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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
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  هذا العملاّلذي أعانني على إنجاز وأشكره أحمد الّله 
 ،ويطيب لي أن أتقّدم بالشكر والعرفانخرة لي في الدنيا واآل عةومنف أن يكون خيرا  تمنىأو 

في جميع  لي وتقديم العون رشادياألستاذ المشرف جاب الّله بايزيد على ل  واإلمتنان
مساعدتي لوالتقدير  الشكر لّ ك يحي الفاضل مسعودي يألستاذو  ، مراحل إعداد الّدراسة

لهذا  ي جعلني أتحمس ذالّ لي و مصطفى الطيب  األستاذ بلعدل تشجيع أنسى  أن دون
السنوات  انتهم لي طوالإع عمر على كمال وبلخيري بن عبد الرحمن كما أشكرالموضوع ،

 الّدراسية
 ولكاّفة من ساعدني من قريب أو بعيد

 
 
 
 
 

 



 

 
 

  

 



 مقّدمةال
 

 
 أ

يفتح به كّل أمر،والحمد لّله على عظيم نعمائه  بسم الّله الرحمان الّرحيم خير ما :مقّدمةال
وسلم أّما ،والصالة والسالم على أكمل البشر سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه ولطف تقديره 

 :بعد

،والشك أّن الدراسات صيبا وافرا من الدراسات العلمّية علوم الّلغة العربية نلقد نالت        
و النحوي الّلهجية أحد هذه الدراسات سواء على المستوى الداللي أو الصوتي أو الصرفي أ

،لكن مكتبتنا العربية بحاجة لمثل هذه األبحاث خاّصة  جديدةازالت إاّل أّن هذه األبحاث م
 .ثيقة بعلوم القرآن الكريم وقراءاتهالّنحوي لماله صلة و على المستوى 

لهجة منطقة -األحكام اإلعرابية والّلهجات العربية المعاصرةوقد كان اختيار موضوع       
وال أنكر بأّن هناك ،المشرف األستاذ بناء على رغبتي الخاصة ومساندة  -الجلفة أنموذجا

ع ،ولكّننا سعينا جاهدين إلزالة الغبار عنها ،ومن عقبات واجهتنا أثناء ولوجنا لهذا الموضو 
 :هذه الصعوبات

 .عدم إطالعنا الواسع على األحكام الّنحوّية -1
،فكّل الدراسات لم نعثر على دراسات في الّلهجات المعاصرة تهتم بالجانب الّنحوي  -2

تهتم اّلتي استطعنا التوّصل إليها هي دراسات تاريخية لّلهجات،أو دراسات في مجملها 
 .بالمستويين الصوتي والداللي 

 :منهاوتعود أهمّية البحث إلى عّدة أمور     
 واّلتي ال تتأثر  ،تغّير في الّلغة عبر مرور الّزمنمعرفة الجوانب الّلغوية اّلتي ت

 .أو تغيرها يكون بسيطا
 البحث في ظاهرة اإلعراب ،لما لها أهمّية بالغة في الّدرس الّلغوي. 
  البحث في الّلهجات بدافع الحفاظ على التراث الّلغوي األصيل ،والّدعوة

 .التصويبات الّلغوّية
وذلك ؛الوصفي المقارن اّتبعنا المنهجوللوصول إلى ما نهدف إليه ،      

راسة الذي يقتضي وصف الماّدة الّلغوية في الّلهجات تناسبا مع موضوع الدّ 
 .أسباب التغّيرات اّلتي طرأت عليهاومقارنتها مع الفصحى ،وذكر أهم 



 مقّدمةال
 

 
 ب

لطالما كانت متداولة على آذاننا لكن اإلجابة هذا بناء على إشكالية  كلّ وقد كان         
؛حيث أّننا دائما نسمع أّن لهجة كانت دائما عشوائية وليست مبنية على أسس علمية عنها 

مدى قرب لهجة  ماالجلفة قريبة من الفصحى ،ومن هذا المنطلق كانت إشكالية الموضوع 
صنا بالذكر الجانب ،وقد خصّ في الجانب اإلعرابي؟الجلفة من اللغة العربية الفصيحة 

 .اإلعرابي  ألننا نعلم أّن اإلعراب هو اإلفصاح والتبيين وتوضيح المعاني

ومن هاته اإلشكالية تفّرعت عنها إشكاليات أخرى سوف تكون محّل مناقشة في     
 :هذه الدراسة إن شاء الّله ،وهي

 ماهو الفرق بين اإلعراب والموقع اإلعرابي؟ 
 ماهي فائدة اإلعراب؟ 
 ماهي عالقة الّلغة بالّلهجة؟ 
 في لهجة الجلفة؟ ّيةاإلعراب الخروج على األحكاممواطن  ماهي 

قد نصل إلى معرفة مدى قرب لهجة الجلفة من  ةومن اإلشكالية األخير        
كام الفصاحة،وهذا بعد اختيار نموذج من الشعر الملحون لكي نطبق عليه األح

وتحليلها وفق األحكام ، ،وذلك بصياغة نماذج من الّلهجة إلى الفصحىاإلعرابية 
 .لتحديد التغييرات التي طرأت على الّلهجة لمقارنة  بينهماوا، الّنحوية
من المصادر والمراجع اّلتي  كما اعتمدنا في هذه الّدراسة على مجموعة       

 بن جنيال الخصائص:،وظاهرة اإلعراب ونذكر من بينها الّلهجاتتخّص 
 البراهيم أنيس،ومن الكتب الحديثة كتابين للزجاجي  اإليضاح في علل الّنحوو

لعبد الهادي  مختصر النحو،وكتاب  وفي الّلهجات العربّية، الّلغةمن أسرار 
هجات وفي ظاهرة اإلعراب اّلتي ،و هناك العديد من الّدراسات  في اللّ فضلي 

الّدراسة وفقا للخطة  قد تتبعنا هذه،و  ساعدتنا على البحث في هذا الموضوع
 :اليةالتّ 
 
 
 



 مقّدمةال
 

 
 ج

 

 مقّدمة

 والّلهجات وأهمّية كّل منهماماهية اإلعراب  :الفصل التمهيدي 

 :وفيه تطرقنا إلى      

 ماهية اإلعراب والّلهجات .1
 كّل منهماأهمية  .2
 .العربية العالقة بين اإلعراب والّلهجات .3

 علماء الّلغة من اإلعراب والّلهجات العربّية موقف :الفصل األّول

 :تناولنا فيهو        

 .المعنىموقف علماء الّلغة من اإلعراب وأثره في -1
 :الرأي األّول

 .قطرب -أ     
 .إبراهيم أنيس -ب     

 :الرّأي الثاني             

 .الّزجاجي-أ                      

   .إبراهيم مصطفى -ب                     

 .موقف علماء الّنحو من الّلهجات العربّية-2
 .رأي القدماء- أ

 .رأي المعاصرون-ب
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 د

 

 

 دراسة تطبيقية على األحكام اإلعرابية في لهجة الجلفة :نياالفصل الث

 .منطقة الجلفة جغرافيا وتاريخيا -1
 .الشعر الملحون من  تطبيق األحكام اإلعرابية على قصيدة  -2

،استهّلها  مالكي قويدرقصيدة من الشعر الملحون للشاعر :المدّونة  -2-1
 .    تنقله إلى حبيبته بالغزل ويصف فيها حصانه اّلذي اعتبره وسيلة  

     .صياغة القصيدة بالفصحى وأحكامها اإلعرابية -2-2

 . تحتوي على أهم النقاط التي توصلنا إليها من خالل الّدراسة خاتمةوأخيرا          

      

  



 

 

 
 اإلعراب والّلهجات وأهمّية كّل منهما ماهية
 
 

 ماهية اإلعراب والّلهجات .1
 أهمية كّل منهما .2
 العالقة بين اإلعراب والّلهجات العربية .3
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قبل أن ندخل في حيثيات هذه الّدراسة البّد لنا أن نؤّسس لها ونستهّلها ببعض       
 .،والعالقة بينهما المفاهيم المتعّلقة باإلعراب والّلهجات العربّية 

 العربّية اإلعراب والّلهجات ماهية (1
 :اإلعراب ماهية  -1-1

 :اإلعراب تعريف  -أ    

 : لغـــــة     

اإلعراب والتعريُب معناهما واحد ،وهو :1األزهريوقال  ››: لسان العربجاء في        
 2‹‹اإلبانة 

أّما لفظه فإّنه مصدر أعربت  ››( :باب القول على اإلعراب)في  3ابن جنيوعّرفه        
ا في نفسه أي مبين له ،وموضح عنه ؛ومنه معرب عمّ  عن الشيء إذا أوضحت عنه ،وفالن

عّربت الفرس تعريبا إذا بزغته ،وذلك أن تنسف أسفل حافره ،ومعناه أّنه قد بان بذلك ماكان 
خفيا من أمره لظهوره إلى مرآة العين،بعدما كان مستورا؛وبذلك تعرف حاله ؛أصلب هو أم 

 4.‹‹رخو وأصحيح هو أم سقيم؟وغير ذلك 

ن خالل هاته التعريفات يتَّضـــح أّن اإلعراب لغويــــــا  يدل علــــــــى اإلفصـــاح واإلبانــــة وم      
 . والوضوح

 

 

                                                           
عاش في  أبو منصور محمد بن أحمد الهروّي، الملقب باألزهري نسبة إلى جده األزهر عالم من علماء اللغة العربية، 1

ف العديد ولد في هراة في خراسان، ثم انتقل إلى بغداد، ألّ  ،(م983-898/ه073-282)العصر العباسي في الفترة ما بين
 .من الكتب والمصنفات في فقه اللغة أشهرها تهذيب اللغة

 .888،ص2وت،مأبو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم،ابن منظور االفريقي المصري،  لسان العرب، دار صادر بير  2
:                                                             ببغداد ،ومن مصنفاته( ه 092)هو ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،ولد قبل الثالثين والثلث مائة للهجرة ،وتوفي  3

 .الخصائص،أسرار العربية
 .03،ص1ج،دار الكتب المصرية،المكتبة العلميةابن جني ،الخصائص، 4
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 :اصطالحا  

اإلعراُب أن تختلف  ››: بقوله اإليضاح كتابه فياإلعراَب   1الفارسي وقد عّرف       
أواخُر الكلم الختالف العامل مثال ذلك ،هذا رجٌل،ورأيت رجال،ومررت برجٍل ،فاآلخُر من 

على )هذا االسم قد اختلف باعتقاب الحركات عليه ،واعتقاُب هذه الحركات المختلفة 
امل كّل إّنما الختالف العوامل التي هي هذا ورأيُت والباء في مررت برجٍل ،فهذه عو ( األواخر

 2.‹‹واحد منها غير اآلخر  

 3.هو تغير عالمة آخر الكلمة إلى أخرى بسبب تغير العوامل الداخلة عليها: وقيل

يفّرق بين المعاني في الفاعل والمفعول والنفي ›› : بأّنه مقاييس الّلغة وعّرفه صاحب       
  4.‹‹والتعجب واالستفهام ،وسائر أبواب هذا الّنحو من العلم

اإلعراب أثر ظاهر أو مقّدر يجل ُبه  ››:  5ابن هشاموأشمل التعريفات ما ذكره         
  6. ‹‹ العامل آخر االسم المتمكِّن والفعل المضارع 

ومن المالحظ عن التعريفات االصطالحية والّلغوية لإلعراب أّن هناك صلة واضحة         
والتبيين لغويا،واختار علماء الّنحو هذا بين الداللتين ؛ حيث أّنه يعطي داللة االيضاح 

المصطلح لهذه الظاهرة لتبيين وتوضيح معاني الكلمات من خالل تغيير العالمات في أواخر 
 . الكلم

 

                                                           
 م ُلَغو ّي أي إمام لغة وأدب 1331/هـ 098ابن فارس وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ت 1
الفارسي  ابن علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ،االيضاح ،تحقيق ودراسة كاظم بحر المرجان ،عالم الكتب     2
 .70م ص1993ه،1110، 2ط
 .22م،ص1983/ه7،1133عبد الهادي فضلي،مختصر الّنحو،دار الشروق،ط 3
 .033،ص1،جابن الحسين أحمد بن فارس،مقاييس الّلغة،تحقيق عبد السالم هارون،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 4
مغني الّلبيب :يفاتهه،من تصن(731-738)ابن هشام ،عبد الّله بن يوسف بن أحمد،نمن أئمة العربية،مولده ووفاته بمصر 5

 .117-1االعالم للزركلي :عن كتب األعاريب،ينظر
أمجد وفيق مطر،أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم،رسالة ماجيستير في التفسير وعلوم القرآن،الجامعة  6

 .0م،ص2311-ه1102االسالمية غزة قسم التفسير وعلوم القرآن،
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 :  اإلعراب والموقع االعرابي -ب

وسوف نوّضح عالقة االعراب  -نعلم أّن وظيفة اإلعراب هي إيضاح المعاني         
العالمات اإلعرابية؛ أّما الموقع اإلعرابي كما ذكره صاحب  خاللمن   –بالمعنى الحقا 
ومعني بالمحل هنا تلك المصطلحات التي أطلقها علماء الّلغة  ››: في قوله  مفاتيح اإلعراب

لتدّل على وظيفة الكلمة في الجملة ، وتحّدد عالقاتها بما قبلها وما بعدها من كلمات فكلمة 
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  1﴾والّشمُس تجري ِلمستقرٍّ لها﴿ : ىقوله تعالمثال في ( الّشمس)

،بل (الّشمس)الضّمة الظاهرة على آخرة وال يعني عذا اإلعراب أّن صفة اإلبتداء مالزمة للفظ 
هي مبتدأ في هذه الجملة فقط ، وقد تأتي مجرورة بالحرف ،نظرُت إلى الّشمس  ، أو 

ن اإلعراب من اإلعراب ليس إاّل قالبا تمّر به الكلمات رأيت الّشمَس ؛إذا فالمحّل م:منصوبة 
الموقع ا القالب ومثال هذ ›› :،وأعطى مثاال لتوضيح ذلك في قوله 2‹‹التي تتفق وهذا القالب 

من السفر؛حيث يعّبر هذا المحل عن )       ( جاء  :التالي في الجملة الفعلية  (المحل )
ة فــــي أعاله إلى العالمــــة األصلّية للرفـــــع فالرفع هو الفاعل في هاته الجملة ،وترمـــز الضمّ 

من ( القالب)حكم موقع الفاعل ،والبّد للكلمة التي سأضعها في هذا الموقع من الجملة 
 :صفات وشروط محددة،هي

 اسم ال فعل وال حرف. 
 غير محدد العدد. 
 مذكر. 
  إنسان. 

 3.‹‹ جاء زيٌد من السفر: فأقول 

أراد أن يوّضح وظيفة الموقع اإلعرابي في الجملة وهي إسناد  نيريالهوييظهر أّن       
إلى زيد ،وأكسبه عالمة الّرفع الذي كان مهمال في المعجم ،كما أّن الموقع  (المجيء )حدث 

ضرب عيسى موسى ،فهنا الموقع :اإلعرابي له دور في التفريق بين الفاعلية والمفعولية نحو
                                                           

 .08يس،آ 1
 0الف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم ،صأمجد وفيق مطر،أثر اخت 2
 .11،ص1م،ط2338-ه1128ناصر بن عبد الّله الهويريني،مفاتيح اإلعراب،دار الصميعي الرياض، 3
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يبين أّنه فاعل ؛ألّن األصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل فال يمكننا ( عيسى)لاإلعرابي 
عيسى ضرب موسى ؛ألّنه قد يقع الّلبس وال نستطيع أن نفّرق بين الفاعل والمفعول :القول 

 به ،بينما أّن العالمة اإلعرابية إذا كانت ظاهرة فيمكننا حينها تغيير موقع الكلمة بدون أن
إاّل أّن حالة الّنصب ( زيداً )زيًدا ضرب ؛ فهنا رغم تغيير موقع المفعول : نحونقع في الّلبس 

؛ يّتضح في 1﴾وال يغّرنكم بالّله الغرورُ  ﴿: دّلت على وظيفتها ،ومن ذلك أيضا قوله تعالى 
 (.الّله)أّنها فاعل وليست صفة للفظ الجاللة ( الغرورُ )رفع 

مجالس  في كتابه 2الزجاجياق أيضا ماذكره ومن النماذج التي وردت في هذا السي       
كيف تنشد :،فقال5ابن أبي اسحاقحضر مجلس  4الفرزدقأّن  3األصمعيعن  ›› العلماء

 وعينان  قال الُله كونا فكانتا     فعوالن باأللباب  ماتفعُل الخمرُ :   هذا البيت 

ماكان عليك لو قلت  : ابن أبي اسحاق الحضرميكذا أنشده ،فقال  :الفرزدقفقال       
ونهض فلم يعرف أحد في المجلس ،( لو شئت أن أسبِّح لسّبحتُ  : )الفرزدقفقال ؟ فعولين
لو قال فعولين ؛ألخبر أّن اهلل :  ابن ابي اسحاق فقال( لو شئت أن أسبِّح لسبَّحتُ  ) قوله

 6.‹‹هما تفعالن باأللباب ماتفعل الخمر:خلقهما وأمرهما ،ولكنه أراد 

باأللباب ماتفعل الخمر،وتقدير ( فعوالن ) وهنا كذلك ينقلب الكالم من الخبر يرفع ››     
 7.‹‹كونا فعولين باأللباب ماتفعل الخمر فكانتا:وعينان قال الّله:الكالم في حالة الّنصب هو

                                                           
 .00/لقمان ،آ 1
أبو  عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، كنيته هو النحوي (.هجري 240 توفي عام)أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي،  2

 القاسم النحوي
راوية ( م 801 - 713/ هـ 213 -هـ (121األصمعي عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد 3

 .العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان
شاعر من شعراء العصر األموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي  (م728-ه113/م388-ه08)الفرزدق 4

 .التميمي
 .،من أوائل الّنحاة ،أّول من عّلل الّنحو(م708-ه117ت)عبد الّله بن أبي إسحاق الحضرمي 5
 ،مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ،تحقيق عبد السالم محمد هارون 6
وظائف عالمات اإلعراب،عمر بورنان، شهادة الدكتوراه جامعة مولود معمر :نقال عن  33م،ص1999-ه0،1123ط

 .11يتيزي وزو،كلية اآلداب والّلغات،قسم الّلغة العربية وآدابها،ص
 .11ص الّسابق،المصدر  7

http://ar.wikipedia.org/wiki/240
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وهناك من يرى أّن العالمة اإلعرابية التعمل وحدها في ايصال المعنى حيث أّن        
والدليل  ››: بقوله  1سمير شريف استيتيةبي له عمل داللي إضافي كما صّرح الموقع اإلعرا

 كتب الّرسالة زيدٌ  :بالداللة أننا عندما نقول على أّن تغيير الموقع أصبح فيما بعد مرتبطا
كتب زيٌد الرسالة ،فالحركة اإلعرابية هنا : معنى مختلفا عن المعنى الذي تؤديه عبارة فنحن

وحدها في ايصال الرسالة ،فهي تدل على الفاعل والمفعول به فقط،ولكن التقديم  التعمل
 2.‹‹والتأخير يعمل عمال دالليا إضافيا 

ويؤّكد  3﴾ففريقا كذَّْبُتم وَفِريقا َتْقُتلون﴿ :  قوله تعالىومثال تقّدم المفعول على الفعل        
ّنه بدونها اليمكن أن يكون على أهمّية العالمة اإلعرابية أل سمير شريف استيتيةويؤّكد 

) هناك تقديم وتأخير في العربية الفصحى ؛ووّضح عالقة العالمة اإلعرابية بالموقع اإلعرابي 
لوال الحركة اإلعربية  لما كان التقديم والتأخير في العربية الفصيحة،  ››: فيما يلي( الرتبة 

يم وال تأخير ،ولتوضيح عالقة بسبب كونها غير معّرفة ليس فيها تقد -مثال -فاإلنجليزية 
أن يأتي بعد الفاعل  –مثال  –لما كان ترتيب المفعول به : الحركة اإلعرابية بالرتبة أقول 

،وكان الّنصب عالمة المفعولية لم يكن بأس في تقديم المفعول على الفاعل،مادامت الفتحة 
  4.‹‹بعد الفاعل تدّل على مفعوليته؛برغم أّن رتبة المفعول به في األصل أّنه يأتي

 

 

 

 

                                                           
عضو مجمع اللغة العربية األردني ،عميد سابق لكليتي اآلداب في جامعة اليرموك وفيالدلفيا،أستاذ الّلسانيات في قسم  1

 .اللغة العربية بجامعة اليرموك
سمير شريف استيتية ،اإلعراب في العربية  صوتيا ودالليا بين القديم والحديث ،مقاربة لسانية،حوليات اآلداب والعلوم  2

 .22/،ص اعيةاالجتم
 .83األنعام،آ 3
 .22،صسمير شريف استيتية ،اإلعراب في العربية  صوتيا ودالليا بين القديم والحديث 4
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 2:يبين فيه مفهوم الرتبة 1تمام حسانوالمخطط التالي اّلذي وضعه  

                         

 

                                                            

                                              

   

 

 

       

عدم وجود قرينة العالمة اإلعرابية في المبنيات يلزم علينا الجنوح ››  :كما يذهب إلى أنّ      
التي ترد مع األدوات والظروف خاصة،والتي تصير صاحبة األثر المهم إلى قرينة الرتبة ،
 3.‹‹في تمييز المعنى 

 :أصالة اإلعراب -ج

تتميز اللغة العربية بتكامل نظام اإلعراب فيها،حيث تختلف عالمات اإلعراب في       
الكلمات حسب وظيفتها داخل التركيب،وكان العرب يلتزمون بهذه الظاهرة اللغوية بدون أن 
تكون لهم خلفية معرفية عن اإلعراب أي يتكلمون الّلغة على طباعهم وسجيتهم ،وعندما دخل 

أصبح اإلعراب من أهم خصائصها ألّنه ينظم كالمهم ويميز بين  اللحن في كالم العرب

                                                           
 .،عضو مجمع الّلغة العربية بمصر،صاحب كتاب الّلغة العربية معناها ومبناها(م2311-1918)لغوي ونحوي عربي 1
منصوري ،اآلراء الّنحوية في كتاب الّلغة العربية معناها ومبناها،دراسة وصفية تحليلية،رسالة ماجستير ،جامعة  بلقاسم 2

 .78،ص2310-30-37مولود معمري تيزي وزو ،كلية اآلداب والّلغات ،قسم الّلغة العربّية وآدابها،
 .78،صالمصدر نفسه  3

 الرتبة  

 تقديم تأخير

 غير محفوظة   

 المبتدأ      

 محفوظة

 الفاعل

 محفوظة غير

 المفعول

 محفوظة

 األدوات التي لها الصدارة
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ولّما أصاب العربية حظ من التطور .....›› :  1صبحي صالحالمعاني المختلفة ؛حيث يقول 
أضحى اإلعراب أقوى عناصرها ،وأبرز خصائصها ،بل سر جمالها ،وأمست قوانينه 

،ألّن الّناس أدركوا حين بدأ  2وضوابطه هي العاصمة من الزلل ،المعوضة عن السليقة
اختالطهم باألعاجم ،أّنهم لوال اختالطهم لهم لما لحنوا في نطق،وال شذوا في تعبير ،وهكذا 
فإّن اإلعراب لم يوضع لتحسين الكالم وال لزخرفته وتلميعه ،بل وضع لتمييز المعاني 

يضاحها والداللة المعنوية عليها  3.‹‹ المختلفة وا 

غويين من حيث أصالته في كان موضع جدال بين اللّ  فقد ة اإلعرابونظرا ألهمي       
 :العربية، حيث أّن هناك ثالثة آراء مختلفة سوف نبرزها فيما يلي

بية ،بمعنى أنه يمتد يرى أصحاب هذا المذهب أّن اإلعراب   مجاذر للعر ›› : المذهب األول
هذا المذهب هو األشهر واألكثر انتشارا بين العلماء .معها حتى جذورها األولى 

المعاصرين،فهم يرون أن العربية المشتركة كانت معربة في مستوياتها كلها وفي عصورها 
الذي ذهب إلى  ››: ومن أصحاب هذا المذهب المستشرق األلماني يوهان فيك 4.‹‹كافة 

العربية قبل نموها وازدهارها احتفظت بظاهرة التصّرف اإلعرابي سمة من أقدم  القول إنّ 
باستثناء البالية القديمة،فأشعار العرب البادية ( الساميات)السمات اللغوية التي فقدتها أخواتها

 :6يوهان فيكحيث يقول 5.‹‹قبل االسالم،وفي عصوره األولى ،ترينا عالمات اإلعراب مطردة

                                                           
،رئيس المجلس اإلسالمي األعلى في لبنان،شهيد أهل م1983-1923/ه1137-1018صبحي إبراهيم الصالح، 1

الّسّنة،أمين عام رابطة علماء لبنان،األمين العام للجبهة اإلسالمية الوطنّية في لبنان،مفّكر إسالمي،عضو المجامع العلمّية 
الجامعة  قد درس سابقا في الحائز على دكتوراه في علوم العربية كانفي القاهرة ودمشق وبغداد وأكاديمّية المملكة المغربّية ،

 الخ...مباحث في علوم علوم القرآن ومباحث في علوم علوم الحديث:من مؤلفاته  ،وجامعة دمشق اللبنانية
 . تجنب لحناللغة التي يتكلمون بها على طبيعتهم من غير تقّيد إعراب، وال 2
أمجد وفيق أبو مطر، أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن :،نقال عن 1/118صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ، 3

 .1الكريم ،ص
سمير شريف استيتية، :،نقال عن000،ص1977،القاهرة ،دار التراث 1رمضان عبد التواب ،فصول في فقه العربية،ط 4

 .81اإلعراب في العربية،ص
 .81نفسه،صالمصدر  5
 (.العربية) المستشرق األلماني صاحب كتاب 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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يختلفون إلى العرب  -العاشر ميالدي-ويين العرب كانوا حتى القرن الرابع الهجريإّن النح› ›
 .البادية ليأخذوا عنهم لغتهم وهذا يدل على أّن التصرف اإلعرابي كان في أوج ازدهاره أنذاك

وصريح من هذا أّنه لم يقم بين ...وهذا لسان عربي مبين: وقد شهد القرآن الكريم بذلك فقال
فرق مهّم بين لغة القرآن ولغة العرب،أي قبائل البدو،وال يمنع ذلك أّنه كانت محمد ومعشره،

 1.‹‹هناك فروق بين لهجة مكة ولهجة البادية ،وبين هذه األخيرة بعضها مع بعض

أّن اإلعراب يمت إلى السليقة اللغوية بصلة كبيرة جدا ،إن لم يكن هو › ›ويذكر أحدهم     
ولغة النثر في العصر الجاهلي كانت معربة وأن الشاعر أو السليقة اللغوية فلغة الشعر 

نما كان إذا شعر أو نثر   الناثر لم يعرف قواعد اإلعراب فيجري شعره أو نثره على منوالها وا 
تكلمه بالسليقة والطبيعة واللغة العربية كيانها اإلعراب بل هو عمودها الذي تقوم عليه فالكالم 

أال ترى أّنك إذا قلت ضرب زيد عمر وكلَّم أبوك أخوك ؛لم لو لم يعرب اللتبست المعاني 
 2.‹‹يعلم الفاعل من المفعول

 :المذهب الثاني

وهم الذين يشككون في أصالة اإلعراب من حيث وجوده  كليا في العربية ؛أي انكارهم        
 إياه في العربية المشتركة وفي لهجات العوام،ومن الذين يمثلون هذا المذهب هم 

أّن الّنص األصلي  ›› والذي زعم  karl follers كارل فولرزعدد من المستشرقين ومنهم 
للقرآن الكريم كان قد كتب بإحدى الّلهجات الشعبية التي كانت سائدة في الحجاز التي لم 
يكن لظاهرة اإلعراب فيها وجود ،وال في غيرها،وأّن اإلعراب انتقل إلى الّنص القرآني فيما 

 3.‹‹بعد

 
                                                           

اإلعراب في :،نقال عن18/13،ص1983،القاهرة،مكتبة الخانجي 1يوهان فيك،العربية،ترجمة رمضان عبد التواب،ط 1
 .81العربية،ص

الكتاب والتوزيع واالعالن عبد العزيز عبده أبو عبد الّله ، المعنى واإلعراب عند الّنحويين ونظرية العامل،منشورات  2
 .827م،ص1982-ه1،1091والمطابع،القسم الثاني،ط

مطير بن حسين المالكي ،موقف علماء الّلغة،رسالة ماجستير ،إشراف  سليمان بن ابراهيم العائد ،جامعة أم القرى ،كلية  3
 .138ه،ص1120-1122اللغة العربية وآدابها ،قسم الدراسات العربية،
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  :لمذهب الثالثا

ّنما لغة األدب  لم وهم الذين ذهبوا إلى أّن العوام من العرب          يعربوا في كالمهم،وا 
إبراهيم المشتركة هي التي كانت معربة في شعرهم ونثرهم، ومن أصحاب هذا المذهب 

 .،ودليل إبراهيم أنيس على ذلك هو خلو اللهجات العامّية من اإلعرابأنيس

في كتابه رأيه في أّن اإلعراب ليس له صلة بالسليقة اللغوية   إبراهيم أنيسدى وقد أب       
صفة من صفات الكالم شعرا أو نثرا فإذا وقف المتكلِّم  إّنها ››: حيث يقول من أسرار اللغة

وحينئذ ال مناص لنا من أن  .....››: ،وقوله 1‹‹لم يحتج إلى الحركات بل يقف بالسكون 
ُتعّد ظاهرة اإلعراب من الظواهر التي اليمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة،وذلك ألّن 
صاحب اللغة الذي يتكّلمها بالسليقة يستحيل عليه الخطأ في ظواهر تلك الّلغة دون أن يدرك 

 2.‹‹أّنه أخطأ 

وقد رأينا أنّ  الّلغات السامية جميعها  ›› :قائال هذا الرأي  ابراهيم السامرائيوقد خالف       
 3‹‹كانت معربة ثم زال هذا اإلعراب في العهود التي تعاقبت عليها 

ومما نراه صائبا أّن اإلعراب أصل في العربية وهذا ما ذهب إليه أغلب علماء          
 .لى ذلك ضعيفةيشكِّلون سوى فئة قليلة وأدلتهم ع اللغة،وأما الذين يشككون في وجوده فهم ال

أّما اّلذين يرون عدم وجود اإلعراب في لغة العوام فقط، فهم يفصلون بين لغة العوام       
واللغة األدبية التي تتمثل غالبا في أشعارهم ؛فالعرب لم تتكّلم إاّل بلغة واحدة معربة سواء 

 .ضعوا شعرهم معرباكانوا المتكلمين بها شعراء أو عوام؛ألّن أغلب الشعراء هم أميين وكانوا ي

ومما نفوا وجوده في اللغة المشتركة وعند العوام ودليلهم في ذلك أّنه لو كان موجودا قبل     
لما سقط اإلعراب في الّلهجات المعاصرة ،فهذا دليل غير صحيح ؛ألّن سقوط اإلعراب في 

وي يؤدي إلى تغيير الفرع الينفي وجوده في األصل؛ألّن الّلغة تتأّثر وتؤثر لذا اإلحتكاك الّلغ
الخ؛ويكون هذا التغير ألسباب ...في اللغة سواء على المستوى النحوي أو الصرفي أو الداللي
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اجتماعية أو ثقافية أو جغرافية إلى غير ذلك من األسباب،ومثل ذلك وقوع الّلحن في الّلغة 
 . نتيجة اإلختالط باألعاجم

 أنواع اإلعراب وعالماته        -د

 : اإلعراب أنواع  -1

فأثناء البحث في اإلعراب ،الحظنا أّن هناك من يرى أّن أنواعه هي الّرفع         
والّنصب والجر والجزم ،وهناك من قسمها على حسب ظهور العالمة اإلعرابية أو 
ن لم تظهر يسّمى المقّدر،كما أضاف  اختفائها ؛فإذا ظهرت فيسمى اإلعراب ظاهرا،وا 

 .اإلعراب المحّلي و اإلعراب المحكي  بعضهم على هذين النوعين

وبعضهم يذكر بأّن أنواع اإلعراب هي الرفع والنصب والجزم والجر ؛أما اإلعراب       
الظاهر والتقديري والمحلي فهي أقسامه، فال نعلم إذا ما كان هناك فرق بين أنواعه 

اإلعراب،وسوف  وأقسامه ؟؟ فما نعلمه أّن هاته التقسيمات تحيل على اختالف في مفهوم
 :نحصي بعضها كما جاءت في طّيات الكتب  فيما يلي

الّرفع والّنصب ويأتيان في :لإلعراب أنواع هي›› : أنّ مختصر الّنحو  جاء في       
ذهبت )والجر،ويختص باالسم نحو (لن أكلِّم خالداً ) و (يذهب محّمدٌ  )االسم والفعل نحو 

  1.‹‹(لم يقرأ زيٌد الرسالة)حو،والجزم ، ويختص بالفعل ن (نحو المدرسة

 :الظاهر والمقّدر والمحّلي ››:وهي ثالثة   أقسام اإلعرابكما ورد في نفس الكتاب      

 : اإلعراب الظاهر-أ

إنَّ محمدًا )،(عليٌّ إمامٌ )وهو ما تذكر فيه العالمات وتظهر على آخر المعرب ،نحو        
 (.سكنت في داٍر واسعةٍ )،(نبيٌّ 
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 : (أو التقديري) :اإلعراب المقّدر-ب

وهو مالم تذكر فيه العالمة وتظهر على آخر المعرب  لسبب مانع ،وتنوى وتقّدر        
 1.‹‹التعّذر والثقل واالشتغال:كأّنها مذكورة ،وأسباب المنع والتقدير هي

 :اإلعراب المحّلي-ج

التي يراد بها مجيء الكلمة المبنية  المبنيات ››:فقد ذكر مواضع اإلعراب فيه وهي       
في ( هذا)ف( هذا كتابي: )في موقع لو كانت أّنها غير مبنية لتغيرت عالمة إعرابها نحو

(  مررت بزيدٍ )بحرف التعدية كقولك  المجرورة االسماء المعربةمحل رفع ألّنه مبتدأ،وفي 
فإّنه ( أعجبني ضرُب زيدٍ ) فإّنه في محل على المفعولية ،والمجرورة باإلضافة الّلفظية نحو

سليم ابوه )مثل  الجمل التي لها محل من اإلعرابفي محل رفع على الفاعلية،وفي 
 2.‹‹ (سليم) في محلِّ رفع خبر المبتدأ وهو(ابوه معلِّم)فجملة (معلِّم

 :اإلعراب المحكي -د

إلعراب ا و ورد في كتب أخرى منهامختصر الّنحو ، أما هذا النوع لم يذكر في        
أن يرد اللفظ على هيئته من غير تغيير، دون مراعاة للعوامل الداخلة عليه وقد ›› وهووالبناء 

وقد أنكر بعض الدارسين هذا النوع من . يكون الّلفظ المحكي مفرًدا أو جملة أو شبه جملة
ّن هذه اإلعراب، خاصة أولئك الذين نادوا بإلغاء اإلعرابين التقديري والمحّلي، ألنهم يرون أ

على أّن جميل عّلوش شّدد على . األنواع أشبه بالفلسفة العقيمة التي التفيد الدارس شيًئا
أهمية عرض تلك األنواع ومن ضمنها اإلعراب المحكي؛ ألننا نجد في اللغة شواهد عديدة 

  3.‹‹تؤيد تلك األنواع وتؤكد أهمّية دراستها، وأّنه اليمكن إغفالها
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اللغويين العرب المحدثين،رسالة ماجستير،جامعة  خالد بن صالح الحجيالن،اتجاهات البحث في قضية اإلعراب عند:عن
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 .الرفع والنصب والجّر والجزم: واع االعراب أربعةأن›› :الغالييني وذكر 
 ".يكُتُب، ولن يكتَب، ولم يكتب  "فالفعُل المعرُب يتغيُر آخُرُه بالرفع والنصب والجزم مثل، 
العلُم نافٌع، ورأيُت العلَم نافعًا، : "واالسُم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل

 1.‹‹ "واشتغلُت بالعلم  النافع  

اإلعراب واإلعراب الحدسي  :مع العلم أّن هناك تقسيمات أخرى من التقسيمات مثل    
 واإلعراب الشكلي ، اإلعراب التطبيقيواإلعراب التعليمي  و اإلدراكي ، اإلعراب النظري

 لم نفّصل فيه وأخذنا ماهو شائع من لكننااإلعراب الداللي، اإلعراب الشكلي الداللي؛
 .التقسيمات

ما نراه صائبا أّن أنواع اإلعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم و هي التي ذكرت وم      
في مجمل األصول الّنحوية والمتعلقة بالحالة اإلعرابية للكلمة بمجملها ،أما التقسيم على 
حسب ظهور العالمة اإلعرابية أو اختفائها يقتصر على العالمات ويهمل قرائن أخرى قد 

،أي نعم العالمة اإلعرابية تساهم في توضيح وتبيين معاني الكلمات لكن  تبّين إعراب الكلمة
بمفردها قد نعجز أحيانا في التمييز بين وظائف الكلم داخل التركيب،لهذا نرى أّن اإلعراب 
الظاهر والتقديري والمحلي عبارة عن تقسيم للعالمة اإلعرابية ،ونقصد بهذا أننا عندما نعرف 

دد بأنَّها ظاهرة أو مقدرة العالمة اإلعرابية ن  .ستطيع أن نحِّ
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 :عالماته  (1
 :فعالمات اإلعراب تنقسم إلى قسمين أصلية وفرعية 

والكسرة للجر، والسكون للجزم و ، والفتحة للنصب، وهي الضمة للرفع أصلية›› 
واأللف والياء والكسرة وحذف النون ،وهي الواو واأللف وثبوت النون للرفع فرعية

 1.‹‹للنصب،والياء والفتحة للجر،وحذف حرف العلة وحذف النون للجزم

 2:وتبيين مواضعها في الجدول التالي على حسب تقسيمها إلى أصلية وفرعية  

 الجزم      الجر     الّنصب     الّرفع    األحكام اإلعرابية
 السكون     الكسرة    الفتحة     الضمة   العالمات األصلية

 الـعالمـــــــــــات الفرعيــــــــة           أبواب العالمات الفرعية

  الياء الواو  األلف األسماء الخمسة
ــزم

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

تجــ
ال 

 
            

 الياء الياء األلف المثنى
 الياء الياء الواو جمع المذكر السالم
 [الكسرة] الكسرة [الضمة] جمع المؤنث السالم
 الفتحة [الفتحة] [الضمة] الممنوع من الصرف

ثبوت  األفعال الخمسة
 النون

  حذف النون
ــــر

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

تج
ال

 

 حذف النون

الضمة ] المضارع المعتل اآلخر
 [المقدرة

 حذف حرف العلة الفتحة

ّنما ذكرت في هذا الجدول الستكماله ال العالمة : مالحظة  التي بين معقوفتين هي أصلية ،وا 
 .ألّنها فرعية
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 1:أّما تقسيم العالمة اإلعرابية على حسب ظهورها وتقديرها سيكون على النحو التالي 

 المانع الجزم الجر الّنصب الّرفع األحكام اإلعرابية
االسم المضاف إلى ياء 

 المتكلِّم
الضمة 
 المقدرة

الفتحة 
 المقدرة

الكسرة 
 المقدرة

ــزم
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
جــــــ

الي
 

اشتغال 
 المحل

الضمة  االسم المقصور
 المقدرة

الفتحة 
 المقدرة

الكسرة 
 المقدرة

 التعذر

الضمة  االسم المنقوص
 المقدرة

الفتحة ]
 [الظاهرة

الكسرة   
 المقدرة

 الثقل

الضمة  المضارع المختوم بألف
 المقدرة

الفتحة 
 المقدرة

ــــر
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

 يج
ال

 

حذف 
حرف 
 العلة

 التعذر

المضارع المختوم بواو 
 أو ياء

الضمة 
 المقدرة

الفتحة ]
 [الظاهرة

حذف 
حرف 
 العلة

 الثقل

ّنما ذكرت في : مالحظة  هذا الجدول الستكماله ال العالمة التي بين معقوفتين هي أصلية ،وا 
 .ألّنها فرعية

وبعدما عرضنا أنواع اإلعراب وعالماته ،والحظنا االلتباس الذي ورد في تقسيمات     
اإلعراب حيث اعتبر اإلعراب الظاهر والتقديري من ضمن أنواع اإلعراب؛لكن هو في 
الحقيقة يندرج تحت عالمات اإلعراب،هناك أمر آخر يجب أن نشير إليه إلى الفرق بين 

ب يتغير فيه المعنى بتغير الحركات ،أما البنا فهو لزوم حركة اإلعراب والبناء وهو أّن اإلعرا
واحدة للكلمة معناها ال يعرف  بحركة البناء،بل على حسب موقعها في الجملة والعوامل 

 .الداخلة عليها
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كما أّن البناء ال يدخل ضمن األحكام اإلعرابية ؛ألّن الحركة التي تظهر على        
عالمة،ألّن العالمة هي التي تعلم عن المعنى،أّما الحركات الظاهرة الكلمات المبنية ال تسمى 

ي اإلعراب ـــالموطَّأ ف بــن معناها ،وقد وضَّح ذلك صاحـــــات ال تعرب عــعلى المبني
ومن المصطلحات أسماُء حركات المعربات وحركات المبنيات ، فحركات المعربات ›› :هــــبقول
ال ـــــعلى حكم الكلمة اإلعرابي ،ويق(أي تدل)ت ،ألّنها تعلم تسّمى عالما( وما ينوب عنها)

فال تسّمى ( أي األشياء التي يبنى عليها)الضّمة،الفتحة،الكسرة،أّما حركات المبنيات :لها 
   1.‹‹الضّم ، الفتح، الكسر:عالمات ؛ألّنها ال تعلم بحكم الكلمة اإلعرابي،ويقال لها

 :ماهية الّلهجات العربية  -1-2

نعلم أّن الّلغة هي مجموعة من األلفاظ التي نمتلكها ونتواصل بها واّلتي تحمل دالالت       
خاصة نكتسبها من خالل الوضع المتفق عليه في البيئة الواحدة ،فكما تتغير هاته الّلغة 
بتغير األمكنة واألزمنة ،فكذا تتغير باحتكاك األمم بعضها ببعض ،والعالقات االجتماعية 

فية واالقتصادية التي تربطها أي أّن الّلغة تتأثر كما تؤثر ،وبالّتالي هاته األلفاظ والثقا
المتوالدة عن لغة ما والتي تعني عند بعضهم لحنا يفسد الّلغة المشتركة الواحدة وبعضهم 
يراها لغة تتميز بتراكيبها ومعانيها مثلها مثل أّي لغة أصلية ،وهناك من يطلق عنها مصطلح 

ل أن نخوض في تضارب الّلغويين وآراءهم حول الّلهجات نحاول أن نضبط لهجة وقب
مصطلح الّلهجة لغة واصطالحا ،وماهي العالقة بين المصطلح وعالقته بالّلغة وبعض 

 :المواضيع المتعلقة بنشأة الّلهجات في مايلي
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 :تعريف الّلهجة-أ

 :  لغـة   

أولع به واعتاده :لَهجا، ولهوج، وألهج، كالهماله ج باألمر ›› جاء في لسان العرب       
فالن فصيــح الّله جــــة والّلَهجـة،وهـي لغته التـي جبل : واللَّه جة واللَُّهَجة، طرف الّلســـان، و يقـال

   1.‹‹ عليـها فاعتادها ونشــأ عليها

   :اصطالحـــا 

فقد اختلفت نظرة العلماء بين القدماء                                 أّما اللهجة في االصطالح     
 فـــي قولـــهعبد الرّاجحي  ،فالقدماء يطلقون عــــــــــــن الّلهجة مصطلح لغة ،كما ذكر والمحدثين

 . 2‹‹( للغــــة ا) كــــان علمــــــاء العربيــــة القدمـــــاء يطلقـــــون علـــى الّلهجـــــة أيضـــــا ›› 

ثبت في أقوال بعض األعراب حيث يقول ( اللحن)فالّلهجة أيضا لها مصطلح آخر وهو     
ليس : )، قال أحد األعراب ( الّلحن) لفظ   وكما أطلق على الّلهجة ›› حاتم صالح الضامن 

                                                                                                                                3.‹‹ (هذا لحني وال  لحن قومي

أّما المحدثون من العرب والغربيين فلهم تعريفات توحي بالتطور الذي يكون في       
الّلهجة بأّنها  (R.H. Robins )فيعرف روبرت الدراسات اللغوية العلمية الحديثة ، 

 4.‹‹ قليلة من مجموعة أكبر مـن الناس تتكلم لغــة واحدةعادات كالمية لمجموعة ››

 

 

                                                           
 .089ابن منظور، لسان العرب، ص 1
مخلصين ،آثار اللهجات : ،نقال عن111الّلغة في الكتب العربية،االسكندرية،دار المعرفة الجامعية،صعبده الّراجحي،فقه 2

العربية في القراءات السبع،البحث الجامعي،بحث للحصول على درجة سرجانا في كلية العلوم االنسانية والثقافية بجامعة 
 .17،ص2338-2337العلوم االنسانية والثقافية،  ماالنج االسالمية الحكومية ،قسم اللغة العربية وأدبها،كلية

 .02:،صم1979،مطبعة التعليم العالي بالموصل،،دطحاتم صالح الضامن ،علم اللغة، ،كلية األداب،جامعة بغداد 3
 .17،صنفسهالمصدر  4
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مجموعة من الصفـات اللغوية تنتمي إلـى بيئة خاصة، ›› : بأّنها إبراهيم أنيسويعّرفـها       
 1.‹‹ ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة

 :العالقة بين الّلغة والّلهجة  -ب

أثنــاء تعريف الّلهجـة أشرنا إلــى أّن مصطلح الّلهجــة لم يستعملـه القدمــاء وبدل ذلك      
 2.‹‹لغة بني سعد،ولغة أهل الحجاز ،ولغة هذيل،ولغة طيء ››: يقولون 

لغـي باألمر يلغـى  ›› :المصباح المنيرفقد  كانوا على صواب في ذلك حيث جاء في       
اشتقاق الّلغـة مــن ذلك، فيمكـن أّنهم نظروا إلــى األمر مــن هـذه :ـاللهج بـه،ويقـ:من بـاب تعب

فالن لغوتـه كده،ويقصدون :الصلـة،كما أّن هـذا االستعمـال مازال سائدا ليومنـا هذا فيقولـون
   3.‹‹لهجته

ن كانت  ››:في قوله أّن محمد رياض كريم واستمّر      الّلغة والّلهجة ترتبطان بالصوت ، وا 
هة االرتباط مختلفة ، فالّلغة ترتبط به من حيث وفاؤه بالمطلـوب منه في إفادة المعنى ج

الموضـوع إزاءه وتمييزه عمـا عداه تمييزا تاما ،والّلهجة ترتبط به من حيث صورة النطق 
 4.‹‹وهيئته 

ة هــي فالّلهجـ... ›› : كما ذكر أحد الباحثين أّن الّلهجة هي جزء من الّلغة في قوله       
جزء مــن الّلغة التــي تضّم عـدة لهجــات ،لكـّل لهجـة منهــا خصائصهــا وممّيزاتها ،لكّنها 
تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر الّلغوّية التي تيّسر اتصال الناطقين بهذه الّلهجات 

                                                           
والتوزيع، دط، محمد سالم محسن، المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 1

 7ص،1983
سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، إبدال الحروف في الّلهجات العربية،هذا الكتاب رسالة ماجيستر نوقشت بالجامعة  2

 .38ص دط، مكتبة الغرباء األثرية، ه،1137االسالمية عام 
ربية بالزقازيق،جامعة األزهر،كلية المقتضب في لهجات العرب،تأليف الّدكتور محمد رياض كريم،كلية اللغة الع: ينظر 3

 .89-88م،حقوق الطبع والنشر محفوظة،ص1993-1117الشريعة والدراسات اإلسالمية،
 .88،صنفسه  المصدر4
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 بعضهم ببعض،وفهم مايدور بينهم من معامالت كالمية،وبيئة الّلهجة هي جزء من بيئة 
 1.‹‹الّلغة الواسعة الشاملة 

فالّلهجة إذن   ››: الّلهجة بالّلغة  فــي قوله  محمــد رياض كريموفي األخير يوضح      
ذا مـــا تهّيــــأت األسباب لّلهجة أن تنمــــــو وتكتمــــل وتفـــي  تتوّلد مــــــن الّلغـــة وتتفـــّرع منها ،وا 
بحاجـــات المجتمع الذي تعيش فيه فإّن العوامـل الّلغوية تحتم علـى الباحثين إطالق اسـم الّلغة 

 2.‹‹ على تلك الّلهجة

هذا نالحظ أّن العالقــة بينهما هــي العالقة بيــن العام والخاص أو الفرع  ومــن خالل     
باألصل ،وأّن الّلهجة عندما تتطور تصبح لغة مشتركة أو بمعنى آخر الّلغة في األصل هي 
عبارة عن مجموعــة من الّلهجات بعد انتقاء ألفاظها السائدة االستعمال،وهــذا مايحيلنا إلــى 

لهجة قريش كلغة مشتركة واعتبارها أفصح الّلغات،وهذا ال نعني به الّلهجات أسباب اختيار 
التي تشوهت بدخول الّلحن عليها بل الّلهجات التي تكون متقاربة في الفصاحة مثل الّلغات 
التي كان يعتمد عنها الّنحاة القدماء في تقعيد الّنحو ،مع اعتبارهم  الذي دخل عليها الّلحن 

 .من الشاذ

 :سباب نشأة الّلهجات العربية أ  -ج

كما ذكرنا آنفا أّن الّلغة تتفرع إلى لهجات تتمايز فيما بينها وهذا ما أشار إليه أيضا       
أّن الّلغة العربّية انقسمت منذ أقدم عصورها إلــى لهجات   ››:  في قوله حاتم صالح الضامن

لداللية كما تختلف في مفرداتها كثيرة تختلف فيما بينها في كثير من الظواهر الصوتية وا
 3.‹‹وقواعدها 

                                                           
 -نموذجا-محمد عبد الرحمان محمد، اختالف الّلهجات على المستوى التركيبي،كتاب توضيح المقاصد والمسالك للمرادي1

 1101،رجب 2،ع2المملكة العربية السعودّية،المجّلد-جامعة جازان-داب والعلوم االنسانّيةقسم الّلغة العربية،كلية اآل
 .71،ص( 2310ماي)
 .87محمد رياض كريم، المقتضب في لهجات العرب،ص2
 .113-118حاتم صالح الضامن، علم الّلغة ،ص:ينظر 3
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وطبعا هناك أسباب أّدت بهذه اللّغة أن تتفّرع إلى لهجات والتي نستخلصها في        
 1:مايلي

 :انتشار الّلغات في مناطق واسعة وتكّلم طوائف مختلفة بها-1

تختلـف فيما  لهجاتإلـى  حيث اليمكن االحتفاظ بها لمدة طويلة مما يؤدي إلى تشعبها      
 .بينها  في عدة وجوه وقد تتفق في بعضها

  العوامل االجتماعية السياسية -2

 فعندما تستقّل المناطق عــن بعضــها البعض وضعف السلطـان المركــزي الــذي يجمعها      
 .وبالتالي االنفصام في الوحدة الفكرية والّلغوّية يؤدي إلى انقسام الدولة إلى دويالت

 : العوامل االجتماعّية النفسية األدبية -3

يؤدي إلى  االختالف في التقاليد والعادات وطرق التفكير والثقافة إلــى غير ذلك      
  .االختالف في أداة التعبير

 2:أسباب جغرافية  -4 

واختلفت  ألبنـاء الّلغـة الواحدة تعددت لهجـات تلك الّلغـة كّلمـا اّتسعت الرقعة الجغرافية       
باختالف البيئة الجغرافية،كأن توجد جبال أووديان أو صحراء تفصل بقعة عن أخرى مما 
يؤدي إلـى انعزال مجموعة من الناس عن مجموعـة فيؤدي ذلك إلى وجود لهجة تختلف عن 
لهجة أخرى تنتمي إلى الّلغة نفسها،وهذا ما نالحظه اليوم في الّلهجات المعاصرة فأبناء 

يفّية الذين تغلب عليهم الزراعة يتكلمون بلهجة تختلـف عــن أبناء المناطـق المناطق الرّ 
 .الصحراوية ،وهكذا األمـر بالنسبة إلــى أبنــاء المنطقـة الجبلّية

 

 

                                                           
 .38-31محمد رياض كريم، المقتضب في لهجات العرب،ص: ينظر 1
 .11أسعد محمد علي النجار، خصائص الّلهجة الحلية ،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،دط،دت،ص 2
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  :أسباب فردية -5

هناك مجموعة من العناصر التي تندرج تحت األسباب الفردية نستخلص أهمها في       
 :مايلي

 : من أهم أسباب نشأة الّلهجات االختالف في النطق حيث يشير أحد الباحثين في قوله      
اختالف األفراد في النطق يؤدي مع مرور الزمن إلى تطوير الّلهجة أو نشأة لهجات  ››

أخرى ويمكن أن يضاف إلى ذلك مايسمى بخطأ األطفال فثمة أطفـال يخطأون فيستعملون 
ء األطفال فـي معزل عمن يقـوم لهم ألسنتهم أصبحـت هذه عاش هؤال مقلوب الكلمة فإذا

األخطــاء بعـد مرور الزمــن عادات لهجيــة بخاصة إذا ما شجع الكبار ذلك الخطأ لتشجيع 
 1.‹‹الطفل على النطق

كما يرى أّن األخطاء السمعية وكل مايتعلق بالصوت من ناحية سمعه أو موقعه        
األخطاء السمعيــة  ››:ت وبالتالي تتغير بنية الكلمة فيقولسببا في سقوط بعض األصوا

وسقــوط األصوات الضعيفة،فقـد يحيــط بالصوت بعـض مؤثرات تعمل علـى ضعفه بالتدريج 
كوقوعه فـي آخــر الكلمة وزيادتــه عن بنيتها،وعدم توقف المعنى المقصود عليه،فيتضاءل 

إلـى درجة ال يكــاد يتبينه فيهــا السمــع ،فحينئـذ  جرسه شيئا فشيئـا حتــى يصل فـي عصــر ما
يكـون عرضة للسقوط ،وذلك أن معظم الصغار في هذا العصر ال يكادون يتبينونـه في نطق 

موقع الصوت  ››:ويضيف قائال عن موقع الصوت .2‹‹الكبار،فينطقون بالكلمات مجردة منه
نحـراف وأكثر ما يكون ذلك في األصوات فــي الكلمة يعّرضه لكثير مــن صنوف التطـور واال

 .الواقعة في أواخر الكلمــات، سواء أكانت هذه األصوات أصوات مد أو أصواتا ساكنة

وهذيـن العاملين الخاصين باألصوات وغيرهما أثر كبيـر فــي سقــوط عالمــات اإلعراب       
 .3‹‹بالحركــات مـن جميع الّلهجــات العربيـة العاميـة اليـوم المتشعبة من الفصحى 

                                                           
 .10الّسابق، صالمصدر  1
 .10ص ،نفسهالمصدر 2
 .10،ص نفسهالمصدر  3
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محمد رياض كريم  كما ذكر   بعض كما أنه يمكن لألصوات أن تحل بعضها محل       
وات المتحــدة النـوع القريبـة المخـرج،وحلـول بعضـها محـل بعض،فمن تنــاوب األصـ ››:فيقول

دة النوع مالحظة ظواهـر التطور في مختلف الّلغــات اإلنسانيــة تبيـن أن األصوات المتحـ
القريبة المخرج تميل بطبعـها إلى التناوب وحلـول بعضها محل بعض ،فكل صوت لين 

 .متحد معه في مخرجه أو قريب منه عرضة بطبعه ألن ينحرف إلى صوت ساكن

وقد كان لهذا القانون آثار ذات بال في انشعاب اللهجات العاميــة عـن العربية وفي      
 .تطورها من ناحية األصوات وقواعد الصرف ووزن الكلمات

تغير مدلول الكلمة في انتقالها من السلف إلى الخلف فكثيرا ماينجم عن هذا االنتقال       
في معاني المفردات،ويساعد على ذلك كثرة استخدام بعـض المفردات في غير ما تطور 

ه وضعت له عن طريق المجاز،فقد يكثر استخدام الكلمة في جيل ما فــي بعض ماتدل عليــ
أو فـي معنــى مجازي تربطه بمعنــاه األصلي بعض العالقات ،فيعلق المعنى الخاص أو 

  1.‹‹ويتحول بذلك مدلولها إلى هذا المعنى الجديد المجازي وحده بأذهـــان الصغار

 2:احتكاك الّلغات -6

يعّد احتكاك الّلغات أو ما يسّمى الصراع الّلغوي  من أهم األسباب التـي تؤدي إلى       
على مـا ذهبنا إليه ،فمنذ  3نشأة الّلهجات ،وفي لهجات العرب القديمة والمعاصرة شواهد كثيرة

انتشار الّدين االسالمي فـي بقــاع خارج جزيرة العرب،اصطدمت العربية الفصحى بلغات 
األقوام التي تسكن المناطق التــي شملـها الفتح  االسالمــي وحدث صراع بين العربية 

دخل االسالم  الفصحى لغة الفاتحين والّلغات األخرى مثلما حدث بين العربية والفارسية حين
بالد فارس وبالد الرافدين،وبين الّلغة العربية والّلغة الرومانية حين دخل االسالم بالد 

 .الخ.....الشام

                                                           
 .38-37محمد رياض كريم ،المقتضب في لهجات العرب ،ص 1
 .10-12،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،صأسعد محمد علي النجار .د.خصائص الّلهجة الحلية،أ 2
  .في المرجع(كثير)كتبت  3
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ففيها مظاهر كثيرة من أثـار االحتكـاك الّلغـوي نتيجــة سيطرة ،أما الّلهجات المعاصرة       
العربية واالنكليزيـة وبين العربيـة الدول الكبرى علـى البالد العربيـة فحدث صراع بيـن 

والفرنسية وبين العربيـة واإليطالية وغير ذلك ،ففي مصـر مثال نجد التأثير التركي والفرنسي 
واالنكليزي واضحا على الّلهجة المصرية نتيجـة سيطرة األتراك مدة من الّزمن على مصر 

الّلغـة الفرنسية وصراعـها مـع  مما أّدى احتكاك العربية مع لغة الترك وينطبـق األمر على
العربية أثناء حملة نابليـون علـى مصـر ويصدق القول على الجزائر والعراق وعلى كثير من 

 .البلدان العربية التي خضعت إلى سيطرة الدول الكبرى

وثمة سبب آخر أّدى إلى نشوء هذه الّلهجات هو الهجرة ونعني بذلك هجـرة أقوام         
لــى المنطقة العربية لالستثمار والعمل ،وهجرة العرب إلــى أوروبـا لتلقي العلوم غير العرب إ

 .والمعارف مما أّدى إلى احتكاك هذه الّلغات ونشوء لهجة جديدة

كالمه بأّن هاته هي أهم  أسباب نشوء الّلهجات قديما  محمد رياض كريموينهي         
نشأة الّلهجات في أي لغة من الّلغات وقد توجد  تلك هي أهم األسباب فـي ››: وحديثا  فيقول

كلها في لغة ما أو بعضها على األقل، ولغتنا العربيـة ليست بدعــا مـن الّلغات فهــي كسائر 
الّلغـات تخضـع للنواميس الّلغوية العامة التي تخضع لها تلك الّلغات في حياتها وتطورها 

ذا تأملنا األسبــاب السابقة نجد أنـها مـن أهم عوامـل إيجـاد الّلهجـات العربية القديمة  ،وا 
  1. ‹‹والحديثة 

 :أهمّية كّل منهما (2

فّصلنا في ماهية كّل من اإلعراب والّلهجات العربية وما يتعّلق بهما ،البّد لنا بعد أن        
 :أن نشير إلى أهمّية كّل منهما والعالقة بينهما في مايلي

 :أهمية اإلعراب -أ

 :تتمّثل في العناصر التاليةتي لّ ،وا أّن أهمية اإلعراب تكمن في غايتهنعلم     

 
                                                           

 .38محمد رياض كريم ،المقتضب في لهجات العرب،ص 1
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 : اإليضاح والتبيين-1 

هتموا بجانب اكما أّن الّلغويين  ،الكريمإبراز معاني القرآن  نسعى إليه هووأسمى هدف       
اإلعراب جيء  ››: أنّ  ابن جنييرى ،فقد  ألهميتهصوا له مباحث كثيرة نظرا اإلعراب وخصَّ 

أال ترى أّن موضوع اإلعراب على مخالفة بعضه بعضا :فقال على اختالف المعاني به داالّ 
 1.‹‹ على اختالف المعانيمن حيث كان إّنما جيء به دااّل 

 . رحمه الّله2قطربإاّل  وهذا الرأي هو رأي الغالبية العظمى من العلماء    

 : التعبير فيعة السِّ  -2

فأيضا لكل عالمة إعرابية معانيها و ،بمصطلحاتها ومعانيهادامت الّلغة العربية ثرية  ما      
  إالّ ر هذا الموقع إذا احتجنا لذلك نستطيع أن نغيّ الو ، خاصةمعنوية  ةقيم موقع الكلمةل
 . العالمة اإلعرابيةوجود ب

تحمل معها مركزها في الكلمة  3وذلك أن يكون للمتكلِّم سعة في التقديم والتأخير إذ أنّ  ›› 
ومثال ذلك صياغة الجملة التالية في عّدة صور مع بقاء 4.‹‹الجملة بعالمتها اإلعرابية 

 5: المعنى العام

 أعطى محّمٌد خالدا كتابا. 
  محّمٌد أعطى خالدا كتابا. 
  محّمٌد كتابا خالدا أعطى. 
 كتابا أعطى محّمٌد خالدا. 
  ٌأعطى خالدا كتابا محّمد. 
  محّمٌد كتاباأعطى خالدا. 

                                                           
 .291م،ص1939-ه1089فاضل صالح السامرائي،ابن جني النحوي،دار النذير،دط، 1
 .وتعلم منه سيبويه هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري، أحد من اختلف إلى 2
 .في المتن أوال يصح أن يبتدأ بها الكالم ،ألّن من حقها الصدارة(إنّ )وردت  3
 .01،شركة العاتك لصناعة الكتاب،دط،دت، ص1فاضل صالح الّسامرائي،معاني الّنحو، ج  4
  .01نفسه،صالمصدر  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
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 (.خالدا) ،واآلخذ هو  (محّمٌد )ففي هذه الجملة يشير إلى أّن المعطي هو   

 :الدّقة في المعنى -3

من المتكلِّم  نمكِّ دّقة في الّتعبير عن المعاني ،ويأن يمنح الّلغة غناء و  ›› :وهي       
 1.‹‹نجد نظيره في الّلغات المبنّية  الّتعبير بدقة عن المعاني اّلتي يريدها ،مّما ال

أكرمُت زيدا،وزيدا أكرمُت،ففي الجملة األولى أخبرت أّنك  ›› : ومثل هذا الّتعبير قولك     
ولم يكن،أّما  أكرمت زيدا،ولم تتعّرض لغير زيد،فقد يكون أّنك أكرمت شخصا آخر مع زيدا

 2.‹‹فإّنها تفيد أّنك خصصت زيدا باإلكرام ولم تكرم غيره  (زيدا أكرمت)الجملة الثانية 

 : الّلهجات أهمّية  -ب

لغة )،فعندما يقولون ( لهجة)ولم يستعملوا ( لغة)نعلم أّن القدماء استعملوا مصطلح        
في  تلعم  ،واستُ  فهم يقصدون به كالم مجموعة تقطن في بيئة معينة (لغة تميم )و(الحجاز

بس بين المصطلحين ث بعض اللّ حد  وهذا مايُ ،(العامية)أو (لهجة)المصطلحات الحديثة كلمة
ليس من الممكن أن أ،ة فهناك من يساوي بينهما ،فعندما نقول العامية فنقصد به لغة العامّ 

نعني ( هجةاللّ )ونحن نعلم جيدا أن؟؟ يتكّلمون بهاقديما  واكما كان ة الفصحى لغة العامّ تكون 
 غة التي طرأت عليها بعض التغييرات بعد مرور الزمن بسبب بعض الظروف وهذا مابها اللّ 

سنفصل فيه فيما بعد،لكن قبل أن نذكر أهمية دراسة اللهجات يجب أن نعرف ماذا نقصد 
ولهاذا جاز لنا باللهجات أهي اللغة التي يتكلم بها العامة أم اللغة المنحرفة على الفصحى؟؟

غة نطلق على اللّ ن ة،لكن النستطيع ألغة سواء فصيحة أو هجينة لغة العامّ  أن نقول عن أي
بمفهومنا  (اللهجة)الم يقصدوا به (لغة)القدماء عندما ذكروافالي وبالتّ ، (لهجة)الفصيحة أنها 

ها قريبة من الفصحى والفارق بينها فكلّ  الخ،...هم أنذاك سواء الحجاز وتميمتألن لغا؛الحديث 
بالرداءة أو القبح  عليهيوافق قواعدهم يشيرون  ،وما ال ةبسيطالغوية الخصائص اللّ في بعض 

 ،وما عند القدماء( حناللّ )هجة بمصطلح الحديث يقابلها إلى غير ذلك،ومنه نستخلص أن اللّ 

                                                           
 .08ص،السابقالمصدر  1
 .08،صنفسهالمصدر  2
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تي طرأت الّ  ،غويةغيرات أو االنحرافات اللّ هجات ،أي التّ نحن بصدد ذكر أهميته هو دراسة اللّ 
  .يحةغة الفصعلى اللّ 

   1:اليةفتتمثل في العناصر التّ  هجاتا عن أهمية دراسة اللّ أمّ 

  ّللعربية  2غوير اللّ ر وفهم التطوّ تصوّ الّلغوي على ة تعين الباحث هجات العربيّ دراسة الل
 .رس الّلغويوتأصيل الدّ 

  هل العربية  :اليالّلهجات العربية القديمة في االجابة على السؤال التّ تقّيد  دراسة
نة سادت أو أّنها لهجة قبيلة معيّ  عّدة هجاتعر عبارة عن حصيلة لى ولغة الشّ الفصح

 عراء قالبا ينظمون فيه أشعارهم ؟خذها الشّ واتّ 
  تفيد دراسة الّلهجات العربية القديمة في معرفة مصادر القراءات القرآنية المختلفة التي

     .رويت لنا غير منسوبة إلى لهجة معينة
 التوّسع في دراسة جميع الّلهجات العربية القديمة يزيد لغتنا ثروة ويمنحها قّوة. 
  البحث في الّلهجات العربية في الوطن العربي يرشدنا إلى معرفة مصادر هذه

 .الّلهجات وأّن كثيرا منها يرجع إلى لهجات القبائل العربية القديمة 
  ّعلى االنحرافات نا من الوقوف دراسة الّلهجات الحديثة في الوطن العربي تمكن

هل توحيد الّلهجات في لغة مشتركة حرير في األداء ،وبذلك يسّ طق والتّ المختلفة في النّ 
 .ة واحدة والقضاء على الّلهجات اإلقليميّ 

  ّة الحديثة أن نتعّرف على ماجّد في من يمكننا عن طريق دراسة الّلهجات العربي
إليها،خصوصا بعد أن أصبح لعلم الّلغة الحديث ماّدة،وعلى المصدر الذي دخلت منه 

ة والّنحوية مناهجه في جمع الماّدة الّلغوية وتحليلها على المستويات الصوتيّ 
ة،وبعد أن ظهرت المخترعات المختلفة اّلتي تمّدنا بوسائل جديدة ودقيقة والقاموسيّ 

 .حليلسجيل والتّ للتّ 

                                                           
م،من 1993 -ه1117محمد رياض كريم،المقتضب في لهجات العرب،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية،دط، 1

 .13إلى 10ص
 .والتي في نظر البعض تطورا لغويا،وهناك من يراها تخلفا لغويا ولحنا يفسد اللغة 2
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 ة كثيرة انقرضت رسبت فيه ظواهر لغويّ الّلهجات العربية الحديثة هي المستودع الذي ت
من االستعمال األدبي وقد يكون بعض هذه الظواهر باقيا من بعض الّلهجات 

ا فصيحا ندر استعماله وبواسطة الماّدة ة أو اإلسالمية،وقد يكون بعضها عربيّ الجاهليّ 
واد الّلغوية المختلفة في الّلهجات الحديثة ودراستها يمكن أن تهتدي إلى أصل بعض م

ى تطّورت حتّ  الّلغة العربية أو نتعّرف على الطريق الذي سلكته ظاهرة لغوية ما
   .واّتخذت مظهرا آخرا في العربية الفصحى

 :عالقة اإلعراب بالّلهجات (3
هناك عّدة خالفات نحوية تدّل على صلة الّنحو بالّلهجات ونخّص بالذكر         

 اسم فعل األمر( فعال)في  1طيالسيو  هذكر ونأخذ منها مثال ما  ظاهرة اإلعراب
 المعدول) الفعّ (بناء على العرب وسائر والتميميون الحجازيون فقاتّ  ›› هأنّ  حيث
،أو حاال (مساس   ال)، وقرأ(فجار  )ک  السماع مصدرا،ومأخذه كان إذا الكسر على
 مسللشّ  (جناد) ماع،نحوالسّ  ومأخذها األعالم، مجرى جارية صفة أو( بداد  )نحو 

 وبنو خالف قياسها ،وفيَحذار   و َنزال   :ونح أمرا َفَساق ،أو يا :نحو للنداء مالزمة أو
 2.‹‹ تخفيفا الفتح على األمر تبني أسد

 البناء على الكسر،ألنه هو استعماال واألكثر المشهور أن ››من هذا المثال  نوما يتبيّ        
 أخف الفتحة تخفيف؛ألن والفتح األصل؛ فهو ثم أسد؛ومن بني عدا ما العرب جميع لغة

 3.‹‹ األصل عن عدول وهو الحركات،

يكون (ما)أن خبر  ››: وقرروا، إلى حجازية وتميمية( ما)حاة ومن ذلك أيضا تقسيم النّ        
عند بني تميم ،وقد اشترط النحاة شروطا لنصب خبر عا منصوبا عند الحجازيين أو مرفو 

 4.‹‹عند الحجازيين ( ما)

                                                           
جالل الدين السيوطي،  المشهور باسم عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري األسيوطي 1
 .من كبار علماء المسلمين( م/1505 هـ  911القاهرة -م/1445 هـ  849القاهرة)
عالء إسماعيل الحمزاوي، دور الّلهجة في التقعيد النحوي،دراسة إحصائية تحليلية في ضوء : ،نقال عن91،ص1الهمع ،ج 2

 .9-8همع الهوامع للسيوطي، جامعة المنيا ،ص
 .9،ص المصدر نفسه 3
 .78،ص 2330إبراهيم أنيس،في الّلهجات العربية،مكتبة األنجلو المصرية،دط ، 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1445
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1505
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ومن أدلة صلة اإلعراب بالّلهجات العربية  القراءات القرآنية التي بنيت عليها القواعد       
 .( لم)بأّنه ينصب :عن بعض العرب1 الّلحيانيحكى  ››: (لم)بالّنصب  مثلالّنحوية 

لغة،اغترارا  (لم )ب  زعم بعض الّناس أّن الّنصب :شرح الكافيةفي  2بن مالكوقال       
 4.‹‹بفتح الحاء  3﴾كَ رَ د  صَ  كَ َح لَ رَ ش  نَ  م  لَ ﴿ أَ  ،فــــالسلة بعض ـــــبلغ

 

 

 

 

                                                           
 .أبو الحسن علي بن حازم الّلحياني من أكابر أهل الّلغة وله نوادر 1
       ،نسبة إلى جيان ،وهو عالم لغوي (ه372-ه333)محمد بن عبد الّله بن مالك الطائي الجياني المعروف بابن مالك  2

 .نحويكبير وأعظم 
  .31/سورة الّشرح،آ 3
 2339-30-28،أثر القراءات القرآنية في الدراسات الّنحوية،مؤسسة علي جراح الصباح ،دط، عبد العال سالم مكرم 4

 .93ص
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 موقف علماء الّلغة من اإلعراب والّلهجات العربّية: الفصل األول

 :موقف علماء الّلغة من اإلعراب وأثره في المعنى-1

نكار اإلعراب مشكلة من المشكالت التي تثار ضد العربية،وكان لها قدرا إُيعدُّ           
وافرا من الجدل بين الّلغويين،فمنهم من أنكر وجود اإلعراب في العربية ومنهم من فّند هذا 
الرأي؛وقد رأينا ذلك مسبقا،وكما نعلم ما لإلعراب من أهمّية فقد كان له جوانب كثيرة اختلف 

الته ،فمنها أثر اإلعراب على المعنى؛حيث يوجد من أقّر بوظيفة فيها العلماء غير أص
اإلعراب المعنوية ،والبعض لهم رأي آخر،ومن خالل هذا المطلب سوف نقف عند بعض 
آراء الّلغويين القدماء ومن تبعهم من المحدثين ، وقد انتهجنا في ذلك ابراز رأيين مختلفين 

 :يلي من القدماء وما تبعهما من المحدثين فيما

 : الرّأي األول 

وهم اّلذين ينكرون وظيفة اإلعراب المعنوية،حيث ذهبوا إلى أّن دوره يقتصر على       
،ومن  قطربأسباب أخرى غير اجالء المعنى،ومن الذين يمثلون هذا الرأي من القدماء هو 

 . ابراهيم أنيسوأبرزهم  قطربالمحدثين الذين سلكوا نفس منهج 

 : ( رحمه اهلل) قطرب  - أ

وكان يرى أّن اإلعراب ليس له أثر في المعنى وذكر مجموعة من األسباب اّلتي        
نجد في كالمهم أسماء متفقة في اإلعراب  ››:تفسر ظاهرة اإلعراب ،وعلل ذلك في قوله 

ومختلفة المعاني،وأسماء مختلفة اإلعراب ومتفقة المعاني ،فما اّتفق إعرابه واختلف معناه 
مازيٌد قائما،وما زيٌد قائٌم،اختلف إعرابه واّتفق معناه :ه ،واّتفق معناه قولكومما اختلف إعراب

فلو كان اإلعراب إّنما دخل الكالم للفرق بين المعاني،لوجب ....›› :قطربويضيف  1.‹‹...
وظيفة  ، كما جعل قطرب2.‹‹أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه اليزول إاّل بزواله 

ّنما أعربت العرب  ››:اإلعراب تقتصر على الوصل في الكالم ويظهر ذلك في قوله  وا 
                                                           

فضل الّله النور علي ، اإلعراب وأثره في المعنى،،مجلة العلوم اإلنسانية واالقتصادية، جامعة السودان للعلوم  1
 .01، ص2112،جويلية1والتكنلوجيا،ع

 .01الزجاجي،اإليضاح في علل الّنحو، ص 2
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كالمها ألّن االسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف،فلو جعل وصله بالسكون أيضا لكان 
يلزمه اإلسكان في الوقف والوصل،وكانوا يبطئون عن اإلدراج فلّما وصلوا وأمكنهم التحريك 

 1.‹‹ريك معاقبا لإلسكان ليعتدل الكالم جعلوا التح

بالنسبة لإلعراب،وكان في مقابله رأي يخالفه؛حيث يقول المخالفون رّدا  قطربهذا رأي      
لو كان كما زعم لجاز خفض  ››:عليه بالنسبة لقوله أّن اإلعراب أتى لمنع إلتقاء الساكنين

ّن القصد في هذا إّنما هو الفاعل مرة،ورفعه أخرى ونصبه،وجاز نصب المضاف إليه أل
الحركة تعاقب السكون يعتدل به الكالم ،وأي حركة أتى بها المتكلِّم أجزأته فهو مخيَّر في 

 2.‹‹ذلك،وفي هذا فساد للكالم،وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كالمهم  

أّما فيما يخص ردهم على قوله عن اتِّفاق اإلعراب واختالف المعاني،واختالف       
دخول اإلعراب في األسماء إّنما كان أصل  ››:اإلعراب واتفاق المعاني في االسماء بقولهم 

التي تذكر بعد األفعال،ألّنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل واآلخر مفعول به ،فمعناهما 
مختلف فوجب الفرق بينهما ،ثّم جعل سائر الكالم على ذلك ،أّما الحروف اّلتي ذكرها 

 3.‹‹األفعالفمحمولة على 

 :إبراهيم أنيس -ب

في قضية اإلعراب وأثره في قطرب من اّلذين ساروا على نهج  إبراهيم أنيسيعتبر      
المعنى؛حيث يرى أّن العالمات اإلعرابية ال تعدو أن تكون لوصل الكلمات ببعضها البعض 

 ي ذلك بقولــــــــي الكالم المّتصل ،لذلك جاز أن تسقط في بعض األحيان واستدّل فـــــــف
ن الحرف ليوصل ــــرة والضّمة زوائد وهّن يلحقــــــة والكســـــــــوزعم الخليل أّن الفتح›› :  سيبويه

 4.‹‹ه ــــى التكّلم بـــــإل

في جواز حذف هذه الحركات اإلعرابية في  أبا علي الفارسيواستدّل أيضا بقول       
وحركات البناء أيضا قد تدل على المعنى وقد حذفت،أال ترى تحريك  ››بعض المواضع 

                                                           
 .01،صالمصدر الّسابق 1
 .01نفسه،صالمصدر  2
 .01،صنفسه،المصدر  3
 .200، ص1701، 6إبراهيم أنيس،من أسرار الّلغة، مكتبة األنجلو المصرية ،ط 4
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يدل على معنى،وقد جاز إسكانها فكذلك يجوز إسكان حركة ( ضرب)العين بالكسر في نحو
 1.‹‹اإلعراب 

ّتهم الّنحاة القّراء  أبي عمروكما ذكر الكثير من القراءات منها قراءة         باإلسكان ،وا 
ورويت عن طريق  اليزيدياع هذه القراءة والتي نقلها عنه تلميذه بأّنهم أخطئوا في سم

 .الذي يعّد أصح رواية  2السوسي

من زعم أّن أئمة القراءة ينقلون  ››:على كالم النحاة  بقوله  ابن الجزريعّقب و        
حروف القرآن من غير تحقيق و ال بصيرة و ال توقيف فقد ظن بهم ماهم منه مبرءون وعنه 

 3.‹‹ منزهون

باإلسكان التي أستدل بها إبراهيم أنيس في كتابه ،قوله  أبي عمروومن قراءات        
﴾يب  ره  ةه مه ح  ره  نه زائ  خه ﴿ ،  4﴾  ة  ره قه به  او ح  به ذ  ته  م أن  ك  ر  م  أ  يه  اهلله  ن  إ ﴿:  ىــتعال

5.   

أّما الذي يحّدد ..››  أمران هما الّلذان يحّددان المعاني و ذلك بقوله إبراهيم أنيسوذكر       
معاني الفاعلية أو المفعولية ونحو ذلك مّما عرض له أصحاب اإلعراب فمرجعه أمران 
أولهما نظام الجملة العربية والموضع الخاص لكّل من هذه المعاني الّلغوية في الجملة 

     6.‹‹وثانيهما ما يحيط بالكالم من ظروف و مالبسات  

أّن المراد بالعالمات   علىإبراهيم أنيس الذي استدل به  سيبويها عن قول أمّ        
ليس المقصود  ››: اإلعرابية الوصل في الكالم ، فقد كان تفسير ذلك عند أحدهم في قوله 

ّنما المقصود به حركات الحروف األصول للكلمة ، فقد  من هذا عالمات اإلعراب فقط ، وا 
،واعتبر في آخره الحركات زوائد كذلك  (  هذا باب علم الحروف الزوائد)في  سيبويه ذكره

ألّن أصل الفتحة ألف ، و أصل الضّمة واو،وأصل الكسرة ياء ،والحروف األصلية للكلمة 
                                                           

 .200،صالسابقالمصدر  1
2
 .األول ألبي عمرو بن العالء البصريوهوالّراوي  
 .207نفسه،صالمصدر  3
 .60البقرة،آ 4
 .111اإلسراء،آ 5
 .240-242صإبراهيم أنيس،من أسرار الّلغة، 6
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ن كانت عالمات اإلعراب جزءا مما أشار إليه في قوله هذا  الخليل هي حروفها الّساكنة ،وا 
كّله  سيبويهكتاب  فليس من المعقول يغطي هذان السطران مع ما يحتمالن من تأويل

الصريحة وبأقوال غيره من العلماء اّلتي تثبت لعالمات اإلعراب  الخليلالمملوء بأقوال 
 1.‹‹وظيفتها الداللية 

فإذا لم تكن ›› : بقوله   إبراهيم أنيسأيضا على رأي  المخزومي مهديكما ردَّ        
كون ححركات يحتاج إليها في حركات أعالما لمعان قصد إليها المتكلِّم بل لم تْعُد أن ت

خالد في :الكثير من األحيان في وصل الكلمات بعضها مع بعض فكيف يفسر الوقف على
؟ولماذا كانت الّدال مرفوعة،ومنصوبة،ومخفوضة في (وهي لغة أزد السراة)لغة من ينتظر

القول  وعليه فإنّ ...تكسر لتنسجم حركة الدال مع حركة الالم قبلها؟ الجمل الثالث؟ولماذا ال
بأّن الحركات إّنما هي سد للحاجة إلى وصل الكلمات بعضها ببعض ،وأّنها ليست أعالما 

   2.‹‹للمعاني التي قصد إليها المتكّلم قول لم يحالفه التوفيق

ليس مضبوطا بأدّلة منطقية ،فتدليله بكالم إبراهيم أنيس  رأي ومما سبق يّتضح أنّ       
قاله في سيبويه كان ناقصا عّما أراد التوصل إليه؛حيث أّنه أخذ جزء من كالم  سيبويه

،وبذلك كان رأيه غير صائبا مع العلم أّن رأيه إبراهيم أنيسموضع غير الموضع الذي أراده 
 . هذا مخالفا ألغلب العلماء

 :  الرأي الثاني

ولتوضيح ذلك اخترنا نماذج وهو رأي أغلب النحاة وهو أّن لإلعراب أثر في المعنى ،      
 :من أصحاب هذا الرأي في مايلي

 ( :ه042أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي،ت)الزجاجي-1

أّن األسماء مادامت تتغير معانيها داخل التركيب رغم أّن بنيتها  الزجاجييرى        
األسماء لما  إنّ ›› : واحدة،فإّن العالمات اإلعرابية هي التي تفّرق بين تلك المعاني،فيقول

كانت تعتورها المعاني ،وتكون فاعلة،ومفعولة ومضافة،ومضافا إليها ،ولم تكن في صورها 
                                                           

 .04عمر بورنان ،وظائف عالمات اإلعراب ،ص 1
 .01علي، اإلعراب وأثره في المعنى ،ص النور اهلل فضل 2
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وأبنيتها داللة على هذه المعاني،بل كانت مشتركة جعلت حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه 
  1.‹‹... المعاني

إّنما فعل ذلك للفرق ›› : ويذكر أيضا في عّلة رفع الفاعل ونصب المفعول في قوله        
فإن قيل لماذا لم يعكس األمر؟ أجاب أّن ذلك أحزم لهم ألّن الفعل :بينهما ثم سأل نفسه فقال

 ما كالمهم في يقل حتى لقلته الفاعل رفع إلى دعاهم ما وهذا،وعّدة مفاعيل، له فاعل واحد
 2.‹‹يستخفون ما كالمهم في ليكثر المفعول يستثقلون،ونصب

تتوضح وظيفة العالمات اإلعرابية في إبراز المعاني  الزجاجيففي قول       
وتوضيحها،لذلك على الرغم من وجود قرائن أخرى تساهم في إيضاح المعنى إاّل أّن هاته 
القران ال تصلح دائما في التفريق بين المعاني،ألّن هناك الّلغة المكتوبة التي يجهل المستمع 

أّنه  الرشيدمعاني الكلمات ،ومن ذلك ما روي عن  سياقها،وتحتاج إلى إعراب للفصل بين
في هذه  -حاطك اهلل-أفتنا:أبي حنيفة صاحب أبي يوسففي ليلة من الليالي إلى ›› : كتب 

 :األبيات 

ن تخرهقي ياهند  فالخرق  أشأم        فإن ترفهقي ياهند  فالر فق  أيمن       وا 
ق  أعه ـمثالثا و  ٌة      ـــفأنت  طالق  والطالق  عزيم      م  ــــقُّ وأظلـــــن ي خر 

بالّنصب،فكم تطلَّق بالّرفع؟وكم (عزيمٌة ثالثا)بالّرفع و( عزيمٌة ثالثٌ )فقد أنشد البيت      
بظني  هذه مسألة فقهية نحوية إن قلت فيها:فقلت في نفسي: قال أبو يوسفتطلَّق بالّنصب؟ 

ن قلت  كيف تكون قاضي القضاة وأنت ال تعرف مثل :ال أعلم ،قيل لي:لم آمن الخطأ ،وا 
ليكن رسول : معي في الشارع ،فقلت  3الكسائي أبا الحسن علي بن حمزةهذا؟ثّم ذكرت أّن 

أمير المؤمنين بحيث يكرم،وقلت للجارية ،خذي الشمعة بين يدي فدخلت إلى الكسائي وهو 
عزيمٌة :أما من أنشد البيت بالرفع فقال:خذ الدواة واكتب:ته الرقعة فقال ليفي فراشه فأقرأ

                                                           
 .04السابق،صالمصدر  1
 .03-04نفسه،صالمصدر  2
 .،أشهر مصنفاته معاني القرآن،مقطوع القرآن وموصوله،كتاب في القراءات(م113-ه117:ت/م000-ه117)الكسائي 3
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ثالٌث ،فإّنما طلقها بواحدة وأنبأها أّن الطالق ال يكون إاّل بثالثة والشيء عليه ،وأّما من أنشد 
 1.‹‹أنت طالق ثالثا :فقد طّلقها وأبانها،ألّنه قال ( عزيمًة ثالثا)بالّنصب 

 .الشاهد يتّضح أّن لعالمات اإلعراب دور في التفريق بين معاني الكلمومن خالل هذا       

 : إبراهيم مصطفى-0

أّن له تصّور  من اّلذين أقّروا بداللة العالمات اإلعرابية،غير إبراهيم مصطفىيعتبر         
آخر بالّنسبة لكّل عالمة وأثرها على المعنى،ويظهر رأيه هذا من خالل نقده للّنحاة ،كما ذكر 

ونستطيع أن نعرف فهم إبراهيم مصطفى لإلعراب من خالل ... ›› :أحد الباحثين في قوله
ع لفظ العامل ــــــــاة ومؤاخذته لهم بأن جعلوا اإلعراب حكما لفظيا يتبـــــــــــتوجيهه النقد للّنح

ره؛ ورأى أّن جهد الّنحاة قد أهمل صلة العالمات اإلعرابية بالمعنى وأثرها في تصوير ــــوأث
المفهوم أو إلقاء ظل على صورته،ثّم عّين اإلعراب بحركتين هما الضّمة والكسرة فقط،على 

الداللة الوظيفية لحركات  أّنهما ليستا أثرا لعامل من الّلفظ،بل من عمل المتكّلم ،ثّم أشار إلى
اإلعراب في األسماء ،فالضّمة علم اإلسناد،والكسرة علم اإلضافة ،والفتحة ليست عالمة 

 2.‹‹إعراب وال داّلة على شيء

يرى أّن العالمة اإلعرابية لها دور في إجالء المعنى  إبراهيم مصطفىمن الواضح أّن        
 .المة إعرابية باستثناء الفتحة ألّنه اليعتبرها أصال ع

 :له رأي مشابه ،إاّل أّنه خالفه في معنى الفتحة حيث يقول مهدي مخزومي كما أّن        
إّن العربية كانت قد اّتخذت من الضّمة عالمة لكون الكلمة مسندا إليه ،أو صفة للمسند  ››

عالمة  إليه ،ومن الكسرة عالمة لكونها مضافا إليه ،أو تابعة للمضاف إليه ،ومن الفتحة
لكونها ليست بمسند إليه ،وال بمضاف إليه ،ولكن الكلمة المفتوحة جزء مهم في الجملة يؤدي 

 3.‹‹وظيفة لغوية مهّمة أيضا

                                                           
 .41وظائف عالمات اإلعراب،ص:،نقال عن113/116،ص0السيوطي،األشباه والنظائر في الّنحو،ج 1
 .11خالد بن صالح الحجيالن ،اتجاهات البحث في قضية اإلعراب عند الّلغويين العرب المحدثين،ص2
 .37عمر بورنان ،وظائف عالمات اإلعراب ،ص 3
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ومّما سبق يّتضح أّن هناك من يرى أّن للعالمة اإلعرابية أثر في المعنى،وهذا رأي        
 ،أّما المحدثين اّلذين أنكروا وظيفة اإلعراب المعنوية فأبرزهم  قطربالقدماء إجماال  باستثناء 

 .وبعض من اّلذين اّتبعوا نهجه إبراهيم أنيس

أّما أصحاب الرأي المخالف والذي يمثله أغلب العلماء ؛حيث يقّرون بوظيفة العالمات       
مييز بين المعاني عند اإلعرابية المعنوية مع األخذ بعين اإلعتبار بالقرائن التي تساهم في الت

 الخ ...التقديم و التأخير، واإلسناد، التخصيص: غياب العالمة اإلعرابية مثل

 :موقف علماء النحو من الّلهجات العربية  -0

القدماء والمحدثين  اهتمام الكثير من الّلغويين نيت الدراسة في اللهجات العربيةع      
والتي  - منها وانتقاء األفصح فبالنسبة للقدماء كان اهتمامهم منصبا على جمع المادة اللغوية

القرآن الكريم؛ على المستوى اللغوي الذي جاء به  وذلك لتقعيد قواعدهم  -تتمثل بلغة قريش 
 .المادة اللغوية الذي تؤخذ منه لذلك حّدد الزمان والمكان

إاّل أنهم اختلفوا في  غة؛لهم نفس المنهج في دراسة اللّ  كان اللغويون القدماء كما       
؛وهم  ق في المكان الذي أخذت منه الّلغةبعض األمور التي تخص الدراسة ،فمنهم من ضيّ 

 .على لهجات مختلفة  وهذا سبيل الكوفيينقواعده  من توّسع وأّسسومنهم ،البصريون 

أي لها أبواب ومباحث مختصة فمنهم ا دراسات المحدثين فكانت دراسات مستقلة أمّ        
من بحث في نشأة اللهجات وتطورها ومنهم من بحث في الظواهر اللغوية المختلفة لّلهجات 

 .في اللهجات  ولكن نظرتهم كانت  أيضا متفاوتةوغيرها مما يدور حول هذا الموضوع ؛

خذ بعض من النماذج القديمة ه االختالفات سوف نأولكي نعرف فيما تكمن هات      
  . هجاتنتعّرف على بعض مواقفهم من اللّ و ثة والحدي

  :القدماءرأي -أ

من ناحية جمع المادة اللغوية  كما ذكرنا سابقا كانت عناية اللغويين القدماء باللهجات       
صبوا  حيثثيرة كذلك لم يؤخذ من اللهجات في قبائل ول؛ لتقيد قواعدعم األفصح منها وانتقاء

محل باقي اللهجات كانت ،أما  أقرب لغة للفصاحة برتاعت على لغة قريش التي اهتمامهم
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انتقاد عند الكثير من اللغويين أي هناك من وصفها بالشاذة وهناك من وصفها بالرديئة إلى 
اللهجات،ورغم ذلك فهناك من كان رفض األخذ من هاته غير ذلك من األوصاف الدالة على 

في دراسة  رأيه مخالفا وتوسع في قبول جميع اللغات،هذا فيما يخص منهج القدماء األوائل
 . اللغة

 الرضي،و،وشراح ألفيته  ابن مالكمثل (  القدماء المتأخرون) حاة المتأخرونالنّ  اأمّ         
 .تناولهم للغة وفق منهج علمي محدد بأبواب ومباحث فكان ،طيالسيو واالستراباذي و

الذين اعتنوا باللهجات في  لغويينالمن  بعض النماذجوسوف نتطرق اآلن إلى          
 .وآراءهم المختلفة قفهمامو  ةعرفلم مؤلفاتهم

 :1سيبويه -1

من الّلهجات البّد أن نشير إلى أّنه لم يستعمل كلمة  سيبويه قبل أن نذكر موقف         
وهذا  معروف عند القدماء ،كما أّنه أيضا استعمل ( لغة)،بل كان يستعمل كلمة (  لهجة)

فإن قلت ضربت وضربوني قوَمك،نصبت إاّل في ›› :،حيث ذكر ذلك بقوله (قول)أحيانا كلمة
 2.‹‹أكلوني البراغيث :قول من قال 

لم يأخذ الّلغة إاّل بمن وثق  بعربيته حيث  سيبويهبأّن   خديجة الحديثي ذكرت         
وقاس عليها واستنبط القواعد منها فهي كثيرة كان سيبويه اللغات التي احتج بها  ››:تقول 

أعالها في رأيه وأفصحها وأقدمها الّلغة الحجازية ، فهي الّلغة األولى القدمى الجّيدة من 
 3.‹‹ثر من االعتماد عليها فيما احتج بـه من لغات العرب لغات العرب ، وقد أك

وقد نسبها ألصحابها نحو   سيبويه ومن الّنصوص الّلهجية التي وردت في كتاب       
أما الّلهجات التي أشار إليها ، 5‹‹أال ترى أّن بني تميم›› ، 4‹‹لغة أهل الحجاز ›› :قوله 

                                                           
 .هو عمرو بن عثمان بن قنبر صاحب الكتاب 1
 . 01،ص،دط،دت1سيبويه،الكتاب،تحقيق وشرح عبد السالم  محمد هارون،مكتبة الخافجي بالقاهرة ،ج  2
م 1704-ه1074خديجة الحديثي،الشاهد وأصول الّنحو في كتاب سيبويه،مطبوعات جامعة الكويت ،كلية آداب بنبن ، 3

 .12ص
 .1/01سيبويه،الكتاب، 4
 .0/200نفسه،المصدر  5
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،ومثل 2‹‹قال بعضهم›› ،و1‹‹بعض العرب ›› :بدون ذكر أصحابها فقد وردت في قوله مثال
 .ذلك كثير

ـي ـــــــاز وبنـــــبين الحج( ما)ات مسألة ـــــى بعض الّلهجـــــــــله النقدية عــــــن أحكامـــــــوم       
هــي القيــاس بدون أن يقلل من لهجة الحجاز رغم عدم ( تميم)حيث جعل لهجة ؛ مـــتمي

،تقول ماعبد الّله ( ما)وذلك الحرف  ››: عتبارها فصيحة ؛حيث يقول موافقتها القياس ال
،أي اليعملونها في ( هل)و(أما)أخاك، وما زيد منطلق ،وأما بنون تميم فيجرونها مجرى

،وأّما أهل الحجاز فيشبهونها ( ليس)ک( ما)شيء،وهو القياس ؛ألّنه ليس بفعل وليس 
 3.‹‹،إذ كان معناها كمعناها (ليس)ب

مررت بقائما رجل فهذا :فإن قال  ››:ومن الّنصوص اّلتي وصفها بالقبح قوله        
أخبُث،من قبل أّنه اليفصل بين الجار والمجرور،ومن ثم أسقط ُربَّ قائما رجٍل،فهذا كالم 
قبيح ضعيف ،فاعرف قبحه ،فإّن إعرابه يسير ولو استحسناه لقلنا هو بمنزلة فيها قائما 

 4.‹‹أمثل من إعرابه رجٌل،ولكن معرفة قبحه 

أّما الّنصوص اّلتي رفض القياس الّنحوي فيها ورآه قبيحا لمخالفته كالم العرب ماذكره        
قد :أعطاكني،أو بدا بالغائب قبل نفسه فقال :فإّن بدأ المخاطب قبل نفسه فقال  ›› :في قوله 

 5.‹‹أعطاهوني،فهو قبيح اليتكلم به العرب ،ولكن الّنحويين قاسوه 

: ولم تكن لغة الحجاز هي األنسب عنده ،فأحيانا كان يراها رديئة ويظهر ذلك في قوله      
نما إهل التحقيق البدل وليس كل شيء نحوهما يفعل به ذا ،أفالزمها . نبي وبرية : وقالوا  ››
وذلك  هل التحقيق يحققون نبٌي وبريئة ،أهل الحجاز من أخذ بالسمع وقد بلغنا ان قوما من يؤ 

 6 .‹‹ قليل رديءٌ 

                                                           
 .1/01،المصدر السابق 1
 .1/01نفسه،المصدر  2
 .1/30،المصدر نفسه 3
 .2/124،نفسهالمصدر  4
 .2/064،063، نفسهالمصدر  5
 .333،ص0: نفسهالمصدر  6
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حمل غير المنقول على المنقول  ›› والقياس هو أصل من أصول الّنحو العربي وهو        
ولهذا قيل في  ، والمعّول في غالب مسائله عليه ذا كان في معناه ، وهو معظم أدلة الّنحو إ

كانت نظرة العلماء  ،لذلك1‹‹إّنُه علم بمقاييَس مستنبطٍة من استقراِء كالم العرب : حدِِّه 
كان  وافق القياس وكان متفشيا في االستعمال يؤخذ منه،وما القدماء في كالم العرب أّنه ما

 .  غير ذلك فيعتبر شاذا

نماذج كثيرة من الّلهجات المقبولة عنده،ومن الّلهجات اّلتي رفضها  الكتابوفي        
وحي قبوله أو رفضه لّلهجة ،والتي ووصفها بالقبح والرداءة وغير ذلك من األوصاف التي ت

توضح لنا مدى تفاوت الّلهجات من الّناحية الّلغوية ،كما أّن مقياسه عن الحكم على الّلهجة 
لهجة الحجاز هي القياسية  سيبويههو قبولها القياس وشيوعها في االستعمال ،ولم يجعل 

 .دائما فأحيانا كان يرفضها لمخالفتها كالم العرب

لم يقتصر على لهجة معينة ليستدل بها ،بل كان يعتمد  سيبويههذا يتضح أّن  ومن         
 .على جميع الّلهجات مع حفاظها على شرطي القياس والشيوع

 :ابن جني -0

،وبما أنه أكثر الّلغويين تمحيصا وتدقيقا  2الموصليابو الفتح عثمان بن جني هو        
على عبده الراجحي  سنحاول أن نعرف مواقفه اتجاه الّلهجات العربية ، فيقول في مجال اللغة

يعتبر أقرب الّلغويين إلــى الفهم الصحيح للدرس الّلغوي ،فهو يعقــد في ››  :بأّنه  ابن جني
يرى فيه أنــه ال فرق في ( باب اختالف الّلغـات وكّلهــا حجة  )خصائصه بابا بعنوان 

أال ترى أن لغة التميميين فـي ترك إعمال :" وأخرى ،يشعرك بذلك قوله  االستعمال بين لهجة
يقبلها القياس ،ولغـة الحجازيين فــي إعمالهــا كذلك،ألن لكل واحدة من القوميـن ضربا ( ما)

مــن القياس يؤخذ بــه ويخلد إلـى مثلــه ،وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ألّنها ليست 
رسيلتها،ولكن غاية ما لك فــي ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على اختهـا  أحق بذلك مــن

، ثم   3. ‹‹وتعتقد أن أقوى القياسين أقبــل لها ،وأشد أنسا بها فأما رد إحداهما باألخرى فال
                                                           

 .02السيوطي، االقتراح في علم اصول النحو ،ص 1
 .21،ص1767-ه1017ط،ابن جني النحوي،فاضل صالح السامرائي،دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع،د 2
 .61عبده الراجحي ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية،ص 3
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في جواز أن يؤخذ بجميع اللغــات  (صلى اهلل عليه وسّلم)بقول النبي  ابن جنياستدل 
نزل القرآن بسبع لغات كلها  "(:صلى اهلل عليه وسّلم)ى إلــى قول النبي أوال تر ›› : فيقــول

  1‹‹"كاف شاف

محمد أديب قبول جميع اللهجات بشروط حيث يؤكد ذلك   ابن جنيولكن اشترط        
ولكن اشترط فـي ذلك أن تكــون اللغات قريبة مــن بعضها ... ›› : في قوله  عبد الواحد

البعض فــي الرواية والقياس،فإن كان غير ذلك فيؤخذ باللغة األوسع رواية واألقوى قياسا، 
ويضرب أمثلة علــى هذه الّلغـات أو الّلهجات بما عرف عند العرب مــن ظواهر لهجيـة بين 

وكيف تصرفت : )إلـى أن يقول ....وغيرها 5والكشكشة 4لتلـةوالت 3والكسكسة 2قبائلهم كالعنعنة
ن كان غير  الحــال فالناطق علــى قياس اللغــة من لغــات العرب مصيب غيـر مخطئ ،وا 

  6.‹‹( ماجاء به خيرا منه

أّن هذه الّلهجات العربية موجودة كما هو معروف في  ›› محمد محمود غاليويذكر       
اللهجات العربية الحديثة فالعنعنة وهي إبدال الحاء عينا موجودة في بعض قرى الوجه 
البحري في مصر،والكشكشة موجودة في بعض قرى نجد والعراق ومصر وغيرها من بالد 

قولهم تشلب بدال من كلب  العروبة ،ولكنها كشكشة مختلفة عما أورده ابن جني ونجدها في
  .7‹‹وكذلك الكسكسة في قولهم تسلب بدال من كلب 

                                                           
،المكتبة العلمية،دار الكتب المصرية،القسم 2محمد علي النجار ،الخصائص، ج:،تحقيقأبي الفتح عثمان بن جني 1

 .11األدبي،ص
عنعنة تميم ،إبدالهم العين من الهمزة كقولم عن يريدون أن،لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  2
 .273،ص10م
أعطيُتِكْس وِمنكس،وهذا في الوقف دون الوصل، لسان : كسكسة هوازان ،هو أن يزيدوا بعد كاف المؤنث سينا فيقولوا 3

 .176/،ص6/العرب،م
 .11/،ص11/ِتفعلون وِتشهدون وغير ذلك، لسان العرب،م: تلتلة بهراء،كسرهم تاء تفعلون يقولون 4
ْنِش وبِش، لبني أسد ،يجعلون الشين مكان الكاف ،وذلك في المؤنث خاصة،فيقولون َعَلْيِش ومِ :لغة لربيعة ،وفي الصحاح  5

 .042،ص6لسان العرب،م
محمد أديب عبد الواحد جمران ،معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنية ،مكتبة  6

 .22-21م ،ص2111 -ه1،1421العبيكان،ط
 .33م،ص1716-ه1،1076محمد محمود غالي، أئمة النحاة في التاريخ ،دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،ط 7
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باب  )عن تأثر اللهجات ببعضها واألخذ بالفصيح منها وذلك في ابن جنيكما تكّلم       
اعلم أن المعمول عليه في نحو هذا أن تنظر ››  :فيقول (في العربي الفصيح ينتقل لسانه 

إن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب أن حال ماانتقل إليه لسانه ،ف
يؤخذ بلغته التي انتقل إليها ،كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها،حتى كأّنه إنما حضر 

 .غائب من أهل اللغة التي صار إليها ،أو نطق ساكت من أهلها

، حتى كأنه (ويؤخذ باألولى)بها  فإن كانت الّلغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ      
 .   1‹‹لم يزل من أهلها 

في أّن اللغة العربية عبارة عن لهجات مختلفة ثم  أبى الحسنرأي  ابن جنيكما وافق       
وذهب إلى أن اختالف لغات العرب إّنما أتاها من ِقبل أّن أّول  ››: توحدت في لغة ، فقال 

ن كان كّله مُسوقا على صحة وقياس ، ثم أحدثوا من  ما وضع منها وضع على خالف ، وا 
ن  اس ما كان ُوضع في األصل مختلفا بعُد أشياء كثيرة للحاجة إليها، غير أّنها على قي وا 

 كان كّل واحد آخذا من صحة القياس حّظا ، ويجوز أيضا أن يكون الموضوع األول ضربا
ل إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى ، ثم رأى من جاء ِمن بعد أن خالف قياس األو واحدا
 . 2‹‹ األول 

 :السيوطي3-

فيت المكتبات تحا من الذين 3أبو الفضل عبد الرحمن جالل الدين بن أبي بكرهو         
األشباه العربية بمؤلفاتهم حيث أّلف العديد من الكتب في مختلف العلوم من أشهرها 

همع ولنا نظرة في مؤلفه  ذلك  إلى غير همع الهوامع،وشرحه  جمع الجوامعو والنظائر،
 :حيث يقول عبده الراجحيوقد ذكر ذلك الذي ألّم فيه مختلف اللهجات العربية  الهوامع

ر فيه لهجــات القبائـل ــة وذكـحجم ليس بالهّين بالمادة الّلهجي همع الهوامعي مؤّلفه ـورد ف ››
العنبر،بنو الهجيم  ،بنو ،بنـــو الحـــارث بن كعب ،كنانــة الحجــاز،تميــم،هذيل،طـيء":اآلتيــة

                                                           
 .12/،صابن جني ،الخصائص 1
 .27الّسابق،صالمصدر  2
 .271محمد الطنطاوي،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص 3
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بنو سليم ،أزد ر،عقيل ،أهل العالية ،ــحمي، عذرة، بن وائل ،زبيد، خثعم، همدان ،ربيعة ،بكر
 .1‹‹اليمن ،قيس،أهل نجد، ،فزارة أهل اليمامة،شنوءة ،فقعس ،عكل ،أسد ، قضاعة 

و كما ذكرنا سابقا بأّن القدماء لم يستعملوا مصطلح لهجة فقد ذهب إلى ذلك أيضا         
في دراسته لهمع الهوامع إضافة إلى ذلك أّنه يشير في بعض  عالء إسماعيل الحمزاوي

وقد تبين  ››: في قوله  األحيان إلى اللهجة باألوصاف فقط دون ذكر كلمة لغة وقد ذكر ذلك
،وكان في بعض ( لغة)بل استعمل مصطلح ( لهجة)مصطلحلم يستعمل أن السيوطي 

 .2‹‹الخ (....سمع كذا)،(أكثر العرب)،(ربـبعض الع:)ل عبارات أخرى مثلــع يستعمــالمواض

الهمع  فيالسيوطي  على لسان تردد عّما تحليله عالء إسماعيل الحمزاوي وواصل         
 :قائال

إاّل أّنها أثرت القواعد النحوّية تنّوعا  ترّدد على لسانه الكثير من الّلهجات العربية ورغم أّنه ›› 
ا ـمائة لهجة،جملة منها رّدهوتعددا،قد تكون في الظاهرة الواحدة بلغت ثالثا وخمسين 

ي ــن العبارات التــوضعها بواحدة م ة وأخرى ــن القبائل العربيــى أصحابها مــالسيوطي إل
ي ــة ؛وهـدون تحديد بوصف أو إضاف " لغة" ذكر فيها مصطلح ا بدل الّلغة،والباقي استعمله

 .3‹‹بالّنسبة للهجات المنسوبة والموصوفة قليلة

ة حيث يقول ـن لهجـا أكثر مـهناك بعض الظواهر الّلغوية اشتركت فيه ››كما أّن        
ة عزيت لكنانة ــة معروفــولزوم األلف في األحوال الثالثة لغ...... ) : عن المثنى يـالسيوط

 .(الخ...وبني الحارث 

وأحيانا ينسب ظاهرة إلى قبيلة واحدة وينسب الظاهرة المقابلة لها لقبيلة أخرى ومثل        
من لغتهم استعمال الالم مع ليس إن بني تميم  ) : (ذلك)اسم االشارة ذلك 
  .( الكاف بال الم ليس من لغتهم استعمال ،والحجازيينالكاف

                                                           
 .61عبده الراجحي ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية،ص 1
مع الهوامع للسيوطي عالء إسماعيل الحمزاوي، دور الّلهجة في التقعيد النحوي،دراسة إحصائية تحليلية في ضوء ه:ينظر 2

 .74جامعة المنيا ،ص
 .73السابق صالمصدر :ينظر 3
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عن أصحاب الّلهجة  ها بظاهرة لهجية ،واليتحدثوأحيانا يذكر لهجة قبيلة ما في تفّرد       
بعد " اء الغيبةــه"اء ــن بنــعا ومن ذلك حديثه ــم أّن باقي العرب يتكلمون بهــالمقابلة ،رغ

اء الغائب ــفلغتهم ضم ها الحجازيون ــ،أمّ الحجازيينغير ة ــره لغــكس ›› :ر،إذ يقول ــالكس
   1. ‹‹ الظاهرة األخرى بلغة الجمهور أو لغة بعض العرب  ،وقد يشير إلى"مطلقا

وسوف نذكر بعض الظواهر النحوية واللهجات التي نسبت إليها وفق ماذكره السيوطي في 
 : 2همع الهوامعكتابه 

 المنسوبة إليهاالظواهر النحوية  القبيلة ولغتها
 .األمر على الكسر(فعال)بناء  - لغة تميم

 إعراب الملحق بجمع المذكر السالم-
لزامه الياء( سنين)مثل  .بالحركة وا 
استعمال الكاف بدون الالم في اسم -

 (.ذاك)االشارة
العلم المؤنث على الكسر إجراء ( فعال)بناء - لغة الحجاز

 .الواقع موقع األمر( فعال)مجرى 
إعراب الملحق بجمع المذكر السالم مثل -
 .بالحروف( سنين)

إعراب جمع (الذين)إعراب الموصول - لغة طيء
 .المذكر

( ال النافية الجنس)إلتزام حذف خبر -
 . المعلوم

حذف آخر المضارع المعتل بالياء المؤكد -
 .بعد فتحة

 .الواقع موقع األمر على الفتح( فعال)بناء - لغة أسد

                                                           
 .73-74،ص المصدر السابق: ينظر1
 .111-76من ص المصدر نفسه،:ينظر 2
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 (.هو،هي)الواو والياء فيإسكان -
  .في االستثناء مطلقا( غير)نصب -

وأمثالها بالحروف على أنها ( سنين)إعراب - لغة قيس
 .ملحقة  بجمع المذكر السالم

 (.هو،هي)إسكان الواو والياء في الضمير -
 .األلف لزوم المثنى- لغة بني بكر

كسر كاف الخطاب في المثنى والجمع بعد -
 .ياء أو كسر

 .لزوم األلف في المثنى- لغة خثعم
 (.ذات)في الظرف (تنوع اإلعراب)التصرف-

 .لزوم المثنى األلف- لغة بني ربيعة
قبل كسر،وكسرها قبل (مع)إسكان عين-

 .ساكن
 .الطلب على الفتح (الم)بناء - لغة بني سليم

 .إعمال القول معاملة الظن مطلقا-
المذكر السالم إعراب جمع ( الذين)إعراب - لغة عقيل

 .بالحروف
 .على أنها حرف جر (لعل)الجر ب -
 .لزوم المثنى األلف-

 .لزوم المثنى األلف- لغة فزارة
حذف آخر المضارع المؤكد المعتل بالياء -

 .تلو كسرة
 .لزوم المثنى األلف والملحق به - لغة كنانة

مع الظاهر مجراهما مع  (كال وكلتا)إجراء -
 .المضمر في اإلعراب بالحروف
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اجتماع االسم الظاهر مع الضمير المطابق - لغة أزد شنوءة
 .فاعال للفعل

 .لزوم المثنى األلف- لغة بني الحارث
الجر على الكسر حال اتصاله  مبناء  ال- لغة خزاعة

 .(الباء)بالضمير مثل
 .لزوم المثنى األلف- لغة زبيد

المصدرية الناصبة للمضارع (أن)الجزم ب- بني صباح لغة
 .في كالم العرب

لزامه الياء( سنين) إعراب مثل- لغة بني عامر  .بالحركات وا 
 .لزوم المثنى األلف- لغة عذرة

 .لزوم المثنى األلف - لغة بني عنبر
 .لزوم المثنى األلف- لغة فزارة

نصبا وجرا مثل (حيث)الظرف إعراب- لغة فقعس
 (.عند)

 .في االستثناء مطلقا( غير)فتح - لغة قضاعة
 .لزوم المثنى األلف - لغة بني كعب

 .لزوم المثنى األلف- لغة بني الهجيم
 .إعراب جمع المذكر السالم( الذين)إعراب  - لغة هذيل

 .لزوم المثنى األلف - لغة همدان
 .االستفهامية ( ما)إبقاء ألف - لغة بعض العرب

 .مع توافر الشروط(إذن)همال النصب بإ-
 
 

و ( ذا)في ( تنوع اإلعراب)عدم التصرف - لغة الجمهور
 (.ذات)
 .القول بمعنى الظن يعمل عمله بشروط-
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من الضمير المطابق لالسم ( عسى)تجرد - قوم من العرب
لحاق ،واإلالمتقدم عليها لغة قوم من العرب 

 .لغة آلخرين
 .الموصولية(ما)حذف ألف - من العرب كثير

وجوب نصب المستثنى المتصل والمنقطع - اللغة الشهيرة
 . المقّدم والمؤخر الموجب

إذا أضيفا إلى ظاهر ( كال وكلتا)إعراب - الّلغة المشهورة
عرابهما بالحروف إذا  بالحركات المقدرة ،وا 

إلى ضمير على أنهما ملحقان أضيفا 
 .بالمثنى

تسهيل المضارع المهموز اآلخر وجواز - لغة ضعيفة
 .إبقاء آخره عند الجزم

يرفع االسم الظاهر دون ( أفعل التفضيل) 
 .قيد والشرط

 
 (هاء)إسكان الضمير المتصل - لغة قليلة

 .مع توافر الشروط( إذن)إهمال النصب ب-
مرتبة ترتيبا  (همع الهوامع)في كتابه  السيوطيهاته بعض النماذج التي ذكرها  ››: مالحظة
 .1‹‹ حسب كثرة أ وقلة ترددها، وليس أنها أكثر الّلهجات تمثيال للقواعد النحوية تنازليا

 :ونرأي المعاصر -ب

يّتضح مثال وهذا ما ،هجة غة واللّ يرا بين اللّ ا المعاصرون فقد فّرقوا تفريقا كبأما لغويون      
وقد اتخذت تلك اللغة  ››:حيث يقول في اللهجات العربيةفي كتابه  ابراهيم أنيسمن كالم 

األدبية معظم صفاتها من لهجة قريش مع ما استحسنه خاصة العرب من صفات اللهجات 

                                                           
 .73ص:السابقالمصدر  1
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مصطلح يدّل على مجموعة الخصائص الصوتية  ››:  فالّلغة عندهم،1‹‹األخرى
واإلعرابية،وهي تلك اّلتي تقوم عليها العربية بلهجاتها المختلفة،أّما الّلهجة فهي مجموعة 

 2.‹‹الصفات الّلغوية اّلتي تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد البيئة

إبراهيم كما ذكر  تهاات ورغم صعوبفي مجال الّلهج الحديثة البحوث  وفيما يخص      
قد يكون من عمل  ›› :،حيث كان مترددا في الخوض في مثل هاته البحوث لقوله أنيس

محل جدال واسع بين ،إاّل أّن هذا الموضوع كان 3‹‹الهيئات العلمية،واليقوم به فرد وحده
سوف نأخذ ،و المحدثين،ولكي نعرف آراء المحدثين حول الّلهجات ومناهجهم في تناولها 

 .بعض العينات منها الستخالص مايجول بين طيات كتبهم من أفكار في هذا الموضوع

 :إبراهيم أنيس-1

في الّلهجة  وبنيتها أّنه البّد أن تكون أغلب معاني الكلمات  إبراهيم أنيس ذكري       
ن لم تكن كذلك فهي ليست بلهجة بل لغة مستقلة بذاتها في  يقولف ، مشتركة مع الّلغة ،وا 

تي مرجعها بنية الكلمة وداللتها ولكن يجب أن تكون هذه الصفات  الخاصة ال...  ››:ذلك
الفهم على أبناء  من القلة بحيث ال تجعل الّلهجة غريبة على أخواتها بعيدة عنها ،عسرة

في الّلغة نفسها ،ألّنه متى كثرت هذه الصفات الخاصة ،بعدت بالّلهجة عن الّلهجات األخرى 
فال بّد أن ... ››:،ويضيف قائال 4‹‹قائمة بذاتها  أخواتها ،فال تلبث أن تستقّل وتصبح لغة

تشترك لهجات الّلغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها،وفي معظم األسس التي 
معظم تخضع لها بنية الكلمات ،وفوق هذا وذاك في تركيب الجمل ،فإذا اختلفت معاني 

اّتخذت أسسا خاصة في بنية كلماتها،وقواعد خاصة في تركيب جملها،ال تسّمى ،و كلماتها 
 5.‹‹حينئذ لهجة،بل لغة مستقّلة

                                                           
 .60م،ص2113-ه1،1426غانم قدوري الحمد،أبحاث في العربية الفصحى،دار عمار للنشر والتوزيع،ط 1
،معجم الفصيح من الّلهجات العربية وماوافق منها القراءات  القرآنية ،مكتبة العبيكان  محمد أديب عبد الواحد  جمران 2

 .14،ص1م،ط2111/ه1421
 .06،،ص1،2114فاطمة الهاشمي بكوش،نشأة الدرس الّلساني العربي الحديث،ايتراك للنشر والتوزيع،ط 3
 .16إبراهيم أنيس،في الّلهجات العربية،ص 4
 .16نفسه،صالمصدر  5
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ومن  قليل من التغّير عبر مرور الزمن ،فالّلهجة إذن ال تختلف عن الّلغة إاّل في       
لّلغة والّلهجة وهي عناصر صوتية العناصر التي تتغير ويمكن من خاللها أن نميز بين ا

 1 :ما يليفي إبراهيم أنيسفيحددها 

  اختالف في مخرج بعض األصوات الّلغوية. 
 اختالف في وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات. 
 2اختالف في مقياس بعض أصوات الّلين. 
 تباين في النغمة الموسيقية للكالم. 
  المتجاورة،حين يتأثر بعضها اختالف في قوانين التفاعل بين األصوات

 .ببعض

كما أشار إلى أّنه ليس من الضروري أن  إبراهيم أنيسهاته هي الفروق التي ذكرها       
 .نجد كّل الفروق في لهجة واحدة من الّلهجات ،أي قد نلحظ بعضها فقط

إاّل قليال في الّلهجات للفصيلة الواحدة رغم مرور الزمن   أّما العناصر التي التتغير    
 3:فتتمثل فيمايلي

 الضمائر. 
 األعداد. 
 ارة والموصولشأسماء اإل. 
 االشتراك في معاني نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدالالت القديمة 

 .كاألب واألم واألخ واالبن كاألرض والسماء وألقاب األسرة
 ملةأدوات الربط بين أجزاء الج. 
 االشتراك العام في كيفية تركيب الجمل. 

                                                           
 .10،صالسابقمصدر ال 1
أصوات اللين اصطالح علمي حديث لما يسمى بالحركات طويلها وقصيرها،انظر للمؤلف لكتاب،األصوات  2

 .10ابراهيم أنيس،في الّلهجات العربية،ص:،نقال عن01الّلغوين،ص
 .10إبراهيم أنيس،في الّلهجات العربية،ص 3
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ن تغيرت بعد مرور الزمن       وبعد تحديده للصفات التي تبقى الّلغة محتفظة بها وا 
هاته الّلهجات تتباعد أو تتقارب على قدر  أنّ  ››ذكر ، والصفات التي تتباين بها الّلهجات

أدنى للفروق بين لهجات الّلغة  يمكننا أن نضع حد اشتمالها على الصفات السابقة،وأّنه ال
،ويرجع ذلك إلى أّن عملية النطق نشاط عضلي يختلف أداؤه باختالف أفراد البيئة  الواحدة

ّنما الّلغوية الواحدة  ،كما رأى أّن هاته الفروق الدقيقة ليست من األهمية في الدراسة الّلغوية ،وا 
هجات،والتي تظهر دائما في كالمهم ظة تلك الصفات التي تميز بين اللّ يكتفي الّلغوي بمالح

بالسليقة دون تكّلف أو تعمد،كما أّن الظروف االجتماعية توّلد الّلغات الخاصة التي نراها بين 
فكّل هذا التشعُّب في إلى غير ذلك، .....أصحاب حرفة من الحرف ،أو بين اللصوص 

صفات العاّمة للهجة في إلى الالّلهجات اليكاد ينتهي مما جعل المحدثون يكتفون بالّنظر 
 1 .‹‹ أفراد منطقة جغرافية معّينة

ن كان  ››ويضيف إلى ذلك       أّنه إذا ظهرت صفات خاصة تمّيزت بها لهجة ما ،وا 
كانت محّل عناية الّلغوي الحديث في دراسة مثل هذه المتكلمون بها في رقعة جغرافية ضيِّقة 

   2.‹‹ عن تاريخ المنطقة والسر باحتفاظها بمثل هاته الصفات ويحاول أن يتعرف الّلهجات 

 3:هما  ن الّلهجات في العالم إلى عاملين رئيسينتكوّ  نيسإبراهيم أوعزا الدكتور  

 عب الواحد ت الشّ االنعزال بين بيئا. 
 و هجرات الصراع الّلغوي نتيجة غزو أ. 

في البالد العربية  التقريب بين الّلهجاتعّدة عناصر التي يمكن من خاللها كما اقترح       
على التوثيق بين األفراد في والّلغة من أقوى الدعائم  ... ››: ،فيقول من بينها وحدة النطق

الشعوب ،إن لم تكن أقواها ،وأوضح العناصر الّلغوية التي توحد بين البيئات تلك التي تتعّلق 
 ة سمعيةـــــــالّلغوية دراسبالّناحية الصوتية منها،السيما ونحن مقبلون على عصر فيه الدِّراسة 

                                                           
 .11،صالّسابقالمصدر : ينظر 1
 .17نفسه،صالمصدر :ينظر 2
 .21،ص نفسهالمصدر  3
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في مثل  ألنّ البعض ، هاــق بعضـــــن نطـــــذاننا مر آـــــــة ،فيجب أاّل تنفــــأكثر منها دراسة بصري
 1.‹‹ اـــى توحيدها أو التقريب بينهـــــــتعمل علي ــــــاء األّمة العربية اّلتـــهذا تفرقة بين أبن

نطق األصوات الّلغوية  ››:مثل هعناصر االختالف فيحّدد بعض ولتوحيد النطق       
،وذكر بها حّتى المتعّلمين يميلون إلى النطق (زايا وسينا وزايا مفخمة)إلى(الذال،الثاء،الظاء)

عّدة نماذج تبّين االختالف في نطق األصوات ،ورأى أّن هاته االختالفات في األصوات هو 
ثه األب ناء في جميع أمر هّين نستطيع أن تّتخذ نطقا نموذجا يخضع له الجميع ونورِّ

مدارسنا،نطقا نشترك فيه حين نعمد إلى الّلغة الفصحى ،ولتطبيق هذا النموذج يجب أن 
بين هذه البالد،ويتلّقى نعمل على تكوين مدرِّسين خاصين ليكونوا رسل الوحدة الثقافية 

 2 .‹‹التالميذ الصغار عنهم ذلك النطق النموذجي عن طريق المحاكاة والتلقين

هجات  نلتمس أّنه ليس من دعاة العامية ،وأّنه يسعى للّ  إبراهيم أنيسومن دراسة       
الجوانب  صالح التغيرات التي طرأت على الفصحى واّلتي يراها صوتية فقط ويلغيالجاهدا 

الّلغوية األخرى من بينها اإلعراب وهذا راجع إلى تصوره القائم على إنكار اإلعراب في 
 .األصالة العربّية

 :أنيس فريحة-2

 الحقيقة اّلتي ال››  :بأّن هناك فارق بين الّلغة والّلهجة حيث يقول فريحةأنيس يرى  ال      
فارق جوهري بين لهجة ولغة إّنما الفارق هو أن لهجة ما،ولسبب  مراء فيها هي أّن ال

 3.‹‹خارجي ،أو لظروف خاصة ،تعتبر لغة قومية رسمية ،بينما لهجة ،ربما أفضل منها 

والّلهجة على  ة الفصحىغة العربيّ ينظرون إلى اللّ  أّن علماء الّلغة أنيس فريحة يعتبر       
 أّنهما لغتين مختلفتين وهذا راجع إلى أن علماء الّلغة وضعوا قيودا للفصحى مما جعلتها ال

 :،حيث يقول تتطور،أّما الّلهجة سارت سيرا طبيعيا نحو التطور لعدم خضوعها لتلك القيود
نحن نعلم أّن الفصحى بعد أن أصبحت لغة الّدين والّلغة الرسمية للدولة الجديدة أخضعت  ››

                                                           
 .26،ص السابقالمصدر  1
 .27-21ص،نفسهالمصدر : ينظر 2
 .07أنيس فريحة،الّلهجات وأسلوب دراستها،دار الجيل،دط،دت،ص 3
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،فهم يحرصون مخلصين على وضع نظام للقيود،القيود التي يفرضها الصرفيون والنحويون 
والشاهد على صحة .تقّيد والخطأ أّن الّلغة ال.صرفي نحوي للغة حفاظا عليها من الفساد 

العامية ،أي لسان العامة ،لم يخضع لهذه القوانين واألحكام فسار سيره دعوانا هو أّن 
الطبيعي بينما بقيت الفصحى على أساليبها لم يتغّير فيها شيء ما ،إن من جهة الصرف أو 

،فكان من الطبيعي أن تتسع الشقة بين الّلغتين حتى أصبحتا في نظر علماء من جهة الّنحو
 1.‹‹تينمتغاير الّلغة لغتين مختلفتين 

من دعاة العامية هو تهجمه على الفصحى حيث يعتبر  إبراهيم أنيسوما يثبت أّن       
حيث استعمالنا لها في حياتنا الّرسمية في المدارس  ؛ق الفكرتعو القواعد التي تضبطها قيودا 

،واعتبر أّن الّلهجة تتمّيز بالسهولة في وغير ذلك يوقعنا في ازدواجية الّلغة التي تعوق الفكر 
فإننا نتكّلم في حياتنا اليومية نتكّلم لغة سلسة  ..... ››:التعبير والمرونة في التركيب قوله

وبغنى في الحروف المصوتة التي تضفي على النطق بها سيالة تتمّيز بفقدان اإلعراب 
ولكن .ركيب وبسهولة في التعبيروكذلك تتمّيز بمرونة في الت ،مسحة تخالف النطق بالفصحى

علينا أن نتلبس  –وفي المواقف الّرسمّية في التعّلم وفي القراءة والكتابة  –في حياتنا الّرسمية 
هم نّ عند األوالد فإ وال سيما نشك في أن ازدواجية الّلغة تعوق الفكر ،وال شخصية لغوية ثانية

عندنا ،وهذه كتب التدريس في كتب لغتها مغايرة للغتهم  يلقنون بلغة غير لغتهم ويقرأون
مما يعانونه من  كثرالفصحى أهؤالء هم أطفالنا يعانون من تعّلم شاهدة على صحة دعوانا ،

تعّلم لغة أجنبية ،في حالة كهذه يركد الفكر عوضا عن أن ينشط، وهذه قضية تربوية على 
   2.‹‹غاية من الخطورة 

الذين ال يعتبرون العامية لغة قائمة بذاتها وأّنها مجرد لهجة  أنيس فريحةكما انتقد       
 ي النقاشــــزكاذ ــالمؤتمرون األدباء في بيت مري وحضرة األست ....›› :رديئة فيقول في ذلك
العامية ليست لغة بل لهجة :ـربرة الخاطئة الشائعة عند العـــون الفكــفي اآلداب إّنما يمثل

رديئة ،ولذا سنحاول في هذا الفصل أّن العامية لغة قائمة بذاتها،ثانيا أّنها لغة حّية متطوِّرة 
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نامية تتمّيز بجميع الصفات التي تجعل منها أداة طيعة للفهم واإلفهام،وللتعبير عن دواخل 
 1.‹‹ الّنفس

أّن الفروق بين اللغة والّلهجة هي  خالله ن منصحة كالمه ذكر مثال ليبيّ وإلثبات        
،والمثال هو  فروق أساسية وجوهرية وليس كما يزعم علماء الّلغة بأّنها  بسيطة وطفيفة

من  2‹‹عشر قرش أو ارشترحت للسوق واشتريت كيلو عنب بخمسمبارح ›› تحويل جملة 
العامية إلى الفصحى ،والتي تسهل على المتعلِّم تحويلها ألّنه قضى سنوات عديدة في تعّلم 

الصغير واألجنبي ›› أحكام الفصحى ،ولكن يصعب عن األجنبي و الصغير تحويلها فيقول
كالهما يريان في الفصحى لغة أخرى مغايرة،أّما نحن ألننا نستطيع أن ننتقل بيسر من 

تتم إاّل بعد  فصحى ومن الفصحى إلى العامّية ،فقد ننسى أّن عملية اإلنتقال الالعامية إلى ال
،والداعي في التفصيل في 3 ‹‹ أحكام الفصحى أن نكون قد قضينا سنوات عديدة في تعّلم

وبعض من  للفصحى ه المعاديةأفكار و  أنيس فريحةهو أّن فكرة   هذا المثال ،فما يهمنا
كانت محّل انتقاد الكثير من علماء  ،الّلهجات هي لغات قائمة بذاتها  م أنّ عتبارهأتباعه ال

فقد عرف من هؤالء الدعاة للعامية  ››: في قوله  عبد الصبور شاهينالّلغة ونذكر من بينهم 
الخوري مروان غصن،وهو مبشر حاقد على اإلسالم ولغة القرآن،ومن بني جلدته رجل آخر 

  4.‹‹... هو أنيس فريحة

هناك  ثّم إنّ ... ›› :في قوله عن الفروق الّلغوية التي تمّيز بين الّلهجات وكان رّده       
الّلهجية ،بحيث تصير الّلهجات لغات قومية ،متمّيزا أمرا آخر هو التهويل في تصّور الفروق 

بعضها عن بعض ،كتعدد الّلغات اإليطالية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية ،من بنات 
لاّلتينية وهكذا،وهو أمر يرفضه الواقع ويفضحه ،إذ أن الشعوب العربية تعيش الفصيلة ا

طوال تاريخها حالة من االّتصال الجماهيري من خالل الّلغة الفصحى ،لم تضعف عبر 
القرون ،بفضل القرآن الكريم ،ولقد حكمت العالم اإلسالمي ،العربي وغير العربي،دول كثيرة 

الخ،وتفاهم المسلمون عبر التاريخ ....في المشرق ّم العباسية ابتداء من الدول األموية ،ث
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حول مشكالتهم الرئيسية المشتركة،دون أدنى اضطراب في أداة االّتصال ،اّلتي كانت هي 
 1.‹‹هذه الفصحى ،مع وجود الّلهجات العامّية المحّلية 

فدعاة العامية يريدوننا أن نّتخذ  ›› :في رّده عن دعاة العامية يقولنهاد الموسى و       
أي من الّلغات العامية :الّلغة العامّية بدال من الّلغة الفصحى،والسؤال الذي نسأله لهم هو 

؟ فإّن لكّل واحدة من هذه ....؟ لغة الشام؟أم لغة العراق؟أم لغة مصر؟أم أمذتريدوننا أن نّتخ
  2.‹‹البالد األخرى  البالد مفردات خاصة ال يفهمها أهل

 :محّمد عيد-3

أّن وجود  ،فهو يرى  تختلف عن نظرة مما سبق لنا ذكرهم  محّمد عيدنظرة         
أّنه من األمر ،فلذا   االستعمال الّلهجات والّلغات أمر محتم وضروري الذي يفرضه عّنا

 .العادي أن تتأثر الّلهجات والّلغات ببعضها البعض 

وأّن الّلغة -3دي سوسيركما يقول  –ومادام لكّل لغة لهجاتها  ››: ويتمثل رأيه هذا في قوله 
فإّن من األمور  – 4فندريس كما هو رأي –المشتركة تسير مع الّلهجات جنبا إلى جنب 

مات والصيغ وطريقة تأليف الكالم العادية أن يحدث بين المستويين تبادل يشمل معاني الكل
التأّثر دائم الحركة واالستمرار ة لآلخر ،وهذا التأثير و ويتأّثر االستعمال فيهما بالعادات النطقي

،فإن انتقال  ،يحرسه االستعمال نفسه ومع ذلك يبقى مستوى المشتركة والّلهجات متمّيزا
تتمثله الّلغة عناصر لهجية إلى الفصحى يبقى منسوبا إلى أصله الّلهجي المحصور ما لم 

ويشيع استعماله فيها ،ومتى تحقق له ذلك ،فإن نسبته إلى أصله الّلهجي تبقى المشتركة 
قائمة تاريخيا فقط،أّما بعد االنتقال للفصحى ،فإّنه يصبح عنصرا جديدا من عناصر 
المشتركة بتمثلها له والموافقة على استعماله ،وكذلك األمر بالنسبة لما تتأثر به الّلهجات من 
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أو  رـــي قبول تلك العناصــــالحكم أيضا ف شتركة ،فإن االستعمال هور الّلغة المــــعناص
 1.‹‹ هاـرفض

يعني  ويقصد بقوله هذا أّن التأثير والتأّثر مستمران بين الّلغات والّلهجات ،وهذا ال      
على قوله هذا ،أّنه يجب البحث في الّلهجات كما  محمد عيدالخلط بين المستويين ،ويضيف 

جل من أ.... ››:،فقالفي الفصحى وال يمكن أن يقتصر البحث على مستوى دون اآلخر 
الواجب أال تهمل زاوية زوايا البحث في الفصحى أو الّلهجات ،ولكن مع ذلك ينبغي تجّنب 

اله الخاص ونظامه المتمّيز الخلط بين المستويين في الدراسة فإن لكل منهما مجال استعم
    2.‹‹ ...وانتقال عناصره من أحدهما لآلخر ال يخرجه عن هذا المجال 

غّير من ت إعادة ما ،كما يعارض من يدعو إلى كما أّنه يعارض اّلذين يدعون للعامية        
الخطير حقا ا األمر أمّ  ›› :،قائال رجاعها إلى أصلها وهي الفصحىالّلغة عبر مرور الزمن وا  

فهو الخلط بين المستويين في االستعمال،بأن تستعمل الفصحى في مجال خاصة بالّلهجات 
ي ـــ،لمجافاتها للواقع االجتماع ن يقدر لها الّنجاحــــوة لذلك دعوة عقيم لــــ،والدع أو العكس

 3.‹‹ ةـــللغ

األّول يتمّثل ››: مرين متكاملين وهماأل نّتجهوللبحث في هذا المجال رأى أّنه يجب أن        
في كتب الّنحو ومنسوبة إلى إحدى الّلهجات ،والبحث  البحث في الماّدة الّلغوية الموجودة في

في مدى استخدامها في ضوء النصوص الموثقة في عصر االستشهاد،وتصفية الخالفات 
ة العربية في ضوء العصر اّلتي أّدت إلى صعوبة الّنحو،أّما الثاني فهو دراسة تطّور الّلغ

ة ــــــن الّلهجات،وذلك بتخصيص لكّل منها دراســــــــالحديث الختالف مستوى الفصحى ع
 4.‹‹مستقّلة 

أن تقتصر على الوصف فقط ال على تفضيل لغة عن  محمد عيدعند  مهمة الباحثو        
إّن مهمة الباحث في الّلغة أن يصف ما  ››: حيث يقول،أخرى باالستحسان واالستهجان 
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الرداءة فإذا كانت الظاهرة أمامه فقط ،فيستقرئه دون أن يتجاوز ذلك إلى وصفه بالجودة أو 
ذا تفّرد عنها بعض األمثلة ذكرها أيضا بحياد وموضوعية    1.‹‹المستقرأة مطردة ذكر ذلك،وا 

من رأى علماء الّلغة أن كّل الّلغات  ››:سابيير بقول هجات مستداّل غات واللّ بين اللّ ويساوي 
 2.‹‹في منزلة واحدة -من الناحية التاريخية-والّلهجات

القدماء  وبعد أخذ هاته النماذج من آراء القدماء والمحدثين في الّلهجات يتبين أن منهج      
ن كان منهج الكوفيين في  ه توسعا عن البصريين ،إاّل دائما يقيم على القياس واالستعمال،وا 
بدون أن ننسى أّن الّلهجات و أّنهم يضبطون الّلغة بقواعد الّنحو مثلهم مثل البصريين  

ن فيها كان محّل استهجان الّنحويين ،وذلك بهدف  المستعملة قديما كّلها فصحى وما ُلحِّ
  .الحفاظ على لغة سليمة من الّلحن

على حسب معتقداتهم الّدينية ونزعتهم القومية أكثر منها أّما المحدثين فآرائهم تتفاوت       
نظرة موضوعية لّلغة ،وما طرحناه من آراء المحدثين يبّين لنا أّن هناك ثالث آراء ،األّول 

 دراسة الّلهجات بهدف إرجاعها إلى لغتها األصليةالرامي إلى  إبراهيم أنيسيتمثل في رأي 
،حيث يرى أّن  أنيس فريحةو من دعاة العامية فه،أّما الثّاني وهي الفصحى العربية 

الفصحى لم تتطّور ألّنها ضبطت بالقيود التي وضعها النحاة ،والعامية هي لغة سهلة 
وبسيطة ومرنة لذلك وجب علينا أن نحافظ على ماهو سهل وبسيط ومستمر في التطّور،أّما 

يوحي إلى أّنه رأي وسطي يساوي فيه بين الّلغات  محمد عيدالرأي الثالث والذي مثله 
والّلهجات لكّل منها خصائصها ،ورغم أّنه ليس من دعاة العامية ولم يدعو للتخلي عن الّلغة 

،ألّن الّلغة العربية  بينهما رأي غير صائبالعربية الفصيحة،إاّل أّن دعوته في التساوي 
األصل،وماخرج عن األصل فهو شاذ  نالفصيحة هي األصل ،أّما الّلهجات فهي خروج ع

 . ال يصلح استعمالهوالشاذ 

القائم على دراسة الّلهجات  إبراهيم أنيسهو رأي ،اآلراء  بين هذه راه صائباوما ن       
رجاعه إلى منما تغّير  صحيحباعتبارها فرع من الّلغة يجب أخذ ما هو صحيح منها ،وت ها وا 

يرمي إليه بحثنا هذا والمتمثِّل في دراسة لهجة منطقة الجلفة كنموذج لمعرفة  أصله،وهذا ما
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ه،وما تغّير نحاول إذا كانت قريبة من الفصحى ،وماهو محتفظ بأصالته نحافظ عن ما
 .رجاعه إلى األصلإ االصالح منه و
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 دراسة تطبيقية على األحكام اإلعرابية في لهجة الجلفة :الفصل الثاني

 :توطئة

وفي هذا الفصل التطبيقي سوف نعرض تاريخ منطقة الجلفة لمعرفة مالها من صلة      
لقصيدة شعبية اخترناها كنموذج من لهجة سكان  بالجذور العربية ،ونحّدد األحكام الّنحوّية

الجلفة نوضِّح من خالله مدى توافق تراكيبها مع قواعد الّلغة العربية ونخصص في دراستنا 
 .ظاهرة اإلعراب 

 منطقة الجلفة جغرافيا وتاريخيا -1

 :الجلفة عبر العصور-1-1

ها يحدّ  الجزائر العاصمة عن  كم 033 بتبعد تقع والية الجلفة باألطلس الصحراوي  ››      
شرقا والية المسيلة ، ومن الشمال الغربي والية تيسمسيلت ،من الجنوب شماال والية المدية ،و 

من الجنوب الغربي والية ، من الجنوب والية غردايةشرقي والية بسكرة ووالية ورقلة ،ال
 األغواط ،من الغرب والية تيارت

ع على إقليم مساحته صارت والية الجلفة تتربّ  م1791ومع التقسيم اإلداري لسنة         
من المساحة اإلجمالية للوطن وتتكون % 1,03مربع مايمثل كلم 06,653.03اإلجمالية 
 1.››دائرة 16بلدية مهيكلة في  03حاليا من 

سنة 5333)يرجع تاريخ منطقة الجلفة كمنطقة ليس كمدينة إلى العصور القديمة  ››     
  .2››رزكا و عين الناقة،ويدّل على ذلك النقوش األثرية المتواجدة بكل من (قبل الميالد

كما عرفت المنطقة الوجود األمازيغي ،حيث كانت قديما تنتمي إلى البربر منذ سنة ››      
 3››.قبل الميالد 0011
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صفة الزناتيين البربر كانت الحياة البدوية، وما تقتضيه من ›› أن 1ابن خلدونورأى         
تنقل تلك القبائل بين المواطن بحثا عن أماكن االنتجاع، فذكر أنهم يسكنون الخيام، ويتخذون 

وهي حياة تشبه )الخيل واإلبل، ويألفون رحلتي الشتاء والصيف، وكذا يغيرون على العمران 
ما كانت هذه من أهم العوامل التي ، وربّ (ى حد بعيد حياة العرب في شبه الجزيرة العربيةإل

كان البربر سهلت مجيء العرب المسلمين واستيطانهم البالد، وسهولة تعاملهم مع السّ 
 2››.األصليين

،واستمّر سكان هذه المنطقة في المقاومة م 171ثم جاء عهد مقاومة الّرومان عام ››       
عشرات السنين ،مما يدّل على التواجد الّروماني عينات من اآلثار بكاف الّدشرة بالقرب من 

 3,‹‹معالم طرق ومقبرة ( في اتجاه الجزائر كلم 5حوالي )مدينة الجلفة 

فع ،فاّتجه وجيشه في بداية القرن السابع ميالدي قدم الفاتحون بقيادة عقبة بن نا ››      
واء ــــت لـي ظلت تحـــــــــــــن الجيش اإلسالمـــــــــــبنواحي بسكرة وعدد كبير م الزيبانمعه إلى 

،حيث اّتجه هذا الجيش إلى منطقة تعظميت ،وقد  رضي الّله عنه د الرحمان بن جعفرــعب
 4.‹‹فردا 0333انضّم عدد من الفاتحين إلى الجيش حوالي 

من  1547 في التيطري تأّسس بايلك ››أّما الفترة العثمانية فقد كانت بداية من        
في الشمال  ويّسر يباوواد س بوغزول بن خير الدين، وكان حده الجنوبي حسن باشا طرف
، وبعد العديد من االنتفاضات  1727سنة األغواط عت هذه الحدود إلى غايةو توس

بتنظيم مدني وعسكري جديد تحّول مقر بايلك  الجزائر باشا الشعبية في الجنوب قام
، وتتبع كل قبيلة بالباي عن طريق وسيط وهو شيخ تختاره القبيلة  المدية التيطري بعده إلى

ضريبة بعد كل شراء للقمح  أوالد نايل ، حيث يدفعبعين الباردة و أسسوا سوق القمح
ت قبائل متمردة، وآثار هذه المرحلة في وضريبة سنوية جماعية، والقبائل التي رفضت عد

                                                           
،وهو مؤرخ من (م0911)،ت(م0223)عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي،ولد 1

 .شمال إفريقيا
عبد العزيز عدالوي،األمثال الشعبية ضوابط وأصول منطقة الجلفة نموذجا،مراجعة  بشير هزرشي ،دار  علي بن 2

 .01،ص0،3101األوراسية،ط
 .0مسعودي يحي،الفسطاط،ص 3
 .0نفسه،صالمصدر  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1547
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1727
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84
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الحصن التركي بعين اإلبل، قبة سيدي محمد بن علية شمال جبل :  المنطقة هي
 1.‹‹ واد بستانية السحاري

مبايعتهم لألمير عبد القادر ›› :ومن مقاومات سكان المنطقة لالحتالل الفرنسي نذكر      
حاسي بالخرزة بالقرب من  1113بالمدية والثانية في  1109مبايعتين األولى في عام 

ف يالشر وبلكحل  التليو بلقندوزعبد السالم ،،ومن ضمن أبطال جيش األمير  بحبح
 2,‹‹بلحرش

 :سكان المنطقة -1-6

،المرتبة  نسمة 715695هو  2010 تعداد السكان للوالية حسب إحصاء سنة ››    
بها وتدريبها على اشتهر أهل المنطقة بكسبهم للخيول وتدليلها واالعتناء   السادسة وطنيا،

ل لجيش األمير عبد القادر إبان ومة الجزائرية لالستدمار المقا الحرب وكانت أكبر مموِّ
عرفت المنطقة صناعة النسيج منذ العصور القديمة، ،صناعة الجلود والسروج،الفرنسي 
وكذا (الفليج)كانوا ينسجون قطع الخيامصوف األغنام والماعز ووبر اإلبل، و  باستعمال

صناعة  ،والخمري والحايك(القشابية)نس الوبري والجالبة الزرابي، واألفرشة، والمالبس كالبر 
من أهم األكالت المعروفة في المنطقة والتي تشتهر بها الكسكسي،  ،صناعة الفخار ،الحلي

هذا ومما يعرف عن أهلها أّنهم أهل جود وكرم … البركوكس، الرفيس، البغرير، الفطير
خالص وحياءوسخاء، وأهل ش  3  ››.جاعة وغيرة ووفاء، وأهل محبة وا 

  :أعراش أوالد نايل و تشمل قبائل›› 
  أوالد سي أحمد وأوالد عبد القادر, أوالد األغويني)أوالد محمد( 
 أوالد عيسى وتحكموا بسهل فيض البطمة واستقروا بجبل بوكحيل 
 أوالد مليك استقروا بزاغز. 

                                                           
 .321علي بن عبد العزيز عدالوي ،األمثال الشعبية ضوابط وأصول منطقة الجلفة نموذجا ،ص 1
 .1مسعودي يحي،الفسطاط،ص 2
 1،صنفسهالمصدر  3

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84
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  أوالد لعور تحالفوا مع أوالد يحي بن سالم وتوطنو في سهل مسعد حتى سهل
المعلبة وسيطرت هاتين القبيلتين على قبائل واد جدي والهضاب الصحراوية مما 

 1.‹‹سمح لهم بالمرور إلى غاية تقرت
 :الّلهجة الجلفاوية -1-0

ماليين شخص  31والعربية يتحدثها أكثر من  اللهجات الجزائرية هي إحدى››         
من أهمها  والية المسيلة و بعض المدن من الجلفة والية من سكان الوسط من الجزائر في

وخاصة المناطق الحدودية وتعتبر من  بسكرة ، والية األغواط و والية بوسعادة مدينة
 ڨ،يميز هذه اللهجة قلب حرف القاف بحرف  الفصحى اللغة العربية إلى اللهجات أقرب

اء ــــــأثن ةــــالجلف منطقة ابن خلدون رــــــالغين بحرف القاف حيث ذك  ب حرفــوقل( تنطق جيم)
هم أقرب للغة نّ أوالقصد  العرب أقحاح وجدت قوم ينطقون الغين قافا فهم من :رحلته في قوله

 2››. العربية الفصحى

 البنية الصوتية والتركيب الّلغوي: 

لغة عربية هي أقرب إلى الفصحى ببنيتها  الجلفة يستخدم السكان في منطقة››        
زاوية األداء الصوتي يتردد المرء كثيرا قبل أن يجزم فمن . وبمعجمها وتراكيبها الصوتية،

نافع  عن ورش تأثير قراءة: بين موروثين تاريخيين موضوعين هما أيهما أثر في الثاني
بمخارجها اللينة، وقرشية األصل التي يدعمها  قريش في إكساب الناس لهجة المدني

إن ظاهرة .  ر مما يصل نسب السكان بقريشاالنتساب التاريخي إلى موالي إدريس األكب
الكريم إذ يميز اللهجة المحلية  القرآن المحلية ترتبط بتالوة الجلفة المد في لهجة سكان منطقة

مطابقتها لخصائص رواية ورش عن نافع المدني، ومن أهم تلك الخصائص المميزة طول 
الموجودين بقوة  الجزائر المدود بما يزيد عن المعروف في أية لهجة أخرى من لهجات عرب

يقّدر امتداد صوت المد في الذي يأتي بعده هزة قطع  ورش في الوسط الجزائري، ففي قراءة
               في حين التزيد في غيرها عن ستة لدى الترتيل وفق أحكام التالوة .." يآ أيها الذين : "كقولك

يالحظ الزائر هدوء المتكلم وارتخاء األداء  أما بالنسبة لسرعة الكالم في التخاطب فقد

                                                           
 .321علي بن عبد العزيز عدالوي األمثال الشعبية ضوابط وأصول منطقة الجلفة نموذجا ،ص 1
 ar.wikipedia.org/wiki/والية الجلفة: موقع 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4
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ويمارس السكان  .الجزائر شهده في بعض المناطق األخرى منوتباطؤه، وهو مايختلف عما ن
سكين ل للسامع أن التّ التسكين في كل الكلمات تقريبا، في األواخر والمبادئ حتى ليخيّ 

فرق بين بنية المنطوق الفصيحة والعامية في لهجتهم، كما هو الظاهر التي ت( الوقف)
بدل من " رضال "و " مؤمن"بدال من " مومن"يعمدون إلى تليين الهمزات فهم يقولون 

كما يستخدم السكان العديد من العبارات الجاهزة ذات األصل الديني، كطلب  ،"األرض"
الصالة على النبي بمثابة الزمة مفيدة لنية إعادة تنظيم الحجاج في الكالم أو إعادة ترتيب 

 1.‹‹مواضيعه، ولفت االنتباه بطلب حسن اإلصغاء، أو بطلب إحسان اإلصغاء

  الجلفةهجة لفي  القلب واإلبدالو االشتقاق: 

هجة الجلفاوية تخرج عن منظومة الظواهر المألوفة عند ال تكاد اللّ ››          
يتناولها فقهاء اللغة بالوصف كالقلب و االشتقاق  القدامى، و التي غة العربيةاللّ  مستعملي

وقد ،  في مادتها مع المفردات الفصيحة بأنواعه واإلبدال في المفردات العامية التي تشترك
يفرق المالحظ بين لهجة سكان منطقة وأخرى بما يحدث من اختالف في القلب ضمن 

في " حصر"الحصر تنطق لفظة المفردة الواحدة المتفق في معناها، فعلى سبيل المثال ال 
جنوب المنطقة مختلفة عن نطقها في الشمال حيث يقدم حرف الراء ويؤخر حرف الصاد مع 

 2››.احتفاظها بمعناها العامي نفسه

أخذ صيغة من أخرى مع اّتفاقهما معنى وماّدة أصلية،وهيئة تركيب  ››:هو اإلشتقاقف       
،بزيادة مفيدة،ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة ؛كضارب من لها،لُيدلَّ بالثانية على معنى األصل 

في بعض  ،وتتجلى هذه الظاهرة الّلغوية في لهجة الجلفة 3‹‹ضرب،وحذٌر من حذر
 الخ...نسج، منسج،منسوج:ضرب،مضروب ،ونحو: ستعماالت مثل قولاإل

من سنن العرب القلُب،وذلك يكون  ››:فقه الّلغة في  بن فارسالقلب والذي ذكره أّما       
جبذ وجذب ،وبكل ولبك،وهو كثير ،وقد : في الكلمة،ويكون في القّصة ،فأّما الكلمة فقولهم 

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1

 .نفسهالمصدر 2 
محمد أحمد جاد المولى بك،محمد أبو الفضل :جالل الّدين السيوطي، المزهر في علوم الّلغة وأنواعها،شرح وضبط 3

 .291،ص0إبراهيم،علي محمد البجاري،المكتبة العصرية،ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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،وهذه الظاهرة موجودة في لهجة 1‹‹صّنفه علماء الّلغة ،وليس في القرآن شيء من هذا 
 .الشمس،السمش:الجلفة  مثل

قامة بعضها مقام  ››: اإلبدالفي  بن فارسقال و         من سنن العرب إبدال الحروف ،وا 
نطق القاف مكان :،ومثل ذلك في لهجة الجلفة 2‹‹وهوكثير مشهور...مدحه،ومدهه:بعض 

 .الخ...غلط،وقلط ،غرداية،وقرداية: الغين،نحو 

  الّنحت في لهجة الجلفة: 
،واّلتي يعرفها بن نعلم أّن ظاهرة الّنحت استعملت كثيرا في الّلغة العربّية          

ن ــــــــــــس مــو جنـــــــن واحدة ،وهــــــن كلمتيـــــــــــت مــــــــــرب تنحــــالع ››:فارس في قوله
،وفي لهجة الجلفة تستعمل 3‹‹منسوب إلى اسمين ( رجل عبشمي) وذلك ار؛ــــاإلختص

كّل شيء ،وياو في لخ في ال خبر عندي ،وكّلش في : قول :هذه الظاهرة بكثرة نحو
 الخ...ياولد

  ّفي الّلهجة الجلفاوية الدخيل:    

خيل بالرغم من كون العامية الجزائرية أمطرت بندرة الدّ  الجلفة يميز لهجة منطقة››        
بت وكان مصدرها االستعمارية بكم ضخم من المفردات التي ُعرّ أثناء الحقبة 

األجانب الذين أقاموا " المعمرين"بحكم تنوع أصول  واإليطالية اإلسبانية أو الفرنسية غاتاللّ 
رت أثرهم على قصّ  الجلفة المحدودة بسكان منطقة ه هؤالء وعالقتهمبالمنطقة، غير أن قلّ 

ة من وذأي المحامي المأخ" بوقاطو"لفظة قليل من المفردات ذات االستخدام المهني ك
أي الحوض المأخوذة من الفرنسية " الباسان"اإلسبانية، أو مفردات ذات استخدام يومي مثل 

وقد بقي مثل هذا النوع ،لت هذه األلفاظ في نطقها فٌأخضعت لألداء الصوتي العربيوقد عدّ 
يين منهم حتى بداية الثمانينات خيل من المفردات مستعمال لدى العامة، وخصوصا األمّ الدّ 

                                                           
 .971،صالمصدر الّسابق 1
 .911نفسه،صالمصدر  2
 .913،صالمصدر نفسه 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9
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التدريجي للمفردات األصلية من القرن الماضي، لتعوضه لدى النخبة بعد تعميم التعليم 
 1››.ا على الطريقة العربية أو الفرنسيةبنطقها الصحيح إمّ 

 :تطبيق األحكام اإلعرابية على قصيدة من الشعر الملحون -6

 :توطئة 

بعد التعّرف على منطقة الجلفة تاريخيا وجغرافيا وعلى بعض خصائص الّلهجة            
حاولنا أن نطبِّق بعض ما ذكرناه  نظريا عن األحكام اإلعربية  والّلهجات العربية لكي 
نتوّصل ما إذا كانت لهجة الجلفة خاضعة لألحكام اإلعرابية  اّلتي يمكن معرفة من خاللها 

يصف فيها  مالكي قويدرحى،لذا اخترنا قصيدة شعبية للشاعر مدى قرب الّلهجة من الفص
حصانه،وقد اخترنا هذه القصيدة بعد البحث مطوال في القصائد الشعبية اّلتي تناسب الّدراسة 
من حيث أّنها تحتوي على أقل األلفاظ الدخيلة على الّلهجة ،ولهذا هناك الكثير من القصائد 

 :ر لحظة وذلك ألمرين التي تراجعنا  على اختيارها في آخ

األّول موضوع القصيدة،فرغم أّن الدراسة لغوية ومايعالجه الشاعر اليعنينا ،إاّل أّننا       
نؤمن بأّنه من يختار موضوع يشّده من جميع النواحي شكال ومضمونا يستطيع أن يستمر 

 .بالدِّراسة من غير كلل أو ملل

راستنا،فاهتمامنا ينصب على دراسة لهجة المنطقة أّما األمر الثاني فيتعّلق بموضوع د      
فلهذا تجنبنا بعض القصائد التي فيها بعض الخلط بين المصطلحات الفصيحة المستعملة 
من طرف سكان المنطقة،والمصطلحات الفصيحة التي لم تستعمل من أبناء المنطقة ؛أي 

لك أمرا طبيعيا ونحن لجوء الشاعر إلى لهجنة الفصحى،وهذا األمر ليس متعمدا،بل كان ذ
نعلم جيدا أّن الّلغة تؤثر وتتأّثر،أي هذا ناتج عن خلفية الشاعر الثقافية التي جعلته أن يقحم 

،والتي يتناول  2بلخيري محفوظبعض األلفاظ الفصيحة، ومن ذلك نأخذ مثال قصيدة الشاعر 
حمل أشواقه فيها عن القمري الذي طلب منه الشاعر أن يجازف من أجله ويخاطر من أجل 

 :والذي يقول في مطلعها. إلى أهله ومحبيه

                                                           
 .المصدر الّسابق 1
 .شاعر من شعراء منطقة الجلفة في مدينة مسعد 2
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 1بجوابي برَّ المليحة ُتغدى ُله ***ياقمري في خاطري دير مفاخر        

وهي مصطلح من اللغة العربية الفصيحة وتمت ( المفخرة)التي من ( مفاخر)وهنا كلمة      
،وقد صغنا البيت إلى الفصحى لهجنته ،وكما ذكرنا سابقا هذا يوحي لخلفية الشاعر الثقافية 

 :وأخضعناه لألحكام اإلعرابية فيما يلي

 .حرف نداء:يا

 مبني على الضم منادى :قمري

 حرف جر:في

 .ّلم مبني على السكونكاسم مجرور ،والياء ضمير المت:خاطري

 (أنت)فعل أمر مبني على السكون ،والفاعل ضمير مستتر تقديره:دير

 (.األصل أن يكون منصوبا،وسكِّن لمجاراة الّلهجة العامّية)مفعول به :مفاخر

 .اسم مجرور والياء للمتكّلم :حرف جر،جوابي:الباء:بجوابي

 .،وهو مضاف اسم منصوب بنزع الخافض :برّ 

سكِّنت لمطاوعة النسق (المليحة  )مضاف إليه ،والمفروض أن يظهر على التاء الجر:المليحة
 .العامي

لنسق العامي،لكنها مبنية بضم التاء وفتح الّدال حسب ا(ُتغدى)واستخدم(تغدو)ريدهو ي:ُتغدى
 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة المقّدرة( تغدو )،ومنه  للمجهول

 (.له)حرف جر واسم مجرور أصله :ليه

وبعد اخضاع البيت لألحكام اإلعرابية نالحظ أّن الوحدات استعملت في وظيفتها       
وهي أشهر أحرف النداء، وجاء (الياء)اإلعرابية مثلها مثل الفصحى؛حيث أّن أداة النداء 

                                                           
إبراهيم شعيب،جماليات الرحلة واألطالل بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي الجزائري ،جامعة عمار ثليجي،مخبر الّلغة  1

 .030،ص0،3114العربية وآدابها،ط
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المنادى إذا كان نعلم أّن ،و  علموهو مرفوع ألّنه اسم المفرد العلم ،(قمري)بعدها اسم منادى 
 (إلتقاء الكسرة مع الياء)المحل ظهورها اشتغال ع،والعالمة اإلعرابية منفوعااسم علم يأتي مر 

من )أراد قول( في خاطري)،أي أّنه بقوله( من)تضمن معنى( الباء)وأيضا حرف الجر 
مع الحفاظ (دير)،والفعل األمر هو مادّل على طلب عمل ما ،وهذا مادّل عليه الفعل(أجلي

والمنصوب على ،اسم منصوب بنزع الخافضأتت (برّ )مةعلى حركة البناء وهي السكون،وكل
،وهنا أيضا أتى بنفس (إلى برِّ المليحة)نزع الخافض أصله أن يتعّدى بحرف ،والتقدير

 (تغدى)وقد قدِّم المفعول به عن الفعل المليحة،(مكان)برِّ إلى إذهب : حيث أراد قولالوظيفة 
لكن صيغ صياغة الفعل المبني ( إذهب)به  فالمراد( ُتغدى)أّما ماابتعد عن وظيفته هو الفعل

 .للمجهول والمراد هو البناء للمعلوم ،وهذا ما لم يوافق اللغة العربية الفصيحة

حيث مسعودي عطية وأخذنا أيضا كنموذج بيت من قصيدة في الشعر الملحون للشيخ      
 :يقول

وم  الر   اوالد   بيب  بي وال ط  ر  الع   ***يب  ط   واحد   ي ماع رف  ب  ل  ق   يح  و       
1 

ويجوز حذف حرف النداء في اللغة العربية ،منادى بحذف حرف النداء،وهو مضاف  :و يح  
 .2﴾يوُسُف أعر ض  عن هذا﴿: وقد ورد ذلك في القرآن الكريم نحو قوله تعالى

 .مضاف إليه مّتصل بضمير المتكلِّم :قلبي

 .حرف نفي :ما

 (.هو)تقديرهوالفاعل ضمير مستتر فعل ماض ، :ع رف  

 مفعول به منصوب( أحدا) :اواحد

اشتغال المحل بحركة  منصوب ،والعالمة مقّدرة والمانع من ظهورهاثان مفعول به  :يطبّ 
 .مناسبة

 .حرف نفي :ال  
                                                           

 .بيت من قصيدة بالّلهجة للعاّلمة  الشيخ عطية مسعودي رحمه الّله 1
 .14يوسف،آ 2
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 .اسم ال الّنافية للجنس :عربي

 .حرف عطف :و

 .حرف نفي :ال

 .،وهو مضاف(عربي)معطوف على  :طبيب

 .مضاف إليه،وهو مضاف :والدأ

 .مضاف إليه:الّروم

 .العالمات اإلعرابية لم تظهر لمجاراة الّلهجةو 

 :ونضيف نموذج آخر من الشعر الملحون ،في قول شاعر      

 1فناهابكي ش  ي   راح   اجل  من رَّ م   ك  *** م  ه  ت  الد  او   عودين  ام   ة  عيب  م  ل  ك   

عرابها  :صياغتها بالفصحى وا 

 (هذه كلمُة عيب  )،والتقدير  مرفوع بالضّمة (هذه)مبتدأ محذوف تقديره لخبر  :كلمةُ 

 .مضاف إليه :عيب  

دين    .صب الياء ألّنه جمع مذكر سالممنصوبة،وعالمة النّ ( كلمة)لصفة  :: ُمع و 

خبرية بمعنى عدد :كم.مضاف إليه( هم)والد مضاف،أمفعول به السم الفاعل،و  :أوالدهم
 .كثير

 .في محل رفع مبتدأ مبني على الّسكون كناية عن عدد  :كم

 .حرف جر:من

 (راح)،والجار والمجرور متعلقان بالفعلاسم مجرور والعالمة الكسرة :رجل  

                                                           
 .من الشعر الملحون لمنطقة الجلفة، ولم نعثر على اسم الشاعر 1
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،والجملة الفعلّية (هو)،والفاعل ضمير مستتر تقديره فعل ماض مبني على الفتح :راح
  (.كم)في محّل رفع خبر(راح)

 (.للثقل في محل نصب حال مبنية على كسرة مقدرة على الياء)فاعل+فعل مضارع :يبكي

 بضمير رفع متحرِّكلسكون الّتصاله فعل ماض مبني على ا :شفناها

 .فاعل مبني على السكون في محل رفع ضمير مّتصل :نا

 .مفعول به كون في محل نصبمبني على السّ  ضمير مّتصل:ها

وهنا أيضا أّدت الوحدات التركيبة وظيفتها اإلعرابية،أّما العالمة اإلعرابية فكانت غالبا       
 .ال تظهر لمجاراة الّلهجة

أعطي :قولنا ››:عر نأخذ مثال بعض االستعماالت المتعارف عليه وبعيدا عن الشِّ        
لحفاظ على األسلوب كاش احكاية من حكايات جدودنا ،تحويلها إلى التعبير الفصيح مع ا

 :الوارد

الزمة في " شيء" والمالحظ في لهجتنا العامية أن ) أعطني أّي شيء  من حكايات أجدادنا
،حكاية من حكايات (الخ........ماالت ،بقّداش،كم يساوي،كيفاشعدد كبير من االستع

هجة في اللّ -عادة-ونعلم أن الكلمة( بحذف ألف الوصل)جدودنا( بحذف ألف الوصل احكاية)
،ونحو تسكين الكلمات في 1‹‹المحّلية تبدأ بحرف ساكن،وهو غير المألوف في الّلغة الفصحى

( َنحلٌ )،ومن األسماء (ْكتبْ )،في لهجة الجلفة تنطق( َكَتبَ )الفعل:األول واألخير  نجد مثال
 .بتسكين الحرف األّول( ْعلى)تنطق(َعلى)،ومن الحروف(ْنحلْ )تنطق

والتي توحي إلى عالقة  2مسعودي يحيومّما وردنا أيضا من النماذج التي ذكرها        
في مكان قريب من مدينة ... ››:الفصحى بلهجة المنطقة في المعنى وفي األداء ، في قوله 

ا نحتسي فنجانا من القهوة ،وأثناء ذلك أوصى صاحب البيت ابنه ليجلب له الجلفة، وكنّ 
ففّكرت مليا في معنى " مااّديرنيش كي الكمون كل يوم نسقيك  : "له بعض الحاجات،فقال 

                                                           
 .يحي مسعودي،مخطوط األمثال الشعبية في منطقة الجلفة من العمق الفصيح 1
مؤّلف في )شعر مدرسي،و(سنابل)،و0411شعر مدرسي عام (نسمات)ابن العالمة مسعودي عطية رحمه الّله،من أعماله 2

 .الخ..مبسطبشكل (قواعد الّلغة العربية



 دراسة تطبيقية على األحكام اإلعرابية في لهجة الجلفة
 

 
66 

هذه العالقةبين الوعد الذي يتلقاه الكّمون بالسقي،وبين وصية األب البنه،فبحثت عن جذور 
 :فصيحة لهذا المثل فعثرت على بيت شعر ألحد شعراء الجاهلية يقول فيه

 قي أعيته المواعيدطلب السّ إن ي*** ال تجعلني ككّمون بمزرعة              

فعجبت لهذا التشابه في المعنى وفي األداء معا ،الناشئين بين زمنين مختلفين كّل االختالف 
 1,‹‹وبين جيلين متباينين كّل التباين 

ففي المثل العامي عدم جعل  ›› :في شرح هذا التشابه قائال  مسعودي يحيوواصل      
يظفر  المرء عند التباطئ في تنفيذ الوعود مثل الوعود التي يتلّقاها الكمون من أجل السقي وال

،وقد حكى لي أحد المزارعين أن الكمون يطلب السقي كثيرا،ولهذا على المتعّهد أن يسقيه  بها
 2.‹‹من حين آلخر

ن لهجة منطقة الجلفة إلى األحكام ولكي نواصل في اخضاع بعض التراكيب م       
وهذا بناء على أّنها لم تحتوي غالبا على  3مالكي قويدراإلعرابية ،اخترنا نموذج من قصائد 

اّلي  حصانه، لكّن معظم األبيات فيها كانت في وصف هي قصيدة غزلّيةو ،األلفاظ الّدخيلة 
كاملة ،اخترنا  ليست  القصيدة  ،وال ننسى أن نشير إلى أنّ هو وسيلة اليصاله إلى حبيبته

 .فقط منها بعض األبيات

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .مقدمة من مخطوط األمثال الشعبية في منطقة الجلفة من العمق الفصيح:يحي مسعودي،نقال عن  1
 .نفسهالمصدر  2
 .شاعر شعبي من منطقة الجلفة 3
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نة - 1  :مالكي قويدر للشاعرالحصان  قصيدة في وصف:  المدوَّ

ْش ــــــــي راْح َليـْهـــــوْخطــَْف َعْقلـ***     يـَا َمْضُنونــ ي حـُْب َعّياَيــــة َرّيـْش   -1   ـَا مــَوالَّ

 اْش ـــْع من ــّي َواْه اْهَشـــَمَحنِّــي و الدَّم***       َهاْذ ْلَقلْب َمْهلُـوْك ْمَرْشَرْش  ىَخلَّ  -6 

 اْش ــْن َوْحشْك َقْلب ي ْمَهَوْسن ي نبَّ ــــوم***   َلْعز يَزة مـــَــْن مَحْنَتْك َران ي َداهـــْش    - 0 

 ــة َطــــــــــــاْش ــــــاَذا َباْلُفْرقَـــــمـَـ دْ دـــمْتَقيْ و  ***    لْخُروْف الِّـي َطايْش  َحاُلو كي َحالْ -1 

 اْش ـــــــــــا َمــــــاَيْلَقاَهــــــْك َياَتاْيَهـــَوْوَصـــاف  ***    َولَّـــــى َتاي ْه ق يـــْر َطْيفْك َمــاَرامــــــْش   -5

 ـــاْش ــْت َمّنـــُـــــــو َمـــــاَيْنَســـــَعيَّان ــــــي َملِّي  ***    اْتَمن يــــْت ْيُعــــــوْد َفاطــــــــْم َمَحبــــْش    -3

 اْش ـْق ل ــي َريَّـــي َلْبرَ ـــَجْلُدوا َيْلَهْب ك      ***       ْل ْمَقلَّْش يَواْللَّْه َياَشْيَهاْن َبْن ص   -9

ْتعَ  -1 يـفرَّ  ـاْش ــَـ ــاْه َيْتَحْوَسْس َحْرمـــَرة َتْلقَ ـــــْوَعْلَخطْ  ***     ْح ْيَعاكـــــــــْش  ــــة َمْقُيــــــــوْم َلرِّ

زْ ـــْيَكــــ -7  ــــاْش ـــُدوا َكْشَكـــــــوَمْلق يــــْض ْيَباْنلْك َزْبــ  ***  ـــش   ـــــْه مقشــــــــــة ب يـــــــــَمـــــدَّْد َفالَّ

ايــــــْق َخْرَخــــرباط العام ب يـــــْه  ***  َبايْن َيْنَهْش في الثرى َيْبَحْث َقاَضْب -13  ــاْش ـَمضَّ

ــــــــْوا  َذا َشــــــاْف ْلقُـــــــــــوْم ْيَولّــــ  ***     َيْلَهْم َصْوُتوا ز يْن َبْلَحْس ْيَطرَّْش  -11  ــاْش ـــي َرعَّ

 َراْش ـــــَشْبُهوا َصاْر يفيْس إَذا َداْر اْعــ  ***    َطالْع ُعْنُقوا لْسَما َباْن ْمَطَبْش    -16

 اْش ــــَمثْل ْقَماْر ْحر يْر َتْذَهْب ُوسْط ْقمَ  ***    َوْسب يُبــوا َتاَراْه َعْلُعمـــــْق ْمَفرَّْش    -10

َذا َفْز ْيُعودْ  -11 يــ ***        َبالحافَـــْر َيْقَدْش  ْوا  ـــــيـــْوَتْسم  م   ــَاْش ـــــَخْربـ ـُروا َتْلَقــــاْه فصَّ

ْحَرا َراْه ُعْرَباْن ْمَعرَّْش  -15  ــاْش ــــــــْر َريَّــــــــــــاْن َبْلَحافَـــــــــاْد ْيَبـــــــَمَلْبَعــــــ ***     ْسَراْب اصَّ

  ــــاْش ــــوْم َوْمعـــــَدَّْل ك يَفــــــَمْن ُكلَّْش َمْقُيـ ***      ْش ــــــوا َقــــــاْش ْنز يْد َنْتَخَيْرلُ ـــْوَماَنْنسَ -13

ـ  ***     َأْلَجاُموا َعبُّــــــوْد َمْجــــــــُدوْل ْمَنَقْش  -19 ْيــــــــْوَعْلُقصَّ  وَّاْش ـــُو َنــــــــــر َراَيْبلـــــــــة َباْلع 

 اْش ــــــْة َلْكبَ ــْن ُصوفَ ـــــوَرة َبْلَواْن مَ ــــَمْضفُ  ***      َعْنقُــــوا َتْلَقــــــــى ْقــــاَلَدة َتْتَعْنَكـــــــــْش -11
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 اَلْش ْــ ــَاْع َأْلـــــــَواْن اطِّيْف ف يَهْم َلَتقـــقـ ***  ْوالطَّْرَحاْت ْعَلى ْجَناُبوا َتْتَسَمْش  -17

ْش -63 ْش ـــــوْح َعْلَقمْ ــــــْواْلَفْضَلة َمْمُسـ***   َور َكاَبـــْة َلْمَســــاْل لرِّْجــــــْل ْيَحـــوَّ  ــَرة لَـــــالَّ

ين ي حَ ــــْمَعاَهْم ز ي***   َوْجب يَره َعْلَقْرُبوْس َلْلُموَنة َوالرَّْش  -61  وَّاْش ــــــــْد ْسَماْط َلْعو 

ْش ــَوالدَّيْر ك يفَ َوْحَزاُموا -66 يْن َمْن َشْبهَ  ***     اْش ْمَنوَّ  اْش ــــــْة َلْحنَ ــــَباُنوا َمْنُقوش 

يْر َفَصمِّ -60   اْش ــــَيْعَباهَ  ْر َماــاْذ الْصحُ ــــــَمْتَرَتْب هَ  ***    ْش ْزرَ ي يَ ـــَوْنز يُدوا َتْسم 

 اْش ـــا ن قـــــــاْت ْلَخْزَرة َماْبَقـــــــــى ف يهَ ـــَجـ ***    ْن ُكلَّْش ـــَهَذا ُعود ي َعاْد َقايْم مَ -61

 .ان الكلمات التي لم نتوصل لفهمها، هي مك)...( النقاط بين قوسين: مالحظة

 : صياغة القصيدة بالفصحى وأحكامها اإلعرابية  -6

 صياغتها بالفصحى

 

  األحكام اإلعرابية

ّياي ــــة  -1 ُنونــ ي حـُب  ع  ّيـش   يـ ا م ض  طــ ف  ع ق لــي راح  ل يـ هــ***  ر  ش  ـوخ    ـ ا مــ والَّ
 ››:جاء في معجم المعاني:مضنوني

ضنت المرأة كثر  ،يضُنو ضنا
أوالدها،ضنا نصيبه زاد،مصدر ضًنى 

في ( مضنوني)،و مصطلح 1‹‹ ضنوٌ 
ها أو تقال للعزيز تنبي منطقة الجلفة

،وينادى تذكيرا أو تحذيرا أو تعجبا
نسبة لمحّبة اآلباء ( مضنوني)بالعزيز

 .ألوالدهم
هاته الكلمة عربية تستعمل في  :ُحب  

أداة نداء للبعيد مسافة وحكما،وهي أشهر  :يا
 .حروف النداء،وهي لإلستغاثة 

منادى منصوب والعالمة مقدرة على  :مضنوني
ماقبل ياء المتكلِّم منع من ظهورها اشتغال بحركة 

 (.مجرور لفظا منصوب محاّل )مناسبة،
،األصل أن (هذا)خبر لمبتدأ محذوف تقديره :ُحب  
 .مرفوع وسكِّن لمجاراة الّلهجة يكون
مضاف إليه مجرور وُسكِّن لمجاراة  :ايةعيّ 

اللهجة،مع العلم أنّ  االسم المؤنث آخره تاء اسم 

                                                           
،معجم إلكتروني ؛وقد استند في القاموس العربي العربي ببعض المعاجم httpM//www.almaany.comمعجم المعاني  1

معجم األعشاب،ومعجم الوسيط،ومعجم الغني ومعجم الّلغة العربية المعاصرة ومعجم مختار الصحاح،ومعجم : المشهورة مثل
 .المصطلحات الفقهية ومعجم معاني االسماء ومعجم األصوات 
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 .جميع المناطق عموما،وتعني الموّدة
أّما عّياية فهي من العياء ومعناها في 

 .1‹‹أتعبه:أعياه ››المعجم
أي أّنه ظهر وبان،وقد استعملت  :رّيش

الذي (الّريش)بهذا المعنى مجازا  على 
 .الطائريكون ظاهرا على 

 2.‹‹بهذاستلبه واجت›› :عقله خطف
وهنا أراد بها أّن حّبه شّد انتباهه 

 .وأصبح اليفكر إاّل بها
أي ذهب إليها ووردت راح :لْيها راحو

راَح المسافر  ›› :في معجم المعاني 
واح،أي  أي ذهب،أو جاء في الرَّ

 3‹‹العشي
حذفت همزة  (إليها)األصل  :ليها

لم :ماواّلش ،و(إلى)القطع لحرف الجر
 يوّلي 

 

 .الينصرف والمانع من الصرف العلمية والتأنيث
فعل ماض مبني على الفتحة وسكِّن  :رّيش

والفاعل ضمير مستتر تقديره  لمجاراة اللهجة
فعل ماض  :خطف، طفحرف ع واوال،و(هو)

مبني على الفتحة المقدرة و سكِّنت لمجاراة 
 (.هو)اللهجة،والفاعل ضمير مستتر تقديره

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :عقلي
المقدرة منع من ظهورها التعذر،وياء المتكلِّم 

 .المحل لها من اإلعراب
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة  :راح

 (هو)مستتر تقيره ،والفاعل ضمير 
حرف جر،والهاء ضمير متصل مبني على :إلى

 .السكون في محل جر اسم مجرور
بني على الفتح حرف نفي مبني على السكون  :ما

 لعّلة
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع  :ولَّى

من ظهورها التعذر،والفاعل ضمير مستتر 
 .(هو)تقديره

 

ْخَطْف : التسكين في أول الكلمة وفي آخرها سواء في األسماء أو األفعال نحوظاهرة  :تعليق
ومما تجدر  ››:في قوله  مسعودي يحيقد ترجع أسباب الّلجوء إلى التسكين كما ذكرها ؛

اإلشارة إليه أن من بين القواعد العامة التي ينبني الّلفظ المتداول الشعبي في منطقة الجلفة 
ويضيف في 4,‹‹،وهم يريدون بذلك تخفيف الكلمة ليسهل النطق بها تسكين أواخر الكلمات

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
 . نفسه المصدر2
 .نفسهالمصدر  3
 .مسعودي يحي،مخطوط األمثال الشعبية في منطقة الجلفة وعمقها الفصيح 4



 دراسة تطبيقية على األحكام اإلعرابية في لهجة الجلفة
 

 
66 

وقد سمعنا من األوائل الذين تعّلموا قواعد الّنحو عندما ... ›› :شرحه لظاهرة التسكين فيقول
سّكن تسلم؛بل إنَّ علماء الّنحو :يجدون شخصا ال يتقن إعراب الكلمات إعرابا تاما،يقولون له

كن وال تقف عند متحّرك ،ومعنى ذلك أن الكلمة األخيرة في الجملة العرب ال تبدأ بسا:يقولون
 1,‹‹البّد وأن يكون آخرها ساكنا 

ومما نالحظه في ظاهرة التسكين فهم لم يخرجوا على القواعد من حيث التسكين في        
 . لها أهمية في ايصال المعنى لعالمة اإلعرابيةفا،لكن في حالة الوصل  حالة الوقف

الذي يستعمل غالبا في لهجة ( الشين)، إضافة حرف (لم يوّلي) أصلها(ماواّلش)في أّما و     
أيضا للداللة  في اآلخر الشين هناوحرف  ،(ما)المنطقة كأداة للنفي،وما دام حرف النفي 

التوافق القواعد ؛ألّن  نفي النفي ( ما)ومنه إضافة الشين رغم وجود أداة الّنفي  ،النفي على
 .د هو إثباتفي القواع

لَّ  -6 ر ش ر ش   ى خ  ُلـوك  م  ـــاش  ***  ه اذ  ل ق لب  م ه  ن ــي و الدَّمع  من ــّي و اه  اه ش    م ح 
 ››:ت في معجم المعانيءجا :خّلى

 2.‹‹تركه:خّلى األمر
وهي ( القلبَ  هذا)األصل  :هاذ القلب  

كلمة مركبة من هاء التنبيه واسم 
 .(ذا)اإلشارة
وهو اسم مفعول من مهلوكا، :مهلوك  

 هَلك ››: الفصيح في يوتعن (هلك)
: هَلَكه في العمل،ماتو فََنى :فالنٌ 
ويراد بها هنا فنى  أو  3‹‹ أبالهو أفناه 

 .مات  القلب مجازا على قمة الحزن
 فعل َتَرشَرش، مرشرشا :مرشرش

فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة  منع  :خّلى
 .من ظهورها التعذر

اسم إشارة مبني على السكون في محل في  :هذا
 .محل رفع فاعل

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة  بدل :القلب
نصوب وعالمة نصبه الفتحة حال م :مهلوكا
 .سكِّنت لمجاراة اللهجة،و المقدرة

ل منصوب وعالمة نصبه تنوين حا :مرشرشا
 .سكِّنت ألنها في حالة الوقف،و الفتح
نون فعل ماض مبني على الفتحة  :مّحني
المحل لها من  (محذوفة في اللهجة)الوقاية
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 ، فهو ُمترشر ش يترشرش ترْشُرًشا ›› 
 سال وَقَطر  وتناثر وتطاَير

ويراد بها هنا  1‹‹ الرخو:والرشراش
أي أصبح قلبه لينا ،وصف حالة حزنه

 .من شّدة حزنه رخوا
ن أي ( مّحنني)األصل فيها  :يمحَّ

  ,أحزنني
أي يذرف  والّدمُع منِّي،:منٍّي والّدمع  

 الّدمع من عيني
أتلهف أو أتحسر أو ››بمعنى  :واه

والتحّسر يكون على ، ‹‹أتعجب
ن ومعرفة مامضى ،و  يكون نكرة إذا نوِّ
ن   و ،،وهنا نكرة ألّنه لم ينونإذا لم ينوَّ
أو (كذلك)هنا أتت بمعنى استعملت 

 (.مثل ذلك)
هي كلمة من أصل فصيح :اهشاش

يُش ‹‹ تاج العروسحيث جاء في  والَهش 
َشْيٌء َهشٌّ : الرِّْخُو اللَّيُِّن كالَهشِّ ُيَقاُل : 

يٌش َأْي ر ْخٌو َليِّنٌ  َنَقَله الَجْوَهر يُّ وقد  َوَهش 
: وق ْرَبٌة َهشَّاَشٌة  ،َهشَّ َيه شُّ َهَشاَشةً 

دُّ الَوك يَعة   يُل ماُؤَها ل ر قَّت َها وهي ض  َيس 
ف َفَرساً  ّي َيص     :قال َطْلُق بُن َعد 

ْطف ه الَجّياش    َكَأّن ماَء ع 
َنان  الَحْور  الَهّشاش            2‹‹َضْهُل ش 

 ( هو)اإلعراب ،والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 .وياء المتكلم في محل نصب مفعول به

 .واو الحال :الواو
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة :الدَّمع 

حرف جر ،وياء المتكلِّم في محل جر اسم  :من 
 مجرور

الضمَّة اسم فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  :واه
،والفاعل ضمير سكِّنت لمجاراة اللَّهجة،و المقدرة

 (.أنا)مستتر تقديره 
  (الّدمع)لخبر  :اهشاش
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تعني  لهجة الجلفةفي (اهشاش)ومنه 
 .حزنهسريع البكاء من شدة  حأصبأّنه 

،الذي َمَحنِّي :الفعلحذف نون الوقاية في ومّما نالحظه في هذا البيت  :التعليق
األّول  ،ألّنهما من جنس واحد  ،وأدغم الحرفان المتحرِّكان في حرف واحد مّحنني:أصله

 .أّما ظاهرة الّتسكين فقد أشرنا إليها سابقا، ساكن والثّاني متحّرك
: غير تغيير ،إاّل في تسكين آخرها نحو أسماء األفعال تستعمل كما هي في الّلهجة منأّما
 . في هذا البيت( واه)
ن ت ك  ر ان ي د اهـــش     -0 ـن  مح  ن ي نبَّاش  ***  ل ع ز يز ة مــــ  س  ه و  شك  ق ل ب ي م  ح   ومن  و 

 عن في لهجة المنطقة  وتطلق: العزيزة
عنده مكانة وتقدير ،وأتت بنفس الذي 

أنت  ››:معناها الفصيح ،وذلك في قول
مكّرم عندي،لك مكانة :عزيز عليَّ 

 1,‹‹وتقدير
 2‹‹المحنة البالء والشّدة ›› :محنتك م ن

 .واستعملت في الّلهجة بنفس السياق
 (إّنني)أتت بمعنى : أراني

 دهَش  ››:معناها الفصيح:  داهش  
،والمفعول  ،فهو داهٌش  ،دهًش  يدهُش 

حّيره :،دهَش األمر فالناً  مدهوش
ووردت في 3،‹‹ تصّرفكدهشني :وأذهله

 .الّلهجة بنفس المعنى 
سو  :قلبي امهوسني اسم  ›› المهوَّ

اسم منادى منصوب وأداة النداء محذوفة  :العزيزة
 (أيتها العزيزة)والتقدير

وقد أّدت وظيفتها النحوية كما ،حرف جر :من
 .وردت في الفصحى

ة جره الكسرة الظاهرة  اسم مجرور وعالم :تكمحن
لكن في اللهجة ظهرت العالمة وهو مضاف 
ضمير متصل في محل جر بالفتح،والكاف 
عالمة البناء في األصل الفتحة لكن )مضاف إليه

 (استبدلت بالسكون في الّلهجة
 حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل :إنَّ 
والياء  للوقاية ال محل لها من اإلعراب  النونو

 (إنّ )نصب اسم في محل
 .مرفوع  (إنّ ) خبر:داهش  
 ،من حرف جراستئنافّية :الواو
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الذي يحدِّث  ،وهو مفعول من هّوس
،أوتي باأللف للوصول إلى 1 ‹‹نفسه

 .الميم الساكنة
على  صيغة مبالغة من نبَش  :نّباش
،وهي بمعنى يفتش،ينبش (فّعال)وزن

 .القبور ،من يفتِّش القبور
القلب ينبش مجازا وهنا يقصد بها أن 
 .على كثرة التفكير

 
 

اسم مجرور وهو مضاف والكاف ضمير متصل 
،الجار والمجرور متعلقان في محل جر باإلضافة 

 .بخبر مقّدم محذوف
 مبتدأ مؤخر:قلبي 

وهو  نعت مرفوع  بالضمة المقدرة :مهّوسني
جر مضاف ،وياء المتكلم في محل مضاف

،والنون نون الوقاية مبنية على الكسر المحل إليه
 لها من اإلعراب 

 (مهّوس)نائب فاعل السم المفعول:نّباش

اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة ،على وزنها دون :صيغ نحوال استعملت :تعليق
 اسم الفاعل: داهشاسم مفعول ، :مهّوس: تغيير مع الحفاظ على أحكامها اإلعرابية  ، نحو

 .صيغة مبالغة على وزن فعَّال :نبَّاش
 ،ولهذا تغّيرت وظيفتها بتغّير معناها(إّنني)هنا بمعنىلكن وردت ( أراني)أصلها  :راني

غّيرت وظيفتها إلى أداة نصب وتوكيد،مع العلم (إنّ )فعل مضارع ،لكن ورودها بمعنى(أرى)ف
أّن جميع الوحدات في هذا التركيب تتغّير أحكامها،وذلك ألّن تغّيرت من جملة فعلّية تبتدأ 

 .،إلى جملة إسمّية منسوخة(أرى)بالفعل
اُلو ك   -1 ال  ح  ُروف   ح  ق ـــــــة ط ــــــــــــاش   د  مت ق ي د  و ***  ل ـي ط ايش  لخ  ــــاذ ا ب ال ُفر   مــ 

وهنا لغة عربية  :الخروف   ك حال   حاّلهُ 
بمعنى أّن حال الحصان ،فصيحة 

ألصل ا:الّليا، يشبه حال الخروف
 (الّلي)فأصبحت  (الذال)حذف ،(الذي)

الوصول فحل محله حذف االسم )اّلذي 
 هو الذي ال ››والّطائش:طائش  ،(الالم

،أي أن السهم يتوه  2‹‹يصيب إذا رمى

 مبتدأ مرفوع ،والواو فاعل :حال
 حرف جر (أداة تشبيه) :الكاف
 مجرور وهو مضافاسم  :حال  

 .الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف
مضاف إليه مجرور ونعلم أن المضاف  :الخروف  

إليه هو الذي يتمم معنى الكلمة التي 
قبله،واستعماله في اللهجة أّدى نفس الوظيفة حيث 
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عن الهدف،وبالتالي ورد استعمالها في 
الّلهجة على هذا الّنحو،حيث أراد 
الشاعر أن يشبه  حال حصانه  

بالخروف الطائش أي التائه اّلي ضّل 
 .طريقه
ويقصد بها في اللهجة  :متقيدب الذي

ن كلمة دخيلة على ،وقد تكو  (حزين)
 اللغة العربية 

أداة استفهام لكنها  :بالفرقة ماذا
استعملت لغير االستفهام ،حيث جرى 

،أي افترقنا استعمالها داال على الكثرة
 .من مّدة طويلة

 .قد سبق شرحها:طاش  
 
 

،إذا الحكم (حال)تّمم معنى ( الخروف  )لفظ 
اإلعرابي للمضاف إليه  في اللهجة هو التوضيح 

 .ما في الفصحىك
اسم موصول مبني على السكون المقدرة  :الذي

محل رفع  على المد منع من ظهورها الثقل في
 .صفة

 .خبر مرفوع وعالمة رفعة الضمة المقدرة:طائش
خبر مرفوع وعالمة رفعة اسم موصول، :اّلذي

 .الضمة 
اسم :،متقيدبٌ  الواو حرف عطف :متقيدبو 

 . معطوف مرفوع
 .مبتدأاسم استفهام في محل رفع  :ماذا

جار وجرور وحرف الجر الباء هنا بمعنى  :بالفرقة
 (طاش)متعلقان بالفعل(من الفرقة)،أي (من)

والفاعل  فعل ماض مبني على الفتح :طاش
( طاش)،والجملة الفعلّية (هو)ضمير مستتر تقديره
 .في محّل رفع خبر

 

تحويل الهمزة ،وتعّوض بالمّد ،و (حالهُ )أصلهااّلتي  (حالو)في (هاء)حذف الضمير  :تعليق
معائش ُقرأت :راءات القرآنية نحووهذا وارد في بعض الق ،أصلها طائش (طايش)فيإلى ياء 
 . معايش

ــار امــــــش    -5 لَّـــــى ت اي ه  ق يـــر  ط ي فك  م  ــــــاي ل ق اه ــــــــــاش  ***  و  ـــافك  ي ات اي ه ـــــــا م  ص  و   و 
رجع بقولنا في لهجة بمعنى  :وّلى

رجع :بمعنى ،وّلى عن طريقه:المنطقة 
 (ناقص)فعل ماض معتل اآلخر :وّلى

وبمقارنته مع الفصحى نجد أّنه أتى بنفس الصيغة 
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 .عن طريقه
 ضالّ  ،اسم فاعل من تاه ›› :تائها
على هذا وقد استعملت ،1‹‹ ضائع
 ,الّنحو
اسم يستعمل لإلستثناء يجرى عليه :غير  

 (إالّ )بأحكام المستثنى 
  الخيال،وقوس قزح وألوانه بمعنى:طيف ك  
 لم يتعّود :لم يرم

جمع وصف،صفات  ››:وأوصافك  
وأريد بها في هذا  ‹‹اإلنسان الّشخصية

نادرة،ويظهر ذلك في  كالبيت أوصاف
 (مايلقاهاشتايهة  وأوصافك يا) قوله

 .أي أوصافك اليجدها
سبق شرحها وردت سابقا اسم :ياتائهة

،وهنا اسم فاعل (تائه)فاعل مذكر
 (.تائهة)مؤنث

 اليجدها بمعنى  :ما يلقاها

كما أّنه خضع لنفس الحكم اإلعرابي للفعل 
الناقص ،فهو فعل ماض  ناقص مبني الماضي 

 .على الفتحة المقّدرة منع من ظهورها التعّذر
 (.هو)اسمها ضمير مستتر تقديره 

 .خبرها منصوب وعالمة الفتحة  :تائها
 مستثنى منصوب وهو مضاف :غير

 .مضاف إليه،وهو مضاف :طيف 
 وضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر

 .باإلضافة
 مبني على السكونأداة نفي  :ما

 مبتدأ مرفوع وعالمة :أوصافُ ، عطف حرف الواو
 .مضاف إليه الكافوهو مضاف، رفعه الضمة

 .منصوب اسم منادىتائهة ،و أداة نداء :يا
فعل مضارع مرفوع وعالمة  :يلقىأداة نفي، :ما

رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، 
مفعول  الهاء،و (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

 . به
مفعول به،واالسم ( غير) التي أّدت (غير طيفك)وفي هذا البيت نرى أّن قول الشاعر:تعليق

أّن ،وهذا ماوافق القاعدة الّنحوية حيث (طيف)اّلذي جاء بعدها مجرورا باإلضافة وهو 
 .ويكون مابعده مجرورا باإلضافة( إاّل )يجري عليهما أحكام المستثنى(غير،سوى)

(  مارامش،مايلقاهاش)في، وتوكيد الّنفي بالشينفي أغلب الكلمات،كما نالحظ ظاهرة التسكين 
 .،وكّلها شرحت سابقا (تايهةتايه ،)واستبدال الهمزة ياء في

بــــش     -3 ن يــــت  ي ُعــــــود  ف اطــــــــم  م ح  ـــــ***  ات م  ّنـــُـــــــو م  ل يت  م  يَّان ــــــي م  ـــــــاش  ع    اي ن س 
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 :وهي كلمة فصيحة بمعنى :تمنيتُ 
وقد وردت في 1.‹‹ ،وأراد رغب ››

نحو قوله بمعنى ألقى القرآن الكريم 
ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن   ﴿ :تعالى م ا أ ر س  و 

نَّٰى أ ل ق ى  ر ُسول  و ال  ن ب يٍّ إ الَّ إ ذ ا ت م 
ن يَّت ه  ف ي ن س ُخ  ا الشَّي ط اُن ف ي ُأم  اللَُّه م 

ك ُم اللَُّه آي ات ه   ُيل ق ي الشَّي ط اُن ُثمَّ ُيح 
ك يم   ل يم  ح  كما وردت بمعنى ،2﴾ و اللَُّه ع 

 ك ان ت   إ ن ُقل   ﴿ :الرغبة في قوله تعالى
ر ةُ  الدَّارُ  ل ُكمُ  ند   اآلخ  ة   اللَّه   ع  ال ص   م ن خ 
نَُّوا   النَّاس   ُدون   ت   ف ت م   ُكن ُتم   إ ن ال م و 

ق ين   اد  واإلستعمال الّشائع عند  3.﴾ص 
 (أحّب و أراد ورغب)العرب بمعنى 

،وهذا معناها اّلي أراده الّشاعر في قوله 
 .أي رغبت( تمّنيت)

ووردت في الفصحى بمعنيين  :يعودُ 
 4‹‹عاد أدراجه ››:بمعنى رجع  األّول

عاد األمر ›› (:صار)والثّانية بمعنى 
في هذا  ،وقد استعملت5‹‹صار إياهُ :كذا

 (.صار)البيت بمعنى 
 قَطَعُه عنها:َفَطَمُه عن عاداته :فاطم

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة  :تمنيتُ 
 المقدرة التصاله بتاء الفاعل ،والتاء ضمير

 متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل 
ناقص مرفوع   فعل مضارع( بمعنى صار: )يعودُ 

واسمها محذوف  ،وعالمة رفعه الضمة 
 (.هو)تقديره
 .وظيفته اإلعرابية خبر يعود  :فاطم

ما أحّب أو لم يحب،فكالمهما يفيد الزمن :ماحّبش
فعل مضارع  :يحبأداة جزم ، :لم،الماضي 
 مجزوم 

على الفتحة المقدرة منع  فعل ماض مبني : عيَّى
من ظهورها التعذر،والنون للوقاية،وياء المتكلم في 

 .محل نصب مفعول به
الفتحة المقدرة فعل ماض مبني على  :مّليت

،والتاء ضمير متصل مبني  الّتصاله بضمير الرفع
 .على الضم في محل رفع فاعل

 جار ومجرور( منه )أصلها  :مّنو
غير (ماالنَّافية)هنا أيضا ال ينسى  :ماينساش

لدخولها على الفعل  (ال الّنافية)مثل  عاملة
المضارع،وينسى فعل مضارع مرفوع بالضمَّة 

المقدَّرة منع من ظهورها التعذر،والفاعل ضمير 
                                                           

 .الّسابقالمصدر  1
 .03الحج،آ 2
 .49البقرة،آ 3
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 لم يحبّ  :ماحّبش
 من العياء أي أتعبني:عّياني
 دغام حرفينإ، (مللت )أصلها  :مّليت

 .مع مدِّه(الالم)من جنس واحد وهو
،حذف الضمير واستبدل منهُ  :مّنو

 .بضّمة طويلة
نسي  ››، ينساها ال :ينساهاش ما

 1.‹‹لم يحفظه: األمر

 (هو)مستتر تقديره
 

باإلضافة للتعليقات السابقة فيما يخص الّنفي بالشين وظاهرة الّتسكين،نضيف عليها :تعليق
منه،استبدل هاء :أصلها اّلتي( مّنو) الحظناه في هذا البيت على الجار والمجرور ما

 .الضمير بضمة طويلة
 .(اتمنيت)إضافة ألف قبل األفعال نحو

ال )أّما األدوات األخرى مثل(ماالّنافية)كما نالحظ أيضا في أدوات الّنفي دائما تستعمل
 . ،فال تستعمل في لهجة الجلفة( فية،لماالنّ 
ق لَّش    -9 يل  م  يَّــــــاش  *** و ال لَّه  ي اش ي ه ان  ب ن  ص  ق  ل ــي ر  ل ُدوا ي ل ه ب  ك ي ل ب ر   ج 

 ساُن بالّله تعالىنيمين يحلفها اإل: واللَّه  
من سباع  ››:وهو الشاهين  :ياشيهان

والشاعر ،2‹‹الّطيور،ليس بعربي محض
أطلق على حصانه هذا االسم ككناية 

الشجاعة التي يّتصف بها هذا على 
 .الطائر الجارح

وهي كلمة  ، أي بن أصل :صيل   بن

 اسم مجرور :اللَّه   حرف جر للقسم، :الواو
،والجار والمجرور في محل (الواو)بحرف القسم

يميٌن )أو(قسم والّله)رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره
 ( بالّله  
 .أداة نداء واسم منادى منصوب :شيهان يا
( بن صيل)،ألّنه (شيهان)عطف بيان من  :بن

 .يحمل معنى شيهان ويحّل محّله

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
 .392،ص02ابن منظور،لسان العرب،المجلد 2
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أصل شريف ،منشإ  ››: ،يقال عربية
،وهنا أراد أن يقول حصان 1‹‹ شريف
 .أصيل
تستعمل في اللهجة بمعنى  :مقّلش
ليست من ،ولكنها كلمة دخيلة مدلل

جلدُه،استبدلت :جلدو، العربي الفصيح
 .هاء الضمير بالمد

يلهُب،ألهَب ››:  :ك لبرق   يل هب  
تتابع وتدارك لمعانه حتى ال :البرقُ 

،ومعناها 2‹‹يكون بين البرَقتين ُفرجة
 .جلده يلمع مثل البرق

في اسم  ،حذفت الذال الذي :الّلي
 الموصول

 على وزن فعالصيغة مبالغة : رّياش  
سبق شرحها،وهنا وردت بمعنى لمعان 

  .جلده ظاهر من بعيد

 مجرورمضاف إليه  :صيل
يهان وهي مصاغة على اسم صفة لش :مقّلش

 .المفعول
وهو مرفوع وعالمة رفعه الضمة  مبتدأ :جلدهُ 

 .مضاف،الهاء مضاف إليه
،والفاعل ضمير مستتر فعل مضارع مرفوع  :يلهبُ 
في محل رفع (يلهبُ )،والجملة الفعلية (هو)تقديره
 .خبر

حرف تشبيه مبني على الجر في محل  :الكاف
مضاف   :البرقمضاف، ،وهو للجلد رفع صفة

 إليه مجرور
اسم موصول مبني على سكون المد في  :الذي

 .محل رفع خبر للمبتدأ
 خبر مرفوع :رّياش

 

في هذا البيت باإلضافة إلى المالحظات الّسابقة فيما يخص الّتسكين وحذف الذال :تعليق
 (جلدو)كلمة  نحو،وحذف الضمير الهاء بعد األسماء والحروف  (اّلذي)في اسم الموصول

تقتضيه حياة  هذا ما،و  وهذا الحذف قد يرجع إلى طلب الخفة في الكالم،(جلده)األصل
في ا يقتصدو  يجب أنفي وقت أسرع  حاجاتهمولقضاء ،الصعبة المليئة بالّنشاط البادية 
 ,الخ...سكينإلى الحذف والّنحت والتّ  ،ويلجئواكالمهم 

 كما نالحظ أّن هناك بعض األلفاظ الّدخيلة على لهجة الجلفة رغم أّننا النعرف أصلها
 .ها أعجمية بأنّ  والتظهر
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يح  ي ع اكـــــــــش     -1 ق ُيــــــــوم  ل ر  مــ اش  *** فرَّت ع ة م  ر  س س  ح  و  ط ر ة ت ل ق اه  ي ت ح  ل خ  ع   و 
تَعة   :فرت عة بفتح )في الرتعة ››في الرَّ

ساع في االتّ  (التاء وسكونها
 الجلفة هجةلوتستعمل في ،1‹‹الخصب

بنفس المعنى حيث تطلق على المكان 
 .المتسع
القياُم على األمر أو  ›› :الق وامةُ 

المال،أو والية األمر من وقعت عليه 
،أي أّن جميع  حاجياتهم 2‹‹القوامة

 .متوفرة في مكان مّتسع 
يح رجع  :عكش عليه ›› :يعاكش للر 

،أي أّن الحصان يقاوم 3‹‹إليه مهاجما
 الّريح 

لى الخطرة وهي  ››بمعنى السفر  : وع 
جرس خاصٌّ :مأخوذة من إنذار الخطر

يعّلق في عربات القطار يوضع تحت 
تصّرف المسافرين في حالة وجود 

مايهّدد حياتهم كما يوضع في أماكن 
ة   4‹‹تكون فيها الحاجة إلى اإلنذار مل حَّ

 .إلتقى،إلتقاء ›› :تلقاه
 اجتمعا،إلتقى :إلتقى الشيئان

 .5‹‹صادفه ورآه:الشيء

 جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف :في الّرتعة
 . مبتدأ مرفوع :مقيوم
يح    جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف :للر 

فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير  :يعاكُش 
في ( يعاكش)والجملة الفعلية (هو)مستتر تقديره

 . محل رفع مبتدأ،سكِّن لمراعاة الوقف
 الواو استئنافية المحل لها من اإلعراب  :الواو

 جار وجرور متعلقان بخبر محذوف  :وعلى الخطرة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :تلقى

ظهورها التعذر،والفاعل ضمير المقدرة منع من 
ضمير متصل مبني  الهاء،و(هو)مستتر تقديره

 .بهعلى الضم في محل نصب المفعول 
،والفاعل  فعل مضارع مرفوع (:يتحسس)يتحوسس

 (.هو)ضمير مستتر تقديره
 صفة للحصان :حرماش
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يتحّسُس،احسُّس مصدر  ›› :يتحوسس
أثار :تحسََّس،حسَّس الّرأي العام

سَُّه،حسََّس على  انتباَهُه،أ وهن ح 
وجاءت ، 1‹‹َسُه حسَُّه،مسَُّه،تلمّ :جسده

على وزن مفعولل في صياغتها على 
 .اسم الفاعل

 2‹‹ قوي الحركة متسارعها››  :حرماش
وعلى الخطرة تلقاه :( وقصده في قول
في الّسفر تجده يقاوم ( للّريح يعاكش

الّريح قوي الحركة وسريعا وشديد 
  .االنتباه
،نحو حذف المد في حروف الجر أّدت وظيفتها مع تغيير بسيط في بعض األصوات: تعليق

 (.لّريح)،(علخطرة)،(فرتعة)بعضها واّتصالها بالسم المجرور، مثل
 .أّما التغييرات اّلتي طرأت على باقي الوحدات فقد سبق شرحها

ــــة ب يــــه  مقشــــــش     -7 م  ز  ــــــدَّد  ف الَّ ـــــــاش  *** ي ك  ك  ب ـــُدوا ك ش  ل ق يــــض  ي ب ان لك  ز   وم 
الَكدُّ الشدة في العمل : ك د د  ››: كدد

وطلب الكسب وبابه رد و َكدَُّه أتعبه 
،واستعملت هنا 3‹‹ فهو الزم ومتعد

 .بمعنى َعّض بشّدة
وهي العمود من  ››الخالفة،: فاّلزمة

،ويستعمل 4‹‹أمدة البيت في مؤخره 
للداللة على أّنها من لوازم ( الزمة)لفظ

 .بناء البيت

 فعل مضارع،والفاعل  :يكدد
 .ضمير مستتر

 ،(يكدِّد)جار ومجرور متعلقان بالفعل  :فاّلزمة
ويفيد الجار والمجرور وهما يسميان شبه جملة 

إتمام معنى الجملة بما يضيفانه من معان  جديدة 
 .للفعل  أو ما يقوم مقامه

 يتعلقان بالفاعل جار ومجرور  :بيه
 .حال منصوب ،وسكِّن لمجاراة اللهجة :مقشش

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
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 (ألنه)حرف الجر أتى بمعنى :بيه
ونعلم أّن حروف الجر لها عّدة معاني 

عوقب :نحو(بسبب)ة يالسبب:منها 
 الّرجل بذنبه

اسم مفعول من :ُمَقشٌَّش  ››:مقشش
 1‹‹شتمه: قشَّشه بكالمه، قشََّش 

  واستعملت للداللة على الغضب
والغيُظ شعور  ››ظ  ،ومن الغي :ظوملقي

بالغضب الشديد من إساءة ُيلحقها به 
 2‹‹ أحد
ظهر :بان الشَّيءُ  ››  :زبدوا لكباني 

،ظهر زَبٌد على  زبُدهُ  واتَّضح ،يبان لك
مايخرج من الفم في حالة : جانبَي َفم ه
 3.‹‹الغضب
صّوت  :كشكشت األفعى :كشكاش
 جلُدها

ويريد أن يصف حالة الحصان عندما 
يكون غاضبا ويظهر حينها زبده من 

 .فمه 

 :الغيض، جر حرف :من، واوالحال: ومن الغيض
،والجار والمجرور اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

 .متعلقان  بخبر محذوف
الالم حرف  :لك فعل مضارع مرفوع، :يبانُ 

جر،وكاف المخاطبة في محل جر اسم 
 (.يبان)مجرور،متعلقان بالفعل 

فاعل مرفوع، والهاء ضمير متصل مبني  :زبُدهُ 
 .على الضم في محل نصب مفعول به

 (االستعمال حذفت الهاء واستبدلت بواو المدعند )
نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة وسكِّن  :كشكاش

 .لمراعاة الوقف

ب  - 13 ــــــــــاش  رباط العام ب يـــــه  *** ب اين  ي ن ه ش  في الثرى ي ب ح ث  ق اض  خ  ر  ايــــــق  خ   م ضَّ
حفرها وطلب شيئا :بحث األرض:يبحثُ 

 :في قوله تعالى القرآنفيها،ووردت في 
 ،مضارع مرفوع  وعالمة رفعه الضمة فعل :يبحثُ 

 (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
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ُث في  ﴿ فب ع ث  اللَُّه ُغرابا  ي بح 
والشاعر أراد أن يصف ،1﴾األرض  

الحصان عندما يكون غاضبا يبحث 
برجله على األرض أي يترك آثارا من 

 .شدة غضبه
لعن  وطرد  وسخط ،وقد :غضب  :غاضبا

  :وردت في القرآن في قوله تعالى 
س   ﴿ ب ُكم  ر ج  ل ي ُكم  م ن  ر  ق ع  ع  ق ال  ق د  و 

 2﴾وغ ض ب  
 3‹‹ في األرض ›› :في الثرى

باين  ›› ،اسم فاعل من بان :باين
 4‹‹ أظهره وأعلنه :بالشَّيء
 يعضُّ  :ينهُش 

 (ألنه)حرف الجر أتى بمعنى ،به   :بيه
ونعلم أّن حروف الجر لها عّدة معاني 

عوقب الّرجل :نحو (بسبب)منها السببة 
 .بذنبه

 .لمّدة عام ملجمأي : رباط العام
 .منزعجا: متضايقا  
وهي بمعنى خشخشة،والتي :خرخاشا
،أي عندما 1‹‹إحداث صوت  ››:تعني 

نصبه الفتحة حال منصوب وعالمة  :غاضبا
 .الظاهرة على آخره

جار ومجرور متعّلقان  :في الثرى
 حال منصوب: ،بائنا(يبحث)بالفعل
 فعل مضارع مرفوع  وعالمة رفعه الضمة: ينهُش 

والجملة  (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره ،
 .الفعلية في محل نصب حال

ضمير متصل مبني الهاءحرف جر والباء :بيه
وهو مضاف،والجار في محل جر اسم مجرور 
 (ينهش)والمجرور متعلقان بالفعل

وهو  اف إليه مجرور وعالمة جره الكسرةمض:رباط  
 .مضاف إليه مجرور :العام  ، مضاف
 .حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة:متضايقا
 .حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة :خرخاش

                                                           
 المائدة،آ 1
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 .يكون غاضبا يصدر أصواتا
تنطق الباء بالكسرة الطويلة مع التسكين في هاء الضمير  ،به  :األصل (بيهْ ) :التعليق

 ,المتصل الواقع اسما مجرورا
ُتوا ز ين  ب ل ح س  ي ط رَّش   -11 و  ا  ***  ي ل ه م  ص  ــــــــاش  و  ّلـــــي ر عَّ ــــــاف  ل قُـــــــــــوم  ي و   ذ ا ش 
 .الصهيل:الّنهم  :ينهمُ 

 صوُتهُ  :صوتو
 جمع ز ينة ›› :زين

،وقد وردت في القرآن 2‹‹الحسنُ :والزين
اء ُهم  ف ل و ال  إ ذ  ﴿:الكريم في قوله تعالى ج 

لٰ ك ن ق س ت  ب أ سُ  رَُّعوا و   ُقُلوُبُهم   ن ا ت ض 
يَّن  ل ُهُم الشَّي ط اُن م او    3﴾ك اُنوا ي ع م ُلون  ز 

سمع حسًّا خارج  ،بالح سِّ  :بالحس  
خفيًَّة،ما صوًتا أو حركة   ››:البيت  

ووردت هنا ،4 ‹‹خبراً :سمعُت له حسًّا
 بنفس المعنى وهو الصوت

طرَش َيطرش،طرًشا،فهو  :يطرَّش  
ثُقَل سمُعُه،فَقَد :أطرُش طر َش الرَُّجلُ 

 .السَّمع
ذا  أشرف:شاَف الرَُّجلُ  ›› :شاف   و ا 

 .5‹‹نظر القومَ 
والجمع أقوام وهم  ››،الَقْومُ  :الُقوم  

 فعل مضارع مرفوع  وعالمة رفعه الضمة :ينهمُ 
 (هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره 

والهاء ،فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :هُ صوتُ 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به لكنها 

 .واستبدلت بواو المد في  اللهجة حذفت
 .صفة منصوبة  :زين

 (ُيطرُِّش )جار وجرور متعلقان بالفعل :بالحس  
فعل مضارع مرفوع ،سكِّن لمجاراة  :يطرش
 .الّلهجة
ذا يستقبل من الزمان ظرف لما  واو استئنافية، :وا 

مبنى على السكون،متضمنة معنى الشَّرط غير 
 ،وتتعلَّق بجوابها ويختصُّ مجيئها بالفعل  جازمة
والفاعل ضمير  ،فعل ماض مبنى الفتح :شاف  

مفعول به منصوب  :القوم   ،(هو)مستتر تقديره 
 .وعالمة نصبه الفتحة

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :يوّلي
 علع من ظهورها اشتغال المحل،والفاالمقدرة من
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الجماعة من الّناس تجمعهم جامعة 
 .‹‹يقومون لها 

 .بمعنى يصبح :ي ول ي
ُرعاش، مصدر  ››رعاشا ، :رّعاش
،ومعنى 1‹‹أخذته الرِّعدة ،الرَّْجفُ رَعش 

هذا الشطر أّن الحصان يتفاعل أمام 
  .مجمع الّناس

 (.هو)ضمير مستتر تقديره
 .حال منصوب :رّعاشا

الحرف  ،ومدّ  ظاهرة الّتسكينت توجد نفس المالحظات الّسابقة مثل في هذا البي :تعليق
 (.صوتو)األخير من االسم تعويضا على الضمير المحذوف نحو

ط ب ش     -16 ا ب ان  م  م  ـــر اش  *** ط الع  ُعن ُقوا لس  ار  يفيس  إذ ا د ار  اع   ش ب ُهوا ص 
  طالٌع،طالع فاعل من طلعَ  :طالع  
بدا  :طلَع القمُر أو الشَّمُس أو النُّورُ  ››

 2.‹‹وظهَر وانكشفَ 
،أي رافع  للسماء عنقه :للسما عنقو
 .عالياعنقه 
 3‹‹؛ظهَرواّتضحبان الشيء ››،بانَ  :بان  

ومثل  )ويقصد بها:شبههُ  :شبهو
 (.كذلك)أو (ذلك
وهي في هذه (رجع)هي بمعنى :صار  

 .الحالة فعل تام وليس ناقص
 يلهو،يلعب  :يفيس

 أداة شرطية،ذاإ :دار   إذا
بمعنى : دار 

 :عنُقهُ ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة  مبتدأ :طالع  
وهو مضاف  فاعل السم الفاعل سدَّ مسّد الخبر،

،  والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه
 :بان،(بان)،متعّلقان بالفعل جار ومجرور :للسماء

 .الفتحفعل ماض مبني على 
 .حال منصوب :مطّبشا
مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو  مبتدأ :شبههُ 

والهاء ضمير متصل مبني على الضم )مضاف 
 .في محل جر مضاف إليه 

والفاعل  مبني على الفتحفعل ماض  :صار 
 (.هو)ضمير مستتر تقديره

فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير (:يلعبُ )ايفيس
 (هو)مستتر تقديره
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،وهنا أتت 1‹‹ساح،طاف،وجاب››
 ,بمعنى طاف ،أو إلتف

آخر  : الُعْرُش  ››، اَأْعَراش :أعراش  
أي يلهو  ،2 ››َشْعر  الُعْرف  من الَفَرس

 بشعره إذا إلتف من حوله
 

في محل رفع خبر ...( صار)والجملة
 (.شبهُ )للمبتدأ

ظرف لما يستقبل من الزمان يفيد معنى  :إذا
 .الشرط
والفاعل ضمير ، فعل ماض مبني على الفتح :دار

 (.هو)مستتر تقديره
سكِّن لمجاراة مفعول به منصوب،و  :أعراشا
،وهنا قد طابق حكمه الفصحى ألن المفعول اللهجة

 .به هو مادل على من وقع عليه الفعل
واسم (طالع)باإلضافة على الصيغ التي استعملت في هذا البيت كاسم الفاعل في:تعليق

وظاهرة التسكين في أواخر ( عنقوا،شبهوا)،وحذف الضمير في (مطّبش)المفعول في
،وكذلك ألن خبرها جاء (رجع)أتت تامة ألنها بمعنى(صار)الكلمات،نضيف على ذلك أّن 

( كان)ذا كان خبرها جملة فعلية تكون تاّمة ،إاّل فيإجملة فعلية،ونعلم أّن األفعال الّناقصة 
دخيلة وأصلها ( ايفيس)قد يكون خبرها جملة فعلية أحيانا وتأتي ناقصة،كما نالحظ أّن كلمة

أعجمي،وهذا ال يظهر في لهجة الجلفة إاّل نادرا كما الحظنا في القصيدة فقد كانت أغلب 
حذفت وذلك للضرورة (السماء)همزة في مصطلحاتها من العربي الفصيح،كما نالحظ أّن ال

 .الشعرية بالّنسبة للقصيدة،لكن عادة في لهجة الجلفة ال تنطق الهمزة في اآلخر
ف رَّش     -10 ل ُعمـــــق  م  ب يُبــوا ت ار اه  ع  س  ر ير  ت ذ ه ب  ُوسط  ق م اش  *** و   م ثل  ق م ار  ح 

 شعُر ذنب ه:وسبيَب الفرس ›› :واوسبيب
يت هوعرف ه   .3‹‹وناص 

نظر بالعين أو القلب :رأى ››،تراهُ  :تراه  
،وقد وردت بنفس معناها 4‹‹أوبالعقل
 .الفصيح

مبتدأ مرفوع وعالمة :واو استئنافية ،سبيبُ  :الواو
لضمة وهو مضاف، والهاء مضاف رفعه ا
،كما الضمير واو المد لمجاراة اللهجة استبدل،و إليه

 .في وسط الكلمة الياءأضيفت 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :تراه  
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البعد : العمقُ ››،على العمق   :عل ُعمق  
،مجازا على طول الشعر 1‹‹إلى أسفل

 .أي أّنه طويل لدرجة أّنه يصل للعمق
فرش  ››،اسم المفعول من َفرََّش  :ُمف رَّش

 2‹‹الشيء ،بسطه
 3‹‹أو شبيه مساو  ›› اسم بمعنى :مثل
حزمة :والغمرُ  ››،الغمر   مثلُ  :قمار   

 4‹‹سنابل قمح أو شعير
الخيط الدقيق تفرزه  ››،حريرٌ  :حرير  

 .،ويصنع منه القماش5‹‹دودة القزِّ 
،مصدر  ذ ه ب ››ُيَذهُِّب  :تذ هب  

تمويُهها بماء :ذهَّب تذهيُب المعادن 
ل وهنا بمعنى تضيء مث 6‹‹الذَّهب

الذَّهب،أي في األصل هي تذهيب 
إذا دلَّ المفعول فيه على ،  وسط   :وسط  

مكان حدوث الشيء فإنه يسمي ظرف 
 غة،وهنا ورد بهذه الصيمكان
كّلما ينسج من  ››،القماش   :قماش  

، وما أراد 7‹‹الحرير والقطن ونحوهم 
 أن يصفه الشاعر طول شعر الفرس

الذي شبهه بالسنابل والحرير وأنها تلمع 

منع من ظهورها التعذر،والفاعل ضمير  المقدرة
 (.أنت)مستتر تقديره
جار ومجرور متعلقان بخبر  :على العمق  

 محذوف(سببُ )ل
منصوب،يبين فيه حالة سبيب حال  :مفّرش
 .الفرس
 خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك،وهو مضاف :مثلُ 

 .مضاف إليه مجرور :الغمر  
 .نعت  لسبيب الفرس :حرير
مرفوع وعالمة  مبني للمجهول مضارعل فع :ُيذ ه بُ 

 الفاعل ضمير مستترنائب و ،رفعه الضمة
 .(هي)تقديره
 .،وهو مضاف ظرف مكان منصوب :وسط

،وهنا اإلضافة  مجرور مضاف إليه :القماش  
لفظية ألنه يصح أن نضع مكان المضاف فعال 

 .يتوسط القماَش  :ويستقيم المعنى نحو
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 , مثل الّذهب
 

وحداته خاضعة لألحكام اإلعرابّية إاّل في الظواهر التي وفي هذا البيت أيضا كّل :تعليق
 .(سبيبوا:التسكين ،وتعويض الضمير بالمد نحو)ذكرت سابقا

ذ ا ف ز  ي ُعود  ب الحاف ـــر  ي ق د ش      -11 ا  بـــــ اش  *** و  ر  ـــــي خ  م  يـــُروا ت ل ق ــــاه  فصَّ م  ت س   و 
ذا  ,شرطية: و ا 
 1‹‹مكانه،أزاله عنهفزَّ عن ››،فزَّ  :فز  

 .صار،إنقلب:يعودُ  :ي عود  
،حافر الفرس :بالحافر    .بالحافر 
 القدش بالّلهجة يفعل ›› :يقدش  

يئا،وعادة ماتطلق هذه الكلمة على ش
 .2‹‹عمل النسيج
سمَّر الخَشَب  ››وتسميرُه، :وتسميروا

 3‹‹شّدُه بالمسمار وثبَّته بدقَّة فيه:وَنحوهُ 
بأربع وحافر الحصان يسّمر  3‹‹فيه

مسامير أو سّتة،واألفضل أن يسّمر 
 بسّتة
في اللغة العربية الفصيحة ،تلقاهُ  :تلقاه  

أتت بعّدة معان 
،لكن في ( استقبل،صادف،أخذ)منها

 بمعنى تجده لهجة الجلفة وردت 
حجر أصمُّ :في الصمِّ  :فصم  

 .ُمصمُت،صلب متين صخرة صمَّاءُ 
 مصدر خربَش  ،َخربشة: خرباش  

ظرف لما يستقبل من : إذا الحال، واو :الواو
 . الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه

سكِّن لمجاراة ،و فعل ماض مبني على الفتح :فزَّ  
دل في هذا الموضع على االستقبال ،و  اللهجة

 (فز)والجملة،(هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره
 جملة في محل جر وذلك لدخول إذا إليها

 .ألنه فعل الشرط
فعل مضارع ناقص مرفوع ( صار)بمعنى  :يعود

 وسكِّن لمجاراة اللهجة 
التي )وجرور متعلقان باسم يعودجار  :بالحافر  

 (بمعنى صار
فعل مضارع مرفوع وسكِّن لمراعاة  :يقدُش 

،والجملة (هو)الوقف،والفاعل ضمير مستتر تقديره
 (يعود بمعنى يصير)الفعلية في محل نصب خبر

اسم معطوف وهو  :تسميرُ حرف عطف،: الواو
ضمير متصل مبني على الضم  الهاءمضاف ،و

 في محل جر مضاف إليه،استبدل الهاء بواو المد 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة  :تلقاهُ 

المقدرة منع من ظهورها التعذر والفاعل ضمير 
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القط ونحوه،بدا وفي  آثار أظافر ››
وجهه خربش،خدش،عيوب طفيفة في 

لنا  صف،وهنا ي1‹‹األشياء المتماسكة
حافر الفرس عندما يكون الشَّاعر 

منطلقا ؛حيث أّنه يترك آثار حتى في 
 .الحجر الصوان لمتانة تسميره

 
 

،والهاء ضمير متصل مبني (هو)مستتر تقديره
سكِّنت الهاء ،مفعول به على الضم في محل نصب

 .لمجاراة اللهجة
 .جار ومجرور متعلقان بمبتدأ محذوف :م  في الص
 .حال منصوبة:خرباشا

 

 .التركيب خاضع لألحكام اإلعرابّية إاّل في ظاهرة التسكين:تعليق
ع رَّش   -15 ب ان  م  ر ا ر اه  ُعر  ح  ر اب  اصَّ يَّـــــــــــاش  *** س  اف ـــــــــر  ر  ل ب ع ــــــــاد  ي ب ــــــــان  ب ل ح   م 

ماُيرى :سراُب الصَّحراء :صحرالا سراب  
من بعيد في واضحة النَّهار ،انعكاُس 

 .الشَّمس كأنَّه ماٌء وليس كذلك
 (الصحراء)آخرحذفت الهمزة في 
 .للضرورة الشعرية

 .حذفت همزة القطع ، أراه:راه  
أهل البادية وسكانها :ُعربان›› :عربان  

من  الحصان،2‹‹من القبائل العربّية
اسم :ُمع رَّشعربي أصيل ،،أي الُعربان

بنى :عرَّش فالن  ››مفعول من عرََّش،
ارتفع وظلَّل :رُ ئعريشًا عرَّش الطا

 :بعاد  ألن ام،3‹‹بجناحيه على من تحَته

 .،وهومضافمبتدأ مرفوع  :سرابُ 
 .مضاف إليه مجرور :الصحراء  

،والفاعل ضمير مستتر مرفوع مضارعفعل  :أراهُ 
ني على الضم ،والهاء ضمير متصل مب(أنا)تقديره

 .في محل نصب مفعول به
 .مفعول به ثان منصوب :عربانا
صفة للعرب منصوبة وسكِّن لمراعاة  :معّرشا
 .الوقف

 (يبان)جار ومجرور متعلقان بالفعل :من البعد  
سكِّن لمجاراة و فعل مضارع مرفوع  :يبانُ 

 (.هو)والفاعل ضمير مستتر تقديره،اللهجة
جار وجرور متعلقان بخبر مقدم  :بالحافر
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، من  مفردها ُبعد،اّتساع  ››األبعاد 
بمعنى يباُن  :ي بان  ،و 1‹‹المدى
يقابل القدم  ،مابالحافر :بلحافر  ،يظهرُ 

سبق شرحها قد  :ريَّاش،من اإلنسان
وفي هذا ،وهي اسم فاعل من رّيش

البيت أراد الّشاعر إخبارنا على أّن 
 .حصانه عربي أصيل

 .محذوف
 .مبتدأ مرفوع   :رّياش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صلة بضمائر المتكّلم أو األفعال المتّ ،نجد أّن  باإلضافة إلى المالحظات الّسابقة:تعليق
راني التي أصلها أراني،حذفت ألف القطع للتخفيف :المخاطب لم يطرأ عليها تغيير نحو

إليه سابقا بأّنه وهذا ماأشرنا (الصحرا)،كما أن الهمزة حذفت في آخر كلمةووظيفتها لم تتغّير
في عاّمة الكالم سواء وارد في الفصيح للضرورة الشعرية،لكن في لهجة الجلفة يكون ذلك 

: نحو األخيرحرف مع حذف الشعر أو نثر،وحروف الجر تتصل باالسم الذي بعدها 
بغير  2باإلدغام ليا وهذا وارد في الفصيح بما يسّمى؛حيث أدغمت النون واختفت ك(ملبعاد)

يد ا  ﴿: قوله تعالى في( لدنه: (،نحو غّنة ر  ب أ س ا ش د  ن ين   م ن  ل ُدن هُ  ق ي م ا ل ُينذ  م  ُيب ش ر  ال ُمؤ  و 
ات  أ نَّ  ال ح  ُلون  الصَّ ين  ي ع م  س ن االَّذ  ر ا ح   3﴾ل ُهم  أ ج 

ُلوا ق ـــش      -13 ي ر  يد  ن ت خ  م ان ن س اش  ن ز  عـــــ دَّل  ك يف ــــــــاش  *** و  م  ق ُيــوم  و   م ن  ُكلَّش  م 
 أو ال أنسى نسىأ وما :وماننساش

 أزيُد أي أضيف  :نزيد  
 وأختاُر له :نتخيرلوا

 4‹‹جمع من هنا وهناك ››،قشا :قش  

 أداة نفي العمل لها :ما، استئنافية واو  :الواو
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :أنسى

من ظهورها التعذر والفاعل ضمير  المقدرة منع
 .،والشين تستعمل لتوكيد النفي( أنا)مستتر تقديره

                                                           
 .نفسهالمصدر  1
إذا أتيا بعد النون الساكنة أو التنوين في كلمتين حيث لم يقع منه في القرآن ما كان في "الالم والراء "ويأتي مع حرفين  2

  . كلمة واحدة
 3الكهف،آ 3
،معجم إلكتروني ؛وقد استند في القاموس العربي العربي ببعض المعاجم httpM//www.almaany.comمعجم المعاني  4

معجم األعشاب،ومعجم الوسيط،ومعجم الغني ومعجم الّلغة العربية المعاصرة ومعجم مختار الصحاح،ومعجم : مثلالمشهورة 
 .المصطلحات الفقهية ومعجم معاني االسماء ومعجم األصوات

http://www.al-eman.com/tagweed/viewAya.htm?ex=041
http://www.al-eman.com/tagweed/viewAya.htm?ex=041
http://www.al-eman.com/tagweed/viewAya.htm?ex=041
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 كلِّ شيء   م ن :كلَّش  من 
وقد ،وهو اسم مفعول من القوامة:مقيوم  

 .سبق شرحها
 فاعل من إعتدل  ومعتدل: ومعدَّل  

توّسط بين حالين في كمٍّ أو كيف أو  ››
 1‹‹تناسب

والمقصود  كيف ال يكون ذلك؟ :اش  كيف
بهذا السؤال تبيين إعجاب الشاعر 

 .بحصانه
اعر يوّفر ومعنى هذا البيت أّن الشّ 

 .لحصانه كّل حاجياته
 

المضمرة (أن)فعل مضارع منصوب ب :أزيد  
والفاعل ضمير مستتر ، (أن أزيد)والتقدير
 (أنا)تقديره
منصوب فعل مضارع  :أختار  العطف محذوفة، واو
والفاعل ضمير مستتر المضمرة ،( أن)ب

ضمير متصل  الهاءحرف جر و :الم،(أنا)تقديره
 :قشا،ني على الضم في محل جر اسم مجرورمب

 .مفعول به منصوب
 اسم مجرور وهو مضاف :كل  ،حرف جر :من

 :شيءمتعّلقان بخبر محذوف ،والجار والمجرور 
 مبتدأ مرفوع :مقيوم،مجرور مضاف إليه

 اسم معطوف  :معتدلواو العطف، :الواو
 .منصوب على الحال استفهام  اسم :كيف

 

ما : ،تعوض ألف المضارع بنون المضارع نحو المفرد المتكّلم في الفعل المضارع :تعليق
أختار له ،وبالتالي في لهجة الجلفة : ،نتخيرلو(أنسى)د هو الفعل ننسى ،القص :ننساش

على حالها مع إضافة واو  تستعمل صيغة الجمع أثناء المفرد المتكّلم،أما في الجمع فتبقى
 .،مع إضافة الشين للنفي وقد شرحنا ذلك سابقاالجماعة

كّلش : كثيرا ما يستعمل الّنحت ،وهذا مايؤدي إلى تغيير بعض األحكام الّنحوية نحوو 
مضاف ( شيء)في القصيدة اسم مجرور مضاف و( كلّ )كّل شيء ،فقد وردت :واألصل فيها

أصبحت كلمة واحدة النستطيع إعطاء حكمين ( كّلش)إليه، أّما في لهجة الجلفة بعد الّنحت 
نحوين لكلمة واحدة وبالتالي بالنسبة للهجة يحذف المضاف إليه،مع العلم أّن هذا ال يخالف 

بسم الّله : اللغة العربية الفصيحة نحو قولنا البسملة في الفصاحة ألّن الّنحت موجود في
 .ال حول وال قّوة إاّل بالّله:الرحمن الّرحيم،والحوقلة في

ماذا ،وردت في القصيدة بمعنى :أدوات اإلستفهام تستعمل أحيانا بمعان غير اإلستفهام نحوو 
ماذا بالفرقة ؛أي افترقنا من مّدة طويلة،وأيضا  :في األبيات الّسابقة الكثرة ،حيث يقول

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
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كيفاش وردت في القصيدة بمعنى التعجب،وهذا اليخالف اللغة العربية فكثيرا ماتستعمل :قول
 .أدوات اإلستفهام بمعان مختلفة

ن ق ش   -19 ــــــــُدول  م  ب ــــــود  م ج  اُموا ع  لـــُو ن ــــــوَّاش  *** أ ل ج  ي ـــــر ر اي ب  ــة ب ال ع  ل ُقصَّ ع   و 
  لجامه :لجامو

صيغة مبالغة،وهي بمعنى  :ودعبّ 
أن لجامه يقوده ،ويقصد به  وديةبالع
  .تنقاد العبيد  اكم

 .مفتولٌ ،حبٌل َمجُدولٌ  :مجدول
 .،فيه زخرفة تزّينهمنقوٌش  :منقش  

ة :وعلُقّصة ة ،القصَّ شعر :وعلى الُقصَّ
 .مقدَّم الرَّأس

، :بالعير   ملتقى الجفنين :العيرُ  ››بالَعْير 
من ناحية األنف ومن ناحية 

 .1‹‹الصُّدغ
،وهذا المعنى نازل على جبينه :رايبلوا

مأخوذ من المعنى الفصيح للفعل 
 مخض وخرج ››:راب الّلبن:نقول( راب)

وبالتالي من كثر شعر ، 2‹‹ زبده
 .الحصان حتى نزل على جبينه

نواٌش صيغة مبالغة على وزن  :نّواش  
 .فعال

 

،وهو مضاف،الهاء مضاف مبتدأ مرفوع :هُ لجامُ 
 .إليه

 خبر مرفوع :عّبود  
 خبر ثان مرفوع :مجدول
 خبر ثالث مرفوع :من قَّش  
جار ومجرور  :على الُقّصةإستنافية،  :الواو

 بخبر مقدم متعلقان
 جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم :بالعير
 :،لهُ  مرفوع مبتدأ( راب)اسم فاعل من  :رائب

حرف جر والهاء ضمير مّتصل في محل جر اسم 
 .مجرور،والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف

 (.له)مبتدأ مؤخر للجار والمجرور :نّواش  

لجر أّدت ضمير وتعويضه بالمد ،وحروف احذف كنفس المالحظات التي سبقت :تعليق
لم نعهده في الفصحى  وهذا ما ،تينتتابع الجار والمجرور لمرّ وظيفتها لكن إضافة لذلك 

 ,(على القصة بالعير)نحو
                                                           

 .الّسابقالمصدر  1
 .نفسهالمصدر  2
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ـــــــــش    -11 د ة ت ت ع ن ك  ن قُــــوا ت ل ق ــــــــى ق ــــال  ب اش  *** ع  ُفور ة ب ل و ان  م ن  ُصوف ة  ل ك   م ض 
وصلة بين  ››: ،العنق عنُقهُ  :عنقو

 1‹‹الّرأس والجسد
 تجد وقد شرحت سابقا :تلقى
إذا :عنكش العشبُ  ››:تتعنك ُش  قالدة  

،واستعملت هنا  2‹‹هاج وكثر والتفَّ 
للداللة إلتفاف القالدة حول عنق 

 .الحصان
 ››اسم مفعول من ضفر،:مضفورة  

  3‹‹ انضفر الشعر،ا لتوى
،وهو  ،واأللوان جمع لونبألوان   :بلوان
الّسواد والبياض من  الجسم صفة

 .والحمرة وغيره
 والصُّوف ››، فة  صو  من: صوفة نم

الّشعر يغطي جلد الضأن،ويمتاز 
 4‹‹ وطوله وتمّوجه كثرتهب
جمع كبش ،فحل  الكباش   ››:لكباش 

 5‹‹الضأن في أي سنٍّ كان 
يصف الّشاعر في هذا البيت قالدة 

بادية على عنقه الحصان اّلتي 
 .ومنسوجة بصوف الكباش وملّونة

فعل مضارع مرفوع  :تلقى ، مبتدأ مرفوع :عنُقهُ 
وعالمة الرفع مقدرة للتعذر،والفاعل ضمير مستتر 

 :تتعنكُش ،مفعول به منصوب :قالدة  ، (أنت)تقديره
والفاعل ضمير مستتر  ،فعل مضارع مرفوع

 .حال منصوب :مضفورة، (هي)تقديره
 وهي للتبعيض(من)جر بمعنى حرف : الباء

 انــوالجار والمجرور متعلق، اسم مجرور: ألوانو
 .حرف جر للتبعيض :م ن( تتعنكُش )بالفعل 
،والجار  اسم مجرور وهو مضاف :ة  صوف  

 :الكباش  ،  (تتعنكش)بالفعلوالمجرور متعلقان 
 . مجرور مضاف إليه

كما في األبيات الّسابقة إاّل في  في هذا البيت الّتركيب خاضع لألحكام اإلعرابية:تعليق
                                                           

 .الّسابقالمصدر  1
 .نفسهالمصدر  2
 .نفسهالمصدر  3
 .نفسهالمصدر  4
 .نفسهالمصدر  5
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 .،وبعض المالحظات اّلتي أشرنا إليها سابقاظاهرة التسكين
ن اُبوا ت ت س م ش   -17 ل ى ج  ات  ع  الطَّر ح  ش  *** و   قـــ اع  أ ل ـــــــو ان  اط يف  ف يه م  ل ت ق ال 

َطرحُة  ››،َوالطرحاتُ  :الّطرحات
على َطيلساُن،كساء ُتلقيه  :الَعروس  

ها،طرحُة المشاي ُخ أو  كت فيها ورأس 
،ويقصد 1‹‹ثوٌب أخضُر يلبسوَنهُ :العلماء  

هنا بالطرحات الغطاء اّلذي يغطى به 
 .لتزيينه الحصان

 .،يمينه ويسارهجانبيه   َعلى :على جنابو
 ،أي تقابل الّشمس تتَشمَُّس  :تتسمش

 (كلُّ )تستعمل بمعنى  :قاع
،قد سبق شرحها:ألوان    ,ألوان 
،قوس قزح:يف  اط    ,الطَّيف 
 فيه مْ :مفيه  

 .للدالل ،وقد شرحت سابقا: لتقالش
يصف الشاعر غطاء الحصان المزّينة 

  .باأللوان

ستئنافية، :الواو مبتدأ  مرفوع وعالمة  :الّطرحاتواوا 
 .رفعه الضمة 

 .حرف جر بمعنى المصاحبة :على
 اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى :جانبيه

،والجار والمجرور متعلقان بخبر   وهو مضاف
 .محذوف
 .فعل مضارع مرفوع :تتشّمُس 

 .وهو مضاف، مبتدأ مرفوع :كل  
 .وهو مضاف مضاف إليه مجرور :ألوان  

 مضاف إليه مجرور :الّطيف  
ومجرور متعلقان بخبر ( للسببية)جار :فيهم

 .محذوف
 .جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف :للتقالش

 .جنابو التي أصلها جانبيه :صيغة الجمع في المثّنى في لهجة الجلفة نحوتستعمل  :التعليق
ش   -63 ـــوَّ ــــــل  ي ح  ــــال  لر ج  س  ر ك اب ـــة  ل م  ش  *** و  ــر ة ل ـــــالَّ ل ق م  ُســـوح  ع  ل ة م م  ال ف ض   و 

الرِّكاب للسِّرج حلقة  ››، بُ اكور   :وركابة
مفلطحة معّلقة من حديد جهتها السُّفلى 

بالسِّرج يمكِّن فيها الفارس رجله،وهما 
 2‹‹ركابان

المسّلة عمود أثري على  ››: األمسال  

وهو  مبتدأ مرفوع :ركابُ واو إستئنافية، :الواو
 .مضاف إليه مجرور :األمسال، مضاف
 (.يحوش)جار ومجرور متعلقان بالفعل :للّرجل
ُش  ضمير  والفاعل، فعل مضارع مرفوع :يحو 

ُش )،والجملة الفعلية(هو)مستتر تقديره في ( يحوِّ

                                                           
 .الّسابقالمصدر  1
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،طويل هيئة المسّلة من آثار الفراعنة
وقد شّبه ،1‹‹ مرّبع ،ومحّدد الّرأس

 اعر ركاب الحصان بهذا العمود الشّ 
ُش  للرِّجل   :جل  ي حّوشلر   حاَش  ››،يحوِّ

وبمعنى يحوش  أسرع ،إسراع الفزع
،وهنا يعني بها الكاتب 2‹‹األمر يجمعه

 .أّن الّركاب هي لوضع الّرجل داخلها
 :وفضُل الزِّمام ›› :الفضلةُ 

َطَرُفه،والزمام أي ماُيَشدُّ وُيربُط وُيزمُّ 
 .3‹‹به

القمرة ليلة مضيئة  ››: ممسوح علل قمرة
ويقصد أّن الفضلة   ،‹‹مثل القمر

 .نظيفة وتضيء مثل القمر
وهي كلمة ليست بمعنى بّراق، :لاّلش

  .فصيحةعربية  
 

واو  :الواو،(ركابُ )رفع خبرمحل 
خبر  :ممسوحة  ، مبتدأ مرفوع  :الفضلةُ استئنافية،

 .مرفوع
،متعّلقان ومجرور( بمعنى مثل)جار :ةالقمر على 

 (.الفضلة)ب
 .صفة مرفوعة  :لاّلش

 

( األمسال)ب( مسّلة)الجمع في المؤنث يكون بإضافة األلف والتاء ،وجمعت كلمة:التعليق
 .مساّلت ،مسال :مؤّنثة ،واألصل في جمع المسّلةجمع تكسير رغم أّنها 

 (.فّعال)رغم أّنها ليس عربية فصيحة فإّنها جاءت بصيغة مبالغة ( لاّلش)وكلمة
ُبوس  ل ل ُمون ة و الرَّش   -61 ل ق ر  ب ير ه ع  ج  وَّاش  *** و  يد  س م اط  ل ع و ين ي ح  ع اه م  ز   م 

بيرة  ما يثّبت به العظم ››:والجبيرة :وج 
،وهنا تشبيه 4 ‹‹جبائرُ :المكسور،والجمع

 .على قالدة شديدة مثل الجبيرة

 ،مبتدأ مرفوع  :جبيرة  واو استئنافية، :الواو
،والجار مجروراسم  :القربوس  ،حرف جر :على

 .متعلقان  بخبر محذوفوالمجرور 
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الجمع  ››، على القربوس   :عل قربوس  
نو السَّرج    .1‹‹قرابيُس والقربوُس ح 

ُر من  ›› :لل مونة للُمونة ،والمونُة مايدخَّ
 .2‹‹الموادِّ الغذائيَّة  

ّرش    .،الماء والرَّش   :و 
عاهم    مَعهم :م 

 .؛أي أضف على ذلك ز دْ  :زيد  
ما ماطَ  :ط  س  ،وهو ما يمدُّ ويوضع  س 

عليه األكل،ويقصد به هنا مايوضع 
 .للحصان ليحفظ به الشعير

ويني، :لع ويني الُمعيُن من :والَعونُ  ››الع 
 .3‹‹كّل شيء  
حاَش الرَّاعي  ››ا،حواشً  :حّواش  

 ويقصد به،4 ‹‹أغناَمُه،جمعها وساقها
 .يجمع فيه حاجياته ما

 

 .متعلقان  بخبر محذوف، جارومجرور :للمونة
( المونة)اسم معطوف على:واو العطف،الرَّش  

جار ومجرور متعلقان  :معهم، مجرور
لى السكون فعل أمر مبني ع :زد  ، (ز د)بالفعل

 .(أنت)والفاعل ضمير مستتر تقديره 
ماط    .مفعول به منصوب وهو مضاف :س 

مضاف إليه مجرور وهو مضاف وياء  :العويني
 .المتكلم مضاف إليه مجرور

 .حال منصوب: حّواشا
 

ومدِّه يعتبر تغيير ، في الحرف األّول غيير اّلذي طرأ عليهالتّ ،(ز دْ )فعل األمر بالّنسبة ل:تعليق
 .يؤّثر عنه بالّنسبة للمستوى الّتركيبيال و  ،أي يتعّلق بالمستوى الصوتي ؛شكل البنية في
ش     -66 ن وَّ ز اُموا و الدَّير  ك يف اش  م  ح  ن اش  *** و  ين  م ن  ش ب ه ة  ل ح   ب اُنوا م ن ُقوش 

  وحزاُمهُ  :وحزامو
 فهو َمدورٌ  وديُر، :الد ير  
وهذا االستفهام  ، كيف هو :اشكيف

 .بمعنى التعجب مجازي وليس حقيقي

الهاء مبتدأ مرفوع،و :حزاُموا، واو إستئنافية :الواو
ضمير مّتصل مبني على الضم في محل جر 

اسم :واو العطف،الدِّيرُ  :الواو،مضاف إليه 
 .معطوف مرفوع
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ش   مُنوٌش،وفي الفصيح بمعنى  :منوَّ
ناش الشيء تناوله وأخذه بيده ،لكن في 

لهجة الجلفة تستعمل بمعنى مزين 
 .وملّونة بكريات مصنوعة من الصوف

 ,بمعنى ظهروا: بانوا
 .؛ أي مزخرفينمنقوشينَ  :منقوشين  

 .األحناش  تشبه  :شبه ة  لحناش   ن  م  
الّشاعر وصف لنا حزام الخيل ،طويل 

 .ومزخرف يشبه األحناش
 

م مبني على الفتح في محل اسم استفها :كيف
 ، (الدير)،  نصب حال

 .خبر مرفوع :مُنوش  
ضم الّتصاله بواو فعل ماض مبني على ال :بانوا

 ،فاعل   واو الجماعةالجماعة ،و 
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء  :منقوشين  

اسم :شبهة  ،رحرف ج: ، م ن(ج مذ س)ألنه 
قان وهومضاف، والجار والمجرور  متعلّ مجرور 
  .إليه مجرورمضاف  :األحناش  ، (بان)بالفعل

 

،حيث أريد به  (كيف)إضافة حرف الشين السم االستفهام ( كيفاش)في الكلمة :التعليق
يستعمل في لهجة الجلفة  (الشين)،وكما ذكرنا سابقا حرف(وكيف ال)أي  لتعبير على تعجبها

به في هنا أيضا لم يرد هنا حّلت محل الم النافية ،رغم أن النّ  (الشين)كأداة للنفي،حيث أن 
 ,ما بل للتعجب نفي عمل

م ي  -60 يُدوا ت س م ير  ف ص  ن ز  ر ش  و  ُحر  م اي ع ب اه اش  م ت ر ت ب  ه  ***  ي ز   ذ  الص 
 .،أي أضيف له وأزيُدهُ  :ونزيدوا
 :تسميُر الباب   ››، اتسميرً  :تسمير  

إغالقه بالمسمار  أو وضع المسامير  
أّن الحصان أيضا يسّمر كما ،1‹‹فيه

 . يسّمر الخشبمثلما 
 .،سبق شرحها في الصمِّ  :فصم  

 ُيزركُش  :ي زركش  
رتب   اسم مفعول من  ،ُمرتبٌ  :م 

 .،أي منظم(رتَّب)
 .حذفت الهاء في األخير ، هذه :ذ  ه

مضارع مرفوع  فعل :أزيدهواو إستئنافية،  :الواو
  :تسميرا  ، (أنا)والفاعل ضمير مستتر تقديره

ار وجرور ج :في الصم  ، مفعول به منصوب
فعل مضارع  :يزركُش ،( يزركش)متعلقان  بالفعل

 للتنبيه الهاء :هذهمبتدأ مرفوع، :ُمرتب  ، مرفوع
، في محل رفع  اسم إشارة مبني على الكسر (ذه)و

مضاف إليه  :صحار  خبر وهو مضاف ،
: ىء بهايعبأداة نفي، :ما: مايعباهاشمجرور،

مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر  فعل
جار ومجرور ( به)،والهاء التي أصلها  (هو)تقديره
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ُحر    َصحار   :ص 
ئ به،ال يقم لها مايعب :مايعباهاش

ُقل  ماي ع ب ؤُا ب ُكم  ﴿وزنا،نحو قوله تعالى
آُؤُكم   ،يعني هذا البيت 1﴾ر ب ي لوال ُدع 

يترك تسميرا  أنه سوف يسّمر الحصان
بحيث يكون سريعا وال ؛آثار في الحجر 

 .يعطي أهمية لتلك الصحار

 (يعبئ)متعلقان بالفعل

لكن صيغ بالجمع ،مع العلم أن  المتكلِّم للمفرد،هي في األصل ( نزيدوا)في قوله  :التعليق
جمع   (رصح)وفي كلمةنزيدوه،: في اللهجة صيغة الجمع تضاف له الهاء نحو قولنا

 .التغييرات فقد أشرنا إليها،أما باقي ( صحار  )صحراء من المفروض 
اب ق ـــــــــى ف يه ا ن قاش  *** ه ذ ا ُعود ي ع اد  ق ايم  م ن  ُكلَّش   -61 ر ة م  ز  ــات  ل خ   ج 
لم يغير واستعمل كما ورد في  : هذا

الفصيح وهو اسم يستعمل لإلشارة على 
 .شيء ما

،والكلمة التستعمل في حصاني :وديع  
 .الفصيح

 أو صار أصبحبمعنى  :عاد  
،من القوامة وقد سبق اقائم :قايم

 .شرحها
،جملة منحوتة كلِّ شيئ   من :من كّلش

 .وقد سبق شرحها

الهاء للتنبيه،والذال اسم إشارة مبني على  :هذا
 .السكون في محل رفع مبتدأ

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  :حصاني
 الشتغال المحل وهو مضاف،الياء ضمير متصل

 .مبني في محل جر مضاف إليه
 ،فعل ماض ناقص مبني على الفتح :عاد
 مرفوع(صار)اسم : قائم
وهو  اسم مجرور :كل  ،حرف جر  :من

 (صار)مضاف،والجار والمجرور متعلقان بخبر
 مضاف إليه مجرور : شيء، و محذوف
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 .،بمعنى أتت،وقد متجاءت: جات
َخَزرت  المرأُة،نظرت  ››،الخزرةُ  :ل خزرة

ر عين ها  .1‹‹كأنَّها ترى بمؤخ 
 2‹‹بقي من الشيء ،فضل››: مابقي  
  الزمانيةحرف جر يفيد الظرفية : فيها

،االحوار الذي يدور بين نقاٌش :نقاش  
لم  وهنا أراد أن يقول ،، إثنين أو أكثر

 .يتبقى من الوقت للكالم

والتاء تاء ،فعل ماض مبني على الفتح :جاءت
 .التأنيث المحل لها من اإلعراب

أداة نفي غير عاملة  :ما،فاعل مرفوع  :الخزرة
فعل ماض  :بقي  ألنها دخلت على الفعل الماضي،

جار ومجرور :،فيها مبني على الفتحة الظاهرة؛
 (.بقيَ )متعلقان بالفعل

 .مرفوع (بقي)فاعل :نقاش  
 

جات أصلها جاءت،سواء :حذف الهمزة في آخر األفعال طلبا للتخفيف نحو :التعليق
 .اّتصلت بتاء التأنيث أم لم تّتصل

 

                                                           
،معجم إلكتروني ؛وقد استند في القاموس العربي العربي ببعض المعاجم httpM//www.almaany.comمعجم المعاني  1

معجم األعشاب،ومعجم الوسيط،ومعجم الغني ومعجم الّلغة العربية المعاصرة ومعجم مختار الصحاح،ومعجم : المشهورة مثل
 .المصطلحات الفقهية ومعجم معاني االسماء ومعجم األصوات

 .نفسهالمصدر  2
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نتهت إليه هاته المقارنة؛ألّننا ذكرنا ا في تلخيص أهم نتائج البحث ال نعرض ما :خاتمةال
ّنما نقف على ماتوّصلت إليه الّدراسة التعليقات الّسابقة أهم المالحظات في  عرض نو  عاّمة،وا 

 :فيمايلي ،نتائج ال أهمّ 

ّل والّلهجات العربّية وأهمية ك ماهيات اإلعرابعرضنا  الفصل التمهيديبداية من       
 : النقاط اآلتيةوالعالقة بينهما،فتوصلنا إلى ، منهما

تطابق معنى اإلعراب الّلغوي مع معناه اإلصطالحي ،وهما أّنهما يداّلن على -1
لح لتوضيح معاني الكلمات من خالل الّتوضيح والّتبيين ،واختار الّنحاة هذا المصط

 .العالمة اإلعرابية
اإلعراب هو تغّير حركات أواخر الكلم،أّما الموقع اإلعرابي هو المحّل الذي تحتّله   -2

الكلمة داخل التركيب،وهذا الموقع يوّضح معاني الكلمة في ظل غياب العالمة 
 .اإلعرابية

هناك من العلماء اّلين ينكرون أصالة اإلعراب في العربية كليا،ومن بينهم -3
،وهناك من أنكره في لغة عاّمة الّناس فهو  karl follers كارل فولرزالمستشرق 

، يظهر من هذا إبراهيم أنيسموجود فقط في لغة الّشعر والنثر،وأهم من قال ذلك 
ي العرب،ونسوا أّن الّلغة العربية الفصيحة الرَّأي أّنهم يفصلون بين لغة الشعراء وباق

كان القدماء يتكّلمونها بالّسليقة ،وأّن الشعراء كانوا أّميين ،والذين يقولون بأصالة 
 .يوهان فيكاإلعراب فهم أغلب العلماء،ونذكر من بينهم المستشرق األلماني 

حية ومن ناحية أنواع اإلعراب فقد اختلف في تقسيمه،فهناك من قّسمه من نا-4
،وهناك من قّسمه من ناحية ظهور (الّرفع،الّنصب،والجر،والجزم)العالمة اإلعرابية

 .،مع إضافة اإلعراب المحّلي واإلعراب المحكي(الظاهر،المقّدر)العالمة 
الّلغة )مصطلح الّلهجة حديث ولم يتعّرض له القدماء،فالقدماء استعملوا لفظ-5

 (الّلحن)بمعنى(لهجة)،و المحدثين فكان استعمالهم لفظ (الّلحن)و
الّلهجة هي فرع من الّلغة،أي عالقة العام بالخاص ،ويمكن أن تسود لهجة ما -6

وتصبح لغة بعد شيوعها،لكن هذا ال يعني الّلهجات اّلتي شّوهت بألفاظها الدخيلة 
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لغة )على العربّية وكسر إعرابها،بل الّلهجات القيبة من الفصاحة مثل لغات القدماء
 فهي كّلها لغات فصيحة،لكن كان العلماء يرفضون ما( الخ...يمالحجاز،ولغة تم

 .دخل عليها من تغيير ال يوافق القياس ويسّمونه بالّشاذ
أهم أسباب نشأة الّلهجات احتكاك الّلغات نتيجة ظروف تاريخية أو إجتماعية أو -7

 .الخ....ثقافية
،وثانيها السِّعة في اإلعراب تكمن أهميته في ثالث أمور،أّولها االيضاح والتبيين -8

 .الّتعبير،وثالثها الدِّقَّة في المعنى
إحصاء التَّغّيرات اّلتي طرأت على الّلسان العربي  فيأهمّية دراسة الّلهجات  تكمن-9

 .الفصيح لتأصيل الّدرس الّلغوي
وفيما يخّص العالقة بين اإلعراب والّلهجات فتظهر في الخالفات الّنحوية اّلتي  -11

ة قعدوا لقواعدهم على لغات عديدة،وأيضا القراءات القرآنية اّلتي بنى تبّين أّن الّنحا
عنها الّنحاة القواعد الّنحوّية تؤّكد صلة الّلهجات باألحكام اإلعرابية ،كالّنصب 

  1.﴾ألم نشرَح لك صدَرَك ﴿:في قوله تعالى( لم)ب

أهم  العربّية ،ونستخلصوالّلهجات موقف علماء الّلغة من اإلعراب  الفصل األّولأّما        
 :نتائجه فيما يلي

من القدماء ،ومن  قطرببالّنسبة ألثر اإلعراب على المعنى هناك من ينكر ذلك مثل -1
،أّما من يقّرون بأثر اإلعراب على المعنى فهم إبراهيم أنيسسار على نهجه وأبرزهم 

 .غالبية العلماء القدماء والمحدثين
الّلغوية من مختلف القبائل لتقيد قواعدهم الّنحوّية عليها،ولم اهتّم القدماء بجمع الماّدة -2

تكن دراستهم لّلهجات وفق منهجية معّينة،فكّلما كانوا يهتمون به أن توافق الّلغة 
 .القاعدة الّنحوّية

فقد درسوا الّلهجات وفق منهج  السيوطيو ابن مالك:مثل -القدماء–ن الّنحاة المتأخرو -3
 .علمي محّدد بأبواب ومباحث

                                                           
1
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ن فقد كانت لهم آراء متضاربة فيما يخص الّلهجات،فنأخذ مثال والّلغويون المعاصرو -4
رجاع الّلغة العربية الفصيحة كما أّنه صاّلذي وضع نموذجا  لت إبراهيم أنيس حيح الّلهجة وا 

البّد أن تكون الّلهجة قريبة في أغلب ألفاظها من  ذكر الفرق بين الّلهجة والّلغة حيث أّنه
الّلغة لتسّمى لهجة ،أّما إذا كانت غير ذلك فهي لغة مستقّلة،ومن الفوارق أيضا ذكر أّن 
الفرق األساسي هو الجانب الّصوتي،أّما األمور اّلتي ال تتغير في الّلغة عبر مرور الّزمن 

 . د والضمائر،واإلشتراك في المعاني فهي ،اسم اإلشارة ،وأسماء الموصول،واألعدا

 :ونالحظ أّن المحدثين انقسمت أهدافهم من دراسة الّلهجات إلى ثالثة أقسام وهي-5

-الّلهجة-بهدف القضاء على العربية الفصيحة والّدعوة إلى العاميةدراستها  - أ
 .أنيس فريحةومن بينهم 

إبراهيم مادعا إليه دراسة الّلهجة بهدف تصحيح ماغّير في الّلغة، وهذا -ب
 .رجاع الّلغة إلى أصلهايظهر ذلك في النموذج الذي وضعه إل،و أنيس 

يدعو إلى  دراسة الّلهجات مثلها مثل الّلغة باعتبارهما لغتين متساويتين ،ال-ج
العامية واليدعو إلى الفصاحة بل يدعو إلى دراسة الّلهجات والّلغات موضوعيا 

ستعمال أي منهما في غير مكانهما مستقّلين عن بعضهما،كما يرفض ا
 .األصلي

،واّلتي استخلصنا منها  عرضنا فيه دراسة نظرية لمنطقة الجلفة الفصل الثّاني أّما         
ين يتكّلمون ذّ أّن هذه المنطقة العريقة هي بادية في األصل ،ونعلم أّن أهل البادية هم ال

العربية الفصيحة،كما أّن لهجة الجلفة تتمّيز بعّدة ظواهر لغوّية ذات أصول في الّلغة العربية 
هذه الظواهر ومن بينها  منوقد ذكرنا نماذج ،ومنها ظاهرة القلب واالبدال واالشتقاق والّنحت 

كماأّن الخ،..كّل شيء :قلب بعض األصوات مثل نطق الغين قاف،ونحت بعض الجمل نحو
،فغالبية األلفاظ هي عربية األصل وقد  ألفاظ منطقة الجلفة لم يعترضها الّدخيل إاّل قليال

أثبتنا ذلك من خالل الدراسة التطبيقّية،ومّما يثبت أيضا قرب لهجة الجلفة من الفصاحة هو 
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آن موروث قراءة ورش اّلتي هي قرشية األصل،وظاهرة المد هي أيضا ظاهرة ترتبط بتالوة القر 
 .الكريم 

نستطيع القول أّن لهجة الجلفة هي فعال  خالل الدراسة التطبيقّية استخلصناه منوما        
قريبة من الفصاحة ،فهي مضبوطة وفق األحكام اإلعرابّية ،لكن هناك تغيرات طرأت عليها 

ومن أهّم ألسباب ذكرت سابقا وهي اّلتي أّدت إلى الخروج على بعض األحكام اإلعرابية ، 
خّلي عن العالمات اإلعرابية كان بسبب  الظروف اإلجتماعية ظاهرة الّتسكين ،فالتّ التغييرات 

،فلهذا كانوا يرون أّن العالمات مين على الترحال لسكان هذه المنطقة؛حيث كانوا مداو 
 .اإلعرابية تستلزم وقتا طويال فتخلوا عنها وسّكنوا أغلب الكلمات في أولها وفي آخرها

،نَوُد أن نشير إلى أّن محاولة إثبات  وبعد اتمام هذه الّدراسة وما توّصلنا إليه من نتائج      
،لكن بهدف معرفة التغيرات  الدعوة للعامّيةجة الجلفة من الفصاحة ليس من باب قرب له

أفسدته األلسنة عبر مرور  إصالح مااّلتي طرأت على لسان سكان هذه المنطقة ومحاولة 
 .الزمن

 . قد نفرضه باالستعمال الصحيح لّلغة ستعمال الخاطئفما فرضه علينا اال        
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 .م3006-ه8036،دار المعرفة الجامعية،االقتراح في علم اصول النحو -
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