويه  -بغداد
1974م.
 .كتاب �سيبويه و�شروحه  -بغداد 1967م.
 .لغتي لل�صفوف اخلام�سة االبتدائية (باال�شرتاك) -

بغداد 1959م.
 .لغتي لل�صفوف ال�ساد�سة االبتدائية (باال�شرتاك) -
بغداد 1959م.
 .املبـرد ؛ �سريته وم�ؤلفاته  -بغداد 1990م.
 .املدار�س النحوية  -ط  1بغداد 1984م ،ط  2بغداد
1990م.
 .من �ش ��عر �أبي حيان الأندل�س ��ي (حتقيق باال�شرتاك
مع الدكتور �أحمد مطلوب) – بغداد 1966م.
 .موق ��ف النح ��اة م ��ن االحتج ��اج باحلدي ��ث النبوي
ال�شريف  -بغداد 1982م.
ون�شرت جمموعة من البحوث والدرا�سات ،منها:
 .بغداد والدر�س النحوي 1985 -م.
 .الت�ص ��غري يف كت ��اب �س ��يبويه ول�س ��ان الع ��رب –
1990م.
 .العلة النحوية ومدى ظهورها يف كتاب �س ��يبويه -
جملة كلي ��ة الآداب والرتبية بجامعة الكويت ع 4-3
1973/م� ،ص.55-25
 .اللغة والنحو � -ض ��من مو�س ��وعة ح�ض ��ارة العراق
املطبوعة ببغداد �سنة 1985م.
 .منه ��ج �أبي حي ��ان الأندل�س ��ي يف تف�س�ي�ر القر�آن –
جمل ��ة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية ع1389 /20-19ه� �ـ،
�ص.30-20
 .موق ��ف �س ��يبويه م ��ن ال�ض ��رورة � -ض ��من كت ��اب
(درا�س ��ات يف الأدب واللغة) الذي �أ�صدره ق�سم اللغة
العربية بجامعة الكويت �سنة 1977م.
 .موقف �سيبويه من القراءات واحلديث  -جملة كلية
الآداب بجامعة بغداد مج  14ع� ،1970 /1ص-185
.238
حولها :
الأدباء العراقيون املعا�صرون �ص� .35أدباء امل�ؤمتر
�ص .166ذخائر الرتاث العربي الإ�س�ل�امي ،257/1
 .554 ،294 ،280فهر�س ��ت املطبوع ��ات العراقي ��ة
 .314 ،167 ،152 ،22 ،14/2ك�ش ��اف الدوري ��ات
العربي ��ة  .86/2 ،316/1املر�أة العراقية املعا�ص ��رة
 .277 ،167/1مو�س ��وعة �أع�ل�ام الع ��راق يف الق ��رن
الع�ش ��رين  .65/1مو�س ��وعة �أع�ل�ام وعلم ��اء العراق
 .228/1النت ��اج الثقايف الن�س ��ائي العراقي �ص.26
النت ��اج الفك ��ري العراق ��ي للأع ��وام 1984- 1980
� ��ص .135 ،134النت ��اج الفك ��ري العراق ��ي للأعوام
� 1987- 1985ص .267النتاج الن�سوي يف العراق
�ص .63ن�شر ال�شعر وحتقيقه يف العراق �ص.94
وذك ��رت يف فهر� ��س (اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابه ��ا يف
الر�س ��ائل اجلامعية) املن�ش ��ور يف جمل ��ة املورد مج7
ع1978/ 1م� ،ص.267
وكتب عنها تلميذها الدكتور حممد البكاء (الدكتورة
خديج ��ة عب ��د ال ��رزاق احلديث ��ي� ..ص ��دق العزمي ��ة
وال�س ��بق العلمي) يف كتاب (ه�ؤالء يف مرايا ه�ؤالء)
)191 -185/3
وقابلته ��ا فاطمة العتابي يف جمل ��ة الكوثر (العراق)
ع2002/ 53م� ،ص20
وله ��ا �أخبار متناث ��رة يف جملة املكتب ��ة (العراق) يف
عقد ال�ستينات.

عن كتاب (معجم الأديبات والكواتب العراقيات
يف الع�صر احلديث).
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الدكتورة خديجة الحديثي..
الجانب اآلخر
س������ل������ي������م ش�����ري�����ف

الدكتورة خديجة عبد الرزاق عبد القادر احلديثي
عامل ��ة يف النح ��و العرب ��ي ورائ ��دة يف �أبحاث ��ه
ودرا�ساته ال�س ��يما يف مو�ضوعة ال�شاهد النحوي
وباالحتج ��اج النح ��وي وباملدار� ��س النحوي ��ة،
و�ألف ��ت يف ذل ��ك ع�ش ��رة كت ��ب �أخ ��ذت دوره ��ا يف
اجلامع ��ات العراقي ��ة والعربية وبع� ��ض جامعات
�أوروبي ��ة وافريقية و�ص ��ار لها مري ��دون وتالمذة
ي�ست�شهدون ب�أ�صولها وم�صادرها ،واىل م�ؤلفاتها
حقق ��ت العديد م ��ن الكتب لعلم ��اء نحويني وكتبت
�أبحاث� � ًا غاي ��ة يف الدق ��ة والعلمية واملو�ض ��وعية،
وقد اعتمدت للتدري�س يف اجلامعات كافة ..وعرب
ه ��ذا الإجناز واحليوية ،العلمي ��ة وجدناها تتمتع
مبزاي ��ا التوا�ض ��ع والب�س ��اطة و�ش ��فافية احل ��وار
بينه ��ا وب�ي�ن الآخر ،وهو توا�ض ��ع العلم ��اء زادها
ر�صانة و�إحكام ًا..
ولدت يف ناحية (ال�س ��يبة) بالب�ص ��رة �سنة 1934
وفيه ��ا �أكملت تعليمه ��ا الأويل ،ث ��م التحقت بكلية
الآداب يف جامعة بغداد ،وح�صلت على املاج�ستري
والدكت ��وراه م ��ن جامع ��ة القاه ��رة ..وع ّين ��ت يف
عدة وظائف �أبرزها :معاونة عميد كلية ال�ش ��ريعة

و�أ�س ��تاذة بجامع ��ة بغداد� ..ش ��اركت يف عدد كبري
من امل�ؤمترات العلمية والأدبية والإ�س�ل�امية التي
عق ��دت يف داخ ��ل الع ��راق وخارج ��ه ،وق ��د �أقامت
�ص ��داقة علمي ��ة م ��ع �أب ��رز علم ��اء الع ��رب ومنهم:
الدكتور �شوقي �ضيف والدكتورة �سهري القلماوي
وح�س�ي�ن ن�ص ��ار ..وتقوم فل�س ��فتها عل ��ى (�إميانها
بالق ��در :خريه و�ش ��ره) وهي متزوجة من �أ�س ��تاذ
البالغة �أحمد مطلوب..

حوار �سيكولوجي
�أم ��ا الوج ��ه الآخ ��ر للدكت ��ورة احلديث ��ي :وج ��ه
ال�شخ�ص ��ية والتاري ��خ فنق ّدم ��ه ع�ب�ر ه ��ذا احلوار
ال�سيكولوجي:
* كثري من الك ّتاب و�صفوا املر�أة بال�شيطان؟
 ي�صدق و�صفهم على بع�ضهن.* وملاذا رقت ق�صائد ال�شعراء حول املر�أة؟
 لأنه ��م ي�ص ��فونها ب�أنه ��ا �ش ��يطان فيحاول ��ون �أني�ستميلوها.
* يف �أي جمال �إبداعي تربع املر�أة �أو تخفق فيه؟

 تب ��دعفــــ ��ي مــــــــا
حت�س انه نافع
للآخري ��ن� ،ص ��ادر
عن اقتناع منها.
* ملاذا يدافع الرجل عن حقوق
املر�أة �أكرث منها؟
 لأنه يح�س ب�أنه امل�صادر حلقوقها ،مينحها �إياها�أو مينعها.
* هل �صحيح �أن كل امر�أة هي حواء؟
 ومن ع�سى �أن تكون �إذن.* وهل �صحيح �أن كل رجل هو �آدم؟
 ومن ع�ساه �أن يكون؟!* ما الفرق بني كتابة الرجل وكتابة املر�أة؟
 الرج ��ل يكت ��ب جمام�ل ً�ا �أو طائع� � ًا �أو �ص ��ادق ًا،واملر�أة ال تكتب �إال عن �ص ��دق و�إح�سا�س باحلاجة
للكتابة.
* �أجم ��ع الرواة على �أن البكاء هو و�س ��يلة روحية
لتعالج املر�أة به �ضعفها؟
 -ق ��وة امل ��ر�أة يف انفعاله ��ا ،وانفعاله ��ا عند احلق

�آخر �صورة للراحلة مع زوجها الدكتور احمد مطلوب

وال�صدق وهما قوة ال �ضعف.
* �أين تكمن قوة املر�أة؟
 يف ذكائها وجديتها ورقة عواطفها ،و�إ�ص ��رارهاعلى حتقيق ما تريد.
* لو اجتمعت ثالث ن�ساء على مائدة رجل قوي؟
 لكانت كل واحدة �أقوى من �أي رجل قوي.* لو �سمعت امر�أة تطالب ب�أن يكون املهر �أعلى من
احلب؟
 لو�صفتها باجلنون والق�صور والتخلف.* قيل �أن ذكاء املر�أة �أقل من ذكاء الرجل؟
 قول مغر�ض يف الغالب.* من �أين جاء اخلجل �إىل املر�أة؟
 مما فطرها الله عليه ،فهو هبة ربانية.* هل ا�ستوعبت اجلامعة طاقاتك؟
 تقريب ًا.* �أيهما �أقوى ال�شر يف الرجل �أم يف املر�أة؟
 اخلري فيهما هو الأقوى.* من يحزن �أ�سرع ،الرجل �أم املر�أة.؟
 الرج ��ل يفزع ويظهر فزعه ،واملر�أة حتزن وتكتمحزنها.
* هل �صحيح �أن احلرية هي نقي�ض اخلوف؟
 كثريون ممن منحوا احلرية خائفون.* هل �صحيح �إن املر�أة ال تكذب؟
 �ص ��حيح� ..إال �أن ا�ض ��طرها الرج ��ل �إىل ذل ��ك،وعوّ دها عليه.
* ملاذا تنفعلني يف ال�صدق؟
 لأن ��ه �أ�س ��مى ال�ص ��فات ،فالب ��د مع ��ه من ا�ص ��دقالعواطف و�أكرثها بروز ًا وهو االنفعال!
* يف �أيّهم ��ا تت�ض ��خم الأن ��ا عن ��د امل ��ر�أة �أم عن ��د
الرجل؟
 عند الرجل.* كاتب كبري قال :املر�أة �شر البد منه؟
 ق ��ول �س ��اقط عقيم ،فاخل�ي�ر كله فيه ��ا ،فهي الأموالأخ ��ت والزوج ��ة والبن ��ت ،ولواله ��ا م ��ا كان
الرجل.
* ما عالئم املر�أة اجلميلة؟
 توا�ضعها وب�ساطتها وذكا�ؤها.* كم فيك من الوارثة ،وكم فيك من البيئة؟
 كل ما َّيف وراثي ،وال �أت�أثر بالبيئة �إال قلي ًال.
* �أيّهما يخاف املوت �أكرث الرجل �أم املر�أة؟
 الرجل بح�سب جتربتي ،ومالحظتي.* اخت�صري �شخ�صيتك ببيت من ال�شعر القدمي؟
 و�إذا كان ��ت النفو� ��س كب ��ار ًا تعب ��ت يف مراده ��االأج�سام.

