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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 
العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
الصفحات ترقياًم متسلساًل.

يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4

والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.



إضافات ت.  أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبلغ  املرفوضة  البحوث 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى  إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا.  ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث - 
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 



=1442-7 =1435هـ
)87 + 254 + 1101(

ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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31 1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

امللخـ�ص

هذه القراءة تأصيلية اشتقاقية ملجموعة من االلفاظ التي ترتاكب هبا اجلمل 
الفارسية ختتلف عن تلك التي ترتاكب يف العربية فلكّل خصوصية، معتمدا يف 
آخر  لبحث  أساسا  كان  الذي  دانشگاهي(.  )فرهنگ  اجلامعي  القاموس  ذلك 
عّد فيه الباحث استعامل )البادئة presfex( )دا( يف دا َأِجي... دا أروح... دا 
أميش... دا يمشون... الخ لفظًا داالً عىل االستمرار انفردت به اللهجة الكربالئية.

بــ  وخلص البحث اىل ان االلفاظ الدخيلة التي ذكرت يف البحث املوسوم 
ليست  هي  دانشكاهي(  قاموس  يف  الكربالئية  اللهجة  يف  الدخيلة  )الكلامت 

ألفاظًا خمصوصة بأهل كربالء فقط، ألهنا مستعملة يف عموم ارجاء العراق.



32 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

الدخيل يف املحكّية الكربلئية... قراءة جديدة يف املفهوم الرتاثي

Abstract

This is a morphological study of some words of which Persian 

sentences are composed and which differ from those of which Arabic 

ones are constructed; each has its own peculiarity depending mainly on 

the al-Jamiy dictionary (FarhangDanshgahy). In talking about the linguistic 

structures, the researcher mentioned the prefix 'da' (َد( as in 'da aji' (Iam 

coming), 'da arooh' (Iam leaving), 'da amshi' (Iam walking), 'da yamshoon' 

(they are walking), etc.; such use refers to continuity or progression and it 

is only used by people of Karbala.

The research has come out with the result that the loan words 

mentioned in (the research entitled the Loan words used in Karbalay 

dialect in danshgahy dictionary) are not words which are used only by the 

people of Karbala as they are used all over Iraq.
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بسم اهلل وباهلل، وحسبي اهلل وكفى...
اللهم صل عىل افصح األنام حممد وعىل آله الطيبني، وبعد

كان من مجلة ما وقع بني يدي يف اثناء دراستي االلفاظ املشرتكة بني الناس يف 
مجيع انحاء العامل دراسة قّيمة)1) للباحث عيل عبدكاظم من كلية الرتبية - جامعة 
كربالء، اذ بدا يل يشء رغبت ان اضعه يف اثنائه وبني حواشيه، مشفوعا بالثناء 

واالعجاب..
يف  للخوض  اجلرأة  بملكة  اهلل  حباهم  ممن  املغامرين  من  عددًا  ان  يل  ويبدو 
موضوع التأصيل اللغوي االشتقاقي قليل، ألن من يّتسم هبذه اجلرأة ينبغي ان 
يكون عارفا بفلكلور االمم املختلفة او ُمّطلعا عىل بعضها يف ادنى تفكري، فضال 
عن اجادته لغة او اكثر، فالباحث بال لغة.باحث اعرج.. ويبدو يل أّن الباحث 
)عيل عبد كاظم( مل يأل جهدا يف بحثه للوصول اىل ما وصل اليه من نتائج قّيمة 
مع بعض التحفظ، محلني ذلك عىل النظر فيام كتبه حني وجدت يف اثنائه شيئا 
حيتاج اىل التصحيح، وانام هي بضاعة ُمزجاة، القيتها هنا عىل وفق ما رأيته من 
وجهتي يف مسلك التأثيل (EtYmoloqy).. فأسأل اهلل ان يوفقه وايانا ملا فيه منفعة 

الذات واجلامعة..
التأثيل )أو ما يسمى  اللغة عىل وفق منهج  البحث يف  اقول: تنجم صعوبة 
بمنهج التأصيل االشتقاقي (EtYmoloqy))2) من عامليته، فهو منهج ال يقترص عىل 
معرفة الباحث بلغته التي يتقنها كام يتقنها اي من الناس، ألنه ان اقترص عىل لغته 
ال خيرج من اطارها االقليمي الضّيق، والتأثيل من سامته جتاوز تلك االقليمية 
من  فيه  الكالم  تقدم  ما  املؤثل  يف  تتوافر  ان  ذلك  اجل  من  فينبغي  العاملية،  اىل 



34 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

الدخيل يف املحكّية الكربلئية... قراءة جديدة يف املفهوم الرتاثي

متطلبات منهج التأثيل.
والقول ايضا: ان املنهج التقابيل (contrastive) يعنى بدراسة اللغات املتباعدة 
عىل  قائم  اقليمي  طابع  ذا  وليس   (Universal) عاملي  طابع  ذو  فهو  أروماهتا،  يف 

مقارنة لغات األرومة الواحدة، َفُحَجُز التأثيل. اذن بحجز التقابلية..
الغور.. ُمتلئٌَّب من حيث  التقابيل يف واقعه وطبيعته منهج صعب،  واملنهج 
العربانية  عىل  تشتمل  التي  القديمة  العربيات  يف  باقر  طه  ملفهوم  امتداد  هو 
سامه  مما  ذلك  وغري  القديمة  اجلنوبية  واليمنية  والرسيانية  واحلبشية  واملندائّية 
املسترشقون ساميا، وعّدُه املتقدمون أعجميًّا، وليس كذلك؛ ألن اللغات التي 
حّدها املؤثلون بنات عم من حيث االصل، والقياس، واالشتقاق، ومن حيث 
فإّن  باقر؛  طه  منهج  عىل  كان  فمن  والرصف،  والرتكيب،  والداللة،  الصوت، 
اطار دراسته منحرٌس يف املقارنة (comparative)، وأما من كانت دراسته تقوم عىل 
مقابلة إحدى املذكورات أي التي سامها طه باقر عربيات، وسامها املسترشقون 
ساميات، واملعنى واحد. بلغة من ارومة خمتلفة كالفارسية التي تعد تبعيتها هند 
أوربية؛ فمحسوب عىل رواد منهج التقابلية، وعليه؛ ال يُغّرنك كثرة ما تراه من 
الفارسية يف اللفظ العريب، أو ما تراه يف العربية من اللفظ الفاريس، فهذا إّما نشأ 

من التجاور أو االحتكاك، ليس غري..
إن االلفاظ التي ترتاكب هبا اجلمل الفارسية ختتلف عن تلك التي ترتاكب يف 

العربية..فلكّل خصوصية سنأيت عىل بياهنا قريبا ان شاء اهلل.
وقد اعتمد الباحث عيل عبد كاظم عىل )فرهنگ دانشگاهي( أو القاموس 
أكثر من ثالث  اجلامعي ملؤلفه أمحد سياح، وهو قاموس فاريس - عريب يضم 
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وعرشين ألف كلمة واصطالح فاريس، خمتلف بني قديم وحديث، وقد غلب 
كثري  يف  وكان  واملتداولة،  امُلحدثة  االلفاظ  إىل  ميله  القاموس  هذا  مؤّلف  عىل 
األحيان يرجع تلك االلفاظ اىل اصوهلا، فبعضها فاريس اصيل وبعضها منقول 

من الفرنسية، او االنجليزية، او الرتكية، وهكذا..
والقاموس الذي بني يدي هو نفسه الذي اعتمد عليه الباحث، وتأيت عبارة 
الباحث مضطربة قلياًل، اذ ذكر يف صدر كالمه ان مؤلف قاموس )دانشگاهي( 
قليلة  اسطر  بعد  يأيت  ثم  اصوهلا،  اىل  بإرجاعها  احصاها  التي  االلفاظ  بني  قد 
املعجامت  مؤلفو  عليه  ساَر  ما  منهجه  يف  خالف  قد  يقول  اذ  ذلك،  إنكار  عىل 
والقواميس "ثم يستدرك فيقول: اال انه اجاد يف ذكر كثري من االمثلة النحوية، 
عن  فضال  االزمــان،  بمرور  تتغري  ان  قبل  الكلامت  عليها  كانت  التي  واهليأة 

التطورات التي طالتها جيال بعد جيل)3).
ما اوضحه  الكلامت وموهتا، بحسب  اندثار  بعد ذلك عىل  الباحث  وتكلم 
املدن  تصف  ولوحات  وخرائط  بصور  قاموسه  ذّيل  الذي  دانشگاهي،  مؤلف 
واالمــراء،  ــوزراء  وال كالقادة،  املشهورين،  فارس  بالد  ورجــاالت  العريقة، 

والشعراء والفنانني، غريهم..
وازيد عىل ما تقدم ان الكتاب املذكور قد ُجِعَل يف جزأين، وهو مرتب عىل 
اىل  العربية  من  واحد،  اجتاه  منظوم عىل  منه  االول  واجلزء  بائي،  االلف  النظام 

الفارسية، اما اجلزء الثاين؛ فمن الفارسية اىل العربية..
منه  الواحد  اجلزء  يقع  املتوسط،  القطع  فمن  وقوامه؛  الكتاب  حجم  واما 
يف زهاء مخسامئة وستني صفحة، والقاموس بجملته يشبه كثريا قاموس املنجد 
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للويس معلوف..
وقد اقتبس الباحث من القاموس املذكور مجلة من االلفاظ الفارسية، فجعلها 
يف جريدة مستقلة آخر دراسته عىل اهنا من االلفاظ االكثر شيوعا يف االستعامل 

عند الكربالئيني)4).
ان  يبعد  بغداد، لكن ال  اهل  ايضا مشهورة ومتداولة عند  نفسها  قلت هي 
كثريا ممن سكن كربالء قد نزح اىل بغداد بحكم ما فرضته ظروف التطور املدين، 
فكانت بغداد جتذب سكنة املحافظات من عامل وكسبة وموظفني للعمل فيها، 
امُلدججة  لغتهم  عىل  مشتملة  ثقافتهم  الوافدين  هؤالء  مع  انتقلت  ان  فحصل 
بذلك الدخيل، او ان ذلك الدخيل قد انتقل اىل الزائرين من اهل كربالء بحكم 

ترددهم املستمر اىل عتباهتا.
وجتدر االشارة اىل ان الكثري مما نعتقد بأعجمّيتِه هو ليس يف حقيقته اعجمي 
وانام لفظ انساين قديم اشرتكت يف تداوله مجيع االمم، لكنه انحرس من االستعامل 
مل  من  فاستوحشه  بعينها،  اّمة  عىل  ليقترص  االصقاع،  وتباعد  االزمان  بتقادم 

يستعمله فعّده أعجميا أو غريًبا عن لغته)5).
ُيَعد. عموما. قليال. اذا ما قيس بغريهم ممن  التأثيل  النَقَدة يف جمال  ان عدد 
انتهجوا املنهج املقارن.. فدراسة املحكّية الكربالئية.عىل سبيل املثال. يف ضوء 
املحكّية البغدادية هي )مقارنة(، واللبنانية يف ضوء العراقّية )من منطق اوسع( 
ايضا ُتَعد )ُمقارنة(؛ ألهنا يف النهاية مل تنّد عن روح العربية القديمة )الساميات( 
العربية؛  االلفاظ  بغداد ضمن  هذا  فيدخل عىل  فكل سامي عريب،  ومقوماهتا، 
ألن بغداد لفظ سامي بحسب ما يراه املؤّثلون، والتسامي بطبيعة احلال عريب، 
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بمقياس كل من طه باقر، وبنيامني حداد، وهبنام ابو الصوف، وغريهم.
حقبة  يف  ازدهرا  اللذين  االديب  والتقدم  العلمي  التقدم  ان  الباحث  ونقل 
احلكم العريب عىل امتداد القرون قد ترك اثره البارز يف فرض اللغة املتقدمة عىل 
اللغة املتخلفة، فقد فرضت العربية رسمها، وتداوهلا، احدمها او كليهام معا عىل 
كثري من لغات الشعوب وآداهبا، وبالعكس هي ايضا اخذت من ثقافات تلك 

الشعوب، ولغاهتا فيام ُيشبه عملية التقارض واملقايضة بنسب متفاوتة، كاآليت:
يف اللغة الفارسية: %16،11 -
يف اللغة الرتكية: %13،56 -
 يف اللغة االوردية: %56،13 -
يف اللغة التاجيكية: %1،51 -
يف اللغة االفغانية: %31،11)6( -

وأقول: إن الدخيل الذي خصه الباحث باملحكية الكربالئية هو دخيل أيضا 
يف املحكّية البغدادية، بل ال تكاد ختلو منه حمافظة من حمافظات العراق، فضال 

عن وجوده مستعمال يف الدول املجاورة للعراق، وال سيام دول اخلليج.
االكرب  االثر  الديني  االستقطاب  ناحية  من  كربالء  خلصوصية  كان  وربام 
يف دخول اللغة الفارسية يف مثاين اللغة العربية، ألن نسبة الوافدين اىل العراق 
من بالد فارس هي االعىل من زوار العتبتني يف تلك املدينة املقدسة، فضال عن 
ال  معلوم  فهذا  والكاظمية،  وسامراء،  والكوفة،  النجف  يف  االخرى  العتبات 

يسَمح معه انعدام التأثري.
اللغوية، اذ عد استعامل  الباحث هبذا االثر ما ذكره يف اخلواص  ومما خّصه 
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يمشون..  دا  يميش..  دا  أميش..  دا  أجي..  دا  قوهلم:  يف  )دا(   )prefix )البادئة 
تلك  من  ذكر  ثم  كربالء)7).  اهل  به  تفرد  قد  االستمرار  عل  داال  لفظا  ألخ... 
اهل  كقول  الفارسية.  من  منقولة  بالفعل  وهي  منقولة.  اخرى  اشياء  اخلواص 
الذي  الوقت  فارس: داشتم سوار تاكيس مى شدم كيس صدايم، وترمجته: يف 

ركب السيارة، ناداين احُدهم...)8).
ويشيع يف بغداد َمَثٌل قديم ال أدري إْن كان قد ترّسب اليها من الكاظمية، أو 
من كربالء، أو من غريمها، فربام يكون قد وقع عىل بغداد مبارشة بال واسطة، 

ولفظه مشهور بـ)أكر حيلت ندري، چرا لفلف ميُكني()9).
واملثل حيكي لنا قصة فاريس نزل ضيًفا عىل بعض األصدقاء، فإذا بصاحب 
الدار ُيقدم اليه )الدوملة( وهي عبارة عن ورق ملفوف يف داخله خليط من الرز 
)لفائف  يقّلب  وراح  يديه،  بني  ما  فاستغرب  بالتوابل،  معاجلا  املفروم  واللحم 
الدوملة( بأطراف اصابعه، ويقول بام ُفِهَم من لفظه اذا مل يكن يف األمر حيلة فلامذا 
اللحم، ويقيض  أن األرز طعام طيب، وكذلك  ُيريد  بالورق؟!!..  اخلليط  ُلفَّ 
احلال أن يعرضا مكشوفني، فإذا ُلفا دل ذلك عىل وجود حيلة خيفون هبا عيب 
الطبيخ، فذهبت اجلملة بلفظها الفاريس َمَثاًل يقال ملن ترصف ترصفًا مشبوهًا، 

ثم يدعي الرباءة من كّل ما يستوجب الشبهة)10).
املكان،  عىل  للداللة  )خانة(  الالحقة  الفرس  استعامل  ايضا:  ذلك  ومن 

فيقولون: جاخمانه.. بانزين خانه.. زورخانه.. ألخ...)11).
موجودة  ألهنا  الكربالئية،  اللهجة  عىل  اثرها  يقترص  ال  الالحقة  هذه  قلت 
بكثرة يف العاميات العراقية، فضال عن العاميات العربية يف بعض الدول العربية، 
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وال سّيام دول اخلليج.. وارى ان شيوعها انام كان من باب االقتصار اللغوي، 
فضال عن أن وجود هذا السجع يف هنايات كثري من االلفاظ يضفي عليها طالوة 
موسيقية قد ال جتدها يف االلفاظ العربية امُلضافة اىل بعضها.. فضال عن ان بعض 
ايضا دخيل فكلمة )زور( دخيلة، فكان لفظ  الذي دخلت عليه هو  املستعمل 

)خانة( الداخل عليها موافقا جلنسها.
واما ما يراه الباحث يف ان طبيعة االداء النطقي لبعض احلروف انام كان من 
تأثري الفارسية او غريها عىل اللفظ العريب، كنطقهم القاف )گ( عىل طريقة اهل 
القاف  نطق  ألن  يثبت؛  ال  هذا  ان  فأقول:  )قبل=گبل(  كنطقهم  او  فــارس)12) 
بالطريقة املذكورة مشهور ايام العرب االوىل، فال سند لصحة هذا االدعاء، اذ 
ال يزال اهل سلطنة عامن واليمن، وعدد من دول اخلليج ينطقون بالقاف هبذه 
الصورة، وال دليل عىل ان العرب قد تأثروا بكل مسموع سمعوه ما مل يكن ذلك 
معضدا بام ينطقه..فضال عن عدم توافر الرضورة امُللجئة اىل التقليد.. بل ارى 
من اخلطأ الفادح ان تصّور القاف بـ)گ( عىل اهنا امتداد او حماكاة لطريقة نطق 

غري عربية.
بادئة  اصبح  كيف  املاء  بمعنى  )آب(  لفظ  يذكر  ان  فاته  قد  الباحث  ولعّل 
لكثري من االلفاظ الفارسية الداخلة يف لفظ الكربالئيني، وغري الكربالئيني، اذ 
يقولون: آب كوشت، بمعنى املرق، او ماء اللحم، وقد يكون يف الوسط وهو يف 

.(Infix) :املصطلح العلمي
وهنا جيدر يب ان اذكر بعروبة اللفظ )آب(، او بعامليته!. ووجوده يف الفارسية 
ال يعني عدمه يف العربية قديام ثم اندثر، فان جهل الناس بأن احلكم عىل فارسية 
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اصله،  فارسية  ُمعتقد  رسخ  الذي  هو  الفارسية  يف  ثباته  سبب  كان  انام  )آب( 
وليس بصحيح عىل وفق ما بيَّنَّا أآل ترى ان )الرسداب()13) قد كان مستعمال منذ 
القدم عند الكربالئيني وغريهم حتى ان الزبيدي قد ذكره يف تاجه فكأن العرب 

امجعهم قد عرفوه لكنّنا لبعدنا من استعامله مل نعرفه !!..
العربانية  فله جذور يف  وأبا()14)؛  )وفاكهة  تعاىل  قوله  )األب( يف  لفظ  وأما 
واآلرامية والرسيانية وان داللته تتصل بأسباب احلياة املهمة كاملاء، اذ كان مطلقًا 
من  انسانيان  لفظان  و)ماء(  )آب(  قلت:  وانام  والسنبل)15).  واحلب  الثامر  عىل 
بالقرينة  تعضيدا  القبول  امكان  من  العقيل  التصور  يف  هلام  ملا  الرتسيس؛  حيث 
املكتوبة، فضال عن ان يف القرآن الكريم من كل لسان، وهذا حال كل اللغات، 
اذ مل تكن العربية احلديثة كالعربية القديمة، وال اهلند اوربية احلالية كاهلند أوربية 
السابقة، افال ترى ان )العني( كان عىل اربعني الف مادة يف القرن الثاين اهلجري 
يف  القرون  من  عرشة  بعد  ألفًا  والعرشين  املئة  َحّد  ليجاوز  فشيئًا  شيئًا  زاد  ثم 
ِه عن طبيعتها؛  )تاج العروس(، فإن دخل لفظ من لغة يف اخرى وانامز فيها بِنُُبوِّ
فهو ليس منها، وان دخل فيها وطاب له املقام فيها، فهو منها؛ ألنه مل ينُب عن 
طبيعتها؛ وهذا امر ينبغي ان يدرك بالقبول؛ ألن ُرقي اللغات انام يكون بتفاعلها 
مع غريها، ولو قدر ألي ُلغٍة ان تكون بمنأى عن صاحبتها لتخّلفت واندثرت، 
اَمَواِت  السَّ َخْلُق  آَياتِِه  "َوِمْن  تعاىل:  قوله  معنى  من  افهمه  ما  هذا  قاعدة  فهذه 
لغات  يف  األم  اللغة  تفرتق  ان  قبل  وذلك  َأْلِسنَتُِكْم")16)  َواْختاَِلُف  َواأْلَْرِض 
خمتلفة بتكاثر الناس، وتباعد اصقاعهم، وتشّعِب اجناسِهم، وتطورِّ لغاهتم، عىل 

مّر االزمان بطرق االمناء التي سبق ذكرها، واهلل اعَلم..
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وال يقترص دخول اللفظ األعجمي يف اللهجة العراقية عىل املنفذ الكربالئي، 
فمدينة الكاظمية ببغداد قد تسلل اليها ايضا ما تسلل اىل كربالء، فالناس من غري 
كربالء يف االماكن املقدسة التي تزخر بالسياحة الدينية، فال يبعد ان اصاهبا طلٌّ 
مما اصاب كربالء، اذ ترى الناس ممن يعمل يف تلك االماكن ُيصانعون االعاجم 
بامُلالطفة  بعضهم  اهلل من  االخوان يف  فيتقارض  والعكس صحيح..  لغتهم  يف 

وال مشاحة يف ذلك.
وعزا الباحث ايضا امر التقارض اللغوي اىل وجود بيوتات العلم واحلوزات 
وتلك كانت مراكز استقطاب كبرية للطلبة  الدينية من زمن بعيد يف العراق)17) 
املصاهرات  خالل  من  امُلجتمعني  عىل  كله  هذا  اثر  فوقع  البلدان،  خمتلف  من 
واملعامالت التجارية، وال جرم ان البصمة الفارسية قد أضحت جلّية يف طريقه 

نطق الكربالئيني لبعض احلروف لينامزوا هبا عن سواهم خلفا عن سلف.
املحكية  يف  والروسية  والرتكية  الفارسية  فشو  اىل  ايضًا  الباحث  واشــار 
الكربالئية، فأتى عىل ذكر عدد منها يف جريدة مستقلة ذّيل هبا بحثه، فضال عاّم 

ذكره يف اثناء دراسته منها، ففي االدوات ذكر: 
والقوزي،  والقوري  واالستكان،  ــربده،  وال واللگن،  وامليز،  الچربايه، 

والسامور، والچفچري... الخ..
ويف االطعمة: باچه، ترشانة، دوملة، شمه، رشته، سبزي، متن هتجني، برته 

بلو، چلوب كباب، زرده، كليجه، زالبيه، كفته ريزة.. الخ)18(.
وذكر يف امُلسميات الرتاثية والعادات "الدس بوس"، واصلها: دست بوس 
"اي تقبيل اليد يف اليوم السابع يف بيت أهل العروس، ذَكَر ال "ختته روان" اي 
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"كفشواين"، وهي  والكشوانية، واصلها  الدين.  الوجهاء وعلامء  التابوت عند 
داخل  الرف  وتعني  "والرازونه"  املقدسة.  االماكن  يف  االحذية  وضع  مكان 
احلائط و"الشوباس" واصلها: "شاد باش"، وتعني ُكْن سعيًدا، ويكثر استعامهلا 
من  و"اخليمكه"  ــراس..  واألع واألعياد،  كاألفراح،  السعيدة  املناسبات  يف 
)خيمه گاه( ويقصد هبا املكان الذي توضع فيه اخليام اخلاصة بواقعة الطف أو 

ما يضارعها من لوازم املناسبات الدينية.. وغري ذلك)19).
ولعل حماولتي تأصيل بعض االلفاظ التي ورد ذكرها يف هذه الدراسة عىل اهنا 
مما اختص به اهايل كربالء فقط هو رأي جمانب للصواب، فقد ذكرها امُلعجميون 
املتقدمون، وآخرهم امُلرتىض الزبيدي )1205هــ( قبل عقود من الزمان عىل اهنا 
ان  او طائفة، فثبت بذلك  بيئة او شعب  العربية، دون حتديد  الفاظ دخيلة عىل 
هذه االلفاظ ليست خمصوصة بمدينة معينة، او قرية بعينها؛ بل هي الفاظ دخيلة 

قديمة ألفتها الناس يف مجيع االصقاع العربية.
وقد اورد الباحث يف دراسته جريدة جُمملة حتتوي عىل 160 لفظا وهذا تأصيٌل 

لبعض منها بحسب ما اورده الزبيدي )1205هـ( يف تاج العروس:
الَبْوُس: بالفتح: التَّْقبيُل، فاريسُّ ُمَعّرب، وقد يبوسه وباس له االرَض َبْوسًا)20).	 
الُبْستوَقة: بالضم: من الفخاِر، ُمَعرُب )ُبْسُتو(، بالضم ايضا، نقله الصاغاين 	 

وقال َمْعُروَفة)21).
، وهو َنْبٌت 	  يح، قال اجلوهرٌي: وهو هَباُر الرَبَّ الَبهار: كَسَحاٍب: َنْبٌت َطْيُب الرَّ

بيع، يقال هلا الَعراَرُة، قال االصمعي:  َجْعٌد له ُفّقاحٌة صفراء، ينبُت أياَم الرَّ
، وقال االزهري: الَعَرارُة احلَنُوُة: واروى الَبهاُر فارسية.. ]و[  الَعراُر هَباُر الرَبَّ
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الَبهاُر: يشء يوزن به، وهو ثالثامئة رطل، قاله الفراء وابن االعرايب.وُروَي 
ْغبة َيعني َطْلحة بن عبيد اهلل، ترك  عن َعْمِرو بن العاِص انه قال، ان ابَن الصَّ
مائة هَباٍر اي، كلَّ هَباٍر ثالثة قناطري َذَهٍب وفّضٍة، فجعله وعاء.قال ابو عبيد: 

هُبَاٌر أْحسبها كلمة غري عربية وَأراها قبطيَّة)22).
وقد 	   ، فــاريسٌّ الثَّياب،  فيه  ُيصان  وعاء  وهو  امُلعَجمة،  باخلاء  اي  التَّْخُت: 

ح به ابن ُدريد ايضا وأغفله اخلفاجي يف شفاء  تكلًّمت به الَعرُب، وهكذا َصَّ
الَغليل)23).

اجُلل، بالضّم وُيْفتح: الياسمنُي والورُد بأنواعه ابيضه وامحُره واْصَفره، قاله 	 
ابو حنيفة: الواحدة هباء قال: هو كالم فاريس، وقد دخل يف كالم العرب، 
بباِلِد العرب  الَوترُِي، الواحدة وترية: قال: والوْرُد  انه يقال له:  وذكر بعٌض 

ب ُكْل ]گ[، وقال االعشى: ، وقال الصاغاين: هو ُمعرَّ كثرٌي؛ ِريفيٌّ وَبّريُّ
وشاِهُدنا اجلُلُّ والياسمني وامْلنعساُت بُقّصاهبا)24).

النَّأرجيُل = النّارجيِل: باهلمِز أمهله اجلوهري والصاغاين، ويف اللسان: هي 	 
لغة يف النّارجيِل باأللف.قال الليث: هيمُز وال هيمُز)25).

ويف املعجم املفّصل للدكتور عيل ضنّاوي انه اجلوز اهلندي، ومنه النارگيلة 
من  )النارجيل(.  اهلند  جوز  من  مصنوعة  بــدأت  ألهنا  التنباك،  تدخني  اداة 

الفارسية )نارگيل()26).
وهناك ألفاظ كثرية فاتت الباحث فلم يذكرها، منها: البادم، وهو اللوز..

البادم = اللَّوز	 
ممنوع للعجمة والعلمية ومعناه اللوز بالفارسية)27).
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ميُط = َبَراْستق	  السَّ
ى  يسمَّ الذي  هو  عبيدة:  ابو  بعٍض.قال  فوق  بعضه  القائم  اآلُجرُّ  ميط:  السَّ

بالفارسية )َبَراْستق()28).
الكباب، بالفتح: الطباهجة، وهو اللحم املرشح املشوي، قال ياقوت: وما اظنه 	 

إال فارسيًا، وبمثله جزم اخلفاجي يف شفاء الغليل. ومن املجاز: كببوا اللحم. 
والتكبيب: عمله من الكباب، وهو اللحم يكب عىل اجلمر يلقى عليه)29).

بـ)الطباهج( 	  ه  وفرسَّ جممعه  يف  ضناوي  د.  ذكره  املشوي،  اللحم  والكباب: 
ويف ِذكر )الطباهج( فرسه بـ)الكباب(، فكأنه ْفرسَّ فارسّيًا بفاريّس. والعرب 

فيف. والطباهج: من الفارسية تَباهه)30). تسميه الصَّ
تاج  الزبيدي يف  اتى عىل ذكرها  قد  الدخيلة  االلفاظ  ان  اىل  وجتدر االشارة 
املنظومة  من  جزء  هو  كربالء  اهل  يستعمله  ما  ان  للشك  جمال  فال  العروس، 
اللغوية القديمة لأللفاظ التي ذكرها من قبل اجلواليقي يف امُلعّرب وغريه، وقد 
نقل الزبيدي اكثر ما احصاه من الكتب السابقة التي اعتمد عليها، كالقاموس 
املحيط للفريوز أبادي، ولسان العرب البن منظور، املعجميون مجيعا قد نقلوا 
اىل  وصلوا  حتى  واملستجدات  احلوادث  حسب  عليهم  وزادوا  سابقيهم  عن 

الغاية املؤّملة من جهودهم..
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قافية الدرا�سة

الدكتور  ذكرها  اتى عىل  التي  الدخيلة  االلفاظ  ان  اىل  الدراسة  ختلص هذه 
الكربالئية  اللهجة  يف  الدخيلة  بـ)الكلامت  املوسوم  بحثه  يف  كاظم،  عبد  عيل 
ألهنا  فقط؛  كربالء  بأهل  خمصوصة  ألفاظا  ليست  هي  دانشكاهي(  قاموس  يف 
مستعملة يف عموم ارجاء العراق، فخرج العنوان الذي ابتكر به بحثه من معنى 
ان  انسان لدراسة األعجمي، ويكفي  اي  به  تقدم  ما  ليسبغ  اراده  الذي  التقييد 
ترفع من عنوان هذا البحث )كربالء( لِتضع بـ)بغداد( او )النجف( او اية مدينة 
اخرى، فيكون العنوان اجلديد صاحلًا عىل ما يقع حتته. فضال عن ورود ما اراد 

زميلنا ختصيصه يف كثري من مصادر املَتقّدمني اللغوية.
تلك  من  نراه  ما  ألغلب  حيوية  بوابة  ُتعّد  كربالء  ان  ننكر  ال  ذلك  ومع 
العربية  بقواعد  املــرشوط  االنــامء  اشكال  من  شكل  فاالقرتاض  التحوالت، 
وضوابطها، فال مانع من ان تكون تلك املدينة املقدسة مستودعا ملا وفد اليها من 
الدول االخرى، وان تكون يف الوقت نفسه ميناء لتصديره اىل االماكن االخرى. 

والناس تنتقل اذا ما رغبت باالنتقال، ال بأجسادها بل بثقافتها ايضًا..
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