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 الباب األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث   -أ

يث حراث يروى وال تاريخ يكتب.ولوال اللغة لما كان هناك ت، للغة تعتبر ظاهرة اجتماعيةا

ة في تأخر بتأخره، وكل لغوتبالمجتمع ارتباطًا وثيًقا وتعيش في أحضانه، تتقدم بتقدمه  اللغة ترتبط

من تظهر مفردات ففي كل ز  ، وتتطور على الدوام وعلى مختلف المستويات.هذا العالم تتغير باستمرار

.تتطور اللغة ألجل أن تصبح قادرة 0أخرىهمل مفردات وتراكيب أو توتراكيب جديدة، وتختفي 

على تلبية حاجات المجتمع، واستيعاب جوانب الحياة المختلفة، فإذا تغيرت طبيعة الحياة نتيجة 

لكي ، ةمعتقدات، فإن ذلك يستلزم أن تتولد ظواهر لغوية جديدال وحضارة أال وتغير في القيم أ

ة عظم التطور تحدث في اللغة استجابة لحركا وأعظم مقدرة بمعنى أن أتصبح اللغة أكثر اتساعً 

 0للغة على حالة من الثبات والجمود.الحياة، وعليه فال يعقل أن تبقى ا

خرى ، بل هي لغة يجري عليها مايجري على اللغات األعربية ليست بدعا بين اللغاتواللغة ال

. وهي 9طورلة من التمن قوانين التغيير، وكل مرحلة من مراحلها تمثل حلقة في سلسلة حلقات طوي

 ااألولى، فقد أولى علماء اللغة عربً هي من اللغات المتصدرة بعدد الدراسات فيها إن لم تكن 

فها ، فأخرجوا لنا من درر مكنوناتها وآللئ صداألخرى جانب هذه اللغة عناية قل نظيرها في اللغاتوأ
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 ذا األمر لها لوال أن تشرفتوجواهر عقودها ماتزينت وارتقت به مدارج العلى، وماكان ليكون ه

اإللهي القرآني، لترسم صورة من صور  اإللهية التي سطرت بانتظام النظموتقدست بحضرة الكلمات 

اإلعجاز اللغوي، الذي لم تحظ به قط أي لغة من لغات العالم غيرها. فاللغة العربية من أعرق اللغات 

المية الحضارية، فقد استطاعت في رحاب ع منبًتا وأكثرها رسوًخا وأقدرها على النهوض بتبعاتها

اإلسالم أن تتسع لتحيط بأبعد انطالقات الفكر، وترتفع إلى أرقى اختالجات النفس، وهذا يتجلى 

بمرونتها وقدرتها على الوفاء بسائر األغراض، وفي ظل الحضارة اإلسالمية صارت أبعد اللغات 

بيئة وعجًما تختلف كل طائفة عما سواها في المدى، فقد تكلمت بها طوائف كثيرة من الناس عربًا 

 .0الجغرافية، والظروف اإلجتماعية والطبيعية

 3ومن األمور المسلم بها في الدراسات اللغوية الحديثة ارتباط اللغة بلهجاتها على مر العصور.

لك تأثر تؤدي غالًبا إلى انتقال الكثير من الصفات إلى وتعملية تأثير  االرتباط ينجم عن ذلكو 

ويكون ذلك رافد من روافد التطور في اللغة ذاتها. كما أنه من المعروف أن اللغة العربية 1اللغة،

الفصحى قد اتصلت باللهجات القديمة وتفاعلت معها واستوعبت الكثير من صفاتها حتى أصبحت 

لمستوى اوقد ساعد ذلك على ثرائها في مختلف المستويات اللغوية، سواء في  7مزيًجا من اللهجات،

                                                           

(: 0101مجلة جامعة بابل ) ,00, المجلد 0لعدد ا” أثر اللهجات في نشوء الترادف,“علي سعيد جاسم الخيكاني,0 
0–01. 

5 Dian Ekawati, "مظاهر اللهجات العربية", 0, 00, عدد Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa 

Arab (2017): 1–8. 
 .003–093(: 0100, عدد مجلة الممارسات اللغوية )0ممدوح خسارة, "اللهجات العامية في اإلعالم المقرؤ" , عدد 1 

7 Bashier Mubarak Hussayn Negmeldien و Mohammed Abd Al Moneem Adb Allah, " اللهجات
, عدد07, 0الفصحى قديما وحديثا وعالقتها باإلستشهاد اللغوي",   Journal of Science and Technology (2016). 
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وتصبح  0نحوي باعتبار أن اللهجات العربية تمثل المصدر الرئيس لهذه المستويات.ال والداللي أ

الدراسات اللغوية المقارنة في هذه الحالة ضرورية ألنها تساعد في تفسير تلك الظواهر اللغوية.إال 

هجة اللللهجات هي أهم تلك امن و  من لغة إلى أخرى كًما ونوًعا. أو تأن هذه الدراسات قد تتف

ومن مناطقها المراغة  : وكانت تنزل مكة وماجاورها،، وبالخصوص لهجة قريشالحجازية

من أهم اللهجات العربية في التراث العربي، هي مما ال شك فيه أن اللهجة الحجازية  حيث.3وتبالة

رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَعۡوِمِهۦ  َوَمٓا أَۡرَسۡلَنا ِمن: فالقرآن الكريم نزل في أرض الحجاز وبلغتهم قال تعال

 ]0إبراهيم:[لِيُعبَعيَِّن َلُهۡمۖۡ فَعُيِضلُّ ٱللَُّه َمن َيَشٓاُء َويَعۡهِدي َمن َيَشآُءُۚ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَحِكيمُ 

أقرب اللهجات إلى الفصحى حتى في مفرداتها ونغمات حروفها. اللهجة الحجازية وتعتبر 

الشعوب  كون مستعارا منورها العربية األصيلة وبعضها قد تى جذتتأصل بعض الكلمات إل حيث

حيث . 01في رحلتي الشتاء والصيف التي خالطت أهل الحجاز في مواسم الحج أو بغرض التجارة

وض لكونها جسراً بين بالد الشام وح قديًما من الناحية االقتصاديةكبيرة لمنطقة الحجاز أهمية   أن

ليمن والمحيط الهندي من ناحية أخرى، ففي الحجاز كان يمر شريان البحر المتوسط من ناحية، وا

دات في ضمن أقوى االقتصا هاصنف اقتصاد. وأما حديثًا فقد رئيسي من شرايين التجارة العالمية

إلى كونها قبلة للمسلمين ومنبع الدين اإلسالمي باإلضافة  .أكبر دولة مصدرة للنفطالعالم باعتبارها 

 واللغة العربية.

                                                           

 (:0103, عدد عدد المجلة العربية مداد )1, 9األخضر منى مكى سليمان, "اختالف اللهجات بين السراة وتهامة", 0 
039. 

 .90(, 0337)اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية,  اللهجات العربية في قراءات القرآنيةي, عبده الراجه3 
–009(: 0109مجلة كلية اآلداب ) ,010العدد ” اللهجات واللغة الموحدة المشتركة“عبد العباس عبد الجاسم, 01 

031. 
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ما ال شك وم ونظم تنظمها وتضمن بقاءها ورقيها، عدقوالكل لغة من لغات العالم أساليب و و 

فيه أن تعلم أي لغة يحتاج إلى اإللمام بتلك األساليب والقوانين والنظم الخالف فيه. ولكن المشكلة 

ها. نهي كيفية عرض وتدريس تلك األساليب والقواعد للناطقين بغير تلك اللغة  كي ال ينفرون م

 تنوع أساليبها في التعبيراز بأن العربية تمتاللغة العربية ينطبق عليها ماينطبق على اللغات األخرى، بل و 

تقف الصورة الواحدة على ضرب واحد من النظم، وإنما  وتتعدد صور األسلوب الواحد منها، وال

مميزات البد من ص و . فالعربية لها خصائ00تأتي الصورة على ضروب من التراكيب والنظم والتآلف

مراعاتها فهي متعددة األنظمة تختلف بإختالف الموقع من الجملة والصيغة والحدث،كذلك زمن 

 .الحدث

ورت إلى اتجاه التي تط -في اندونيسيا تحديًدا  -وإذا تأملنا إلى أهداف تعليم اللغة العربية 

هذه  ألربع حيث أن التمكن منيركز على كفاءة المتعلم في اللغة العربية ويركز على المهارات ا

ويؤكد  .00المهارات يؤدي إلى تحقيق الكفاية اللغوية التي هي الهدف الرئيسي من تعليم أي لغة

لغة العربية قدرتهم على استخدام العلى التنافس مع العالم الخارجي و على قدرة متعلم اللغة العربية 

أن في ضوء المهارات اللغوية . كما علمنا 09غةفي التواصل بالطريقة التي يمارسها الناطقون بهذه الل

( تنمية قدرة المتعلم على فهم 0األربع يمكن القول بأن تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف مايلي: )

( تنمية قدرة المتعلم على النطق الصحيح للغة والتحدث 0الكلمات العربية عندما يستمعون إليها،)

                                                           

ان: دار األيام , الطبعة األولى )عممعطيات التوكيد الداللية)دراسة تحليلية في  يوسف(علي عبد الفتاح الحاج فرهود, 00 
 .3(, 0101للنشر والطباعة, 

 .3(, 0003, الجزء األول )بيروت: المكتبة المصرية, جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني, 00 
 .01(, 0303)مكة المكرمة: جامعة أم القرى,  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة, 09 
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( تنمية قدرة المتعلم على الكتابة 9ا في المعنى، سليًما في األدآء،)مع الناطقين بالعربية حديثًا معبرً 

ما لكن  00( تنمية قدرة المتعلم على قراءة الكتابات العربية بفهم وطالقة.0بالعربية بدقة وسالسة،)

إلى استخدام  - في اندونيسيا بالتحديد -ي يلجأ أغلب معلمي اللغة العربية نراه في التطبيق الميدان

 وأخص بالذكر هنا طريقة القواعد والترجمة، حيث أن هذه كما تطرقنا إليه سابًقا  التقليديةالطرق 

 03الطريقة تقوم على دراسة اللغة وماينطوي عليها من تحليل وتصريف أفعال واشتقاق وما إلى ذلك،

ناطقين لوهذا من األمور التي تأتي بالدرجة األولى في تشكيل حيرة متعلمي اللغة العربية من غير ا

تج عن لناا ، حيث أن األغلب يشعرون بالصعوبة في تحديد نظامها التشكيلي، النحوي والصرفيبها

بية لغة معقدة بأن اللغة العر  وبالتالي ظهور فكرة داخل نفس المتلقي .موضع وصيغ المفردات والجمل

  وصعبة.

 الد العربيةحتى في الب، بل لنداءات في البالد اإلسالمية عامةاترتفع النعرات، والصرخات و و 

لكن  التركيز.و  حفظالقوة إلى تحتاج جامدة و عقدة مأن أساليب وقواعد اللغة العربية صعبة المنال و 

صل األمر إلى  ي في الواقع هي ليست كذلك، فليست كما يظن أغلب دارسينها والباحثين فيها، فال

أساليب  في العالم التي تحكمهاالتهويل. حيث أن العربية مثلها مثل أي لغة كل ذلك التخويف و 

عون ؟ ويدَّ  ا يفضلون اإلنجليزية أكثر من العربية مثاًل مَ وقواعد ونظم خاصة تنبع عن واقعها الخاص. فلِ 

هنا تكمن في طريقة عرض تلك األساليب والقواعد الجواب محبب أكثر؟ و بأن أساليبها أسهل و 

                                                           
14 Sahkholid Nasution, “09 ,0 ”,أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها, No. Urnal Tarbiyah (2 

Juli 2016): 389. 
 15

 No ,  Jurnal Jurusan PBA.1, 0” الترجمة في تعليم اللغة العربية وتطبيقها,طريقة القواعد و “أمي حنيفة,  
Fak.Tarbiyah Iain Sunan Ampel (2012). 
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 وأي خلق ج -لهم مسلّ كيفية جعلها و  ، مبسطوتناولها وكيفية توصيلها للدارسين بشكل ميسر

ًما غير فال ينسد رغبة المتلقي في تعلم اللغة العربية بسبب تقديمها تقدي -عليمي يفتح النفس ت

دينية المؤسسات التعليمية والمدارس ال نرى فيرًا مانسمع أو يقديما جامًدا. حيث أننا كثت ومناسب أ

ا حتى في بالد الهند وباكستان وجنوب شرق آسي في أغلب المناطق في اندونيسيا تحديًدا، بل

قة كما علمنا تعتمد وهذه الطري تلجأ إلى استخدام الطريقة التقليدية في تعليم العربية استخداما كامال.

 مصطلحات، والقواعد النحوية والصرفية في كل مرحلة منال واعتمادا كّلًيا على حفظ التعريفات أ

ا ن النحوية صم  تُ رون على حفظ المُ جبَ المعاهد الدينية حيث أن الطلبة يُ سيما في ال المراحل التعليمية

ألساليب ايُدَرس القواعد و و بل  -بن مالك متن ألفيةالمتتمة و  متنو أ ،الجرميةك- عن ظهر قلب

رض هو ، فيكون الغأساليبهو  تلك القواعددون النظر إلى أهداف تعلم النحوية معزوال عن النص. 

استعمالها، وبالتالي تكون النتيجة أن المتلقي يعرف القواعد ويحفظها عن ظهر حفظ القواعد ال 

النحوية لك األساليب في الحقيقة تبينما . واقعًيا قلب، لكنه ال يملك القدرة في توظيفها توظيًفا جيًدا

نبغي داية التي يعواطفه وهي الباره و هي وسيلة لتكوين جمل وتراكيب لغوية يعبر بها اإلنسان عن أفك

 بها وفهما. ءألي دارس اللغة البد

 كبير( يارِيت  ِعنِدي بِيت  نحو: ) ،عامرة بالسياقات األسلوبيةولّما كانت اللهجة الحجازية 

؟( و ) َكم السَّاعة  ؟ و)ِكيف    ا اختصارً الفصيح لها إال االستخداما عن كثيرً تختلف  وهي ال (َحاَلك 

 االستفهامق ا في الجهد، كما في قولنا في سياقتصادً ا و، أأخرى  تارة اا صوتيً ا وتحويرً غييرً ت و، أتارة

لحجازية (  أتت بالطريقة نفسها في اللهجة ااآلن؟ ( و )َكِم الساعةَ )َكيَف َحاُلَك ؟ مثال في الفصحى

( كبير    دي بيت  نياليَت عِ كذلك في )ة والحركة اإلعرابية و مع اختالف قليل في ضبط البني المكاوية
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ذا الفارق فصوت قريب همن التحويرات الصوتية في ت االستفادةلى التمني فهنا يمكن للتعبير ع

ة الحجازية من اللهج االستفادةفإن )الالم( صوتان لثويان ينتميان إلى حزمة صوتية واحدة. )الرّاء( و

في تعليم هذه األساليب في الفصحى يظهر ممكناً في ضوء التقاطعات بين الفصيح واللهجة وذلك 

استخدامها كلغة وسيطة تقرب المتعلم إلى الفصحى، وتيسر عليه فهم تلك األساليب واستعمالها ب

سليم على أرض الواقع السيما للناطقين بغير العربية ممن يختلطون بأبناء العرب سواء ال وعلى النح

 للدراسة أو للعمل أو حتى للحج واإلعتمار.

اللهجات وتسخيرها لخدمة الفصحى ليس من  االستفادةومثل هذا التوجه الداعي إلى 

بجديد، حيث التفت عدد من الباحثين إلى الفوائد التي يمكن أن تكسب من خالل دراسة اللهجات 

أن يكون  " يستلزمسة اللهجات لخدمة الفصحى بقوله:إذ يؤكد إسماعيل عمايرة ضرورة توجيه درا

ريخها ومستقبلها، فما دامت ستغاللها لخدمة الفصحى وتاا والهدف من دراسة اللهجات ه

اللهجات تشكل واقًعا الينكر، فإن علينا أن نستغل هذا الواقع في حدود مايمكن أن يستفاد 

  01منها".

جة الحجازية من الله االستفادةعلى ضوء ماتقدم هدفت الباحثة في دراستها التي بعنوان " 

بين اللهجة  وقوف على التقاطعاتإلى ال"  للناطقين بغير العربيةفي تدريس األساليب النحوية 

ي تدريس اللهجة فهذه من  االستفادة كيفيةلمعرفة   فصحى في األساليب النحوية،والالحجازية 

 للناطقين بغير العربية.األساليب النحوية 

                                                           

 .70(, 0300)األردن: دار المالحي,  المستشرقون ومناهجهم اللغويةإسماعيل أحمد عمايرة, 01 
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 أسئلة البحث -ب

 تالي:ال وبناء على مشكلة البحث أعاله ، يمكن صياغة األسئلة في هذا البحث على النح

 ؟ ي التقاطعات بين اللهجة الحجازية والفصحى في األساليب النحويةما ه  -0

كيف يكون االستفادة من اللهجة الحجازية في تدريس األساليب النحوية للناطقين بغير    -0

 العربية ؟

 أهداف البحث  -ج

 أما األهداف التي تريد الوصول إليها الباحثة من خالل هذا البحث فهي كالتالي:

 تقاطعات بين اللهجة الحجازية والفصحى في األساليب النحوية.تحليل ال  -0

كيفية االستفادة من اللهجة الحجازية في تدريس األساليب النحوية للناطقين وصف    -0

 بغير العربية.

 أهمية البحث   -د

 من المتوقع أن يكون هذا البحث له أهمية من بينها :

  أهمية نظرية -0

االستفادة من اللهجة الحجازية في تدريس األساليب قصدت الباحثة تحليل كيفية 

النحوية عند تعليم مهارة الكالم للناطقين بغير العربية لإلستفادة منها في تصميم استراتيجية 

سليم ال ولى النحواستعمالها عتعليمية مساعدة لتسهيل فهم ونطق األساليب اللغوية للمتعلمين 
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ًدا عن يفة هذا األسلوب وتركيبه المؤدي لمعناه، بعيفي مواقفها الطبيعية. والوقوف على وظ

 التفصيالت النحوية.

 أهمية تطبيقية -0

غوية العربية على واستعمال األساليب اللأ(  تسهياًل وتيسيرًا لمتعلمي اللغة العربية في فهم  

سليم في المواقف الحياتية اليومية والتواصل. دون لزوم الخوض في ال والنح

 حوية المعقدة.التفصيالت الن

ب( يرجى أن يساهم البحث في ترقية وتطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين القائمين 

 في تعليم اللغة العربية بصفة عامة واألساليب النحوية بصفة خاصة.

ج( قد تساعد هذا البحث معلمي اللغة العربية في التغلب على بعض الصعوبات التي 

 يب النحوية عند تعليم مهارة الكالم.تواجههم في تدريس األسال

 تحديد المصطلحات -ه

مصطلحات لولتيسير الفهم وتفاديًا لألخطاء والحصول على النتائج المرغوبة، وجد تحديد ا

 :تاليالنحو الللبحث على 

 :االستفادة -0

اسم مصدر استفاد، استفاد من يستفيد، استفد استفادة فهو مستفيد. بمعنى التوظيف، 

 .07. كأن نقول استفاد منه: أي جنى منه نفًعا، حصل منه على فائدةاالستخدامال، اإلستعم

                                                           

 ,0101, معجم المعاني", في عربي –معجم عربي -هيئة تحرير الموقع, "معجم المعاني الجامع اإللكترونية07 
https://www.almaany.com. 
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سخيرها تو خذ فائدة منها وأستخدام اللهجة الحجازية ا وه االستفادةوأقصد في هذا البحث ب

ف على وظيفة نقسحيث  الفصحى لتعليم العربية الجانب الوظيفي لخدمة الفصحى من خالل

 المؤدي لمعناه.األسلوب النحوي وتركيبه 

 :اللهجة الحجازية -0

تتنوع بتنوع القبائل الحجازية وما جاورها من  الحجاز هنالك العديد من اللهجات في

 ورياف أاأل وبادية أال ووهي لهجات قبائل الحجاز سواء كانوا من سكان المدن أ تهامة بالد

قرى، وهي اللهجات التي عرف بها الحجاز منذ بداية التاريخ العربي، وعرفت قبائل الحجاز ال

دل أنهم ة، ومن ما يالحجازي قبيلة قريش بلسان القرآن الكريم عموًما بفصاحة اللسان حيث نزل

وفي الوقت الحاضر يتحدث أبناء هذه  بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  ى:من أفصح العرب قوله تعال

. وأخص في هذا البحث اللهجة 00القبائل باللهجة العامية المشتقة من األصول اللغوية الفصحى

 ،ماجاورهاو  المكرمة كمكة يتحدث بها أغلب سكان المدنالدارجة التي  المكاوية الحجازية

 في حياتهم اليومية. السعوديين مع اختالف أصولهم سواًء عربية أم ال

 :األساليب النحوية -9

 تستخدم األساليب النحوية للتعبير عن مظاهر الحراك المجتمعي، وآليات التواصل. وتتخذ

. ونجد لكل أسلوب تركيًبا 03اللغة للتعبير عن هذه األساليب وسائل عدة؛ لغوية وغير لغوية

                                                           

 .9(, 0101)مركز الحضارة لتنمية الفكر اإسالمي,  وقضاياها مسائلها: لغة القرآنبكر أحمد حسين, 00 
الجزائر: ديوان المطبوعات , 59/2vol. 1 ), )الطبعة الثالثةالتعبير الزمني عند النحاة العربعبد الله بو خلخال, 03 
 .0307الجامعية, 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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دوات خاصة تعبر عن غاية تقصد، ورسالة يراد إبالغها، كما نجد كيفية التعبير عنها وأمعيًنا 

 .01واقعيو الأاعتماًدا على النبر والتنغيم الصوتي، والسيما على مستوى الموقف الكالمي الحي 

رت األكثر استخداًما في المحادثات العربية فاختا ألساليب النحويةوهنا اختصت الباحثة من ا

، االختصاص اءاالستثنالنفي، التوكيد،  ،الشرطالخبرية أسلوب )من األساليب النحوية  الباحثة

لترجي، التمني وا ،، األمر والنهياالستفهام( ومن األساليب النحوية اإلنشائية الطلبية )تفضيلوال

 ية )التعجب، المدح والذم( ومن األساليب اإلنشائية الغير الطلبالتحذير واإلغراء والنداء

النحوية التي  ، بعيًدا عن التفصيالتقف على الجانب الوظيفي التطبيقي لهاسنحيث قسم(.وال

 الحاجة لها في أداء الوظيفة التي هي غاية استخدام األسلوب في المواقف الكالمي.

 :اطقين بغير العربيةالن -0

حدثون أولئك الذين يتأو بعبارة أخرى نقول هم . المتكلمون بغير اللغة العربيةأي هم 

ولئك الذين أ خصصت الباحثة في هذا البحثو  غير العربية. حياتهم اليوميةلغات أخرى في ب

الط بأبناء تهم الذين يستعدون لإلخلغرض التواصل، السيما يتعلمون اللغة العربية كلغة ثانية 

 .وغير ذلك العرب سواء للدراسة أو للعمل أو حتى للحج واإلعتمار

 الدراسات السابقة  -و

محتوى ال وا ما من حيث الموضوع أفيما يلي بعض الدراسات السابقة التي قد تتشابه نوعً 

 وأصبحت كمرجع للباحثة :

                                                           

ة الدكتوراة في اللغة )رسال” يم و قراءاتهبنية األساليب النحوية في األدآء القرآني )دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكر 01 
 .00(, 0109العربية وآدابها, األردن, جامعة مؤتة, 
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هاد القتها باإلستشاللهجات العربية القديمة وعمحمد عبد المنعم عبد الله الطيب،  -0

، رسالة الماجستير كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة السودان للعلوم النحوي

. قامت هذه الدراسة باختبار العالقة بين اللهجات العربية القديمة 00م0103والتكنولوجيا 

نها لهذه الشواهد، كما أ يوالشواهد النحوية باعتبار أن اللهجات تمثل المصدر الرئيس

أشارت إلى عالقة هذه اللهجات بالفصحى حيث تمد هذه اللهجات اللغة الفصحى 

جية إلى تحليل الصفات اللهبينما في هذا البحث عمدت الباحثة  بالشواهد النحوية.

 يه.خصصت األساليب النحوية فوتركيب الجملة العربية الفصحى و  الموجودة في بناء

العامية بالفصحى )دراسة تطبيقية في دواوين عالقة عثمان بن إبراهيم يحيى إدريس،  -0

، رسالة الماجستير جامعة عبيد عبد الرحمن(-ود الرضى، سيد عبد العزيز-الشعراء

اعتمد الباحث في هذه الرسالة على دراسة  .00م0113السودان للعلوم والتكنولوجيا 

العامية  نتناولت الرسالة العالقة بي المنهج المقارن الذي يكتفي بالوصف التحليلي،

السودانية والفصحى وتكلمت عن المستوى الصرفي والنحوي واإلشتقاق والتغيرات 

 أنها القة بين الفصحى ولهجاتها إالالع اللية. وفي هذا البحث أيضا تناولت الباحثةالد

 .بالذكر اللهجة الحجازية المكاوية تخص

                                                           

جستير كلية )رسالة الما” اللهجات العربية القديمة وعالقتها باإلستشهاد النحوي“محمد عبد المنعم عبد الله الطيب, 00 
 .0103التربية قسم اللغة العربية(, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, 

)رسالة الماجستير, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي(ا, ” عالقة العامية بالفصحى“عثمان إبراهيم يحيى إدريس, 00 
0113. 
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ن تأويل جامع البيان ع - األساليب النحوية في تفسير الطبريياسمين خلف الشواورة،   -9

عربية جامعة مؤتة قسم اللغة ال )دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة المعاصر( ،-آية القرآن

. في هذه الدراسة حاولت الباحثة محاولة جادة في الربط بين مناهج 09م0100وآدابها، 

ظروا ن ا، وبين مناهج المحدثين الذينالقدمى النحاة المفسرين من خالل الطبري نموذجً 

قديم ال وإلى األساليب النحوية نظرة لسانية معاصرة تحاول التخلص من قواعد نظرية النح

ممثلة بالعامل المعنى المعياري والمقاييس التي يجب أن تطرد. في هذه النقطة أتفق مع 

الباحثة إال أنني في بحثي هذا أقف على التقاطعات بين الفصحى واللهجة الحجازية 

من هذه اللهجة في تدريس هذه األساليب النحوية  االستفادة كيفيةفة  المكاوية لمعر 

 للناطقين بغير العربية.

 اللهجات العربية وعالقتها باللغة العربية الفصحى : دراسة لغوية ،محمد شفيع الدين،  -0

. 00م 0117دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ ، المجلد الرابع ، ديسمبر 

ئص ق الخصا( عن طريالفصحى ولهجاتهال العالقة بين )في بحثه إلى تحلي عمد الباحث

ن ع المشتركة بينهما. وأما في هذا البحث هذا على الرغم من أن الباحثة أيضا تتطرق

يف توظ قة بين الفصحى ولهجاتها إال أنها تكلمت عن هذه العالقة من ناحيةالعال

 األساليب النحوية.

                                                           

سة تحليلية في )درا-جامع البيان عن تأويل آية القرآن-األساليب النحوية في تفسير الطبري“ياسمين خلف الشواورة, 09 
 .0100, األردن, جامعة مؤتة, )آدابها)رسالة الدكتوراة في اللغة العربية و ” ضوء علم اللغة المعاصر(

محمد شفيع الدين, "اللهجات العربية وعالقتها باللغة العربية الفصحى:دراسة لغوية", المجلد الرابع, عدد دراسات 00 
 .31–73(: 0117الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ )
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ة األساليب النحوية في األداء القرآني )دراسة وصفية تحليلي بنيةة، عبد الله خلف القرارع -3

رسالة الدكتوراه :جامعة مؤتة قسم اللغة العربية وآدابها، ، في القرآن الكريم وقراءاته (

. يهدف الباحث في بحثه هذا الكشف عن الطبيعة التركيبية لألساليب  03م0109

 لك وفق ماورد من آراء العلماء المفسرين ،وذ -سبحانه وتعالى–النحوية في كتاب الله 

وتبرز أهمية هذا البحث في أنه ينطلق من رؤية جديدة  وأهل البالغة والنحاة المشهورين.

ركيب تلألساليب النحوية فيما بينها، والتعاقب بينها وبين الخبر، كما أنها تشير إلى طبيعة ال

 االستفادة ه النقطة إال أنها خصتهذمع الباحث في  األسلوبي في العربية. تتفق الباحثة

ألساليب اسيلة لتسهيل فهم وتعلم تركيب تلك واستخدام اللهجة العامية الحجازية كو 

 النحوية.

سالة ر اللهجات العربية في القراءات القرآنية)بحث تكاملي(، سعدية موسى عمر البشير،  -1

ناولت الباحثة في رسالتها .حيث ت01م0110الماجستير في اللغة العربية للناطقين بغيرها 

لقراءات ا هذه عن اللهجات العربية بشكل عام وقامت بتحليل تأثير هذه اللهجات في

ين فيه اللهجة الحجازية المكاوية من بالباحثة خصصت القرآنية بينما في هذا البحث 

ل تعليم من هذه اللهجة في تسهي االستفادة كيفيةاللهجات العربية ومحاولة تحليل مدى  

 وتعلم األساليب النحوية.

                                                           

 ”بنية األساليب النحوية في األداء القرآني )دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكريم وقراءاته(“عبد الله خلف القرارعة, 03 
 .0109ي اللغة العربية وآدابها(, األردن, جامعة مؤتة, )رسالة الدكتوراة ف

في اللغة العربية  ير)رسالة الماجست” اللهجات العربية في القراءات القرآنية )بحث تكاملي(“سعدية موسى عمر البشير, 01 
 .0110للتاطقين بغيرها(, 
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رسالة  ،اللهجات العربية في كتاب سيبويه أصواتا وبنيةصالحة راشد غنيم آل غنيم،  -7

الماجستير قسم الدراسات العليا كلية اللغة العربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

.تناولت الباحثة في رسالتها هذه عن اللهجات العربية عموما وتحليل وجود 07ه0019

ن اللهجة الحديث ع الباحثة خصصت ت في القرآن الكريم بينما في البحثه اللهجاهذ

من  تفادةاالسمن  كيفيةوتحليل الاألخرى الحجازية المكاوية من بين اللهجات العربية 

 هذه اللهجة في تصميم استراتيجية تعليم األساليب النحوية.

وم ، مجلة جامعة بابل العلرادفأثر اللهجات في نشوء التعلي سعيد جاسم الخيكاني،  -0

م. تكلم الباحث فيها عن مرونة اللغة العربية 0101سنة  0العدد  00اإلنسانية المجلد 

وانشعاب العربية إلى لهجات كثيرة اتفقت في صفات كثيرة مع الفصحى حيث أن 

ونشوء ظواهر لغوية متنوعة عدت من  ،هو مزيج من تلك اللهجات العربية الفصحى إنما

ليل كيفية تحئص العربية السيما الترادف. بينما تحاول الباحثة في بحثها هذا، خصا

العالقة والترادفات بين اللهجة الحجازية )والتي هي أقرب اللهجات إلى  من االستفادة

 الفصحى كما ذكرنا( والفصحى في تراكيب األساليب النحوية.

أسلوب الطلب باستخدام الزم،  ياد محمد حسين وعلي عبد الحمزةوأعبد الدائم عالء  -3

اإلنسانية  اساتمجلة بابل للدر  صيغ فعل األمر في اللغات السامية )دراسة لغوية مقارنة(،

                                                           

لغة العربية(, )رسالة الماجستير قسم ال” اللهجات العربية في كتاب سيبويه أصواتا وبنية“اشد غنيم آل غنيم, صالحة ر 07 
 ه.0019مكة المكرمة, جامعة أم القرى, 
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حيث .010100واآلداب اصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم  ،0العدد  1المجلد 

هنا )أسلوب الطلب( بإستخدام  واتطرق الباحثون إلى دراسة األسلوب النحوي وخصص

فعل األمر بينما الباحثة هنا سوف تتطرق وتقف وقفا وظيفيا للهجة الحجازية  صيغ

 المكاوية في تيسير فهم تراكيب األساليب النحوية.

لية مجلة كاللهجات العربية بين الفصحى والعامية، أحمد عبد الرحيم أحمد فراج ،  -01

رآء علماء اللغة في هذه الدراسة عرض الباحث أ .03اآلداب بجامعة جازان دون السنة

الذين ذهبوا إلى أن اللهجات العربية كان لها دور بارز في تكوين اللغة الفصحى وماذهب 

إليه أصحاب كتب اللحن والتثقيف اللغوي من تخطئة بعض اإلستعماالت التي توافق 

باحثة في الو  المستحسنة والتي اعترف بصحتها سيبويه وغيره من علماء اللغة. تاللهجا

ا سوف تبحث عن ما إذا كان ممكنا استخدام تلك التقاطعات بين اللهجة بحثها هذ

الحجازية المكاوية والفصحى في تسهيل وتيسير فهم متعلم اللغة العربية لتراكيب األساليب 

 النحوية.

 

 

                                                           

وب الطلب بإستخدام صيغ فعل األمر في اللغات أسل“علي عبد الحمزة الزم,  و ,عبد الدائم عالء, إياد محمد حسين00 
 .00(: 0101مجلة علمية محكمة ) ,مركز جامعة بابل للدراسات اإلنسانية” السامية )دراسة لغوية مقارنة(,

مجلة كلية اآلداب بجامعة جازان  no .0”,اللهجات العربية بين الفصحى والعامية“أحمد عبد الرحيم أحمد فراج, 03 
 )دون السنة(.
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 الدراسات السابقة ( 0-0 ) الجدول  

 أوجه اإلختالف أوجه الشبه البحث
محمد عبد  -0

المنعم عبد الله 
 (0103)، بالطي

تحليععععععععل عالقععععععععة اللهجععععععععات 
 العربية بالفصحى

حلل الباحث الصفات اللهجية في بناء 
وتركيب الجمل العربية من خالل 
الشواهد النحوية، بينما الباحثة حللت 

 ذلك من خالل األساليب النحوية.
عثمعععععععععععععععان بعععععععععععععععن  -0

إبععععععععععععععععععراهيم يحيععععععععععععععععععى 
 (0113إدريس،)

تحليععععععععل عالقععععععععة اللهجععععععععات 
العربيععععععععععععععععععععععععععععععععة الدارجععععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ىبالفصح

حلعععععععل الباحعععععععث وجعععععععود العالقعععععععة بعععععععين 
الفصعععععععععحى واللهجعععععععععات العربيعععععععععة معععععععععن 
خععععععععععالل اللهجععععععععععة السععععععععععودانية، بينمععععععععععا 
الباحثعععععععععععععععععععععة خصصعععععععععععععععععععععت اللهجععععععععععععععععععععععة 

 الحجازية المكاوية.
ياسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمين  -9

خلععععععععععععف الشععععععععععععواورة، 
(0100) 

النظر إلى األساليب النحوية 
نظرة لسانية معاصرة تحاول 
التخلص من قواعد نظرية 

 قديمالنحو ال

ة محاولعععععة جعععععادة فععععععي حاولعععععت الباحثععععع
العععععععربط بعععععععين منعععععععاهج القعععععععدمى النحعععععععاة 
المفسعععععععرين وبعععععععين منعععععععاهج المحعععععععدثين 
الععععذين نظععععروا إلععععى األسععععاليب النحويععععة 

فععععي هععععذا نظععععرة لسععععانية معاصععععرة بينمععععا 
علعععععععععععععععى الباحثعععععععععععععععة قعععععععععععععععف البحعععععععععععععععث ت

للهجععععععة التقاطعععععععات بععععععين الفصععععععحى وا
 الحجازيععععععععة المكاويععععععععة لمعرفععععععععة كيفيععععععععة

مععععععععن هععععععععذه اللهجععععععععة فععععععععي  االسععععععععتفادة
هععععععععععذه األسععععععععععاليب النحويععععععععععة تععععععععععدريس 

 للناطقين بغير العربية.
محمععععععععد شععععععععفيع  -0

 (0117الدين، )
تقاطعععععععات الالوقععععععوف علععععععى 

 بين  الفصحى ولهجاتها
عمععععد الباحععععث فععععي بحثععععه إلععععى تحليععععل 
العالقعععععععة بعععععععين )الفصعععععععحى ولهجاتهعععععععا( 

مشععععععععععتركة عععععععععععن طريععععععععععق الخصععععععععععائص ال
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بينهمعععععععععععا. بينمعععععععععععا تعععععععععععتكلم و تبحعععععععععععث 
عععععن هععععذه العالقععععة مععععن خععععالل  الباحثععععة

 توظيف األساليب النحوية.
عبعععععععععععععععععععد اللعععععععععععععععععععه  -3

خلعععععععععععععف القرارععععععععععععععة، 
(0109) 

طبيععععععة محعععععور البحعععععث هعععععو 
  التركيععععععععععب األسعععععععععععلوبي فعععععععععععي

 العربية.

يهععععععععععععععععدف الباحععععععععععععععععث فععععععععععععععععي بحثععععععععععععععععه 
الكشععععععععععععف عععععععععععععن الطبيعععععععععععععة التركيبيععععععععععععة 
لألسععععععاليب النحويععععععة فععععععي كتععععععاب اللععععععه 

فعععععي هعععععذا  بينمعععععا. -سعععععبحانه وتععععععالى–
إلععععععععععععععععى الباحثعععععععععععععععة لجععععععععععععععععاء ت البحعععععععععععععععث

 جعععععععععة الحجازيعععععععععة اللهمعععععععععن  االسعععععععععتفادة
طبيعععععة لتسععععهيل فهععععم وتعلععععم المكاويععععة 

 تركيب هذه األساليب النحوية.
سععععععدية موسععععععى  -1

عمعععععععععععععععععععر البشعععععععععععععععععععير، 
(0110  ) 

اللهجععععععات العربيععععععة وتأثيرهععععععا 
 على الفصحى

تناولت الباحثة في رسالتها عن 
اللهجات العربية بشكل عام وقامت 
بتحليل تأثير هذه اللهجات في 

بحث في هذا ال القراءات القرآنية. بينما
اللهجة الحجازية  الباحثة خصصت

المكاوية من بين اللهجات العربية. 
 فادةاالست كيفيةومحاولة تحليل مدى  

من هذه اللهجة في تسهيل تعليم وتعلم 
 األساليب النحوية.

صعععععععالحة راشعععععععد  -7
غنعععععععععععععععيم آل غنعععععععععععععععيم، 

(0019) 

اللهجععععععات العربيععععععة وتأثيرهععععععا 
 على الفصحى

لتها عععععععععن تناولعععععععت الباحثعععععععة فععععععععي رسعععععععا
اللهجععععععععععات العربيععععععععععة عمومععععععععععا ووجععععععععععود 

فععععععي القعععععععرآن الكعععععععريم  هععععععذه اللهجعععععععات
خصصعععععععت البحعععععععث هعععععععذا  بينمعععععععا فعععععععي
الحععععععععععععديث عععععععععععععن اللهجعععععععععععععة الباحثععععععععععععة 

الحجازيععععععععععععععععععة المكاويععععععععععععععععععة وتحليععععععععععععععععععل 
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مععععععععن هععععععععذه  االسععععععععتفادةمععععععععن  كيفيععععععععةال
اللهجعععععععععععة فعععععععععععي تصعععععععععععميم اسعععععععععععتراتيجية 

 تعليم األساليب النحوية.
علعععععععععععععي سععععععععععععععيد  -0

، جاسعععععععم الخيكعععععععاني
(0101) 

نعععععععععععععععععة اللغعععععععععععععععععة العربيعععععععععععععععععة مرو 
وانشععععععععععابها إلعععععععععى لهجعععععععععات 
اتفقعععععت فعععععي صعععععفات كثيعععععرة 

 مع الفصحى.

تكلععععععععم الباحععععععععث عععععععععن نشععععععععوء ظععععععععواهر 
لغويعععععة متنوععععععة ععععععدت معععععن خصعععععائص 

بينمععععععععععععا  العربيعععععععععععة السععععععععععععيما التعععععععععععرادف.
تحععععععععاول الباحثععععععععة فععععععععي بحثهععععععععا هععععععععذا، 

العالقععععة  مععععن االسععععتفادةتحليععععل كيفيععععة 
والترادفععععععععات بععععععععين اللهجععععععععة الحجازيععععععععة 

كيعععععععب األسععععععععاليب والفصعععععععحى فعععععععي ترا 
 النحوية.

عبععععععععععععععد الععععععععععععععدائم  -3
يعععععاد محمعععععد وأععععععالء 

حسعععععين وعلعععععي عبعععععد 
الحمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععزة الزم، 

(0101) 

القاسععععععععععععم المشععععععععععععترك بععععععععععععين 
سععععععععععاليب هععععععععععو األبحثععععععععععين ال

 النحوية

تطعععععععععععععععرق البعععععععععععععععاحثون إلعععععععععععععععى دراسعععععععععععععععة 
األسععععععععلوب النحععععععععوي وخصصععععععععوا هنععععععععا 
)أسععععععلوب الطلععععععب( بإسععععععتخدام صععععععيغ 
فععععل األمععععر بينمععععا الباحثعععة هنععععا سععععوف 

ًفعععععا وظيفيًعععععا للهجعععععة تتطعععععرق وتقعععععف وق
الحجازيععععة المكاويععععة فعععععي تيسععععير فهعععععم 

 تراكيب األساليب النحوية.
أحمعععععععععد عبعععععععععد  -01

العععععععععععععععععععرحيم أحمعععععععععععععععععععد 
فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراج، ) دون 

 السنة (

أن اللهجععععععات العربيععععععة كععععععان 
لهعععععا دور بعععععارز فعععععي تكعععععوين 

 اللغة الفصحى

الباحثعععععععععة فعععععععععي بحثهعععععععععا هعععععععععذا سعععععععععوف 
عععععععععععععععن كيفيععععععععععععععة اسعععععععععععععععتخدام تبحععععععععععععععث 

التقاطععععععععات بعععععععين اللهجعععععععة الحجازيعععععععة 
والفصعععععععععحى فعععععععععي تسعععععععععهيل لمكاويعععععععععة ا

وتيسععععععععير فهعععععععععم مععععععععتعلم اللغعععععععععة العربيعععععععععة 
 لتراكيب األساليب النحوية.

 



01 
 

 

 

  هيكل البحث   -ز

 هذا البحث يحتوي على خمسة أبواب مرتبة ومترابطة كالتالي :

الباب األول : يشمل على التمهيد يتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وأهمية 

 لمصطلحات والدراسات السابقة وهيكل البحث .البحث وتحديد ا

 المناسبة حلولوال دلةاأل على العثور في المنطق وراء الكامنالباب الثاني : يحوي على اإلطار النظري 

عامية من اللهجة ال االستفادةحول كيفية  تركز التي، و البحث عنوان حسب المطروحة كلةللمش

 ير الناطقين بها.الحجازية في تدريس األساليب النحوية لغ

ث والبيانات البحموضوع  البحث يتأّلف من نوع ومدخل البحث يةمنهجالباب الثالث : يشمل على 

 تحليل البيانات. اليبومصادرها وأساليب جمع البيانات وأس

 الباب الرابع : عرض البيانات وتحليل البيانات وشرحها.

 احات.الباب الخامس : اإلختتام يشمل على الخالصة واإلقتر 


